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Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση του έργου αυτού
καθώς και η αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο χωρίς σχετική
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Αντί προλόγου
Το Οικονομικό Επιμελητ ριο τη Ελλάδα ανταποκρινόμενο στο εσ
μικό του ρόλο ω σ μ ουλο τη πολιτεία στα ματα τη οικονομία
και προσπα ώντα να συνεισ ρει στο δημόσιο διάλογο κατα τει τι
δικ του προτάσει και από ει για τον Κρατικό Προ πολογισμό του
2020 Η Εισηγητικ Έκ εση του Κρατικο Προ πολογισμο αποτυπώνει τι
αναπτυξιακ προοπτικ που χει σει ω στόχο η Ελληνικ Κυ ρνηση
Διακρίνεται από δ ο χαρακτηριστικά
Πρώτον την πεποί ηση τη Κυ ρνηση ότι α ανεί συνεπ στι
δεσμε σει τη ναντι των πιστωτών για πρωτογεν πλεονάσματα άνω
του
του ΑΕΠ
Δε τερον την ταχ τατη υλοποίηση των δεσμε σεών τη ναντι νοι
κοκυριών και επιχειρ σεων για μείωση τη υπερ ορολόγηση με στόχο την
α ξηση του δια σιμου εισοδ ματο την προσ λκυση ν ων επενδ σεων
και τη δημιουργία ν ων σεων εργασία
Η Ελληνικ Κυ ρνηση επιδιώκει ρυ μο ανάπτυξη τη τάξεω του
2
του ΑΕΠ για το 2020 διπλάσιου σε σχ ση με το μ σο όρο των χωρών
τη Ευρωπα κ Ένωση
Επιπροσ τω για πρώτη ορά μετά από
χρόνια ο Ακα άριστο Σχηματισμό Παγίου Κε αλαίου επενδ σει
αναμ νεται να χει τη μεγαλ τερη συνεισ ορά στην α ξηση του ΑΕΠ
ναντι των άλλων συνιστωσών προσδίδοντα
τσι χαρακτηριστικά
μακροπρό εσμη ανάπτυξη
ξια ανα ορά είναι η εμπροσ ο αρ μηνιαία κατανομ των δαπανών
του Προγράμματο Δημοσίων Επενδ σεων αν και παραμ νει στα ερό
στα
δισ ευρώ με στόχο την ταχ τερη απορρό ηση και την απο υγ
τη υποεκτ λεση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια λόγω τη
συσσώρευση του μεγαλ τερου ποσο τον τελευταίο μ να του του 2
δισ ευρώ για το 20
Η διασ άλιση τη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων αποτελεί
προαπαιτο μενο για την ελληνικ οικονομία όμω οι κοινωνικ και
αναπτυξιακ παρεμ άσει είναι ορατ και α χουν άμεσο αντίκτυπο
στην ευημερία των Ελλ νων πολιτών που τόσο χουν ανάγκη μετά από
0 χρόνια δημοσιονομικ λιτότητα
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Στη μελ τη παρα τουμε τι από ει των μελών τη Επιστημονικ
Ομάδα ταξινομημ νε σε τρει ενότητε
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Επίτευξη των Δημοσιονομικών Στόχων και Φορολογικά Έσοδα
2 Επενδ σει και ρηματοπιστωτικό Τομ α ω μοχλοί ανάπτυξη
και
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδ σεων Κατανάλωση Ασ αλιστικό
και Κοινωνικό Τομ α
Θα
ελα να ευχαριστ σω ερμά την Επιστημονικ Ομάδα του ΟΕΕ
που συν αλλε για άλλη μια χρονιά στη διαμόρ ωση τη κ εση για
τον Προ πολογισμό κατα τοντα υπε υνε και ολοκληρωμ νε
επιστημονικ σκ ει και προτάσει Οι σει μα είναι επιστημονικά
και οικονομικά τεκμηριωμ νε και αποτυπώνουν τι σκ ει των μελών
τη Επιστημονικ μα Ομάδα τόσο σε ραχυπρό εσμα όσο και σε
μακροπρό εσμα καίρια ητ ματα Η κ εση τί εται στη διά εση τη
Πολιτεία του Κοινο ουλίου αλλά και τη κοιν γνώμη
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
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Προϋπολογισμός σταθερότητας και ανάπτυξης
Πρόεδρο

Χαζάκης Κωνσταντίνος,
Κα ηγητ τμ ματο Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη

Η Εισηγητικ Έκ εση του Προ πολογισμο τη ν α κυ ρνηση δεν
είναι άλλη μία προσπά εια διαχείριση δημοσιονομικο του αλλά είναι
τμ μα ενό πολυετο
δημοσιονομικο αναπτυξιακο πλαισίου που
ω στόχο χει να στα εροποι σει τι ασικ πηγ δημοσίων εσόδων
και να ενισχ σει του εμελιώδει οδηγο οικονομικ ανάπτυξη
Δεν είναι σχ διο συμμόρ ωση με συγκριμ νου δημοσιονομικο
όρου υπό την πίεση των πιστωτών αλλά αποτελεί σχ διο σταδιακ
και καλά οργανωμ νη υπ ρ αση των όρων τη αναπτυξιακ κρίση
δη τόσο το διε ν οικονομικό περι άλλον αποδόσει ομολόγων
όσο και η εσωτερικ αγορά δείκτη οικονομικο κλίματο οικοδομικ
δραστηριότητα ετικό ρυ μό μετα ολ κατα σεων αυξανόμενο
ακα άριστο σχηματισμό παγίου κε αλαίου προεξο λο ν τη ετικ
επίδραση τη ν α οικονομικ
πολιτικ
και καλλιεργο ν ετικ
προσδοκίε μειώνοντα την οικονομικ α ε αιότητα Οι προσδοκίε
αναμ νεται να παγιω ο ν μετά το δε τερο το τη ν α διακυ ρνηση
όπου α εμ ανιστο ν ορατά τα αποτελ σματα τη μεταρρυ μιστικ
προσπά εια και α λά ει χώρα η περαιτ ρω ενίσχυση τη δημοσιονομικ
αξιοπιστία λαμ άνοντα υπό η και τη διαπραγμάτευση για τη μείωση
του πρωτογενο πλεονάσματο για τα επόμενα δ κα τη με αρχ το
2021.
Η δια ορετικ οικονομικ
ιλοσο ία που δι πει τη ν α διακυ ρνηση
αποτυπώνεται στο περιεχόμενο τη λειτουργικ
και διοικητικ
ταξινόμηση των εσόδων δαπανών του Προ πολογισμο αλλά και στη
σ νδεση των κωδικών με συγκριμ να μεταρρυ μιστικά προγράμματα
Συνεπώ οι δαπάνε συνδ ονται με δυνητικ επιπτώσει προσδοκώμενη
αποτελεσματικότητα και ετικ εκρο ενεργειών αναδιάταξη των
όρων δημόσια παρ μ αση στην οικονομία και δεν είναι αποτ λεσμα
ενδοκυ ερνητικο παιγνίου και πολιτικών συσχετισμών επιρρο μεταξ
υπουργείων Πιο συγκεκριμ να πρ πει να επισημαν ο ν τα εξ
Το σχ διο καταγρά ει με τεχνικ πληρότητα και ρεαλισμό τι δαπάνε
και τα σοδα λαμ άνοντα υπό η του κανόνε τη ενισχυμ νη μεταμνη
μονιακ εποπτεία του όρου του Ευρωπα κο εξαμ νου αλλά και τι
προτεραιότητε αναδιάταξη των δομών τη ελληνικ οικονομία Γι αυτό
το λόγο δεν εστιά ει στι δαπάνε στα σοδα ω μεμονωμ νε κατηγο
ρίε αλλά δημιουργεί τι προ πο σει λειτουργικ αλληλοεπιχώρηση
των κωδικών δαπανών εσόδων ώστε να ελτιστοποη ο ν οι συν ργειε
δαπανών εσόδων ανά μεταρρυ μιστικ εματικ περιοχ κα ώ εμπλ
κονται σε κά ε μεταρρυ μιστικό εγχείρημα πολλά υπουργεία και δημόσι
9
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οι οργανισμοί Οι μεταρρυ μιστικοί στόχοι που τ ηκαν πριν από τη δια
δικασία του Προ πολογισμο δεν είναι ενδεικτικοί αλλά δεσμευτικοί για
αυτό η υλοποίηση του ω δράσεων και ω δαπανών α παρακολου είται
συνεχώ από την Κεντρικ Κυ ρνηση
2 Είναι πλεονασματικό σχ διο Προ πολογισμο όχι όμω εδρα όμενο σε
μία προσπά εια υπερακόντιση εσόδων με υπερ άλλουσα ορολογικ
προσπά εια αλλά ενίσχυση των οδηγών ανάπτυξη του ΑΕΠ Το το α
λά ει χώρα μ σα από την ενίσχυση των επενδ σεων τη μείωση του μη
μισ ολογικο κόστου την κατάργηση των γρα ειοκρατικών εμποδίων
και τη μετα ορά πόρων από το μη εμπορε σιμο στον εμπορε σιμο τομ α
τη οικονομία tradables Προ λ πεται πρωτογεν πλεόνασμα
το
2020 μ σω ε αρμογ μ τρων για τη οροδια υγ ενίσχυση ηλεκτρονι
κών συναλλαγών αλλά και τη επίτευξη υ ηλότερου ρυ μο ανάπτυξη
Ο δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται αξιοποιείται με δράσει που
ενισχ ουν την οικονομικ μεγ υνση και στα εροποιο ν την ιδιωτικ κα
τανάλωση
Το σχ διο ενισχ ει στοχευμ να και εματικά οριο ετημ να πηγ ενερ
γο
τηση με επιδίωξη τη ελτιστοποίηση επιρρο του δημοσιονομι
κο πολλαπλασιαστ σε απασχόληση εισόδημα και ιδιωτικ κατανάλωση
Η τελευταία παραμ νει στα ερά ετικ αν και μακροπρό εσμα η μεταρ
ρυ μιστικ προσπά εια πρ πει να εστιάσει στη ελτίωση των εξαγωγών
ω εμελιώδου συνιστώσα α ξηση του ΑΕΠ
Το σχ διο χει ετικό κοινωνικό πρόσημο κα ώ υλοποιεί μικρά στα ε
ρά και κατάλληλα δομημ να ματα ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων αλλά και των κοινωνικών κατηγοριών που σ κωσαν επί
μία δεκαετία το άρο τη δημοσιονομικ προσαρμογ Οι δαπάνε λοι
πόν δεν α ορο ν ε άπαξ ενισχ σει που ακολου ο ν εκλογικο κ κλου
και υιο ετο ν η ο ηρικ πρακτικ αλλά εντάσσονται στην ανάγκη
αποκατάσταση οικονομικών αδικιών χωρί να διακυ ε εται ο εξορ ολο
γισμό του μείγματο δημοσιονομικ στα ερότητα οικονομικ ανάπτυξη
μεταρρυ μιστικ παρ μ αση Πιο συγκεκριμ να οι ελα ρ νσει όρων
μείωση ορολογικο συντελεστ επιχειρ σεων η α ξηση κοινωνικών
δαπανών κατά 2 δισ ευρώ η μείωση ασ αλιστικών εισ ορών η
σταδιακ αποκλιμάκωση τη ορολογία επί των ακιν των επιδιώκουν
την εμπ δωση συν ηκών ιλελε ερη λειτουργία τη οικονομία Στόχο
δεν είναι μετα ι αστικ πληρωμ με ραχυπρό εσμε επιπτώσει και
μικρ επίδραση σε κοινωνικ ομάδε αλλά ολοκληρωμ νε παρεμ άσει
άρση των όρων κοινωνικο αποκλεισμο και τη ευάλωτη απασχόληση
δημιουργώντα δυνατότητε λειτουργικ
ενσωμάτωση στην αγορά
εργασία και στην οικονομία
Το σχ διο ενισχ ει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδ σεων κυρίω όμω
επιδιώκει τη μεγιστοποίηση τη επιρρο του μ σω τη εστίαση στη συγ
χρηματοδότηση των ργων με την Ευρωπα κ Ενωση
10
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Τ λο οι μακροοικονομικ υπο σει για το 2020 στι οποίε εδρά
εται η υλοποίηση του σχεδίου είναι ρεαλιστικ 2
ανάπτυξη σε στα
ερ τιμ δηλαδ διπλάσιο ρυ μό από την ευρω ώνη
α ξηση
των επενδ σεων
α ξηση ιδιωτικ κατανάλωση α ξηση εξαγωγών
κατά
κα ώ λαμ άνουν υπό η τη μείωση των ρυ μών ανάπτυξη
στην Ευρω ώνη και στι ΗΠΑ ενώ κινο νται στην ίδια κατε υνση αν και
ορ ώ δεν ταυτί ονται με τι προ λ ει διε νών οικονομικών οργανι
σμών όπω το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπε α
Το ε ρο τη επιτυχία του Προ πολογισμο
ομάδε παραγόντων επιρρο

α κρι εί από τρει μεγάλε

Πρώτον όπω συμ αίνει σε κά ε δημοσιονομικό σχεδιασμό υπάρχουν
ανεξάρτητε και μη ελεγχόμενε μετα λητ επιρρο οι οποίε δ νανται
υπό προ πο σει παρατεταμ νη και συνδυαστικ
λευση να
υπο α μίσουν αλλά όχι να ανατρ ουν τον πυρ να τη στοχο εσία του
Προ πολογισμο τη πατρίδα μα Τ τοιε πηγ είναι ο ανερχόμενο
εμπορικό προστατευτισμό και η επιρρο τη γεωπολιτικ αστά εια
στι τιμ εν ργεια και σε πηγ εσόδων του ΑΕΠ π χ τουρισμό
ναυτιλία εξαγωγ καυσίμων
Δε τερον η υλοποίηση των Προ πολογισμών στα επόμενα τη εξαρτάται
από την απο υγ ν ων ληξιπρό εσμων ο ειλών τόσο τη Γενικ
Κυ ρνηση προ τρίτου όσο και πολιτών προ τη γενικ κυ ρνηση Σε
αντί ετη περίπτωση δε α ελτιω εί η προ λε ιμότητα τη ταμειακ
ρευστότητα και ο δια σιμο δημοσιονομικό χώρο σε ετ σια άση
Τρίτον απαιτείται η υλοποίηση των στόχων και όχι απλώ των ορίων
δαπανών εσόδων σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου διοικητικο
μηχανισμο δηλαδ στον ευρ τερο δημόσιο τομ α και όχι μόνο στην
Κεντρικ Κυ ρνηση Η ελληνικ δημόσια διοίκηση δεν πρ πει να
λειτουργ σει ο ικά απ ναντι στο μεταρρυ μιστικό πρόταγμα που δι πει
τη ιλοσο ία του Προ πολογισμο τη ν α διακυ ρνηση αλλά να
αντιλη εί την ευκαιρία ενίσχυση τη νομιμοποίηση των δράσεων και
αρμοδιοτ των τη μ σα από ελτιωμ νη αποτελεσματικότητα και εκρο
ργου για του πολίτε Αλλά και η Κυ ρνηση ο είλει να χει πάντα κατά
νου ότι η δημόσια διοίκηση και οι οικονομικοί εσμοί είναι το πρό λημα
αλλά και ταυτόχρονα η λ ση του προ λ ματο στη μεταρρυ μιστικ
προσπά εια
Συνο ί οντα ο προτεινόμενο Προ πολογισμό εκπ μπει τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ισχυρό μ νυμα δημοσιονομικ
στα ερότητα και αναπτυξιακ
προτεραιότητα και εντάσσεται
στοχευμ να και ρεαλιστικά στο συνολικό μεταρρυ μιστικό σχ διο τη
ν α διακυ ρνηση
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Τάσεις και Προκλήσεις στη σύγχρονη Φορολογική
Διοίκηση: Μια συγκριτική ανάλυση σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο
Κοσμ τορα Σχολ

Δρυμπέτας Ευάγγελος,
Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Κα ηγητ Τμ ματο Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη

πο

Καραταΐδης Χρήστος,
ιο Διδάκτορα Τμ ματο Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη

Εισαγωγ
Η στρο
προ το μετριασμό του ορολογικο άρου σε συνδυασμό
με μια πιο στ ρεη αναπτυξιακ προοπτικ αποτελο ν του ασικο
πυλώνε για τον Προ πολογισμό του 2020 Η αλληλοσυσχ τιση των 2
αυτών μεγε ών είναι προ αν και ευρ τατα αποδεκτ στην οικονομικ
επιστ μη η μείωση και η προοπτικ μείωση των όρων επιδρά
ετικά στου αναπτυξιακο ρυ μο ενώ την ίδια στιγμ μια ισχυρ
ανάπτυξη ενισχ ει τα ορολογικά σοδα Παράλληλα αλλά σε σχ ση
με τα παραπάνω ο εξορ ολογισμό εσόδων και δαπανών τη Γενικ
Κυ ρνηση αποτελο ν ναν τρίτο ασικό πυλώνα του Προ πολογισμο
Σ μ ωνα με την Εισηγητικ Έκ εση του Προ πολογισμο για το 2020 τα
συνολικά σοδα του Κρατικο Προ πολογισμο αναμ νεται να αν λ ουν
σε
0 εκατ ευρώ ενισχυμνα κατά
εκατ ευρώ σε σχ ση με τι
προ λ ει για το κλείσιμο του 20 Αντίστοιχα οι πρωτογενεί δαπάνε
α αν λ ουν σε
εκατ ευρώ σημαντικά αυξημ νε κατά 2 2 εκατ
ευρώ σε σχ ση με τι προ λ ει του 20
Με άση τα παραπάνω το
πρωτογεν αποτ λεσμα σε δημοσιονομικ άση για το 2020 αναμ νεται
να αν λ ει σε
εκατ ευρώ μειωμ νο κατά
εκατ ευρώ σε σχ ση
με το αντίστοιχο του 20
Σε όρου ενισχυμ νη εποπτεία οι αρι μοί
αυτοί αντιστοιχο ν σε πλεόνασμα
εντό των δημοσιονομικών
στόχων τη Κυ ρνηση Η επίτευξη των στόχων αυτών εξαρτάται κρίσιμα
από το ρυ μό ανάπτυξη τη χώρα που πρ πει να υπερ αίνει κα αρά
το 2
λλωστε οι παραπάνω προ λ ει περιλαμ άνουν μια σειρά
παρεμ άσεων αναπτυξιακο χαρακτ ρα Ανάμεσα σε άλλε ανα ρουμε
τη μείωση του συντελεστ στη ορολογία εισοδ ματο νομικών
προσώπων από το 2
σε 2
που καταλ γει σε πρό λε η μείωση
των εσόδων
ου
εκατ ευρώ και την ενίσχυση του Προγράμματο
Δημοσίων Επενδ σεων σε
0 εκατ ευρώ εκ των οποίων 0 εκατ ευρώ
αντιστοιχο ν σε ε νικο πόρου
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Στόχο του άρ ρου που ακολου εί είναι να αναδείξει την ανάγκη
εξορ ολογισμο και εκσυγχρονισμο τη Φορολογικ Διοίκηση ω
αυτονόητο και αναπόσπαστο κομμάτι όλων των παραπάνω
Ο πρωταρχικό σκοπό μια ορολογικ διοίκηση είναι η είσπραξη των
ορολογικών εσόδων εκ μ ρου των πολιτών για τη χρηματοδότηση του
ργου τη κυ ρνηση Η διοίκηση προσπα εί να εισπράξει το σωστό
ποσό του όρου που ο είλεται στην Κυ ρνηση στο μικρότερο δυνατό
κόστο δίνοντα ιδιαίτερη προσοχ στη σχ ση εμπιστοσ νη που πρ πει
να υπάρχει μεταξ τη ορολογικ αρχ και των ορολογουμ νων Η
ανάγκη μια χρηστ και αποτελεσματικ
ορολογικ διοίκηση είναι
κομ ικ σημασία για κά ε ορολογικό σ στημα στοχε οντα στην
α ξηση των εσόδων τη ελτίωση τη συμμόρ ωση και τη μείωση του
κόστου άρα τελικά είναι προ ό ελο του ορολογουμ νου
Το σ στημα τη
ορολογικ διοίκηση την τελευταία δεκαετία χει
υποστεί κατακλυσμιαίε αλλαγ τόσο στο περιεχόμενο όσο και στον
τρόπο λειτουργία του Μια από τι σημαντικότερε είναι η χρ ση
ν ων τεχνολογιών εργαλείων και δεδομ νων για τη ελτίωση τη
αποτελεσματικότητα τη μείωση του κόστου των ορολογικών λει
τουργιών και των επι αρ νσεων των ορολογουμ νων Οι ν ε τεχνολογίε
επιτρ πουν την απλο στευση και την επιτάχυνση διαδικασιών παράλληλα
με τη μείωση του διοικητικο κόστου Θ τουν σε ν ε άσει τα ητ ματα
ελ γχου συμμόρ ωση προ ό ελο του συνεπο
ορολογο μενου
Ταυτόχρονα πολλαπλασιά ουν τι δυνατότητε υγιο
επικοινωνία
ανάμεσα σε ορολογο μενο και ορολογικ αρχ όπω ανάμεσα σε
ορολογικ αρχ δια ορετικών χωρών
Σημαντικ
αλλαγ
εντοπί ονται επίση στι προτεραιότητε των
ορολογικών διοικ σεων Στην πρώτη γραμμ
ρίσκονται πια η
απάτη σχετικά με ΦΠΑ τα σχ ματα επι ετικ
οροδια υγ
συ
μπεριλαμ ανομ νων εκείνων που οδηγο ν σε διά ρωση άση και
μετατόπιση κερδών η σκιώδη οικονομία και οι συναλλαγ που
περιλαμ άνουν μηδενικ
σχεδόν μηδενικ
ορολογικ δικαιοδοσίε
Πρόσ ετα πολλ διοικ σει προσδιόρισαν το ηλεκτρονικό εμπόριο την
απάτη ταυτότητα και τα άτομα υ ηλο κα αρο πλο του ω μεσαίε
ω υ ηλ προτεραιότητε
Οι απαιτ σει αυτ
χουν όλε σαν κοινό παρονομαστ το αν ρώπινο
δυναμικό Τα ητ ματα κατάρτιση επιμόρ ωση αλλά και υποκίνηση
που προκ πτουν είναι πολ πλοκα και πιεστικά ενώ αλλά ουν την εικόνα
μια αποτελεσματικ
ορολογικ διοίκηση
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Συγκριτική ανάλυση σημαντικών δεικτών σε χώρες της Ε.Ε.
Σ μ ωνα με τα στοιχεία τη Eurostat1 σε ότι α ορά τα συνολικά σοδα
από όρου και κοινωνικ εισ ορ ω ποσοστό του ΑΕΠ τα μεγαλ τε
ρα σοδα το 20 παρουσίασαν η Γαλλία με
του Γαλλικο ΑΕΠ το
λγιο με 2 και η Δανία με
Το ποσοστό των συνολικών εσόδων
το 20 για την Ελλάδα αν ρχεται στο
περιλαμ άνονται οι εισ ο
ρ κοινωνικ ασ άλιση Από την άλλη πλευρά τα χαμηλότερα σοδα
παρουσιά ουν Ιρλανδία με 2
Ρουμανία με 2
και η ουλγαρία με
2
Την πιο σημαντικ ελτίωση την περίοδο 20 2 20 παρουσιά ουν
η Σλο ακία με
ουλγαρία με 2 και η Ολλανδία με α ξηση
Στην Ελλάδα η α ξηση των εσόδων την περίοδο 20 2 20 αν ρχεται στο
2
Για το 20
ο Φόρο Εισοδ ματο Φυσικών Προσώπων ΦΕΦΠ σε
Ευρωπα κό επίπεδο 2
είναι ο μεγαλ τερο τ πο
όρου που
εισπράχ ηκε με πάνω από το να τ ταρτο των συνολικών όρων Ο
Φόρο Προστι μενη Αξία 22
ο Φόρο Εισοδ ματο Επιχειρ σεων
και οι Εισ ορ Κοινωνικ Ασ άλιση
0
αποτελο ν του
άλλου κ ριου τ που εσόδων2 Πρ πει να σημειω εί ότι η κατάταξη
αυτ δεν ισχ ει για τη χώρα μα κα ώ οι όροι επί αγα ών και υπηρε
σιών ο ΦΠΑ είναι το συντριπτικό μ ρο του παραδοσιακά υπερ αίνουν
το όρο εισοδ ματο Αυτό τει να πρό λημα κοινωνικ δικαιοσ νη
κα ώ η προοδευτικότητα του όρου εισοδ ματο στα υσικά πρόσωπα
τον κα ιστά δικαιότερο σε σχ ση με το Φόρο Προστι μενη Αξία
Από την άλλη πλευρά όσον α ορά το κόστο μισ οδοσία 3 το 20
ω ποσοστό
των συνολικών λειτουργικών εξόδων τη
ορολογικ
διοίκηση την πρώτη ση με το μεγαλ τερο κόστο κατ χει η Κ προ
με
η Ελ ετία με
και η Γαλλία με
Το χαμηλότερο κόστο
μισ οδοσία στην ΕΕ παρουσιά ει η Δανία με 2
και η Ιταλία με
Στη χώρα μα αν ρχεται σε
Αξί ει να παρατηρ σουμε ότι για τι
εξετα όμενε χώρε δε αίνεται να υπάρχει ετικ συσχ τιση ανάμεσα
σε μισ ολογικό κόστο λειτουργία και όγκο εισπραττόμενων όρων
Ο ορολογικό λεγχο είναι η κυρίαρχη λειτουργία τη διοίκηση που
χρησιμοποιεί μόλι το να τρίτο του προσωπικο με μ σο όρο 0 το 20
από 2 το 20 και ακολου ο ν υποστ ριξη επεξεργασία εγγρα και
άλλε υπηρεσίε με
το 20 από 2 το 20 και η διαχείριση χρ ου
με 0 το 20
1 Taxation in 2018, Tax-to-GDP ratio, A one-to-two ratio across Member States, 166/2019 –
30/10/2019
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10190755/2-30102019-AP-EN.pdf/68739572f06a-51e4-3a5b-86e660a23376
2 Tax administration 2019 – Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies, OECD (2017), Michael Hewetson and Oliver Petzold, page 37
3 Salary cost as a percent of total operating budget, updated 2/8/2019, https://read.oecd-ilibrary.
org/taxation/resource-ratios_103e147a-en#page1

14

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

.......................... ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2020 .................................................................. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ένα άλλο δείκτη που παρουσιά ει ενδια ρον είναι ο δείκτη
αντίλη η δια ορά σ μ ωνα με την ρευνα του 20 από το Διε ν
Οργανισμό Δια άνεια Transparency
Σε να
δείγμα 0 χωρών με α μολογία 0 για υ ηλ δια ορά και 00 για
μηδενικ την περίοδο 20 2 20 στην πρώτη ση όσον α ορά τη δια
άνεια ρίσκουμε τη Δανία με δείκτη
και ακολου ο ν Φιλανδία και
Σουηδία με δείκτη
Αρκετά πιο κάτω η Ιταλία στην η ση με 2 και η
Ελλάδα στην η ση με δείκτη
Η χώρα μα δυστυχώ σ μ ωνα με
τον προηγο μενο δείκτη σημειώνει μια από τι χειρότερε επιδόσει σε
επίπεδο Ευρωπα κ Ένωση
στόσο είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα παρουσιά ει τη μεγαλ τερη
ελτίωση του δείκτη αντίλη η δια ορά για την περίοδο 20 2 20
για τι ανωτ ρω ανα ερόμενε χώρε με ποσοστό
με την Ιταλία
να ακολου εί με ποσοστό 0
Τ λο ενδια ρον παρουσιά ει ο δείκτη σχετικά με το μ σο κόστο
συμμόρ ωση των επιχειρ σεων σ μ ωνα με την ετ σια κ εση Pay
ing Taxes 20 τη PWC και τη Παγκόσμια Τράπε α Ο σ ν ετο αυτό
δείκτη κα ορί εται με άση τ σσερα κριτ ρια Το χρόνο που απαιτείται
για τη ορολογικ συμμόρ ωση Time to comply τον αρι μό πληρω
μών Number of payments το Συνολικό Συντελεστ Φόρων και Εισ ορών
Total Tax
Rate
και τι διαδικασίε που απαιτο νται σε
συν χεια τη υπο ολ
ορολογικ δ λωση Post
index
Την καλ τερη ση από τι εξετα όμενε χώρε τη ΕΕ κατ χει η Δανία που
ρίσκεται στην η ση από σ νολο 0 εξετα όμενων χωρών με δείκτη
πληρωμ
όρων
με άριστα το 00
Η χώρα μα ρίσκεται στην η ση παρουσιά οντα οριακ ελτίωση
στο δείκτη πληρωμ
όρων από
σε
μείωση στι ώρε που
απαιτο νται για τη συμμόρ ωση από 22 ώρε σε
αλλά α ξηση στο
συνολικό συντελεστ όρων και εισ ορών από
σε
Αυτονομία και δομή της φορολογικής διοίκησης
Συστατικά στοιχεία για μια επιτυχημ νη ορολογικ διοίκηση είναι η
ανεξαρτησία κατά την άσκηση των νόμιμων εξουσιών είσπραξη όρου
να κοινό και στα ερό νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση όλων των όρων
σε αντί εση με να ξεχωριστό πλαίσιο για κά ε όρο και να ενιαίο
όργανο που να είναι υπε υνο τόσο για την άμεση όσο και για την
μμεση ορολογία Αποτελεί κοιν αντίλη η στο πλαίσιο τη Ευρωπα κ
Ένωση ότι το όργανο αυτό πρ πει να χει επαρκ αυτονομία σε ότι
α ορά την οργάνωση και τον προγραμματισμό του τη διαχείριση του
Προ πολογισμο του τη διαχείριση τη απόδοση του κα ώ και την
κατανομ και διαχείριση των πόρων αν ρώπινων πόρων και μη που
δια τει
15
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Παρατηρο με την ανά εση ολο να και αυξανόμενων ευ υνών στι
ορολογικ διοικ σει Ένα από τα κ ρια ερωτ ματα που τονται α ορά
την είσπραξη των εισ ορών κοινωνικ ασ άλιση που αποτελο ν τη
μεγαλ τερη ενιαία πηγ εσόδων για τι κυ ερν σει σε πολλά κράτη μ λη
του ΟΟΣΑ ιδίω εκείνων τη Ευρώπη Η πλειονότητα των διοικ σεων
διαχωρί ουν τι Εισ ορ Κοινωνικ Ασ άλιση και διαχειρί ονται τη
συλλογ του μ σω ενό ξεχωριστο οργανισμο κοινωνικ ασ άλιση
και όχι μ σω του κ ριου ορ α ορολογικών εσόδων Σε επιστημονικό
επίπεδο η παρξη ενό ενιαίου οργανισμο είσπραξη
όρων και
κοινωνικών εισ ορών προτείνεται συχνά σαν να μ σο επίτευξη
οικονομιών κλίμακα και εξοικονόμηση πόρων Αντίστοιχε σκ ει
χουν γίνει και για την Ελλάδα
Η τεχνολογία σαν άξονας εκσυγχρονισμού
Η χρ ση ν ων τεχνολογιών κυρίω από του χώρου τη πληρο ορικ
και των επικοινωνιών αποτελεί να ασικό πυλώνα εκσυγχρονισμο
τη
ορολογικ
διοίκηση
Η ελτίωση τη σχ ση κόστου
αποτελεσματικότητα η εξοικονόμηση χρόνου για το ορολογο μενο η
δημιουργία ενό περι άλλοντο ιλικότερου προ αυτόν η α ξηση τη
ταχ τητα και η εισαγωγ ν ων δυνατοτ των ελ γχου και πιστοποίηση
μη τη συμμόρ ωση των ορολογουμ νων αποτελο ν περιοχ που η
χρ ση καινοτομικών τεχνολογικών λ σεων χει ρει επαναστάσει
Η επιδίωξη υ ηλότερων επιπ δων4 ηλεκτρονικ υπο ολ και πληρωμ
από του ορολογο μενου είναι δυνατ ώστε να μειω εί το κόστο του
και να ελτιω ο ν οι υπηρεσίε που του παρ χονται Το 20 σε
χώρε το ποσοστό αυτών που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τι δηλώσει
όσον α ορά το όρο επιχειρ σεων αν ρχεται σε
στο ΦΕΦΠ στο
και στο ΦΠΑ στο
σον α ορά την ηλεκτρονικ πληρωμ
το ποσοστό αν ρχεται σε
Η χώρα μα ρίσκεται στι υ ηλότερε
σει με ποσοστά
για όρο επιχειρ σεων
για ΦΕΦΠ και
για ΦΠΑ Αντίστοιχα οι ηλεκτρονικ πληρωμ στη χώρα μα
άνουν στο
2 το 20
Τ τοιε πρακτικ όχι μόνο α μειώσουν το
διοικητικό κόστο απελευ ερώνοντα χρ σιμο χρόνο εργασία για του
ορολογικο υπαλλ λου αλλά και ω ελο ν άμεσα τον ορολογο μενο
λλη μια σημαντικ καινοτομία5 τα τελευταία χρόνια είναι η
προσυμπλ ρωση των δηλώσεων κυρίω όσον α ορά τα υσικά πρόσωπα
Τα στοιχεία για το 20 δείχνουν πω η εμπρό εσμη συμπλ ρωση των
δηλώσεων αν ρχεται στη χώρα μα σε ποσοστό
για ΦΕΝΠ
για ΦΕΦΠ και 2
για ΦΠΑ όταν ο μ σο όρο στον ΟΟΣΑ είναι
για ΦΕΦΠ
για ΦΕΝΠ και 2
για ΦΠΑ και ρίσκεται σε υ ηλ
4 Tax administration 2019 – Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies.
https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2019_74d162b6-en#page81
5 Tax administration 2019 – Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. https://doi.org/10.1787/e24d4391-en
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ση σε να σ νολο
χωρών σ μ ωνα με την ρευνα του ΟΟΣΑ για τι
ορολογικ διοικ σει το 20
Με την ε αρμογ των ηλεκτρονικών ι λίων και τη ηλεκτρονικ
τιμολόγηση διευκολ νεται η διαστα ρωση των συναλλαγών και ο
εντοπισμό πλαστών και εικονικών ορολογικών στοιχείων γρ γορα και
αξιόπιστα ενώ μειώνεται το διοικητικό κόστο των επιχειρ σεων Τ λο
οι γνωστικοί υπολογιστ η τεχνολογία blockchain η τεχνητ νοημοσ νη
και η ρομποτικ αποτελο ν κυρίαρχα παραδείγματα των τεχνολογιών που
δη χρησιμοποιο ν διερευνο ν ορισμ νε διοικ σει
Παράλληλα με τα παραπάνω ν ε δυνατότητε και ν ε ε αρμογ των
τεχνολογιών πληρο ορικ και τηλεπικοινωνιών εμ ανί ονται σχεδόν
κα ημερινά Μεταξ αυτών περιλαμ άνονται μ τρα για την α ξηση τη
χρ ση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ν ε προσεγγίσει ταυτότητα ν ε
χρ σει προηγμ νων αναλ σεων για τη διαχείριση κινδ νων και την
εξατομίκευση των υπηρεσιών κα ώ και εισαγωγ ν ων τεχνολογιών
η ιακών υπηρεσιών και πρωτο ουλιών μετασχηματισμο επιχειρ σεων
Αυτό αίνεται ξεκά αρα από το ολο να και αυξανόμενο ποσοστό δαπανών
για τεχνολογία πληρο οριών
Αναντίρρητα στη χώρα μα χουν γίνει αρκετά ματα στην κατε υνση
τη τεχνολογικ ανα ά μιση τα τελευταία χρόνια λ ποντα όμω
τα παραδείγματα άλλων χωρών γίνεται
αιο ότι χουμε ακόμη πολ
δρόμο και απαιτείται σημαντικ προσπά εια
Ανθρώπινο δυναμικό
Αν και η τεχνολογία αποτελεί να ασικό άξονα εκσυγχρονισμο τη
ορολογικ διοίκηση το αν ρώπινο δυναμικό εξακολου εί να είναι
κρίσιμη παράμετρο που επιτρ πει την αποτελεσματικ λειτουργία
τη Ο ρόλο του δε μειώνεται αντί ετα ανα α μί εται Ένα ικανό
επαγγελματικό παραγωγικό και προσαρμόσιμο εργασιακό δυναμικό
ρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμο των αν ρώπινων πόρων HR
των περισσότερων διοικ σεων με το κόστο του προσωπικο κατά μ σο
όρο το 20 να αν ρχεται στο
των επιχειρησιακών Προ πολογισμών
Οι ορολογικ διοικ σει χουν ανάγκη επαρκ αυτονομία και εξουσία
όσον α ορά την πρόσλη η την ανάπτυξη και την αμοι
προκειμ νου
να διασ αλιστεί η αποτελεσματικ και αποδοτικ λειτουργία του
ορολογικο συστ ματο
Σ μ ωνα με την ρευνα tax
20
του ΟΟΣΑ η μ τρηση
τη εμπιστοσ νη τη ικανοποίηση και των κιν τρων του προσωπικο
η ανταλλαγ των αποτελεσμάτων των ερευνών αυτών με το προσωπικό
και η συμμετοχ του στην επιλογ το σχεδιασμό και την ε αρμογ των
αλλαγών χει αποδειχ εί επιτυχ τρόπο α ξηση τη παραγωγικότητα
6
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σε ορισμ νε

ορολογικ

διοικ σει .

Ειδικά για τη χώρα μα α πρ πει να γίνει κατανοητό ότι περνάμε από τον
ε οριακό υπάλληλο στο ορολογικό στ λεχο με σημαντικ κατάρτιση
και επαρκ υποκίνηση Αυτό πρ πει να γίνει συνείδηση τόσο στην πολιτικ
εξουσία όσο και στου εργα ομ νου Είναι γνωστοί οι δημοσιονομικοί
περιορισμοί στου οποίου υπόκειται η χώρα μα αλλά οι επενδ σει σε
αν ρώπινο δυναμικό τείνουν γενικά να απο ρουν μεσοπρό εσμα πολ
περισσότερο από το κόστο του
Συμμόρφωση και έλεγχος
Οι ορολογικ διοικ σει διαχειρί ονται τη συλλογ των όρων για
λογαριασμό και προ ό ελο του κοινο λειτουργώντα με άση την
αμοι αία εμπιστοσ νη Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία μια
αποτελεσματικ και σ γχρονη διοίκηση που εξαρτάται σε μεγάλο
α μό από την εκο σια συμμόρ ωση
Δίδεται σ μερα ιδιαίτερη μ αση στην ε αρμογ ν ων κα εστώτων
πολιτικών π χ ΦΠΑ
κοινωνικά προγράμματα εισαγωγ ν ων
τεχνολογιών με όδων εργασία π χ ανάπτυξη η ιακών υπηρεσιών
διαχείριση των αναδυόμενων κινδ νων συμμόρ ωση π χ διαχείριση
οροδια υγ ΦΠΑ διά ρωση άση και μετατόπιση κερδών κα ώ
και μια γενικ επανεξ ταση του τρόπου με τον οποίο η ορολογικ
συμμόρ ωση μπορεί να εξασ αλιστεί καλ τερα με το χαμηλότερο κόστο
και την ελάχιστη επι άρυνση
Τα σ γχρονα ορολογικά συστ ματα εξαρτώνται σε μεγάλο α μό από
την εκο σια συμμόρ ωση η οποία δε μπορεί να εξασ αλιστεί μόνο με
μεμονωμ νε παρεμ άσει Οι ορολογικ αρχ πρ πει να υιο ετ σουν
μια διοικητικ προσ γγιση που να εν αρρ νει την ε ελοντικ συμμόρ ωση
εντό ενό συνεργατικο και συμμετοχικο ρυ μιστικο περι άλλοντο
Το πρώτο
μα είναι συχνά να διασ αλιστεί ότι οι ορολογο μενοι
κατανοο ν τι ορολογικ υποχρεώσει του και ότι είναι ε κολο να
συμμορ ω ο ν Ενεργώντα ανά πάσα στιγμ με ακεραιότητα και κατά
τρόπο που εωρείται ότι είναι δίκαιο και λογικό
α εν αρρυν εί η
ε ελοντικ συμμόρ ωση Παράλληλα με την α ξηση τη ορολογικ
ασ άλεια μπορεί να οδηγ σει σε μείωση του κόστου συμμόρ ωση
και να περιορίσει σημαντικά την πι ανότητα ελ γχου υποστηρί οντα το
εμιτό ανταγωνισμό Επίση η μ τρηση των ορολογικών κενών όσον
α ορά κυρίω το ΦΠΑ οη ά στη διαπίστωση του μεγ ου τη μη
συμμόρ ωση
Πρόσ ετα απαιτείται μια στρατηγικ ορολογικο ελ γχου άσει κινδ νου
που κα ορί ει και δίνει προτεραιότητα σε ελ γχου άσει συμ ωνημ νων
παραγόντων επικινδυνότητα όπω το μ γε ο και η πολυπλοκότητα
των ορολογουμ νων και το ιστορικό συμμόρ ωση του Πρ πει να
18
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χρησιμοποιο νται τα πλ ον κατάλληλα και σ γχρονα εργαλεία και
τεχνικ
ορολογικο ελ γχου για τον λεγχο των λογιστικών συστημάτων
των ορολογουμ νων Επίση απαιτείται τακτικ παρακολο ηση και
αξιολόγηση των επιδόσεων και των αποτελεσμάτων των ορολογικών
ελ γχων Τ λο τα προγράμματα ε ελοντικ αποκάλυ η προσ ρουν
στου μη συμμορ ο μενου
ορολογο μενου την ευκαιρία και το
κίνητρο να προ ο ν προαιρετικώ σε τάξη των ορολογικών του
υπο σεων
Επίση η αποτελεσματικ πρόσ αση στι διαδικασίε
ορολογικών
δια ορών αποτελεί ασικό χαρακτηριστικό ενό καλο
ορολογικο
συστ ματο Διασ αλί ουν τα δικαιώματα των ορολογουμ νων και
πρ πει να εξασ αλί ουν την παρξη παρακολο ηση και ελ γχου για
την άσκηση των ορολογικών εξουσιών από τι διοικ σει Κατά την
τελευταία δεκαετία να αυξανόμενο αρι μό ορολογικών διοικ σεων
χει υιο ετ σει προγράμματα συνεργατικ συμμόρ ωση για μεγάλε
επιχειρ σει Αυτά ασί ονται στη δια άνεια και τη σχ ση εμπιστοσ νη
μεταξ του ορολογο μενου και των ορολογικών διοικ σεων Οι
ορολογικ αρχ πρ πει να επικεντρώνονται στην επίτευξη υ ηλο
επιπ δου συμμόρ ωση μ σα από την αρχ ότι η πρόλη η είναι καλ τερη
από τη εραπεία
Συμπεράσματα
Οι ορολογικ διοικ σει αντιμετωπί ουν σ μερα την πρόκληση του
εκσυγχρονισμο των συστημάτων και των προσεγγίσεων για την παροχ
πιο σ γχρονων υπηρεσιών και την ενσωμάτωση ν ων ευ υνών ενώ
διαχειρί ονται επίση σημαντικο περιορισμο του προ πολογισμο και
του αν ρώπινου δυναμικο Η πρόκληση για του οργανισμο εσόδων α
είναι η ε αρμογ πολιτικών και πρακτικών με τρόπου που υποστηρί ουν
την ασ άλεια του όρου και ελαχιστοποιο ν την παρ μ αση και την
επι άρυνση για του ορολογο μενου χαμηλο κινδ νου
Οι ορολογικ αρχ δεν ορί ουν το ο τη ορολογικ επι άρυνση
όμω η ίση ορολογικ μεταχείριση των πολιτών η ελτίωση τη
ορολογικ συμμόρ ωση και κατά συν πεια η εξασ άλιση υγιών
ορολογικών εσόδων για δημόσιε πολιτικ
συνεισ ρουν στη
δημιουργία μια αίσ ηση δικαίου μ σα στην κοινωνία Επίση η
καλ τερη επι ολ τη νομο εσία και οι αυστηρότεροι λεγχοι χουν
ουσιαστικ σημασία όπω ακρι ώ και η οικοδόμηση εμπιστοσ νη και η
καλλι ργεια νοοτροπία συμμόρ ωση στόσο παρά τι μεταρρυ μίσει
και την πρόοδο που επιτε χ ηκε η οροδια υγ και η ορολογικ απάτη
εξακολου ο ν να αποτελο ν σημαντικ πρόκληση για την Ευρώπη αλλά
και για την Ελλάδα
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Καλλιεργείται όμω σταδιακά μια ν α ιλοσο ία η συνεργασία των
ορολογικών αρχών με το ορολογο μενο και του
ορεί που τον
αντιπροσωπε ουν και στη διαμόρ ωση πρακτικών και διαδικασιών
Κρίσιμο παράγοντα είναι επίση οικοδόμηση κλίματο εμπιστοσ νη
ανάμεσα σε ορολογικ αρχ και ορολογο μενο Αυτό μπορεί να
είναι δ σκολο σε περι άλλον υ ηλ
ορολογία αλλά πρ πει να
γίνει προσπά εια Πρ πει να παρ χονται κίνητρα στου συνεπεί
ορολογο μενου και να οδηγο μαστε σε πρόλη η αντί για καταστολ
Αυτό σημαίνει επίση καταπολ μηση καταχρηστικών πρακτικών
στο εσωτερικό τη
ορολογικ
αρχ
και δημιουργία συστ ματο
εσωτερικο ελ γχου Σημαίνει ακόμη αποτελεσματικό και γρ γορο
μηχανισμό επίλυση ορολογικών δια ορών Είναι ουσιαστικ σημασία
να προάγεται η εμπιστοσ νη η δια άνεια και η νοοτροπία ορολογικ
συμμόρ ωση με διά ορα μ σα
Ο διασυνοριακό χαρακτ ρα τη ορολογικ απάτη και η ενοποίηση
των ε νικών οικονομιών σε ολόκληρη την ΕΕ κα ιστο ν αναγκαία
μια συντονισμ νη προσ γγιση όχι μόνο μ σω των ευρωπα κών
πρωτο ουλιών αλλά και μ σα από το συντονισμό των ε νικών πολιτικών
Πάντω εξακολου ο ν να υ ίστανται μεγάλε δια ορ στο κόστο
ορολογικ συμμόρ ωση μεταξ των χωρών τη ΕΕ Η πολυπλοκότητα
των ορολογικών συστημάτων το υ ηλό κόστο συμμόρ ωση και η
λλει η ορολογικ ασ άλεια απορρο ο ν παραγωγικο πόρου
και λειτουργο ν ω ραγμό στην επιχειρηματικ δραστηριότητα και τι
επενδ σει Η αξιοποίηση ν ων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντ λων
είναι σημαντικ για τη μελλοντικ
ιωσιμότητα των ορολογικών
συστημάτων
Επίση οι ορολογικ αρχ
α μπορο σαν να αξιοποι σουν πολ
περισσότερο τι δυνατότητε των ν ων τεχνολογιών με στόχο τη μείωση
του κόστου που προκ πτει από τη ορολογικ συμμόρ ωση των
ορολογο μενων Η ε αρμογ ν ων τεχνολογιών για τη ορολογικ
συμμόρ ωση ενδ χεται να αυξ σει ραχυπρό εσμα το διοικητικό
ορτίο και απαιτεί τον προσεκτικό σχεδιασμό και τη δια ο λευση για την
υλοποίηση
Παρότι πολλ
οικονομίε
χουν επιτ χει σημαντικ
ελτιώσει
στα ορολογικά συστ ματά του τα τελευταία χρόνια τα ευρ ματα
καταδεικν ουν ότι ορισμ νε οικονομίε δυσκολε ονται να ε αρμόσουν
διαδικτυακά συστ ματα υπο ολ δηλώσεων και πληρωμ
όρων λόγω
λλει η πληρο οριακ υποδομ
εμποδίων που συνδ ονται με την
κουλτο ρα και τη σ ν ετη ορολογικ νομο εσία
Τ λο η ελτίωση των δεξιοτ των των στελεχών τη
ορολογικ
διοίκηση είναι ωτικ σημασία ε όσον επι υμο με να υπάρχει να
λειτουργικό και αποτελεσματικό ορολογικό σ στημα
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Τα μηνύματα του Προϋπολογισμού του 2020
Κα ηγητ

Χλέτσος Μιχάλης,
Τμ ματο Οικονομικών Επιστημών
Πανεπιστημίου Πειραιά

Ο Κρατικό Προ πολογισμό του 2020 αποτελεί το δε τερο κατά σειρά
Προ πολογισμό μετά την ξοδο τη ελληνικ οικονομία από τα μνημόνια
Η κριτικ ανάγνωση ενό κρατικο προ πολογισμο α πρ πει να είναι
στη άση των επι υμητών στόχων που α πρ πει να επιτευχ ο ν μ σω
τη δημοσιονομικ πολιτικ τη κυ ρνηση Είναι αυτονόητο ότι για
να πετ χει αναδιανομ εισοδ ματο μ σω τη α ξηση των κοινωνικών
δαπανών α πρ πει να αυξ σει σημαντικά τη ορολογία που αποτελεί
και τη ασικ πηγ χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών
εκ το του
η α ξηση των κοινωνικών και γενικά των Δημοσίων Δαπανών μπορο ν
να επηρεάσουν ετικά την οικονομικ ανάπτυξη μ σω τη ενίσχυση τη
ενεργο
τηση για αγα ά και υπηρεσίε
μω απαιτο ν ταυτόχρονα
τη σημαντικ α ξηση τη ορολογία που α επηρεάσει τι απο άσει
των πολιτών και των επιχειρ σεων λόγω τη μείωση των εισοδημάτων
του και κατ επ κταση α επηρεάσει αρνητικά την οικονομικ ανάπτυξη
Η μείωση τη ορολογία τόσο για τα άτομα όσο και για τι επιχειρ σει
στοχε ει πρωτίστω να δημιουργη ο ν οι προ πο σει για οικονομικ
ανάπτυξη και α ξηση του ε νικο εισοδ ματο η οποία α οδηγ σει στην
α ξηση του συνολικο ποσο των όρων και κατ επ κταση σε α ξηση
των δημοσίων δαπανών και αναδιανομ εισοδ ματο
Το συγκεκριμ νο άρ ρο αποσκοπεί να παρουσιάσει τα ασικά στοιχεία
του Προ πολογισμο του 2020 που κατατ ηκε από την Κυ ρνηση σε
αντιπαρά εση με τα ασικά στοιχεία του Προ πολογισμο του 20 που
κατατ ηκε από την προηγο μενη Κυ ρνηση
Η παραγωγ πλεονασμάτων αποτελο σε μνημονιακ δ σμευση Τα
υ ηλά πλεονάσματα μπορο ν να παραχ ο ν κυρίω μ σω τη υ ηλ
ορολόγηση
τη σημαντικ
μείωση των δημοσίων δαπανών
μ σα από το συνδυασμό του Είναι σα
ότι το υ ηλό πλεόνασμα
δηλαδ η υπερ ολικ
ορολόγηση των πολιτών και των επιχειρ σεων
αν εωρ σουμε ότι δε μειώνονται οι δημόσιε δαπάνε
αποτελεί
ανασταλτικό παράγοντα στην οικονομικ ανάπτυξη και στην α ξηση
του εισοδ ματο που στην ουσία σημαίνει ελτίωση τη οικονομικ
κατάσταση του μ σου Έλληνα Επιπρόσ ετα αν το εισόδημα δεν
αυξη εί τότε επηρεά εται σημαντικά και η αναδιανομ εισοδ ματο
Στον Προ πολογισμό του 20
ανα ρεται ότι το 20
επιτε χ ηκε
πλεόνασμα 0 0 εκατ ευρώ που αντιστοιχο σε στο
του ΑΕΠ Για
το 20 αναμενόταν περαιτ ρω α ξηση του πλεονάσματο σε
εκατ
ευρώ
του ΑΕΠ και η πρό λε η για το 20
ταν η διαμόρ ωσ
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του σε
εκατ ευρώ δηλαδ
του ΑΕΠ Με άση όσα ανα ρεται
στον Προ πολογισμό του 2020 το πρωτογεν πλεόνασμα τη Γενικ
Κυ ρνηση το 20 διαμορ ώ ηκε σε
00 εκατ ευρώ
του ΑΕΠ
ενώ το 20 αναμ νεται να είναι 0 εκατ ευρώ
του ευρώ και
το 2020 προ λ πεται να είναι
εκατ ευρώ δηλαδ
του ΑΕΠ
Σε όλε τι περιπτώσει το πρωτογεν πλεόνασμα που επετε χ η
προ λ πεται να επιτευχ εί είναι αυξημ νο ναντι του στόχου σε όρου
Ενισχυμ νη Εποπτεία Είναι σα
ότι ο στόχο του πλεονάσματο για
το 2020 είναι η μείωσ του ω ποσοστο του ΑΕΠ Στου στόχου τη
δημοσιονομικ πολιτικ του Προ πολογισμο του 20 είναι κυρίω
η επίτευξη των δεδηλωμ νων δημοσιονομικών στόχων και η διατ ρηση
τη κοινωνικ συνοχ ενώ αυτοί του Προ πολογισμο του 2020 είναι
η α ξηση του ρυ μο ανάπτυξη η μείωση τη υπερ ορολόγηση η
ενίσχυση επενδ σεων και δια σιμων εισοδημάτων η στ ριξη κοινωνικών
ομάδων και η επίτευξη δημοσιονομικών στόχων
Σ μ ωνα με τα στοιχεία του Προ πολογισμο του 2020 το σ νολο των
όρων για το το 20 διαμορ ώ ηκε σε 2 0 εκατ ευρώ ναντι τη
εκτίμηση που ανα ερόταν στον Προ πολογισμό του 20
για
2
εκατ ευρώ Η πρό λε η για το 20
ταν
0 0 εκατ ευρώ ενώ
σ μ ωνα με τα στοιχεία του Προ πολογισμο του 2020 εκτιμάται ότι α
διαμορ ω εί σε
2 2 εκατ ευρώ και προ λ πεται ότι α είναι
0
εκατ ευρώ το το 2020 Το μεγαλ τερο μ ρο των όρων προ ρχεται
από του όρου επί αγα ών Το 20 το ποσοστό των όρων επί των
αγα ών στο σ νολο των όρων διαμορ ώ ηκε σε 2
ναντι 2
του ποσοστο των όρων από το εισόδημα στο σ νολο των όρων
Οι εκτιμ σει στο πλαίσιο του προ πολογισμο του 20
για το 20
ταν 2
και
αντίστοιχα για τα ποσοστά των όρων από το
εισόδημα στο σ νολο των όρων και των όρων από τα αγα ά στο
σ νολο των όρων Τελικά με άση τα στοιχεία του Προ πολογισμο
του 2020 τα ποσοστά για το 20 διαμορ ώνονται αντίστοιχα σε 2 2
και
Οι εκτιμ σει για το 20 δείχνουν ότι τα ποσοστά αυτά α
διαμορ ω ο ν σε 2
και
αντίστοιχα ενώ οι προ λ ει για
το 2020 είναι
και
Οι άμεσοι όροι όροι στο εισόδημα
οι οποίοι συνδ ονται με το
ο του εισοδ ματο σε αντί εση με του
μμεσου όρου
όροι στα αγα ά που δε συνδ ονται άμεσα με το
εισόδημα αλλά με την κατανάλωση εωρο νται ω πιο δίκαιοι όροι
α ο είναι προοδευτικοί όροι Η αναλογία των όρων επί των αγα ών
ω προ του όρου εισοδ ματο διαμορ ώ ηκαν σε
το 20 και
το 20 Στον Προ πολογισμό του 2020 εκτιμάται ότι η εν λόγω σχ ση
α είναι
το 20 και
το 2020

7 Στου όρου επί των εισοδημάτων ο ορολογικό συντελεστ
εισόδημα κάτι που δεν ισχ ει στου όρου επί των αγα ών
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Η συγκεκριμ νη κατανομ άμεσων προ μμεσου όρου κα ιστά εντο
νότερο το αίσ ημα τη αδικία μεταξ των πολιτών όταν το μεγαλ τερο
μ ρο των όρων προ ρχεται από του όρου στην κατανάλωση
Σ μ ωνα με τον Προ πολογισμό του 20
οι δημόσιε δαπάνε
διαμορ ώ ηκαν σε
22 εκατ ευρώ το 20
Η εκτίμηση για το 20
ταν
0 2 εκατ ευρώ και η πρό λε η για το 20
ταν
0 εκατ
ευρώ Σ μ ωνα με τα στοιχεία του Προ πολογισμο του 2020 οι δημόσιε
δαπάνε διαμορ ώ ηκαν σε
00 εκατ ευρώ το 20
αυξημ νε κατά
εκατ ευρώ α ξηση κατά 2
Η εκτίμηση για το 20 είναι να
μειω ο ν σε
εκατ ευρώ και η πρό λε η για το 2020 σε
εκατ ευρώ Η δια οροποίηση μεταξ του Προ πολογισμο του 20
και του Προ πολογισμο του 2020 είναι ότι στον πρώτο προ λεπόταν
α ξηση των δημοσίων δαπανών ενώ στο δε τερο προ λ πεται μείωση
των δημοσίων δαπανών
Ανα ορικά με τη σ ν εση των δημοσίων δαπανών υπάρχει μείωση
των κοινωνικών παροχών Με άση τον Προ πολογισμό του 20 οι
κοινωνικ παροχ τη Γενικ Κυ ρνηση διαμορ ώ ηκαν σε 2 0
εκατ ευρώ το 20 και η εκτίμηση για το 20
ταν
0 εκατ ευρώ και
η πρό λε η για το 20
ταν
εκατ ευρώ Σ μ ωνα με τα στοιχεία
του Προ πολογισμο του 2020 οι κοινωνικ παροχ μειώ ηκαν σε
εκατ ευρώ το 20 και η εκτίμηση για το 20 είναι 2 εκατ ευρώ και
η πρό λε η για το 2020 είναι
εκατ ευρώ Το ίδιο ισχ ει και για την
περίπτωση των μετα ι άσεων οι οποίε το 20 είναι 2
εκατ ευρώ
ενώ σ μ ωνα με τον Προ πολογισμό του 20 η εκτίμηση για το 20
ταν 2
0 εκατ ευρώ και η πρό λε η για το 20
ταν 2
εκατ
ευρώ Σ μ ωνα με τον Προ πολογισμό του 2020 οι μετα ι άσει για το
20 διαμορ ώ ηκαν σε 2
2 εκατ ευρώ ενώ η εκτίμηση για το 20
ταν 2
εκατ ευρώ και η πρό λε η για το 2020 είναι 2
εκατ
ευρώ
Η ασικ δια ορά μεταξ των Προ πολογισμών του 20 και του 2020
είναι πρωτίστω η μείωση τόσο του πρωτογενο πλεονάσματο ω
ποσοστο του ΑΕΠ όσο και των δημοσίων δαπανών Δεδομ νη τη
πρό εση τη κυ ρνηση για τη μείωση των ορολογικών συντελεστών
εισοδ ματο
υσικών και νομικών προσώπων και άλλων όρων π χ
ΕΝΦΙΑ η επιτυχία των στόχων τη εξαρτάται πρωτίστω από το ρυ μό
οικονομικ μεγ υνση και την πορεία των ορολογικών τη εσόδων
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2η Ενότητα

Eπενδύσεις και Χρηματοπιστωτικός τομέας
ως μοχλοί ανάπτυξης
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Αρκούν μόνο οι Επενδύσεις για την Ανάπτυξη;
Κα ηγητ

Χιόνης Διονύσιος,
Τμ ματο Οικονομικών Επιστημών,
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη

Η Ετ σια Έκ εση με τι
σει του Οικονομικο Επιμελητηρίου για τον
Κρατικό Προ πολογισμό και η παρουσίασ τη
χει ω ασικ τη
επιδίωξη να συμ άλλει στη δημόσια συ τηση και να προσ σει στο
δημόσιο διάλογο ιδ ε και προτάσει μια συμπληρωματικ ίσω και
δια ορετικ με οδολογία και προσ γγιση για την αξιολόγηση τη
κατάσταση και των προοπτικών τη ελληνικ οικονομία
Έπειτα από σχεδόν δ κα χρόνια λιτότητα και προγραμμάτων
δημοσιονομικ προσαρμογ
τα στατιστικά στοιχεία για την ελληνικ
οικονομία δε μπορο ν ακόμα να στηρίξουν την άπο η ότι η οικονομία
χει εισ λ ει σε μια τροχιά διατηρ σιμη ανάπτυξη Το 2020 αποτελεί
το υ ηλ α ε αιότητα και πολλαπλών εξωτερικών και εσωτερι
κών προκλ σεων για την ελληνικ οικονομία Ελλοχε ει ο κίνδυνο του
παρατεταμ νου εγκλω ισμο τη ελληνικ
οικονομία σε ισχνο
ρυ μο ανάπτυξη Ο προ ληματισμό γίνεται ακόμα μεγαλ τερο
αν στι μελλοντικ εξελίξει προσ σουμε και το ενδεχόμενο μια
δυσμενο διε νο συγκυρία λα τα παραπάνω επι άλλουν την ναρξη
μια ρεαλιστικ συ τηση με οικονομικό ορ ολογισμό Θεωρώ ότι οι
προσπά ειε ωραιοποίηση των καταστάσεων και απο υγ ανάδειξη
των προ λημάτων στην πραγματικ του διάσταση προσ εραν κάκιστη
υπηρεσία κατά την περίοδο των μνημονίων και αποτελο ν τη μεγάλη
απειλ για τη μεταμνημονιακ περίοδο
Η Ελλάδα χει ανάγκη του υ ηλο ρυ μο ανάπτυξη όχι μόνο για
την επανα ορά στην κανονικότητα αλλά και για την απο υγ διόγκωση
του χρ ου Σ αυτό το τελευταίο σημείο α ελα να κάνω δ ο παρα
τηρ σει Η πρώτη χει να κάνει με το γεγονό ότι όσο το μ σο επιτόκιο
εξυπηρ τηση του χρ ου είναι μεγαλ τερο του ρυ μο ανάπτυξη τότε
το χρ ο α αυξάνεται Επιπροσ τω το δε τερο σημείο που α ελα
να τονίσω είναι ότι τα
απεικονί ουν το μ ρο του χρ ου που
διαπραγματε εται και αυτό είναι να ποσοστό όχι μεγαλ τερο από το
0 του συνόλου του ελληνικο χρ ου Επιπλ ον μετά το
υπάρχει μια
τεράστια δια ορά μεταξ τη κα αρ παρο σα αξία του ελληνικο
χρ ου και τη τρ χουσα αξία του χρ ου Η δια ορά αν ρχεται
περίπου στο 0 για το σ νολο του χρ ου Οι μεγάλε δια ορ μετα
ξ ονομαστικ αξία και κα αρ παρο σα αξία χρ ου συντηρο ν τι
κερδοσκοπικ πι σει Η δια ορά μεταξ του επιτοκίου ισορροπία που
α διαμορ ωνόταν αν δεν υπ ρχε η αναντιστοιχία μεταξ τρ χουσα και
2
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παρο σα αξία και του επιτοκίου που απολαμ άνει η χώρα λόγω του
μ ρου του χρ ου που τυγχάνει μια ιδιαίτερη διαχείριση του μ ρου
τη παραχώρηση δεν είναι κα όλου αμελητ α Αυτ η ανισορροπία
μπορεί να συντηρη εί ραχυχρόνια όχι όμω και σε μακροχρόνιο
διάστημα
Τα τελευταία χρόνια οι κυριότεροι παράγοντε που συν αλαν στη
στα εροποίηση τη οικονομία και στην ισχν ανάπτυξη τη
ταν οι
εξαγωγ αγα ών και υπηρεσιών και κυρίω η ιδιωτικ κατανάλωση
η οποία άλλωστε αποτελο σε και τον προσδιοριστικό παράγοντα
τη ανάπτυξη και στην προ κρίση περίοδο Η α ξηση τη ιδιωτικ
κατανάλωση υποστηρίχ ηκε κυρίω από την α ξηση των εισοδημάτων
ω αποτ λεσμα τη α ξηση τη απασχόληση Αν πάμε να μα πιο
κάτω την ανάλυση των οικονομικών μεγε ών α διαπιστώσουμε ότι τόσο
η άνοδο των εξαγωγών όσο και η σ ν εση τη προστι μενη αξία δεν
αντανακλο ν κάποιον ουσιαστικό παραγωγικό μετασχηματισμό και στην
ανάδειξη ν ων συγκριτικών πλεονεκτημάτων
Σ μερα περισσότερο από ποτ αναγνωρί ουμε ότι το μ γε ο που
σηκώνει όλο το άρο των ετικών προσδοκιών για το ΑΕΠ είναι οι
επενδ σει Εξάλλου η κυ ρνηση χει επανειλημμ να δηλώσει ότι το
ο του ακα άριστου σχηματισμο παγίου κε αλαίου είναι το κ ριο
μ σο πολιτικ
με το οποίο επιδιώκει να χει σημαντικά αυξητικά
αποτελ σματα στην απασχόληση και στο ΑΕΠ Αυτό αποτελεί μια λογικ
επιλογ δεδομ νων των πολ στενών δημοσιονομικών περι ωρίων
που υπάρχουν στον Προ πολογισμό για ορολογικ ελα ρ νσει και
άρα α ξηση του δια σιμου εισοδ ματο και τη κατανάλωση και τη
δημόσια κατανάλωση και των δημοσίων επενδ σεων στόσο τα
δεδομ να από την εξ λιξη των επενδ σεων των προηγο μενων ετών
επι άλλουν μια προσεκτικότερη ανάλυση Η αποτυχία α ξηση των
επενδ σεων γίνεται εμ αν αν συγκρι εί το πραγματικό αποτ λεσμα
με του στόχου που τί ενται κά ε το στον Κρατικό Προ πολογισμό
Παραδειγματικά ανα ρω ότι το 20 ο στόχο που είχε τε εί Εισηγητικ
Έκ εση για τον Κρατικό Προ πολογισμό του 20 σ 2
ταν ποσοστιαία
α ξηση κατά
του ακα άριστου σχηματισμο παγίου κε αλαίου
Το αποτ λεσμα ταν μείωση 2 2
Πρ πει να ανα ερ εί ότι για το
20
στον Προ πολογισμό του 20 υπ ρχε η πρό λε η για α ξηση
στον Προ πολογισμό του 20 η εκτίμηση περιορίστηκε στο
και τελικά με πολ δυσκολία α άσει στο 0
Αξί ει ιδιαίτερη
προσοχ
το χαμηλό επίπεδο των επιχειρηματικών επενδ σεων σε
μηχανολογικό εξοπλισμό
ναντι 2
την αντίστοιχη περίοδο
του 20
και εξοπλισμό τεχνολογιών και πληρο ορικ και επικοινωνιών
ναντι 2
την αντίστοιχη περίοδο του 20
λ πουμε λοιπόν ότι παρά τι περί αντι του δηλώσει
ο
κα οριστικό παράγοντα για τη μεγ υνση του ΑΕΠ εξακολου εί να
κινείται σε χαμηλά επίπεδα Πρ πει να σημειω εί ότι μετά από σχεδόν
28
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δ κα χρόνια προγραμμάτων δημοσιονομικ προσαρμογ το ποσοστό
του ακα άριστου σχηματισμο παγίου κε αλαίου ω προ το ΑΕΠ
ρίσκεται στο
0
20
όταν το 200 ανερχόταν στα
δισ ευρώ
περίπου στο 2
του ΑΕΠ ρα το ερώτημα που α ίαστα προκ πτει
σχετί εται με την αναγνώριση και την καταγρα
των προσδιοριστικών
παραγόντων ενίσχυση των επενδ σεων εγχωρίων αλλά και των ξ νων
άμεσων επενδ σεων Συμ ωνώ ότι να προσδιοριστικό παράγοντα
είναι οι μεταρρυ μίσει και η διευκόλυνση τη επιχειρηματικότητα
λοι
γνωρί ουμε από να παράδειγμα γρα ειοκρατικ παρακώλυση των
επενδ σεων Τελευταία όμω όλοι γνωρί ουμε και από να παράδειγμα
όπου η Κυ ρνηση παρείχε κίνητρα και δωσε τι άδειε αλλά τελικά οι
επενδ σει δεν γιναν Το γεγονό ότι εμ ανί ονται αρνητικά επιτόκια
και ουσιαστικά η παγίδα ρευστότητα χει επισκιάσει την ευρωπα κ
οικονομία με τον αποπλη ωρισμό δείχνει ότι το πρό λημα είναι εξαιρετικά
πιο περίπλοκο Θεωρώ ότι οι πολιτικ τη μεταρρ μιση των εσμών
και οι μίκρο οικονομικ πολιτικ
χουν εξαντλ σει τη δυναμικ του
Επίση η νομισματικ πολιτικ μετά την άσκηση τη ποσοτικ χαλάρωση
ρίσκεται στα όρια τη
ρα οι λ σει πρ πει να ανα ητη ο ν στην
πλευρά τη
τηση
Η δημοσιονομικ πολιτικ κα ίσταται αναγκαία
για να απορρο η εί η υπερ άλλουσα αποταμίευση ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια τη απομόχλευση του ιδιωτικο τομ α Περισσότερο α λ γαμε
ότι η άσκηση τη δημοσιονομικ πολιτικ
α μπορο σε να οη σει
στη δημιουργία επενδυτικο κλίματο μια και οι δαπάνε α τονώσουν
τη τηση και την απασχόληση
Είναι γεγονό ότι τα υπεράρι μα οικονομικά υποδείγματα και οι
πολλ από ει μα χουν λίγο μπερδ ει πάρχει όμω κάτι που
παραγνωρί ουμε και λ γεται οικονομικ ιστορία η οποία ρί ει
παραδειγμάτων οικονομικών κρίσεων διότι οι κρίσει είναι σ μ υτε
με τον καπιταλισμό Δεν υπ ρξε ποτ περίπτωση χώρα στην οικονομικ
ιστορία που εξ λ ε από την κρίση χωρί να μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων
επενδ σεων
αια δεδομ νων των εξελίξεων με το ελληνικό χρ ο οι προτάσει
δημοσιονομικ επ κταση είναι δ σκολε στην ε αρμογ του
στόσο
ορισμ νε προτάσει υπάρχουν για την αποδ σμευση πόρων για την
ενίσχυση του προγράμματο δημοσίων επενδ σεων και για την ανάκτηση
α μών ελευ ερία στην άσκηση δημοσιονομικ πολιτικ
Για πα
ράδειγμα α μπορο σαν να εξαιρε ο ν οι δαπάνε για επενδ σει από
τον υπολογισμό του ελλείμματο Θα μπορο σε επίση να α αιρε εί το
τμ μα των δημοσίων δαπανών που κατευ νεται σε επενδ σει με υ ηλό
δημοσιονομικό πολλαπλασιαστ
δη κατά τη διαδικασία κατάρτιση τον
Προ πολογισμό του 2020 π ντε χώρε τη ΟΝΕ μεταξ αυτών η Γαλλία
και η Ιταλία παρα ιά ουν το δημοσιονομικό στόχο Η Γαλλία παρουσιά ει
για το 2020 ενισχυμ νο διαρ ρωτικό λλειμμα και α ξηση των δημοσίων
δαπανών και η Ιταλία στον υπολογισμό του διαρ ρωτικο ελλείμματο
εξαιρεί τι επιπτώσει του οικονομικο κ κλου και τα ε άπαξ μ τρα
29
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λα τα παραπάνω δείχνουν ότι ο στρατηγικό στόχο ανα εώρηση
του δημοσιονομικο πλεονάσματο αποτελεί τη μοναδικ ρεαλιστικ
πρόταση για την ανάπτυξη

Λέξη – Κλειδί για την Οικονομική Ανάπτυξη:
Εμπιστοσύνη
Διευ

Κοτταρίδη Κωνσταντίνα,
Αναπληρώτρια Κα ηγ τρια Τμ ματο Οικονομικών Επιστημών
ντρια ΠΜΣ και Εργαστηρίου ιοοικονομία Κυκλικ Οικονομία και
ιώσιμη Ανάπτυξη
Πανεπιστημίου Πειραιά

Η εισηγητικ κ εση του Προ πλογισμο που χει κατατε εί στη ουλ
για δια ο λευση χει εγείρει ποικίλα σχόλια σε σχ ση με το α μό
αισιοδοξία που εμπερι χει όσον α ορά τι προ λ ει για ανάπτυξη και
κατ επ κταση για επίτευξη των υπόλοιπων στόχων
Συγκεκριμ να το σχ διο του Προ πολογισμο προ λ πει α ξηση του ΑΕΠ
κατά 2
με άση την εκτίμηση για ανάπτυξη τη τάξη του 2 για το
20
Σημαντικό ε αλτ ριο για αυτό είναι οι προ λ ει του ΔΝΤ για
παγκόσμια ανάπτυξη
ναντι 2 το 20
Οι εκτιμ σει για την
Ευρωπα κ Ένωση και την ευρω ώνη επίση δείχνουν α ξηση αν και
οριακ που εκτιμάται στο 0 2
Το σχ διο του Προ πολογισμο ωστόσο κρατά μια επι λαξη με δεδομ νε
τι διε νεί εξελίξει και την α ε αιότητα που αυτ προκαλο ν οι οποίε
αναμ ι τητα α επηρεάσουν σε κάποιο α μό και τη χώρα μα ε όσον
λά ουν χώρα αρνητικά σενάρια
Είναι όμω σημαντικό σε ναν Προ πολογισμό να δο με δ ο ασικ
συνιστώσε τι επενδ σει και τη ορολογία Και οι δ ο αυτ συνιστώσε
είναι κομ ικ για την τόνωση μια οικονομία ιδιαίτερα μια οικονομία
που χειμά εται επί μια δεκαετία Και οι δ ο αυτοί παράγοντε αποτελο ν
σημαντικό κομμάτι τη συνολικ
τηση μια οικονομία άμεσα αλλά
ταυτόχρονα οη ο ν τη διε ρυνση των παραγωγικών δυνατοτ των μια
χώρα στο μ λλον ά οντα ουσιαστικά τα εμ λια για ιώσιμη και
στα ερ ανάπτυξη
εκινώντα από τι επενδ σει η Ελλάδα ίωσε μια μεγάλη ουτιά
στον κα αρό σχηματισμό παγίου κε αλαίου κα ώ οι επενδ σει που
πραγματοποιο νται στη χώρα τα τελευταία χρόνια δεν επαρκο ν για
την κάλυ η των αποσ σεων τοι την απαξίωση του υ ιστάμενου
κε αλαιουχικο εξοπλισμο Επομ νω στην πραγματικότητα υπάρχει
από επ νδυση αρακτηριστικά σ μ ωνα με στοιχεία τη ΕΛΣΤΑΤ ο
30
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ακα άριστο σχηματισμό παγίου κε αλαίου διαμορ ώ ηκε στα 20 δισ
ευρώ με τι αποσ σει να καταγρά ονται στα 2 2 δισ ευρώ δίνοντα
να κενό
δισ το 20
Να σημειω εί εδώ ότι οι επενδ σει αυτ
είναι χαμηλότερε από το 20 κατά
Συνεπώ δεν είναι τυχαίο το
γεγονό ότι η Ελλάδα παρά τη δημοσιονομικ προσαρμογ από την αρχ
τη κρίση και την ξοδο από τα μνημόνια το 20 παρουσιά ει αναιμικ
ανάκαμ η Στόχο λοιπόν τη οικονομικ πολιτικ είναι η τόνωση των
επενδ σεων Τόσο των δημοσίων επενδ σεων όσο και των ιδιωτικών
Στο δημόσιο σκ λο οι δυνατότητε είναι πιο περιορισμ νε λόγω
δημοσιονομικ
προσαρμογ
Παρά τα τα ο Προ πολογισμό
προ λ πει α ξηση του σκ λου των δημοσίων δαπανών το οποίο
εκτιμάται στα
0 εκατομμ ρια κυρίω μ σω συγχρηματοδοτο μενων
ργων τα οποία αν ρχονται στα
0 εκατομμ ρια ευρώ Το ητο μενο
εδώ ασ αλώ είναι η ταχεία και λτιστη απορρό ηση των κοινοτικών
κονδυλίων Η κατανομ των κονδυλίων αυτών σε στοχευμ νου τομεί
και η αποτελεσματικ και αποδοτικ χρ ση του είναι αυτ που α δώσει
μεγαλ τερο
μικρότερο αποτ λεσμα στην οικονομία Πολλ
ορ
στο παρελ όν κάναμε λόγο για την αναποτεσματικ δαπάνη και του
χαμηλο
α μο απορρό ηση
Στο σκ λο των ιδιωτικών επενδ σεων το προσχ διο του προ πολογισμο
προ λ πει σημαντικ α ξηση κατά
ναντι
πρό λε η για το
20 και σε αντιδιαστολ με τη μείωση κατά 2 2 το 20 Η κριτικ που
ασκείται στι προ λ ει των επενδ σεων α ορά στο γεγονό ότι δεν
είναι ε κολο να προ λε εί το ο των επενδ σεων κα ώ η πρό λε η
αυτ
ασί εται σε πολλ συνιστώσε η επίπτωση των οποίων δεν
είναι ε κολο να εκτιμη εί με ασ άλεια Επί παραδείγματι η πρό λε η
ασί εται εν πολλοί στι δια αινόμενε οικονομικ ενδείξει όπω
προκ πτουν από του ραχυχρόνιου δείκτε οικονομικ συγκυρία
με το δείκτη οικονομικο κλίματο να παρουσιά ει σημαντικ α ξηση
αλλά και την ανάκαμ η τη οικοδομικ δραστηριότητα με ασικ
συνιστώσα την καταγρα όμενη α ξηση στι πραγματικ επενδ σει
κατοικιών κατά
σε ετ σια άση αλλά και την καταγρα όμενη
α ξηση των απο εμάτων των επιχειρ σεων Τα παραπάνω εωρο νται
σημαντικοί προάγγελοι τη επιτάχυνση τη επενδυτικ δραστηριότητα
Σα ώ η πορεία αυτών εξαρτάται και συναρτάται με πολλ άλλε
παραμ τρου τη ελληνικ
και παγκόσμια οικονομία
Τ τοιοι
παράγοντε είναι οι μεταρρυ μίσει που α λαμ άνουν χώρα σε μια
οικονομία οι οποίε ελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα όπω π χ η μείωση
τη γρα ειοκρατία και άρα η διευκόλυνση των διαδικασιών Επιπλ ον
το επενδυτικό κλίμα ελτιώνεται μ σω τη αξιοσημείωτη μείωση των
αποδόσεων των δεκαετών κρατικών ομολόγων κα ώ οι αποδόσει των
ομολόγων κα ρεπτί ουν την υγεία μια οικονομία και κατ επ κταση
την εμπιστοσ νη των εγχώριων και διε νών επενδυτών προ αυτ Η
άρση των κε αλαιακών ελ γχων επίση σηματοδτεί μια ν α εποχ κατά
την οποία οι τράπε ε σταδιακά και παράλληλα με τη μείωση των μη
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εξυπηρετο μενων δανείων α είναι σε ση να προ ο ν σε αυξανόμενε
πιστώσει Και α μην ξεχνάμε το σημαντικό ρόλο τη ορολογία στην
επενδυτικ πορεία
Η ορολογία αποτελεί ασικ δημοσιονομικ πολιτικ και δυστυχώ
τα προηγο μενα χρόνια η ελληνικ οικονομία ίωσε σο αρ συσταλτικ
πολιτικ μ σω υπ ρμετρη
ορλογικ
επι άρυνση τόσο όσον
α ορά στα υσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα Αποτ λεσμα ταν η
αποστράγγιση τη οικονομία τόσο σε επίπεδο κατανάλωση όσο και
σε επίπεδο επενδ σεων Είναι εξάλου γνωστά τα υπ ρμετρα πρωτογεν
πλεονάσματα τα οποία αναγκαστικά α αιρο ν πόρου από την πραγματικ
οικονομία καταδικά οντά την σε αναιμικ οικονομικ δραστηριότητα
Το διάγραμμα παρακάτω που παρουσιά ει και το προσχ διο του
Προ πολογισμο είναι χαρακτηριστικό Το 20
ο στόχο του πρω
τογενο πλεονάσματο ανερχόταν στο 0
και το πραγματοποιη ν
αποτ λεσμα αν λ ε στο
Το 20
με στόχο
το τελικό
αποτ λεσμα ταν
ενώ το 20 από
στο
2 Τα νο μερα
αυτά είναι πολ μεγάλα για μια οικονομία που χει απωλ σει μεγάλο
μερίδιο του ΑΕΠ τη και άρα και πόρων Είναι λοιπόν αναγκαίο όχι μόνο να
μειω εί η υπ ρ αση των στόχων αλλά να επιτ χει η Ελληνικ κυ ρνηση
μείωση του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων προκειμ νου αυτά
τα χρ ματα να επιστρ ουν στην πραγματικ οικονομία Κατά συν πεια
η μείωση των ορολογικών συντελεστών των επιχειρ σεων κατά
εκατομμ ρια η μείωση του όρου εισοδ ματο νομικών προσώπων από
2
στο 2
και των διανεμόμενων κερδών από 0 σε
αποτελεί
σωστό μα προ την αποκλιμάκωση τη ορολογικ επι άρυνση τη
επιχειρηματικ δραστηριότητα Ασ αλώ ακόμα και αυτά τα ποσοστά
είναι υ ηλά και απαιτείται περαιτ ρω αποκλιμάκωση Κλειδί σε αυτ την
κατε υνση αποτελεί η πρό λε η για εξοικονόμηση αυτών των ποσών
από την α ξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και άρα τη διε ρυνση
τη ορολογικ
άση Το σημείο αυτό αποτελεί επίση σημείο κριτικ
κα ώ δε μπορεί να προεξο λη εί το μ γε ο τη επιτυχία αυτο
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Πλεόνασμα τη Γενικ
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Κυ ρνηση Έναντι των

Επιπλ ον η διευκόλυνση τόσο των υσικών όσο και των νομικών πρ
οσώπων για την εξό ληση των ο ειλών του στο δημόσιο και τα
ασ αλιστικά ταμεία προω εί την εξυγίανση των υποχρεώσεων και
α νει περι ώρια για προγραμματισμό επόμενων δράσεων ανάμεσα
στι οποίε και οι επενδ σει Σειρά άλλων μ τρων όπω η αναστολ του
ΦΠΑ στι ν ε οικοδομ για χρόνια η αναστολ του όρου υπεραξία
ακιν των για
χρόνια η μείωση των ασ αλιστικών εισ ορών για
απασχολο μενου πλ ρου απασχόληση είναι επίση
ιλικ προ τι
επενδ σει συνιστώσε
Εκτό των παραπάνω η χαλάρωση τη
ορολόγηση των υσικών
προσώπων επίση δρα τόσο άμεσα όσο και μμεσα στι επενδ σει
μεσα κα ώ με χαμηλότερα ορολογικά άρη δίνεται κάποιο περι ώριο
για επενδ σει σε κατοικίε Έμμεσα κα ώ με την ελά ρυνση των
νοικοκυριών διευκολ νεται η καταναλωτικ δαπάνη η οποία οδηγεί σε
αυξημ νο εισόδημα τη οικονομία ελτιώνοντα περαιτ ρω το οικονομικό
κλίμα οδηγώντα σε ναν ενάρετο κ κλο οικονομικ δραστηριότητα
Οι επικριτ του προσχεδίου του Προ πολογισμο εστιά ουν στο γεγονό
ότι οι εκτιμ σει για τι επενδ σει ασί ονται στου πολλαπλασιαστ
των παραπάνω μ τρων που όμω δεν είναι ε κολο να προσδιοριστο ν
με ασ αλ ακρί εια Δηλαδ ότι υπάρχει σχετικά ασά εια ω προ την
κταση του πολλαπλασιαστικο αποτελ σματο των επιμ ρου μ τρων
στην επίδραση των επενδ σεων Και είναι αλ εια κα ώ η εκάστοτε
κυ ρνηση δε δ ναται να επηρεάσει άμεσα το μ γε ο των ιδιωτικών
επενδ σεων όπω μπορεί να κάνει με τη ορολογία Μπορεί να τι
επηρεάσει μόνο μμεσα μ σω των πολιτικών που ανα ρ ηκαν νωρίτερα
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Η λ ξη κλειδί ωστόσο για κά ε επενδυτ είναι η εμπιστοσ νη Η
εμπιστοσ νη γκειται κυρίω στη συνά εια λόγων και πράξεων ο τω
ώστε να γνωρί ουν οι επενδυτ ότι δεν πρόκειται να αι νιδιαστο ν
Το πρό λημα αυτό τη χρονικ
ασυν πεια όπω λ γεται στα
μακροοικονομικά το χουμε σει πολλ
ορ όταν οι εκάστοτε
κυ ερν σει εξ γγειλαν άλλα προ των εκλογών και πρατταν άλλα μετά
τι εκλογ Η δ σμευση τη εκάστοτε κυ ρνηση προ μια συγκεκριμ νη
πολιτικ η οποία να είναι ιλικ προ τι επενδ σει με επιμ ρου μ τρα
εξυγίανση του δημοσίου και ελτίωση σε επιμ ρου τομεί δικαιοσ νη
ασ άλεια τ ρηση τη ννομη τάξη
η ιοποίηση του δημόσιου
τομ α κτλ αποτελεί τον πιο κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία των
επενδυτικών στόχων Ο εξωτερικό παράγοντα και οι ό οι για του
τριγμο που μπορο ν να προκαλ σουν τα διε ν γεγονότα όπω το
BREXIT ασ αλώ α επηρεάσουν και τη χώρα μα αλλά οι επενδυτ εί
ναι σε ση να αντιλαμ άνονται και να εκτιμο ν με αρκετ ακρί εια την
ευρωστία μια οικονομία από προσωρινο τριγμο λόγω διε νών γε
γονότων
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Η σημασία του Χρηματοπιστωτικού τομέα στην
διαμόρφωση του Προϋπολογισμού

Αναπληρωτ

Καινούργιος Δημήτριος,
Τμ ματο Οικονομικών
Επιστημών
Ε νικο και Καποδιστριακο Πανεπιστημίου Α ηνών

Κα ηγητ

ρηματοοικονομικ

Δημητρίου Δημήτριος,
Διδάσκων, Οικονομικο Πανεπιστημίου Α ηνών
Είναι σ νη ε η ανάλυση ανα ορικά με την επιτευξιμότητα σ μ ωνα
με το πλαίσιο Ενισχυμ νη Εποπτεία τη Ευρωπα κ Επιτροπ
του
Προ πολογισμο να εστιά ει κυρίω στην αποτίμηση των δημοσιονομικών
παρεμ άσεων στι αιτίε των μετα ολών στα σοδα και ξοδα σε σχ ση
με το προηγο μενο το κα ώ και στην πορεία του χρ ου και των
μακροοικονομικών μεγε ών στόσο η επίτευξη του ασικο στόχου
με του όρου τη Ενισχυμ νη Εποπτεία για πρωτογεν πλεόνασμα
του ΑΕΠ για το 2020 εξαρτάται άμεσα από το ο τη μεγ υνση
του ΑΕΠ 8
ηλοί ρυ μοί μεγ υνση του ΑΕΠ επιτρ πουν περισσότερο
δημοσιονομικό χώρο για να χρησιμοποιη εί κατά το δοκο ν Μια ασικ
συνιστώσα του ΑΕΠ που α μπορο σε να προσ ρει περισσότερα
στη μεγ υνση είναι ο ακα άριστο σχηματισμό παγίου κε αλαίου
επενδ σει ε εξ
Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα η ιδιωτικ κατανάλωση
είναι μεί ονο σημασία για τη μεγ υνση α ο αποτελεί περίπου το
0 τη διάρ ρωση του ΑΕΠ Διαχρονικά η ελληνικ οικονομία ασί εται
σε μεγάλο α μό στην ιδιωτικ κατανάλωση Σ μ ωνα με τον Πίνακα
παρατηρο με ότι χώρε όπω η Πορτογαλία με παρόμοια χαρακτηριστικά
με την Ελλάδα χουν χαμηλότερη συμμετοχ τη ιδιωτικ κατανάλωση
στο ΑΕΠ και υ ηλότερη των επενδ σεων Περισσότερο αναπτυγμ νε
χώρε όπω η Γερμάνια και η Ιταλία εμ ανί ουν ακόμη μεγαλ τερη
απόκλιση Ειδικά την περίοδο 20 0 20 ο μ σο όρο τη συμμετοχ
των επενδ σεων στο ελληνικό ΑΕΠ κιν ηκε στο
μειωμ νο κατά
περίπου
σε σχ ση με την περίοδο 200 200 Είναι εμ αν ότι
υπάρχει περι ώριο για την περαιτ ρω ελτίωση των επενδ σεων στην
ελληνικ οικονομία και ο υγι χρηματοπιστωτικό τομ α αποτελεί το
ασικό όχημα για τη μεγ υνση των επενδ σεων
Από το 20 0 και ε εξ οι περιορισμοί στι τραπε ικ συναλλαγ
η αλματώδη α ξηση στα επιτόκια δημοσίου και τραπε ών η υγ
κε αλαίων στο εξωτερικό με επακόλου ο τη μείωση των κατα σεων
σε συνδυασμό με την υ ηλ μακροοικονομικ και πολιτικ α ε αιότητα
αποτ λεσαν τροχοπ δη στην προσ λκυση ν ων επενδ σεων Η διε ν
8
Επίσης, υψηλοί ρυθμοί μεγέθυνσης οδηγούν σε μικρότερο λόγο χρέους προς ΑΕΠ,
διευκολύνοντας τη διαχειρισιμότητα του χρέους.
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ι λιογρα ία χει αποδείξει την ισχυρ
ετικ σχ ση ανάμεσα στη
ελτίωση του χρηματοπιστωτικο τομ α και τη μεγ υνση του ΑΕΠ 9
Πίνακας 1. Σ γκριση οικονομίων τη Ευρω ώνη ω προ την διάρ ρωση
και μεγ υνση του ΑΕΠ του
Μέσος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ (%)
Περίοδος/Χώρα

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πορτογαλία

1995-2000

1,9%

3,6%

2,0%

4,1%

2001-2009

0,6%

2,6%

0,2%

0,6%

2010-2016

2,0%

-3,6%

-0,1%

-0,1%

Ακαθάριστός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου (% συμμετοχής στο ΑΕΠ)
Περίοδος/Χώρα

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πορτογαλία

1995-2000

21,3%

19,3%

19,3%

24,0%

2001-2009

19,7%

21,8%

21,3%

22,9%

2010-2016

19,8%

13,1%

18,0%

16,8%

Ιδιωτική κατανάλωση (% συμμετοχής στο ΑΕΠ)
Περίοδος/Χώρα

Πηγ

Γερμανία

Ελλάδα

Ιταλία

Πορτογαλία

1995-2000

59,1%

67,0%

59,5%

62,9%

2001-2009

57,3%

66,8%

59,4%

64,0%

2010-2016

55,1%

68,8%

60,2%

64,5%

Eurostat αλυσωτοί δείκτε όγκου σε στα ερ

τιμ

20 0 εκατ ευρώ πολογισμοί των συγγρα

ων

Έπειτα από οκτώ χρόνια προγραμμάτων δημοσιονομικ προσαρμογ
τα δεδομ να του χρηματοπιστωτικο τομ α αίνεται ότι παρουσιά ουν
ανάκαμ η και α μπορο σαν να συμπαρασ ρουν τι επενδ σει και
ΑΕΠ
ελτιώνοντα εν τ λει τη δημοσιονομικ
ση τη χώρα Επί
παραδείγματι από το Γρά ημα είναι εμ αν ότι πειτα από σημαντικ
πτώση χει ξεκιν σει με στα ερά α ξοντα ρυ μό η επιστρο
των
κατα σεων στι ελληνικ τράπε ε Το γεγονό αυτό είναι να σημάδι
εμπιστοσ νη στο χρηματοπιστωτικό σ στημα και προαπαιτο μενο για
την ναρξη χορηγ σεων επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων που
με τη σειρά του α οδηγ σουν σε περαιτ ρω ελτίωση των επενδ σεων

9

Popov, A., 2017. Evidence on finance and economic growth. Working Paper Series,
European Central Bank, No 2115/ December 2017 & Gross, M., Kok, C., Zochowski, D., 2016. The
impact of bank capital on economic activity – Evidence from Mixed-Cross-Section GVAR model.
Working Paper Series, European Central Bank, No 1888/ March 2016.
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Γράφημα 1. Κατα σει και ρ πο των μη Ν Ι Νομισματικών
ρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στα Ν Ι στην Ελλάδα εκτό τη Τράπε α
τη Ελλάδο

Πηγ

Τράπε α τη Ελλάδο

ελτίωση εμ ανί ουν και τα μη εξυπηρετο μενα δάνεια σ μ ωνα με
το Γρά ημα 2 Αν και το ποσοστό του παραμ νει ακόμη αρκετά υ ηλό
γεγονό που δημιουργεί προ λ ματα στη χρηματοδότηση των τραπε ικών
ιδρυμάτων είναι ετικ εξ λιξη η πτωτικ του τάση Κομ ικ σημασία
αποτελεί η επιτυχία του σχεδίου Ηρακλ
που εξ γγειλε το πουργείο
Οικονομικών και εγκρί ηκε από την Ευρωπα κ Επιτροπ κα ώ αποτελεί
μια συστημικ λ ση για τη ρι ικ αντιμετώπιση των μη εξυπηρετο μενων
δανείων ώστε να μειω εί ο όγκο του ο οποίο στερεί τη ρευστότητα
από την αγορά
Γράφημα 2. Ποσοστό μη εξυπηρετο μενων δανείων ανά κατηγορία

Πηγ

Τράπε α τη Ελλάδο
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Η επιστρο στην αξιοπιστία και η νδειξη εμπιστοσ νη από τι διε νεί
αγορ κε αλαίου αντικατοπτρί εται στη σημαντικ πτώση του δεκαετο
ομολόγου του ελληνικο δημοσίου Σε ετ σια άση το ακροπρό εσ ο
κόστο δανεισ ο τη ελληνικ
οικονομία υποχώρησε πάνω από
2 ποσοστιαίε ονάδε Αν και το spread είναι υ ηλό παρουσιά ει
συγκλίνουσα πορεία λ Γρά ημα
Γράφημα 3. Απόδοση
Δημοσίου

0ετο

ελληνικο

Πηγ Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμ ο λιο Μακροοικονομικ
Σεπτ μ ριο 20
Bloomberg.

και γερμανικο

Δημοσιονομικ

Εξελίξει

ομολόγου

Τε χο

Την πορεία των επιτοκίων των κρατικών ομολόγων ακολου ο ν και
τα επιτόκια δανεισμο των τραπε ικών ιδρυμάτων προ επιχειρ σει
νοικοκυριά και προ μη χρηματοπιστωτικ επιχειρ σει λ Γρά ημα
Η πτώση των επιτοκίων οδηγεί σε ευκολότερη πρόσ αση σε κε άλαια
αυξάνοντα τη ρευστότητα και εν τ λει σε α ξηση των επενδ σεων
Στο σημείο αυτό αξί ει να σημειω εί ότι οι κατασκευ ν ων κατοικιών
εντάσσονται στον ακα άριστο σχηματισμό παγίου κε αλαίου οπότε η
χορ γηση ν ων στεγαστικών δανείων εωρείται ω ετικ προοπτικ για
την οικονομία
Γράφημα 4. Τραπε ικά επιτόκια δανείων σε επιχειρ σει νοικοκυριά και
μη χρηματοπιστωτικά ιδρ ματα

Πηγ

38

Τράπε α τη Ελλάδο ποσοστά

ετησίω μη περιλαμ ανομ νων των επι αρ νσεων
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Τ λο ιδιαίτερα ετικ είναι για την ελληνικ οικονομία η εαματικ
α ξηση των πληρωμών με κάρτε Το Γρά ημα είναι κατατοπιστικό
Έπειτα από του περιορισμο στι τραπε ικ συναλλαγ το 20
πλ ον ο όγκο των συναλλαγών χωρί μετρητά χει πολλαπλασιαστεί
Το γεγονό αυτό περιορί ει τη οροδια υγ και διευκολ νει την υγι
επιχειρηματικότητα δημιουργώντα να ιλικότερο προ τι επενδ σει
περι άλλον α ο όσοι οροδια ε γουν σταδιακά περιορί ονται
Γράφημα 5. Πληρωμ με κάρτε που εκδίδονται από εγχώριου παρόχου
υπηρεσιών πληρωμών Π Π πλην των καρτών που δια τουν μόνο
λειτουργία ηλεκτρονικο χρ ματο

Πηγ

Τράπε α τη Ελλάδο σε εκατ ευρώ

Σ μ ωνα με τα παραπάνω είναι εμ αν η στα ερ
ελτίωση του
χρηματοπιστωτικο τομ α τα τελευταία τη Η πλ ρη απεξάρτηση του
από το μηχανισμό κτακτη ενίσχυση τη ρευστότητα τη ΕΚΤ Emergen
cy Liquidity Assistance το Μάρτιο του 20 ενισχ ει την δη υπάρχουσα
αισιοδοξία ότι ο ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομ α α είναι αρωγό
στην ανασ σταση τη ελληνικ οικονομία χοντα συσσωρε σει την
εμπειρία από τυχόν αστοχίε του παρελ όντο Μοναδικό σημείο σε εκ
κρεμότητα είναι το υ ηλό ποσοστό μη εξυπηρετο μενων δανείων όμω
το σχ διο Ηρακλ
σε πλ ρη ε αρμογ ενδ χεται να μειώσει τα μη εξυ
πηρετο μενα δάνεια μ χρι και 0
Δε νοείται στα ερ και ιώσιμη ανάπτυξη χωρί υγι χρηματοπιστωτικό
τομ α που α χορηγεί ρευστότητα σε επιχειρ σει και νοικοκυριά ώστε
να παράγουν πλο το Ο πλο το αυτό αντικατοπτρί εται στι επενδ σει
και ακολο ω στο ΑΕΠ τη οικονομία Ένα υ ηλό ρυ μό μεγ υνση
διευκολ νει την επίτευξη των στόχων που χουν τε εί από το πλαίσιο
Ενισχυμ νη Εποπτεία α νοντα περισσότερο δημοσιονομικό χώρο
για άσκηση δημοσιονομικ πολιτικ
όπω η χορ γηση στοχευμ νων
και κοστολογημ νων κοινωνικών παροχών και επιδομάτων η α ξηση των
δημοσίων επενδ σεων κτλ
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Η μείωση του κόστους δανεισμού των νοικοκυριών
και των επιχειρήσεων ως μοχλός ανάπτυξης
Ντεγιαννάκης Σταύρος,
Τμ ματο Οικονομικ και Περι ερειακ
Ανάπτυξη
Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Αναπληρωτ

Κα ηγητ

Σ μ ωνα με το προσχ διο του Κρατικο Προ πολογισμο το 20 ο
ετ σιο ρυ μό μετα ολ των εγχώριων καταθέσεων επιταχ ν ηκε
σημειώνοντα α ξηση
κατά μ σο όρο του πρώτου επτά μ νε
του του
Η εξ λιξη των τραπε ικών πιστώσεων προ τι επιχειρ σει αντανακλά
τη ελτίωση στι συν κε τη
τηση κα ώ και τη προσ ορά
τραπε ικών δανείων Η συν χιση τη ανοδικ πορεία του ΑΕΠ και η
διαμόρ ωση των επιτοκίων των επιχειρηματικών δανείων σε χαμηλότερο
μ σο επίπεδο το 20 είχαν αυξητικ επίδραση στη τηση για τραπε ικά
δάνεια Επιπλ ον από το Μάρτιο του 20 επετε χ η η αποδ σμευση των
τραπε ών από την κτακτη χρηματοδότηση από την κεντρικ τράπε α το
γνωστό ELA Emergency Liquidity Assistance που είχε υ ηλό κόστο για
τι τράπε ε οι οποίε επιπλ ον α ξησαν την άντληση χρηματοδότηση
από τι αγορ κε αλαίων Παράλληλα τα ασικά επιτόκια νομισματικ
πολιτικ
πεσαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και η απόδοση των κρατι
κών ομολόγων τασε στο 2
Η υποχώρηση του υπολοίπου τη τραπε ικ χρηματοδότηση προς τα
νοικοκυριά κατά την υπό εξ ταση περίοδο συνδ εται με περιορισμο
στην προσ ορά δανείων κα ώ τα εν λόγω δάνεια συνεχί ουν να εμ α
νί ουν συγκριτικά με τι επιχειρ σει υ ηλότερου δείκτε μη εξυπη
ρετο μενων δανείων Η ενίσχυση του επιπ δου απασχόληση οδ γησε
σε α ξηση τη τηση για δάνεια από τα νοικοκυριά αλλά η άνοδος των
επιτοκίων στα δάνεια προς τα νοικοκυριά επ δρασε αρνητικά στη τηση
για τραπε ικ πιστώσει
μω το μεσοστα μικό επιτόκιο των δανείων προ τι μη χρη
ματοπιστωτικ
επιχειρ σει διαμορ ώ ηκε σε 0
κατά μ σο
όρο του πρώτου επτά μ νε του 20 και το μεσοστα μικό επιτόκιο
των δανείων προ τα νοικοκυριά διαμορ ώ ηκε σε
αντίστοιχα
Το γρά ημα
παρουσιά ει τα επιτόκια ν ων δανείων προ μη
χρηματοπιστωτικ
επιχειρ σει και προ ιδιώτε Τα δάνεια προ
ιδιώτε περιλαμ άνουν τα στεγαστικά τα καταναλωτικά τα ανοικτά
δάνεια τι υπεραναλ ει και τι πιστωτικ κάρτε Από την κλιμάκωση
των επιτοκίων στα τ λη του 20
χουμε στα ερ μείωση των επιτοκίων
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για τα δάνεια προ μη χρηματοπιστωτικ επιχειρ σει Η στα ερ
αποκλιμάκωση των επιτοκίων δεν ισχ ει όμω στην περίπτωση των
δανείων προ ιδιώτε Αντι τω τα επιτόκια τα τελευταία 2 χρόνια
άρχισαν να χουν μία ελα ρά ανοδικ πορεία το οποίο δεν είναι
συμ ατό με την μείωση του CRM
τη Ελλάδα
Μάλιστα αν συγκρίνουμε τα τραπε ικά επιτόκια τη Ελλάδα με άλλων
χωρών τη Ευρω ώνη όπω π χ τη Κ πρου και τη Ισπανία
α
παρατηρ σουμε ότι χουμε πολ υ ηλότερο κόστο δανεισμο Τα
γρα ματα 2 με επι ε αιώνουν την παρξη μεγαλ τερων επιτοκίων
στην Ελλάδα από αντίστοιχε χώρε τη Ευρω ώνη Η απόσταση spread
των επιτοκίων παραμ νει μεγάλη και δε μειώνεται με εξαίρεση τα επιτό
κια ν ων δανείων προ επιχειρ σει γρά ημα 2 όπου υπάρχει μείωση
τη δια ορά μεταξ Ελλάδα και Κ πρου Μάλιστα στα επιτόκια ν ων
δανείων προ νοικοκυριά λ πουμε να υπάρχει α ξηση τη δια ορά των
επιτοκίων spread του τελευταίου μ νε μεταξ Ελλάδα και Ισπανία
Αν εκτιμ σουμε να αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα διόρ ωση λα ών error
model για τα επιτόκια των τραπε ικών δανείων α μπορ σου
με να δο με ποια α είναι η πι αν πορεία των επιτοκίων δανεισμο του
επόμενου μ νε κάνοντα κάποιε ρεαλιστ υπο σει για το ασικό
επιτόκιο τη Ευρωπα κ Κεντρικ Τράπε α και τη πορεία τη ανεργί
α Εχοντα το παρακάτω οικονομετρικό υπόδειγμα

όπου
είναι το τραπε ικό επιτόκιο δανεισμο τον μ να
είναι το
Ευρωπα κό επιτόκιο ανα ορά π χ Euribor Euro swap rates και είναι
το ποσοστό ανεργία προ αίνουμε στην εκτίμηση του υποδείγματο για
τα τραπε ικά επιτόκια ν ων δανείων τόσο ι προ μη χρηματοπιστωτικ
επιχειρ σει όσο και ιι προ ιδιώτε Στο γρά ημα
λ πουμε τι
προ λ ει των τιμών των τραπε ικών επιτοκίων άσει του υποδείγματό
μα
τι α ορά το κόστο δανεισμο των επιχειρ σεων λ πουμε μία σα
τάση μείωση των τραπε ικών επιτοκίων Από την άλλη όμω λ πουμε
μία μείωση για του πρώτου μ νε του κόστου δανεισμο των
νοικοκυριών και στη συν χεια μία α ξηση των επιτοκίων Η πορεία των
τραπε ικών επιτοκίων των ν ων δανείων προ τα νοικοκυριά α πρ πει
να γίνει πτωτικ όπω πτωτικά είναι τα ασικά επιτόκια νομισματικ
πολιτικ
η απόδοση των κρατικών ελληνικών ομολόγων όπω επίση
ετικ είναι οι προοπτικ για την ελληνικ οικονομία Πρ πει επομ νω
να δο εί μεγάλη προσοχ στη μείωση του κόστου δανεισμο των
νοικοκυριών
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Η ανάπτυξη απαιτεί πιστωτικ επ κταση με την α ξηση τη παροχ
ρευστότητα αλλά με χαμηλό κόστο επομ νω με μείωση του
κόστου
δανεισμο
των νοικοκυριών και των επιχειρ σεων
Ο Κρατικό Προ πολογισμό προ λ πει για το το 2020 ρυ μό
ανάπτυξη 2
υ ηλότερο από τι εκτιμ σει τη Ευρωπα κ Επιτροπ
στο 2
του ΟΟΣΑ στο 2 του ΔΝΤ στο 2 2 Η παροχ ρευστότητα
με χαμηλότερα επιτόκιο είναι απαραίτητη προ πό εση για την επίτευξη
υ ηλών ρυ μών ανάπτυξη όπω το 2
Εκμεταλλευόμενοι την
α ξηση των εγχώριων κατα σεων τη δυνατότητα άντληση
ην
χρηματοδότηση από τι αγορ κε αλαίων τα ιστορικά χαμηλά ασικά
επιτόκια τη νομισματικ πολιτικ οι τράπε ε α πρ πει να παράσχουν
ρευστότητα τόσο προ τα νοικοκυριά όσο και προ τι μικρομεσαίε
επιχειρ σει που είναι η ραχοκοκαλιά τη ελληνικ οικονομία Εξάλλου
μία επιχείρηση μεγάλου μεγ ου μπορεί να προ εί στην κδοση ενό
εταιρικο ομολόγου και να δανειστεί με μικρό κόστο κάτι που δε μπορεί
να κάνει μία μικρ μικρομεσαία επιχείρηση Οι τράπε ε ίσω α πρ πει
να επαναπροσδιορίσουν τι με οδολογίε του για την εκτίμηση του
πιστωτικο κινδ νου ώστε να μπορ σουν να παράσχουν ρευστότητα σε
ιδιώτε και επιχειρ σει μειώνοντα σημαντικά το κόστο δανεισμο
χωρί να αυξ σουν του δείκτε μη εξυπηρετο μενων δανείων
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Γράφημα 1.

Πηγ Τράπε α τη Ελλάδο και εκτιμ σει του συγγρα

α10.

Γράφημα 2.

Πηγ Ευρωπα κ Κεντρικ Τράπε α11.

10 https://www.bankofgreece.gr/statistika/xrhmatopistwtikes-agores/epitokia-katathesewn-kai-daneiwn
11 ECB – Statistical Data Warehouse; http://sdw.ecb.europa.eu/
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Ο ρόλος των συντάξεων στον προϋπολογισμό ως
μοχλός ανάπτυξης

Επίκουρο Κα ηγητ

Πουφινάς Θωμάς,
Τμ ματο Οικονομικών Επιστημών
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκη

Μετά από μια σειρά ετών δυσμενο οικονομικο περι άλλοντο για
τη χώρα μπορεί πλ ον η Ελλάδα να ατενί ει το μ λλον με αναπτυξιακ
προοπτικ και αυτό μπορεί να ενσωματω εί και στον Προ πολογισμό τη
και ιδιαίτερα στο μ ρο των συντάξεων
Ο πρόσ ατο Προ πολογισμό ανα ρει ότι πρόκειται για μια χρονιά
που το δημοσιονομικό αποτ λεσμα του υποτομ α του Κοινωνικο
Προ πολογισμο
στο οποίο συμπεριλαμ άνεται η ασ άλιση τα
ασ αλιστικά ταμεία και οι συντάξει προ λ πεται να διαμορ ω εί
σε πλεονασματικό Ταυτόχρονα δεν παρατηρείται μία α ξηση των
συνταξιοδοτικών παροχών Οι δ ο αυτ διαπιστώσει είναι σημαντικ
και είναι ετικό ότι εμ ανί εται ταυτόχρονα και α ξηση των συντάξεων
και πλεόνασμα στο σχετικό υποτομ α
Κα ώ όμω η χώρα αίνεται να ξεπερνά τι δυσκολίε που στο παρελ όν
αντιμετώπισε να δανεί εται με επιτόκιο χαμηλότερο από οποιοδ ποτε
επιτόκιο α μπορο σε να είχε προ λε εί πριν από να δ ο τη και να
δημιουργο νται οι συν κε εμπιστοσ νη στη μακροχρόνια προοπτικ
τη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό είναι ωτικ σημασία
να εκμεταλλευτεί το περι άλλον που χει δημιουργη εί ώστε να τε ο ν
οι άσει για να μπορ σει να αντιμετωπίσει παρόμοιε δυσκολίε στο
μ λλον αν και όταν αυτ εμ ανιστο ν
πάρχουν αρκετοί κα οριστικοί παράγοντε και να μεγάλο ε ρο
κατευ νσεων που μπορο ν να εντοπιστο ν και που συνεισ ρουν
στην ενίσχυση τη οικονομικ δυνατότητα τη χώρα Μετά όμω τη
στα εροποίηση των δημοσιονομικών τη μεγε ών απαιτείται εστίαση
στην πολυπό ητη ανάπτυξη την ουσιαστικ μακροχρόνια και ιώσιμη
ανάπτυξη Οι συντάξει αποτελο ν να μ σο που μπορεί να συντελ σει
στην επίτευξ τη
Οι εισφορές
Οι εισ ορ που κατα άλλονται είναι σα
ότι πρ πει να προ ρχονται
όσο το δυνατόν γίνεται από να μεγαλ τερο μ ρο του εργα όμενου
πλη υσμο Είναι λοιπόν σημαντικό όχι μόνο να υποχρεώνονται αλλά και
να χουν κίνητρο οι εργα όμενοι να εισ ρχονται στο σ στημα ασ άλιση
και να κατα άλλουν τι εισ ορ του
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Οι παράμετροι ενδια ροντο εδώ είναι δ ο Το μ γε ο του εργα όμενου
πλη υσμο και το
ο των εισ ορών Η α ξηση του αρι μο των
εργα ομ νων που κατα άλλουν εισ ορ
είναι ωτικ
σημασία
Κα ώ μεγάλο μ ρο ν ων πολιτών είχε μείνει άνεργο τα προηγο μενα
χρόνια και κα ώ ενδεχόμενα να μη μπόρεσε να μη μπορεί να ρει
εξαρτημ νη σχ ση εργασία στρά ηκε
στρ εται σε ελευ ριο
επάγγελμα και στην επιχειρηματικότητα Για να είναι όμω ιώσιμη η
προσπά εια αυτ και να είναι δηλωμ νη η σχετικ εργασία οι εισ ορ
πρ πει να ανταποκρίνονται στα εισοδ ματα που εκ των πραγμάτων τα
πρώτα τη απασχόληση είναι μειωμ να Θα πρ πει λοιπόν όπω και
σε προηγο μενο άρ ρο μα σχετικά με τον Προ πολογισμό αλλά και σε
μελ τη του Οικονομικο Επιμελητηρίου χουμε επισημάνει το
ο των
εισ ορών να προσαρμοστεί ώστε οι ν οι που τολμο ν να ξεκιν σουν την
επιχειρηματικ του δραστηριότητα να μπορο ν να τι πληρώσουν και να
εισ ρχονται τσι στο ραντάρ τη κοινωνικ ασ άλιση αντί ενδεχόμενα
να δραστηριοποιο νται στην ανεπίσημη οικονομία
Τα ο λη μία τ τοια αντιμετώπιση είναι πολλαπλά Κυρίω όμω
α ενό αυξάνεται η άση των εργα όμενων και άρα μακροχρόνια το
ο των εισ ορών α ετ ρου περιορί εται η ανεπίσημη οικονομία προ
ό ελο του προ πολογισμο Τόσο το πρώτο όσο και το δε τερο χουν
ευεργετικά αποτελ σματα α ο αυξάνονται τόσο οι εισ ορ που α
μπορο σαν να καλ ουν τι συντάξει όσο και το ΑΕΠ τη χώρα Είναι
σημαντικό να ιδω εί η μακροχρόνια προοπτικ και όχι η ραχυπρό εσμη
συνεισ ορά Οι εισ ορ στην αρχ μπορεί να είναι μικρ
σταδιακά
όμω α συσσωρε ονται
Πηγαίνοντα τώρα στον ευρ τερο πλη υσμό διαπιστώνουμε ότι
σημαντικό μ ρο αυτο α ελε μεγαλ τερο ποσό ω σ νταξη α ο
να μη αμελητ ο μ ρο του εργατικο δυναμικο είναι διατε ειμ νο να
κατα άλει υ ηλότερε εισ ορ ε όσον μπορεί να εξασ αλίσει κάποια
ανταποδοτικότητα τι δηλαδ α λά ει όντω υ ηλότερη σ νταξη και δε
α κινδυνε σει να απολ σει τι επιπλ ον εισ ορ Αυτό α μπορο σε να
επιτευχ εί με ενίσχυση και διευκόλυνση των επαγγελματικών ατομικών
συντάξεων ανεξάρτητα από το ορ α που α τι παρ χει Αυτό εκτιμάται
ότι α απαλ νει σημαντικά το όρτο τη πολιτεία μελλοντικά Δεν α ορά
στο μ ρο τη αλληλεγγ η στον τομ α των συντάξεων στι εισ ορ
δηλαδ που καλο νται οι εργα όμενοι να κατα άλλουν προκειμ νου να
διασ αλιστεί μία ελάχιστη σ νταξη για το σ νολο των πολιτών Αυτό α
συνεχίσει να αποτελεί μ ριμνα τη πολιτεία
Για να μπορ σει να επιτευχ εί όμω αυτό είναι σημαντικό να εσπιστο ν
κίνητρα τα οποία α επιτρ ουν τι παραπάνω εισ ορ
ακόμα
και σε μεγαλ τερα από τα αναλογο ντα ποσά Μία επιλογ
α ταν
η ορολόγηση των εισοδημάτων μετά την α αίρεση των σχετικών
εισ ορών ε όσον οι πολίτε δεν επιλ γουν να συνταξιοδοτη ο ν πριν
από μία ελάχιστη ηλικία
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Οι παροχές
συν πεια των παραπάνω οι παροχ
των πολιτών κατά τη
συνταξιοδότηση α είναι υ ηλότερε Αυτό όμω προ πο τει ότι
α γνωρί ουν ότι οι επιπλ ον εισ ορ
που α κατα άλλουν α
χρησιμοποιο νται για να σχηματίσουν τη δικ του επιπλ ον σ νταξη
Αυτό α του επιτρ πει να κάνουν μακροχρόνιο προγραμματισμό αλλά
και να δια τουν το τυχόν επιπλ ον εισόδημά του σε συνταξιοδοτικά
σχ ματα που α του επιτρ πει να εξασ αλίσουν να επαρκ εισόδημα
μετά τη λ ξη του εργασιακο του ίου
Αυτό εκτό από το ότι α μειώσει το όρτο τη πολιτεία όπω
παραπάνω ανα ρ ηκε α επιτρ ει στου πολίτε να διατηρ σουν
να ιοτικό επίπεδο που δε α απ χει πολ από αυτό που είχαν πριν τη
συνταξιοδότησ του
υσικά αναλογικά με τι ανάγκε του οι οποίε
είναι συν ω μειωμ νε Το ό ελο προκ πτει και για τη χώρα αλλά και
για την πολιτεία κα ώ δε α κινδυνε ουν να ρε ο ν κάτω από το όριο
τη τώχεια
να στερο νται πράγματα γεγονό που διαπιστώνεται τα
τελευταία χρόνια σε αρκετ χώρε τη Ευρωπα κ Ένωση σ μ ωνα
τουλάχιστον με τα δηλω ντα εισοδ ματα
Οι επενδύσεις
Τα συνταξιοδοτικά σχ ματα είναι από του μεγαλ τερου επενδυτ
παγκοσμίω Κα ώ η Ελλάδα αναμ νεται να εμπνε σει μεγαλ τερη
εμπιστοσ νη και πάλι α μπορο σε να προσελκ σει τι επενδ σει των
υ ιστάμενων σχημάτων που δραστηριοποιο νται στο εξωτερικό αλλά
και τι επενδ σει αντίστοιχων σχημάτων που υπάρχουν α μπορο σαν
να δημιουργη ο ν στην Ελλάδα όπω παραπάνω ανα ραμε
Τα συνταξιοδοτικά σχ ματα δεν επενδ ουν μόνο σε εταιρίε που είναι
εισηγμ νε σε κάποια οργανωμ νη χρηματιστηριακ αγορά σε ομόλογα
κρατών Μεγάλο μ ρο των επενδ σεών του στρ εται πλ ον και σε
ιδιωτικ τοπο τηση εναλλακτικ επενδ σει όπω είναι γνωστ
Οι πιο γνωστ μορ
είναι το private equity ιδιωτικ συμμετοχ το
private debt ιδιωτικό δανεισμό το venture capital επιχειρηματικά
κε άλαια και άλλα Η τοπο τηση αυτ κε αλαίων μπορεί να είναι σε
υποδομ infrastructure νεο δρυόμενε εταιρίε start ups υ ιστάμε
νε εταιρίε που επι υμο ν να αναπτυχ ο ν κλπ
Το ό ελο για τα συνταξιοδοτικά σχ ματα είναι ότι επιτυγχάνουν
υ ηλότερε αποδόσει οι οποίε προσεγγί ουν το
κατ το για
το να το
το
κατ το για τα π ντε τη ανάλογα με τη μορ
επ νδυση PwC 20 12
12

PwC (2018), Rediscovering alternative assets in changing times.
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Αυτό χει ω αποτ λεσμα οι τοπο ετ σει του σε εναλλακτικ
σει να είναι κατά μ σο όρο τουλάχιστον
WEF 20 13.

επενδ

Στην Ελλάδα τα περιουσιακά στοιχεία των συνταξιοδοτικών σχημάτων
είναι κάτω από το
του ΑΕΠ για το 20 όταν ο μ σο όρο των χωρών
του ΟΟΣΑ είναι
του ΑΕΠ για την Ιταλία είναι το
του ΑΕΠ για
την Ισπανία είναι
του ΑΕΠ και για την Πορτογαλία είναι το 0 2 του
ΑΕΠ για το ίδιο το OECD 20 14 Είναι σα
ότι το περι ώριο είναι
μεγάλο με πολλαπλά ο λη α ο τα συνταξιοδοτικά σχ ματα μπορο ν
να χρηματοδοτ σουν εγχειρ ματα που η πολιτεία α αδυνατο σε στο σ
νολό του όπω για παράδειγμα ργα υποδομών
Η συνεισφορά στην ανάπτυξη, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην
ανταγωνιστικότητα και στην κοινωνία
Από τα παραπάνω προκ πτει ότι αν τα περιουσιακά στοιχεία των
αντίστοιχων συνταξιοδοτικών σχημάτων στην Ελλάδα τάσουν το μ σο
όρο των τριών γειτονικών χωρών του νότου δηλαδ τη Ιταλία τη
Ισπανία και τη Πορτογαλία τότε α υπάρξει δεκαπλασιασμό του
σχεδόν α ο α ξεπεράσουν το
με προ αν ο λη στο ΑΕΠ κατά το
αντίστοιχο ποσοστό Αυτό μόνο από τη μηχανικ α ξηση του ποσοστο
Στην πραγματικότητα όμω όπω ανα ραμε τα κε άλαια των
συνταξιοδοτικών σχημάτων τοπο ετο νται τόσο σε εισηγμ να όσο και σε
μη εισηγμ να περιουσιακά στοιχεία γεγονό που α συνεισ ρει άμεσα
στην α ξηση τη επιχειρηματικ και παραγωγικ δραστηριότητα και
άρα στην ανάπτυξη
Επιπλ ον η δραστηριοποίηση των συνταξιοδοτικών σχημάτων ιδιαίτερα
μ σω των εναλλακτικών επενδ σεων μπορεί να επι ρει στα εροποιητικά
αποτελ σματα στο χρηματοπιστωτικό σ στημα να παρ χει υγι και
ελεγχόμενη μόχλευση αποτελεσματικ συγχωνε σει
εξαγορ
εισαγωγ εταιριών σε οργανωμ νε χρηματιστηριακ αγορ
Επίση
προσδοκάται ότι μπορεί να προάγει την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών α ο και άλλοι ορεί
επενδυτ
αναμ νεται να
ακολου σουν την επανα ορά τη εμπιστοσ νη και των επενδυτών
αντισυμ αλλομ νων κα ώ και την ανάπτυξη ν ων προ όντων Ο ρόλο
του στι αγορ κε αλαίου είναι σημαντικό κα ώ επιτυγχάνεται η
αποτελεσματικ τοπο τηση κε αλαίου ακόμα και σε μη εμπορε σιμα
ρευστοποι σιμα περιουσιακά στοιχεία α ο δεν υπάρχει η πίεση τη
ραχυπρό εσμη επ νδυση
13 World Economic Forum – WEF (2016), Alternative Investments 2020 - An Introduction to Alternative Investments.
14 OECD (2018). Funded Pensions Indicators & Health Expenditure and Financing. https://stats.
oecd.org/. Date Accessed: March 3, 2019.

52

......................... ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

................................................................... ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταυτόχρονα όμω διασ αλί εται η απασχόληση και μειώνεται η ανεργία
α ο η χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων δημιουργεί
σει
εργασία Επιπλ ον στηρί εται η παραγωγικότητα των επιχειρ σεων η
ρευνα και η καινοτομία και προάγεται η ορ εταιρικ διακυ ρνηση
Τ λο όμω ενισχ εται περαιτ ρω ω αποτ λεσμα και των παραπάνω
η οικονομία τη χώρα αλλά και η ανταγωνιστικότητά τη
α ο
τα παραδείγματα από την παγκόσμια αγορά δείχνουν ότι υπάρχει
δημιουργία καινοτόμων προ όντων και τεχνολογιών τα οποία μπορο ν
να χρησιμοποιη ο ν και από άλλε εταιρίε και τσι να υπάρχουν ετικ
δευτερογενεί επιπτώσει spillover
Από τα παραπάνω ω ελείται στο σ νολό τη η κοινωνία α ο
επιτυγχάνεται α ξηση τη επιχειρηματικότητα τη απασχόληση και
τη ανταγωνιστικότητα προσ λκυση επενδυτών και υσικά α ξηση
των συνταξιοδοτικών παροχών τα οποία με τη σειρά του οδηγο ν σε
ευημερία
Συμπέρασμα
Διαπιστώνουμε ότι ο ευαίσ ητο τομ α των συντάξεων με τον κατάλληλο
σχεδιασμό μπορεί να αποτελ σει μ ρο του οράματο ενό αναπτυξιακο
Προ πολογισμο και να στηρίξει μακροχρόνια την επιχειρηματικότητα
την καινοτομία την απασχόληση το χρηματοπιστωτικό σ στημα τι
αγορ κε αλαίου την ανταγωνιστικότητα και άρα την οικονομία και την
κοινωνία στο σ νολό τη
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Ιδιωτική Κατανάλωση και Δημόσιες Επενδύσεις

Κα ηγητ

Τμ ματο Λογιστικ

πο

ιο Διδάκτορα

Αστερίου Δημήτριος,
ρηματοοικονομικών και Οικονομικών
Σαραντίδης Αντώνιος
ρηματοοικονομικ Οικονομετρία
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστ μιο

Στον Προ πολογισμό του 2020 που κατατ ηκε στη ουλ περιλαμ ά
νονται για πρώτη ορά μετά από αρκετά χρόνια αναπτυξιακ και
κοινωνικ παρεμ άσει οι οποίε κ ριο στόχο χουν την ενίσχυση τη
ανάπτυξη τη μείωση τη υπερ ορολόγηση των νοικοκυριών και των
επιχειρ σεων κα ώ και τη στ ριξη των δια σιμων εισοδημάτων των
πολιτών Οι συγκεκριμ νε παρεμ άσει κοστολογο νται στα
δισ ευρώ ποσό το οποίο δεν επηρεά ει το στόχο και τη δ σμευση τη
κυ ρνηση για πρωτογεν πλεόνασμα τη τάξεω του
του ΑΕΠ
και του ρυ μο ανάπτυξη τη ελληνικ οικονομία κατά 2
ασικ
προ πό εση για την επίτευξη των ανωτ ρω αποτελεί π ρα από την
παρξη ενό στα ερο πολιτικο και οικονομικο περι άλλοντο και η
ενίσχυση τη ιδιωτικ κατανάλωση και των δημόσιων επενδ σεων Η
α ξηση των δ ο αυτών παραγόντων α χει άμεσα ετικά αποτελ σματα
στη μετα ολ του ΑΕΠ κα ώ α αυξη εί σημαντικά η ρευστότητα και α
μειω εί η ανεργία μ σω τη δημιουργία ν ων σεων εργασία
Ένα από του κ ριου παράγοντε για την ανάπτυξη τη ελληνικ
οικονομία και μεγ υνση του ΑΕΠ παραμ νει η ιδιωτικ κατανάλωση
η οποία σ μ ωνα με τα τελευταία στοιχεία τη Ευρωπα κ Στατιστικ
πηρεσία συμμετ χει σε ποσοστό άνω του
στη διαμόρ ωση του
ποσοστο ανάπτυξη του ΑΕΠ για το 20 και άνω του 0 για το 2020
Σ μ ωνα με τον πίνακα
του Προ πολογισμο η ιδιωτικ κατανάλωση
αναμ νεται να παρουσιάσει α ξηση τη τάξεω του 0
για το 20
σε σ γκριση με το 20
Α ξηση η οποία συγκριτικά με τα στοιχεία του
Προ πολογισμο του 20 είναι μειωμ νη κατά
Οι προ λ ει για
το 2020 παρουσιά ουν μία α ξηση τη ιδιωτικ κατανάλωση κατά
σε σχ ση με το 20
Η μείωση κατά
για το 20 σε σχ ση με τον
περσινό Προ πολογισμό ίσω να συνδ εται και με το κλίμα τη πολιτικ
α ε αιότητα που επικράτησε λόγω τη παρατεταμ νη προεκλογικ
περιόδου των δημοτικών και των ε νικών εκλογών κα ώ και τη α ξηση
των μεταναστευτικών ροών Η πρό λε η για α ξηση τη ιδιωτικ
κατανάλωση στο
συνδ εται με τη ελτίωση του οικονομικο
κλίματο η οποία προ ρχεται από τη μείωση των ορολογικών αρών των
επιχειρ σεων και των νοικοκυριών την ανα ά μιση τη πιστοληπτικ
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ικανότητα τη Ελλάδα από του διε νεί οίκου αξιολόγηση κα ώ και
από τη σημαντικ μείωση των επιτοκίων των ελληνικών ομολόγων ξιο
ανα ορά αποτελεί το γεγονό πω η Ελλάδα δανείστηκε για πρώτη ορά
με αρνητικό επιτόκιο

Με άση τα στοιχεία του Προ πολογισμο α πρ πει να σημειώσουμε
ότι τα ποσοστά ανάπτυξη τη ιδιωτικ
κατανάλωση παραμ νουν
σε αρκετά χαμηλά επίπεδα Προκειμ νου να αναπτυχ εί η ιδιωτικ
κατανάλωση α πρ πει να υπάρξει να μίγμα ετικών παρεμ άσεων Η
μείωση των ορολογικών αρών είναι να από τα μ τρα αυτά τα οποία
α ενισχ σουν την ιδιωτικ κατανάλωση Επίση α πρ πει να δο εί
μ αση στην α ξηση τη αγοραστικ δ ναμη των νοικοκυριών στην
α ξηση τη απασχόληση του ιδιωτικο τομ α να συνεχιστεί η πολιτικ
των οροελα ρ νσεων προ του πολίτε και τι επιχειρ σει και να
τακτοποιη ο ν οι ληξιπρό εσμε υποχρεώσει των πολιτών και των
επιχειρ σεων προ το Δημόσιο και αντίστρο α
Οι δημόσιε δαπάνε μα ί με την ιδιωτικ κατανάλωση αποτελο ν
ναν ακόμη σημαντικό και κ ριο παράγοντα ανάπτυξη τη ελληνικ
οικονομία Μ σω των στοχευμ νων δημοσίων επενδ σεων σε καίριου
τομεί τη ελληνικ οικονομία είναι δυνατόν να ενισχυ εί και να τονω εί
ο ρυ μό ανάπτυξη του ΑΕΠ Την ίδια στρατηγικ ακολο ησαν και άλλα
κράτη προκειμ νου να αντιμετωπίσουν τη στασιμότητα και πτώση των
ε νικών του οικονομιών από την επίδραση τη πρόσ ατη οικονομικ
κρίση Μία σημαντικ παρ μ αση στον Προ πολογισμό του 2020
αποτελο ν οι πρόσ ετε παρεμ άσει ελτίωση του δημοσιονομικο
αποτελ σματο Ο πίνακα
του Προ πολογισμο που παρατί εται
55
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παρακάτω παρουσιά ει με λεπτομ ρεια τι συγκεκριμ νε παρεμ άσει
Σ μ ωνα λοιπόν με τον πίνακα τα μ τρα ελτίωση του δημοσιονομικο
αποτελ σματο υπολογί ονται σε
δισ ευρώ στα
δισ ευρώ
μα ί με τι παρεμ άσει που ενσωματώνονται στο σενάριο άση

Από τα μ τρα ελτίωση του ανωτ ρω πίνακα ιδιαίτερο ενδια ρον
παρουσιά ουν η αναδιάρ ρωση του Προγράμματο των Δημοσίων
Επενδ σεων κατά
0 εκατ ευρώ κα ώ και η καταπολ μηση
τη
οροδια υγ
κατά
εκατ ευρώ Η αναδιαμόρ ωση του
Προγράμματο Δημοσίων Επενδ σεων προ ρχεται από τη μετα ορά
2 0 εκατ ευρώ από το ε νικό σκ λο στο συγχρηματοδοτο μενο
ενισχ οντα τα αναμενόμενα αναπτυξιακά ο λη λόγω του υ ηλότερου
πολλαπλασιαστ του συγχρηματοδοτο μενου σκ λου δημιουργώντα
ό ελο περί τα 0 εκατ ευρώ σον α ορά την καταπολ μηση τη
οροδια υγ το ποσό τον
εκατ ευρώ α προ λ ει από τη μείωση
τη παραοικονομία τη διε ρυνση τη ορολογικ
άση κα ώ και
από τη διασ νδεση των ηλεκτρονικών και ορολογικών συστημάτων τη
ηλεκτρονικ αγορά στοιχημάτων
Τα σοδα του Προγράμματο Δημοσίων Επενδ σεων παρουσιά ονται στον
πίνακα
του Προ πολογισμο για το 2020 Η εκτίμηση για τα σοδα ΠΔΕ
για το το 20 αν ρχεται σε
εκατ ευρώ μειωμ να κατά
εκατ
ευρώ ναντι των προ λ εων που περιλάμ ανε ο Προ πολογισμό
του 20
Σ μ ωνα με το Μηνιαίο Δελτίο Εκτ λεση του Κρατικο
Προ πολογισμο για του δ κα πρώτου μ νε του 20
τα σοδα του
Προ πολογισμο Δημοσίων Επενδ σεων ΠΔΕ αν λ αν σε
εκατ
ευρώ μειωμ να κατά
εκατ ευρώ ναντι του στόχου Για το 2020 η
πρό λε η για τα σοδα ΠΔΕ είναι στα
εκατ ευρώ αυξημ να κατά
σε σχ ση με το 20
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Από τον Πίνακα
0 του Κρατικο Προ πολογισμο προκ πτει πω
η κ ρια πηγ πόρων του ΠΔΕ προ ρχεται από συγχρηματοδοτο μενα
προγράμματα Αν συγκρίνουμε τον Προ πολογισμό του 20 με αυτό
του 2020 διαπιστώνουμε ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εγγρά ονται
δαπάνε ΠΔΕ
0 εκατ ευρώ ανεξάρτητα αν τελικά επιτευχ εί όχι ο
συγκεκριμ νο στόχο αρακτηριστικά ανα ρεται πω το ΠΔΕ του 2020
χει ω στόχο την υλοποίηση μεγάλου ε ρου δράσεων που ανα α μί ουν
τι δημόσιε υποδομ την υγεία και την εκπαίδευση τι μετα ορ και
τι επικοινωνίε την εν ργεια και το περι άλλον εκσυγχρονί ουν τι
δημόσιε υπηρεσίε
τοντα σε απόλυτη προτεραιότητα το η ιακό
μετασχηματισμό τη δημόσια διοίκηση στηρί οντα παράλληλα
αναγκαίε δομ κοινωνικ συνοχ και αλληλεγγ η
Ο Προ πολογισμό για το 2020 προ λ πει ότι οι δαπάνε ΠΔΕ α αν λ ουν
στο ποσό των
0 εκατ ευρώ το οποίο αντιπροσωπε ει το
του
προ λεπόμενου ΑΕΠ Από το ποσό των
0 εκατ ευρώ το ποσό 0 εκατ
ευρώ α ορά ργα που α χρηματοδοτη ο ν αποκλειστικά από ε νικο
πόρου και το ποσό των 000 εκατ ευρώ α ορά συγχρηματοδοτο μενα
ργα Η κ ρια πηγ για τη χρηματοδότηση των ΠΔΕ προ ρχεται από πηγ
τη ΕΕ και συγκεκριμ να α ορο ν ημιτελ ργα ΕΣΠΑ Προγραμματικ
Περιόδου 200 20 και Έργα ΕΣΠΑ Προγραμματικ περιόδου 20
2020
Ο Προ πολογισμό του 20 προ λεπε δαπάνε ΠΔΕ ου
0 εκατ
ευρώ ενώ το πρώτο δεκάμηνο του 20 οι δαπάνε αν ρχονται σε 2
εκατ ευρώ πω γίνεται λοιπόν αντιληπτό δ σκολα α επιτευχ εί ο
στόχο των
0 εκατ ευρώ Η υστ ρηση αυτ των δαπανών του ΠΔΕ α
χει άμεση επίδραση στην πραγματικ οικονομία α ο
α στερ σει
σημαντικο οικονομικο πόρου

................................................ Επίτευξη των Δημοσιονομικών Στόχων και Φορολογικά Έσοδα ..........................
Διαχρονικά παρατηρο με μία σημαντικ μείωση τόσο των ε νικών πόρων
όσο και των συγχρηματοδοτο μενων προγραμμάτων τη τάξεω του
και του
αντίστοιχα με την συνολικ μείωση τη δαπάνη να
αν ρχεται σε

Οι προ λ ει του Κρατικο Προ πολογισμο 2020 για την ιδιωτικ
κατανάλωση κα ώ για τι δημόσιε δαπάνε είναι σχετικά αυξημ νε
εν συγκρίσει με τα προηγο μενα χρόνια εντο τοι κυμαίνονται ακόμη
σε αρκετά χαμηλά επίπεδα Οι συγκεκριμ νε προ λ ει α πρ πει να
υλοποιη ο ν στο ακ ραιο προκειμ νου να μην επηρεάσουν αρνητικά
τον προ λεπόμενο ρυ μό ανάπτυξη τη οικονομία Η α ξηση αυτών
των δ ο παραγόντων μ σω στοχευμ νων επεμ άσεων και διαρ ρωτικών
μεταρρυ μίσεων όπω για παράδειγμα η μείωση τη υπερ ορολόγηση
η ενίσχυση τη απασχόληση η α ξηση των επενδ σεων στι υποδομ
κα ώ και η δημιουργία ενό στα ερο οικονομικο και πολιτικο
περι άλλοντο α χουν ω αποτ λεσμα την α ξηση τη απασχόληση
του πλη υσμο τη ελτίωση τη εισπραξιμότητα των υποχρεώσεων του
κράτου κα ώ και τη συνολικ ελτίωση τη ανταγωνιστικότητα και τη
ανάπτυξη τη ελληνικ οικονομία
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Η διεύρυνση της χρηματοδότησης του μισθολογικού
κόστους και η μεγιστοποίηση των επιδράσεων
της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των
καταναλωτών
Επίκουρο Κα ηγητ

Ζουμπουλίδης Βασίλης,
Τμ ματο Λογιστικ και ρηματοοικονομικ
Διε ν Πανεπιστ μιο τη Ελλάδο

πω σχεδόν σε όλου του προηγο μενου Προ πολογισμο
τσι και
στον Προ πολογισμό του 2020 το υπουργείο Εργασία και Κοινωνικών
Ασ αλίσεων απορρο ά το μεγαλ τερο μ ρο των κονδυλίων από όλα τα
άλλα υπουργεία με τι προ λεπόμενε δαπάνε του να αν ρχονται στα
20 0 δισ ευρώ από
2 δισ ευρώ το 20 δηλαδ να παρουσιά ουν
μια α ξηση άνω του
σε σ γκριση με το προηγο μενο το Με άση
αυτ την εξ λιξη α αξιολογ σουμε παρακάτω τη γενικότερη κατάσταση
που επικρατεί στον τομ α τη εργασία και των κοινωνικών ασ αλίσεων
εστιά οντα σε προτάσει μείωση του μη μισ ολογικο κόστου εργασία
με ταυτόχρονη και προοδευτικά αυξανόμενη αναχρηματοδότησ του με
όρου καταναλωτικο χαρακτ ρα κατά τ τοιον τρόπο ώστε η α ξηση
του δια σιμου εισοδ ματο των καταναλωτών να χει τη μεγαλ τερη
δυνατ επίδραση στην εγχώρια οικονομία
Οι εξελίξει
ανάλογα προ λ ει στου τομεί που επηρεά ουν
επηρεά ονται από το μη μισ ολογικό κόστο εργασία αναμ νεται να
είναι σ μ ωνα με τον Προ πολογισμό του 2020 οι ακόλου ε Ο ρυ μό
α ξηση τη ιδιωτικ κατανάλωση η οποία α προ λ ει κυρίω από
τη μείωση τη ορολογία και την α ξηση του δια σιμου εισοδ ματο
των καταναλωτών συνολικά εκτιμάται ότι α αν λ ει σε
σε σχ ση
με το προηγο μενο το Δημοσιονομικ παρεμ άσει προ αυτ την
κατε υνση είναι π χ η αναμόρ ωση τη
ορολογία εισοδ ματο
υσικών προσώπων με εισαγωγικό συντελεστ
και η α ξηση του
α ορολόγητου για κά ε τ κνο
ου 2 εκατ ευρώ η μείωση των
ασ αλιστικών εισ ορών για απασχολο μενου πλ ρου απασχόληση
2 εκατ ευρώ η μείωση ορολογία διανεμόμενων κερδών από το
0 σε
εκατ ευρώ η αναστολ ΦΠΑ στι ν ε οικοδομ για τη
2 εκατ ευρώ κλπ
Μικρότερη αλλά επίση αυξητικ α είναι και η ετ σια μετα ολ τη
δημόσια κατανάλωση η οποία α κυμαν εί στο 0
Ο εξωτερικό
τομ α τη οικονομία αναμ νεται να αναπτυχ εί οριακά κατά 0
Από την άλλη πλευρά η προ λεπόμενη α ξηση των επενδ σεων και τη
ιδιωτικ κατανάλωση αναμ νεται να συνδε εί με α ξηση των εισαγωγών
αγα ών και υπηρεσιών πάνω από το ρυ μό των εξαγωγών 2 ναντι
αντίστοιχα
59

................................................ Επίτευξη των Δημοσιονομικών Στόχων και Φορολογικά Έσοδα ..........................
Το μη μισ ολογικό κόστο εργασία επιδρά κυρίω στου παρακάτω
επιγραμματικά ανα ερόμενου τομεί του οποίου στη συν χεια α
αναλ σουμε με άση τα σχετικά δεδομ να αλλά και τι αναμενόμενε
οικονομικ εξελίξει
α υποκατάσταση τη εργασία από το κε άλαιο
συνολικ

τηση τη οικονομία

γ παραγωγικότητα τη εργασία
δ μισ οί και
ε τομεακ διάρ ρωση τη οικονομία
Σχετικά με την υποκατάσταση τη εργασία από το κε άλαιο το μη
μισ ολογικό κόστο εργασία που επωμί ονται οι εγχώριες επιχειρ σει
και οι εργα όμενοι επι αρ νει μονομερώ το συντελεστ παραγωγ
εργασία Αντί ετα ο παραγωγικό συντελεστ κε άλαιο δεν επηρεά εται
από αυτό κατά τη διαδικασία τη παραγωγ
με αποτ λεσμα την
προοδευτικ
και σε πολλ περιπτώσει άμεση υποκατάσταση τη
εργασία από το κε άλαιο που οδηγεί εκτό των άλλων σε μείωση
τη απασχόληση Μια άλλη επίδραση αυτ τη κατάσταση είναι ότι
αρκετ ελληνικ επιχειρ σει μεταναστε ουν σε όμορε χώρε για να
απαλλαγο ν εκτό των άλλων από το σχετικά υ ηλό μισ ολογικό κόστο
εργασία και στη συν χεια εξάγουν τα προ όντα του στην Ελλάδα
Μια χρηματοδότηση του μη μισ ολογικο κόστου εργασία από την
κατανάλωση και όχι από την παραγωγική διαδικασία α επιδράσει
προ την αντί ετη κατε υνση μειώνοντα το αινόμενο υποκατάστα
ση τη εργασία και α συμ άλλει με αυτόν τον τρόπο σε α ξηση τη
απασχόληση Είναι υσικά αναμενόμενο ότι τ τοιου είδου επιδράσει
α είναι εμ ανεί με χρονικ κα υστ ρηση επειδ εκτό των άλλων οι
επιχειρ σει α χρειασ εί να επανασχεδιάσουν και να ε αρμόσουν μια
ν α διαδικασία παραγωγ σχετικά με το α μό συμμετοχ σε αυτ ν τη
τεχνολογία και τη εργασία
Από την άλλη πλευρά η α ξηση των καταναλωτικών όρων αυξάνει
την τιμ των τελικών προ όντων Αυτό όμω ισχ ει όχι μόνο για τα
προ όντα και τι υπηρεσίε που χουν παραχ εί εγχώρια αλλά και για τι
εισαγωγ Αν λά ουμε υπό η ότι οι εισαγωγ στην Ελλάδα κινο νται
τα τελευταία χρόνια σ μ ωνα με επίσημα στοιχεία περίπου στο
του ΑΕΠ τότε πραγματοποιείται μια μετατόπιση τη χρηματοδότηση του
μη μισ ολογικο κόστου τη εργασία όχι μόνον από την παραγωγικ
διαδικασία προ την κατανάλωση αλλά πρόσ ετα και μια διε ρυνση
προ τα εισαγόμενα προ όντα τα οποία καταναλώνονται εγχώρια
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Η επίδραση τη μείωση του μη μισ ολογικο κόστου τη εργασία
στη συνολικ
τηση τη εγχώρια οικονομία αναμ νεται μεσο
μακροπρό εσμα να είναι ουδ τερη ω
ετικ
Μια α ξηση των
καταναλωτικών όρων α οδηγ σει αρχικά σε μια α ξηση των τιμών
όχι μόνο των εγχώριων αλλά και των εισαγόμενων προ όντων και
υπηρεσιών Νοικοκυριά μεσαίων και υ ηλών εισοδημάτων α είναι σε
ση να διατηρ σουν την πραγματικ του κατανάλωση μειώνοντα
την αποταμίευση Η κατάσταση όμω αυτ
α εξισορροπη εί
μεσομακροπρό εσμα γιατί η μείωση του μη μισ ολογικο κόστου
εργασία αναμ νεται να οδηγ σει από την άλλη πλευρά σε να υ ηλότερο
δια σιμο εισόδημα των νοικοκυριών μεγάλο μ ρο του οποίου όπω
άλλωστε κατ δειξαν και αρκετ σχετικ επιστημονικ
ρευνε
α
κατευ υν εί προ την κατανάλωση μειώνοντα με αυτόν τον τρόπο τι
επιπτώσει από την α ξηση των καταναλωτικών όρων
Εδώ αξί ει να επισημάνουμε ότι η α ξηση των καταναλωτικών όρων όχι
μόνο δεν επηρεά ει αρνητικά τι εξαγωγ αλλά απεναντία τι ενισχ ει
Επειδ οι συγκεκριμ νοι όροι επι άλλονται και εισπράττονται μόνο
στην εγχώρια αγορά δεν οδηγο ν σε α ξηση των τιμών των εξαγόμενων
προ όντων Αντί ετα η μείωση του μη μισ ολογικο κόστου εργασία
αναμ νεται να οδηγ σει σε μείωση του εργατικο κόστου συνολικά
και κατ επ κταση σε μείωση των τιμών των εξαγόμενων προ όντων
κα ιστώντα τα πιο ανταγωνιστικά στι διε νεί αγορ
Η παραγωγικότητα τη εργασία εξαρτάται από πολλο παράγοντε εδώ
όμω α ανα ρουμε δ ο οι οποίοι είναι και από του πιο σημαντικο
Οι επενδ σει παγίου κε αλαίου α πρ πει να χουν σκοπό να κάνουν
τι
σει εργασία μια επιχείρηση παραγωγικότερε Προ αυτ την
κατε υνση κινείται και η προτεινόμενη μείωση του μη μισ ολογικο
κόστου εργασία δίνοντα κίνητρα στι επιχειρ σει να διατηρ σουν
και στην καλ τερη περίπτωση να αυξ σουν τι
σει εργασία αντί να
τι αντικαταστ σουν και στη συν χεια να επενδ σουν σε προγράμματα
εκπαίδευση του προσωπικο σε ν ε τεχνολογίε
Ένα ακόμη σημαντικό παράγοντα σχετικά με την α ξηση τη
παραγωγικότητα είναι και η παρακίνηση των εργα ομ νων
πω
χουν δείξει αρκετ επιστημονικ
ρευνε η α ξηση του δια σιμου
εισοδ ματο των εργα ομ νων που σ αυτ την περίπτωση μπορεί
να επιτευχ εί με τη μείωση του μη μισ ολογικο κόστου εργασία
παρακινεί του εργα όμενου να αυξ σουν την παραγωγικότητά του τόσο
σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο Είναι άλλωστε τεκμηριωμ νη
η άπο η ότι η α ξηση τη παραγωγικότητα οδηγεί μακροπρό εσμα και
στη ελτίωση τη διε νο ανταγωνιστικότητα των επιχειρ σεων την
αναγκαιότητα τη οποία επισημαίνουν για τι ελληνικ επιχειρ σει
αρκετοί διε νεί οικονομικοί οργανισμοί και ορεί όπω π χ το ΔΝΤ
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Η μείωση του μη μισ ολογικο κόστου τη εργασία μειώνει την
οικονομικ επι άρυνση τόσο των εργα ομ νων όσο και των εργοδοτών
Η συγκεκριμ νη μείωση σημαίνει πρακτικά για του εργα ομ νου
α ξηση των κα αρών αποδοχών του χωρί ταυτόχρονα να επι αρ νεται
οικονομικά η επιχείρηση Αντί ετα μάλιστα μ σω τη μείωση των
ασ αλιστικών εισ ορών χει μεγαλ τερη ευελιξία στην οργάνωση τη
παραγωγικ διαδικασία επενδ οντα όπω προανα ρ ηκε σε ν ε
τεχνολογίε και στην εκπαίδευση των εργα ομ νων με κεντρικό σκοπό την
α ξηση τη παραγωγικότητα
Η προανα ερ είσα εξ λιξη αναμ νεται να επιδράσει και στην αγορά
εργασία Είναι γενικά γνωστό ότι η μείωση του κόστου εργασία αυξάνει
την παραγωγικότητα και κατ επ κταση τη διε ν ανταγωνιστικότητα των
επιχειρ σεων που είναι διαχρονικ επιδίωξη τη οικονομικ πολιτικ
στην Ελλάδα Η α ξηση των εξαγωγών α επι ρει α ξηση τη παραγωγ
των εξωστρε ών επιχειρ σεων και στι περισσότερε περιπτώσει
α ξηση τη απασχόληση σε αυτ Α ξηση τη απασχόληση αναμ νεται
επίση να προ λ ει και από την πλευρά τη
τηση μ σω τη επ κταση
τη ιδιωτικ
κατανάλωση εξαιτία τη α ξηση του δια σιμου
εισοδ ματο
Σχετικά με τι αντιδράσει που πι ανόν α προκ ουν από την α ξηση
των τιμών όλων των προ όντων εγχώριων και εισαγόμενων εξαιτία
τη α ξηση των καταναλωτικών όρων μπορεί να ε αρμοστεί μια
επικοινωνιακ στρατηγικ από την πλευρά των επιχειρ σεων αλλά και
τη πολιτεία ώστε να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι που οδ γησαν σε
αυτ την εξ λιξη τι δηλαδ οι συγκεκριμ νε αυξ σει των τιμών δεν
προκλ ηκαν από την α ξηση τη κερδο ορία των επιχειρ σεων από
την α ξηση των κρατικών δαπανών αλλά επι άλλονται για τη διε ρυνση
τη χρηματοδότηση των παροχών κοινωνικ ασ άλιση και τη μείωση
του μη μισ ολογικο κόστου εργασία που α επι ρει τελικά α ξηση
του δια σιμου εισοδ ματο των εργα ομ νων
Η επίδραση από τη μείωση του μη μισ ολογικο κόστου εργασία
αναμ νεται να είναι δια ορετικ ανάλογα με τον τομ α που
δραστηριοποιείται η εκάστοτε επιχείρηση Οι επιχειρ σει των οποίων
η παραγωγ είναι κατά το μεγαλ τερο μ ρο τη νταση εργασία α
επω ελη ο ν πολ περισσότερο από εκείνε που η διαδικασία παραγωγ
του είναι νταση κε αλαίου Αυτό α επι ρει διαρ ρωτικ αλλαγ
διατ ρηση α ξηση τη απασχόληση και α ενισχ σει συνολικά τι
επιχειρ σει που δραστηριοποιο νται σε τομεί που χαρακτηρί ονται
από νταση εργασία Θα χει επίση ανασχετικ επίδραση στη
μετεγκατάσταση τ τοιου είδου επιχειρ σεων κυρίω σε όμορε χώρε
κάτι που επίση αποτελεί διαχρονικ επιδίωξη τη ελληνικ οικονομικ
πολιτικ
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Από την άλλη πλευρά μια α ξηση των καταναλωτικών όρων αυξάνει τι
τιμ συνολικά χωρί να εξαιρο νται από το μ τρο αυτό οι εισαγωγικ
επιχειρ σει Μακροοικονομικά άλλωστε χει διαπιστω εί ότι μια γενικ
α ξηση των τιμών δεν επηρεά ει αισ ητά τη τηση κατώτερων αγα ών
που μεγάλο μ ρο από αυτά παράγει η ελληνικ οικονομία αλλά τη
τηση για ανώτερα αγα ά και αγα ά πολυτελεία
Συνο ί οντα επισημαίνουμε ότι μία μείωση του μη μισ ολογικο
κόστου εργασία με σκοπό τη διε ρυνση τη χρηματοδότησ του
με ταυτόχρονη α ξηση των καταναλωτικών όρων επι ρει ετικ
ουδ τερε και αρνητικ επιδράσει Οι επιδράσει αναμ νεται να είναι
ετικ στη μείωση τη υποκατάσταση του συντελεστ παραγωγ
εργασία από το κε άλαιο στι εξαγωγ στην εγχώρια τηση και στην
παραγωγικότητα των επιχειρ σεων σε τομεί εντάσεω εργασία Από
την άλλη πλευρά η α ξηση των καταναλωτικών όρων δεν επηρεά ει την
υποκατάσταση του συντελεστ παραγωγ εργασία από το κε άλαιο
δεν επι αρ νει τι εξαγωγ αλλά αντί ετα συμ άλλει στην εξωστρ εια
των επιχειρ σεων μειώνει αρχικά την εγχώρια τηση και δεν επηρεά ει
επίση την παραγωγικότητα του μισ ο κα ώ και τη διάρ ρωση τη
παραγωγ Σε να γενικότερο κλίμα πι σεων από πολλ πλευρ προ
το συντελεστ παραγωγ εργασία επι άλλεται αλλαγ στρατηγικ με
σκοπό την ενίσχυση του λαμ άνοντα υπό η τόσο οικονομικά αλλά και
κοινωνικά κριτ ρια
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