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Οι Λύσεις
για το χρέος

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος O.E.E.

Το δημόσιο χρέος στο κρίσιμο
σταυροδρόμι της συναίνεσης
Μετά από 4,5 χρόνια στο μνημόνιο, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο
σταυροδρόμι.
Η αργή αλλά σταδιακή αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας προς το εξωτερικό, όπως αυτή
χτίστηκε την τελευταία διετία, και - κυρίως - η βελτίωση του κλίματος, που επέφερε, κινδυνεύει να γκρεμιστεί
σε σύντομο χρονικό διάστημα από το γεγονός ότι - στον πολιτικό κόσμο - εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα
συμφωνίας και συνεννόησης.
Είναι κάτι παραπάνω από προφανές πως αυτή η διαφωνία, που υπάρχει σε πολιτικό-κομματικό
επίπεδο, προβληματίζει αυτούς, που μας έχουν δανείσει.
Δηλώσεις και τοποθετήσεις ένθεν κακείθεν, που στόχο έχουν την άντληση μικροκομματικών και μόνο
οφελών.
Κινήσεις και αντιδράσεις, που μόνο καθησυχαστικές δεν μπορεί να είναι και δημιουργούν συνθήκες
πολιτικής αβεβαιότητας.
Είναι ουσιαστικό να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε το θέμα σε εκκρεμότητα μέχρι τις
εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές.
Είναι ουσιαστικό να καταλάβουμε ότι οι ξένοι δεν θα δώσουν λύση στο κρίσιμο θέμα της
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, αν δε δουν ότι το τοπίο πολιτικά είναι ξεκάθαρο. Αυτό μπορεί
να γίνει μόνο αν κυβέρνηση και αντιπολίτευση - τουλάχιστον η αξιωματική - κάτσουν γύρω από το
ίδιο τραπέζι και συμφωνήσουν στη λύση. Έτσι, ώστε να βρεθούν όλοι μαζί απέναντι στους δανειστές
και να διαπραγματευτούν την καλύτερη δυνατή λύση, η οποία θα καταστήσει το χρέος της χώρας μας
βιώσιμο.
Στο τεύχος αυτό, επιχειρούμε να φωτίσουμε - με τη συνδρομή ειδικών συναδέλφων οικονομολόγωνόσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές του ζητήματος.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος έχει ήδη ανοίξει το διάλογο για το χρέος και θα συνεχίσει τις
παρεμβάσεις του σε μείζονα θέματα της οικονομικής ζωής της χώρας.
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα
στην κατεύθυνση ενδυνάμωσης του
επιστημονικού οικονομικού λόγου
επιχειρεί το Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) μέσω του εντύπου
«Οικονομικά Χρονικά».

εξαγωγές, στη λογιστική, στα φοροτεχνικά
καθώς και στη νομοθεσία που σχετίζονται
με τα παραπάνω, ταυτόχρονα όμως θα
παρουσιάζονται συνεντεύξεις, μελέτες
και έρευνες καθώς και οι στατιστικοί
οικονομικοί δείκτες και εξελίξεις από την
Ελλάδα και όλο τον κόσμο.

Η νέα έκδοση είναι αναβαθμισμένη
σε περιεχόμενο και σύγχρονο σχεδιασμό
Στο πλαίσιο της συνεργασίας,
με πλούσιο επιστημονικό λόγο και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της
ενημέρωση.
Ελλάδας, με τους πλέον διακεκριμένους
και καταξιωμένους οικονομολόγους,
Η ορισθείσα, από το Ο.Ε.Ε. συντα- επιστημονικούς φορείς, πανεπιστήμια
κτική επιτροπή με την συνδρομή της επιδίωξή μας θα είναι το έντυπο, που
Κεντρικής Διοίκησης έχει στόχο να δώσει κρατάτε στα χέρια σας, να γίνει ένα
νέα πνοή και δυναμική συνεχίζοντας επιστημονικό εργαλείο που θα καταστεί
την έγκυρη, έγκαιρη πληροφόρηση, καθοριστικός και γιατί όχι ρυθμιστικός
καθιστώντας, παράλληλα, το έντυπο παράγοντας έντονου προβληματισμού
ένα αξιόπιστο βήμα διαλόγου των επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων.
οικονομολόγων της πανεπιστημιακής, και
όχι μόνον, κοινότητας.
Μέσα από τις στήλες του εντύπου
θα προβάλλονται και θα δημοσιεύονται
θέματα που αφορούν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, στην νομισματική, οικονομική,
φορολογική πολιτική, στο εμπόριο, στις
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Κάντε τη σωστή κίνηση
Διαφημίστε τις
υπηρεσίες σας &
τα προϊόντα σας

Νίκος Οικονομίδης
Καθηγητής Οικονομικών στο
Stern School of Business, New York University,
και Haas School of Business, UC Berkeley

μέσα από τις σελίδες
των Οικονομικών
Χρονικών
απευθύνονται σε 40.000 οικονομολόγους
που απασχολούνται στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα

τηλ.:210 5203922
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Στρατηγική για το
τέλος της ελληνικής
οικονομικής κρίσης

Το 2009 η Ελλάδα αντιμετώπιζε τρία
μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Το τεράστιο
έλλειμμα του προϋπολογισμού, το μεγάλο
χρέος και την ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών
για την αύξηση του ανταγωνισμού και της
παραγωγικότητας.

Τη διετία 2009-2010 η Ελλάδα βρέθηκε
πολύ κοντά στην ανεξέλεγκτη χρεοκοπία και
την έξοδο από το ευρώ. Οι Ευρωπαίοι εταίροι
και το ΔΝΤ την βοήθησαν δίνοντας χαμηλότοκα
διακρατικά δάνεια και δημιουργώντας τους
ευρωπαϊκούς μηχανισμούς στήριξης (ESM
και EFSF) που έγιναν οι κύριοι δανειστές της
Το 2014, μετά τις τεράστιες θυσίες των Ελλάδας. Η τρόικα (αντιπρόσωποι της ΕΕ, της ΕΚΤ
Ελλήνων και την υποστήριξη των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ) ήρθε στην Ελλάδα για να επιβλέψει
εταίρων και του ΔΝΤ, ο προϋπολογισμός τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας.
ισοσκελίστηκε και έχει πρωτογενές πλεόνασμα
(πριν την καταβολή τόκων).
Δεύτερος στόχος της, ήταν οι διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις. Τα τρία «μνημόνια»/συμβάσεις
Το χρέος μειώθηκε με το «κούρεμα» της Ελλάδας με τους τρεις αυτούς φορείς
τον ιδιωτών ομολογιούχων, αλλά παραμένει φτάνουν σύντομα στο τέλος τους.
μεγάλο. Λόγω της επιτυχημένης δημοσιονομικής
προσαρμογής και παρά το πολύ μεγάλο χρέος,
Έχοντας κάνει την δημοσιονομική
η Ελλάδα κατάφερε, ύστερα από 4 χρόνια προσαρμογή, έχοντας δημιουργήσει πρωτογενές
«εξορίας» και την παραλίγο χρεοκοπία της το πλεόνασμα και έχοντας πρόσβαση στις διεθνείς
2012, να ξαναμπεί στις διεθνείς χρηματαγορές χρηματαγορές, η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες
εκδίδοντας ομόλογα με σχετικά μικρά επιτόκια. διαπραγμάτευσης που δεν είχε τα προηγούμενα
Διαρθρωτικές αλλαγές έγιναν στην αγορά χρόνια.
εργασίας και περιμένουμε τις υπόλοιπες σε
Έχει επίσης σημαντικό κίνδυνο να
πολλούς τομές.
οπισθοδρομήσει στην προ του 2009
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αλλαγές. Αλλά βραχυχρόνια πώς; Μέσω
δημοσίων επενδύσεων!
Μπορούμε πια να δανειζόμαστε από τις
διεθνείς χρηματαγορές εκδίδοντας καινούργια
ομόλογα. Πρέπει να βάζουμε όλα τα χρήματα (5
δισ. ευρώ ετησίως) από τα καινούργια ομόλογα
στις δημόσιες επενδύσεις. Μέσω αυτών των
επενδύσεων να δημιουργήσουμε καινούργιες
θέσεις εργασίας, εισόδημα και ανάκαμψη.
Και ασφαλώς με την ώθηση των δημοσίων
επενδύσεων και οι ιδιώτες επενδυτές που
περιμένουν να αγοράσουν «Ελλάδα» φθηνότερα,
τώρα θα πιεστούν να κάνουν επενδύσεις στην
Ελλάδα φοβούμενοι ότι, αν δεν μπουν τώρα, θα
πληρώσουν ακριβότερα στο μέλλον.
Δημόσιες επενδύσεις 5 δισ. ευρώ ετησίως
(3% του ΑΕΠ) και 1-2% του ΑΕΠ ιδιωτικές
επενδύσεις θα απογειώσουν πραγματικά την
ελληνική οικονομία. Να πείσουμε την τρόικα
να εξαιρεθούν από τους δημοσιονομικούς
περιορισμούς οι δημόσιες επενδύσεις που μέσω
του προϊόντος που παράγουν μειώνουν αντί να
αυξάνουν το ποσοστό χρέους/ΑΕΠ.

κατάσταση του άκρατου
δανεισμού. Η Ελλάδα χρειάζεται να θέσει
στόχους, να ορίσει στρατηγική, και πάνω απ’ όλα
να επιμείνει στην ολοκλήρωσή της.
Το διακύβευμα για την Ελλάδα είναι
τεράστιο. Μπορεί, με την κατάλληλη στρατηγική
και με συνθήκες πολιτικής σταθερότητας να
βγει για τα καλά από την οικονομική κρίση σε 15
μήνες.
Πρώτος στόχος η ανάπτυξη.
Μακροχρόνια θα δημιουργηθεί από το
νοικοκύρεμα της οικονομίας με τις διαρθρωτικές
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Τρίτος στόχος, να επιμείνουμε
στις μεταρρυθμίσεις. Ανάμεσά τους και οι
μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, η
μείωση της γραφειοκρατίας, η αύξηση της
αποτελεσματικότητας στο Δημόσιο, η αξιολόγηση
δημοσίων υπάλληλων και η μείωση του δημόσιου
τομέα. Είναι απαραίτητο να πειστούν οι πολίτες
ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι σημαντικότατες για τη
μακροχρόνια ευημερία της Ελλάδος να πειστούν
ότι θέλουμε να τις κάνουμε ακόμα κι αν δεν
είχαμε την τρόικα να μας τις υπενθυμίζει. Κάποιοι
θα χάσουν μερικά προνόμια αλλά το κοινωνικό
σύνολο θα κερδίσει πολλά και μακροχρόνια.
Τέταρτο, και ίσως το πιο εύκολο, να
ρυθμίσουμε το τεράστιο δημόσιο χρέος
που μας συσσώρευσαν δεκαετίες διαφθοράς,
λαϊκισμού, επιπολαιότητας και αδράνειας. Μετά το
«κούρεμα» το 2012 των ιδιωτών ομολογιούχων,
το πιο μεγάλο μέρος του χρέους είναι προς τους

Δεύτερος στόχος η δραστική μείωση
της ανεργίας από το 27% σε 13-15% μέσα σε
δύο χρόνια μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας
από το πρόγραμμα επενδύσεων. Υστέρα από
τη βαθιά δημοσιονομική προσαρμογή, πρέπει
να φροντίσουμε άμεσα για τον περιορισμό
της ανεργίας. Ο στόχος αυτός πρέπει να
πραγματοποιηθεί μέσω επενδύσεων που θα
δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και όχι σαν
«πρόγραμμα απασχόλησης» που προτείνουν
κάποιοι που απλώς θα επιδοτεί τους ανέργους
και θα τους μετονομάζει «εργαζόμενους».
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Ευρωπαίους εταίρους και το μηχανισμό στήριξης.
Βρισκόμαστε στην καλή θέση να έχουμε πολύ
μικρούς τόκους (κάτω από 2%) στο πιο μεγάλο
μέρος αυτού του χρέους και επιπλέον αυτοί οι
δανειστές να μας αφήνουν να καθυστερούμε
τις πληρωμές τόκων για πολλά χρόνια. Επίσης
είμαστε τυχεροί που βρισκόμαστε στα χαμηλότερα επιτόκια 50ετίας διεθνώς, που όμως
είναι πιθανό να ανέβουν λόγω αλλαγής πολιτικής
της Fed σύντομα, ίσως και πριν από το τέλος του
έτους.
Η λύση για το χρέος είναι ανάπτυξη στα
πλαίσια δημοσιονομικής σταθερότητας και
πρωτογενών πλεονασμάτων. Έτσι ο λόγος
του χρέους προς ΑΕΠ θα μικραίνει με τον
καιρό και το χρέος θα παραμένει βιώσιμο.
Δεύτερο μέρος της λύσης για το
χρέος είναι η μετατροπή των κυμαινομένων
χαμηλών επιτοκίων σε χαμηλά σταθερά.

Επιμήκυνση χρέους στα 75 έτη
Τρίτο μέρος της λύσης είναι η
επιμήκυνση των λήξεων των δανείων
αυτών στα 75 χρόνια. Αυτό δεν θα προκαλέσει
αντιδράσεις από τους εταίρους και από τον
μηχανισμό στήριξης, γιατί ο τρόπος με τον
οποίο εγγράφουν τις απαιτήσεις τους απέναντί
μας σημαίνει ότι δεν θα εγγράψουν ζημίες από
την παράταση του χρόνου αποπληρωμής. Για
το ελληνικό Δημόσιο, από την άλλη μεριά, η
επιμήκυνση από μόνη της, χωρίς αλλαγή του
επιτοκίου, σημαίνει μείωση της καθαράς
παρούσας αξίας του χρέους κατά
τουλάχιστον 50%. Αν σε αυτό προσθέσετε
τη μετατροπή του επιτοκίου από
κυμαινόμενο σε σταθερό και τη χρονική
διεύρυνση της περιόδου χάριτος σε όλα τα
επίσημα δάνεια, μια τέτοια διευθέτηση θα
βοηθήσει πολύ.

πραγματικότητας. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε
στην έξοδο από το ευρώ, την κατάρρευση των
τραπεζών, υπερπληθωρισμό, και συρρίκνωση
των εισοδημάτων στα επίπεδα του 1950.
Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα τρέχον χρηματικό
όφελος από την διαγραφή του χρέους της ΕΕ και
του μηχανισμού στήριξης στο όποιο η Ελλάδα δεν
πληρώνει τόκους για πολλά ακόμα χρόνια.
Το τέλος του προγράμματος (πλην του ΔΝΤ)
είναι τέλος των μνημονίων γύρω στο τέλος του
έτους, άλλα όχι και το τέλος των μακροχρόνιων
δάνειων από τους Ευρωπαίους, τον μηχανισμό

στήριξης, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Η κυβέρνηση
διαπραγματεύεται να τελειώσει και το πρόγραμμα του
ΔΝΤ στο τέλος του 2014, άλλα πρέπει να βρει τα 12
δισ. ευρώ που το ΔΝΤ έχει υποσχεθεί στην Ελλάδα για
το 2015-2016, και τα οποία είναι προϋπολογισμένα
στις υποχρεώσεις της Ελλάδας. Στο καλύτερο σενάριο,
τα stress- tests πάνε καλά για τις ελληνικές τράπεζες,
και το κενό καλύπτεται από τα εναπομείναντα 11
δισ. ευρώ του ΤΧΣ. Αν χρειαστούν αυτά τα χρήματα
για τις τράπεζες, και φύγει το ΔΝΤ, η Ελλάδα μάλλον
θα δανειστεί 12 δισ. ευρώ εκδίδοντας καινούργια
ομόλογα το 2015-2016. Το ρίσκο αυτής της

Για εκείνους που λένε ότι
δήθεν η επιμήκυνση του χρέους
επιβαρύνει τα παιδιά και τα εγγόνια
μας, θα υπογραμμίσω ότι δυστυχώς
η παρούσα γενιά έχει ήδη (πριν από
το 2010) καταναλώσει τα χρήματα και
των παιδιών και των εγγονιών της. Η
επιμήκυνση της αποπληρωμής του χρέους
δεν προσθέτει κανένα καινούργιο βάρος
στις επόμενες γενεές, ενώ αντίθετα μειώνει
τα βάρη τους. Εκείνοι βέβαια που λένε ότι
πρέπει η Ελλάδα να μην πληρώσει τα χρέη
της προς τις φίλες χώρες εκβιάζοντάς
τες («διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους
του χρέους»), βρίσκονται εντελώς εκτός
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στρατηγικής είναι ότι η Ελλάδα δεν θα μπορεί εύκολα
και με σχετικά μικρά επιτόκια να εκδώσει καινούργια
ομόλογα που θα χρησιμοποιήσει αποκλειστικά για
ανάπτυξη. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος διώχνοντας
το ΔΝΤ να χάσουμε τη μοναδική δυνατότητα που
έχουμε να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξή μας
και την έξοδο από την ύφεση εκδίδοντας καινούργια
ομόλογα.
Τεράστιος κίνδυνος για τα οικονομικά της
Ελλάδας είναι η πιθανότητα πολιτικής αστάθειας.
Σε αντίθεση με άλλες χώρες που βοηθήθηκαν

Τεράστιος κίνδυνος για τα οικονομικά
της Ελλάδας είναι η πιθανότητα πολιτικής
αστάθειας.
από την ΕΕ στα πλαίσια της σημερινής κρίσης,
η αξιωματική αντιπολίτευση είναι 100% κατά
του προγράμματος και έχει δηλώσει ότι θα το
σταματήσει. Επίσης έχει δηλώσει ότι θα αυξήσει
μισθούς και συντάξεις και θα αυξήσει τον
δημόσιο τομέα, που, αν γίνουν, θα τορπιλίσουν
τα δημοσιονομικά του κράτους. Τρίτον έχει
δηλώσει ότι θα διαγράψει το δημόσιο χρέος που
έχει ο «επίσημος τομέας», ΕΚΤ, Ευρωπαίοι και ο
μηχανισμός στήριξης. Αν γίνουν αυτά, η Ελλάδα
θα βρεθεί εκτός ευρώ, με καταστροφή των
τραπεζών, υπερπληθωρισμό, και φτώχεια της
δεκαετίας του 1950.
Κλείνοντας, να υπογραμμίσω το σημαντικότερο σημείο του άρθρου. Η στρατηγική
που μας οδηγεί γρήγορα και σίγουρα στην
ταχύρρυθμη ανάπτυξη και στη μείωση της

ανεργίας είναι απλή. Δανειζόμαστε 5 δισ.
ευρώ ετησίως για δυο χρόνια, εκδίδοντας
καινούργια ομόλογα και βάζουμε όλα τα
λεφτά σε δημόσιες επενδύσεις. Ούτε ευρώ
από αυτά στον γενικό προϋπολογισμό του
κράτους, και δεν τα χαραμίζουμε για να
«πληρώσουμε» το ΔΝΤ που ούτως ή άλλως
θα μας στέλνει ελεγκτές για τα προηγούμενα
του δάνεια. Με λίγη προσοχή, φτάνουμε σε
3-5% ανάπτυξη το 2015 και μεγαλύτερη
το 2016. Και μέχρι το τέλος του 2016, θα
έχουμε δημιουργήσει 600.000 καινούργιες
θέσεις εργασίας. Απ’ την άλλη μεριά,
χωρίς την επιμονή στις μεταρρυθμίσεις και
χωρίς το συγκεκριμένο πρόγραμμα ταχείας
ανάπτυξης, εύκολα θα μείνουμε στο τέλμα
της ύφεσης με τους τεράστιους κινδύνους
πολιτικής αστάθειας και εθνικής κρίσεως.
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Διαχείριση δημοσίου
χρέους σε ένα
πολύπλοκο περιβάλλον
Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας
Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής του
Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Η συστημική κρίση που προκλήθηκε από
τις αδυναμίες και τις δομές ενός πολύπλοκου
αναποτελεσματικού και κοινωνικά άδικου
παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος,
χαρακτηριζόμενο από έλλειψη ενιαίου θεσμικού
πλαισίου και κανόνων λειτουργίας έφτασε
στο αποκορύφωμα της το 2007-08 με την
κατάρρευση της γνωστής 3Α επενδυτικής
τράπεζας Lehman Brothers.
Από τη στιγμή εκείνη, τα πράγματα είναι
διαφορετικά. Το σύστημα υπέστη ένα «ισχυρό
σοκ» καταγράφοντας μια σημαντική διαρθρωτική
μεταβολή (structural change). Με τεχνικούς
όρους, η μετέπειτα κατάσταση θα μπορούσε
να θεωρηθεί ως ένα άλλο switching regime.
Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προσέγγιση που δε
λαμβάνει υπ’ όψιν αυτή τη σοβαρή αλλαγή είναι
φυσικό να φτάνει σε λάθος συμπεράσματα.
Η διαχρονική υπερμόχλευση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και της
χρηματικής οικονομίας (money economy) εις
βάρος της αντίστοιχης πραγματικής (real economy)
οδήγησε σε σοβαρές ανισορροπίες και τελικά
στη μοναδική στον κόσμο χρηματοπιστωτική

κρίση, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε
πλήρη κατάρρευση του συστήματος. Ως εκ
τούτου, εξανάγκασε τα κράτη να αναλάβουν
ένα μεγάλο τμήμα των ζημιών των τραπεζών,
που οδήγησε στη συνέχεια σε αύξηση των
ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους. Η
ανάληψη των ζημιών των τραπεζών από τα
κράτη αποτέλεσε τον βασικό λόγο για τη
μετατροπή της χρηματοπιστωτικής κρίσης σε
κρίση δημοσίου χρέους.
Το ενδιαφέρον είναι ότι οι υπαίτιοι της
μεγάλης χρηματοπιστωτικής κρίσης (οι αγορές),
αφού την ξεπέρασαν αλώβητοι με παχυλούς
μισθούς και απίστευτα bonus, κουνούν
απειλητικά το δάχτυλο στα κράτη, τα οποία τους
έσωσαν, για μειώσεις μισθών, συντάξεων και
εξορθολογισμό!
Η περίπτωση της Ελλάδας
Τα προαναφερθέντα φυσικά δεν
αφορούν την Ελλάδα. Η ελληνική περίπτωση
είναι μοναδική στα παγκόσμια χρονικά -για αυτό
άλλωστε κρατάει τόσα χρόνια η ύφεση αυτήμεταξύ των άλλων ανεπτυγμένων οικονομιών, με
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ναι μεν ευνοούσε τους υψηλούς ονομαστικούς
ρυθμούς μεγέθυνσης, είχε όμως σαν
αποτέλεσμα την σημαντική διεύρυνση των
ελλειμμάτων .
Ταυτόχρονα, η υπερβολική σπατάλη του
δημοσίου τομέα, συντηρούσε ένα εσωστρεφές
μοντέλο «ανάπτυξης», το οποίο είχε ως βάση τον
εύκολο πλουτισμό και την ιδιωτική εισαγόμενη
κατανάλωση.

χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες, οι οποίες
αντανακλώνται τόσο σε επίπεδο καταναλωτικών
προτύπων, όσο και στις παραγωγικές δυνατότητες
της χώρας μας.
Ο υπερβολικός δανεισμός αλλά και οι άλλες
μεταβιβαστικές πληρωμές του παρελθόντος, από
την πάλαι ποτέ Ε.Ο.Κ. ή την Ε.Ε. διοχετεύτηκαν
σε προκλητική πολλές φορές κατανάλωση, που

Ως εκ τούτου, μετά την κρίση οι «αγορές»
προσπαθώντας να μην επαναλάβουν τα
τραγικά σφάλματα του παρελθόντος έβαλαν
στο μικροσκόπιο τις πραγματικές δυνατότητες
των οικονομιών. Στην διαδικασία αυτή άρχισαν
να διαπιστώνουν ότι πολλές οικονομίες
είχαν χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και
υστερούσαν σημαντικά σε ένα σύγχρονο
απαιτητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον. Μια εξ
αυτών ήταν η χώρα μας. Πράγματι η Ελληνική
Οικονομία είναι μια ευάλωτη οικονομία, όχι
μόνο λόγω του υψηλού χρέους της, αλλά κυρίως
λόγω των χρόνιων θεσμικών παθογενειών
της, την ανίσχυρη παραγωγική βάση και την
έλλειψη ανταγωνιστικότητάς της. Συνεπώς θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η χώρα μας είναι μια
μοναδική περίπτωση στα παγκόσμια χρονικά
και βίωσε μια τριπλή κρίση (κρίση δημοσίου
χρέους, τραπεζική κρίση και κρίση πραγματικής
οικονομίας και ανταγωνιστικότητας).
Οι επιπτώσεις της υψηλής συσσώρευσης
δημοσίων χρεών έχουν καταγραφεί από την
κλασσική διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία από
παλιά. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κλασσικό
άρθρο του F.Modigliani (1961), το υψηλό δημόσιο
χρέος λειτουργεί ως σημαντικό «βάρος» για
την μελλοντική ανάπτυξη, καθώς επιβαρύνει τις
επόμενες γενεές, λειτουργώντας ως μελλοντική
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φορολογία. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι το υψηλό
χρέος οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και των
αποταμιεύσεων, Diamond (1965).
Τα υψηλά επίπεδα χρέους επίσης, οδηγούν
σε μια αύξηση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.
Απόρροια αυτού είναι η αύξηση του κόστους
αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους,
η οποία τελικά έχει αρνητική επίπτωση στους
μελλοντικούς ρυθμούς ανάπτυξης (Argyrou and
Kontonikas, 2011).
Ως αποτέλεσμα των ανισορροπιών
αυτών τα spreads όλων των χωρών του
νότου και της Ιρλανδίας, εκτοξεύτηκαν σε
πρωτοφανή ιστορικά επίπεδα. Ιδιαίτερα τα
θεωρητικά επίπεδα δανεισμού της Ελλάδας
ξεπέρασαν το 35% (!) τοποθετώντας τη χώρα
στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος
αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές, χωρίς
να μπορεί να αναχρηματοδοτήσει τις δανειακές
της υποχρεώσεις. Οι μοναδικές ιδιαιτερότητες
της ελληνικής οικονομίας αντανακλώνται τόσο
στα υψηλά επίπεδα των spreads των ελληνικών
ομολόγων, όσο και στις σημαντικές διαφορές
μεταξύ των υπολοίπων οικονομιών των PIIGS.
Δεδομένων λοιπόν των αδυναμιών και
των παθογενειών της ελληνικής οικονομίας - η

οποία φαίνεται ξεκάθαρα από την πορεία των
εξαγωγών στα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντατο υψηλό κρατικό χρέος χαρακτηρίστηκε από
τους οίκους αξιολόγησης, ως ιδιαίτερο επικίνδυνο
(non-investment grade) και ως μεταξύ των 4
χειρότερων στον πλανήτη, μαζί με το Πακιστάν,
το Λίβανο και τη Βενεζουέλα!
Ακόμα και σήμερα, παρά τα σημαντικά
μακροοικονομικά επιτεύγματα και το
«νοικοκύρεμα» του δημοσίου τομέα, και τις
αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην οικονομία
τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα σε πρόσφατες
εκθέσεις επενδυτικών οίκων και οίκων
αξιολόγησης (όπως η Blackrock, η Moody’s και
η Standard & Poor’s) εντάσσεται στη λίστα των
χωρών με υψηλές πιθανότητες χρεοκοπίας.
Τα στοιχεία του πίνακα 1 αποδεικνύουν
ότι δεν υπάρχει πλέον «κρίση χρέους» στις χώρες
της Ευρωζώνης και ότι η περίπτωση της Ελλάδας
είναι μοναδική παρά τις παρατηρούμενες
βελτιώσεις.
Το Δημόσιο Χρέος, μερικά Χαρακτηριστικά
και η Βιωσιμότητά του
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα επίσημα
στοιχεία, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας στις 30
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Ιουνίου 2014 ήταν 322,398 δισ. ευρώ, με το
74,2% από αυτό να είναι μη διαπραγματεύσιμο
και να διακρατείται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη
της Ευρώπης, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο δείκτης
δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να
διαμορφωθεί το 2014 στο αδιαμφισβήτητα
υψηλό 174,3%, ενώ σε περίπτωση μη
υλοποίησης του προγράμματος δημοσιονομικής
προσαρμογής, ο λόγος δημοσίου χρέους-ΑΕΠ
της Ελλάδας θα εκτοξευόταν πάνω από το
200%.

Σύμφωνα με τα βασικά σενάρια προσομοίωσης
του δημοσίου χρέους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ο λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται
να μειωθεί σταδιακά στο 125% του ΑΕΠ το 2020
και σε περίπου 112% του ΑΕΠ το 2022. Στην
αντίστοιχη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, ο εν λόγω δείκτης προβλέπεται να
διαμορφωθεί στο 127,7% το 2020 και στο
117,2% το 2022.
Οι επικείμενες συζητήσεις και
διαπραγματεύσεις για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους, όπως έχουν αποφασιστεί
σε επίπεδο Ε.Ε. αποτελούν την επόμενη σημαντική
πρόκληση που μας αφορά όλους, αλλά ιδιαίτερα
Το ελληνικό χρέος δείχνει να βρίσκεται σε φάση τις επόμενες γενιές.
σταθεροποίησης, ενώ σύμφωνα με τις σχετικές
προβλέψεις τα επόμενα χρόνια αναμένεται
Συμπεράσματα
να αποκλιμακωθεί σημαντικά. Θα πρέπει να
Το θέμα του χρέους είναι αρκετά
σημειωθεί ότι η μέση σταθμική διάρκεια του νέου πολύπλοκο και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
δανεισμού έχει αυξηθεί πλέον στα 10,78 έτη να εξαντληθεί στα πλαίσια ενός απλού άρθρου. Η
(2014) , συγκριτικά με τα 2,36 το 2011, ενώ το πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει
46,1% του νέου δανεισμού έχει διάρκεια άνω των πληρώσει ένα τεράστιο κόστος τοκοχρεολυσίων,
τεσσάρων ετών. Ταυτόχρονα, μετά το «κούρεμα» αποτέλεσμα ανεύθυνων δανεισμών παλαιότερων
του δημοσίου χρέους η αποπληρωμή ομολόγων κυβερνήσεων. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι το
έχει επιμηκυνθεί έως το 2057, με το επιτόκιο 2011 πληρώσαμε μόνο για τόκους περίπου
αποπληρωμής να είναι σημαντικά χαμηλότερο 15 δισ. ευρώ, όταν το κόστος κατασκευής για
με αποτέλεσμα οι πληρωμές για τόκους της το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ήταν 750 εκατ.
Κεντρικής Κυβέρνησης, να κυμαίνονται πλέον ευρώ. Ένα μόνο μικρό τμήμα του χρέους να
στο επίπεδο του 3% του ΑΕΠ.
κατευθυνόταν στην πραγματική οικονομία η
Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσαμε να Ελλάδα σήμερα θα ήταν διαφορετική!
πούμε ότι σήμερα το δημόσιο χρέος είναι πιο
Το ερώτημα είναι τι κάνουμε τώρα σε
βιώσιμο σε σχέση με την έναρξη της κρίσης. ένα πολύπλοκο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον
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μιας και το χρέος μας ανήκει πλέον κατά 80% σε
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,και μάλιστα σε
κράτη όπως η Εσθονία, η Σλοβακία, η Σλοβενία
και άλλα, με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλότερο από
αυτό της Ελλάδας.
Μια ρεαλιστική πρόταση (που την έχει
προτείνει πρώτος ο Καθηγητής Ν. Οικονομίδης)
είναι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής
του χρέους, ενδεχομένως σε 50 ή 75 έτη και
να διατηρηθεί ταυτόχρονα το επιτόκιο σταθερό
σε χαμηλά επίπεδα, μιας και τα επόμενα χρόνια
αναμένουμε αύξηση των επιτοκίων. Με τον
τρόπο αυτό και το δημόσιο χρέος μας θα γίνει
μακροχρόνια βιώσιμο και οι διεθνείς εταίροι
δε θα επωμιστούν τεράστιες ζημιές, όπως στην
ακραία περίπτωση «κουρέματος» ή διαγραφής
ή στάσης πληρωμών έννοιες που ακούγονται
συχνά στις δημόσιες συζητήσεις, έννοιες που
αυτοί που τις προτάσσουν δεν έχουν αίσθηση της
πραγματικότητας και του τρόπου λειτουργίας των
αγορών.
Στις σχετικά πρόσφατες μελέτες των Reinhart και Rogoff (2008 και 2010), καταγράφονται
τα πιστωτικά γεγονότα και οι χρεοκοπίες χωρών

κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο αιώνων.
Στις μελέτες αυτές δεν συναντάμε χώρες με
τόσο υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα, που να
τους έχουν χαριστεί χρέη. Οι μόνες περιπτώσεις
«κουρέματος» χρέους αφορούν ρυθμίσεις
σε χώρες μετά από ακραίες συνθήκες, όπως
πολέμους ή τεράστιες φυσικές καταστροφές και
φυσικά για πολύ μικρότερα ποσά.
Φυσικά οι διαπραγματεύσεις που
θα γίνουν θα πρέπει να είναι σκληρές, αλλά
παράλληλα θα πρέπει να προχωρήσουμε με την
μεγάλη εικόνα, που είναι το νέο παραγωγικό
μοντέλο που χρειαζόμαστε, η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας, η εξωστρέφεια, η καινοτομία και τελικά η ανάπτυξη της χώρας μας.
Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν γίνει
πολλά, με τεράστιο κοινωνικό κόστος, αλλά
δεν πρέπει να συγκρινόμαστε με το κακό
μας παρελθόν αλλά με έναν νέο κόσμο που
αλλάζει και προσαρμόζεται διαρκώς με μεγάλες
ταχύτητες. Πιθανές καθυστερήσεις και αναβολές
θα οδηγήσουν με μεγάλη βεβαιότητα σε ακόμα
μεγαλύτερη μείωση του βιοτικού μας επιπέδου.
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Οι προοπτικές
διευθέτησης του
ελληνικού χρέους
Παναγιώτης Β. Ρουμελιώτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς
(μη εκτελεστικό μέλος)

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη
καμπή. Η δανειακή σύμβαση με την ΕΕ με όρους
του Β’ Μνημονίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου
2014.
Το ερώτημα που τίθεται είναι αν το ΔΝΤ
θα δεχτεί να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της
Ελλάδας (η δανειακή σύμβαση με το ΔΝΤ λήγει
το Μάρτιο του 2016 και το υπόλοιπο του δανείου
του προς την Ελλάδα είναι 16 δισ. ευρώ περίπου)
χωρίς την παραπέρα συμμετοχή της ΕΕ και νέα
αναδιάρθρωση του χρέους ώστε να καταστεί
βιώσιμο.
Για το δεύτερο θέμα έχει προγραμματιστεί
μια συνάντηση Κορυφής στην Ουάσιγκτον στις
14-15 Νοεμβρίου 2014, όπου θα συμμετέχουν
η Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΕ και το
ΔΝΤ.
Τα αποτελέσματα των stress-test των
ελληνικών τραπεζών θα ληφθούν υπόψη
στις συζητήσεις για την αναδιάρθρωση του
χρέους και την αξιολόγηση του προγράμματος
προσαρμογής.

από τα stress-test των ελληνικών τραπεζών,
να συμφωνήσουν η ΕΕ και το ΔΝΤ για τη νέα
αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους και ποιος
θα είναι ο ρόλος της πρώτης μετά τις 31
Δεκεμβρίου 2014, καθώς και να αξιολογηθεί
από την Τρόικα η πορεία του τρέχοντος
προγράμματος. Η αξιολόγηση αυτή θα αφορά
κυρίως τα εργασιακά θέματα (ομαδικές
απολύσεις, απεργίες, κα), το συνταξιοδοτικό,
τις φοροελαφρύνσεις, το δημοσιονομικό και
χρηματοδοτικό κενό και τις μεταρρυθμίσεις, ώστε
να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της Ελλάδος από
το ΔΝΤ.
Από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση
προσανατολίζεται στη διακοπή της δανειακής
σύμβασης με το ΔΝΤ από την 1η Ιανουαρίου
2015. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η
κυβέρνηση θα μπορέσει να δανείζεται από τις
αγορές ώστε να καλύψει τις χρηματοδοτικές της
ανάγκες.

Πριν εξετάσουμε το θέμα του χρέους θα
Επομένως, για να κλείσει η διαπραγμάτευση ήθελα να δώσω κάποια βασικά στοιχεία για την
με την τρόικα όσον αφορά την πορεία πορεία της ελληνικής οικονομίας και πως αυτή
του τρέχοντος προγράμματος, χρειάζεται εκτός επηρεάζεται από την εξέλιξη του χρέους.
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Μεταξύ 2008 και 2014 το ΑΕΠ μειώθηκε
κατά 23,5%, η ανεργία αυξήθηκε στο 27%
περίπου (63% νέοι άνεργοι), το δημόσιο χρέος
είχε μια ανοδική πορεία από 129% το 2009
σε 174% το 2014, οι μισθοί και οι συντάξεις
μειώθηκαν δραστικά, καθώς και οι επενδύσεις
και οι εξαγωγές και κυρίως η κατανάλωση και
αποταμίευση.
Χρέος: σημαντικοί πόροι δεσμεύονται για
αποπληρωμή και εξυπηρέτηση του χρέους ( 17
δισ. ευρώ ετησίως περίπου μετά το 2015 ή 9%
του ΑΕΠ)
Έτσι σημαντικοί φορολογικοί πόροι
θα δεσμεύονται για την εξυπηρέτηση χρέους
και την αποπληρωμή του με αποτέλεσμα να
περιορίζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης
των επενδύσεων.
Το χρέος δεν μπορεί να τεθεί σε
τροχιά μείωσης αν ο ρυθμός αύξησης του
ονομαστικού ΑΕΠ δεν είναι μεγαλύτερος από
το ονομαστικό επιτόκιο (3% μεσοσταθμικά) και
δεν πραγματοποιούνται σημαντικά πρωτογενή
πλεονάσματα για μεγάλη χρονική περίοδο.
Το ΔΝΤ εκτιμά ότι για να μειωθεί το χρέος

στο 127,3% το 2020 πρέπει από το 2015 οι
ετήσιοι ρυθμοί ανάπτυξης να είναι 3,5% και
τα πρωτογενή πλεονάσματα 4,3% του ΑΕΠ.
Το χρέος δεν είναι βιώσιμο και απαιτείται νέα
αναδιάρθρωσή του.
Πριν εξετάσουμε πως μπορεί να γίνει η
νέα αναδιάρθρωση του χρέους θα ήθελα να
αναφέρω ορισμένα ιστορικά παραδείγματα για το
πώς αντιμετώπισαν άλλες χώρες στο παρελθόν το
θέμα του χρέους τους. Επίσης θα αναφερθώ και
στη γενικότερη σημερινή συγκυρία στην Ευρώπη
ώστε να αναλύσουμε τις δυνατότητες ανάκαμψης
της Ελληνικής οικονομίας.
Το χρέος αντιμετωπίστηκε ιστορικά με τους
εξής τρόπους:
1.Εφαρμογή
πολιτικών
λιτότητας,
δηλαδή με πρωτογενή πλεονάσματα σε
μακροπρόθεσμη βάση. Το Ηνωμένο Βασίλειο
π.χ. κατά την περίοδο 1814 – 1914 κατάφερε
να μηδενίσει το χρέος (200% του ΑΕΠ) με
πρωτογενή πλεονάσματα 2%-3% ετησίως και
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μηδενικό σχεδόν πληθωρισμό. Αυτή όμως η
πολιτική ευνοούσε τους ομολογιούχους (ποσοστό
απόδοσης των ομολόγων 5%-6% ετησίως) και
ζημίωνε τους φορολογούμενους (π.χ. οι συνολικοί
φορολογικοί πόροι που πληρώθηκαν για τόκους
ήταν μεγαλύτεροι από τις συνολικές δαπάνες για
την εκπαίδευση κατά την ίδια περίοδο).
2.Με υψηλότερο πληθωρισμό (π.χ. με 5%
αντί για 2% πληθωρισμό ετησίως το χρέος μπορεί
να μειωθεί κατά 15% του ΑΕΠ σε πέντε χρόνια).
3.Με υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του
ΑΕΠ (π.χ. μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο).
4.Με συνδυασμό (2) και (3) (όπως έγινε
μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο).
5.Με διαγραφή χρέους (όπως έγινε για τη
Γερμανία το 1953).
6.Συνδυασμό (4) και (5) (π.χ. Γερμανία).

Η κατάσταση αυτή μπορεί ν’ αντιμετωπιστεί με:
1.Ελαστικότερους δημοσιονομικούς όρους
που να οδηγούν σε μεγέθυνση του ΑΕΠ και μείωση
του χρέους.
2.Γενναίο επενδυτικό πρόγραμμα που θα
προκαλέσει υψηλότερη μεγέθυνση του ΑΕΠ και
άρα μείωση του χρέους.
3.Υψηλότερο πληθωρισμό από 2% ώστε να
μειωθεί το χρέος (αντίθετη η Γερμανία).
4.Αμοιβαιοποίηση του χρέους που θα
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους
εξυπηρέτησης του χρέους για την Ελλάδα και
τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου (αντίθετη η
Γερμανία).
Αν δεν αλλάξει η πολιτική της ΕΕ τότε η
χώρα μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους ήδη
φιλόδοξους στόχους του βασικού σεναρίου του
ΔΝΤ, δηλαδή ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης 2-3%
Σήμερα η Ε.Ε. εφαρμόζει μια πολιτική και πρωτογενή πλεονάσματα 3-4%.
που οδηγεί σε στασιμότητα και υψηλό χρέος,
λόγω της δημοσιονομικής πειθαρχίας και
Παράγοντες που θα παρεμποδίσουν την
του αποπληθωρισμού που δεν ευνοούν τη επίτευξη των στόχων αυτών:
μείωση του χρέους. Με πληθωρισμό 2%
ετησίως και ανάπτυξη 1% (δηλ. 3% ρυθμός
> Η τρέχουσα κατανάλωση των νοικομεγέθυνσης ονομαστικού ΑΕΠ) χρειάζονται κυριών υπερβαίνει το ονομαστικό διαθέσιμο
20 χρόνια λιτότητας για να μειωθεί το χρέος εισόδημά τους, που μόνο με τη χρηματοδότηση
κατά 20% του ΑΕΠ.
από την ανάλωση καταθέσεων ή τη ρευστοποίηση
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άλλων περιουσιακών στοιχείων γίνεται σήμερα. Η
κατάσταση όμως αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί
σε μακροχρόνια βάση (λόγω της απομείωσης της
περιουσίας τους, την αδυναμία πώλησης ακίνητης
περιουσίας, της συρρίκνωσης του κοινωνικού
κράτους, κ.α.).
> Αν η αποταμίευση συνεχίσει να
μειώνεται τότε θα επηρεαστούν οι τράπεζες και
η ρευστότητα τους και θα προκληθεί παραπέρα
μείωση των επενδύσεων. Χωρίς επίσης ανάκαμψη της εσωτερικής ζήτησης και χαμηλά
επιτόκια, οι επενδύσεις δύσκολα θα αυξηθούν.
Έτσι για ν’ αντιμετωπιστεί η μείωση της
εσωτερικής ζήτησης θα πρέπει να αυξηθεί η
εξωτερική, δηλαδή να αυξηθούν οι εξαγωγές και
ο τουρισμός. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία πρέπει να ενισχύσει την εξωστρέφειά της.
> Οι σημαντικότεροι πόροι που απαιτούνται για την αποπληρωμή του εξωτερικού
χρέους. Η εκροή των πόρων αυτών εάν δεν
αντισταθμιστεί από αντίστοιχες εισροές στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα οδηγήσει

σε απώλεια ρευστότητας και συρρίκνωση της
καταθετικής βάσης του τραπεζικού συστήματος.
Αντίθετα, η παραμονή μεγάλου ποσοστού
των πόρων αυτών στην ελληνική οικονομία
θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης και των
δημοσίων επενδύσεων και άρα του ρυθμού
μεγέθυνσης του ΑΕΠ.
Μονόδρομος η αναδιάρθρωση του χρέους
Οι λύσεις
Άρα η αναδιάρθρωση του χρέους είναι
μονόδρομος. Πως μπορεί να γίνει:
1.Με μείωση των επιτοκίων κατά 50%
και σταθεροποίησή τους στο επίπεδο αυτό σε
μακροπρόθεσμη βάση.
2.Με υπαγωγή των δανείων των 4
συστημικών τραπεζών από το ΤΧΣ για την
ανακεφαλαιοποίησή τους στον ΕΜΣ.
3.Με επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής του χρέους.
4.Με νέα μερική διαγραφή του χρέους.
5.Με συνδυασμό των παραπάνω λύσεων.
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Οι λύσεις αυτές θα αφορούν κυρίως τα
διμερή διακρατικά δάνεια (53 δισ. ευρώ) και τα
δάνεια του EFSM – ESM (142 δισ. ευρώ) και όχι
εκείνα της ΕΚΤ (20 δισ. ευρώ ), των Κεντρικών
Τραπεζών (7 δισ. ευρώ), τα δάνεια από το ΔΝΤ
(31 δισ. ευρώ) καθώς και τα νέα ομόλογα μετά
το PSI (35 δισ. ευρώ), τα έντοκα γραμμάτια (13
δισ. ευρώ) και τα διάφορα δάνεια (20 δισ. ευρώ).
Δηλαδή σε σύνολο χρέους 322 δισ. ευρώ οι
ρυθμίσεις φαίνεται ότι θα αφορούν μόνο τα 191
δισ. ευρώ.
Τα προβλήματα
1.Επιτόκια: Με την μείωσή τους κατά 50%
και σταθεροποίησή τους στο επίπεδο αυτό σε
μακροχρόνια βάση μπορεί να μειωθεί ο ετήσιος
λογαριασμός τόκων κατά 4 με 5 δισ. ευρώ
περίπου και το χρέος να περιοριστεί στο 106% –
107% του ΑΕΠ το 2020.
Προβλήματα: Ποιος θα χρεωθεί τη
διαφορά επιτοκίου (επιτοκίου αγοράς και
επιτοκίου δανείων προς την Ελλάδα) στα διμερή
δάνεια και τα δάνεια του EFSM;
Η ΕΚΤ και οι Κεντρικές Τράπεζες καθώς
και οι άλλοι πιστωτές (εκτός του ΔΝΤ) θα δεχτούν
τη μείωση των επιτοκίων των δανείων τους προς
την Ελλάδα;
2.Με την υπαγωγή των δανείων των 4
ελληνικών συστημικών τραπεζών στο ΕΜΣ (25
δισ. ευρώ ή 12% του ΑΕΠ) το χρέος μπορεί να
μειωθεί κατά 12 μονάδες του ΑΕΠ (174% –
12% = 162%).
Πρόβλημα: θα αναλάβει το ρίσκο ο ΕΜΣ

να ζημιωθεί από τη ρευστοποίηση των τραπεζικών μετοχών που θα του περιέλθουν από το
ΤΧΣ αν δεν εισπράξει ολόκληρο το ποσό των 25
δισ. ευρώ; (Αυτό σημαίνει ότι οι μετοχές πρέπει
να πωληθούν στην αξία που αγοράστηκαν από το
ΤΧΣ).
3.Επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των διμερών δανείων και των δανείων
του EFSΜ-ESM.
Προβλήματα:
Αν η δέσμευση αυτή είναι μακροπρόθεσμη
(70 χρόνια) τότε το χρέος θα μπορούσε να
περιοριστεί λόγω πληθωρισμού, με την υπόθεση
ότι η Ελλάδα θα πραγματοποιεί τους υπόλοιπους
στόχους της (ρυθμός μεγέθυνσης, πρωτογενή
πλεονάσματα). Διαφορετικά η Ελλάδα θα πρέπει
να αναχρηματοδοτεί το συνολικό της χρέος από
τις αγορές.
4.Νέα διαγραφή χρέους OSI
Θα αφορά μόνο τα διμερή δάνεια και
τα δάνεια του EFSM. Με μια απομείωση του
χρέους αυτού κατά 25 δισ. ευρώ (12% του ΑΕΠ
περίπου) το χρέος θα μπορούσε να περιοριστεί
στο 110,9% του ΑΕΠ το 2020 και ο λογαριασμός των τόκων κατά 1,5 – 3,0 δισ. ευρώ
ετησίως.
Πρόβλημα:
Θα δεχτούν οι κυβερνήσεις των κρατών
μελών της ΕΕ, που έχουν εγγυηθεί τα διμερή
δάνεια και τα δάνεια του EFSM και ESM,
να προχωρήσουν σε μια τέτοια λύση και να
επιβαρύνουν τους φορολογούμενούς τους; Το
πρόβλημα είναι πολιτικό.
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Είναι βιώσιμο το
ελληνικό χρέος;
Παναγιώτης Λιαργκόβας
Συντονιστής του Γραφείου
Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το επίπεδο
του χρέους είναι βιώσιμο όταν επιτρέπει σε μια
χώρα οφειλέτη να καλύψει τις τρέχουσες και
μελλοντικές υποχρεώσεις εξυπηρέτησης του
χρέους της στο ακέραιο, χωρίς την προσφυγή
σε περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους ή
αναδιάρθρωση, αποφεύγοντας τη συσσώρευση
καθυστερούμενων οφειλών, ενώ επιτρέπει ένα
αποδεκτό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης.
Σύμφωνα με την ανάλυση βιωσιμότητας
του χρέους που συμπεριλαμβάνεται στην τέταρτη
αναθεώρηση του δεύτερου προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας το

χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του
ΑΕΠ το 2014 θα ανέλθει στο 177% του ΑΕΠ
και αναμένεται να μειωθεί σταδιακά σε περίπου
125% του ΑΕΠ το 2020 και περίπου στο 112%
του ΑΕΠ το 2022. Στον Πίνακα 1 απεικονίζεται
το βασικό μακροοικονομικό σενάριο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 20122017.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 η εξυπηρέτηση
του χρέους ώστε να γίνει βιώσιμο μόνο με τις
δικές μας δυνάμεις προϋποθέτει ένα συνδυασμό
ρυθμών μεγέθυνσης και πρωτογενών
πλεονασμάτων για πολλά χρόνια (και προφανώς
και μετά το 2017) που όμως δεν είναι

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο -Δημοσιονομικές Προβλέψεις 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Πραγματικό ΑΕΠ (ρυθμός ανάπτυξης)
Χρέος Γενική Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης(% του ΑΕΠ)
Πρωτογενές ισοζύγιο (% του ΑΕΠ)

-7,0
157,2
-6,4
-1,3

-3,9
175,0
-3,2
0,8

0,6
177,0
-2,9
1,6

2,9
172,5
-2,1
3,0

3,7
162,9
-0,7
4,5

3,5
154,2
-0,7
4,5

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 4η αναθεώρηση 2ου Προγράμ. Οικονομ. Προσαρμ.-Απρ. 2014
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ρεαλιστικό να υποθέσουμε ότι θα επιτευχθούν.
Θα προϋπέθετε επίσης δυνατότητα αναχρηματοδότησης από τις αγορές με ανεκτούς
όρους.
Ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής
οικονομίας μπορεί να καθοριστεί μερικώς μόνο
από την οικονομική πολιτική (κυρίως μέσω των
δημοσίων δαπανών – μία αύξησή τους αυξάνει
το ΑΕΠ σύμφωνα με το πολλαπλασιαστή των
δημοσίων δαπανών ενώ μία μείωσή τους το
μειώνει). Οι μεταβολές στον τομέα των εσόδων
επηρεάζουν επίσης τη μεταβολή του ΑΕΠ ενώ οι
θεσμικές μεταρρυθμίσεις το επηρεάζουν αλλά
γενικά με μη προσδιορίσιμο τρόπο (ως προς το
μέγεθος της μεταβολής και το χρόνο εκδήλωσης
των αποτελεσμάτων). Συμπερασματικά, πρόκειται
για ένα μέγεθος για το οποίο οι εκτιμήσεις του σε
βάθος δεκαετίας είναι αβέβαιες.
Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του χρέους
υπόκειται σε κυμαινόμενα επιτόκια (τα διακρατικά
δάνεια από τα κράτη μέλη της Ε.Ε, τα δάνεια
από το EFSF και τα δάνεια από το ΔΝΤ). Αυτά
τα επιτόκια είναι ανεξάρτητα της οικονομικής

πολιτικής. Καθορίζονται εν γένει από τις αγορές
χρήματος και από τις νομισματικές πολιτικές των
κύριων κεντρικών τραπεζών (FED κυρίως και
ECB δευτερευόντως). Το γεγονός ότι για λόγους
διαχείρισης των συνεπειών της παγκόσμιας
κρίσης του 2008 τα επιτόκια των κεντρικών
τραπεζών παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα, που οδηγεί και στα τρέχοντα χαμηλά
επιτόκια για το τμήμα του Δημόσιου χρέους που
έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, δε σημαίνει ότι και
την επόμενη δεκαετία θα παραμείνουν στα ίδια
χαμηλά επίπεδα.
O ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης και τα
επιτόκια επομένως δεν καθορίζονται εν γένει από
την οικονομική πολιτική ωστόσο παίζουν κρίσιμο
ρόλο στις μεταβολές του αποθέματος χρέους
(για την αύξησή του ή την μείωσή του).
Στους πίνακες που ακολουθούν
απεικονίζουμε δυνατές καταστάσεις που μπορεί
να συναντήσουμε στην επιχείρηση μείωσης του
Δημόσιου χρέους.
Υιοθετώντας ως στόχο το Δημόσιο Χρέος
μέχρι το 2022 να μειωθεί στο 110% (στόχος,
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που δεν εξασφαλίζει αναγκαστικά την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας, εφόσον για διάστημα
μίας δεκαετίας το Δημόσιο Χρέος θα είναι πάνω
από το 100%) εξετάζουμε ποιο είναι το ύψος των
πρωτογενών πλεονασμάτων, ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ, που απαιτείται για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος, κατά την περίοδο 2014-2022 σε σχέση
με πιθανούς συνδυασμούς επιτοκίων και ρυθμών
οικονομικής μεγέθυνσης.
Στον Πίνακα 2 η πρώτη στήλη δίνει δυνατές
τιμές για τον ρυθμό μεγέθυνσης του ονομαστικού
ΑΕΠ, γ, που βρίσκονται γύρω από τις τιμές του
βασικού σεναρίου (2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5). Οι
τιμές του βασικού σεναρίου παρουσιάζονται με
έντονα γράμματα (4% και 4,5%).
Η πρώτη γραμμή (2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5,
5) δίνει δυνατές τιμές (ονομαστικών) επιτοκίων
γύρω από τις τρέχουσες τιμές των επιτοκίων
που υιοθετούνται επισήμως για την ανάλυση της
βιωσιμότητας του Δημόσιου χρέους (οι βασικές
τιμές παρουσιάζονται επίσης με έντονο χρώμα: 3
και 3,5).
Οι υπόλοιπες τιμές εντός του Πίνακα 2 που
σχηματίζεται αναφέρονται στο ποσοστό επί του

ΑΕΠ που πρέπει να ανέρχεται το άθροισμα του
πρωτογενούς πλεονάσματος και των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις (τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις
υπολογίζονται, κατά μέσο όρο στο χρονικό
διάστημα που αναφερόμαστε, ότι ανέρχονται στο
1,2% επί του ΑΕΠ). Θα αναφερόμαστε σε αυτό το
άθροισμα με τον όρο «πρωτογενές πλεόνασμα»
για λόγους ευκολίας αλλά ο αναγνώστης
θα πρέπει να έχει κατά νου ότι το πρωτογενές
πλεόνασμα που απαιτείται προκύπτει αν
αφαιρούμε από τις τιμές των κελιών στον πίνακα
τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις (1,2% επί του
ΑΕΠ).
Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη του
αν θέλει να μεταφράσει τα ποσοστά επί του ΑΕΠ
που δίνονται για το δημοσιονομικό πλεόνασμα
ότι 1% του ΑΕΠ για το διάστημα που εξετάζουμε
εκτιμάται, σύμφωνα με μια αισιόδοξη υπόθεση
εργασίας, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 2,2 δισ.
ευρώ.
Στον Πίνακα 2 παρατηρούμε στο κέντρο
του (όπου το πλαίσιο του πίνακα έχει έντονο
χρώμα) τις τιμές που πρέπει να έχει το πρωτογενές
πλεόνασμα μέχρι το 2022 έτσι ώστε το χρέος να

περιοριστεί στο 110% του ΑΕΠ. Το πρωτογενές
πλεόνασμα πρέπει να είναι 5,9% του ΑΕΠ αν ο
ρυθμός μεγέθυνσης, γ, ανέρχεται σε 4% και το
μέσο (ονομαστικό) επιτόκιο, r, επιβάρυνσης του
αποθέματος χρέους σε 3%. Το ίδιο ισχύει αν το
γ=4,5% και το r=3,5%. Αυτό που διαπιστώνουμε
άμεσα είναι ότι το σημαντικό μέγεθος είναι η
διαφορά του ρυθμού μεγέθυνσης σε σχέση με
το επιτόκιο και όχι το απόλυτο ύψος εκάστου
χωριστά.
Πραγματικά αν εξετάσουμε τα πιο σκούρα
κελιά του πίνακα που βρίσκονται διαγώνια,
διαπιστώνουμε ότι 5,9% του ΑΕΠ πρωτογενές
πλεόνασμα απαιτείται αν το γ είναι 3,5 και το r
είναι 2,5, αν το γ είναι 3 και το r είναι 2, αν το γ
είναι 5 και το r είναι 4 ή αντίστοιχα 5,5 και 4,5.
Με οδηγό τη διαπίστωση αυτή
εξερευνούμε άλλα κελιά γύρω από τα κελιά
που απεικονίζουν την υπόθεση εργασίας που

μεγέθυνσης κατά μέσο όρο βρίσκεται στο 3,5%
(αντί για 4,5%) και τα επιτόκια αυξηθούν από
το σημερινό ιστορικό χαμηλό 3,5% κατά 100
μονάδες βάσης στο 4,5% τότε το απαιτούμενο
δημοσιονομικό πλεόνασμα είναι στο 8,7% (στο
κελί δεξιά επάνω που έχει ως φόντο πλέγμα),
δηλαδή 3 μονάδες σχεδόν πάνω από αυτό που
απαιτείται στην υπόθεση εργασίας μας.

υιοθετείται για την ανάλυση της βιωσιμότητας του
χρέους. Παρατηρούμε ότι αν έχουμε ρυθμούς
ονομαστικής μεγέθυνσης 4,5% αλλά τα επιτόκια
αυξηθούν κατά 50 μονάδες βάσης (0,5) και από
3,5% γίνουν 4% τότε το απαιτούμενο πρωτογενές
πλεόνασμα αυξάνει κατά 1,5 δισ. ευρώ στο
6,6% του ΑΕΠ. Αν υποθέσουμε ότι ο ρυθμός

εκτάκτων γεγονότων.
Αν και από αυτόν τον πίνακα ήδη φαίνονται
οι συνέπειες αν οι εκτιμήσεις για το μελλοντικό
ρυθμό μεγέθυνσης ή το μελλοντικό επιτόκιο
που αποτελούν τις προϋποθέσεις της υπόθεσης
εργασίας αποκλίνουν από τα πραγματοποιούμενα
μεγέθη ο επόμενος πίνακας το διευκρινίζει ως

Με λίγα λόγια διαπιστώνουμε ότι τα περιθώρια
για να επιτευχθεί ο στόχος του 110% χρέους
επί του ΑΕΠ είναι πολύ στενά: διαφορές
ρυθμού μεγέθυνσης (που μπορεί μόνο
μερικά να επηρεαστεί από την οικονομική
πολιτική) σε σχέση με τα μέσα επιτόκια (τα
οποία δεν εξαρτώνται από την οικονομική
πολιτική) ίσες ή άνω του 1% και συνεχή
δημοσιονομικά πλεονάσματα ιστορικά
υψηλά, χωρίς περιθώρια για αντιμετώπιση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Απαιτούμενα δημοσιονομικά πλεονάσματα και άλλα έσοδα
b=110% επί του ΑΕΠ το 2022
γ/r
2
3
3,5
4
4,5
5
5,5

2
7,3
5,9
5,2
4,5
3,8
3,2
2,5

2,5
8,0
6,6
5,9
5,2
4,5
3,8
3,2

3
8,7
7,3
6,6
5,9
5,2
4,5
3,9

3,5
9,5
8,0
7,3
6,6
5,9
5,2
4,5
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4
10,2
8,7
8,0
7,3
6,6
5,9
5,2

4,5
10,9
9,4
8,7
8,0
7,3
6,6
5,9

5
11,7
10,2
9,4
8,7
8,0
7,3
6,6
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προς το ύψος του Δημόσιου χρέους.
Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί υιοθετούμε
την τιμή της υπόθεσης εργασίας για το ύψος
του πρωτογενούς πλεονάσματος, 5,6% του
ΑΕΠ και εξετάζουμε το ύψος του χρέους που
θα προκύψει αν εμφανίζεται μέχρι το 2022
αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα ανάλογα με
τις τιμές που θα έχει ο ρυθμός οικονομικής
μεγέθυνσης (ονομαστικός), γ, και το μέσο
επιτόκιο (ονομαστικό).
ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Χρέος προς ΑΕΠ το 2022
με στόχους για δημοσιονομικά πλεονάσματα και
άλλα έσοδα.
S=5.6% επί του ΑΕΠ σταθερές πηγές
χρηματοδότησης (πρωτογενή πλεονάσματα +
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις)
Από τον Πίνακα 3 διαπιστώνουμε τα στενά
περιθώρια για την επίτευξη του στόχου.

χρώμα) κινούμαστε αρκετά κοντά στο στόχο. Το
ίδιο και καλύτερο ισχύει για κάθε συνδυασμό γ
(τιμής της πρώτης στήλης) και r (τιμής της πρώτης
γραμμής) που αντιστοιχεί σε κελί κάτω από τη
διαγώνιο του πίνακα που έχουμε χρωματίσει
πιο σκούρα (όλα τα κελιά με τιμές 112). Επειδή
εκεί οι διαφορές μεταξύ ρυθμού μεγέθυνσης
και μέσου επιτοκίου είναι μεγαλύτερες του 1.
Ωστόσο για να έχουμε το μέσο επιτόκιο στο 2%
απαιτείται όχι πολύ σημαντική μείωση επιτοκίων
για ένα μεγάλο τμήμα του χρέους (που θα
ισοδυναμεί, χάριν παραδείγματος, με ότι το EFSF
θα δανείζεται με ακριβότερο επιτόκιο από αυτό
που μας επιβαρύνει). Ενώ ο ρυθμός μεγέθυνσης
του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 5,5%, ως μέσος
ρυθμός καθ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου
φαίνεται πολύ αισιόδοξος. Από την πάνω μεριά
αυτής της διαγωνίου παρατηρούμε την κακή

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Χρέος προς ΑΕΠ το 2022 με στόχους για δημοσιονομικά πλεονάσματα και άλλα έσοδα.
S=5.6% επί του ΑΕΠ σταθερές πηγές χρηματοδότησης (πρωτογενή πλεονάσματα + έσοδα
από ιδιωτικοποιήσεις)
γ/r

2
3
3,5
4
4,5
5
5,5

2
125,3
112,4
106,5
100,8
95,5
90,3
85,5

2,5
132,2
118,7
112,5
106,6
100,9
95,6
90,5

3
139,4
125,3
118,8
112,6
106,7
101,0
95,7

3,5
146,9
132,1
125,3
118,8
112,6
106,7
101,2

Αν το γ και το r παίρνουν τις τιμές του
σεναρίου βάσης (γ = 4% ή 4,5% και r = 3%
ή 3,5%) τότε όπως φαίνεται στο κέντρο του
πίνακα (όπου το πλαίσιο του πίνακα έχει έντονο

4
154,7
139,3
132,1
125,3
118,8
112,7
106,8

4,5
162,8
146,7
139,2
132,1
125,3
118,9
112,7

5
171,3
154,4
146,6
139,1
132,0
125,3
118,9

εκδοχή ως προς το στόχο μείωσης του χρέους.
Για παράδειγμα με σταθερό ρυθμό ονομαστικής
μεγέθυνσης 4%, την περίοδο 2014-2022,
και μέσο επιτόκιο στο 4%, το χρέος καταλήγει
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στο 125,3% του ΑΕΠ ενώ αν το μέσο επιτόκιο
διαμορφωθεί στο 4,5% στο 132,1% του ΑΕΠ.
Συμπερασματικά, η επίτευξη και κυρίως
η διατήρηση μεγάλων πρωτογενών
πλεονασμάτων στο μέλλον (πάνω σε μια
εξασθενισμένη οικονομία) είναι σχεδόν
αδύνατη. Εκτός τούτου, οι προοπτικές
σημαντικής και διατηρήσιμης μεγέθυνσης
της οικονομίας της χώρας είναι δυσμενείς,
παρά τις επίσημα διατυπωμένες προσδοκίες
για ανάκαμψη το 2014 λόγω ασθενούς
εξαγωγικής βάσης (που αναπτυσσόμενη
θα παρέσυρε όλη την οικονομία),
πολιτικών αβεβαιοτήτων, συνεχιζόμενης
περιοριστικής - προκυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής (λιτότητας), υπερβολικά
υψηλού λόγου χρέους κλπ. Προς το παρόν
η αριθμητική του χρέους είναι εναντίον της.
Ούτε μπορεί κανείς να αναμένει σοβαρή
μείωση του χρέους μέσω ιδιωτικοποιήσεων.
Γενικά, πολύ μεγάλα χρέη σε απόλυτα
μεγέθη και ως % ΑΕΠ γίνονται ανεξέλεγκτα
(«μη βιώσιμα»), προκαλούν αβεβαιότητες
και κινδύνους (με αποτέλεσμα οι δανειστές
να απαιτούν υψηλά πριμ ρίσκου, ιδιαίτερα αν
εκτιμούν ότι η χώρα στο τέλος θα χρεοκοπήσει,
οδηγώντας την έτσι στην χρεοκοπία) και αφαιρούν
από τις κυβερνήσεις δυνατότητες αντιμετώπισης

οικονομικών προβλημάτων. Ακόμη
και αν τα χρέη δεν οδηγούν την
αναπτυξιακή διαδικασία σε πλήρη
κατάρρευση, όμως τείνουν να την
επιβραδύνουν. Αυτό ισχύει ακόμη και
αν δεν μπορούμε να καθορίσουμε
επακριβώς το όριο πάνω από το
οποίο πνίγουν την ανάπτυξη.
Η
οργανωμένη
αναδιάρθρωση του χρέους (με
όποια μορφή) εντός της ΕΕ και
της Ευρωζώνης θα δημιουργούσε
νέα δεδομένα. Το σπουδαιότερο είναι ότι θα
ενσωματωνόταν σύντομα στις προσδοκίες των
αγορών. Επίσης, θα κατένεμε πιο ισόρροπα
τα βάρη ανάμεσα σε δανειστές και οφειλέτες,
συνεισφέροντας έτσι στη σταθεροποίηση
της ΕΕ. Υπενθυμίζουμε ότι και στο ΔΝΤ είχαν
γίνει σχετικές προτάσεις για όλες τις χώρες
αλλά προσέκρουσαν σε ανυπέρβλητες τότε
αντιδράσεις.
Πάντως, η έκβαση μιας διαπραγμάτευσης
για αναδιάρθρωση του χρέους εξαρτάται
(και) από την αξιοπιστία της χώρας, η οποία
με τη σειρά της μετριέται με την εξέλιξη
της δημοσιονομικής πολιτικής μας, των
μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης των
φυσικών πόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις
προβλεπόμενες ανάγκες για περαιτέρω
στήριξη μετά το 2014. Όσο καθυστερούν
οι μεταρρυθμίσεις και άλλες αποφάσεις
η οικονομική κατάσταση θα επιβαρύνεται
και οι διαπραγματευτικές δυνατότητες θα
ελαχιστοποιούνται.
Θα ήταν μια χρήσιμη έκπληξη και θα
βελτίωνε τις διαπραγματευτικές δυνατότητες της
χώρας η έγκαιρη εκπλήρωση των πιο κρίσιμων
προαπαιτούμενων.
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Προτάσεις για τη
μείωση του Δημόσιου
χρέους
Φίλιππος Σαχινίδης
Βουλευτής Ν. Λάρισας
πρώην Υπουργός

H συζήτηση για το δημόσιο χρέος, είναι μια
από τις πιο κρίσιμες για τη χώρα και τους πολίτες
της καθώς αναζητούμε την οριστική έξοδο
από την κρίση, την μετάβαση σε μια σταθερή
αναπτυξιακή πορεία και την βιώσιμη πρόσβαση
στις αγορές. Δεν είναι τυχαίο, ότι η συζήτηση αυτή
αποτελεί κομβικό σημείο στην αντιπαράθεση των
κομμάτων, ενόψει και των συζητήσεων με τους
Ευρωπαίους εταίρους που έχουν δεσμευτεί ότι
θα λάβουν αποφάσεις για περαιτέρω ελάφρυνση
του.
Εκτιμώ, ότι οποιαδήποτε συζήτηση για το χρέος,
πρέπει να ξεκινά από ορισμένες διαπιστώσεις, για
να μπορούμε να αξιολογήσουμε τις προτάσεις
πολιτικής που κατατίθενται και να προκρίνουμε
αυτές που θα οδηγήσουν σε ασφαλή και οριστική
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Διαπίστωση Πρώτη: Σήμερα ο λόγος
χρέους προς ΑΕΠ στην Ευρωζώνη είναι
ψηλότερος από τον αντίστοιχο του 2009 και
πλησιάζει το 95% του ΑΕΠ.
Το 2009, όταν ξέσπασε η κρίση στην
Ευρώπη με την κερδοσκοπική επίθεση που
εκδηλώθηκε σε βάρος της Ελλάδας, ο μέσος
όρος του χρέους στην Ευρωζώνη των 18 ήταν
στο 80% του ΑΕΠ.
Στο τέλος του 2013, ο μέσος όρος του

χρέους στην Ευρωζώνη ήταν στο 95% του ΑΕΠ
με πέντε χώρες να έχουν λόγο χρέους προς ΑΕΠ
πάνω από το 100% και οκτώ να έχουν λόγο πάνω
από το 90%.
Το παράδοξο είναι, ότι σήμερα πολλοί
υπερασπίζονται την άποψη, ότι η κρίση
ξεπεράστηκε όταν πολλές από τις χώρες (πχ
Πορτογαλία και Ιρλανδία) έχουν λόγο χρέους που
είναι κατά πολύ υψηλότερος από το λόγο που
είχαν όταν βρέθηκαν στο επίκεντρο
κερδοσκοπικής επίθεσης.
Διαπίστωση Δεύτερη: Δεν υπάρχει
κανόνας για το πότε ένα χρέος θεωρείται
βιώσιμο.
Η βιβλιογραφία δεν προσφέρει καμία
ασφαλή μεθοδολογία, βάσει της οποίας,
μπορούμε να υπολογίσουμε πότε ένα χρέος
θεωρείται βιώσιμο και πότε όχι.
Η έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού
χρέους επικεντρώνεται στο ποσοστό 120% που
τέθηκε αρχικά ως στόχος για το 2020 από τους
θεσμικούς πιστωτές.
Η Ιαπωνία έχει ένα χρέος κοντά στο 200%
χωρίς να έχει αμφισβητηθεί η βιωσιμότητά του,
ενώ η Πορτογαλία είχε χρέος κοντά στο 80%
όταν αμφισβητήθηκε η βιωσιμότητά του και
αποκόπηκε από τις αγορές.
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Το ποσοστό 120% είναι αυθαίρετο και
χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο από τους πιστωτές
για την Ελλάδα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση
- αν δηλαδή, οριζόταν σε χαμηλότερο σημείο θα εμφανιζόταν η Ιταλία, που έχει υψηλό χρέος,
να θεωρείται ότι το χρέος της δεν είναι βιώσιμο.
Σήμερα το χρέος της Ιταλίας προσεγγίζει το
135% του ΑΕΠ και εξακολουθεί να δανείζεται
από τις αγορές με συγκριτικά ευνοϊκούς όρους.
Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ανακοίνωνε το Πρόγραμμα OΜΤ το 2010,
δηλαδή εάν ο Trichet έλεγε αυτό που είπε ο
Draghi, «ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι
χρειάζεται για να υποστηρίξουμε μια χώρα που
βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κερδοσκοπικής
επίθεσης», ίσως να μην τίθετο ποτέ ζήτημα
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους.
Επομένως, η βιωσιμότητα του χρέους, σε
μεγάλο βαθμό είναι συνάρτηση της άποψης των
αγορών, οι οποίες δεν έχουν ενιαίους κανόνες
για την αξιολόγηση.
Διαπίστωση Τρίτη: Το μεγαλύτερο
όφελος από το PSI αλλά και από την
επαναγορά χρέους είναι ότι διασφάλισε
την αποσύνδεση του ύψους του χρέους
από το κόστος εξυπηρέτησης και το ρίσκο
αναχρηματοδότησης του.
Με το PSI και την επαναγορά χρέους το
ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 126 δισ. ευρώ
ή 70% του ΑΕΠ. Το PSI άλλαξε δυο σημαντικές
παραμέτρους του χρέους, που λαμβάνουν
υπόψη τους οι αγορές κατά την αξιολόγηση της
βιωσιμότητας του.
Η πρώτη παράμετρος αφορά το κόστος
εξυπηρέτησης, που ταμειακά είναι περίπου στα
6 δισ. ευρώ ή 3,3% του ΑΕΠ για την περίοδο
2013-2018.
Το χαμηλό κόστος εξυπηρέτησης οφείλεται
στη σημαντική μείωση των επιτοκίων και των risk
premia για την Ελλάδα. Έτσι σήμερα, το μέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης του χρέους διαμορφώνεται

περίπου στο 2,5%.
Η δεύτερη παράμετρος,
είναι η αποσύνδεση του ύψους του
χρέους από το ρίσκο αναχρηματοδότησής του
για την επόμενη πεντηκονταετία, με εξαίρεση την
περίοδο 2021-2022 όπου και εμφανίζεται ένα
υψηλό επίπεδο Ελληνικών λήξεων.
Αυτή η μεγάλη διασπορά λήξεων χρέους
επιτεύχθηκε με την επιμήκυνση του χρέους. Η
μέση υπολειπόμενη διάρκεια του χρέους έχει
επεκταθεί χρονικά στα 16 περίπου έτη στο τέλος
του 2013, από 7 περίπου στο τέλος του 2010.
Τέλος, εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός
ότι το δημόσιο χρέος διακατέχεται στο μεγαλύτερο μέρος του, κυρίως, από θεσμικούς
πιστωτές ενώ το διαπραγματεύσιμο τμήμα είναι
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οδηγεί σε μείωση του ονομαστικού Α.Ε.Π. και
επομένως, σε αύξηση του λόγου του χρέους
προς ΑΕΠ.
Αυτή η στόχευση δυσχεραίνεται από την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
που κρατά κατά μέσο όρο τον πληθωρισμό της
Ευρωζώνης κάτω από το 1%, που είναι πολύ
κάτω από το στόχο του 2% που ορίζει η συνθήκη
του Maastricht.
Τέλος, τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, επίσης, επηρεάζουν τη δυναμική του
χρέους αλλά δεν είναι τόσο σημαντικά μέχρι
σήμερα, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην
μείωσή του.
πάρα πολύ μικρό, μόλις 35 δισ. ευρώ.
Διαπίστωση Τέταρτη: Χώρες Μέλη
νομισματικής ένωσης με υψηλό χρέος
δεν έχουν διαθέσιμο το εργαλείο της
δημοσιονομικής πολιτικής για
να
αντιμετωπίσουν βραχυχρόνιες διακυμάνσεις
που οφείλονται σε μείωση της ζήτησης.
Η χώρα ως μέλος της Ευρωζώνης δεν
έχει άλλο εργαλείο πολιτικής, πέρα από αυτό της
δημοσιονομικής πολιτικής, διότι τη νομισματική
πολιτική την καθορίζει πλέον η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα.
Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε μακριά από την
προοπτική δημιουργίας ενός ομοσπονδιακού,
αναδιανεμητικού δημοσιονομικού μηχανισμού,
το μόνο εργαλείο πολιτικής που διαθέτει η χώρα
είναι η ενίσχυση της ζήτησης μέσω αύξησης των
δαπανών ή της μείωσης των φόρων.
Όσο, λοιπόν, το χρέος παραμένει σε υψηλά
επίπεδα, η χώρα στερείται αυτής της δυνατότητας
και θα είναι χωρίς εργαλεία πολιτικής κάθε φορά
που θα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ύφεση.
Παράγοντες που επηρεάζουν την
πορεία του Χρέους
Μετά από αυτές τις διαπιστώσεις είναι
αναγκαίο να προσδιορίσουμε ποιοι παράγοντες
επηρεάζουν την πορεία του χρέους.

Η δυναμική του χρέους επηρεάζεται
από παράγοντες, όπως η ύπαρξη ή μη
ελλειμμάτων, το ύψος των επιτοκίων, η πορεία
του ΑΕΠ, ο πληθωρισμός, τα έσοδα από
αποκρατικοποιήσεις.
Όσο πιο γρήγορα αυξάνεται το
ονομαστικό Α.Ε.Π., τόσο πιο εύκολα μπορεί
να εξυπηρετηθεί το χρέος, και μειώνεται ο
λόγος χρέους προς Α.Ε.Π. που αξιολογούν
οι αγορές.
Εκτός, λοιπόν, από την παραγωγή
πρωτογενών πλεονασμάτων, ένας υψηλός
πληθωρισμός ή μια γρήγορη αύξηση του
ονομαστικού Α.Ε.Π., βοηθάει στη μείωση του
χρέους.
Η χώρα σήμερα έχει αποπληθωρισμό, ο
οποίος υπονομεύει τη δυναμική του χρέους μέσα
από σειρά διαφορετικών καναλιών, όπως είναι:
ο επηρεασμός του παρανομαστή που είναι το
ΑΕΠ, τα πραγματικά επιτόκια, οι δημοσιονομικές
επιδόσεις εσόδων και δαπανών που με την σειρά
τους επηρεάζουν το πρωτογενές αποτέλεσμα
μιας χώρας.
Για να το αποφύγουμε τους κινδύνους
του αποπληθωρισμού, η Ελλάδα, πρέπει να έχει
μικρότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της
ευρωζώνης, όχι όμως αποπληθωρισμό που
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Ευρωπαϊκές προτάσεις για την
απομείωση του χρέους
Στην Ευρώπη, μετά το ξέσπασμα της
χρηματοοικονομικής κρίσης, διατυπώθηκαν
πολλές προτάσεις για την αντιμετώπιση του
προβλήματος του χρέους.
1.Η πρώτη πρόταση, είναι η απομείωση του
χρέους μέσω της αμοιβαιοποίησης, που όμως
είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί, εξαιτίας των
αντιδράσεων που σημειώνονται κυρίως από τη
Γερμανία περί «ηθικού κινδύνου». Σύμφωνα με
την άποψη αυτή αν οι κυβερνήσεις αντιμετωπισθούν πολύ ήπια ύστερα από μια κρίση
χρέους, τότε δεν θα πραγματοποιήσουν
τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις ώστε να

αντιμετωπιστούν οι αιτίες που οδήγησαν στην
κρίση.
2.Μια δεύτερη πρόταση που έχει
διατυπωθεί, είναι να περάσει μέρος του
χρέους που συσσώρευσαν οι χώρες για την
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος
στο ESM και να μειωθεί το χρέος, είτε ισόποσα
είτε κατά ένα μέρος μικρότερο της τρέχουσας
χρηματιστηριακής αξίας των τραπεζικών μετοχών
που θα περάσουν στο ESM.
Η υιοθέτηση αυτής της πρότασης
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμφανίζει πολιτικές
δυσκολίες. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί το
όφελος για το χρέος στην περίπτωση της Ελλάδος
δεν μπορεί να υπερβεί τα 25 δισ. ευρώ ή 14%
του ΑΕΠ.
3. Πρόταση Paris και Wyplosz
Μια πιο ενδιαφέρουσα και πολιτικά
αποδεκτή πρόταση, που οδηγεί σε ονομαστική
απομείωση του χρέους, είναι αυτή που έχουν
διατυπώσει οι Paris και Wyplosz (PADRE 2.0) που
προτείνουν τη δημιουργία ενός οχήματος ειδικού
σκοπού στο οποίο οι χώρες θα εκχωρήσουν τα
μελλοντικά έσοδα από την έκδοση χρήματος από
την ΕΚΤ.
Αυτό με τη σειρά του θα αγοράζει, με
κεφάλαια που θα δανείζεται, χρέος που έχουν
εκδώσει οι χώρες μέλη της ευρωζώνης.
Η πρόταση αυτή, στο βαθμό που θα γίνει
αποδεκτή, μπορεί να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις
σε μείωση του ονομαστικού χρέους των χωρών
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της Ευρώπης κατά 50% κατά μέσο όρο.
Σύμφωνα με τη μελέτη, το χρέος της
Ελλάδας μπορεί να μειωθεί μετά από την
εφαρμογή αυτής της πρότασης περίπου στο
105%-108% του ΑΕΠ.
Προτάσεις για την ελάφρυνση του
Ελληνικού χρέους
Σήμερα στη δημόσια συζήτηση που
διεξάγεται παραμένει κυρίαρχη η άποψη, ότι
η Ελλάδα πρέπει να αναζητήσει συναινετική
λύση με τους εταίρους της για το πρόβλημα του
χρέους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα προτείνει
Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Χρέους για την Ελλάδα,
στα πρότυπα της Διάσκεψης του Λονδίνου για το
χρέος της Γερμανίας το ‘53 και κρατά αποστάσεις
από απόψεις στελεχών του για μονομερή
διαγραφή του χρέους στη λογική ότι πρόκειται για
«επαχθές» ή «ειδεχθές» χρέος.
Διεθνώς η νομική αυτή θεώρηση αφορά
χρέος που έχει συναφθεί από δικτατορικές
ή «τυραννικές» κυβερνήσεις επ’ ονόματι
και για λογαριασμό της κρατικής οντότητας,
και επιπρόσθετα, τα ποσά των δανείων
χρησιμοποιήθηκαν για τον προσωπικό πλουτισμό
των δικτατόρων και όχι για τις ανάγκες των
πολιτών.
Οι υποστηρικτές αυτής της θεώρησης
παραβλέπουν, ότι στην περίπτωση της Ελλάδας,
το χρέος έχει συναφθεί από εκλεγμένες από
τον ελληνικό λαό κυβερνήσεις. Επιπρόσθετα,
έχει εγκριθεί η σύναψη του χρέους από το
Ελληνικό Κοινοβούλιο στις συζητήσεις για τον
Προϋπολογισμό αλλά και σε αυτές για τον
Απολογισμό και Ισολογισμό του Κράτους.
Η άποψη λοιπόν για μονομερή διαγραφή
του χρέους έχει ελάχιστη υποστήριξη με
δεδομένα τα προβλήματα που θα δημιουργήσει
όπως προκύπτει και από την εμπειρία χωρών
όπως η Αργεντινή.

Η προοπτική μιας απομείωσης του
ονομαστικού χρέους σε συνεργασία με τους
δανειστές, θα διευκόλυνε πάρα πολύ την
προσπάθεια της Ελλάδας να βγει από την κρίση
και είναι θεμιτή.
Εμφανίζει όμως μεγάλες δυσκολίες, με
δεδομένη την αντίδραση που θα καταγραφεί στα
Εθνικά Κοινοβούλια άλλων χωρών, να πάρουν μια
απόφαση που θα διαγράφει το ελληνικό χρέος
και θα αυξάνει το δικό τους χρέος.
Με βάση τα προαναφερθέντα, σε ότι
αφορά τη δυνατότητα που υπάρχει στα Κοινοβούλια των άλλων χωρών να λάβουν αποφάσεις
για την ελάφρυνση του χρέους, η Ελλάδα στη
συζήτηση που θα γίνει με τους Ευρωπαίους
εταίρους για το χρέος μπορεί να διεκδικήσει:
1.Την περαιτέρω επιμήκυνση του
χρέους για να μειωθεί ή να μηδενιστεί το ρίσκο
αναχρηματοδότησής του.
Η Ελλάδα μπορεί να επιδιώξει την
επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των
διμερών δανείων και εκείνων από τον EFSF
στα 70 χρόνια. Αυτό θα οδηγήσει σε αισθητή
μείωση των ετήσιων αναγκών αποπληρωμής των
δανείων. Είναι σαφές, ότι οι χαμηλότερες ετήσιες
χρηματοδοτικές ανάγκες καθιστούν καλύτερα
διαχειρίσιμο το ελληνικό χρέος.
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2.Να κλειδώσει τα επιτόκια στα παρόντα
χαμηλά επίπεδα. Σε ότι αφορά τα επιτόκια
δανεισμού, περιθώρια παρεμβάσεων υπάρχουν
μόνο σε εκείνα των διμερών δανείων, καθώς το
EFSF δανείζει την Ελλάδα σχεδόν με το επιτόκιο
που δανείζεται ο ίδιος ο Μηχανισμός.
Σήμερα, η Ελλάδα, καταβάλλει κυμαινόμενο
επιτόκιο για τα διμερή δάνεια ίσο με το Euribor
3μήνου συν 0,50%. Μπορούμε να ζητήσουμε τη
μετατροπή του χαμηλού κυμαινόμενου επιτοκίου
σε σταθερό, για τα επόμενα 15 χρόνια και
παράταση της περιόδου χάριτος. Με αυτήν την
κίνηση διασφαλίζονται οι χαμηλές μελλοντικές
δαπάνες για τόκους.
3.Πέρα από τη προαναφερθείσα στόχευση
για την ελάφρυνση του χρέους, η Ελληνική
Διαπραγματευτική Ομάδα πρέπει να επεξεργαστεί
περαιτέρω και να αξιολογήσει τα πλεονεκτήματα
της πρότασης Paris – Wyplosz που οδηγεί σε
απομείωση του χρέους και να συνεργαστεί με
άλλες χώρες για την προώθηση της και την
αποδοχή της.
4.Ο πλέον καθοριστικός τρόπος για την
μείωση του χρέους είναι μέσω της επιτάχυνσης
της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Γι’ αυτό είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές
αλλαγές που αλλάζουν το παραγωγικό πρότυπο
και αυξάνουν την παραγωγικότητα και το
δυνητικό προϊόν της χώρας. Η ανάπτυξη οδηγεί
ταχύτερα σε απομείωση του χρέους σε σχέση με
τα πρωτογενή πλεονάσματα.
Αντί, λοιπόν, η χώρα να θέτει ως διεκδικητικό πλαίσιο την ονομαστική μείωση του
χρέους, κάτι το οποίο φαντάζει δύσκολο να
ικανοποιηθεί από άλλα Κοινοβούλια, μπορεί να
διεκδικήσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα
στήριξης από τις χώρες της Ευρώπης,
ένα σχέδιο Μάρσαλ, που θα της επιτρέψει να
επιστρέψει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
5.Ένας άλλος μοχλός ελέγχου του
υψηλού χρέους, θα μπορούσε να είναι η άσκηση

διακριτικής και ενεργητικής νομισματικής
πολιτικής από την ΕΚΤ, προκειμένου να
αποφύγουμε τον αποπληθωρισμό και να
περάσουμε στη φάση του ελεγχόμενου και
χαμηλού πληθωρισμού.
6. Τέλος, η πολιτική ελέγχου της δυναμικής του χρέους πρέπει να αποσυνδεθεί από
την άποψη των θεσμικών πιστωτών, ότι πρέπει
να στηριχτεί κυρίως στη δημιουργία υψηλών
πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 4,5% του
ΑΕΠ. Πέρα από την αντικειμενική δυσκολία να
δημιουργείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα
τόσο ψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ανεξάρτητα
από την πορεία της οικονομίας, σε συνθήκες
περιορισμένης ρευστότητας, δημιουργούν
ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τις αναπτυξιακές
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Η Ελλάδα έχει κάνει τη μεγαλύτερη
προσαρμογή στο διαρθρωτικό πρωτογενές
ισοζύγιο. Επομένως, η Ελλάδα, πρέπει να
δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τις διαρθρωτικές
αλλαγές και τη δημοσιονομική προσαρμογή
με πρωτογενή πλεονάσματα χαμηλότερα
του 4,5%, ώστε να μπορέσει η οικονομία να
αναπτυχθεί και η υπόλοιπη δημοσιονομική
προσαρμογή να γίνει μέσω της ανάπτυξης.
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ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Το ΟΕΕ έχοντας ως βασικό στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τα μέλη
του, υλοποίησε με επιτυχία νέες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες
χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»
του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.
Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υλοποιήθηκαν μέσω των κάτωθι τριών έργων:
Α. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας
προς τα μέλη τους και τους πολίτες
Β. Παροχή ολοκληρωμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας προς τα μέλη του με την χρήση καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (e-government)
Γ. Ψηφιακή βιβλιοθήκη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για την
εξυπηρέτηση των μελών και των πολιτών (e-library)

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν είναι οι εξής:
1. Πλήρης διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής νέων μελών στο μητρώο
2. Ηλεκτρονική μεταβολή στοιχείων μητρώου
(τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ)
3. Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
4. Ηλεκτρονική υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των λογιστών σε ετήσια βάση
5. Ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων
6. Εξόφληση υποχρεώσεων μελών και λογιστών μέσω πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών, καθώς και μέσω χρήσης του Διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ
7. Πλήρης προσωποποιημένη ενημέρωση της εξέλιξης όλων των διαδικα
σιών μέσω e-mail
8. Πρόσβαση σε οικονομικές μελέτες, οικονομικά περιοδικά, βιβλία και
έρευνες, μέσω της νέας ψηφιακής βιβλιοθήκης
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Επίσπευση εφαρμογής
ενός Ρεαλιστικού Σχεδίου
Ανάπτυξης
Διονύσιος Χιόνης
Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Το θέμα της ανάπτυξης συνεχίζει να
παραμένει κυρίαρχο και θα συνεχίσει να
παραμένει όσο διαψεύδονται οι προβλέψεις για
αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ και ενισχύονται οι
προβλέψεις για την μακροημέρευση της κρίσης.
Επιβεβαιωτικά είναι και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για την μεταβολή του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο
του 2014. Έτσι νομίζω ότι διαλύθηκαν και οι
τελευταίες επιφυλάξεις αυτών που διατηρούσαν
ελάχιστες ελπίδες σχετικά με την ανάπτυξη
της οικονομίας και την αποτελεσματικότητα
των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Πλέον είναι
ξεκάθαρο ότι η ελληνική οικονομία έχει
παγιδευτεί στην διαδικασία των πολύ μικρών
μεταβολών θετικών ή αρνητικών του ΑΕΠ. Έτσι
μοιραία και για πολλοστή φορά προκύπτει το
θέμα της ανάπτυξης και των ανάλογων πολιτικών
που μπορούν να προκαλέσουν την αύξηση του
παραγόμενου προϊόντος.
Το σχέδιο ανάπτυξης που ετοιμάζεται
να υποβληθεί αποτελεί το κυριότερο
συνδυασμό μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής
των τελευταίων ετών. Θα ήταν χρήσιμο όμως
όταν προετοιμάζεται ένα πρόγραμμα για την
ανάπτυξη να ανατρέχουμε στις προβλέψεις

των προηγούμενων προγραμμάτων έτσι ώστε
να εξετάσουμε πόσο επαληθεύτηκαν και
στην συνέχεια να αναλύσουμε τους λόγους
που διαψεύστηκαν.
Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία της
τρόικα το 2013 και το 2014 η ανάπτυξη θα
έπρεπε να ξεπερνά το 3%. Πιο πρόσφατα
αντιγράφω τις κυριότερες εκτιμήσεις της Τρόικα
και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος
Δημοσιονομικής Σταθεροποίησης (ΜΠΔΣ)
2015-2018 το οποίο αποτελεί και τον επίσημο
οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής.
Σύμφωνα με αυτό προβλέπεται ανάπτυξη 2,9%
και 3,7% δημοσιονομικό αποτέλεσμα 3% και
4,5% αντίστοιχα για το 2015 και 2016 (χωρίς
να περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις για την στήριξη
του τραπεζικού συστήματος).

Βουλής (Ιούνιος 2014). Σύμφωνα με αυτήν ο
ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου το 2013
ανέρχεται στο 13% του ΑΕΠ όταν το 2007
ανήρχετο στο 26,7% και οι εξαγωγές του 2013
είναι μικρότερες από αυτές του 2008. Αν δε
θέλουμε να το δούμε και από την άλλη οπτική
γωνία η παραγωγικότητα των παραγωγικών
συντελεστών βρίσκεται καθηλωμένη. Επομένως
το λογικό είναι να υποθέσουμε ότι το πιο πιθανό
είναι το δεύτερο σενάριο. Δηλαδή η ελληνική
οικονομία βρίσκεται παγιδευμένη σε μια
παρατεταμένη διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται
από τελμάτωση των αναπτυξιακών ρυθμών,
αποπληθωρισμό, αρνητικά επιτόκια, χαμηλή
ενεργό ζήτηση.
Θα μπορούσε η πολιτική της
ανάπτυξης να υποβοηθηθεί από την
νομισματική πολιτική. Θεωρώ όμως το θέμα
των αρνητικών πραγματικών επιτοκίων
και του αποπληθωρισμού την πραγματική
βραδυφλεγή βόμβα που αναστέλλει σε

μεγάλο βαθμό τα αναπτυξιακά αποτελέσματα
των πολιτικών για την αντιμετώπιση της
κρίσης.
Η κοινή νομισματική πολιτική αποτελεί τελικά τον
ακρογωνιαίο λίθο της Ε.Ε. Το ευρωπαϊκό όραμα
δεν βρήκε πουθενά μεγαλύτερη ολοκλήρωση
από την νομισματική πολιτική. Το τελευταίο όμως
χρονικό διάστημα φαίνεται ότι αυτός ο βασικός
πυλώνας να καταρρέει εφόσον σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
υπηρεσίας τον Μάρτιο του 2014 πέντε από τις
δεκαοκτώ χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία,
Κύπρος, Σλοβακία) της ΟΝΕ παρουσιάζουν
αποπληθωρισμό ενώ άλλες οκτώ (Γαλλία, Ιταλία,
Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Λετονία,
Εσθονία, Σλοβενία) κινούνται στην περιοχή του
μηδενός. Επομένως από το σύνολο των δεκαοκτώ χωρών οι δεκατρείς έχουν άμεση ανάγκη
όχι μόνο επεκτατικής νομισματικής πολιτικής
αλλά και μέτρων αντισυμβατικής νομισματικής

Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε ένας
οικονομολόγος που να αποδέχεται την ορθότητα
των εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου 20152018. Στην συνέχεια αρκεί μια ματιά στην
εξέλιξη των επενδύσεων, εξαγωγών, αλλά και της
ζήτησης. Δανείζομαι ορισμένα στοιχεία από την
Έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της
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πολιτικής
προκειμένου
να ενισχυθεί ο
πληθωρισμός. Το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον
αυτής της συζήτησης
παρουσιάζεται στις χώρες που πλήττονται από
ύφεση βρίσκονται σε μνημόνιο και δεν μπορούν
να εφαρμόσουν ούτε επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική λόγω του χρέους. Ένας άλλος αριθμός
χωρών (Γερμανία, Αυστρία, Φινλανδία) κινείται
λίγο πιο κάτω από τα όρια της πληθωριστικής
στόχευσης της ΕΚΤ δηλαδή στο 2%. Επομένως
καμία χώρα δεν παρουσιάζει πληθωρισμό
μεγαλύτερο από το όριο του 2%.
Το αξιοπερίεργο είναι ότι η ΕΚΤ σχεδιάζει
την νομισματική πολιτική της με έναν άκρως

συμβατικό τρόπο φοβούμενη τις πληθωριστικές
πιέσεις. Ο σχεδιασμός αυτός όμως όταν τα
επιτόκια κινούνται στο όριο του μηδενός έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην διαδικασία εξόδου
από την κρίση και μειώνει τους βαθμούς
ελευθερίας της οικονομικής πολιτικής.
Όπως φαίνεται από τα δημοσιευμένα
στοιχεία επτά χώρες (Πορτογαλία, Ισπανία,
Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος, Σλοβακία, Εσθονία)
παρουσιάζουν αρνητικά επιτόκια. Χρειάζεται
να υπενθυμίσουμε ότι σ’ αυτή την περιοχή
(των αρνητικών επιτοκίων) ακυρώνεται το
οποιοδήποτε μέτρο οικονομικής πολιτικής και
αποτελεί terra incognito για τον οικονομικό
σχεδιασμό. Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια
και ο αποπληθωρισμός εντείνουν την κρίση
αναβάλλοντας την κατανάλωση και την
επένδυση για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα.
Γίνεται αντιληπτό ότι μια χώρα που έχει ασθενή
εξαγωγική βάση και παράλληλα οι επενδύσεις
και η κατανάλωση είναι περιορισμένες έχει
παγιδευτεί σε μια μακροχρόνια στασιμότητα. Στην
περίπτωση των αρνητικών επιτοκίων καθίσταται
και μη επικερδής η αποταμίευση εφόσον ο
αποταμιευτής αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα ότι
πραγματοποιείται ένας αποθησαυρισμός των
καταθέσεών του (λαμβάνοντας αρνητικό επιτόκιο)
και οδηγεί τελικά σε μείωση της αγοραστικής του
δύναμης.
Δεκατρείς από τις δεκαοκτώ χώρες
μέλη της ΟΝΕ υφίστανται το μεγάλο κόστος
της κοινής νομισματικής πολιτικής έχοντας ως
πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του
κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Η συντήρηση
και η υπηρέτηση αυτού του οράματος όμως δεν
μπορεί να γίνεται επί μακρόν με ένα τεράστιο
κοινωνικό κόστος. Η αδυναμία προσαρμογής
της νομισματικής πολιτικής σε συνδυασμό
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με την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική
πολύ σύντομα θα οδηγήσει μεγάλο μέρος των
Ευρωπαίων πολιτών να προβληματιστούν για την
ορθότητα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.
Άρα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι
η οικονομία δεν πρόκειται να εισέλθει
στον ενάρετο κύκλο με τις πολιτικές των
προηγούμενων ετών χωρίς να θεραπευτούν
οι λόγοι που οδηγούν στην ύφεση. Για
παράδειγμα πιστέψαμε ότι οι ελληνικές
εξαγωγές εξαρτώνται αποκλειστικά από
το μισθολογικό κόστος, αυτό μειώθηκε
τα τελευταία χρόνια περισσότερο από
30% αλλά οι εξαγωγές παραμένουν
αμετάβλητες επομένως πρέπει να κάνουμε
κάτι διαφορετικό. Επίσης πιστέψαμε ή μας
έκαναν να πιστέψουμε ότι η απελευθέρωση
των επαγγελμάτων, η απορρύθμιση των
αγορών, η δημοσιονομική τακτοποίηση
αποτελούν τα αναπτυξιακά προαπαιτούμενα.
Δυστυχώς φαίνεται ότι τα παραπάνω δεν
επαρκούν χωρίς να σημαίνει ότι δεν ήταν
αναγκαία.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι χρειάζονται
αντισυμβατικά μέτρα τα οποία βρίσκονται σε
παρέκκλιση από τις συμβατικές και κανονιστικές
διαδικασίες γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης
που έχουμε δει να υλοποιούνται τα τελευταία
τέσσερα χρόνια.
Για παράδειγμα δεν είναι δυνατό σε έναν
θνησιγενή δευτερογενή τομέα της οικονομίας,
όπου η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται κάθε
μήνα, να χρησιμοποιούνται κοινοτικοί πόροι του
ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της
πράσινης ανάπτυξης ή για σεμινάρια. Ίσως
έχουμε μπερδέψει το βραχυχρόνιο με το
μακροχρόνιο αποτέλεσμα όταν μειώνουμε
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για

τις δημοσιονομικές ανάγκες. Δεν χρειάζονται
ιδιαίτερες γνώσεις για να κατανοήσουμε ότι το
κρασί και το λάδι δεν μπορούν να αποτελούν
τα κύρια εξαγόμενα προϊόντα για την ελληνική
οικονομία. Όπως επίσης ότι ο τουρισμός
συμβάλλει μόνο στο 15% στη διαμόρφωση της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στην ελληνική
οικονομία. Είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο
να εφαρμοστούν πολιτικές νομισματικής
χαλάρωσης ακόμα και αν προκαλέσουν αύξηση
του πληθωρισμού. Αυτά και άλλα πολλά πρέπει
να πάρουν την δική τους θέση στην ατζέντα
των συζητήσεων με τους εταίρους αλλά και
στον δημόσιο διαλόγο για να μπορέσουν να
αποτρέψουν την παγίδευση της ελληνικής
οικονομίας στην παγίδα της παρατεταμένης
ύφεσης, η οποία επηρεάζει την απόδοση του
κεφαλαίου. Και για τους δυο αυτούς παράγοντες
θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα βελτίωσης
τους, έτσι ώστε οι ιδιωτικές επενδύσεις σε
συνδυασμό με το Πρόγραμμα Δημόσιων
Επενδύσεων να αποτελέσουν ουσιαστικούς
μοχλούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Στην κατάρτιση του σχεδίου ανάπτυξης πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που οδήγησαν
στην διάψευση των προηγούμενων προβλέψεων.
Η εισαγωγή της οικονομίας στον ενάρετο κύκλο
δεν μπορεί να γίνει χωρίς έμφαση στις δημόσιες
και ιδιωτικές επενδύσεις και χωρίς αύξηση της
ανταγωνιστικότητας.
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Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τριμηνιαία Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή (Γ΄ τρίμηνο 2014)

Αύξηση της κατανάλωσης
αλλά και του κόστους ζωής

«βλέπουν»
οι Έλληνες καταναλωτές

Η μείωση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων, φαίνεται να τους οδηγεί στην
πρόβλεψη της αύξησης του κόστους ζωής.
Η ακρίβεια είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα του ελληνικού νοικοκυριού. Το κόστος ζωής
στη χώρα μας παραμένει υψηλό σε σχέση με τα εισοδήματα των νοικοκυριών όπως έχουν δείξει τα
στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Η χαμηλή τιμή του Δείκτη Κόστους Ζωής
(26,1) το τρίτο τρίμηνο του 2014, δείχνει ότι ο καταναλωτής έχει την αίσθηση ότι πως έχει αυξηθεί το
κόστος ζωής σήμερα σε σύγκριση με αυτό που ήταν 12 μήνες πριν.
Ωστόσο διαγράφεται μια μικρή αύξηση στις αναμενόμενες αγορές αγαθών καθώς ο δείκτης
ροπής προς την κατανάλωση έχει αυξηθεί ελαφρώς. Από 31,1 μονάδες που ήταν στο τρίτο τρίμηνο
του 2013 αυξήθηκε στις 32,3 μονάδες στο τρίτο τρίμηνο του 2014.

Λιγότερο απαισιόδοξοι σε σχέση με πέρυσι εμφανίζονται σήμερα οι Έλληνες καταναλωτές για
την προσωπική τους οικονομική κατάσταση τους επόμενους μήνες.
Η έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή που δημοσιεύεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο
της Ελλάδας και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (τμήμα Στατιστικής) δείχνει ότι ο δείκτης
καταναλωτικής εμπιστοσύνης αυξήθηκε στο τρίτο τρίμηνο του 2014 και διαμορφώθηκε στις 30,3
μονάδες έναντι 28,1 μονάδες στο αντίστοιχο διάστημα του 2013. Ωστόσο ο δείκτης παραμένει
κάτω από τις 50 μονάδες που δείχνει ότι οι καταναλωτές παραμένουν απαισιόδοξοι. Η ανεργία και η
ακρίβεια συμβάλουν στην αγωνία και το φόβο των καταναλωτών.
Πηγή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

Πηγή : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)
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Αν και οι Έλληνες παραμένουν απαισιόδοξοι για την πραγματική τους οικονομική κατάσταση
παρατηρείται αύξηση του Δείκτη Τρέχουσας Οικονομικής Κατάστασης (22,9 μονάδες) το τρίτο
τρίμηνο του 2014 έναντι 21,4 μονάδες το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Όσον αφορά στις δυνατότητες αποταμίευσης, οι απόψεις των καταναλωτών δείχνουν να είναι
σταθερές στην πρόθεσή τους για αποταμίευση με το συγκεκριμένο δείκτη να διαμορφώνεται στις 27
μονάδες στο τρίτο τρίμηνο του 2014 από 26,2 μονάδες που ήταν το τρίτο τρίμηνο του 2013.
Αρνητικές εξακολουθούν να είναι οι προβλέψεις των καταναλωτών για την πορεία της ελληνικής
οικονομίας τους προσεχείς 12 μήνες. Ο Δείκτης Προσδοκώμενης Οικονομικής Κατάστασης της
Χώρας τους προσεχείς 12 μήνες διαμορφώθηκε στις 29 μονάδες το τρίτο τρίμηνο του 2014,
παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2013.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η ψυχολογία τους στην οικονομία έχει σημαντική
επίπτωση, αφού καθορίζει την πορεία των δαπανών στην πραγματική οικονομία. Από τη συνολική
εξέταση των δεικτών γίνεται αντιληπτό ότι οι καταναλωτές πιθανόν να περιορίσουν σημαντικά τις
δαπάνες τους και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να προσδοκούμε μια καλή περίοδο για την κατανάλωση
τους επόμενους μήνες.
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Στόχος του βιβλίου είναι η εμπεριστατωμένη ανάλυση και παρουσίαση των εργασιών τέλους χρήσεως από απόψεως
φορολογίας, λογιστικής και κοστολόγησης.
Ως μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί σε εκτεταμένη κλίμακα τις πρακτικές εφαρμογές,
προκειμένου να εκλαϊκευθούν δυσνόητες έννοιες σχετικά με την φορολογία εισοδήματος, τον Φ.Π.Α. , τον Κ.Φ.Α.Σ., τη
λογιστική καθώς και την κοστολόγηση.
Η δομή και ο τρόπος συγγραφής του βιβλίου (26 ΚΕΦΑΛΑΙΑ) γεφυρώνουν τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή,
προκειμένου να αποτελέσει ένα σύγχρονο πρακτικό οδηγό.
Στο βιβλίο παρουσιάζονται τα κεφάλαια:
“Αποσβέσεις Ενσώματων και Άυλων Παγίων”, “Συναλλαγματικές Διαφορές”, “Προβλέψεις Τέλους Χρήσεως”, “Μεταβατικοί Λογαριασμοί”,
“ Κοστολόγηση και Εργασίες Τέλους Χρήσεως”, “ Αποτίμηση – Απογραφή Αποθεμάτων”, “ Φορολογική Αναμόρφωση”, “Φορολογία
Εισοδήματος – Διανομή Κερδών Α.Ε.”, “ Συμψηφισμός Ζημιών”, “Αφορολόγητα Αποθεματικά – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων”, “Προμέρισμα
Α,.Ε. – Αμοιβές Δ.Σ.”, “Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή Κερδών Ε.Π.Ε.”, “Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή Κερδών Ο.Ε. – Ε.Ε.”,
“Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή Κερδών Συνεταιρισμού”, “Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα και λοιπών Εταιρειών”, “Φ.Π.Α. και Εργασίες Τέλους Χρήσεως”, “Βιομηχανία Α.Ε. – Εσωλογιστικός και Εξωλογιστικός
Προσδιορισμός Αποτελέσματος – Κοστολόγηση – Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή Κερδών – Φ.Π.Α. Σύνταξη Οικονομικών
Καταστάσεων”, “Εμπορική Εταιρεία – Ε.Π.Ε. - Εσωλογιστικός και Εξωλογιστικός Προσδιορισμός Αποτελέσματος – Κοστολόγηση –
Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή Κερδών”, “Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών – Α.Ε. - Εσωλογιστικός και Εξωλογιστικός Προσδιορισμός
Αποτελέσματος – Κοστολόγηση – Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή”, “Οικονομικές Καταστάσεις”, “Τεχνικές Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή Κερδών”, “Οικοδομικές Επιχειρήσεις Φορολογία Εισοδήματος – Διανομή Κερδών”,
“Αναπροσαρμογή Αξίας Ακινήτων των Επιχειρήσεων”, “Αντικειμενική Δαπάνη και Τεκμαρτό εισόδημα Ε.Ι.Χ. Εταιρειών”, “Αυτοέλεγχος
Φορολογικών Δηλώσεων Εισοδήματος και Φ.Π.Α.”, “Αξιολόγηση Επιχειρήσεων – BALANCED SCORECARD”.

O Σύγχρονος Εσωτερικός Έλεγχος και η Πρακτική Εφαρμογή του
του Παντελή Παπαστάθη, Οικονομολόγου - Εσωτερικού Ελεγκτή (Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών και του Οικονομικού Επιμελητηρίου).
Βιβλίο, 937σελίδων
Κόστος Βιβλίου: 70 ευρώ (διατίθεται από τα μεγάλα βιβλιοπωλεία )
Το παρόν Βιβλίο, πραγματεύεται τον Εσωτερικό Έλεγχο ως ένα εργαλείο σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης απαραίτητο
για την αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
Το πρώτο μέρος του Βιβλίου αναφέρεται στη θεωρητική προσέγγιση του Εσωτερικού Ελέγχου, χωρίς να παραλείπεται
η πρακτική του διάσταση. Γίνεται αναφορά στις σύγχρονες τεχνικές, μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές διενέργειας
Ελέγχου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.
Το δεύτερο μέρος του βιβλίου αναπτύσσει 47 προγράμματα ελέγχου τα οποία αφορούν επιμέρους δραστηριότητες των
σύγχρονων επιχειρήσεων.
Το Βιβλίο έχει στόχο να κάνει ξεκάθαρα τα όρια, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στο πλαίσιο και στο
πνεύμα των Διεθνών Προτύπων (International Standards forthe Professional Practice of Internal Auditing – του Διεθνούς Ινστιτούτου
Εσωτερικών Ελεγκτών), καθώς και να αναβαθμίσει το επάγγελμα του Εσωτερικού Ελεγκτή σύμφωνα με την σύγχρονη αντίληψη
διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα δίνει πρακτικά εργαλεία στους Εσωτερικούς Ελεγκτές για να κάνουν πιο εμφανή την προστιθέμενη αξία τους
στις επιχειρήσεις.
Στο Βιβλίο περιλαμβάνεται σειρά καινοτόμων και συνάμα πρακτικών βημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, που η γνώση και εφαρμογή τους θα
δώσει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και την αναβάθμιση
του Συστήματος Διακυβέρνησης, που είναι το ζητούμενο σε κάθε Διοίκηση.
Το Βιβλίο απευθύνεται στους επαγγελματίες Εσωτερικούς Ελεγκτές, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε Εξωτερικούς Ελεγκτές, σε Στελέχη
Επιχειρήσεων, σε Διοικήσεις Επιχειρήσεων, σε Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σε Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σε Συμβούλους Επιχειρήσεων
και σε Λογιστές. Επίσης, απευθύνεται σε Καθηγητές Πανεπιστημιακών Σχολών και σε Φοιτητές.
Ενδεικτικά, Περιεχόμενα του Βιβλίου:
«Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής και του Εσωτερικού Ελέγχου», «Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου», «Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου»,
«Οργάνωση και Διοίκηση της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου», « Εταιρική Διακυβέρνηση και Εσωτερικός Έλεγχος», «Μοντέλο στελέχωσης
Εσωτερικού Ελέγχου», «Αναλυτική Μεθοδολογία Ελέγχου», «Βέλτιστες Πρακτικές Σύνταξης Έκθεσης Ελέγχου», «Αναλυτικό Παράδειγμα
Εφαρμογής Εσωτερικού Ελέγχου», « Επανέλεγχος Διορθωτικών ενεργειών (Follow – up)», «Ετήσιος Απολογισμός Εσωτερικού Ελέγχου»,
«Δείκτες Απόδοσης Εσωτερικού Ελέγχου», « 47 Αναλυτικά Προγράμματα Εσωτερικού Ελέγχου».
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως
του Δρ. Κριαρά Ι. Ευσταθίου, Οικονομολόγος – Κοστολόγος
Β΄ Έκδοση
Εκδόσεις: Ε.Ι. Κριαράς, 2014, σελ. 781, τιμή 50 ευρώ

Ελληνική Οικονομία σε αριθμούς

Διεθνές Συνέδριο

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(Σε εκατ €.)

Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), σε όρους όγκου1, κατά το 2o τρίμηνο
του 2014 παρουσίασε μείωση κατά 0,3% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2013, έναντι της μείωσης κατά 0,2% που είχε υπολογιστεί στην
πρώτη εκτίμηση του 2oυ τριμήνου (flash estimate) και είχε ανακοινωθεί στις 13 Αυγούστου 2014. Η διαφορά αυτή είναι αποτέλεσμα της
χρησιμοποίησης στοιχείων που δεν ήταν διαθέσιμα κατά την πρώτη εκτίμηση. Τα στοιχεία αυτά είναι είτε μηνιαία (όπως στοιχεία μηνός
Ιουνίου εισαγωγών και εξαγωγών) είτε τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλάδων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας
εργατικού δυναμικού).
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Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας από κοινού με το ΚΕΠΕ, το Multinational Finance Society, και το Μ.Β.Α. του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, συνδιοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο “2014 Multinational Finance Society Winter Conference”, που θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 14-16 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα: “Global Financial
and Economic Crisis: Challenges and Prospects”. Οι βασικοί ομιλητές του Συνεδρίου (Keynote Speakers) θα είναι ο Υπουργός
Οικονομικών Καθηγητής κ. Γκ. Χαρδούβελης και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητής κ. Γ. Στουρνάρας. Κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (roundtable) με θέμα “Η Κρίση στην Ευρωζώνη:
Οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Κύπρου”.
Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν με αλφαβητική σειρά οι: Δ. Βαγιανός, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής και Διευθυντής
του Κέντρου για τη Μελέτη των Δυσλειτουργιών των Κεφαλαιαγορών, Paul Woolley, London School of Economics, Κ. Κόλλιας,
Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, Ν. Μηταράκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Φ.
Σαχινίδης, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ), Α. Σάμιτας, Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, Γ. Σταθάκης, Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ) και Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας
του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρ. Σταϊκούρας, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Κ. Χασάπης, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου και Αναπλ. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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