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Το στοίχημα της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και της ελληνικής
περιφερειακής ανάπτυξης
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↪

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές, τα «Οικονομικά Χρονικά»
στο νέο τεύχος ασχολούνται με το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της περιφερειακής ανάπτυξης.
Πολλοί αναλυτές θεωρούν, πως οι ευρωεκλογές, που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, θα αποτελέσουν
ορόσημο για τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ε.Ε., η οποία την τελευταία πενταετία έχει έρθει αντιμέτωπη
με σωρεία προβλημάτων (οικονομική κρίση, αυξημένες προσφυγικές ροές, άνοδος ακροδεξιών κομμάτων, Brexit),
έχει μπροστά της πολλές προκλήσεις τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Οι αντιευρωπαϊκές τάσεις
που πέτυχαν να εισέλθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις κρίσιμες ευρωεκλογές του 2014, εκτιμάται ότι θα
ενισχυθούν. Το μεταναστευτικό κυριαρχεί ως θέμα στις ευρωεκλογές με τα οικονομικά ζητήματα να ακολουθούν. Το
μεγάλο στοίχημα για την ενωμένη Ευρώπη, όπως υπογραμμίζουν οι αρθρογράφοι στα «Οικονομικά Χρονικά», είναι η
περιχαράκωση της δημοκρατίας, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ε.Ε. και η διαφύλαξη των αρχών
της αλληλεγγύης και της συνεργασίας.
Τα τελευταία χρόνια η οικονομική κρίση, ανάμεσα σε άλλα, οδήγησε σε αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από μια περίοδο σχετικής σύγκλισης, μέχρι περίπου το τέλος της δεκαετίας
του 1990, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το 2000 μεγαλώνουν και αυτό έγινε ακόμη
πιο έντονο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2017, δώδεκα περιφέρειες έχουν επίπεδο
ανάπτυξης κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τέσσερις περιφέρειες βρίσκονται ανάμεσα στις είκοσι φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο η Αττική, κατέγραψε κατά κεφαλήν ΑΕΠ άνω του 75% του κοινοτικού, καθώς
διαμορφώθηκε στο 91% του κοινοτικού ΑΕΠ.
Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση. Κάθε περιφέρεια διαθέτει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,
αδυναμίες αλλά και πλεονεκτήματα. Πάνω σε αυτή τη βάση, όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται ο σχεδιασμός στοχευμένων, αλλά και ευρύτερων πολιτικών, οι οποίες θα επιτρέψουν την απελευθέρωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της
ελληνικής περιφέρειας.

σημείωμα σύνταξης
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Οι φετινές ευρωεκλογές είναι οι πλέον κρίσιμες για το παρόν, αλλά κυρίως για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έρχονται σε μια συγκυρία, η οποία βρίσκει το μέσο ευρωπαίο πολίτη να αισθάνεται απόλυτα ανασφαλής για την επαγγελματική και – κατ΄ επέκταση – οικονομική του κατάσταση, λόγω μιας σειράς παραγόντων, που γνωρίζουμε όλοι.
Έτσι, είναι ξεκάθαρα πολύ πιο επιρρεπής στις σειρήνες του λαϊκισμού, οι οποίες του χαϊδεύουν τα αυτιά,
και συνήθως προέρχονται από τα άκρα, ή παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι της άκρας αριστεράς ή δεξιάς.
Το μεγάλο στοίχημα για τους εκπροσωπούντες τη λεγόμενη συστημική ψήφο, είναι πλέον να καταφέρουν
να πείσουν για αυτό, που δεν έχουν επιτύχει τόσο καιρό:
Ότι έχουν λύσεις στα προβλήματα του μέσου Ευρωπαίου.
Ότι μπορούν να του προσφέρουν μια ρεαλιστική προοπτική για το μέλλον του ίδιου, αλλά και των παιδιών του.
Για να συμβεί, όμως αυτό, πρέπει – πρώτα απ΄ όλα – να μιλήσουν στους ψηφοφόρους τη γλώσσα της
αλήθειας. Να εξηγήσουν τι συμβαίνει στην παγκόσμια αγορά, στην οποία άπαντες εργαζόμαστε και δραστηριοποιούμαστε. Πώς διαμορφώνεται δηλαδή, το τοπίο που επηρεάζει άμεσα τις οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές
σχέσεις στη γηρασμένη – να μην το ξεχνάμε αυτό – Ευρώπη.
Με ποιο ρεαλιστικό και εφικτό τρόπο μπορούν οι Ευρωπαίοι πολίτες να βγουν από το αδιέξοδο, στο οποίο
θεωρούν ότι βρίσκονται, πιεζόμενοι από τον πολύ ισχυρό ανταγωνισμό των αναπτυσσόμενων οικονομιών, με ό,τι αυτό
σημαίνει για τις θέσεις εργασίας τους και την ευρύτερη επαγγελματική προοπτική τους.
Οι φετινές ευρωεκλογές αποτελούν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επαναφέρουμε την Ευρωπαϊκή
Ένωση στο δρόμο της δημιουργίας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, με όρους όμως, όχι αυστηρής
και εμμονικής λιτότητας, ούτε και αλόγιστων παροχών. Αλλά με τη λογική εγκαθίδρυσης ενός υγιούς παραγωγικού
μοντέλου, το οποίο χρειάζεται και η ελληνική οικονομία και η κοινωνία.
Δεδομένου, ότι η εθνική ανάπτυξη και σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές επιδόσεις περνάει μέσα από την παραγωγική ανάπτυξη της περιφέρειας, οι αυτοδιοικητικές εκλογές που διενεργούνται ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές
είναι από τις πιο σημαντικές των τελευταίων δεκαετιών. Άλλωστε η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης είναι μια
από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας, στην προσπάθεια εξόδου από την κρίση.
Στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρήσαμε αυτονόητο να αφιερώσουμε τη συγκεκριμένη έκδοση
των Οικονομικών Χρονικών στα θέματα, που απασχολούν την Ευρώπη, την Ένωση καθώς και στις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης.
Γι΄ αυτό άλλωστε και το φετινό μας διεθνές συνέδριο, στις 9 Μαΐου, είναι επίσης αφιερωμένο στην ίδια θεματική.

αρθρογραφια
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Η αίσθηση ύπαρξης δημοκρατικού ελλείμματος εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), είναι αποτέλεσμα μίας
επικρατούσας άποψης ότι η διακυβέρνηση της Ε.Ε. στερείται δημοκρατικής νομιμότητας. Οι αναφορές για την
ύπαρξη δημοκρατικού ελλείμματος στην Ε.Ε. λαμβάνουν
κατά καιρούς διαστάσεις, οι οποίες διογκώνονται κυρίως
σε περιόδους οικονομικών ή πολιτικών κρίσεων και αβεβαιότητας. Πρακτικά το δημοκρατικό έλλειμμα ως έννοια,
εκφράζει την απομάκρυνση των θεσμών και των κέντρων
λήψης των αποφάσεων της Ε.Ε. από τους πολίτες των κρατών-μελών, ενώ υποδηλώνει τις λειτουργικές στρεβλώσεις
των οργάνων της Ε.Ε. που τα καθιστά απρόσιτα στον µέσο
πολίτη, καθώς ο τρόπος λειτουργίας τους είναι ιδιαίτερα
περίπλοκος.
Η αντίληψη της παρουσίας αυτής της αίσθησης
ύπαρξης δημοκρατικού ελλείμματος, από το μέσο πολίτη
της Ε.Ε., απέκτησε ιδιαίτερη σημασία που απασχόλησε και
εξακολουθεί να απασχολεί τους θεσμούς της Ε.Ε., αλλά
και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών. Λήφθηκε σοβαρά
υπόψη κατά την κατάρτιση των συνθηκών, τόσο των ΕΚ όσο
και της Ε.Ε., με εμφανείς τις προσπάθειες μεταρρυθμίσεων
των θεσμών της Ε.Ε., ώστε να λειτουργούν με μεγαλύτερη
διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία, καθώς και βελτίωσης του τρόπου λήψης των αποφάσεων ώστε αυτές να περιβάλλονται από την απαραίτητη δημοκρατική νομιμότητα.

αρθρογραφια

Οι απόψεις πολλών ερευνητών διαφέρουν ως
προς την ύπαρξη και το είδος του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ε.Ε. Ορισμένοι, κυρίως θιασώτες της διακυβερνητικής συνεργασίας, αμφισβητούν την ύπαρξή του,
ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι αυτό υπάρχει και θα πρέπει
να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστεί.
Ωστόσο, και οι τελευταίοι διαφοροποιούνται ως προς
τους λόγους ύπαρξής του και ως προς τον τρόπο αντιμετώπισής του. Οι φεντεραλιστές υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε.
πρέπει να μεταρρυθμίσει τα θεσμικά της όργανα, ώστε να
αποκτήσουν την απαιτούμενη δημοκρατική νομιμότητα και
λειτουργική διαφάνεια, με τη συναίνεση των πολιτών των
κρατών-μελών, για την κατάληξη σε μία μορφή ομοσπονδίας, ενώ οι ευρωσκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι η Ε.Ε. θα
πρέπει να μειώσει τις εξουσίες της, οι οποίες στερούν από
τα κράτη-μέλη και τους πολίτες τους τη δυνατότητα δημοκρατικής έκφρασης.
Η αίσθηση ύπαρξης δημοκρατικού ελλείμματος εντός της Ε.Ε. αποτυπώνεται με χαρακτηριστικό τρόπο
στο Ευρωβαρόμετρο, που αποτελεί έρευνα κοινής γνώμης η οποία διεξάγεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Από τις απαντήσεις των ευρωπαίων πολιτών,
προκύπτει ότι διαχρονικά και με ελάχιστες εξαιρέσεις, λιγότεροι από τους μισούς ευρωπαίους πολίτες πιστεύουν
ότι ικανοποιούνται σε κάποιο βαθμό τόσο από το επίπεδο
δημοκρατικής λειτουργίας της Ε.Ε., όσο και από την εικόνα

που αποκομίζουν από αυτήν. Ακόμη, οι απόψεις των ευρωπαίων πολιτών για το κατά πόσο αισθάνονται ευρωπαίοι δεν
είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, όπως προκύπτουν από τις
απαντήσεις τους, γεγονός που πιθανώς να αναδεικνύει την
απόσταση που τους χωρίζει από την αίσθηση ότι ανήκουν
σε έναν ενιαίο ευρωπαϊκό δήμο.
Επιπλέον, ενώ σε κάθε νέο στάδιο αναβάθμισης της ευρωπαϊκής ενοποίησης, το ζήτημα της δημοκρατικής νομιμότητας ετίθετο με μεγαλύτερη έμφαση, οι
αντιδράσεις των ευρωπαίων πολιτών δεν ήταν πάντοτε
οι αναμενόμενες. Έτσι, ενώ οι Συνθήκες του Maastricht,
του Άμστερνταμ, της Νίκαιας και της Λισσαβόνας έκαναν σημαντικά βήματα προς την ενσωμάτωση της αρχής
της δημοκρατικής νομιμότητας στο θεσμικό σύστημα της
Ε.Ε., ενισχύοντας τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και
διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας συναπόφασης, οι ευρωπαίοι πολίτες σε ορισμένα κράτη - μέλη
απέρριψαν μέσω δημοψηφισμάτων την επικύρωση των
συνθηκών, εκφράζοντας έτσι τη δυσαρέσκειά τους κυρίως
– σύμφωνα πάντα με ορισμένους ερευνητές – λόγω της αίσθησης δημοκρατικού ελλείμματος. Μέσω δημοψηφισμάτων άλλωστε απορρίφθηκε και η συνταγματική συνθήκη
της Ε.Ε., προφανώς για τους ίδιους ακριβώς λόγους.
Η έλλειψη ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων
πολιτών για τη λειτουργία της Ε.Ε. εκφράζεται και με το
χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις ευρωεκλογές, από το

№ 163

1979, που έφτασε σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο το 2014,
όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. ανήλθε μόλις στο 42,61 % (βλ.
Εικόνα 275). Γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα αυτό έχει δύο
συνιστώσες: α) μία αδιαφορία που απορρέει από άγνοια
της λειτουργίας και της σημασίας της Ε.Ε., ως συνέπεια
ελλιπούς ενημέρωσης που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης –
γνωστό ως έλλειμμα πληροφόρησης – είτε από δική του
αδιαφορία είτε από αδιαφορία των αρμοδίων οργάνων της
Ε.Ε. να τον ενημερώσουν σωστά και έγκαιρα, β) μία αποστροφή προς την Ε.Ε. και τους θεσμούς της, θεωρώντας ότι
συμμετέχει σε μία εκλογική διαδικασία ψηφίζοντας άτομα
τα οποία στην πράξη δεν τον εκπροσωπούν, αφού, κατά
την άποψή του, οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην του. Και
οι δύο συνιστώσες συνηγορούν στην ύπαρξη αίσθησης δημοκρατικού ελλείμματος, αλλά και στη δυσκολία σύστασης
ενός «ευρωπαϊκού δήμου», ο οποίος θα λειτουργούσε δημοκρατικά, παρέχοντας στους «ευρωπαίους δημότες» την
βεβαιότητα ότι ανήκουν σε έναν ενιαίο δήμο ως ισότιμοι
δημότες, με ελευθερία έκφρασης, κρίσης και ελέγχου των
θεσμών του, που υποτίθεται ότι τον εκπροσωπούν και λειτουργούν προς το συμφέρον του.
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“

Λιγότεροι από
τους μισούς
ευρωπαίους
πολίτες
πιστεύουν ότι
ικανοποιούνται
σε κάποιο
βαθμό από
το επίπεδο
δημοκρατικής
λειτουργίας
της Ε.Ε.
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Το ευρώ όχημα
προς την ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση

Του Διονυσίου Χιόνη
Καθηγητή Οικονομικών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

& του Φώτιου Μητρόπουλου
Υποψηφίου διδάκτορα Οικονομικών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
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Η Ε.Ε. σχεδιάστηκε εξ αρχής ως ένα έργο διαρκούς οικονομικής συνεργασίας και σταθερότητας για τα μέλη της και
τις άλλες χώρες που θα προστίθενται στην πορεία ενοποίησης. Η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η
πολυπόθητη επίτευξη της θα επιτευχθούν μόνο μέσω της
ισχυροποίησης του κοινού νομίσματος. Οι ανισορροπίες και
οι δομικές αδυναμίες του κοινού νομίσματος, που έγιναν
εμφανής στην περίοδο της κρίσης, έθεσαν σε κίνδυνο την
ομαλή λειτουργία του ευρώ. Δέκα χρόνια μετά την εκδήλωση της τελευταίας μεγάλης κρίσης, οι χώρες του ευρώ δεν
κατόρθωσαν να δημιουργήσουν μηχανισμούς αντιμετώπισης των κρίσεων.
Το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του τραπεζικού τομέα συνεχίζει να αποτελεί το ζητούμενο, ενώ
πολλαπλασιάζονται οι ενδείξεις για το ενδεχόμενο μιας
νέας οικονομικής κρίσης. Το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται
σε πολλές χώρες σε επίπεδα υψηλότερα από το έτος ορόσημο 2008, ο πληθωρισμός κινείται σε χαμηλά μονοπάτια
κάτω του 1,5% ενώ και η αύξηση των πρωτογενών ελλειμμάτων σε πολλές χώρες είναι ορατή. Η αναιμική ανάπτυξη
σύμφωνα με την τελευταία χειμερινή έκθεση της Κομισιόν
αναμένει αύξηση του ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά 1,3% το
2019 και κατά 1,6% το 2020, έναντι 1,9% και 1,7% αντίστοιχα που προέβλεπε στην φθινοπωρινή της έκθεση.
Αξιολογώντας τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για τις οικονομικές επιδόσεις των χωρών μελών της
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ΟΝΕ, μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση του 2008,
που βρήκε απροετοίμαστη την ευρωζώνη και αδύναμη να
ανταπεξέλθει στις διαταραχές που εμφανίστηκαν, δεν
οδήγησε στη δημιουργία των κατάλληλων μηχανισμών
αντιμετώπισης των διαταραχών. Το αποτέλεσμα, η ευρωζώνη να βρίσκεται εκτεθειμένη σε μελλοντικές κρίσεις, η
δημιουργία κλίματος αμφισβήτησης από την πλευρά των
πολιτών για τα οφέλη του κοινού νομίσματος, η καταφυγή στην υιοθέτηση πολιτικών λιτότητας για πολλά κράτη
μέλη και η δημιουργία κρατών διαφορετικών ταχυτήτων.
Και όμως, η κρίση χρέους στην ευρωζώνη έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως ευκαιρία ολοκλήρωσης και όχι ως απειλή
διάλυσης ή κατηγοριοποίησης των κρατών μελών, ένταξης
τους δηλαδή σε διαφορετικές, περιφερειακές ζώνες πολλών ταχυτήτων.
Επιπλέον, οι χώρες της ΟΝΕ και κατά επέκταση της Ευρώπης φαίνεται ότι δεν έλαβαν σοβαρά υπόψιν
τα σημάδια. Οι ενδογενείς αδυναμίες της, που έγιναν εμφανής στην περίοδο της κρίσης, θα ασκήσουν πίεση για την
άμεση μετεξέλιξη της αν θέλει να διατηρηθεί. Η μείωση
μετάδοσης των κρίσεων αλλά και η πρόληψή τους πρέπει
να αποτελεί τον κύριο στόχο των κρατών μελών της ευρωζώνης, αφού οι πολυπόθητες μεταρρυθμίσεις δεν έφεραν
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, έχοντας λανθασμένο προσανατολισμό τις περισσότερες φορές.

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε αγοραστική δύναμη
1999 - 2017

Πηγή: ameco, υπολογισμοί συγγραφέα, Χ-άξονα κατά κεφαλήν ΑΕΠ(1999), ψ-άξονα: Η διαφορά του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 1999-2017 Σημείωση: εξαιρείται το Λουξεμβούργο από
τις μετρήσεις και υπάρχουν άλλα σήματα για τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία και Κύπρο.

Η κοινωνική και πολιτική ευφορία της πρώτης
δεκαετίας της λειτουργίας του ευρώ με τον άνετο και
πληθωρικό δανεισμό και με το σταθερό αλλά υπερτιμημένο νόμισμα δημιούργησε αρχικά τάσεις σύγκλισης στις
χώρες της ΟΝΕ. Μετά την πάροδο της ευφορίας και με
την έλευση της κρίσης εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια
απόκλισης και οι δομικές αδυναμίες της ευρωζώνης να
αντιδράσει συλλογικά και άμεσα στις οικονομικές διαταραχές. Στα χρόνια της κρίσης, η απόκλιση έκανε εμφανή τα
σημάδια μεταξύ των χωρών και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
επισημάνουμε ότι αυτή η απόκλιση δημιουργήθηκε κυρίως
σε χώρες που εντάχθηκαν στην ένωση (ΟΝΕ) το διάστημα
1999 - 2002 όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, και η
Πορτογαλία και λιγότερο στις χώρες που εντάχθηκαν στην
επόμενη διεύρυνση του 2004-2008. Ακόμα και οι χώρες
του λεγόμενου πυρήνα της ΟΝΕ εμφανίζουν ανησυχητικά
σημάδια. Συγκεκριμένα, η Ιρλανδία και οι χώρες της τελευταίας διεύρυνσης (Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία) παρουσιάζουν την μεγαλύτερη αύξηση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε
αγοραστική δύναμη, και τείνουν να συγκλίνουν με το μέσο
όρο της Ευρώπης. Σ’ εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κινούνται οι χώρες του Νότου, με την Ελλάδα, την Ιταλία και τη
Γαλλία να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση στο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με το έτος εισόδου στο ενιαίο
νόμισμα. Οι χώρες του πυρήνα παρουσιάζουν αμελητέες
διακυμάνσεις.
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Εν κατακλείδι, η έλλειψη σύγκλισης που παρατηρείται χαρακτηριστικά στο παρακάτω γράφημα, σχετίζεται τόσο με τις ανεπαρκείς πολιτικές των χωρών, τις
διαρθρωτικές δυσκαμψίες αλλά και με την καθυστερημένη
αντιμετώπιση του προβλήματος από τις κυρίαρχες χώρες
της Ευρωζώνης.
Τα προγράμματα προσαρμογής που εφαρμόστηκαν κυρίως στις χώρες του Νότου, μπορεί να «νοικοκύρεψαν» τα δημοσιονομικά των χωρών, ταυτόχρονα
όμως αύξησαν την εισοδηματική ανισότητα μεταξύ των
πολιτών και δημιούργησαν επιφυλάξεις στους πολίτες για
τα οφέλη από την ένταξη της χώρας στο ενιαίο νόμισμα.
Χώρες με διαφορετικά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και
παραγωγικότητας είναι πολύ δύσκολο να συνυπάρξουν σε
μία νομισματική ένωση και οι ανισότητες θα διογκώνονται
σε περιόδους κρίσεων. Η αδυναμία αντιμετώπισης αυτών
των παραμέτρων οδηγεί ανεπιφύλακτα στη δημιουργία
δεύτερων σκέψεων για τα οφέλη του ενιαίου νομίσματος,
και θέτει σε αμφισβήτηση την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
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“

Η κρίση
χρέους
στην ευρωζώνη
έπρεπε να
αντιμετωπιστεί
ως ευκαιρία
ολοκλήρωσης
και όχι ως
απειλή
διάλυσης.
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Έμφαση σε καινοτομικές
δράσεις και ταχύτερη
απορρόφηση κοινοτικών
πόρων

Του Νίκου Κόνσολα
Ομότιμου Καθηγητή Παντείου
Πανεπιστημίου - Επίτιμου Προέδρου
του Ινστιτούτου Περιφερειακής
Ανάπτυξης
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Οι λειτουργικές διασυνδέσεις των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αλληλεξαρτήσεις που συνεχώς
διευρύνονται και οι επεκτάσεις των τομέων των κοινών πολιτικών οι οποίες εφαρμόζονται αναδεικνύουν τις θεμελιακές συνιστώσες του ευρωπαϊκού οράματος. Παράλληλα,
προδιαγράφουν τη συνεχιζόμενη πορεία της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο. Η ειρηνική και επίμονη αυτή διαδικασία επιτρέπει στο θεσμικά
συγκροτημένο χωρικό σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρου
να αντιμετωπίζει τον διεθνή ανταγωνισμό, να προωθεί την
ανάπτυξη και να υπερασπίζεται τις κυρίαρχες αξίες του
ευρωπαϊκού πολιτισμού της ελευθερίας, της δημοκρατίας
και της αλληλεγγύης.
Η αρχή της αλληλεγγύης καθιερώνεται θεσμικά με την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, όπου τίθεται ως
στόχος «η μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων
περιφερειών και η μείωση της καθυστέρησης των πλέον
μειονεκτικών περιοχών» (άρθρο 130 Α). Άμεση συνέπεια
της εφαρμογής του σκοπού αυτού είναι το σύνολο των
δράσεων που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική. Με την πολιτική αυτή επιτυγχάνεται η συνοχή
μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης, ώστε να μειωθούν
οι βραχυπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις της ολοκλήρωσης στις προβληματικές περιφέρειες. Η σταδιακή αύξηση
του βαθμού ολοκλήρωσης στις περιφέρειες αυτές θα μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες και θα σταθεροποιήσει
την ισόρροπη ανάπτυξη.
Η ηθική και κοινωνική επιταγή άλλωστε, την
οποία ενστερνίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματώνεται
με την περιφερειακή ανάπτυξη για την οποία ο Jacques
Delors είπε: «Για μένα η περιφερειακή πολιτική είναι πάνω
από όλα μέσο για την ανάπτυξη, που έχει την προστιθέμε-
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νη αξία μιας πολιτικής αναδιανομής» (Panorama 43, 2012).
Η στοχοθεσία της πολιτικής αυτής και ο συνδυασμός των μέσων εφαρμογής της, προσαρμόζονται στις
εκάστοτε ανάγκες και προοπτικές ευημερίας των πληθυσμών των «περιφερειών-στόχων».
Στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027
η πολιτική συνοχής θα εστιάσει στην έξυπνη οικονομική
μεταμόρφωση και την καινοτομία, την πράσινη ανάπτυξη,
την πιο κοινωνική και αλληλοσυνδεδεμένη Ευρώπη καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών, αγροτικών και
παράκτιων περιοχών. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός
αυτής της περιόδου για την πολιτική συνοχής θα ανέλθει
σε 373 δις. ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Από το ποσό αυτό η
Ελλάδα θα λάβει 21,7 δις. ευρώ, έναντι 21,4 δις. ευρώ της
τρέχουσας περιόδου 2014-2020.
Ελπίζουμε ότι στη νέα προγραμματική περίοδο
ο περιφερειακός στρατηγικός σχεδιασμός στη χώρα μας
θα είναι περισσότερο προσανατολισμένος σε καινοτόμες
δράσεις και λιγότερο στις υποδομές. Προέχει επίσης, η
αναδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού της κεντρικής κυβέρνησης και των περιφερειών για την επίτευξη
ταχύτερης απορρόφησης των κοινοτικών πόρων και την
αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων ανταγωνιστικού χαρακτήρα. Στον τομέα αυτό τα μέλη του Οικονομικού
Επιμελητηρίου με ειδίκευση στην περιφερειακή ανάπτυξη
(περιφερειολόγοι - οικονομολόγοι) θα πρέπει να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο, με την ένταξή τους στις δομές
σχεδιασμού, εκτέλεσης και αξιολόγησης έργων και δράσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και
των Τομεακών Προγραμμάτων.

“

Ο
περιφερειακός
στρατηγικός
σχεδιασμός
στη χώρα μας
πρέπει να είναι
περισσότερο
προσανατολισμένος
σε καινοτόμες
δράσεις.
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Η καινοτομία
και τα clusters (συστάδες)
ως μοχλοί περιφερειακής
ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο

Του Βασιλείου Ν. Κέφη
Καθηγητή Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης, Κοσμήτορα Σχολής
Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας
Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

& του Αναστάσιου Λυμπερίου
Οικονομολόγου, Διδάκτωρ Παντείου
Πανεπιστημίου, Μέλους της ΣτΑ
του ΟΕΕ
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Στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» συστάθηκε η
«Ένωση για την Καινοτομία» (Innovation Union 1). Πρόκειται για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει
βασικό σκοπό να δημιουργήσει ένα φιλικό προς τις καινοτόμες δράσεις περιβάλλον, το οποίο θα διευκολύνει τη μετατροπή των ιδεών σε αγαθά και υπηρεσίες που οδηγούν
σε οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης.
Προσανατολισμένη προς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την οικονομική ανάπτυξη, έχει
στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις της αγοράς.
Η βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων είναι αναγκαία για την ενίσχυση της διαδικασίας
της καινοτομίας. Στην κατεύθυνση, αυτή συνδράμει η μετατροπή των κινδύνων που προκύπτουν από το μέγεθος
του δημοσίου τομέα και την αύξηση της αστικοποίησης, σε
ευκαιρίες για καινοτόμες δράσεις. Επομένως, ο δημόσιος
τομέας και η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελέσουν
πηγή για χρήση καινοτομιών, σε συνδυασμό με τις μεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ σε περιφερειακό
επίπεδο πρέπει να επιτευχθεί η ενίσχυση δικτύων, ‘συστάδων επιχειρήσεων’ και πυρήνων κατάρτισης. Στο πλαίσιο
αυτό, απαιτείται στρατηγική ανάπτυξης, που θεμελιώνεται
στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων, στην εξωστρέφεια και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας.
Επιπλέον, η υψηλή ποιότητα και η υψηλή προστιθέμενη
αξία των παραγόμενων αγαθών και των παρεχόμενων
υπηρεσιών, είναι σημαντικά στοιχεία για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την προώθηση της
επιχειρηματικότητας, καθώς μπορούν να οδηγήσουν σε
κινητοποίηση επιχειρηματικών κεφαλαίων, προσέλκυση
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επενδύσεων και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τέλος,
μια επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών επιτάσσει τη δημιουργία συμπληρωματικών,
γεωγραφικά συγκεντρωμένων, αλληλοεξαρτώμενων και
ανταγωνιστικών «συστάδων επιχειρήσεων».
Ο βασικός δρόμος για την επίτευξη των ανωτέρω, είναι μέσω της καινοτομίας και της γνώσης, καθώς και
της ενσωμάτωσής τους στις νέες μεθόδους παραγωγής.
Μέσω της διάχυσης της γνώσης και της αξιοποίησης της
καινοτομίας, συντελούνται οι βασικές εξελίξεις προς την
κοινωνική ευημερία. Σήμερα, ωστόσο, η Ευρώπη φαίνεται
να έχει μείνει σε αυτό το επίπεδο. Η έννοια της καινοτομίας συνδέεται στενά με την Έρευνα και την Ανάπτυξη
(Research & Development). Το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανά ετησίως η ΕΕ στον τομέα R & D, είναι μικρότερο κατά
0,8% και 1,5% από τις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία αντίστοιχα.
Την ίδια στιγμή, μεγάλος αριθμός ερευνητών φεύγει εκτός
Ευρώπης και μολονότι το μέγεθος της Ευρωπαϊκής αγοράς
είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως, αυτή παραμένει κατακερματισμένη και όχι ιδιαίτερα φιλική προς την καινοτομία.
Αντιθέτως, χώρες όπως η Κίνα και η Νότια Κορέα βρίσκονται σε τροχιά αλματώδους προόδου.
Σε μια παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία,
οι οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτικές εξελίξεις της
τελευταίας δεκαετίας αυξάνουν διαρκώς το βαθμό οικονομικής αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Οι χρηματοπιστωτικές και νομισματικές κρίσεις, ο αυξανόμενος
διεθνής καταμερισμός της εργασίας, η ταχύτατη αύξηση
της παγκόσμιας παραγωγής και του διεθνούς εμπορίου,
οι προκλήσεις από τις τεχνολογικές εξελίξεις, η διεθνοποίηση της παραγωγής και του θεσμικού πλαισίου, καθώς
και η συγκέντρωση διεθνών εμπορικών ροών σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές, δημιουργούν την ανάγκη επι-

χειρηματικών συσπειρώσεων ή «συστάδων» επιχειρήσεων
(clusters).
Η ανάπτυξη εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων και η συστηματοποίηση της συνεργασίας των
επιχειρήσεων, είτε με μορφή δικτυώσεων (δικτυακά συγκροτήματα), είτε με μορφή συστάδων επιχειρήσεων,
γίνονται με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Οι
οικονομίες κλίμακας διευκολύνουν την επίτευξη κοινών
στρατηγικών, την πρόσβαση σε πόρους, την άμεση και
έγκαιρη πληροφόρηση και ανάληψη πρωτοβουλιών για
μείωση του κόστους παραγωγής, και τελικά την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας. Ειδικότερα σε περιφερειακό επίπεδο, στοχεύουν στην ανάδειξη των περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Στις συστάδες συμμετέχουν
και υποστηρικτικοί φορείς (π.χ. ερευνητικά κέντρα, κυβερνητικοί οργανισμοί, επιμελητήρια, κ.ά.) οι οποίοι παρέχουν
υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα στους εταίρους.
Τα δίκτυα επιχειρήσεων συντίθενται από τη συνεργασία τουλάχιστον τριών επιχειρήσεων για την υλοποίηση πολύπλοκων ενεργειών και προκαθορισμένων δράσεων
εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα, διότι απαιτούνται
πόροι και τεχνογνωσία που παρέχουν οι εταίροι. Αυτού του
είδους η συνεργασία οριοθετεί το μοντέλο win-win, δεδομένου ότι στηρίζεται στην αποκόμιση κοινών ωφελειών
μέσω της αλληλεπίδρασης των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
Μέσω των clusters επιτυγχάνεται λειτουργική
και ουσιαστική συνεργασία, η διάχυση της πληροφορίας
και της γνώσης, η εύκολη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε
οργανισμούς, φορείς, ερευνητικά ινστιτούτα και σε εξειδικευμένο προσωπικό, η καινοτομική δράση και η υψηλότερη
διαπραγματευτική δύναμη με προμηθευτές και με ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα οι ενέργειες για την
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προώθηση της καινοτομίας περιορίζονται σε προγράμματα
και δράσεις που αφορούν την υποστήριξη της έρευνας και
των υποδομών καινοτομίας, την υποστήριξη της μεταφοράς και διάχυσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και
τη χρηματοδότηση των καινοτομικών δράσεων.
Η Ελλάδα είναι μια σχετικά μικρή αγορά (ιδιαίτερα δυναμική όμως) σε σχέση με τις αγορές του εξωτερικού. Ουσιαστικά, οι συγκεκριμένες δράσεις είτε αναπτύσσονται από τις δυνάμεις της αγοράς, χωρίς ωστόσο
να καταγράφονται ως clusters, είτε συγκροτούνται στο
πλαίσιο σχετικών ευρωπαϊκών, ή εθνικών προγραμμάτων.
Αναλαμβάνουν περιορισμένες δραστηριότητες και δεν
συνεργάζονται συχνά με υποστηρικτικούς φορείς, ως εκ
τούτου το εύρος δραστηριοποίησής τους είναι μικρό. Τα
clusters αυτού του τύπου έχουν ξεκάθαρα επιχειρηματικό
χαρακτήρα (business clusters).
Η πλειοψηφία των συστάδων αυτών δημιουργήθηκαν στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
EQUAL), είτε μέσω ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Δημιουργούνται για να εξυπηρετήσουν τις
ανάγκες συγκεκριμένων έργων (project clusters) και η
διάρκεια ζωής τους λήγει με την ολοκλήρωση του έργου.
Ο ευκταίος σκοπός των clusters αυτών είναι να εξελιχθούν
σε business clusters, αποτέλεσμα στρατηγικής σημασίας
για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αποδοχή της χώρας μας στο κλαμπ των χωρών που ευνοούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

“

Ο δημόσιος
τομέας και
η τοπική
αυτοδιοίκηση
πρέπει να
αποτελέσουν
πηγή για χρήση
καινοτομιών.

Βλ.

1

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
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Ευρωεκλογές 2019:
Ουσιαστική πολιτικοποίηση ή
επικοινωνιακή διαχείριση;

Του Κώστα Α. Λάβδα
Καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

18

Οι ευρωεκλογές του 2014 εισήγαγαν για πρώτη φορά στην
καρδιά του θεσμικού οικοδομήματος της Ε.Ε. την εκρηκτική πολιτικοποίηση που υφίστατο σε επίπεδο εσωτερικής
πολιτικής στα κράτη-μέλη. Είχαμε σημαντική αύξηση της
επιρροής των αντιευρωπαϊκών κομμάτων. Τα κόμματα αυτά
ωφελήθηκαν σημαντικά στις πρώτες ευρωεκλογές αφότου ξέσπασε η κρίση της ευρωζώνης, η οποία επέβαλε νέες και γενικά δύσκολες συνθήκες σε αρκετά κράτη - μέλη.
Τα εθνικιστικά και αντιευρωπαϊκά κόμματα ήταν εκείνα που
ωφελήθηκαν πολιτικά από την κρίση. Όμως εξίσου αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση στην εκλογική τους στήριξη το
2014, υπήρξε τελικά λιγότερο εντυπωσιακή από όσο είχαν
δείξει αρκετές προεκλογικές δημοσκοπήσεις.
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP)
παρέμεινε ισχυρό, διασφάλισε τον κυρίαρχο ρόλο του στο
Ε.Κ., και η «είδηση» εδώ ήταν η εκ νέου επιβεβαίωση της
εκπληκτικής αντοχής του υπό συνθήκες κρίσης και αλλαγής. Οι Σοσιαλδημοκράτες (S&D) παγιώθηκαν στη σημαντική θέση του δεύτερου κόμματος, ενώ η επίδοση της
Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς (GUE/NGL) ήταν κακή,
με δεδομένη μάλιστα τη σοβαρή κρίση και την αύξηση της
ανεργίας που παρατηρήθηκε στα περισσότερα κράτη. Μόλις που κατόρθωσε να ανέβει από το πενιχρό 4,57% το
2009, σε ένα ελαφρώς βελτιωμένο 6,92% το 2014.
Μια διάσταση που θα μας απασχολήσει και φέτος είναι το γεγονός ότι σε μερικά κράτη - μέλη υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ της αστικής ψήφου και της ψήφου
σε λιγότερο αστικές ή μη αστικές περιοχές. Οι ψήφοι των
μεγάλων αστικών κέντρων όπως το Λονδίνο και το Παρίσι,
παρουσιάζουν μεγαλύτερες ομοιότητες μεταξύ τους, παρά
με τις ψήφους της επαρχίας στο εσωτερικό των χωρών
τους. Σε αυτό το πλαίσιο, τα «κίτρινα γιλέκα» στη Γαλλία
(που εκφράζουν εν πολλοίς τη ρήξη αστικής – αγροτικής
πολιτικής) προοιωνίζουν ενίσχυση αυτής της διάστασης το
2019.

αρθρογραφια

Με δυο λόγια, οι ευρωεκλογές του 2019 θα
επιταχύνουν τη ριζοσπαστικοποίηση της ευρωπαϊκής
πολιτικής σε δυο διαφορετικά επίπεδα. Είναι καταρχήν
προφανές ότι οι αντιευρωπαϊκές τάσεις που πέτυχαν να
εισέλθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις κρίσιμες ευρωεκλογές του 2014 θα ενισχυθούν με τη μία ή την άλλη
μορφή. Το μεταναστευτικό κυριαρχεί ως θεματική σε αυτό
το πλαίσιο με τα οικονομικά ζητήματα να ακολουθούν. Ταυτόχρονα όμως, το ευρωπαϊκό πρότζεκτ συνολικά έχει εισέλθει σε μια περίοδο πολιτικοποίησης, εγκαταλείποντας
ένα παρελθόν τεχνοκρατικής διαχείρισης σε υπερεθνικά
κέντρα τα οποία φαινόταν απόμακρα σε σχέση με τους
πολίτες.
Το 2014, ο Ολάντ είχε δηλώσει ότι το Παρίσι
θεωρεί υποχρέωσή του να βγάλει την Ευρώπη από το
λήθαργο. Το 2019, ο Μακρόν σαλπίζει μια νέα ευρωπαική αναγέννηση. Η επίκληση του 2014 για «οικονομική
διακυβέρνηση» στην ευρωζώνη, θα μπορούσε να είχε
συμβάλει στις εξελίξεις, εάν είχε αποτελέσει την αιχμή
ενός διεθνικού συνασπισμού κρατών, κινημάτων και άλλων
παραγόντων. Δυστυχώς η αβελτηρία επ΄αυτού στο Βερολίνο συνδυάστηκε με εξαγγελίες περί ανοικτών συνόρων,
ευνοώντας την αντιευρωπαϊκή χιονοστιβάδα και στα δύο
μέτωπα: το οικονομικό και το μεταναστευτικό.
Πολλοί θα ευνοήσουν και πάλι την επικοινωνιακή διαχείριση. Μόνο που η «Ευρώπη» δεν είναι πια απάνεμο λιμάνι για μέτριους πολιτικούς, ούτε λύση εκτόνωσης
για δυσαρεστημένους πολίτες. Με δεδομένο τον θεσμικό
ρόλο του Ε.Κ., οι δυνητικές συμμαχίες που θα προκύψουν
από τη νέα σύνθεση μπορούν να ανατρέψουν την πορεία
της Ένωσης. Ή να την καταστήσουν ουσιαστικότερη.

“

Η «Ευρώπη»
δεν είναι πια
απάνεμο λιμάνι
για μέτριους
πολιτικούς,
ούτε λύση
εκτόνωσης
για δυσαρεστημένους
πολίτες.
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Περιφερειακές Ανισότητες
και η νέα πολιτική συνοχής
της Ε.Ε. 2021-2027

Του καθηγητή Ιωάννη Ψυχάρη
Προέδρου του Ελληνικού
Τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Περιφερειακής Επιστήμης (ERSA) Διευθυντή Ινστιτούτου Περιφερειακής
Ανάπτυξης
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Η οικονομική κρίση, ανάμεσα σε άλλα, οδήγησε σε αύξηση
των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μετά από μια περίοδο σχετικής σύγκλισης, μέχρι περίπου
το τέλος της δεκαετίας του 1990, οι περιφερειακές ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το 2000, μεγαλώνουν
και αυτό έγινε ακόμη πιο έντονο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Η εγκαθίδρυση και εμπέδωση ενός νέου
αναπτυξιακού δυϊσμού στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με θύλακες ανάπτυξης και αναπτυξιακής υστέρησης, έχει αναχθεί ως ένα από τα μείζονα προβλήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστά ανασχετικό παράγοντα
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Σήμερα, σχεδόν όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας έχουν επίπεδο ανάπτυξης χαμηλότερο από αυτό
που είχαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, δηλαδή
πριν δύο δεκαετίες! Όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας,
συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, έχουν πλέον επίπεδο
ανάπτυξης κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τρεις
περιφέρειες βρίσκονται ανάμεσα στις δέκα λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι περιφερειακές ανισότητες στο εσωτερικό της
χώρας έχουν αυξηθεί, καθώς η Αττική, παρότι χαμηλότερα
από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αυξάνει την απόκλισή της
από τις υπόλοιπες περιφέρειες που βρίσκονται σε πολύ
δυσμενέστερη θέση. Ωστόσο, η περιφέρεια Αττικής εμφανίζει μεγάλες ενδοπεριφερειακές εισοδηματικές ανισότητες και υψηλά επίπεδα φτώχειας, πόλωσης και κοινωνικού
αποκλεισμού.

αρθρογραφια

Η αντιμετώπιση της άνισης ανάπτυξης αποτελεί μια επιτακτική αναγκαιότητα και συνδέεται ευθέως με
τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού χώρου και την προοπτική
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι η άνιση ανάπτυξη βρίσκεται σε αντίθεση με μια από τις
βασικές επιδιώξεις της ιδρυτικής διακήρυξης της Ευρωπαικής Κοινότητας για την αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη
του ευρωπαϊκού χώρου. Η πολιτική συνοχής της νέας προγραμματικής περιόδου χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό
και καλά επιλεγμένα μέσα και στόχους ώστε να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται σήμερα
αντιμέτωπη η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα σημεία αιχμής τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της νέας πολιτικής συνοχής
θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
Πρώτον, σε επίπεδο Ε.Ε. θα χρειαστεί να ενισχυθούν οι πόροι της πολιτικής συνοχής. Κάτι τέτοιο δε
βρίσκει σύμφωνες τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, πολύ
περισσότερο που οι πόροι της πολιτικής συνοχής περιορίζονται λόγω του BREXIT. Ωστόσο, αν κρίνει κανείς από
τα μεγάλα πλεονάσματα του εμπορικού ισοζυγίου - που
συσχετίζονται με αντίστοιχα ελλείμματα του Νότου - θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι μακροχρόνια σε όφελος
και των πιο αναπτυγμένων χωρών μια πιο δραστική αναδιανεμητική πολιτική κατά τη διαδικασία της ευρωπαϊκής
ενοποίησης.
Δεύτερον, θα πρέπει να επανεξεταστούν
τόσο το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης όσο και

“

Σήμερα,
σχεδόν όλες
οι περιφέρειες
της Ελλάδας
έχουν επίπεδο
ανάπτυξης
χαμηλότερο
από αυτό που
είχαν στις αρχές
της δεκαετίας
του 2000.

ορισμένες πολιτικές για τα πρωτογενή πλεονάσματα στις
χώρες που αντιμετώπισαν κρίση χρέους. Για το λόγο αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί η εξαίρεση των δημοσίων
επενδύσεων από τον υπολογισμό του ελλείμματος για τη
συμμετοχή μιας χώρας στην ΟΝΕ. Επιπλέον, θα πρέπει να
επανεξεταστεί ο στόχος των πρωτογενών πλεονασμάτων,
καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία έχει
οδηγήσει σε μεγαλύτερη αναλογικά μείωση των δημοσίων
επενδύσεων που αποτελούν το κυριότερο μέσο άσκησης
σταθεροποιητικής και αναπτυξιακής πολιτικής.
Τρίτον, η πολιτική συνοχής της νέας προγραμματικής περιόδου για την Ελλάδα θα πρέπει να στοχεύει
στην αναδιάρθρωση και τεχνολογική αναβάθμιση του παραγωγικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας σε κλάδους και περιφέρειες που αξιοποιούνται καλύτερα τα συγκριτικά και
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας. Παράλληλα, θα
πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης και
στη μείωση της ανεργίας και των περιφερειακών και εισοδηματικών ανισοτήτων.
Τέταρτον, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που
υλοποιούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και οι δημόσιες επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς
πόρους θα πρέπει να αποτελούν τμήματα ενός ευρύτερου μακροπρόθεσμου εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού,
εντός του οποίου θα εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή
συνέργεια και συμπληρωματικότητά τους. Η εκπόνηση
ενός ευρύτερου αναπτυξιακού προγράμματος, που θα
περιλαμβάνει τόσο τα συγχρηματοδοτούμενα έργα όσο
και τις εθνικά χρηματοδοτούμενες δημόσιες επενδύσεις,
θα πρέπει να αποτελέσει στρατηγική προτεραιότητα της
χώρας για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Πέμπτον, για την ενίσχυση των επενδύσεων
και της απασχόλησης θα πρέπει να αξιοποιηθούν νέα χρη-
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ματοδοτικά εργαλεία και να γίνει μεγαλύτερη μόχλευση
πόρων και από τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο θα
χρειαστεί καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα
προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ και το πακέτο Γιούνκερ,
αξιοποίηση της δυνατότητας άντλησης πόρων από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και από την αξιοποίηση των συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα.
Έκτον, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των πολιτικών προϋποθέτουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,
με βάση την αρχή της επικουρικότητας και της εταιρικής
σχέσης. Όλες οι βαθμίδες διοίκησης θα πρέπει να συμμετέχουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην υλοποίηση
των προγραμμάτων. Η έμφαση θα πρέπει να είναι στην μεγαλύτερη αποκέντρωση και τη διαβαθμιδική συνεργασία,
στην ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών της κεντρικής
διοίκησης και τη διαμόρφωση ειδικών προγραμμάτων για
μικρούς Δήμους, και για νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Έβδομον, χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών και ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης των φορέων/
τελικών δικαιούχων για τη σύνταξη των μελετών, την ωρίμανση των έργων και την τεχνική στήριξη για την υλοποίηση
των έργων.
Η προγραμματική περίοδος 2021-2027
αφορά ουσιαστικά τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της
επόμενης δεκαετίας. Η πολιτική συνοχής θα μπορούσε
να αποτελέσει τον καταλύτη για την επανεκκίνηση της
οικονομίας, για την ανάπτυξη και για την μείωση των περιφερειακών και εισοδηματικών ανισοτήτων. Παράλληλα,
θα μπορούσε να αναδείξει την Οικονομική διάσταση της
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τόσο εμφανής όσο η πολιτική για
την ενίσχυση της Νομισματικής σταθερότητας.
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Η θαλάσσια χωροταξία αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την οργάνωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του θαλάσσιου χώρου, με αδιαμφισβήτητες
επιδράσεις στην απασχόληση και στις επενδυτικές ευκαιρίες για τη Ελλάδα. Ωστόσο, παρά την ψήφιση του νόμου
4546/2018 για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, η
Ελλάδα προχωρεί πολύ αργά, σε σχέση με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές χώρες, ως προς την «γαλάζια οικονομία» και
τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Είναι χαρακτηριστική
η «αμηχανία» και κυρίως η εσωστρέφεια που διέπουν την
αντιμετώπισή του ως προς μια αποτελεσματική οργάνωση
της διαδικασίας, ενόψει του ορίζοντα εκπόνησης θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων που είναι το 2021.
Ο ρόλος του ΘΧΣ δεν πρέπει ωστόσο να υποτιμάται. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης
για την ανάπτυξη των τομέων της θαλάσσιας οικονομίας.
Μία μελέτη προεκτίμησης που είχε αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την εισαγωγή της οδηγίας για τον ΘΧΣ
(Maritime Spatial Planning Directive, EC 2014c) επεσήμανε τις ακόλουθες τρεις κύριες οικονομικές επιπτώσεις
του ΘΣΧ:
1. Ο ΘΧΣ αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλότερη αποδοτικότητα και συνεπώς σε μείωση των δαπανών
λόγω του ενισχυμένου συντονισμού, της ολοκληρωμένης
λήψης αποφάσεων και των απλουστευμένων διαδικασιών
λήψης αυτών. Ενώ η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας ΘΧΣ συνεπάγεται πρόσθετο κόστος, η εφαρμογή
του οδηγεί σε συνολική μείωση του κόστους μακροπρόθεσμα, λόγω των χαμηλότερων διοικητικών δαπανών, των
δαπανών για την απασχόληση και των γενικών εξόδων ανά
διαδικασία ή δραστηριότητα κυβερνητικών φορέων που
ασχολούνται με την θαλάσσια οικονομία.
2. Ο κατάλληλος ΘΧΣ θεωρείται επίσης ότι
οδηγεί σε μείωση του κόστους συναλλαγών για τη βιομηχανία, ως προς τις ακόλουθες τέσσερις διαστάσεις:
• Η δημιουργία κοινής βάσης γνώσεων μέσω των διαδικασιών ΘΧΣ ωφελεί τις μεμονωμένες επιχειρήσεις που έχουν
μικρότερο κόστος αναζήτησης, σε σχέση με την εξεύρεση
της σωστής χωροθέτησης της θαλάσσιας δραστηριότητάς
τους.
• Ο ΘΧΣ προβλέπεται να δημιουργήσει σημαντική εξοικονόμηση νομικών εξόδων, δηλαδή εκείνων των δαπανών που
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προκύπτουν λόγω του ότι η επιχειρηματική δράση είναι νόμιμη και συμβατή με διάφορες συμφωνίες.
• Επίσης, όσον αφορά στις επιχειρήσεις, προβλέπεται
μείωση των διοικητικών δαπανών που προκύπτουν από
διαδικασίες εφαρμογής και έγκρισης για άδειες και πιστοποίηση, με την προϋπόθεση ότι ο ΘΧΣ θα οδηγήσει σε
αποτελεσματικότερες και ευθυγραμμισμένες διαδικασίες
λήψης αποφάσεων των διαφόρων κυβερνητικών αρχών.
• Ο ΘΧΣ αναμένεται να μειώσει το επιχειρηματικό κόστος
προκειμένου να μειώσει τις συγκρούσεις μεταξύ υφιστάμενων ή αναδυόμενων θαλάσσιων δραστηριοτήτων σε ένα
συγκεκριμένο χώρο. Ο ΘΧΣ στοχεύει να επιτρέπει στις
κυβερνήσεις να ενσωματώνουν τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders) και, ως εκ τούτου, να
αποτρέπουν τέτοιες συγκρούσεις.
3. Τέλος, λόγω της ενισχυμένης ασφάλειας
δικαίου και της ασφάλειας που παρέχεται μέσω των θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων και ειδικότερα των χωρικών
κατανομών για κάθε τομέα θαλάσσιας δραστηριότητας, το
γενικό επενδυτικό κλίμα για τη γαλάζια οικονομία προβλέπεται να βελτιωθεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε
αύξηση και επιτάχυνση επενδύσεων σε παραδοσιακούς
και νέους θαλάσσιους τομείς.
Αυτή η βασική δέσμη θετικών επιπτώσεων του
ΘΧΣ στην τόνωση της Γαλάζιας ανάπτυξης (Blue Growth)
επιβεβαιώθηκε και από μεταγενέστερη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το World Ocean Council (WOC 2016).
Παρόλο που περιγράφεται με διαφορετικούς όρους, η μελέτη παρουσιάζει τα ίδια δυνητικά οφέλη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ΘΧΣ για τις ωκεάνιες και θαλάσσιες
βιομηχανίες και επομένως για τη συνολική οικονομία. Αυτό
είναι αξιοσημείωτο, καθώς η βάση πληροφοριών αυτής της
μελέτης διέφερε σημαντικά από την προηγούμενη που
πραγματοποιήθηκε εξ ονόματος της Ε.Ε. Αντί να επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο σε κυβερνητικές αρχές από
ολόκληρη την Ευρώπη, η μελέτη του WOC περιλάμβανε
επίσης στοιχεία από την ίδια την ωκεάνια βιομηχανία από
μη ευρωπαϊκές πηγές (κυρίως ΗΠΑ και Αυστραλία), πέραν
των ευρωπαϊκών περιπτώσεων (π.χ. Νορβηγίας, Γερμανίας
και του Βρετανικού Ανατολικού Παράκτιου Σχεδίου).

“

Η γαλάζια
οικονομία
προβλέπεται
να βελτιωθεί
και θα οδηγήσει
σε αύξηση
επενδύσεων
σε νέους
θαλάσσιους
τομείς.
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Δέκα χρόνια μετά το μαύρο εκείνο φθινόπωρο του 2008,
που τα ωστικά κύματα από την πτώχευση της Lehman
Brothers έστειλαν τον κόσμο στο χείλος της αβύσσου, το
φάσμα της στασιμότητας και της ύφεσης εξακολουθεί να
πλανάται πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Επιφανείς
οικονομολόγοι, αλλά και διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί,
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι
ουσιαστικά δεν άλλαξε τίποτα. Οι αλχημιστές των επενδυτικών τραπεζών επανήλθαν δριμύτεροι, μαζί και οι χρηματοοικονομικές φούσκες στα διεθνή χρηματιστήρια. Η
σημερινή έντονη ζήτηση χρηματοοικονομικών τίτλων που
ωθεί τους χρηματιστηριακούς δείκτες σε ιστορικά υψηλά
είναι τεχνητή. Δεν οφείλεται στις ικανοποιητικές επιδόσεις
των πραγματικών οικονομιών, που ιδιαίτερα στην Ε.Ε. παραμένουν καθηλωμένες σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
αλλά στην πρωτοφανή στα ιστορικά χρονικά ρευστότητα
που διοχέτευσαν οι πολιτικές «ποσοτικής χαλάρωσης»
(quantitative easing - QE) των κεντρικών τραπεζών στο
διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα (3,5 τρις. δολάρια η
FED και 2,5 τρις. ευρώ η ΕΚΤ).
Την ίδια στιγμή οι εισοδηματικές ανισότητες
έγιναν ακόμη πιο εκρηκτικές, ενώ οι μόνιμες ανισορροπίες
στο διεθνές εμπόριο ζουν και βασιλεύουν. Με άλλα λόγια,
όλοι εκείνοι οι παράγοντες που δημιούργησαν τη σαρωτική
καταιγίδα του 2008 βρίσκονται πάλι επί σκηνής, έτοιμοι για
ένα πανομοιότυπο ριμέικ. Για πολλούς επιφανείς οικονομολόγους και αναλυτές το ερώτημα που τίθεται δεν είναι αν το
ριμέϊκ αυτό θα συμβεί ή όχι, αλλά το πότε θα συμβεί.
Η έντονη αυτή απαισιοδοξία που παρατηρείται
διεθνώς ενισχύεται από τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε
πρόσφατα ο Τράμπ κατά της Κίνας και της Ευρώπης, από
τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις που ο πόλεμος αυτός πυροδοτεί, αλλά και από την άνοδο της ακροδεξιάς στην Αμερική και στην Ευρώπη. Η πρόσφατη αναβίωση των παλαιών
θεωριών υποκατανάλωσης, υποεπένδυσης και «αέναης
στασιμότητας» (secular stagnation) αντανακλά το ζοφερό
αυτό κλίμα έντονης αβεβαιότητας και απαισιοδοξίας για το
μέλλον.
Το μοιραίο λάθος οικονομικής πολιτικής που
εμπόδισε την παγκόσμια οικονομία να ανακάμψει οριστικά
και αμετάκλητα σημειώθηκε στη διάσκεψη κορυφής του
G20 στο Τορόντο του Καναδά, τον Ιούνιο του 2010. Υπό
τον φόβο των ελλειμμάτων και των χρεών, όλες οι ισχυρές
χώρες του πλανήτη αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που είχαν ακολουθήσει με σχετική επιτυχία το 2008 και το 2009 και να υιοθετήσουν τη γερμανική πρόταση της αέναης δημοσιονομικής
λιτότητας.
Η γερμανική συνταγή είναι απλή και ακαταμάχητη. Για να ορθοποδήσουν - λέει - τα υπερχρεωμένα κράτη και να ξαναγίνουν αξιόπιστα, πρέπει να κάνουν αυτό που
κάνει η συνετή νοικοκυρά όταν διαπιστώνει ότι ο οικογενειακός προϋπολογισμός πέφτει έξω. Να σφίξουν το ζωνάρι,
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μειώνοντας τις δαπάνες, ώσπου αυτές να ισοσκελιστούν
με τα έσοδα. Απλά πράγματα που πηγάζουν από την καθημερινή εμπειρία. Απλά και εκ πρώτης όψεως «αυτονόητα».
Ωστόσο η μακροοικονομία δεν λειτουργεί με τους ίδιους
κανόνες που λειτουργεί η μικροοικονομία, στην προκειμένη περίπτωση η οικογένεια. Όταν η νοικοκυρά μειώνει
τις δαπάνες, δεν επηρεάζει το οικογενειακό εισόδημα. Γι’
αυτό και ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός της. Στη μακροοικονομία όμως υπεισέρχεται η αλληλεξάρτηση, οι σχέσεις
μεταξύ ατόμων, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κράτους. Η
δαπάνη του Α είναι εισόδημα του Β, η δαπάνη του Β είναι εισόδημα του Γ και οι δαπάνες όλων είναι το εισόδημα
όλων, δηλαδή το ΑΕΠ. Ο πλούτος που παράγουμε κάθε
χρόνο ισοδυναμεί με τις δαπάνες που πραγματοποιούμε.
Οι δαπάνες κινούν την οικονομία και προσδιορίζουν το
επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας και του ΑΕΠ.
Όταν όλοι μειώνουν τις δαπάνες, τότε προκαλείται ύφεση
(μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και του ΑΕΠ) και
αύξηση της ανεργίας.
Αν κάποιος υπουργός Οικονομικών έχει ως
πρότυπο τη συνετή νοικοκυρά ή τον συνετό επιχειρηματία, θα αποτύχει. Η μακροοικονομία είναι ένα εξαιρετικά
περίπλοκο σύστημα. Απαιτεί λογισμό διαφορετικού τύπου
και σύνθετη στρατηγική προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε φορά η οικονομία
(contingency approach to policy). Σε καιρούς ύφεσης,
που ο ιδιωτικός τομέας συρρικνώνεται, ο υπουργός πρέπει να αυξάνει τις δαπάνες και να μειώνει τους φόρους. Σε
καιρούς οικονομικής ανάπτυξης, που ο ιδιωτικός τομέας
επεκτείνεται, ο υπουργός οφείλει να συγκρατεί τις δαπάνες και να αυξάνει τους φόρους. Πρόκειται για μια ιδιότυπη
δημοσιονομική τραμπάλα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα.
Η Ελλάδα είναι τραγικό θύμα της εν λόγω λογικής της συνετής νοικοκυράς και της τυραννίας του (ανόητου) «αυτονόητου». Της άκριτης μεταφοράς της μικροοικονομικής λογικής στη μακροοικονομία, που είναι γνωστή
στους οικονομολόγους ως «σφάλμα σύνθεσης» (fallacy of
composition). Η απόπειρα βίαιης δημοσιονομικής εξυγίανσης εν μέσω ύφεσης (λογική της συνετής νοικοκυράς)
δεν οδήγησε σε ισοσκέλιση του προϋπολογισμού αλλά σε
δημοσιονομική κατάρρευση. Ο λόγος είναι απλός. Η δραστική μείωση δαπανών και η πρωτοφανής αύξηση φόρων
αφαίρεσαν αντίστοιχη αγοραστική δύναμη από την οικονομία, συρρικνώνοντας επικίνδυνα την ενεργό ζήτηση και την
οικονομική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τη δραματική
μείωση του ΑΕΠ και την έκρηξη της ανεργίας. Δραματική
μείωση του ΑΕΠ σημαίνει χαμηλότερα εισοδήματα και άρα
μικρότερη φορολογητέα ύλη. Εκρηκτική ανεργία σημαίνει
μεγαλύτερες δαπάνες για επιδόματα ανεργίας και κοινωνικό κράτος και μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Δεδομένου ότι έλλειμμα και χρέος εκφράζονται ως ποσοστό
του (καταρρέοντος) ΑΕΠ, εύκολα αντιλαμβανόμαστε τους

λόγους της δημοσιονομικής πανωλεθρίας.
Η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να είναι
«παντός καιρού» και να ασκείται με προκαθορισμένους κανόνες κλειδωμένους στο σύνταγμα μιας χώρας. Η γερμανικής έμπνευσης αέναη δημοσιονομική λιτότητα, με συνταγματικά κλειδωμένους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς,
δεν αποτελεί μόνο σοβαρό αντιδημοκρατικό ολίσθημα
αλλά και δείγμα κάκιστου οικονομικού ερασιτεχνισμού.
Απλουστευτικές προσεγγίσεις και γενικοί αφορισμοί του
τύπου «κάτω τα ελλείμματα» και «ζήτω τα πλεονάσματα»
- ανεξαρτήτως συγκυρίας - οδηγούν σε εξαιρετικά επικίνδυνες πρακτικές και προδίδουν πλήρη άγνοια του πώς λειτουργεί η μακροοικονομία. Οι σοβαροί οικονομολόγοι και
αναλυτές βρίσκονται σήμερα σε απόγνωση. Καλούνται να
ξεχάσουν τι λένε τα εγχειρίδια μακροοικονομίας και να ενστερνιστούν τη λογική της συνετής νοικοκυράς, που συνοψίζει αποτυχημένα δόγματα και ιστορικά απαξιωμένες και
χρεοκοπημένες οικονομικές πολιτικές της προκεϊνσιανής
εποχής (αυτές δηλαδή που ίσχυαν πριν από τη δεκαετία
του 1930).
Είναι γεγονός ότι το πολύ υψηλό χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό) που παρατηρείται στις περισσότερες
χώρες του κόσμου λειτουργεί σαν βαρίδιο και εμποδίζει
την ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό
ωστόσο δεν σημαίνει ότι η δημοσιονομική λιτότητα είναι
μονόδρομος. Υπάρχει λύση: άμεση «νομισματική χρηματοδότηση» (monetary financing) ή αλλιώς «χαρτονομισματοποίηση του χρέους» (debt monetization) για να στηριχθεί
η αναγκαία δημοσιονομική επέκταση. Την προτείνει μετ’
επιτάσεως εδώ και πολλά χρόνια ο τολμηρός αντίπαλος
του Ντράγκι στη διεκδίκηση της ΕΚΤ λόρδος Άντερ Τέρνερ, πρώην πρόεδρος της βρετανικής Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA). Ουσιαστικά πρόκειται για μια
προωθημένη εκδοχή του περίφημου «helicopter money»
(ελικόπτερο ρευστότητας) του Μίλτον Φρίντμαν. Οι κεντρικές τράπεζες λειτουργούν ως «δανειστής εσχάτης
ανάγκης» (lender of last resort) των κυβερνήσεών τους,
αγοράζοντας απεριόριστη ποσότητα κρατικών ομολόγων
μέχρι να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. Οι κυβερνήσεις
απαλλάσσονται από τον βραχνά του χρέους, γιατί το επιτόκιο μπορεί να είναι μηδενικό και τα ομόλογα να μην έχουν
προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, οι κεντρικές τράπεζες
μοιάζουν με «ελικόπτερο» που επιχειρεί αλλεπάλληλες
«ρίψεις» ρευστού στον κρατικό προϋπολογισμό, για να ενισχυθεί η ζήτηση στην πραγματική οικονομία μέσω μείωσης
των φόρων και αύξησης των δημοσίων επενδύσεων. Πρόκειται για ποσοτική χαλάρωση ειδικού τύπου. Οι κεντρικές τράπεζες διοχετεύουν ρευστότητα στην πραγματική
οικονομία μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, παρακάμπτοντας το τραπεζικό σύστημα. Μπορεί μάλιστα να διοχετευθεί ρευστότητα και κατευθείαν στους καταναλωτές,
οπότε μπορεί να γίνει λόγος για «ποσοτική χαλάρωση για
το λαό» (QE for the people - έτσι τουλάχιστον την αποκαλεί ο Ανατόλ Καλέτσκι). Με τον τρόπο αυτόν η αυξημένη
ρευστότητα δεν φουσκώνει τη χρηματοπιστωτική σφαίρα,
αλλά διοχετεύεται αποκλειστικά στην πραγματική οικονομία μέσω των αυξημένων δημοσίων επενδύσεων, των γενναίων φοροελαφρύνσεων και των άμεσων ενισχύσεων των
καταναλωτών. Αν κάποια από τα 6 και πλέον τρις. δολάρια
της ποσοτικής χαλάρωσης διοχετεύονταν με τον τρόπο
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αυτό στην πραγματική οικονομία, τότε θα είχε αποτραπεί η
σημερινή πιστωτική φούσκα των χρηματιστηρίων και οι πιθανότητες ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης θα ήταν πολύ
μεγαλύτερες.
Όλα αυτά βέβαια σημαίνουν ότι τα όρια μεταξύ
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής γίνονται δυσδιάκριτα. Ουσιαστικά νομισματική και δημοσιονομική πολιτική
γίνονται ένα. Τα οφέλη όμως της νομισματικής χρηματοδότησης του χρέους είναι πολλαπλά. Πρώτον, δημιουργεί
όση ρευστότητα χρειάζεται για την ανάκαμψη. Δεύτερον,
αντιστρέφει την αποπληθωριστική δυναμική και ροκανίζει
τα χρέη. Τρίτον, απαλείφει δημόσιο χρέος χωρίς να επιβαρύνει τους φορολογουμένους των δανειστριών χωρών.
Είναι απαράδεκτο να θυσιάζονται λαοί για τη διάσωση του
(όποιου) νομίσματος. Αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι μια έξυπνη και δημιουργική διαχείριση του νομίσματος
προς όφελος των λαών. Είναι εφικτή μια τέτοια διαχείριση;
Οικονομικά και τεχνικά, ναι. Πολιτικά, όχι. Πολιτική ωστόσο
είναι η μετατροπή του ανέφικτου σε εφικτό με τη βοήθεια
της συγκυρίας. Και είναι βέβαιο ότι η συγκυρία της επόμενης μεγάλης πιστωτικής κρίσης που πολλοί πιθανολογούν
θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες και τους ιθύνοντες
της οικονομικής πολιτικής να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτό, επειδή είναι το μόνο που τους έχει απομείνει.
Όλα τα άλλα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί…
Συμπερασματικά η δημοσιονομική λιτότητα
δεν είναι αναπτυξιακή. Όταν εφαρμόζεται σε περιόδους
κρίσης βυθίζει την οικονομία στην ύφεση και στην ανεργία, αλλά - και αυτό είναι το πιο παράδοξο - προκαλεί και
αύξηση του δημοσίου χρέους. Η πολιτική δημοσιονομικής
εξυγίανσης εν μέσω οικονομικής κρίσης οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει. Οδηγεί σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και σε μεγάλη ύφεση. Η πολιτική
βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που εφαρμόστηκε
στη χώρα μας στα εννιά χρόνια των μνημονίων αποτελεί το
πιο χαρακτηριστικό case-in-point της αποτυχημένης θεωρίας της αναπτυξιακής - υποτίθεται - λιτότητας. Και έκανε
και πάλι διάσημες τις θεωρίες που διατύπωσαν τη δεκαετία
του 1930 ο Ίρβινγκ Φίσερ και ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, ο
μεγαλύτερος ίσως οικονομολόγος όλων των εποχών. Το
μήνυμά του τελευταίου είναι σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση: αν θες να καταπολεμήσεις τα δημοσιονομικά
ελλείμματα και το χρέος, ξέχνα για λίγο τα οικονομικά του
κράτους και φρόντισε να εξαλείψεις την ανεργία. Πάση θυσία. Ακόμα κι αν χρειαστεί για κάποιο χρονικό διάστημα
να ασκήσεις πολιτική ελλειμματικού προϋπολογισμού. Η
πολιτική ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού προϋπολογισμού ενδείκνυται μόνο σε περιόδους υπερθέρμανσης της
οικονομίας και υψηλού πληθωρισμού. Όταν εφαρμόζεται
σε περιόδους οικονομικής κρίσης είναι αυτοκτονική.
Γι’ αυτό αποτελεί οικονομικό παραλογισμό να
εισάγονται σήμερα στα συντάγματα διαφόρων χωρών διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική την πολιτική ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Οι διατάξεις αυτές ισοδυναμούν
με δημοσιονομικό ζουρλομανδύα. Αν υπήρχε τέτοια διάταξη στο σύνταγμα των ΗΠΑ το 2008 που ξέσπασε η πιστωτική κρίση, η αμερικανική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να
παρέμβει για να εφαρμόσει προγράμματα διάσωσης και
έτσι η Wall Street θα κατέρρεε, οδηγώντας την παγκόσμια
οικονομία σε «Μεγάλη Ύφεση» (Great Depression) χειρότερη κι απ’ αυτήν της δεκαετίας του ’30…
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“

Η δημοσιονομική πολιτική δεν
μπορεί να είναι
«παντός καιρού»
και να ασκείται
με προκαθορισμένους κανόνες.
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Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες
στις 20 φτωχότερες της Ε.Ε.

Τέσσερις ελληνικές περιφέρειες περιλαμβάνονται στις
20 φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017
σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία επιπλέον
αποκαλύπτουν ότι δώδεκα από τις δεκατρείς ελληνικές
περιφέρειες βρίσκονταν το ίδιο έτος, κάτω από το 75% του
μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι στα κράτη-μέλη της Ε.Ε., το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2017 κυμάνθηκε σε σχέση με το μέσο κοινοτικό, μεταξύ 31% σε περιφέρεια της Βουλγαρίας και 626% στο κέντρο του Λονδίνου. Στην Ελλάδα την ίδια χρονιά, το μέσο κατά κεφαλήν
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (εκπεφρασμένο σε όρους
αγοραστικής δύναμης) διαμορφώθηκε στο 67% του μέσου κοινοτικού. Μόνο η Αττική κατέγραψε κατά κεφαλήν
ΑΕΠ άνω του 75% του κοινοτικού καθώς διαμορφώθηκε
στο 91% του κοινοτικού ΑΕΠ.
Το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2017 εντοπίζεται στην περιφέρεια της Ανατολικής
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Μακεδονίας και Θράκης (46% του κοινοτικού ΑΕΠ), στην
Ήπειρο και το Βόρειο Αιγαίο (48%) και στη Δυτική Ελλάδα
(49%). Ακολουθούν η Θεσσαλία (52%), η Κεντρική Μακεδονία (53%), η Πελοπόννησος (56%), η Κρήτη (57%),
η Δυτική Μακεδονία (59%), η Στερεά Ελλάδα και τα Ιόνια
Νησιά (62%) και το Νότιο Αιγαίο (72%).
Στις είκοσι φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε.
στις οποίες καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσοστά κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, περιλαμβάνονται τέσσερις ελληνικές περιφέρειες:
- η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η οποία βρίσκεται
στην 11η θέση της λίστας των πιο φτωχών περιφερειών
της Ε.Ε.,
- η Ήπειρος, που καταλαμβάνει τη 13η θέση,
- το Βόρειο Αιγαίο, που βρίσκεται μια θέση ψηλότερα στη
14η ,
- και η Δυτική Μακεδονία στην 17η θέση.

Regional GDP per capita in the EU in 2017
(in PPS, EU28 = 100)

* Capital region

Ανάμεσα στις είκοσι φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. βρίσκονται
πέντε περιφέρειες της Βουλγαρίας, τέσσερις της Ουγγαρίας, τρεις της Πολωνίας, δύο της Ρουμανίας και δύο υπερπόντιες περιφέρειες της Γαλλίας. Το
χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημειώνεται στη βορειοδυτική Βουλγαρία
(31% του κοινοτικού).
Την πρώτη θέση στις περιφέρειες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στην Ε.Ε., καταλαμβάνει το κέντρο του Λονδίνου με 626% του κοινοτικού
ΑΕΠ, το Λουξεμβούργο (253%), η περιφέρεια της νότιας Ιρλανδίας (220%),
το Αμβούργο (202%) και οι Βρυξέλλες (196%).
Ανεργία.
Θλιβερή πρωτιά σημείωσε το 2017 η περιφέρεια της Δυτικής
Μακεδονίας. Είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (29,1%) μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. το 2017. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, άλλες τρεις
ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στις πρώτες δέκα με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας: Η Δυτική Ελλάδα (26,3%), η Ήπειρος (24,8%) και η Κεντρική
Μακεδονία (22,9%).
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Πηγή: Eurostat

Μεταξύ των 275 περιφερειών της Ε.Ε., οι 56 είχαν ποσοστό ανεργίας 3,8% ή λιγότερο, που είναι το μισό του μέσου ποσοστού της Ε.Ε. (7,6%).
Σε αυτές περιλαμβάνονται 21 γερμανικές περιφέρειες, 13 βρετανικές, επτά
τσέχικες, τρεις ουγγρικές και τρεις αυστριακές. Από την άλλη πλευρά, 31
περιφέρειες είχαν ποσοστό ανεργίας τουλάχιστον 15,2%, διπλάσιο από αυτό
της Ε.Ε. Σε αυτές περιλαμβάνονται και οι 13 ελληνικές περιφέρειες, εννιά
ισπανικές, πέντε γαλλικές και τέσσερις ιταλικές.
Όσον αφορά στην ανεργία των νέων ηλικίας 15-24 ετών, τρεις
ελληνικές περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα της Ε.Ε.: Το Βόρειο
Αιγαίο με ανεργία 58,2%, η Ήπειρος με 58% και η Δυτική Μακεδονία με
ανεργία 55%.
Πρωταθλήτριες είναι οι ελληνικές περιφέρειες και στη μακροχρόνια ανεργία – στο ποσοστό δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργασθεί
για 12 ή περισσότερους μήνες - καθώς έξι φιγουράρουν στην πρώτη δεκάδα
της Ε.Ε.: Η Αττική (77,3%), η Θεσσαλία (77,2%), η Δυτική Ελλάδα (74,7%), η
Ήπειρος (74,6%), η Στερεά Ελλάδα (74,2%) και η Πελοπόννησος (73,1%).
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Έρευνα Οικοδομικής
Δραστηριότητας
Δεκέμβριος 2018

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018, στο
σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.181 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 297,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.348,2 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά
7,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 20,5% στην επιφάνεια και κατά 27,3% στον όγκο, σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018 ανήλθαν σε 1.166 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 275,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.152,3
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 18,2% στην
επιφάνεια και κατά 17,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017.
Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Δεκέμβριο 2018, στο σύνολο της
Χώρας, ανήλθαν σε 15 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 22,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 196,0 χιλιάδες m3
όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το
μήνα Δεκέμβριο 2018, είναι 14,5%.
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Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Δεκέμβριος 2018

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2018 ανήλθε σε 18,0% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 20,8% τον Δεκέμβριο του 2017 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 18,3% τον Νοέμβριο του 2018. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Δεκέμβριο του 2018,
εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.868.241 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 851.556 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.236.631 άτομα.
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 106.850 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (αύξηση 2,8%) και κατά 2.639 άτομα σε σχέση
με τον Νοέμβριο του 2018 (αύξηση 0,1%).
Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 138.274 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (μείωση 14,0%) και κατά 16.774 άτομα σε σχέση με τον
Νοέμβριο του 2018 (μείωση 1,9%).
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 9.235 άτομα σε σχέση με τον
Δεκέμβριο του 2017 (μείωση 0,3%) και αυξήθηκαν κατά 10.831 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 (αύξηση 0,3%).
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Roots - To πρόγραμμα
του Χρηματιστηρίου Αθηνών
για τη στήριξη των ΜμΕ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και με την
υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Συμβουλίων
Ανταγωνιστικότητας (GFCC), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), του υπουργείου
Εξωτερικών και του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης,
στοχεύοντας στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ανακοίνωσε το Δεκέμβριο του
2018, την έναρξη του προγράμματος Roots. Στόχος του
προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελληνική κεφαλαιαγορά, ως μία εναλλακτική πρόταση για τη χρηματοδότηση των
επιχειρηματικών τους σχεδίων.
Τη λειτουργία του προγράμματος υποστηρίζουν κορυφαίες επιχειρηματικές δυνάμεις του τόπου, οι
οποίες καθοδηγούν τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα
ΜμΕ στην προετοιμασία και επικοινωνία της επενδυτικής
τους πρότασης. Ειδικότερα, οι εταιρείες που θα επιλεγούν
για συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots, αφού περάσουν τη
διαδικασία αξιολόγησης, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε
εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις δικτύωσης. Οι
Mentors και οι Investment Advisors, αξιοποιώντας την
εμπειρία, το κύρος και τους πόρους τους και μεταλαμπαδεύοντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα βοηθήσουν τις
εταιρείες να αναπτύξουν τα παραδοτέα του προγράμματος
(Business Plan, Financial Structure) και να εξοικειωθούν
με διαφορετικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία της Ελληνικής
κεφαλαιαγοράς, προκειμένου να φτάσουν στο σημείο της
επενδυτικής ετοιμότητας (Investment Proposal).
Το ρόλο του Mentor και του Investment Advisor
αναλαμβάνουν έμπειρα στελέχη από τους Advisory
Partners και από κορυφαίες Ελληνικές και πολυεθνικές
εταιρείες που στηρίζουν το πρόγραμμα ως Corporate
Champions. Στην παρούσα φάση, οι Roots Corporate
Champions που στηρίζουν το πρόγραμμα είναι οι εταιρείες EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, ΤΕΜΕΣ, ΤΙΤΑΝ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, και οι Roots Advisory Partners είναι
οι εταιρείες GRANT THORNTON και DELOITTE. Τις
εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος υποστηρίζουν
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έμπειροι συνεργάτες όπως, η Ελληνική Ένωση CFA, το
Global Competitiveness Academy (GCA) και το Arizona
State University.
Σε αυτό το περιβάλλον και στο πλαίσιο της
επίτευξης ενός κοινού στόχου, έρχεται να προστεθεί και
η συνεργασία του ΧΑ με την EBRD, για την έναρξη του
προγράμματος SME Pre-Listing Support Programme, με
στόχο την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά
την προετοιμασία τους για εισαγωγή στο ΧΑ, είτε με έκδοση νέων μετοχών ή εταιρικών ομολόγων, μέσω δημόσιας
προσφοράς.
Συγκεκριμένα, με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας της ΕBRD, οι ΜμΕ που θα συμμετέχουν
στο SME Pre-Listing Support Programme, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την προετοιμασία της εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά
(ενδεικτικά προσαρμογή σε διεθνή λογιστικά πρότυπα, υιοθέτηση/ βελτίωση εταιρικής διακυβέρνησης, οργανωτική
αναδιάρθρωση).
Μέσω των εν λόγω προγραμμάτων, δημιουργείται ένα περιβάλλον ενίσχυσης της Ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με δυνατότητα υποστήριξης ΜμΕ
σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και με διαφορετικές
ανάγκες χρηματοδότησης και πολλές δυνατότητες και
ευκαιρίες για συνέργειες. Το εν λόγω περιβάλλον, αξίζει
να αξιοποιηθεί στο έπακρο, τόσο από τις ενδιαφερόμενες
ΜμΕ, όσο και από το ευρύτερο οικοσύστημα που θα κληθεί
να τις υποστηρίξει.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του
οικοσυστήματος της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς και η αξιοποίηση της δυναμικά διαμορφούμενης ευρωπαϊκής τάσης,
για χρηματοδότηση του νέου ανταγωνιστικού παραγωγικού ιστού, μέσω των κεφαλαιαγορών.
Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Roots και στο
SME Pre-Listing Support Programme υποβάλλονται μέσω
της ιστοσελίδας του προγράμματος
www.roots-program.com
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βιβλιοπαρουσιαση

Ο Νίκος Καζαντζάκης έλεγε: «Να αγαπάς την ευθύνη. Να λες, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τον κόσμο. Αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω».
Ο δε Πλάτων έγραψε : «Οι καλοί άνθρωποι δεν χρειάζονται νόμους για να ενεργούν υπεύθυνα. Ενώ οι «κακοί» άνθρωποι θα βρουν τρόπους να
τους παρακάμψουν».
Ο ανθρώπινος νους έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει παραδείσους, τους οποίους καταστρέφει η ανθρώπινη φύση. Αυτό γίνεται αιώνες τώρα, τόσο με την
γένεση των θρησκειών όσο και των κοσμοθεωριών και των ιδεολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), πρωτίστως σαν ιδέα και έπειτα
ως πρακτική, φαντάζει και θεωρείται ιδανική. Στην πράξη όμως υπονομεύεται από την ανθρώπινη φύση και καταστρατηγείται σε τέτοιο βαθμό που θέτει σε
κίνδυνο όλο αυτό το νέο οικοδόμημα. Η κοινωνική ευθύνη ουσιαστικά υπήρχε από την αρχαιότητα και πήρε διάφορες ονομασίες όπως, φιλανθρωπία, ευεργεσία,
φιλοπατρία ή χορηγία στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γι’ αυτό και ο Αριστοτέλης, αν ζούσε σήμερα, πιθανόν να χαιρόταν με τη βαρύτητα που έχει αποκτήσει η έννοια της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» και οι εξ αυτής απορρέουσες επιχειρηματικές πρακτικές, αν και θα τις δικαιολογούσε διαφορετικά απ’ ότι οι
περισσότεροι σύγχρονοι μελετητές. Ο Σταγειρίτης Φιλόσοφος διακήρυττε ότι κανείς πολίτης δεν ανήκει στον εαυτόν του, αλλά αντιθέτως ότι, ανήκει στην πόλη.
Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι, καμία επιχείρηση δεν ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον επιχειρηματία ή στους μετόχους της, αλλά
και στην κοινωνία. Διότι προϋπόθεση για μια επιχείρηση είναι η ύπαρξη μιας κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται, αναπτύσσεται και κερδίζει εξ’ αιτίας αυτής.
Εξ’ άλλου δεν είναι τυχαίο που η «Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων», αποτελεί ένα κείμενο αρχών και αξιών, με το οποίο οι
επιχειρήσεις δηλώνουν την αυτοδέσμευσή τους στις υποχρεώσεις τους, διεκδικώντας παράλληλα και τα δικαιώματά τους. Η Χάρτα κλείνει δε με τη διαπίστωση,
ότι κάθε επιχείρηση δεσμεύεται να αποδίδει στην κοινωνία μέρος της προστιθέμενης αξίας που παράγει, όπως ορίζει άλλωστε και η φιλοσοφία της Ε.Κ.Ε.
Ποιοι όμως είναι οι λόγοι και οι παράγοντες που συνετέλεσαν σ’ αυτήν την μεταστροφή της κοινωνίας, ώστε να θεωρείται, ότι οι επιχειρήσεις δεν
πληρούν το σκοπό τους μόνο με το να δημιουργούν θέσεις εργασίας και να συμβάλουν απλώς στην οικονομική ανάπτυξή; Πως φτάσαμε να θεωρείται σήμερα
ότι κάθε επιχείρηση η οποία δημιουργείται, αναπτύσσεται και κερδίζει χάριν της κοινωνίας, οφείλει να προστατεύει την κοινωνία αυτή, το περιβάλλον αλλά και
τις επόμενες γενιές;
Η έκδοση αυτή τόσο σε θεωρητικό όσο και ερευνητικό επίπεδο, στοχεύει να καταδείξει τη μεγάλη σημασία της Ε.Κ.Ε., όχι μόνο στον τομέα των
επιχειρήσεων και οργανισμών, άλλα όλων των πολιτών και ανθρώπων που θέλουν να συμβιώνουν σε μια ειρηνική κοινωνία και σε ένα καθαρό και υγειές περιβάλλον. Η επιλογή των εταιρειών στις οποίες απευθύνθηκε το ερωτηματολόγιο προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα, έγινε από το Ελληνικό Δίκτυο Ε.Κ.Ε.,
στο οποίο ανήκουν οι μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Τα αποτελέσματα της έρευνας και άλλες
ενδιαφέρουσες και νεωτεριστικές προτάσεις, αποτυπώνονται στο παρόν σύγγραμμα, στο οποίο προσπαθήσαμε να «επενδύσουμε» την αγάπη, το μεράκι για
την γνώση και την πολύπλευρη θεώρηση και προσέγγιση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ένα πόνημα χρήσιμο όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά και για
όλους όσους εμπλέκονται στην μεγάλη, μεσαία ή μικρή επιχειρηματικότητα.

Δρ. Πουλιόπουλος Θ. Λεωνίδας
Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής

Δρ. Αμαλία Τριανταφυλλίδου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Θεόφιλος Λ. Πουλιόπουλος
Υπ. Διδάκτωρ

Γεννήθηκε στην Καστοριά σπούδασε στην Βιέννη
και το Λίντς της Αυστρίας Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Είναι μέλος του Ο.Ε.Ε από το 1983 και μέλος της Σ.τ.Α
από το 2013. Εργάσθηκε για 25 περίπου χρόνια
στον ιδιωτικό τομέα ως προϊστάμενος λογιστηρίου και Γενικός Διευθυντής σε ανώνυμες εταιρείες,
καθώς επίσης και σε Δήμο του Νομού Καστοριάς
ως υπεύθυνος εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής. Σήμερα έχει την θέση του Προϊστάμενου
του Ερευνητικού Τομέα Τεχνολογίας Γούνας και
δέρματος του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας
(ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας. Δίδαξε Λογιστική
και Διοίκηση Επιχειρήσεων, σε προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα. Έχει γράψει 4 μονογραφίες ( μια στα Γερμανικά 3 στα Ελληνικά), δημοσίευσε διάφορα επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και αρθρογραφεί σε διάφορες εφημερίδες,
κυρίως τοπικές, για θέματα του κλάδου της γούνας,
τοπικής ιστορίας κ.λπ. Τα ερευνητικά διδακτικά και
επαγγελματικά του ενδιαφέροντα, έχουν σχέση με
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την τοπική Ιστορία
της Καστοριάς σε σχέση με την βιοτεχνία της γούνας, καθώς και την σύνδεση της τοπικής οικονομίας
με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Η Αμαλία Τριανταφυλλίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Είναι κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο το Μάρκετινγκ.
Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με
τις Δημόσιες Σχέσεις, την Εταιρική Επικοινωνία, τη
Διαχείριση Επικοινωνιακών Κρίσεων και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επιστημονικές εργασίες
της έχουν δημοσιευθεί σε Έγκριτα Διεθνή Περιοδικά όπως Public Relations Review, Journal of
Research on Interactive Marketing, International
Journal of Retail & Distribution Management,
Journal of Travel and Tourism Marketing, Journal
of Hospitality Marketing & Management, Journal
of Consumer Marketing, Journal of Consumer
Behavior, International Journal of Contemporary
Hospitality Management, Marketing Intelligence
and Planning, κ.α.

Ο Θεόφιλος Λ. Πουλιόπουλος, μέλος του Ο.Ε.Ε.,
σπούδασε αθλητική διοίκηση στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου και είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στην Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις
Ολυμπιακές Σπουδές. Εργάζεται ως διαχειριστής
ευρωπαϊκών έργων και ως σύμβουλος υλοποίησης
εθνικών έργων σε οργανισμό με έδρα την Αθήνα.
Είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με θέμα την καλή διακυβέρνηση του
ποδοσφαίρου, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και έχει συνεισφέρει σε κεφάλαια συλλογικών τόμων. Έχει διδακτική εμπειρία
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας όπου εργάστηκε
ως βοηθός καθηγητή, ενώ έχει σημαντική εμπειρία
και στην διοργάνωση διεθνών τουρνουά ακαδημιών
ποδοσφαίρου.
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διαφημίσου
εδω 213-21.41.866

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ο.Ε.Ε

1o Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
oee1pt@oe-e.gr
Μ. Βασιλείου 3 / 69132 Κομοτηνή
Τηλ. 25310-23035/ Fax.25310-82992

9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
oee9pt@oe-e.gr
Λ. Χαϊνά 75 & 25ης Μαρτίου / 34132 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-60669 Τηλ/ Fax. 22210-80710/80894

2ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
oee2pt@oe-e.gr
Mεραρχίας 14 / 62100 Σέρρες
Τηλ. 23210-67970/ 98127/ Fax.23210-52062

10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου
oee10pt@oe-e.gr
Ζαϊμη 21 / 26223 Πάτρα
Τηλ. 2610-221645 Fax. 2610-273767

Γραφείο Καβάλας: Βενιζέλου 34 / 64100 Καβάλα
Τηλ. 2510-232966
oeeam2@otenet.gr

11ο Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
oee11pt@oe-e.gr
Πλ. Κολοκοτρώνη 8 / 22100 Τρίπολη
Τηλ. 2710-233582 / Fax. 2710-225048

3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
oee3pt@oe-e.gr
Αριστοτέλους 26 / 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-275727-8 / Fax. 2310-275728
4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας
oee4pt@oe-e.gr
Mαλακούση 10 / 59131 Βέροια
Τηλ. 23310-29111 Fax. 23310-72033
5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
oee5pt@oe-e.gr
Kωστή Παλαμά 6 / 50132 Κοζάνη
Τηλ. 24610-27783 Τηλ/ Fax. 24610-37462
6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
oee6pt@oe-e.gr
Ν. Ζέρβα 28-30 / 45332 Γιάννενα
Τηλ. 26510-70400 Fax. 26510-72194
7ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας
oee7pt@oe-e.gr
Παπαναστασίου 21/41222 Λάρισα
Τηλ. 2410-531422 Fax. 2410-533123
8o Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
oee8pt@oe-e.gr
Πλατεία Ελευθερίας 3 (3ος όροφος) / 35131 Λαμία
Τηλ. & Fax. 22310-38882

12ο Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου
oee12pt@oe-e.gr
Γ. Σεφέρη 80 Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΙΑ / 85100 Ρόδος
Τηλ. 22410-60193/ 66660 / Fax. 22410-60197
13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου
oee13pt@oe-e.gr
Eλ. Βενιζέλου 6Β / 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510-37367 / Fax. 22510-25634
14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
oee14pt@oe-e.gr
Εθν. Αντιστάσεως 105 / 71306 Ηράκλειο
Τηλ.2810-223997 / 332837 / 301935 Fax. 2810-224595
15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης
oee15pt@oe-e.gr
Μυλωνογιάννη 15A & Κριάρη, 2ος όροφος / 73135 Χανιά
Τηλ. 28210-94505 / 95001 Fax. 28210-76186
16ο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων
oee16pt@oe-e.gr
Σαμαρά 2, 49132 Κέρκυρα
Τηλ. 26610-41148 Fax. 26610-42388

