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Ένα καλό ξεκίνημα,
που μπορεί και πρέπει να έχει
ακόμα καλύτερη συνέχεια …….…
Του Προέδρου του ΟΕΕ
Γιώργου ΚΥΔΩΝΑΚΗ

Μ

ε το σημερινό τρίτο τεύχος της επιστημονικής μας έκδοσης ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της νέας έντυπης πρωτοβουλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ), που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες. Και τούτο,
γιατί, όπως έχουμε αποφασίσει ως Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.), η ύλη του επόμενου
(τέταρτου) τεύχους θα καλυφθεί σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από κείμενα ενημέρωσης
των μελών μας για τις προσεχείς Αρχαιρεσίες του Φορέα (Δεκέμβριος 2013) καθώς και για τις θέσεις των Παρατάξεων, που θα κατατεθούν στην κρίση των συναδέλφων μας.
Στην ολιγόμηνη διαδρομή αυτού του νέου εκδοτικού εγχειρήματος και μετά
τα δύο πρώτα δείγματά του, διαπιστώνουμε πως η προσπάθειά μας άξιζε τον
κόπο. Όχι μόνο γιατί γίναμε αποδέκτες εγκωμιαστικών σχολίων από εκατοντάδες
μέλη του ΟΕΕ, αλλά και γιατί η επιστημονική μας έκδοση έτυχε καλύτερης – απ’
όση ίσως αναμέναμε – υποδοχής από παράγοντες της δημόσιας ζωής και από
πολλά μέλη της επιστημονικής κοινότητας της χώρας.
Είναι προφανές ότι η ως άνω διαπίστωση γίνεται αφορμή, ώστε να αισθάνεται
δικαιωμένη η Κ.Δ. για την επιλογή της να αναλάβει το σχετικό … ρίσκο.
Αυτό, όμως, είναι το λιγότερο. Εκείνο, που πρωτίστως καταδείξαμε και με τη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας, είναι το πόσο λαθεμένη, (ακατ)ανόητη, απαράδεκτη και – με μια έννοια – επικίνδυνη (ιδίως στη σημερινή δύσκολη συγκυρία…)
είναι η διαχρονική υποτίμηση εκ μέρους της Πολιτείας του ρόλου του ΟΕΕ ως
θεσμοθετημένου επιστημονικού οικονομικού συμβούλου της...
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, εμείς θα συνεχίσουμε, φιλοδοξώντας ότι το επίμονο μήνυμα, που εκπέμπουμε εδώ και χρόνια (και μέσω της επιστημονικής μας
έκδοσης), θα βρει κάποια στιγμή ευήκοα ώτα…
Ας μου επιτραπεί, τέλος, μια προσωπική συμπερασματική υπογράμμιση προς
όλους τους αναγνώστες του τρίτου τεύχους, που κρατούν στα χέρια τους και το
οποίο επιχειρεί να προσφέρει μερικές ακόμα πρωτότυπες – επιστημονικά θεμελιωμένες – απαντήσεις πάνω στο κορυφαίο επίδικο της τρέχουσας επικαιρότητας.
Στο κλείσιμο, λοιπόν, του Σημειώματός μου στο πρώτο τεύχος της νέας επιστημονικής μας έκδοσης, υπήρχαν οι λέξεις « Καλό ξεκίνημα!». Ευχή και προσδοκία
μαζί…
Σήμερα, θέλω να πω μόνο τούτο: ΕΧΟΥΜΕ ΔΡΟΜΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ... ΚΑΙ
ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ Η ΝΕΑ Κ.Δ. ΤΟΥ ΟΕΕ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ
ΔΕΚΕΜΒΡΗ, ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ!..
Γ.Κ.
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Προλογίζοντας τη σημερινή
ειδική έκδοση των «Ο.Χ.» ….

Α

φιερώνοντας το τρίτο τεύχος « ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», είχαμε μπροστά μας
δύο επιλογές :Να φιλοξενηθούν στις σελίδες του άρθρα, απόψεις και σχόλια, που
στον έναν ή στον άλλο βαθμό έχουν ήδη καλυφθεί από σχετικές δημοσιεύσεις την τελευταία 3ετία, ή να παραχωρήσουμε βήμα για την παρουσίαση πρωτότυπων αναλύσεων, που θα επιχειρούν να ανιχνεύσουν τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα υπό το
φώς υπαρκτών επιστημονικών προσεγγίσεων, τόσο στο πεδίο της θεωρητικής όσο και
σε εκείνο της εφαρμοσμένης Οικονομικής.
Επιλέξαμε τον δεύτερο και ίσως πιο δύσκολο δρόμο, με την πεποίθηση ότι η επιστημονική έκδοση του Φορέα μας μπορεί και (κυρίως) πρέπει να υπερβεί τα όρια μιας τυπικής συμμετοχής στον εξελισσόμενο διάλογο και προβληματισμό γύρω από την κρίση ή
τις συνέπειές της.
Σε μια τέτοια ακριβώς κατεύθυνση, ήταν επόμενο να προκριθούν για δημοσίευση κείμενα ειδικού ενδιαφέροντος, που όχι μόνο παρακολουθούν την ως άνω λογική αλλά
και συμβάλλουν στο να διευρυνθεί περαιτέρω η βάση επιστημονικών σκέψεων και αναζητήσεων, ώστε από καλύτερη θέση να δοθούν (αρμοδίως) στη συνέχεια οι επιβαλλόμενες απαντήσεις…
Την ίδια ώρα, γνωρίζουμε άριστα, τόσο εμείς όσο βεβαίως και οι αναγνώστες του εντύπου μας, ότι αυτός καθαυτός ο χαρακτήρας – και το βάθος – της κρίσης που βιώνουμε
σήμερα έχει εξ’ αντικειμένου ανοίξει ένα νέο και μεγάλο κύκλο διαλόγου σε σχέση με τα
γενεσιουργά της αίτια, με το γεωγραφικό «άπλωμα» των συμπτωμάτων της, με τα προβλήματα αναπαραγωγής των υφεσιακών φαινομένων, καθώς και με τα πλέον πρόσφορα
μέσα (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) που υπάρχουν για την αντιμετώπισή της.
Αναφερόμαστε προφανώς σε ζητήματα που έτσι και αλλιώς επαναφέρουν στο προσκήνιο (και) επιστημονικές αντιπαραθέσεις γύρω από τη σχέση Οικονομίας και Πολιτικής και την υπεροχή της μιας έναντι της άλλης.
Στην προσπάθεια ουσιαστικής συμμετοχής μας σ’ ένα τέτοιο διάλογο που εξελίσσεται, εντάσσεται και η σημερινή πρωτοβουλία μας για την έκδοση αυτού του τεύχους –
αφιερώματος και αυτήν ακριβώς την πρωτοβουλία υποστηρίζει και η επιλογή μας να
ξεκινήσει η συγκεκριμένη αφιερωματική έκδοση με το εισαγωγικό σημείωμα του Συντονιστή της, το οποίο προδιαθέτει για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των κειμένων
που ακολουθούν και – κυρίως - φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή, προκειμένου να συνυπολογιστούν και οι όποιες μέχρι σήμερα θεωρητικές επεξεργασίες της Επιστήμης μας…

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ «Ο.Χ.»
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Εισαγωγικό σημείωμα

Οικονομική Επιστήμη
& Οικονομική Κρίση
του Συντονιστή της έκδοσής μας
Αντώνη ΝΤΡΕΚΟΥ

Στο σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής (σελ 5) καταγράφεται συνοπτικά η στόχευση της πρωτοβουλίας για το ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ του παρόντος τεύχους καθώς και η δικαιολογητική βάση στήριξης της συγκεκριμένης επιλογής μας.
Πριν από την παρουσίαση των σχετικών κειμένων, που κατατίθενται
σήμερα στην κρίση των αναγνωστών μας, εκτιμήσαμε ως χρήσιμη την
ύπαρξη μιας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ αναφοράς σ’ αυτό καθαυτό το εννοιολογικό
περιεχόμενο της κρίσης, όπως αποτυπώνεται στην Οικονομική Θεωρία.
Είναι προφανές, νομίζουμε, πως ο ίδιος ο τίτλος του Εισαγωγικού Σημειώματός μας προδιαθέτει για μια προσπάθεια που θα καταβληθεί, ώστε
μέσα από τις γραμμές που ακολουθούν να επισημαίνονται, στοιχειωδώς
έστω, ορισμοί και επιστημονικές εκδοχές περί κρίσης, στη λογική των
πιο βασικών Σχολών Οικονομικής Σκέψης.

Α

ναφερόμενοι στην οικονομική κρίση, λοιπόν, μπορούμε να διαπιστώσουμε ευθύς εξ’ αρχής ότι αυτή αντιμετωπίζεται από την Οικονομική Θεωρία ως μια διαδικασία, που ορολογικά εντάσσεται σε ένα από τα 4 στάδια
(φάσεις) του λεγόμενου οικονομικού κύκλου.
Και πράγματι, τόσο οι εκπρόσωποι της κλασικής Σχολής όσο και εκείνοι
που παρακολουθούν τις προσεγγίσεις του Μάρξ ή του Κέυνς έχουν αποδεχθεί σε γενικές γραμμές την ύπαρξη των τεσσάρων αυτών φάσεων, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές ερμηνείες τους σε σχέση με τα γενεσιουργά τους
αίτια.
Με τη χρήση του όρου «οικονομικός κύκλος», είναι σαφές ότι υπονοείται
και η τακτικότητα (regularity) εκείνων των κινήσεων (μεταβολών), που αναφέρονται στο σύνολο του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτές
είναι, ίσως, και ο λόγος διάδοσης εναλλακτικών όρων, όπως «οικονομικές –
περιοδικές κρίσεις», «κυκλικές διακυμάνσεις» κ.λπ.
Επαναλαμβάνουμε, πάντως, ότι επιφανείς θεράποντες της Οικονομικής
Επιστήμης έχουν διατυπώσει διαφορετικές κρίσεις ακόμα και για το ακριβές
περιεχόμενο των ίδιων των ως άνω όρων, τους οποίους επικαλούνται, βεβαίως, στα συγγραφικά τους έργα…
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Εισαγωγικό σημείωμα
Για την επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού μας,
παροτρύνουμε όσους αναγνώστες επιθυμούν να ανατρέξουν σε κάποιες από τις παρακάτω (ξενόγλωσσες)
εκδόσεις:
a. W.C. Mitchell, “Business Cycles, The Problem and It’s
Setting – Οικονομικοί Κύκλοι, Το Πρόβλημα και η Τοποθέτησή του”, New York: National Bureau of Economic
Research, 1972, σελ. 468
b. A.F. Burns, “The Frontiers of Economic Knowledge –
Τα Σύνορα της Οικονομικής Γνώσης”, New York and
Princeton University Press, 1954, σελ. 187, 189.
c. W.W. Norton, “Fiscal Policy and Business Cycles – Δημοσιονομική Πολιτική και Οικονομικοί Κύκλοι”, New
York, 1941, σελ. 13-14.
d. * J.A. Schumpeter, “Business Cycles –Οικονομικοί Κύκλοι”, Mc Graw – Hill, 1939, τομ.1, σελ. 143.
*(σ.σ. Εδώ, για παράδειγμα, αποκλείεται κάθε διασύνδεση της περιοδικότητας με τον ημερολογιακό χρόνο, αν και
υπογραμμίζεται, παράλληλα, πως ουσιαστικά έχουμε να
κάνουμε με «…μια διαδικασία που συστηματικά προκαλεί
εναλλασσόμενες φάσεις ευημερίας και δυσπραγίας»)

Ε

πανερχόμενοι, όμως, στο κυρίως θέμα μας, ας
στρέψουμε λίγο την προσοχή μας στις υπαρκτές
επιστημονικές εκδοχές για την εμφάνιση των οικονομικών κρίσεων, στη βάση των μέχρι σήμερα αναλύσεων της Οικονομικής Επιστήμης, ακολουθώντας την
χρονολογική σειρά έκφρασής τους.
Ξεκινώντας από την κλασική Σχολή, θα πρέπει να
σημειώσουμε ότι οι περιορισμένες παραστάσεις των
ιδρυτών της, που καλύπτουν το δεύτερο μισό του 18ου
αιώνα και τις αρχές του 19ου , οδήγησαν σε σημαντικά
κατά τ’ άλλα έργα, που όμως απλώς ακροθίγουν το συγκεκριμένο ζήτημα καθώς και την ένταξή του στο περιοδικό οικονομικό φαινόμενο των τεσσάρων φάσεων.
Πράγματι, τόσο ο Άνταμ Σμιθ όσο και ο μεταγενέστερός του Ντέιβιντ Ρικάρντο απασχολούνται ελάχιστα στη διδασκαλία τους με την εμφάνιση των οικονομικών κρίσεων, κάτι που εξηγείται από ορισμένους
αναλυτές ως αποτέλεσμα του συγκεκριμένου επιπέδου
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών σχέσεων εκείνης της περιόδου.
Χωρίς αμφιβολία, η εξήγηση αυτή στηρίζεται σε ισχυρή βάση. Δεν είναι, όμως, απολύτως επαρκής αναφορικά με το συνολικό θεωρητικό μήνυμα που εκπέμπεται
μέσω της κλασικής Σχολής. Ακριβέστερα, υποτιμά την
κεντρική ιδέα της, όπως θα δείξουμε λίγο παρακάτω.
Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η βασική σκέψη του Σμίθ, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
πεντάτομο έργο του « Έρευνα περί της φύσεως και των
αιτίων του πλούτου των εθνών» (1776), κυριαρχείται
αποκλειστικά και μόνο από τον θεωρητικό αφορισμό

περί της ύπαρξης ενός οικονομικού συστήματος, που
θεμελιώνεται στο βάθρο του ατομικού συμφέροντος.
Αυτή ακριβώς η γενική άποψη οδηγεί, κατά τον ίδιο,
στη γέννηση του «οικονομικού ανθρώπου», ο οποίος,
παρακινούμενος από το συμφέρον του, συμπεριφέρεται σταθερά - κατά φυσικούς και αμετάβλητους νόμους
και μάλιστα ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου – με τέτοιο
τρόπο που έτσι (σ.σ. κατά θεία παραχώρηση;) εξυπηρετείται τελικά το συνολικό κοινωνικό συμφέρον!...
Οι ως άνω διατυπώσεις δεν είναι τόσο αφελείς όσο φαίνονται. Και τούτο, γιατί ο ίδιος ο συγγραφέας του έργου
σπεύδει να υπογραμμίσει εμφαντικά την ανάγκη πλήρους
ελευθερίας των συναλλαγών, μέσα σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού των επιχειρηματιών, αλλά και την
επιτακτική ανάγκη περιορισμού των κρατικών δράσεων
μόνο σε ζητήματα δικαιοσύνης και ασφάλειας…
Η συγκεκριμένη θεωρητική προσέγγιση ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα από τον Ρικάρντο, ο οποίος, μέσω
του κυριότερου έργου του «Αρχές Πολιτικής Οικονομίας
και Δημοσιονομίας» (1817), ανέδειξε πολύ πιο αυθεντικά τον καταλυτικό ρόλο κεφαλαιούχων και επιχειρηματιών, χαρακτηρίζοντάς τους ως « βασικούς συντελεστές
της οικονομικής ευημερίας». Τις απόψεις αυτές μάλιστα, φρόντισε να τις επενδύσει με τις γνωστές θεωρητικές επεξεργασίες του περί «αξίας», περί της «εγγείου
προσόδου» και περί «μισθού».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μέσα από όλες τις προαναφερθείσες αφηγήσεις της κλασικής Σχολής καθίσταται ευδιάκριτη η κεντρική ιδέα της, σε σχέση (και)
με την οικονομική κρίση. Και αυτή δεν είναι άλλη από
τον ισχυρισμό ότι η οικονομία κινείται αφ’ εαυτής
προς ισορροπία (πάντοτε σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης βεβαίως…) και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δυνάμεις του ανταγωνισμού είναι ελεύθερες
να δρουν χωρίς εμπόδια ή περιορισμούς…
Με άλλα λόγια, δηλαδή, όταν εκδηλώνονται οι
όποιες ανισορροπίες (κρισιακά φαινόμενα) ενεργοποιούνται αυτομάτως δυνάμεις, που επαναφέρουν το
σύστημα σε ισορροπία.
Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι για την
κλασική Σχολή οι σχετικές αναλύσεις της γύρω από το
δικό μας ζητούμενο εντάσσονται σε ένα θεωρητικό
πλαίσιο ξένο προς τα επιστημονικά προτάγματα της
εποχής μας.
Σύμφωνα μάλιστα με αρκετούς οικονομολόγους
(π.χ. F.S. Brooman),αυτές προσιδιάζουν περισσότερο
σε μεταφυσικές ερμηνείες του οικονομικού κύκλου,
αφού εξαντλούν τη λογική (;) τους στην ύπαρξη εξωγενών παραγόντων (ευρισκόμενους, δηλαδή, εκτός του
οικονομικού συστήματος), οι οποίοι εμφανίζονται ξαφνικά για να διαταράξουν την ισορροπία του.
Ερμηνείες, που μάλλον παραπέμπουν σε πιο αστείες
προσεγγίσεις, όπως η «θεωρία των ηλιακών κηλίδων»
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του Jevons (1875), που διέκρινε συσχέτιση της περιοδικότητας εμφάνισής τους με μια αντίστοιχη περιοδική
επίδραση στον καιρό και στην γεωργική παραγωγή!!!...
Όλα αυτά, βεβαίως, θα είχαν περιθωριακή σημασία
σήμερα, αν το συγκεκριμένο αφελές «υπόδειγμα» δεν
πρόσφερε τη βάση ανάπτυξης συγχρόνων θεωριών
(π.χ. του Milton Friedman), οι οποίες, αν και κρατούν
αποστάσεις σε σχέση με τους ισχυρισμούς περί εξωγενών παραγόντων, εξακολουθούν να επιμένουν στο
δόγμα της αυτορρύθμισης, που είναι … ικανή συνθήκη για την αναστροφή του όποιου αρνητικού κλίματος
μέσω της ανεμπόδιστης (ασύδοτης) κυκλοφορίας και
δράσης του κεφαλαίου.

Σ

ύμφωνα με την μαρξιστική προσέγγιση, η οικονομική κρίση είναι μία απολύτως διακριτή φάση του
οικονομικού κύκλου, ο οποίος εκδηλώνεται σε τέσσερα
(4) στάδια: κρίση, ύφεση, αναζωογόνηση και άνοδο.
Βασικό θεωρητικό στίγμα της Σχολής αυτής είναι
η διαπίστωση πως « οι κρίσεις αποτελούν πάντα απλώς
προσωρινές βίαιες λύσεις των αντιθέσεων που υπάρχουν, βίαιες εκρήξεις, που για μια στιγμή αποκαθιστούν
τη διαταραγμένη ισορροπία» ( Κ. Μάρξ, «Το Κεφάλαιο»,
τομ.3, ρωσ εκδ.1953, σελ. 259)
Κατά τον Μάρξ, οι οικονομικές (κεφαλαιοκρατικές) κρίσεις δεν είναι τίποτ’ άλλο από κρίσεις υπερπαραγωγής.
Με πιθανό τον κίνδυνο της υπεραπλούστευσης, θα
μπορούσαμε να πούμε πως η άποψη αυτή θεμελιώνεται
στη βάση της εξής ανάλυσης: Τα όρια της αγοραστικής
ικανότητας των καταναλωτών είναι τέτοια, που αδυνατούν να απορροφήσουν τη διαθέσιμη παραγωγική δυναμικότητα, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της παραγωγής,
τις απολύσεις, τα συνακόλουθα λουκέτα σε μικρομεσαίες
παραγωγικές και εμπορικές μονάδες, τις αναταράξεις σε
χρηματιστηριακές αγορές κ.λπ.
Με άλλα λόγια, δηλαδή, η μαρξιστική Σχολή έρχεται να υπογραμμίσει μια παραδοξότητα. Να στερούνται οι εργαζόμενοι τα βασικά μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης, επειδή ακριβώς παρήγαγαν αυτά τα μέσα σε
υπερβολική ποσότητα! Παρενθετικά μπορούμε εδώ να
σημειώσουμε πως στην ίδια σχεδόν διαπίστωση οδηγεί
και η σκέψη του Γάλλου κοινωνιολόγου και φιλοσόφου
Καρ. Φουριέ, όταν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «Η
αφθονία γίνεται πηγή ανέσεων και στερήσεων»…
Επειδή, όμως, μιλήσαμε για κρίσεις υπερπαραγωγής,
θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μαρξιστική Σχολή Σκέψης, όταν αναφέρεται στην επίπτωση της υπερπαραγωγής αγαθών (εμπορευμάτων) τον καιρό των κρίσεων, δεν
εννοεί την απόλυτη αλλά την σχετική υπερπαραγωγή.
Με την χρήση του όρου «σχετική» θέλει να υπογραμμίσει
το γεγονός ότι αυτή η ύπαρξη «περισσεύματος» πρέπει
να συνδέεται μόνο με την απορροφητική ικανότητα των
καταναλωτών και όχι με τις πραγματικές ανάγκες τους.
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Σε σχέση με την τακτικότητα (περιοδικότητα), οι
μαρξιστές οικονομολόγοι συγκλίνουν στην εκτίμηση
ότι τα χρονικά διαστήματα εμφάνισης των κρίσεων
(υπερπαραγωγής) κινούνται κάπου ανάμεσα στα 8 και
12 έτη. Προς τούτο, επικαλούνται εκείνες του 1825
(σ.σ.: αναφέρονται προφανώς στη βιομηχανική και αμέσως μετά καθολική κρίση της Αγγλίας), του 1836 (Αγγλία,
Η.Π.Α.), του 1847-1848 (σ.σ.: την προσδιορίζουν ως την
πρώτη παγκόσμιας εμβέλειας), του 1857, του 1866, του
1873 (σ.σ.: την οξύτητά της την ερμηνεύουν ως την αρχή
του περάσματος από τον προμονοπωλιακό στον μονοπωλιακό καπιταλισμό). Επικαλούνται, επίσης, τα κρισιακά
φαινόμενα του επόμενου αιώνα, σημειώνοντας εκείνα
του 1900, του 1907-08, του 1920-21, του 1929-1933
ασφαλώς, καθώς και τα νέας ποιότητας εκρηκτικά διαστήματα στα 1937-1938 και στα 1948-1949.
Αναφορικά, τέλος, με αυτό καθαυτό το περιεχόμενο
των κρίσεων και τον κυκλικό χαρακτήρα τους, οι εκπρόσωποι της Σχολής αυτής υποστηρίζουν ότι η θεμελιακή
βάση τους βρίσκεται στην αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατομική (κεφαλαιοκρατική) ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της. Εισερχόμενοι μάλιστα στην ουσία της διαδοχικότητας των
τεσσάρων (4) φάσεων του οικονομικού κύκλου, θεωρούν
πως η κρίση σηματοδοτεί και την αφετηρία νέων μεγάλων επενδύσεων κεφαλαίου, μέσω – κυρίως – της διαδικασίας μαζικής ανανέωσης του παγίου κεφαλαίου.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι κατά
την μαρξιστική οικονομική θεωρία τα βασικά μέσα παραγωγής του βιομηχανικού τομέα έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, την οποία μάλιστα προσδιορίζουν
στα 10 χρόνια περίπου. Αυτό ακριβώς το γεγονός της
διαχρονικής φθοράς θεωρούν πως αποτελεί και την
υλική βάση της περιοδικότητας των κρίσεων.
Ανεξάρτητα, πάντως, από την παραδοχή, εκ μέρους
των μαρξιστών οικονομολόγων, της ύπαρξης των 4 φάσεων του οικονομικού κύκλου, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι, σύμφωνα με τη δική τους προσέγγιση, η
χρήση του όρου υποδηλώνει ουσιαστικά την περίοδο
από την αρχή μιας κρίσης μέχρι την αρχή της επόμενης. Και τούτο, παραπέμπει σαφώς στην άποψη πως
η κρίση είναι η βασική φάση του κύκλου και η αφετηρία, βεβαίως, του νέου κύκλου.
Τούτων δοθέντων, οδηγούμαστε στον πυρήνα της
σκέψης της συγκεκριμένης Σχολής. Οι κρίσεις του συστήματος, ως προϊόν της προαναφερθείσας βασικής
αντίθεσής του, είναι αναπόφευκτες και κλιμακούμενης οξύτητας στα πλαίσιά του.

Γ

ια τον Κέυνς και για πολλούς μεταγενέστερους οικονομολόγους, που στον έναν ή τον άλλο βαθμό παρακολουθούν τις σχετικές εκτιμήσεις του, η εμφάνιση των οικονομικών κύκλων είναι μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν
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(και συμβάλλουν) πολλοί παράγοντες, επικρατέστεροι των
οποίων θεωρούνται οι διακυμάνσεις της διάθεσης προς
κατανάλωση, της προτίμησης για ρευστότητα και της
οριακής απόδοσης του κεφαλαίου.
Ιδιαίτερα μάλιστα η τελευταία πιστεύουν πως αποτελεί την πιο βασική και ουσιώδη αιτία γέννησης του τετραφασικού φαινομένου αλλά και της κανονικότητας
σε σχέση με την χρονική διαδοχή και διάρκειά του.
Τόσο ο Κέυνς, όμως, όσο και οι κατά καιρούς αναλυτές της σκέψης του, έχουν αφιερώσει δεκάδες πολυσέλιδα κείμενα, προκειμένου να αποδείξουν ότι και αυτή
η κυκλική μεταβολή της οριακής απόδοσης του κεφαλαίου επηρεάζεται ή και επιτείνεται συχνά από διάφορα άλλα μεταβλητά στοιχεία της οικονομίας.
Αναφερόμενος, επίσης, σ’ αυτήν καθαυτή την κρίση,
ο Κέυνς σημειώνει στο βασικό έργο του «Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» (Κεφ. 23 – Περί του Οικονομικού Κύκλου) ότι η συγκεκριμένη θεωρητική επεξεργασία του πήρε υπ’ όψιν
της τα στοιχεία του περιβάλλοντος του 19ου αιώνα και
των αρχών του 20ου. Και αυτά ακριβώς τα στοιχεία οδήγησαν προφανώς τον συγγραφέα στη διατύπωση ότι μια
απότομη κατάρρευση της οριακής απόδοσης του κεφαλαίου οδηγεί στην κρίση, σπεύδοντας παράλληλα να
τονίσει (σε αντιπαράθεση ασφαλώς με άλλες προγενέστερες θεωρίες) πως η οριακή απόδοση του κεφαλαίου
δεν εξαρτάται μόνο από την αφθονία ή την σπανιότητα
των παραγωγικών αγαθών αλλά και από τις τρέχουσες
προβλέψεις της μελλοντικής απόδοσής τους.
Το τελευταίο συνδέεται, υπό μια έννοια, με την εκτίμησή του ότι ο φόβος και η ανασφάλεια, που συμβάλλουν στην ως άνω κατάρρευση της οριακής απόδοσης
του κεφαλαίου, προκαλούν ακολούθως απότομη αύξηση της προτίμησης για ρευστότητα και συνεπώς ύψωση του τόκου, μείωση των επενδύσεων κ. ο. κ.
Διαβάζοντας κανείς με προσοχή το συγκεκριμένο
Κεφάλαιο (23) του έργου του, θα διαπιστώσει ότι ο Κέυνς, επηρεασμένος πιθανότατα από το μεγάλο κραχ
του 1929-30, αποφεύγει επιμελώς τις απόλυτες προσεγγίσεις σε σχέση με το εύρος και τον χαρακτήρα των
διακυμάνσεων στο πλαίσιο του οικονομικού κύκλου.
Ιδιαίτερα μάλιστα για την εμφάνιση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φάσης της κρίσης, επικαλείται μια σειρά παραγόντων που παρεμβαίνουν ποικιλοτρόπως (σ.σ. ή μπορούν να παρεμβαίνουν ανάλογα
με την συγκυρία) στη διαδικασία περάσματος από την
«υπερένταση» στη «δυσπραγία» και αντιστρόφως
(σ.σ. έννοιες που πρωτοεισήγαγε ο ίδιος ο Κέυνς για να
υπογραμμίσει τη σημασία των πιο ουσιωδών φάσεων του
κύκλου). Ενδεικτικά αναφέρουμε τις αποστάσεις που
κρατά έναντι του υπερτιμημένου ρόλου της νομισματικής πολιτικής, την έμφαση στη δυνατότητα ελιγμών
μέσω της πολιτικής επιτοκίων, την ανάγκη χάραξης

επείγοντος σχεδίου αύξησης της κατανάλωσης στο
στάδιο της «δυσπραγίας» και την ταυτόχρονη λήψη
άμεσων μέτρων σε επίπεδο δαπανών, μέσω της ανόρθωσης του τρέχοντος όγκου επενδύσεων προς τόνωση της απασχόλησης, της ενεργούς ζήτησης κ. ο. κ.
Και προς αποφυγήν πιθανών παρεξηγήσεων, σπεύδει ευθύς αμέσως να υπογραμμίσει ότι η πρωτοβουλία
στο επενδυτικό σκέλος « δεν δύναται να αφεθεί εις ιδιωτικάς χείρας» (σελ. 290)…

Π

αρακολουθώντας τη σκέψη των προαναφερθεισών
Σχολών, πολλοί νεώτεροι οικονομολόγοι έχουν
προχωρήσει ( με συγγράμματα και δημοσιεύσεις τους)
στην ανίχνευση νέων πεδίων θεωρητικών προσεγγίσεων του οικονομικού κύκλου.
Αν και δεν είναι ευδιάκριτη η αφετηριακή τους βάση
(για τις περισσότερες απ’ αυτές), θα επιχειρήσουμε μια
όσο γίνεται πιο σύντομη καταγραφή των βασικών στοιχείων τους, με την απαραίτητη υποσημείωση πως όλες
σχεδόν συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η περιοδική εμφάνισή τους συνδέεται με τη συνύπαρξη οργανικών (ενδογενών) και μη οργανικών (εξωγενών) παραγόντων.
Συγκεκριμένα, ορισμένες απ’ αυτές τις αναλύσεις κινούνται στη λογική της κλασικής Σχολής και της πιο
σύγχρονης νεοφιλελεύθερης εκδοχής της, είτε δίνοντας έμφαση στις επιπτώσεις από την αυξομείωση της
τραπεζικής πίστης είτε στρέφοντας σχεδόν αποκλειστικά την προσοχή τους στην επίδραση του ψυχολογικού παράγοντα (διασπορά φημών κ.λπ.). Αναφερόμαστε, δηλαδή, σε μια οικονομολογική ερμηνεία του
φαινομένου με πυρήνα της την ψυχολογική ή νομισματική θεωρία και με την πεποίθηση πάντοτε ότι η
αποκατάσταση της διαταραχθείσας ισορροπίας θα συντελεστεί μέσω της ενεργοποίησης κάποιου αυτόματου πιλότου του οικονομικού συστήματος.
Στον αντίποδα της λογικής αυτής κινούνται μερικά
νεοκεϋνσιανικής έμπνευσης μοντέλα, που υποδεικνύουν
ως κύρια αφετηριακή βάση εμφάνισης των κύκλων την
πραγματοποίηση μεγάλων και σημαντικών εφευρέσεων
ή τεχνολογικών ανακαλύψεων στην πορεία του χρόνου.
Ενδεικτικά σημειώνουμε την «θεωρία των τεχνολογικών
και οργανωτικών νεωτερισμών» (Hansen και άλλοι).
Κατά την ταπεινή μας γνώμη, επίσης, στο πεδίο αυτών των προσεγγίσεων εντάσσονται και εκείνες που
αναδεικνύουν ως κρίσιμης σημασίας τις μεταβολές
(ακόμα και τις μη οργανικές) στο επίπεδο των επενδυτικών ευκαιριών. Μεταβολές, που επηρεάζονται από
τις πολλαπλασιαστικές αντιδράσεις του οικονομικού
συστήματος, από την ακολουθούμενη πιστωτική πολιτική ή και από την αρχή της επιτάχυνσης, η οποία
παρακολουθεί ποικίλες και ανατροφοδοτούμενες επιδράσεις του εισοδήματος πάνω στην επένδυση.
Τέλος, υπάρχουν δύο ακόμα σύγχρονες θεωρίες
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(εκείνες της υποκατανάλωσης και της υπερεπένδυσης), που μπορούμε μάλλον βάσιμα να ισχυριστούμε
ότι συνιστούν επιστημονικό συγχρωτισμό των Σχολών του Μάρξ και του Κέυνς.
Η μεν πρώτη (της υποκατανάλωσης) θεωρεί ως αιτία
της κυκλικής διακύμανσης (και της κρισιακής της φάσης)
την ανισοκατανομή του εισοδήματος και την συνακόλουθη δημιουργία αποταμίευσης μεγαλύτερης εκείνης
που θα μπορούσε να επενδυθεί … Ενώ η δεύτερη (της
υπερεπένδυσης), υποστηρίζει την άποψη ότι τον κύριο
λόγο της κάμψης του ρυθμού της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να τον αναζητήσουμε στην υπερβολική έξαρση των επενδυτικών πρωτοβουλιών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Είναι φανερό ότι ο ίδιος ο τίτλος του σημερινού
ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ της Επιστημονικής Έκδοσης
του ΟΕΕ παραπέμπει ευθέως σε ένα σύνθετο φαινόμενο, το οποίο αντιμετωπίζεται από την Οικονομική
Θεωρία με ενιαία σε γενικές γραμμές αντίληψη ως
προς τις μορφές εκδήλωσής του αλλά και με διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την ερμηνεία του.
Στην Οικονομική Επιστήμη αναδεικνύεται ως
κρατούσα άποψη εκείνη που αποκλείει την ύπαρξη
εντός του συστήματος κάποιου μηχανισμού ή αυτόματου ρυθμιστή μέσω του οποίου να διασφαλίζεται
η διατήρηση του μεγέθους της αγοραστικής δύναμης σε επίπεδο τέτοιο που θα κρίνεται ως ικανή
συνθήκη για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης.
Η άποψη αυτή στηρίζεται και στην επίκληση
μιας εξαιρετικά πολύπλοκης αλληλεπίδρασης μεταξύ επένδυσης και αποταμίευσης, κάτι που υπό
προϋποθέσεις μπορεί να σταθεί αφορμή είτε για
τροφοδότηση πληθωριστικών πιέσεων είτε για την
ενίσχυση αντιπληθωριστικών εξάρσεων – απειλών.
Στην βάση αυτών ακριβώς των θεωρητικών επεξεργασιών, οι οποίες αναζήτησαν την επιβεβαίωσή τους
σε στατιστικές έρευνες και σε ιστορικές αναλύσεις του
19ου και του 20ου αιώνα, αναπτύχθηκαν οι διάφορες ερμηνευτικές θεωρίες περί του οικονομικού κύκλου.
Από την αξιολόγηση των μέχρι σήμερα δεδομένων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι στην εξέταση
των διακεκριμένων φάσεων του κύκλου πρέπει πάντοτε να συνυπολογίζουμε και το γεγονός (ως κοινή
πλέον διαπίστωση) ότι η παραγωγή (και οι συνεπαγόμενες επενδύσεις) διαρκών κεφαλαιουχικών αγαθών παρουσιάζει διακυμάνσεις πολύ μεγαλύτερες
εκείνων της παραγωγής καταναλωτικών αγαθών.
Οι περισσότερες Σχολές Σκέψης, επίσης, συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι το πρόβλημα των κυκλικών διακυμάνσεων ανιχνεύεται ακριβέστερα αν
εντάσσουμε στη σχετική μελέτη μας τη συνύπαρξη
και οργανικών και μη οργανικών παραγόντων.
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Βεβαίως, διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις
αναφορικά με το ειδικό βάρος αυτών των παραγόντων, ιδιαίτερα στη φάση των κρίσεων. Για παράδειγμα, άλλες υπερτονίζουν τη σημασία των πληθυσμιακών ή εδαφικών μεταβολών, των ψυχολογικών
επιδράσεων και των επενδυτικών προσδοκιών από
απότομες τεχνολογικές αλλαγές, ενώ άλλες δίνουν
έμφαση στις κυκλικές ενέργειες αναπλήρωσης των
φθορών του κεφαλαίου και στην αρχή της επιτάχυνσης, η οποία – όπως προείπαμε – λειτουργεί (μεταξύ
των άλλων) και ως καταλύτης στις ανατροφοδοτούμενες επιδράσεις του εισοδήματος πάνω στην επένδυση ή και αντιστρόφως.
Ας μας επιτραπεί, τέλος, να αφιερώσουμε λίγο ακόμα χώρο του Σημειώματος αυτού για μια σύντομη αναφορά σε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.
Αναφερόμενοι προηγουμένως στις σχετικές αναλύσεις των διαφόρων Σχολών και κυρίως εκείνων
του Μαρξ και του Κέυνς, καταγράψαμε συνοπτικά
τα βασικά στοιχεία τους, πάντοτε φυσικά στο φώς
των δεδομένων που είχαν τότε στην διάθεση τους.
Αν και πολλοί σύγχρονοι οικονομολόγοι επιμένουν (και ορθώς ίσως) να διατυπώνουν τις επιστημονικές περί της οικονομικής κρίσης σκέψεις τους
στη βάση των ως άνω κεντρικών (κοσμο)θεωρητικών προσεγγίσεων, είναι νομίζουμε χρήσιμο να
ακροθίξουμε, έστω, μερικές σημαντικές αλλαγές
που έχουν συντελεστεί στο μεσοδιάστημα και ιδίως
στη διάρκεια των λίγων τελευταίων δεκαετιών.
Για παράδειγμα, λοιπόν, η εξέλιξη της διεθνοποίησης της οικονομίας ήταν τόσο ραγδαία που
έχουν διαπιστωθεί δραματικές αλλαγές στον τρόπο
διαμόρφωσης ακόμα και των πιο βασικών οικονομικών μεγεθών. Πιο συγκεκριμένα, τα εθνικά όρια
άσκησης πολιτικής έχουν διαφοροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο στο νομισματικό αλλά και στο
δημοσιονομικό πεδίο.
Στις σχετικές διεργασίες εντάσσεται και το συγκεκριμένο μοντέλο ευρωπαϊκής ενοποίησης, στις
ιδρυτικές προδιαγραφές του οποίου κατέχουν περίοπτη θέση οι 4 ελευθερίες κίνησης (κεφαλαίων,
εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργατικού δυναμικού).
Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν όρους για
νέες μορφές εκδήλωσης των γνωστών αντιθέσεων
εντός του συστήματος, ακόμα και στον στενό πυρήνα του ή και στο εσωτερικό ηγεμονευουσών δυνάμεων. Παράλληλα, το όποιο υπερσυσσωρευμένο
(με την μορφή χρήματος) κεφάλαιο υποχρεώνεται
να αναζητά συνεχώς νέες κερδοφόρους διεξόδους.
Κάτι, που – εκτός των άλλων – αποσυνθέτει τις μέχρι σήμερα σταθερές του χρηματοπιστωτικού συστήματος, βάζει σε δεύτερη μοίρα τον παραγωγικό

Εισαγωγικό σημείωμα
προσανατολισμό, αποδιαρθρώνοντας τις βασικές
γραμμές παραγωγής στη μια χώρα μετά την άλλη…
Αυτές ακριβώς οι στρεβλώσεις και οι αντινομίες, ενώ ήταν ορατές ήδη από τα μέσα της δεκαετίας
του ‘90‚ έμειναν ουσιαστικά στο απυρόβλητο, αφού
η κυρίαρχη οικονομική θεωρία ήταν αυστηρά προσηλωμένη είτε στο δόγμα της αυτορρύθμισης είτε
στην φετιχοποίηση του ανεκτού ύψους του δημοσιονομικού ελλείμματος, απαγορεύοντας ακόμα και
την πιο στοιχειώδους κευνσιαννής έμπνευσης λύση
(προσωρινή) μέσω της άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής.
Τα (αναμενόμενα) αδιέξοδα έγιναν περισσότερο
εμφανή στα μέσα της αμέσως επόμενης δεκαετίας.
Τότε, που η σαφής παραβίαση των ίδιων των νόμων
της εξέλιξης έδινε πλείστες αφορμές για πυροσβεστικές παρεμβάσεις στην εξέλιξη των φάσεων ενός
πρωτόγνωρου οικονομικού κύκλου.
Η εξέλιξη είναι γνωστή. Και δεν είμαστε καθόλου
βέβαιοι ότι αυτό οφείλεται – όπως υπαινίσσονται
ορισμένοι οικονομολόγοι – στην υποτίμηση των
μέχρι σήμερα θεωρητικών στάνταρντς, ακόμα και
εκείνων της Σχολής του Φρίντμαν. Και τούτο, γιατί
στην πράξη αποδείχθηκε ότι το ίδιο το νεοφιλελεύθερο μοντέλο «ενοποιήσεων» ενεργοποίησε πολιτικές, οι οποίες λησμόνησαν τελικά πως μέσα στη
λογική που επέβαλε ενυπήρχε το σπέρμα της αυτοχειρίας του. Δεν φρόντισε, δηλαδή, να βάλει κανόνες ούτε για τον εαυτό του…
Χαρακτηριστικά παραδείγματα, η μη αποφυγή
της υπερβολικής διόγκωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, η αδυναμία (;) ελέγχου παράγωγων προϊόντων και η απλή παρακολούθηση (!) – σε συνθήκες μάλιστα εξελισσόμενης κρίσης – των εντελώς
ανεξέλεγκτων διαστάσεων που άρχισαν ήδη να
παίρνουν από το 2008-09 οι λεγόμενες εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές.
Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγουμε λοιπόν;
Βρισκόμαστε σε φάση εκδήλωσης μιας τυπικής κρίσης υπερπαραγωγής ή στο μέσο μιας κυκλικής διακύμανσης που δοκιμάζουμε τις συνέπειες μιας απότομης
κατάρρευσης της οριακής απόδοσης του κεφαλαίου;
Το πιο πιθανό είναι να ισχύουν και τα δύο.
Αποφεύγοντας, για προφανείς λόγους, να δείξουμε την δική μας προτίμηση, αισθανόμαστε την
ανάγκη ανακεφαλαιωτικής υπογράμμισης μιας τελευταίας επισήμανσης.
Και αυτή δεν είναι άλλη από την παράκληση να
στραφεί η προσοχή των αναγνωστών της σημερινής έκδοσης των «Ο.Χ.» σε μια απλή – και μάλλον
αυτονόητη – διαπίστωση. Ότι, δηλαδή, όλα τα δεδομένα που έχουμε σήμερα στην διάθεσή μας, πα-

ραπέμπουν αβίαστα σε επιστημονική ερμηνεία του
φαινομένου, η οποία αναφέρεται ευθέως στην κρίση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην
όξυνσή της λόγω της (ακραίων διαστάσεων) κυριαρχίας του εικονικού (πλασματικού) κεφαλαίου.
Αυτός ο ισχυρισμός μας, άλλωστε, επιβεβαιώθηκε μόλις πρόσφατα ( πριν από μερικούς μόνο
μήνες), όταν μελέτες έγκριτων οικονομολόγων παρουσίασαν, στη διάρκεια Σύσκεψης των G8 (Μεξικό), στοιχεία που αποκαλύπτουν πως μέσα σε 4
μόλις χρόνια (2007-2011) η εξωχρηματιστηριακή
αγορά παραγώγων (over the counter) εκτινάχθηκε
στα 700 τρις. δολάρια περίπου, σε πολλαπλάσια,
δηλαδή, μεγέθη – ποσοστά σε σχέση με τον παγκοσμίως παραγόμενο πλούτο!...
Ήταν προφανές πως μια τέτοια εξέλιξη θα διαμόρφωνε εξ’ αντικειμένου όρους για την εκδήλωση
παράλληλων κρίσεων χρέους σε ευάλωτες οικονομικές ζώνες. Κρίσεις, που έγιναν ανεξέλεγκτες και
μη διαχειρίσιμες, αφού την ίδια ώρα απαγορεύτηκε
η χρήση βασικών θεωρητικών υποδειγμάτων (όπως
του Hansen περί συμψηφιστικού ελλείμματος) ή
και η ενεργοποίηση στοιχειωδών αμυντικών μηχανισμών (π.χ. deficit spending)
Ελπίζουμε ότι τα Άρθρα, οι Απόψεις και τα Σχόλια, που θα κατατεθούν σήμερα στη δική σας κρίση,
θα συμβάλουν στην καλύτερη δυνατή αξιολόγηση
των σύνθετων παραμέτρων, τις οποίες φιλοδοξεί
να καλύψει το Ειδικό Αφιέρωμά μας.
							
			
Α. Ν.

Σημείωση
Για την σύνταξη του παρόντος Εισαγωγικού Σημειώματος, χρησιμοποιήθηκαν ως ΠΗΓΕΣ άντλησης στοιχείων
και πληροφόρησης:
1. UNESCO – Λεξικό Κοινωνικών Επιστημών, τομ. III
2. Brooman, F.S – Μακροοικονομική, τεύχ. 2ο (Εκδ. Παπαζήση)
3. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΣΣΔ – Πολιτική Οικονομία (Ελλ.
Εκδ. 1961)
4. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ – Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Τομ. 11
5. Keynes, J.M. – Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του Τόκου και του Χρήματος (Εκδ. Παπαζήση)
6. Marx, K. – Το Κεφάλαιο, Τομ. III ( Μτφ. Σκουριώτη Ι.)
7. Samuelson, P. A. – Οικονομική, Μτφ. Καλόγρη Κ. (Εκδ. Παπαζήση)
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Άποψη

Διονύσης Χιόνης
Καθηγητής
Οικονομικών στο
Δημοκρίτειο Παν.
Θράκης

Είναι επίκαιρη
ή οχι η συζήτηση
περί αναδιάρθρωσης
του ελληνικού χρέους;

Στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, το ζήτημα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους
έχει απασχολήσει πολλές φορές την πολιτική σκηνή στην χώρα μας, τα Όργανα της Ένωσης
και τη Διοίκηση του ΔΝΤ.
Το ίδιο ζήτημα, επίσης, έχει γίνει αφορμή για σχετικές τοποθετήσεις μελών της επιστημονικής
μας κοινότητας, με δημοσιοποίηση αρκετών (και αντιπαραθετικών κάποιες στιγμές) εκτιμήσεων σε σχέση με την σκοπιμότητα της αναδιάρθρωσης στην εκάστοτε συγκυρία, αλλά και την
αποτελεσματικότητά της.
Τελευταία, πριν και μετά την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών στην Αθήνα, το
θέμα έχει επανέλθει ποικιλοτρόπως στην επικαιρότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επίμονες
παρεμβάσεις του ΔΝΤ, με τις οποίες αμφισβητείται ευθέως η βιωσιμότητα του χρέους, καθώς
και τις συνεχείς επισημάνσεις ευρωπαίων αξιωματούχων ή αναλυτών, που αντιμετωπίζουν από διαφορετικές, πάντως, οπτικές – το σχετικό πρόβλημα.
Τούτων δοθέντων, θεωρήσαμε σκόπιμο, ως Επιτροπή Σύνταξης των ‘’Ο.Χ.’’, να απευθύνουμε
το ερώτημα του ως άνω τίτλου στον ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ Οικονομικών Επιστημών) και μέλος της ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΜΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗ ΧΙΟΝΗ, την άποψη του οποίου δημοσιεύουμε αμέσως παρακάτω.
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Άποψη

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
« Η πορεία του ελληνικού χρέους και η δυνατότητα
εξυπηρέτησής του ταυτίζεται με την κρίση στην ελληνική και την ευρωπαϊκή οικονομία.
Παρ’ όλες τις δύο αναδιαρθρώσεις, το ελληνικό χρέος
συνεχίζει να μην είναι εξυπηρετήσιμο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον αναγκαία και η τρίτη αναδιάρθρωσή του. Κυριότερο
λόγο αποτυχίας αποτέλεσε η μη επαρκής προετοιμασία
της κάθε προηγούμενης αναδιάρθρωσης.
Στην Ελλάδα περισσότερο και στην Ευρωζώνη λιγότερο, το θέμα της αναδιάρθρωσης και της συζήτησης για
τις προϋποθέσεις επιτυχίας της είναι ένα από τα πολλά
οικονομικά ταμπού. Άλλωστε, η ίδια η λέξη ‘’αναδιάρθρωση’’ αποτελούσε απαγορευμένη λέξη και στις δύο
αναδιαρθρώσεις μέχρι και την… προηγούμενη μέρα
των αντίστοιχων αποφάσεων!... Είναι χαρακτηριστικό
μάλιστα ότι προηγούμενος Υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών είχε απειλήσει με προσφυγή στη δικαιοσύνη (!), προκειμένου να απαγορεύσει τη συζήτηση για
την αναδιάρθρωση του χρέους…
Τα αποτελέσματα αυτής της τακτικής είναι γνωστά και
δεν χρειάζεται να επανέλθουμε. Χρειάζεται όμως να
επισημάνουμε ότι στη σημερινή συγκυρία ίσως θα ήταν
ωφέλιμο να υιοθετήσουμε διαφοροποιημένη τακτική,
μια και η προηγούμενη δε μας οδήγησε σε κάτι βιώσιμο. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται να προετοιμάσουμε
κατάλληλα τις ελληνικές προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να λάβει χώρα μια ενδεχόμενη αναδιάρθρωση.
Αξίζει εδώ να υπογραμμίσουμε ότι σε καμία περίπτωση
αυτό δε μπορεί να ερμηνευθεί ως μονομερής ενέργεια
από τους ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές, δοθέντος
ότι μια τέτοια πρωτοβουλία κατατίθεται με τη μορφή
πρότασης διαλόγου και ότι θα συνοδεύεται από την
επίκληση συγκεκριμένων λόγων, που συνηγορούν στη
δική μας σπουδή.
Αναφορικά με την ως άνω επισήμανση, είναι απαραίτητο να συνυπολογισθούν ορισμένα δεδομένα.
Στην τρέχουσα, λοιπόν, συγκυρία, η διεθνής αγορά

ομολόγων βρίσκεται σε μια σημαντική καμπή. Συνεχίζει να υποεκτιμά κινδύνους, όταν (ενώ) σε άλλες εποχές
θα αξίωνε πολύ μεγαλύτερες αποζημιώσεις. Και εδώ,
ας σκεφτεί κανείς ότι στα εταιρικά ομόλογα υψηλού
ρίσκου οι αποδόσεις το 2008 ήταν 23% (σήμερα βρίσκονται στο 5,6%) ενώ και των αναδυόμενων κρατών
έχουν υποχωρήσει από το 6% το 2008 στο 2,6% σήμερα.
Δεδομένου όμως του κύκλου των αγορών, αναμένουμε κάποια στιγμή αυτή η ‘’καλή’’ εποχή να σταματήσει
και οι αγορές να υιοθετήσουν διαφορετική προοπτική
και άλλες προσδοκίες. Τότε, βεβαίως, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να συζητήσει κανείς αλλά και να αποσπάσει
υποσχέσεις για την αναδιάρθρωση ενός χρέους ύψους
320 δις ευρώ περίπου…
Η καλή, όμως, συγκυρία ενισχύεται και από το γεγονός
ότι η FED συνεχίζει την αγορά ομολόγων και την πολιτική νομισματικής χαλάρωσης, την οποία όμως, όπως
ανακοίνωσε ο Ben Bernαke σε Συνέντευξη Τύπου την
22/5/2012 θα περιορίσει στις αρχές του 2014. Και τότε
ίσως έλθει και η στιγμή που θα αλλάξει η στάση των
αγορών απέναντι σε κρατικά χρέη.
Εκτός από την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, υπάρχουν
ασφαλώς και κάποιοι λόγοι που επιβάλλονται από τις
εσωτερικές οικονομικές εξελίξεις. Η ελληνική οικονομία, λοιπόν, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο, όπου η
αβεβαιότητα της χώρας και το συστημικό ρίσκο συνεχίζουν να είναι υψηλά, με αποτέλεσμα αυτό να επισκιάζει
την οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση, καθιστώντας
αδύνατη την ανάπτυξη. Αν η ελληνική οικονομία καταγράψει και το 2013 ύφεση του επιπέδου -5%, τότε το
2014 θα ξεκινήσει με αρνητικούς οιωνούς, κάτι που θα
έχει ως συνέπεια να ακυρωθούν οι προϋποθέσεις επιτυχίας του προγράμματος του Δεκεμβρίου του 2012.
Και τότε, για άλλη μια φορά ο προβληματισμός σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας θα κορυφωθεί, εκτοξεύοντας τα spreads και τα cds στα ύψη. Σε
μια τέτοια περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι (ακόμα
μια φορά) να συρθούμε από τις εξελίξεις των αγορών,
κάνοντας μία ακόμα αποτυχημένη αναδιάρθρωση…»
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Ιωάννης Κ. Μουρμούρης
Καθηγητής “Οικονομικής και
Μάνατζμεντ των Μεταφορών” του τμήματος “Οικονομικών επιστημών”, του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Αναπληρωτής Πρύτανης στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, καθώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος M.B.A.

“Επενδύσεις
στις μεταφορικές
υποδομές:
Περιορισμοί
και επιπτώσεις
στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας”

Οι επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές ως μοχλός ανάπτυξης θεωρείται στην Ελλάδα ως αξιωματική θέση,
αλλά αυτό απέχει πολύ από το να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και παραδεκτό. Η οικονομική ανάπτυξη μιας
χώρας απαιτεί επαρκείς υπηρεσίες μεταφορών. Είναι γενικά αποδεκτό ότι, για μια δεδομένη χώρα σε ένα ορισμένο στάδιο της ανάπτυξης τής, υπάρχει θεωρητικά μια βέλτιστη ποσότητα απαιτούμενης μεταφορικής υποδομής.
Παρ’ όλα αυτά, ο καθορισμός του ποσοστού αυτών των επενδύσεων δεν είναι αδιαμφισβήτητος. Οι εμπειρογνώμονες και οι φορείς χάραξης πολιτικής αναγνωρίζουν τη σημασία των μεταφορών ως μέσο οικονομικής προόδου,
αλλά δεν διαθέτουν πάντα τα εργαλεία της λήψης επενδυτικών αποφάσεων που θα εξυπηρετούν την επιθυμητή
και δυνατή οικονομική ανάπτυξη. Λίγες είναι οι συνολικές αναλυτικές προσεγγίσεις στην θεωρία των μεταφορών
και των συνεπειών της στην ανάπτυξη που έχουν εκπονηθεί μέχρι σήμερα.
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στη χάραξη πολιτικής και διασαφήνισης ζητημάτων και προτείνει στις ελληνικές
αρχές ορισμένα στοιχεία της ανάλυσης που συμβάλλουν στον προσδιορισμό της επίδρασης των επενδύσεων μεταφορών στην οικονομική ανάπτυξη. Εξετάζει τα βασικά θέματα που αφορούν στον προσδιορισμό των στόχων
του συστήματος μεταφορών, στη βιωσιμότητα, στη σκοπιμότητα, καθώς και στα θέματα περιφερειακού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο.
Λέξεις κλειδιά: Πολιτικές μεταφορών, Επενδύσεις μεταφορικών υποδομών, Μεταφορές και ανάπτυξη, Επενδύσεις μεταφορών στην Ελλάδα.
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1. Εισαγωγή
Οι επενδύσεις στις μεταφορικές υποδομές ως μοχλός ανάπτυξης θεωρείται στην Ελλάδα ως δεδομένη
αξιωματική θέση, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο και παραδεκτό. Ακόμη και αν η μεταφορά θεωρείται ως βασικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη, υπάρχει ένα μεγάλο
ερώτημα όσον αφορά το βέλτιστο ύψος των μεταφορών σε αστικές και μη αστικές περιοχές, για μια δεδομένη χώρα σε ένα ορισμένο στάδιο ανάπτυξής της. Οι
σημερινές τάσεις με την περιβαλλοντική πρόκληση,
την κλιματική αλλαγή, την ύφεση, τα θέματα μεταβολών στη ενέργεια και τις τεχνολογίες υποκατάστασης,
όπως οι τηλεπικοινωνίες, δείχνουν ότι η μεταφορά δεν
είναι απαραίτητα συμβατή ή/και προϋπόθεση για την
βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, ο καθορισμός των απαραιτήτων έργων μεταφορικών υποδομών είναι μακράν από
το να είναι ομόφωνα παραδεκτός.
Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί μια από τις βασικές χωρικές δικτυακές δομές της σύγχρονης πόλης,
περιφέρειας και κοινωνίας, που επηρεάζεται ανάλογα
αυτό μια σειρά παράγοντες:
• Γεωγραφικούς και δημογραφικούς,
• Πολιτικούς και κοινωνικούς,
• Οικονομικούς, και
• Τεχνολογικούς.

Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η υλοποίηση
των επενδύσεων στις μεταφορές είναι μια πολύπλοκη και δύσκολη διαδικασία, αποτελεί δε αναπόσπαστο μέρος της συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού και
ανάλυσης των δραστηριοτήτων, πολύ μακριά από μια
παραδοσιακή προσέγγιση βελτιστοποίησης ενός μεμονωμένου τομέα. Το παραπάνω γίνεται όλο και πιο κρίσιμο για την ελληνική οικονομία, όπου ο σχεδιασμός και
προγραμματισμός δεν είναι απαρέγκλιτες προϋποθέσεις, αλλά μάλλον προκύπτουν τυχαία και χαοτικά. Το
πρόβλημα επιτείνεται με την σπανιότητα των κεφαλαίων εθνικών και διεθνών. Έτσι, ο ορισμός των επιπτώσεων της μεταφοράς για την ελληνική οικονομία είναι πιο
δύσκολο να προσδιορισθεί. Στις παρακάτω ενότητες
θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε θέματα χάραξης
πολιτικής, τον ορισμό των επενδυτικών στόχων στις
μεταφορές, την εκτίμηση ορισμένων έργων μεταφοράς
και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη.
2. Ορισμός του προβλήματος: Στόχοι της μεταφοράς
Για να διαπιστωθεί η επίδραση της επένδυσης ενός
μεταφορικού έργου στην ελληνική οικονομία είναι απαραίτητο να καθορισθούν οι στόχοι των μεταφορών και
η λογική μιας τέτοιας επένδυσης. Αυτό είναι το πρώτο
βήμα για μια ολοκληρωμένη χάραξη πολιτικής.
Έτσι, ένα εθνικό σύστημα μεταφοράς ή η διαμόρ-
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φωση μιας εθνικής πολιτικής μεταφορών πρέπει να
αντιμετωπίσει το πιο δύσκολο πρώτο ερώτημα: «Ποιοι
είναι οι εθνικοί στόχοι που το σύστημα μεταφοράς προορίζεται να εξυπηρετήσει;» (Heymann, 1965). Δυστυχώς,
αυτό σχεδόν ποτέ δεν προσδιορίστηκε στην ελληνική
οικονομία, ούτε φαίνεται να την απασχολεί. Στην περίπτωση αυτή η ερώτηση οδηγεί νομοτελειακά στο
οδυνηρό γεγονός, ότι μεγάλα τμήματα της ελληνικής
κοινωνίας και των περιφερειών είναι σε ισχυρή σύγκρουση με τους συνολικούς εθνικούς στόχους. Αυτές
είναι οι γνωστές συγκρούσεις μεταξύ των περιφερειακών συμφερόντων σε σχέση με το εθνικό συμφέρον
και ακόμη περισσότερο μεταξύ των τμημάτων της κοινωνίας και περιοχών με άνιση ανάπτυξη. Ως εκ τούτου,
το παραδοσιακό ερώτημα «ποια υποδομή και που», δεν
είναι αρκετό στην περίπτωσή μας μια και δεν υπάρχει
εθνικό σχέδιο και προγραμματισμός.
Οι μεταφορές είναι ένα μέσο, αλλά και πεδίο για να
εξυπηρετηθούν άλλοι στόχοι των διαφόρων χωρικών και
κοινωνικών δραστηριοτήτων και για το λόγο αυτό δεν
πρέπει να αντιμετωπίζονται μεμονωμένα και χωρίς
σαφή σύνδεση με ένα συνολικό εθνικό σχέδιο δραστηριοτήτων και τους στόχους του. Ορισμένοι από
τους στόχους είναι οικονομικοί όπως: η αύξηση της βιομηχανικής ή γεωργικής παραγωγής, η εκμετάλλευση των
φυσικών πόρων, η επανεκκίνηση της περιφερειακής οικονομίας, κλπ., και μερικοί είναι μη οικονομικού χαρακτήρα,
όπως: η ενίσχυση της συνοχής και η άμυνα της χώρας, η
προστασία του περιβάλλοντος, κλπ. (Heymann, 1965). Οι
οικονομικοί και οι μη οικονομικοί στόχοι δεν είναι πάντα
προς την ίδια κατεύθυνση και αναφύονται συχνά μεγάλες
αντιθέσεις και συγκρούσεις μεταξύ των. Επιπλέον, χαρακτηριστικά παραδείγματα ακριβών υποδομών μεταφορών, οι οποίες δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ (όπως για
παράδειγμα το δεύτερο πολυτελές αεροδρόμιο της Βαλένθια στην Ισπανία που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πρακτικά αχρησιμοποίητο),
κάνουν τέτοιες αποφάσεις να είναι αρκετά επικίνδυνες σε
ένα οικονομικό περιβάλλον, με την σπανιότητα των επενδυτικών κεφαλαίων και την ισχυρή ύφεση.
Το γεγονός ότι οι στόχοι των μεταφορών είναι συχνά ανταγωνιστικοί, αντικρουόμενοι, δυσδιάκριτοι και
ασύμβατοι μεταξύ τους θέτει ένα σοβαρό σύνολο προβλημάτων για τους εμπειρογνώμονες και οικονομολόγους, που προσπαθούν να βελτιστοποιήσουν τις ανάγκες μεταφοράς, του συστήματος μεταφοράς και του
συστήματος χωρικών δραστηριοτήτων.
Το είδος και η έμφαση των στόχων σχετίζεται με την
οικονομική αποτελεσματικότητα με την ευρεία έννοια
του όρου, έτσι ώστε η οικονομική ανάλυση διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο.
Αλλά ας προσπαθήσουμε να εξετάσουμε το ρόλο και
τα όρια της οικονομικής ανάλυσης σε τέτοια προβλήματα. Η οικονομική σκέψη ασχολείται κυρίως με τη λογική
της διαδικασίας κατανομής και επιλογής που λέει: πώς
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γίνεται η επιλογή, αλλά όχι τι να επιλεγεί (Heymann,
1965). Αυτό το τελευταίο είναι αντικείμενο διεπιστημονικό, που αποτελεί μέλημα πολλών ειδικοτήτων και
εμπειρογνωμόνων. Ένας οικονομολόγος είναι στο στοιχείο του για την εξεύρεση της πλέον αποτελεσματικής
ή της λιγότερο κοστοβόρας μεθόδου για την επίτευξη
ενός απλού και σαφώς καθορισμένου στόχου.
Ο ειδικός οικονομολόγος στις μεταφορές πρέπει να
αναγνωρίσει ότι η επιλογή μεταξύ των εναλλακτικών συστημάτων εθνικών μεταφορών επηρεάζει ουσιαστικά και
εν μέρει καθορίζει την αναπτυξιακή πορεία του κράτους
και της στρατηγικής του για ανάπτυξη. Αυτό δεν είναι ένα
οικονομικό πρόβλημα βελτιστοποίησης ή αποδοτικότητας, αλλά μια υψηλού επιπέδου πολιτική απόφαση για
την οποία κανένα μοναδικό κριτήριο δεν είναι από μόνο
του κατάλληλο. Οι αποφάσεις με στόχο την “μεγιστοποίηση της εθνική ανάπτυξης” είναι κάπως υποκειμενικοί ή/
και διαισθητικοί και βασίζονται στην πίστη, ότι ορισμένοι
στόχοι είναι μεγαλύτερης σπουδαιότητας από άλλους
(Heymann, 1965), αλλά και σε διαφορετικές σταθερές και
αντιλήψεις, όπως για παράδειγμα οι μεταφορές έναντι της
ενέργειας, της βιομηχανίας και των τηλεπικοινωνιών.
Οι εμπειρογνώμονες και οι οικονομολόγοι που είναι
αντιμέτωποι με την επιλογή εκτίθενται σε πολλά προβλήματα, όπως: ποσοτικών έναντι ποιοτικών δεδομένων,
αντικρουόμενων στόχων, ασαφούς και αβέβαιης πληροφορίας, τοπικών ή εθνικών συγκρούσεων, διαφορετικών
συμφερόντων, τεχνικών ζητημάτων βελτιστοποίησης,
εμμονές πολιτικών προσανατολισμών κ.λπ.
Σε μια ανοικτή, ώριμη και σχεδιασμένη οικονομία,
οι μεταφορές και οι χωροθετικές επιλογές δραστηριοτήτων μπορούν να επιτευχθούν πολύ πιο συνειδητά
και με συνέπεια. Όσον αφορά στη χωροθέτηση μιας
οικονομικής δραστηριότητας (Heymann, 1965), αλλά
και στον προσδιορισμό των κύριων «διαρθρωτικών δομικών-περιφερειακών» στόχων θα μπορούσαμε να
προσδιορίσου με 4 βασικές κατευθύνσεις:
1. Για την αποκατάσταση της «ανισότηταςανομοιομορφίας-ανομοιογένειας» της οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ περιφερειών.
2. Για την αύξηση του ποσοστού παραγωγής που
προέρχεται από τις πρώην παραμελημένες περιοχές της χώρας.
3. Για την σύνδεση της αρχής του συγκριτικού ή/και
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι της «αυτάρκειας» σε μια ανοιχτή κοινωνία.
4. Για την σύνδεση με την δικτυακή υποδομή (Μεταφορές- Ενέργεια- Τηλεπικοινωνίες ) των οικονομικών δραστηριοτήτων και λειτουργιών κάνοντάς τες να λειτουργούν σαν ένα ενιαίο σύνολο
συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.
Η ελαχιστοποίηση της ζήτησης μεταφορών σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες υποκατάστασης, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση σχεδιασμού για τους μελετητές.
Η θέση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η

Άρθρο

θέση των κατοικιών εργαζομένων κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις προέρχεται συχνά από την επιθυμία
για την εξοικονόμηση της μεταφοράς και όχι από ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά κίνητρα.
Η δημιουργία χερσαίων μεταφορών με την κατασκευή των σιδηροδρόμων απλώς απάντησε στην οικονομική δυνατότητα που ασφαλώς ενισχύεται από τις
πολιτικές επιδότησής των αλλά και κινήτρων επιδότησης γης των κυβερνήσεων (Heymann, 1965). Ο βαθμός
στον οποίο η μεταφορά δημιουργεί ή υποστηρίζει τις
νέες δραστηριότητες σίγουρα θα εξαρτηθεί από την
ύπαρξη των άλλων συντελεστών που επηρεάζουν την
οικονομία: η ύπαρξη της βιομηχανικής υποδομής και
των πρώτων υλών, η ποιότητα της διοικητικής διάρθρωσης, της κοινωνικής συνοχής και συναίνεσης αλλά
και συστράτευσης, κοινωνικής ηρεμίας και τάξης, του
εκπαιδευτικού συστήματος, της σαφήνειας των νομικών και ιδιοκτησιακών σχέσεων, και όλες τις άλλες
πτυχές ενός κράτους που έχει την έντονη «διάθεση και
επιθυμία ανάπτυξης, προόδου και επιχειρηματικότητας».
3. Η οικονομική αξιολόγηση των έργων μεταφοράς
Η οικονομική αποτίμηση ενός έργου μεταφοράς μετρά τις επιπτώσεις μιας επένδυσης μεταφοράς σε μια
συγκεκριμένη οικονομία.
Η επένδυση στον τομέα των μεταφορών δεν γίνεται
για απλή βελτίωση των μεταφορών, αλλά ως μέσο για
ευρύτερους στόχους, κυρίως της σύνδεσης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενεργεί ως καταλύτης για την
ανάπτυξη.

Η υπόθεση που γίνεται συχνά είναι: ότι μια ευρεία
διαθεσιμότητα των μεταφορών αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη στις περισσότερες υποανάπτυκτες ή χαμηλού εισοδήματος
κοινωνίες. Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από το να ισχύει
για τις ανεπτυγμένες χώρες. Οι επενδύσεις μεταφορών
στην Ελλάδα ανήκουν σε αυτή την τελευταία κατηγορία
καθιστώντας την αξιολόγησή τους ιδιαίτερα δύσκολη
και αμφιλεγόμενη, όταν μάλιστα δεν υπάρχει σοβαρή
μελέτη σκοπιμότητας ή βιωσιμότητας για την επιλογή
τους και επικρατούν συνήθως τα πολιτικά επιχειρήματα
και όχι τα οικονομικής φύσεως.
Δεδομένου ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αντικειμενικά πόσες επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών πραγματικά χρειάζονται σε κάθε δεδομένη οικονομική περίοδο,
υπάρχει μια τάση να υπερεκτιμώνται τα έργα με κίνδυνο
σπατάλης πόρων. Παραδείγματα φαραωνικών υποδομών μεταφορών είναι πολύ κοινά σε όλο τον κόσμο.
Αναμφίβολα, η μεταφορά επηρεάζει την πορεία της
οικονομικής ανάπτυξης πολύ έντονα (Litman, 2010),
αλλά αν είναι σε θέση να επιστρατεύσει και να δημιουργήσει άλλες οικονομικές δραστηριότητες είναι αμφισβητήσιμο στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι, διαπιστώνεται το γεγονός ότι υπάρχει ένα σημαντικό αντίκτυπο
στην ανάπτυξη κατά την περίοδο κατασκευής μιας
υποδομής μεταφορών, αλλά μάλλον πολύ λίγο κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της, πολύ συχνά το κατασκευαστικό στάδιο παραπλανά την απόφαση για την επένδυση, εάν η ανάπτυξη είναι το βασικό κριτήριο.
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Η μείωση της ζήτησης για μεταφορές μπορεί να σημαίνει καλύτερο σχεδιασμό των χρήσεων γης, προσπάθειες
για τη μείωση των φορτίων κατά τις ώρες αιχμής και πιθανή αποτελεσματική υποκατάσταση μεταφορών, όπως για
παράδειγμα στη μετάδοση της ηλεκτρικής ενέργειας που
εξαφανίζει την ανάγκη για τη μεταφορά του άνθρακα. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές
οικονομίες, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αποτελεσματικότητα της προσέγγισης αυτής της λογικής δικαιολογείται πράγματι (Heymann, 1965).
Η οικονομική μεθοδολογία αξιολόγησης των έργων
μεταφορών σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες εξακολουθεί να είναι πρωτόγονη, με την απουσία των βασικών
στατιστικών και αποπροσανατολίζεται από το μεροληπτικό πολιτικό ενδιαφέρον. Στον τομέα των μεταφορών, η αξιολόγηση των σιδηροδρομικών έργων και σε
κάποιο βαθμό, επίσης της ναυτιλίας και των λιμενικών
έργων ήταν συνήθως περιορισμένη σε μια οικονομική
ανάλυση τύπου cash flow analysis, προκειμένου να
διαπιστωθεί αν τα μελλοντικά έσοδα θα μπορούσαν να
καλύψουν τα έξοδα (Adler, 1965).
Πριν να μπορεί ένα συγκεκριμένο έργο μεταφοράς να
αξιολογηθεί, δύο προκαταρκτικά βήματα είναι απαραίτητα (Adler, 1965). Το πρώτο βήμα αποτελείται από μια
γενική οικονομική έρευνα στη χώρα με δύο στόχους: Ο
πρώτος στόχος είναι να εντοπιστούν οι γενικές ανάγκες
μεταφορών της χώρας και ο δεύτερος στόχος να αποτελέσει τη βάση για την αξιολόγηση των μεταφορικών αναγκών σε σχέση με τις απαιτήσεις των άλλων τομέων της
οικονομίας. Το δεύτερο βήμα θα πρέπει να είναι μια λεπτομερής έρευνα των μεταφορών της χώρας, προκειμένου να καθοριστούν οι προτεραιότητες στον τομέα αυτό.
Κατά την αξιολόγηση ενός έργου, χωριστές οικονομικές αναλύσεις και μελέτες θα πρέπει να γίνονται για
κάθε επιμέρους υποέργο. Διαφορετικά είναι πιθανό
ότι τα πολύ μεγάλα οφέλη από ένα υποέργο μπορεί να
κρύψουν τις ανεπάρκειες άλλων (Adler, 1965).
Οι περιορισμοί του ανταγωνισμού που απορρέουν
από μονοπωλιακά ή ολιγοπωλιακά φαινόμενα της αγοράς
δεν έχουν άμεση σχέση με τις τιμές και το κόστος. Επιπλέον, πολλά και σοβαρά προβλήματα προκύπτουν από την
άμεση ή έμμεση επιδότηση πολλών υπηρεσιών, λειτουργιών και υποδομών μεταφορών από τις κυβερνήσεις.
Η ακριβής μέτρηση του οικονομικού κόστους του έργου είναι ουσιαστικά πιο εύκολη από τη μέτρηση της οικονομικής ωφέλειας. Η υποκειμενική υπερεκτίμηση των κοινωνικών και έμμεσων ωφελειών του έργου είναι ένα κοινό
και σύνηθες όπλο για την πολιτική επιχειρηματολογία.
Οι σκιώδεις τιμές, το κοινωνικό κόστος καθώς και το
εξωτερικό κόστος είναι χρήσιμα εργαλεία, έννοιες και τεχνικές για την οικονομική αξιολόγηση των έργων μεταφοράς.
Οι προσεγγίσεις κόστους-οφέλους και εν γένει η χρηματοοικονομική ανάλυση εστιάζουν στην ικανότητα του έργου να καλύψει το σύνολο των λειτουργικών δαπανών καθ’
όλη την διάρκεια της ζωής του και επίσης να επιφέρει μία
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ικανοποιητική απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων.
Τρεις κύριες διαφορετικές μεθοδολογικές μορφές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση στην
αξιολόγηση με χρηματοοικονομικούς όρους: ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (Internal Rate of Return,
or Return On Investment), η σχέση κόστους-οφέλους
(Cost-Benefit Ratio), και η συνολική περίοδος απόσβεσης/αποπληρωμής (Payback period) της επένδυσης
(Μουρμούρης Κ.Ι. 2005).
Η παραδοσιακή ανάλυση κόστους-οφέλους με την
προεξόφληση οφέλους και κόστους, από το κόστος
ευκαιρίας του κεφαλαίου, είναι θεωρητικά ο καλύτερος
τρόπος σύγκρισης των διαφόρων έργων. Το πιο σημαντικό μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι ένα
συγκεκριμένο επιτόκιο πρέπει να επιλεγεί για την προεξόφληση. Στην πράξη, το επιτόκιο που επιλέγεται είναι συχνά αυτό που καταβάλλεται, το οποίο μπορεί να
μην έχει καμία σχέση με το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου σε μια χώρα (Adler, 1965). Δυστυχώς, το κόστος
ευκαιρίας του κεφαλαίου δεν είναι γνωστό και μπορεί
να εκτιμηθεί με ένα σημαντικό περιθώριο σφάλματος.
Αυτό είναι κρίσιμο, δεδομένου ότι το επιτόκιο αποπληρωμής είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες
της προσέγγισης κόστους-οφέλους.
Συνδυασμένες προσεγγίσεις, ανάλυση ευαισθησίας
και μέθοδοι πολλαπλών κριτηρίων παρέχουν πιο ασφαλή αποτελέσματα.
Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστεί η διάχυση των συνεπειών και των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας επένδυσης
υποδομής στην περιφερειακή και εθνική οικονομία με μια
μέθοδο του τύπου ανάλυσης εισροών-εκροών του Leontief
Β. (Leontief, 1986) ή τις μεθόδους τύπου PROPAGE (1980)
της Γαλλικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας INSEE.
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Στην επενδυτική δραστηριότητα υπάρχουν και κάποια «αυτόματα» συστήματα ελέγχου απόδοσης αν οι
μελέτες σκοπιμότητας είναι πλημμελείς. Έτσι, λοιπόν,
μπορούμε να δημιουργήσουμε μια λίστα που με τους
«υποχρεωτικούς» εταίρους ή διαδικασίες, που ακριβώς
επειδή δεν θα ήθελαν να αποτύχουν ή να πληρώσουν,
λειτουργούν σαν φίλτρα οικονομικού ελέγχου και σκοπιμότητας έναντι του έργου και της πολιτείας:
• Τράπεζες και Ασφάλειες (Έλεγχος και αποδοχή της
χρηματοοικονομικής σκοπιμότητας τόσο σε επίπεδο
χρηματοδότησης όσο και σε επίπεδο ασφάλισης).
• Ε.Ε.: ΕυρωπαϊκήΈνωση (Χρηματοοικονομική σκοπιμότητα, απαίτηση, αλλά και πολιτικά ανταλλάξιμη, υποκειμενική και υπερκεράσιμη).
• ΣτΕ (Βασικός αλλά όχι φυσικός εταίρος της σκοπιμότητας).
• Περιβάλλον (Ενιαία λογική της κοινωνικής σκοπιμότητας).
• Παραχώρηση (ΡΡΡ/I/F) ( Ισχυρή θέση της χρηματοοικονομικής σκοπιμότητας λόγω ισχυρής συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων).
Έτσι, αν θέλουμε να εξετάσουμε τις επενδύσεις των
μεταφορών ως μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, είναι περισσότερο από αναγκαίο να δομήσουμε
μια μέθοδο αξιολόγησης κατάλληλη για τη συγκεκριμένη επένδυση, διαφορετικά κινδυνεύουμε να χάσουμε το κεφάλαιο και την προσπάθειά μας. Το σφάλμα σε
τέτοιες περιπτώσεις ανακαλύπτεται πολλά χρόνια μετά
και εκφράζεται κυρίως με το κεφάλαιο που λείπει από
άλλες επενδύσεις πιο παραγωγικές, με την σπατάλη
των ανθρώπινων πόρων και προσπαθειών, αλλά και
τον αποπροσανατολισμό της οικονομίας.
4. Μεταφορές και οικονομική ανάπτυξη
Γίνεται συχνά αποδεκτό ότι όλες οι βελτιώσεις στις
μεταφορές δημιουργούν τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι ότι ορισμένες το κάνουν και
άλλες δεν το κάνουν (Leuning, 2011) και ότι ακόμη ορισμένες από αυτές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με
καθαρά οικονομικούς όρους υπό την έννοια ότι μπορεί
να υπάρχουν καλύτερες και επικερδέστερες ευκαιρίες
επενδύσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας.
Η οικονομική ανάπτυξη συνεπάγεται ότι το εθνικό εισόδημα αυξάνεται και ότι τα οφέλη από την αύξηση του
εθνικού εισοδήματος οδηγούν στη βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου των ατόμων με χαμηλό εισόδημα. Ως εκ τούτου,
δεν είναι μόνο η αύξηση του εισοδήματος που εμπλέκεται,
αλλά και η κατανομή του εισοδήματος (Lefeber, 1965).
Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη έχει ιδιαίτερα αναλυθεί στο πλαίσιο της οικονομίας του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού και με ιδιαίτερη έμφαση
στα κριτήρια για την αποδοτικότητα. Η απόδοση δεν
είναι αυτοσκοπός, είναι ένας απαραίτητος σύντροφος
του υψηλότερου δυνατού ρυθμού με τον οποίο η εθνική οικονομία μπορεί να αναπτύσσεται και να απορρο-

φά την ανεργία. Ανταγωνιστικές τιμές και κατάλληλες
επενδυτικές πολιτικές θα οδηγήσουν, αν οι συνθήκες
είναι ευνοϊκές, σε αποτελεσματικό εθνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό (Lefeber, 1965).
Η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς σχεδιασμό είναι σαν να προσπαθεί ένα ακυβέρνητο πλοίο να
προσεγγίσει ένα λιμάνι το οποίο είναι άγνωστο ή ανύπαρκτο. Η μελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας είναι ο μοναδικός ασφαλής πλοηγός των έργων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αμφιλεγόμενων
ή άστοχων και αποτυχημένων έργων και προτάσεων
λόγω ανυπαρξίας μελέτης σκοπιμότητας είναι τα εξής:
• Λιμάνι Αστακού (Τριάντα χρόνια ψάχνει χρήση και
οικονομική ταυτότητα).
• Δυτικός σιδηροδρομικός άξονας. –Πρόταση υπό μελέτη. (Παράλληλος με δρόμο και μεγέθους όσο το ΑθήναΘεσσαλονίκη για το 1/20 του μεταφορικού έργου και
απαιτεί τεράστια τούνελ στον ορεινό όγκο της Πίνδου).
• Κρυονέρι-Αγρίνιο σιδηροδρομική σύνδεση (Χωρίς
μεταφορικό έργο).
• Διπλή σιδηροδρομική σύνδεση αεροδρομίου Σπάτων με Αθήνα, Προαστιακός και μετρό. (Έχουν απόδοση IRR στο ήμισυ από τον μελετηθέντα και δημιούργησαν δυο ζημιογόνα έργα).
• Σιδηροδρομική Εγνατία - Πρόταση. (Παράλληλη με
δρόμο, χωρίς τον απαιτούμενο μεταφορικό φόρτο).
• Θα μπορούσε κανείς να εντάξει σε αυτή την κατηγορία
τα νέα έργα/προτάσεις (μετρό και υποθαλάσσια αρτηρία) της Θεσσαλονίκης ή προτάσεις περιφερειακών έργων όπως για παράδειγμα η σιδηροδρομική σύνδεση
Τοξότες-Καβάλα (με ανύπαρκτο μεταφορικό φόρτο).
Είναι ενδιαφέρον ότι και σε άλλες χώρες δημιουργήθηκαν τέτοια προβλήματα, όπως η περίπτωση 10 εταιριών
κατασκευής αυτοκινητοδρόμων με την μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης και παραχώρησης στην Γαλλία την δεκαετία 1970-80, όπου οι 9 πτώχευσαν δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στο Γαλλικό προϋπολογισμό. Θα ήταν
λοιπόν χρήσιμο να διδαχθούμε από τα λάθη των άλλων,
αφού δεν μελετούμε ποτέ την σκοπιμότητα και βιωσιμότητα των έργων μας, που στην πλειοψηφία τους είναι υποδομές ξεπερασμένες των δεκαετιών 60 και 70 με μη σύγχρονο
αναπτυξιακό διεθνή προσανατολισμό και οδηγούν στην
σπατάλη των λιγοστών επενδυτικών κεφαλαίων.
Στην μελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας δυο βασικά
στάδια συναξιολογούνται: το στάδιο κατασκευής ενός
έργου και το στάδιο λειτουργίας-εκμετάλλευσης. Κατά
την συναξιολόγηση αυτή ειδική μέριμνα λαμβάνεται για
την χρήση εγχωρίων μέσων και πόρων, μια και το ίδιο
έργο στην Ελλάδα ή στην Γαλλία δεν θα έχει την ιδία επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικά
τα σιδηροδρομικά έργα τα οποία στην μεν Γαλλία μπορούν να θεωρηθούν ότι το σύνολο της αξίας του έργου
προστίθεται στο ΑΕΠ και έτσι συμβάλει στην ανάπτυξη,
ενώ στην Ελλάδα μόνο η εργασία και μέρος της αξίας
του έργου (λιγότερο του 20%) προστίθεται στο ΑΕΠ.
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Η συντήρηση των έργων έναντι νέων κατασκευών
είναι πάντα ένα σοβαρό θέμα, που πρέπει να εξεταστεί
πριν από οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση.
Η δικτυακή συνέχεια και η συμπληρωματικότης των
έργων μεταφοράς είναι σημαντικά χαρακτηριστικά για
κάθε αξιολόγηση. Θα πρέπει επίσης να εκπληρώνει τις
απαιτήσεις της επένδυσης, ώστε να διασφαλίζεται ότι
ένα έργο θα καταστεί λειτουργικό και αποτελεσματικό.
Υπάρχει ήδη διαρκής διάλογος και τεράστια διεθνής
εμπειρία σχετικά με τα ακόλουθα θέματα/ερωτήματα
απαραίτητα για τον σχεδιασμό:
• Πόσα και ποια έργα μεταφορών απαιτούνται για
ένα επίπεδο ανάπτυξης;
• Ποια μέσα μεταφοράς θα πρέπει να επεκταθούν;
• Πώς πρέπει η νέα βιομηχανική υποδομή να κατανέμεται περιφερειακά;
• Ποιες είναι οι οικονομικές συγκρούσεις και αντινομίες ανάπτυξης, με την εκάστοτε βιομηχανική
και μεταφορική διασπορά;
• Ποια είναι η κατάλληλη νέα υποδομή, δεδομένου
του υφεσιακού περιβάλλοντος;
Οι ελληνικές αρχές δεν λαμβάνουν υπόψη τα παραπάνω ζητήματα και την αντίστοιχη διεθνή εμπειρία, ως εκ
τούτου, είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι η μεταφορά
θα μπορούσε να είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα.
Ένα σημαντικό μέρος των μεταφορικών υποδομών,
όπως αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, λιμάνια και
αεροδρόμια αποδεκτής ποιότητας έχουν κατασκευαστεί ή βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών με την συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά έχουμε μια πολύ ασαφή ιδέα για τον πραγματικό τους αντίκτυπο στην οικονομία . Δεν υπάρχουν
συστηματικές εμπειρικές μελέτες ex-ante και ex-post
που να συγκρίνουν τη αλλαγή σε ένα χρονικό διάστημα. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα, όπου
μια παλιά υποδομή αντικαθίσταται από μια νέα που
δουλεύει πολύ καλά και είναι τεχνολογικά εξαιρετική,
αλλά την ίδια στιγμή η παλιά θα μπορούσε να συνεχίζει
να λειτουργεί, όπως το αεροδρόμιο Ελληνικού (παλιό
αεροδρόμιο Αθηνών), ή να την ανταγωνίζεται, όπως τα
πορθμεία Ρίου-Αντιρρίου, μετά την κατασκευή της νέας
γέφυρας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ο πραγματικός
αντίκτυπος στην οικονομία δεν είναι γνωστός και είναι
μόνο ποιοτικά επιχειρήματα που προβλήθηκαν. Υπογραμμίζεται εδώ ότι η αλλαγή χρήσης του αεροδρομίου του Ελληνικού ποτέ δεν αποτιμήθηκε και αποτελεί παγκόσμια μοναδικότητα μια τέτοια αλλαγή
χρήσης μιας τόσο βαριάς και ακριβής υποδομής.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση επενδύσεων μεταφορών και των υποδομών, με
αντίκτυπο στην ανάπτυξη, είναι το "εξωτερικό κόστος"
για την αξιολόγηση του οποίου λαμβάνουμε υπόψη:
• Την ρύπανση
• Τα ατυχήματα
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• Τον θόρυβο
• Την συμφόρηση
• Την χωρική κάλυψη
Οι επιδράσεις αυτών των παραγόντων, σε σχέση με
τη μεταφορά και την ανάπτυξη καθώς και οι αρνητικές
επιπτώσεις τους στην ελληνική οικονομία είναι τελείως
άγνωστες και απροσδιόριστες.
Ένα από τα μεγάλα άλυτα θέματα μεταφοράς είναι
κατά πόσο μια επένδυση υποδομής που πιθανόν προωθεί την οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, επιδρά και πως στο σύνολο των χρήσεων
γης (Banister & Berechman, 2000; Leong, Lichtman, &
Russell, 2002; Quinet, 1992; Rietveld & Nijkamp, 1993;
Mourmouris, 2013; Wilson, Stevens, & Holyoke, 1982).
Ο τομέας των μεταφορών συμμετέχει σε μια κλίμακα
του 4-5% του ΑΕΠ (Tsekeris & Tsouma, 2010), το οποίο είναι μάλλον μικρό, όταν αποτελείται κυρίως από δημόσιες επενδύσεις υποδομών μεταφορών. Είναι ενδιαφέρον
να σημειωθεί ότι τα έσοδα από τη διεθνή ναυτιλία αντιστοιχούν επίσης σε περίπου 4% του ΑΕΠ, αλλά το γεγονός ότι ο τομέας αυτός έχει πολλές πληρωμές στο εξωτερικό, κάνει αυτό το ποσοστό να έχει μικρότερη επιρροή
στην εθνική οικονομία. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη του δυσανάλογα μεγάλου ποσοστού του ΕΣΠΑ για τις
μεταφορικές υποδομές και του μικρού ποσοστού συμμετοχής τους στο ΑΕΠ και στην ανάπτυξη.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι επενδύσεις των μεταφορών στην Ελλάδα δεν έχουν ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης,
αλλά είναι μάλλον ένα συνονθύλευμα τοπικών απαιτήσεων, καθώς και πολιτικών αποφάσεων. Έτσι, ο τομέας
των μεταφορών δεν θα μπορούσε να είναι η κινητήρια
δύναμη για την ανάπτυξη, δεδομένου ότι η εθνική ασάφεια του σχεδιασμού συνεχίζεται όπως και στο παρελθόν. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο επιτακτικό και προβληματικό υπό συνθήκες ύφεσης και επομένως ειδικές
μελέτες πρέπει να διεξάγονται για να υποστηρίξει κανείς
οποιαδήποτε μεταφορική επένδυση. Αυτός θα ήταν ο
μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η σπατάλη των λιγοστών πηγών κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας.
5. Συμπεράσματα και προτάσεις
Για να μετατραπεί η επένδυση στις μεταφορές σε μια
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Ελλάδος είναι
απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλα τα ανωτέρω θέματα
και να διαμορφώσουν μια συγκεκριμένη μέθοδο αξιολόγησης για τους σκοπούς της αναπτυξιακής πολιτικής. Μια
σύνθεση των προηγούμενων προσεγγίσεων θα μπορούσε να οδηγήσει στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.
Η διεθνής εμπειρία τονίζει ότι ο σχεδιασμός δεν έχει
αποδειχθεί ότι είναι το μαγικό κλειδί για τις βέλτιστες
λύσεις. Οι μεταφορές σε μια κοινωνία εξυπηρετούν μια
ποικιλία από αντικρουόμενους στόχους. Η επιλογή ενός
εθνικού συστήματος μεταφοράς συνεπάγεται τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε αυτούς τους στόχους. Χω-
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ρίς ένα ολοκληρωμένο συνολικό σχέδιο ανάπτυξης
της οικονομίας, οι υποδομές μεταφορών είναι δημόσια έργα χωρίς μέλλον.
Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες και οικονομολόγοι μεταφοράς και σχεδιασμού μπορούν να συμβάλουν σε αυτή
την απόφαση, προσφέροντας εναλλακτικά σχεδία μεταφοράς και μεταφορικών υποδομών ως μια σειρά εφικτών
και βιώσιμων εναλλακτικών δυνατοτήτων σε συνδυασμό
με την πρόβλεψη ορισμένων κοινωνικών επιπτώσεων
τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο να διευρύνει τη δική του αντίληψη όσον
αφορά στους στόχους και τις αξίες του (Heymann, 1965).
Επομένως, η εγκυρότητα της ευρύτατα διαδεδομένης πεποίθησης ότι η μεταφορά ενεργοποιεί και δημιουργεί νέες παραγωγικές δραστηριότητες είναι υπό
αμφισβήτηση. Όταν μια χώρα έχει έλλειμμα στο σύνολο σχεδόν των παραγόντων και συνιστωσών που είναι
προϋπόθεση για την ανάπτυξη και μεγέθυνση, κανένα
μέγεθος επενδύσεων στις μεταφορές δεν θα δημιουργήσει την οικονομική δυναμική που τόσο διακαώς είναι
επιθυμητή (Heymann, 1965).
Οι αρνητικές συνέπειες έργων χωρίς μελέτη σκοπιμότητας βιωσιμότητας είναι μεγάλες και ιδιαίτερα επίπονες στην υποτονική και υφεσιακή ελληνική οικονομία. Παρατίθενται οι κύριες συνέπειες χωρίς ιεραρχική
βαρύτητα:
• Υπονόμευση της ανάπτυξης και επιδείνωση των δημοσιοοικονομικών.
• Κατακερματισμός των κεφαλαίων και προσπαθειών.
• Απώλειες κεφαλαίων μια και πολλές προτάσεις έργων δεν είναι ανταποδοτικές.
• Αντικίνητρα για ανάπτυξη μη δημιουργώντας κρίσιμα μεγέθη στην οικονομία.
• Εσφαλμένη κινητοποίηση προσπαθειών, μέσων και
πόρων, αποστερώντας κεφάλαια από παραγωγικούς
τομείς.
• Αποπροσανατολισμός και καθυστέρηση στην ελληνική οικονομία.
Στα πλαίσια αυτά, δύο μέτρα προτείνονται:
1. Δημιουργία Αρχής «Επιτροπής Εθνικής Πολιτικής
Ανάπτυξης και Σχεδιασμού» καθαρά τεχνοκρατικού χαρακτήρα, και

2. Νομοθέτηση της Μελέτης Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας, ως βασική απαίτηση για κάθε χρηματοδότηση.
Η σύγχρονη σκοπιμότητα - βιωσιμότητα, δεν έχει
καμιά σχέση με την μεταπολεμική, γενικής ανυπαρξίας πόρων και υποδομών. Η συνέπεια των λαθών στην
εθνική και διεθνή ανταγωνιστικότητα είναι τεραστία
και απαιτεί ορθή ιεράρχηση και σοβαρή απόδειξη της
βιωσιμότητας-σκοπιμότητας ενός έργου.
Τέλος, θα ήταν αναγκαίο να δημιουργηθεί το ελληνικό εθνικό σχέδιο επενδύσεων για την υποδομή
των μεταφορών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της
εθνικής οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης,
μέγεθος και αυτό προς προσδιορισμό.
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Επιστροφή
κεφαλαίου
αντί διανομής
μερίσματος
σε περιόδους
οικονομικής κρίσης

Ο τρόπος ανταμοιβής των μετόχων για τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο
τόσο των διοικήσεων των εταιρειών όσο και της χρηματοοικονομικής επιστήμης. Η διερεύνηση του τρόπου ανταμοιβής των μετόχων καθίσταται
εξαιρετικά αναγκαία ειδικά υπό τη πρίσμα της τρέχουσας οικονομικής κρίσης που έπληξε και συνεχίζει να πλήττει την πλειοψηφία των ελληνικών
επιχειρήσεων. Άμεση επίπτωση της οικονομικής κρίσης είναι η δραματική
πτώση της κερδοφορίας των εταιρειών*. Το γεγονός αυτό έχει στερήσει
τη δυνατότητα των εταιρειών να επιστρέφουν μέρος των κερδών στους
μετόχους μέσω του πλέον συνηθισμένου καναλιού που είναι η διανομή
μερίσματος. Επιπλέον, η επιβάρυνση των διανεμόμενων μερισμάτων με
φορολογία, η οποία επιβλήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το ξέσπασμα της
κρίσης, ανάγκασε πολλές Ελληνικές εισηγμένες εταιρείες να αναπτύξουν
εναλλακτικούς τρόπους ανταμοιβής των μετόχων (π.χ. αγορά ιδίων μετοχών, επιστροφή κεφαλαίου μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου) οι οποίοι
θα επέφεραν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση. Ένας από τους εναλλακτικούς τρόπους διανομής κερδών που είχε μεγάλη απήχηση μεταξύ των
εισηγμένων εταιρειών ήταν η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

*. 2 στις 3 εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες κατέγραφαν ζημίες την 31/12/2012.
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Με τον όρο επιστροφή κεφαλαίου νοείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για διανομή
στους μετόχους παλαιών αποθεματικών της εταιρείας
που έχουν φορολογηθεί ή και όχι στο παρελθόν, αφού
πρώτα κεφαλαιοποιηθούν. Τα κεφάλαια αυτά διανέμονται στους μετόχους μετά από μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. Η οικονομική ειδησεογραφία (έντυπη και ηλεκτρονική) έχει πολλάκις χαρακτηρίσει την προαναφερόμενη
μέθοδο ανταμοιβής των μετόχων ως εργαλείο νόμιμης
«φοροαποφυγής» για εταιρείες και μετόχους. Με λίγα
λόγια, παρότι υφίσταται κερδοφορία ικανή εκ του νόμου να χρηματοδοτήσει τη διανομή μερίσματος, επιλέγεται η οδός της διανομής παλαιών αποθεματικών
προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσβάστακτες φορολογικές προβλέψεις της νομοθεσίας.
Οι επιστροφές κεφαλαίου, ως εναλλακτική μέθοδος
διανομής κεφαλαίων στους μετόχους, συναντώνται κυρίως από το 2010 οπότε και με το Ν. 3842/2010 το διανεμόμενο μέρισμα φορολογούνταν με 20% στην πηγή,
και επιπλέον φορολογούνταν στην κλίμακα σύμφωνα
με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές φυσικών

προσώπων. Συνεπώς το μέρισμα για τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια μπορούσε να φορολογηθεί μέχρι και
με 45% συνολικά, ήτοι 25% επιπλέον του 20% φόρου
που είχε επιβληθεί κατά τη διανομή του μερίσματος. Για
το συνολικό εισόδημα φυσικού προσώπου (με τον συνυπολογισμό του μερίσματος) που φορολογούνταν με
συντελεστή 20%, δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής
επιπλέον φόρου (εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης). Η λογική του Ν. 3842/2010 είχε να κάνει με την
ενθάρρυνση της επανεπένδυσης και όχι της, λιγότερο αναπτυξιακής, διανομής των κερδών. Δεδομένου όμως ότι η πλειονότητα των δικαιούχων μερισμάτων
φυσικών προσώπων ανήκει στις ανώτερες εισοδηματικές
κλίμακες, ευνόητο είναι το φορολογικό-αναπτυξιακό αυτό
μέτρο να επηρεάσει καταλυτικά τις λιγοστές έχουσες υγιή
κεφαλαιακή διάρθρωση εταιρείες ως προς τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας ανεύρεσης τρόπων μείωσης
των απωλειών απόληψης μερίσματος των μετόχων τους.
Η φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων έχει
υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, οδηγώντας έτσι στη σταδιακή μείωση της ελκυστικότητας
των μερισμάτων για μια σειρά επενδυτών. Μέχρι το
2008 η φορολογική μεταχείριση των κερδών εξαντλούνταν σε εταιρικό επίπεδο και τα διανεμόμενα κέρδη
(μερίσματα) εξαιρούνταν από περαιτέρω φορολόγηση.
Από 1/1/2009 επιβλήθηκε φόρος 10% επί των διανεμόμενων κερδών, σηματοδοτώντας μια σημαντική μεταβολή στη φορολογική νομοθεσία που πλέον επέβαλλε
διπλή φορολογία στα μερίσματα, μεταβολή η οποία
κορυφώθηκε με το Ν. 3842/2010.
Από την ίδια λογική διαπνέονταν και ο Ν. 3943/2011
που όριζε το ποσοστό παρακράτησης φόρου επί των
διανεμόμενων κερδών στο 25%, χωρίς να εξαντλεί τη
φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων που
έπρεπε στη συνεχεία να φορολογηθούν για τα ανωτέρω ποσά σύμφωνα με την κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων. Με τον Ν. 4038/2012 επανήλθε το
καθεστώς της εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης των φυσικών προσώπων με την παρακράτηση του
25% επί των διανεμόμενων κερδών των εταιρειών, μη
συνυπολογιζομένου βεβαίως του φόρου 20% επί των
κερδών της εταιρείας, συνολικά δηλαδή 45% εταιρικός
φόρος για τα προς διανομή κέρδη. Σήμερα, με τον Ν.
4110/2013 παρακρατείται ποσοστό 25% επί των μερισμάτων, ενώ ο εξαγγελθείς μειωμένος συντελεστής
10% θα ισχύσει για την τυχόν διανεμόμενη κερδοφορία
της τρέχουσας χρήσης.
Αντίθετα με ότι συνέβη με τη φορολογική μεταχείριση
των μερισμάτων την τελευταία 5ετία, οι επιστροφές κεφαλαίου διέπονταν από ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς
όπου ο φορολογικός συντελεστής παρέμενε στο 10% επί
του επιστρεφόμενου ποσού με εξάντληση της φορολογι-
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κής υποχρέωσης του εισοδήματος αυτού. Συνεπώς, η επιστροφή κεφαλαίου από ένα σημείο και έπειτα είχε σημαντικό φορολογικό πλεονέκτημα έναντι των μερισμάτων.
Άμεση συνέπεια ήταν η διαρκής χρήση της μεθόδου της
επιστροφής κεφαλαίου από πολλές εισηγμένες επιχειρήσεις και αντίστοιχα η μείωση της διανομής μερίσματος.
Ωστόσο, η σχετική πρόβλεψη που Ν. 4110/2013 αναμένεται να εξαλείψει την φορολογική ανισορροπία μεταξύ των
δύο τρόπων διανομής κερδών και έτσι ενδεχομένως να
περιορίσει σημαντικά τις επιστροφές κεφαλαίου.

Επιστροφές κεφαλαίου στην ελληνική αγορά την περίοδο 2002-2012

Στην μελέτη μας για το «φαινόμενο» της επιστροφής
κεφαλαίου για την περίοδο: Ιανουάριος 2002 - Μάϊος
2012, καταγράψαμε 84 περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου από το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Η συγκέντρωση των στοιχείων έγινε με τη συνδυαστική χρήση της βάσης δεδομένων της Bloomberg και της λεπτομερούς μελέτης των
ανακοινώσεων στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών. Σκοπός
της μελέτης μας ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο η
ανακοίνωση της επιστροφής κεφαλαίου αποτελούσε
θετικό γεγονός για τους μετόχους και για την αγορά γενικότερα. Με άλλα λόγια, διερευνήσαμε την αντίδραση
των τιμών των μετοχών των εταιρειών την ημέρα ανακοίνωσης επιστροφής κεφαλαίου και γύρω από αυτήν.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε ήταν η «μέθοδος
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ανάλυσης επιχειρηματικών γεγονότων» (event study
methodology).
Η πρώτη περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου καταγράφεται το 2002 όπου η εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. διανέμει
ταυτόχρονα 0,16 ευρώ ως επιστροφή κεφαλαίου και
0,52 ευρώ ως μέρισμα ανά μετοχή. Σωρευτικά την περίοδο 2002-2007 καταγράφονται 32 περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου. Εκτιμούμε ότι την περίοδο αυτή οι
ανακοινωθείσες επιστροφές κεφαλαίου σχετίζονται λιγότερο με τη φορολογική νομοθεσία και περισσότερο
με κινήσεις κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης από πλευράς
των εταιρειών. Την περίοδο: Ιανουάριος 2008 - Μάϊος
2012, καταγράψαμε επιπλέον 52 περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων επιστροφής κεφαλαίου
συμπίπτει με την επιβολή υψηλής φορολογίας επί
των μερισμάτων. Επίσης για την περίοδο 2002 - 2007
παρατηρείται πως το 72% των επιστροφών κεφαλαίων
«συνοδεύεται» με παράλληλη διανομή μερίσματος, ενώ
αντίθετα το ποσοστό αυτό είναι μόλις 29% την περίοδο
2008 - 2012 οπότε και ο αριθμός των επιστροφών κεφαλαίου πολλαπλασιάστηκε. Το γεγονός αυτό περαιτέρω ενισχύει την άποψη της σταδιακά αποκλειστικής
αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της επιστροφής κεφαλαίου ως υποκατάστατο της διανομής μερίσματος.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ορισμένες
εισηγμένες εταιρείες έκαναν κατά κόρον χρήση της δυνατότητας επιστροφής κεφαλαίου τα τελευταία χρόνια.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την Marfin Investment
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Group Α.Ε. η οποία προχώρησε σε έξι διαδοχικές επιστροφές κεφαλαίου την περίοδο 2005 - 2010, σωρευτικού ποσού 12,42 ευρώ, ενώ την περίοδο 2005 - 2007
διένειμε και μέρισμα. Επίσης στις εταιρείες που ευρέως
έκαναν χρήση του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου
εντοπίζουμε την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών, με επτά περιπτώσεις την περίοδο 2005 - 2012
και συνολικό ποσό 4,26 ευρώ, την Coca Cola 3E Α.Ε.
με τέσσερις επιστροφές κεφαλαίου την περίοδο 2003
- 2012, το ΙΑΣΩ Α.Ε. με τέσσερις επιστροφές κεφαλαίου την περίοδο 2002 - 2007 καθώς και την Alpha Trust
Ανδρομέδα A.E.E.X. με έξι επιστροφές κεφαλαίου την
περίοδο 2009 - 2011.

Η επίδραση της επιστροφής κεφαλαίου στις
βραχυχρόνιες μετοχικές αποδόσεις

Τα εμπειρικά αποτελέσματα από την αντίδραση των
τιμών των μετοχών των εταιρειών που προέβησαν σε
επιστροφή κεφαλαίου δείχνουν πως την ημέρα ανακοίνωσης υπήρξε αξιοσημείωτη μεταβολή των τιμών. Συγκεκριμένα, το γεγονός της ανακοίνωσης επιστροφής
κεφαλαίου προκαλούσε θετική μεταβολή των τιμών με
αποτέλεσμα την ύπαρξη υπεραπόδοσης (μεγαλύτερης
της κανονικής) της τάξεως του 1,47% για το σύνολο των
84 περιπτώσεων επιστροφής κεφαλαίου. Επιπλέον παρατηρήθηκε σημαντική υπερβάλλουσα απόδοση και
την επόμενη ημέρα1 της ανακοίνωσης επιστροφής κεφαλαίου της τάξεως του 1,33%. Σωρευτικά θα λέγαμε
πως τις 2 ημέρες ανακοίνωσης επιστροφής κεφαλαίου
1. Στις περιπτώσεις ανακοίνωσης επιστροφής κεφαλαίου μετά το πέρας
της συνεδρίασης του Χ.Α. η ημέρα ανακοίνωσης θεωρούνταν η επόμενη
ημέρα συνεδρίασης.

οι κάτοχοι μετοχών αποκόμιζαν υπεραποδόσεις της τάξεως του 2,8%. Μία αντίστοιχη μελέτη των Δασίλα και
Λεβέντη (2011)2 έδειξε πως η ανακοίνωση διανομής
μερίσματος προκαλεί υπεραποδόσεις της τάξεως του
0,37% την ημέρα ανακοίνωσης και 0,03% την επόμενη
ημέρα. Συνολικά 0,4% για τις δύο ημέρες. Συγκριτικά,
παρατηρούμε πως η ανακοίνωση επιστροφής κεφαλαίου εκλαμβάνεται πολύ θετικότερα από την αγορά σε
σχέση με την ανακοίνωση διανομής μερίσματος γεγονός που οδηγεί σε αξιοπρόσεκτες υπεραποδόσεις για
τους μετόχους των εταιρειών που προβαίνουν σε επιστροφές κεφαλαίου.
Συνολικά θα λέγαμε πως η πρακτική της επιστροφής κερδών απέβη ιδιαίτερα κερδοφόρα για τους
μετόχους καθώς και για τις ίδιες τις εταιρείες. Θεωρούμε πως αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
της έρευνας δείχνουν το δρόμο στις διοικήσεις των
επιχειρήσεων καθώς και στις φορολογικές αρχές
για το πως θα πρέπει να χειρίζονται τα διανεμόμενα κέρδη με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αγοραίας
αξίας των εταιρειών και των φορολογικών εσόδων.

2. Dasilas, A. and Leventis, S. (2011). Stock market reaction to dividend
announcements: evidence from the Greek stock market. International
Review of Economics and Finance, Vol. 20, pp. 302-311.
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Άρθρο

Οι επιδράσεις
της οικονομικής
κρίσης στον
ελληνικό τουρισμό
του Δημήτρη Γ. Λαγού
Κοσμήτορας της
Σχολής Επιστημών
της Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Καθηγητής Τουριστικής
Οικονομικής και
Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων στο Τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων
και Διευθυντής του
Διατμηματικού
Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών
«Σχεδιασμός, Πολιτική
και Διοίκηση Τουρισμού»
στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.

Στη σύγχρονη διεθνή χρηματοοικονομική συγκυρία, η Ελλάδα διανύει μια
περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης, οι πολλαπλές επιδράσεις της οποίας
αφορούν σε όλους τους τομείς και κλάδους της οικονομίας. Ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που θα επηρεαστεί, λόγω της ευαισθησίας που παρουσιάζει στις οικονομικές μεταβολές. Τα αίτια που τροφοδοτούν την κρίση
στον ελληνικό τουρισμό οφείλονται στα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα
της τουριστικής βιομηχανίας και στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Εμφανή
συμπτώματα αυτής της παθογένειας συνιστούν: η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου, η μείωση της διαπραγματευτικής ικανότητας της χώρας μας,
στοιχεία της οποίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι στάσιμες ή μειούμενες τιμές, η αυξανόμενη τάση για συμβόλαια «all inclusive», η μείωση της εγχώριας
τουριστικής δαπάνης και η σταθερή υποβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού προφίλ του μέσου τουρίστα.
Για την υπέρβαση της κρίσης, αδήριτη αναγκαιότητα συνιστά η εφαρμογή
τουριστικής πολιτικής συμβατής με το καλώς «επιχειρείν». Η πρόκληση που
αντιμετωπίζει η ελληνική τουριστική αγορά, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
παγκόσμιο επίπεδο, αφορά στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της.
Από την άποψη αυτή, απαιτείται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
να υπερβαίνει το κόστος τους (value for money). Συνεπώς, η ποιοτική αναβάθμιση, ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος συνιστά επιτακτική ανάγκη και προβάλλει ως ο στρατηγικός στόχος όλων εκείνων – φορέων και φυσικών προσώπων- οι οποίοι εμπλέκονται
στο τουριστικό κύκλωμα, για να μετατραπούν οι συνιστώσες της κρίση σε
άξονες ευκαιριών.  
Λέξεις - κλειδιά: ελληνική τουριστική πολιτική, ανταγωνιστικότητας της τουριστικής βιομηχανίας, οικονομική κρίση.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο τουρισμός στην Ελλάδα αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα που καλύπτει το
36,98% των αδήλων πόρων σε συνάλλαγμα και το
51,09% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου
(στατιστικά δεδομένα του 2012). Τα τουριστικά έσοδα
ανήλθαν σε 10.025 δισεκατομμύρια ευρώ το 2012, έναντι 10.505 εκατ Ευρώ το 2011, σημειώνοντας μείωση
κατά 4,78%. Η απασχόληση στον κλάδο, είτε με άμεσο
είτε με έμμεσο τρόπο, αποτέλεσε το 18,3% της συνολι-
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κής απασχόλησης της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι 688.800
άτομα απασχολήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, σε όλους τους
κλάδους της ελληνικής οικονομίας και ότι ο τουρισμός
συνεισφέρει το 16,4% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα κατέχει το
2,93% της ευρωπαϊκής αγοράς τουρισμού και το 1,5%
της παγκόσμιας αγοράς. Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη
ανήλθε στα 646,06 ευρώ, η οποία ήταν κατά 1,02% υψηλότερη από το 2011.
Συγκρινόμενος σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει ικανοποιητικές επιδόσεις.

Άρθρο
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO), η Ελλάδα το
2012 ήταν 17η σε επίπεδο διεθνών αφίξεων και 23η σε
επίπεδο εσόδων. Επίσης, σύμφωνα με το Παγκόσμιο
Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το 2013, η χώρα μας καταλαμβάνει την 32η θέση μεταξύ 140 χωρών στο Δείκτη
Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας, ενώ
στο Γενικό Δείκτη Ανταγωνιστικότητας καταλαμβάνει
μόλις την 96η.
Ο ΣΕΤΕ (δηλώσεις Προέδρου, 2012) εκτιμά ότι «ο τουρισμός μπορεί να ξεπεράσει τα 24 εκατ. ετήσιες αφίξεις,
από τα 17 εκατ. τουρίστες που δεχόμαστε σήμερα, με
κατά κεφαλήν δαπάνη περίπου 800 ευρώ. Με ορίζοντα το
2021, θα μπορούσε να παράγει ετήσια άμεσα έσοδα 18 19 δισ. ευρώ και συνολικά 48 - 50 δισ. ευρώ, έναντι 32 δισ.
ευρώ το 2012 – επιπλέον 9 μονάδες στο ΑΕΠ της χώρας.
Τότε, συνολικά 1 εκατ. εργαζόμενοι θα εργάζονται άμεσα
και έμμεσα στον τουρισμό, έναντι 780.000 σήμερα».
Ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών μέχρι πριν από
λίγα χρόνια προερχόταν κυρίως από τη Γερμανία και
το Ηνωμένο Βασίλειο. Την τελευταία δεκαετία ωστόσο, αναδείχθηκαν νέες χώρες-αγορές από τις οποίες
η Ελλάδα προσελκύει σημαντικό αριθμό επισκεπτών.
Οι χώρες αυτές είναι κυρίως η Ρωσία και οι γειτονικές
Βαλκανικές. Ιδιαίτερα οι αφίξεις από την Ρωσία εμφανίζουν σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Από την
άλλη πλευρά, μικρός είναι ο αριθμός των επισκεπτών
από χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχουν και άλλες σημαντικές αγορές από τις
οποίες η Ελλάδα θα μπορούσε να αποσπάσει ακόμα
μεγαλύτερο μερίδιο.
Οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες. Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου
Οργανισμού Τουρισμού, ο ευρωπαϊκός τουρισμός θα
συνεχίσει να αναπτύσσεται με μικρότερους ρυθμούς
από ό,τι αναπτύσσεται μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα
να ενταθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε διάφορους
προορισμούς (UNWTΟ:2000). Σύμφωνα με νεότερες
εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, μέχρι το 2030 οι άνθρωποι που θα ταξιδεύουν θα φθάσουν
το 1,8 δις.
Παρ’ όλα αυτά, ο διεθνής τουρισμός προβλέπεται ότι
θα μειωθεί, εξαιτίας κυρίως της οικονομικής κρίσης, της
μείωσης του ΑΕΠ πολλών χωρών, αλλά και της αναμενόμενης αύξησης του κόστους των μετακινήσεων. Έτσι, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του διεθνούς τουρισμού
αναμένεται να κυμανθεί από το 4,2 % στην περίοδο 19802020 σε 3,35% στην επόμενη εικοσαετία (2010-2030).
Η Ευρώπη προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 θα χάσει τα
«σκήπτρα» στην τουριστική βιομηχανία του πλανήτη,
καθώς αναμένεται άνοδος της τουριστικής κίνησης
στην Νοτιοανατολική Ασία και στον Ειρηνικό. Το μερίδιο της Ευρώπης, το οποίο το 1980 ήταν 63%, μειώθηκε

στο 51% το 2010 και αναμένεται να συρρικνωθεί στα
επίπεδα του 41% μέχρι το 2039, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τον διεθνή ανταγωνισμό, δυσχεραίνοντας
συνακόλουθα την προσέλκυση τουριστών και εισροή
εσόδων στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα η εξέλιξη των τουριστικών μεγεθών
των τελευταίων ετών κρίνεται - σε γενικές γραμμές - θετική. Αυτό, κυρίως, οφείλεται στα φυσικά πλεονεκτήματα της χώρας που προσδιορίζονται από το εντυπωσιακό μεσογειακό της τοπίο και τις ήπιες κλιματολογικές
της συνθήκες.
Όμως, παρά τη γενικά καλή στατιστική εικόνα που
παρουσιάζει διαχρονικά ο ελληνικός τουρισμός σε
σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα και τις δυνατότητες
που έχει, τα τελευταία χρόνια η τουριστική βιομηχανία
άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα κόπωσης. Η Ελλάδα
θεωρείται χώρα φιλοξενίας τουριστών χαμηλής και
μεσαίας εισοδηματικής στάθμης. Το τουριστικό της
προϊόν είναι μέτριας ποιότητας. Συνεπώς, η τιμή του
τουριστικού προϊόντος συνιστά το αποφασιστικό στοιχείο για την προσέλκυση τουριστών και φυσικό επακόλουθο είναι το ότι η ζήτησή του θα τείνει να στραφεί σε
ολιγότερο τουριστικά αναπτυγμένες χώρες που έχουν
χαμηλότερο κόστος εργασίας (π.χ. Τουρκία). Οι μέχρι
σήμερα ενδείξεις καταγράφουν ότι η ποιοτική στάθμη
των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών δεν βελτιώνεται, παρά την αυξητική τάση του τουριστικού ρεύματος. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία.
Οι αρνητικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας
επιβάλλουν να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τα
αίτια που οδήγησαν στη σημερινή πραγματικότητα, για
να ασκηθούν οι κατάλληλες και αποτελεσματικές πολιτικές για την αντιμετώπισή τους.
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας μας είναι η ύπαρξη διαρθρωτικών προβλημάτων, τα οποία διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια με την εμμονή στην άσκηση πολιτικών στη κατεύθυνση των αυτορρυθμιζόμενων
αγορών.
Η κρίση στη χώρα μας αναμένεται να έχει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια απ’ ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ, γιατί η δομή και τα διαρθρωτικά της προβλήματα είναι όχι
μόνο διαφορετικά, αλλά διατηρούνται και προϊόντος του
χρόνου, γίνονται μεγαλύτερα και οξύτερα, αντί να αμβλύνονται, κάτω από τις συνθήκες της διεθνούς κρίσης.
2. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βιώνει την οικονομική κρίση με διαφορετικό τρόπο, σε διαφορετική έκταση
και ένταση, ανάλογα με τη δομή στην οικονομική διάρθρωσή της. Έτσι, κάθε χώρα δρα στο πλαίσιο των κατευθύνσεών της, στο μέτρο των αναγκών και των προβλημάτων της,
καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.
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Άρθρο
Στη χώρα μας, ο τουρισμός ως αναπτυξιακή παράμετρος εκτιμάται θετικά, καθότι συνέβαλε ουσιαστικά
στην παραγωγική ανασυγκρότηση ορισμένων περιοχών της και στη διαμόρφωση αναπτυξιακών συνθηκών.
Μέχρι και σήμερα αποτελεί ακόμα μια οικονομική
δραστηριότητα που ναι μεν προσφέρει στο ΑΕΠ,
πάσχει όμως από έλλειψη συγκροτημένης στρατηγικής και μακροχρόνιου προγράμματος δράσης.  
Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός προορισμός διακοπών και, ως εκ τούτου, δεν ανήκει στην
ομάδα των νέων τουριστικών κρατών. Η δυναμικότητα
της χώρας περιλαμβάνει περίπου 10.000 ξενοδοχεία
και 40.000 μικρές επιχειρήσεις σε κλίνες (κύρια και συμπληρωματικά καταλύματα, νόμιμα και παράνομα) που
ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Ουσιαστικά υπάρχει
υπερπροσφορά τουριστικών κλινών, ενώ οι σχέσεις προσφοράς και ζήτησης σήμερα είναι εντελώς διαφορετικές
σε σχέση με εκείνες που υπήρχαν επί δεκαετίες. Ο τουρισμός στην Ελλάδα βάσει του τρόπου οργάνωσης και
διακίνησης χαρακτηρίζεται ως μαζικά οργανωμένος παραθεριστικού τύπου. Η ελληνική τουριστική πολιτική,
τα τελευταία χρόνια, προωθεί την πολιτική για τις ειδικές
και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπου το κύριο βάρος επικεντρώνεται στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το
φυσικό περιβάλλον. Η εικόνα του προτύπου τουριστικής
ανάπτυξης της Ελλάδας, που έχει διαμορφωθεί στις ξένες αγορές ταυτίζεται με το περίφημο σλόγκαν των τεσσάρων S (Sun, Sand, Sea, Sex). Κατά συνέπεια, η Ελλάδα
ως «προϊόν» κατατάσσεται σε μια ευρύτερη ομάδα «χωρών προϊόντων» με τα χαρακτηριστικά του «τουρισμού
διακοπών του καλοκαιριού» (Τσάρτας, 2010:66-67).
Η στατιστική εικόνα, με βάση την κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη, δείχνει ότι ο ελληνικός τουρισμός βαίνει
μειούμενος από το 2000 μέχρι το 2012 (βλέπε Διάγραμμα 1). Η μείωση αυτή οφείλεται στη μικρότερη μέση
διάρκεια παραμονής σε συνδυασμό με την πραγματικά μικρότερη δαπάνη των τουριστών. Ο προβληματισμός για την κατεύθυνση του τουρισμού και το ρόλο
του στην ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο των συζητήσεων όχι μόνο από τους εμπλεκόμενους φορείς στο τουριστικό κύκλωμα, αλλά και από τους
φορείς άσκησης κρατικής πολιτικής. Μάλιστα, εν όψει
της τελευταίας χρηματοοικονομικής κρίσης και παρά τις
αισιόδοξες εκτιμήσεις που βραχυχρόνια υπάρχουν, διαμορφώνεται κλίμα ανησυχίας και ανασφάλειας, το οποίο
καθηλώνει ακόμα περαιτέρω την τουριστική μας ανταγωνιστικότητα.
Πολύ πριν από την έκρηξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο ελληνικός τουρισμός εμφάνιζε ήδη έντονα
σημεία παθογένειας με σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, τα οποία οδήγησαν σταδιακά στην απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονέκτημα του όσον αφορά στη σχέση αξίας-τιμής (value for money), συγκριτικά, μάλιστα, με τους
νέους ανταγωνιστές στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
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γείου οι οποίοι, για το ίδιο μαζικό παραθεριστικό τουριστικό προϊόν, έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος παραγωγής
και πολύ χαμηλότερη τιμή (Πατσουράτης, 2002).
Επίσης εμφανή συμπτώματα αυτής της παθογένειας
συνιστούν η συρρίκνωση της τουριστικής περιόδου,
η μείωση της διαπραγματευτικής ικανότητάς μας, η
οποία εκδηλώνεται με φαινόμενα όπως οι στάσιμες ή
μειούμενες τιμές, η σταθερή υποβάθμιση του οικονομικού και κοινωνικού προφίλ του μέσου τουρίστα, αλλά
και η αυξανόμενη τάση για συμβόλαια «all inclusive».
Τα ξενοδοχεία με καθεστώς «all inclusive» έχουν γίνει
αιτία να έρθουν στην επιφάνεια τα αντικρουόμενα
συμφέροντα δύο στρατοπέδων. Στο ένα εντάσσονται
οι μεγαλοξενοδόχοι που ελέγχουν περί τα 1.000 ξενοδοχεία (σε σύνολο 10.000) πέντε και τεσσάρων αστέρων, οι
οποίοι συνδέονται στενά με τους ισχυρότερους ξένους
tour operators, συγκεντρώνουν περισσότερους από τους
ξένους τουρίστες και δημιουργούν το νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης του «γκετοποιημένου τουρισμού». Στο
δεύτερο στρατόπεδο εντάσσεται η πλειονότητα των ξενοδόχων που είναι ιδιοκτήτες μικρού και μεσαίου μεγέθους
(κυρίως σε περιοχές όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κως, η Κέρκυρα και η Χαλκιδική), οι οποίοι συγκεντρώνουν χαμηλά
επίπεδα πληρότητας.
Η τρέχουσα οικονομική κρίση διαφέρει από τις προηγούμενες ως προς το ότι ο σύγχρονος τουρίστας
αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα και αδυνατεί να
χρηματοδοτήσει τις διακοπές του· ενώ αντίθετα, στις
προηγούμενες κρίσεις τον κυριαρχούσε ο φόβος για
την ακεραιότητά του. Δημιουργούνται, κατ΄ αυτό τον
τρόπο, νέες τάσεις, που αφορούν στη μείωση της απόστασης του προορισμού από τον τόπο μόνιμης κατοικίας και της διάρκειας του ταξιδιού και στην ανάδειξη
προορισμών με καλή σχέση ποιότητας – τιμής.
Επισημαίνεται ότι είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η διάρκεια και το βάθος της τρέχουσας χρηματοοικονομικής
οικονομικής κρίσης. Η κατάσταση της οικονομίας έχει
δημιουργήσει κακή ψυχολογία στους καταναλωτές με
αποτέλεσμα αυτοί, είτε να αναβάλλουν τις αποφάσεις
τους, είτε να περιορίζουν τις δαπάνες τους ανησυχώντας για το άμεσο μέλλον.
Παρ’ ότι η Ελλάδα ευνοείται τον τελευταίο καιρό με την
αυξημένη ζήτηση από νέες αγορές (όπως Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ασία κ.ά.), η τρέχουσα χρηματοοικονομική κρίση επηρεάζει τις κύριες αγορές της με μεγάλη
σφοδρότητα. Οι τουρίστες από την Αγγλία και τη Γερμανία αναμένεται να περιορίσουν τα ταξίδια τους στη
χώρα μας, λόγω της οικονομικής ύφεσης που πλήττει
τις οικονομίες τους αφ’ ενός και αφ’ ετέρου λόγω της
ισοτιμίας ευρώ/στερλίνας/δολαρίου. Η ταυτόχρονη και
έντονη πτώση των αφίξεων από τις χώρες αυτές θα επηρεάσει σημαντικά τις τουριστικές εισπράξεις. Το κενό
που θα δημιουργηθεί στις εισπράξεις εκτιμάται ότι δεν
είναι πιθανό να καλυφθεί από τις αφίξεις από τις νέες

Άρθρο
Διάγραμμα 1
Εξέλιξη της μέσης κατά κεφαλή τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα από 2000 – 2012

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ

αναδυόμενες αγορές. Επιπλέον, η κρίση θα επηρεάσει
και αυτές τις χώρες, μειώνοντας τις συνολικές εισροές
ξένων τουριστών στην Ελλάδα.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο ανάλυσης, εκτιμούμε
ότι οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν και θα
επηρεάσουν αρνητικά την τουριστική βιομηχανία της
Ελλάδας τα προσεχή χρόνια είναι οι ακόλουθοι:
• Η παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω του φόβου της οικονομικής ύφεσης, που μηδενίζει τις πιθανότητες αύξησης
του τουρισμού από παραδοσιακές αγορές (π.χ. χώρες
της Ε.Ε.).
• Η συρρίκνωση των εισοδημάτων και ο υψηλός δείκτης
ανασφάλειας και αβεβαιότητας των κατοίκων, τόσο
για τις αναπτυγμένες παραδοσιακές χώρες προέλευσης του ελληνικού τουρισμού (Γερμανοί και Βρετανοί
που αποτελούν το ήμισυ περίπου των τουριστικών μας
αφίξεων), όσο και για τις αναδυόμενες αγορές, που βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης με διογκούμενη ανεργία και συρρίκνωση.
• Η κλιματικές αλλαγές που σύμφωνα με το δείκτη τουριστικής ευφορίας σε εθνικό επίπεδο και σε ετήσια βάση
θα υπάρξει ωφέλεια κλιματικά ενώ σε εποχική και περιφερειακή ανάλυση των τιμών του σχετικού δείκτη θα
υπάρξει σημαντική επιδείνωση των κλιματικών παραμέτρων και μάλιστα κατά την περίοδο κορύφωσης της
ζήτησης του τουριστικού προϊόντος (Τράπεζα Ελλάδος,
2011:262).
• Η ζήτηση των τουριστικών υπηρεσιών παρουσιάζει
εξαιρετικά μεγάλη εισοδηματική ελαστικότητα και οι
δαπάνες για τουριστικές υπηρεσίες δεν αποτελούν
την πρώτη προτεραιότητα διάθεσης του «διακριτικού»
(discretionary) εισοδήματος.
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• Οι παγκόσμιες δημογραφικές αλλαγές (πληθυσμιακή και

ηλικιακή διάρθρωση, σύνθεση νοικοκυριού και δομή οικογένειας, μετανάστευση) που θα γίνουν ως το 2030 θα
επηρεάσουν, κατά περίπτωση, τον τουρισμό στην Ευρώπη (UNWTO & ETC 2010).

3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τα τελευταία χρόνια συνέστησαν μία περίοδο πλούσια σε δυσμενή γεγονότα, των οποίων η επίδραση στην
τουριστική κίνηση της χώρας μας δεν ήταν πάντοτε η
ίδια. Κι αυτό, γιατί η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες
και προϊόντα εξαρτάται από το μέγεθος του κινδύνου
που μπορεί να ανεχθεί ο δυνητικός τουρίστας. Όσο αυξάνονται το μέγεθος, η οξύτητά και η συχνότητα εμφάνισης του κινδύνου, τόσο αυξάνεται η ανασφάλεια και
η αβεβαιότητα και, επομένως, μειώνεται η τουριστική
ζήτηση. Η εξέλιξη στην τουριστική κίνηση εξαρτάται και
από τα μέτρα που λαμβάνει η κάθε χώρα για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος, ώστε να προβάλλει
την κίνηση αυτή ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της.
Στο κατώφλι της οικονομικής κρίσης, και η μείωση
των προκρατήσεων και η έλλειψη ρευστότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις, καταδεικνύουν την έναρξη μίας
περιόδου για το ελληνικό τουριστικό προϊόν η οποία θα
μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ως δύσκολη.
Ο ελληνικός τουρισμός τελεί, ήδη, υπό το καθεστώς της
διεθνούς οικονομικής ύφεσης και του ισχυρού ανταγωνισμού. Σε ένα συνεχώς επιδεινούμενο διεθνές πολιτικό και
οικονομικό περιβάλλον, ο ελληνικός τουρισμός καλείται
να αντιμετωπίσει τη μεταστροφή στην καταναλωτική συμπεριφορά και στις επιλογές των Ευρωπαίων τουριστών
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Άρθρο
Διάγραμμα 2
Εξέλιξη των Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων και Διεθνών Ταξιδιωτικών Εισπράξεων από 2000 έως 2012

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΣΤΑΤ

υπέρ του εσωτερικού τουρισμού, των κοντινών εξωχώριων προορισμών και, κυρίως, των τουριστικών αγορών
χαμηλού κόστους, λόγω του υψηλού βαθμού χρέωσης
των νοικοκυριών σε πολλές βασικές χώρες - πελάτες μας,
της ανασφάλειας στην αγορά εργασίας (απολύσεις, μείωση πραγματικών μισθών), που συμπιέζουν το διαθέσιμο
εισόδημα των δυνάμει τουριστών.
Το τελικό αποτέλεσμα για την πορεία του τουριστικού κλάδου είναι ότι δεν εξαρτάται μόνο από την πορεία των αφίξεων, αλλά κυρίως από τον αριθμό των
διανυκτερεύσεων και την πραγματοποιηθείσα δαπάνη (Διάγραμμα 2). Στην παρούσα φάση είναι αδύνατο
και επικίνδυνο να εκτιμηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις
της κρίσης. Οι οποιεσδήποτε εξελίξεις στον τομέα των
προκρατήσεων σήμερα μπορούν να εκληφθούν μόνο ως
ενδεικτικές της τάσης και όχι του μεγέθους των επιπτώσεων. Γι΄ αυτό και πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον
μας, όχι στην εκτίμηση του μεγέθους της συρρίκνωσης
της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά στη λήψη των
αναγκαίων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή πολλοί είναι
οι παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάσχεση της πτωτικής τάσης της τουριστικής κίνησης. Μεταξύ
αυτών συγκαταλέγονται, η ανεκτικότητα στις κρίσεις που
έχει επιδείξει ο τουριστικός κλάδος στο παρελθόν, η μεταπήδηση των διακοπών από το επίπεδο της πολυτέλειας σε
εκείνο της ανάγκης, οι τάσεις αποπληθωρισμού που σημειώνονται σε πολλές χώρες εξαιτίας της κρίσης, η συγκράτηση του κόστους και οι προσφορές στις οποίες αναμένεται
να προβούν οι επιχειρηματίες του κλάδου.
Οι παραδοσιακές τουριστικές αγορές της Ελλάδας
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είναι χώρες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση
(Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία). Για το λόγο αυτό, είναι επιβεβλημένο το ελληνικό τουριστικό προϊόν να στραφεί και σε άλλες αγορές, όπως αυτής της τέως Σοβιετικής
Ένωσης και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Ο Εσωτερικός τουρισμός, κατά τα φαινόμενα,
έχει ήδη επηρεαστεί άμεσα και έμμεσα από τη διεθνή
οικονομική κρίση. Άμεσα, λόγω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων, αλλά και των περιορισμένων κεφαλαίων, τα οποία μπορούν να έχουν
υπό τη μορφή δανείου. Έμμεσα, λόγω της μείωσης των
εισοδημάτων εκείνων που συνδέονται με τον τουριστικό κλάδο. Η τουριστική δαπάνη του εσωτερικού τουρισμού δημιουργεί συγκριτικά πολύ μικρότερη προστιθέμενη αξία, ενώ τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματά
της είναι σημαντικά μεγαλύτερα. Επισημαίνεται ότι η
αξιοποίηση του εσωτερικού τουρισμού, ακόμη κι αν δε
λειτουργήσει ως υποκατάστατο του αλλοδαπού τουρισμού, είναι επωφελής και έχει αναπτυξιακές επιδράσεις
σε τοπικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η σοβούσα κρίση απειλεί να λάβει παγκοσμίως διαστάσεις καταστροφής. Αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή
και για τον τουρισμό στην Ελλάδα θα πρέπει όλο το «Τουριστικό Σύστημα» να λειτουργήσει θετικά, φροντίζοντας
να μετατρέψει τις απειλές που προκύπτουν από την παγκόσμια ύφεση και κυρίως την χρηματοοικονομική κρίση της ευρωζώνης σε ευκαιρίες ανασύνταξης δυνάμεων,
επίλυσης προβλημάτων και, τελικά, διαμόρφωσης μιας
επιθετικής πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής αναδιάρθρωσης του τουριστικού προϊόντος.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο
Από την παραπάνω επισκόπηση, προκύπτει το γενικό
συμπέρασμα ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα είναι και θα
παραμείνει ένας υγιής και δυναμικός κλάδος που θα δημιουργεί έσοδα, θα συμβάλλει στην αύξηση του ΑΕΠ, θα
ενθαρρύνει τις επενδύσεις και θα τονώνει την απασχόληση. Επομένως, αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο
και ουσιαστική παράμετρο της τουριστικής ανάπτυξης της
Ελλάδας. Όμως, το υφιστάμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας αξιοποιεί πολύ λίγα συγκριτικά πλεονεκτήματα από αυτά που έχει η χώρα ως τουριστικός προορισμός
και εστιάζεται κυρίως στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές και ουσιαστικά αξιοποιεί μόνο τις καλές κλιματολογικές
συνθήκες και την ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα.
Αναμφισβήτητα, ο τουρισμός συνιστά μια σημαντική
πλουτοπαραγωγική πηγή που είχε, έχει και θα έχει θετικές συμβολές στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της
χώρας. Και αυτό, λόγω των ιδιαίτερων ιστορικών, πολιτιστικών και φυσικών στοιχείων που διαθέτει η χώρα
μας, τα οποία της προσδίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα
και της δημιουργούν μια καλή τουριστική εικόνα στις
διεθνείς τουριστικές αγορές. Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή φιλοσοφία παραμένει διαχρονικά αμετάβλητη,
καθότι η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση των
αλλοδαπών επιβεβαιώνεται στην πράξη με τις μέχρι
σήμερα τουριστικές αφίξεις. Ωστόσο, αυτή η φιλοσοφία στηρίζεται στο κυρίαρχο πρότυπο του μαζικού
- οργανωμένου τουρισμού και αγνοεί τη μεγάλη
συμβολή του εσωτερικού τουρισμού και τις νέες τάσεις (προώθηση ειδικών και εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, παγκοσμιοποίηση τουριστικής αγοράς,
τα συνδυασμένα τουριστικά κίνητρα, τις νέες τεχνολογίες στον τουρισμό κ.λπ.) που διαμορφώνουν
το νέο πρότυπο ανάπτυξης του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες περιορίζονται
στο να υπογραμμίζουν το σημαντικό ρόλο του τουρισμού στην εθνική και περιφερειακή οικονομία, χωρίς
να προτείνουν μια ολοκληρωμένη τουριστική πολιτική
με μακροχρόνια προοπτική η οποία να είναι αρμονικά
συνδεδεμένη με τους άλλους τομείς της οικονομικής
και κοινωνικής δραστηριότητας και να αντιμετωπίζει
ουσιαστικά τις διαρθρωτικές αδυναμίες της τουριστικής μας δραστηριότητας (Ζαχαράτος, 2000, Κούρτης
2004, Λαγός 2005:101, Τσάρτας – Λαγός 2006).
Η χρηματοοικονομική κρίση που εκδηλώνεται σε
όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται
να επηρεάσει και τον τουρισμό σε περιορισμένη όμως
έκταση, δεδομένης της ανθεκτικότητας του τουριστικού
προϊόντος. Συνεπώς, το προτεινόμενο πλαίσιο τουριστικής πολιτικής για την Ελλάδα θα πρέπει να εστιαστεί στην υψηλή διεθνή ανταγωνιστικότητα μέσω της
ποιοτικής ανασυγκρότησης του τουριστικού προϊόντος και στην λειτουργία της τουριστικής βιομηχα-

νίας αποδοτικά και αποτελεσματικά στο πλαίσιο της
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. Προς τούτο, θα πρέπει το ελληνικό κράτος να καταρτίσει και να εφαρμόσει
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με κύριους άξονες τα
δυνατά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού και τις ευκαιρίες που αναδύονται από την τρέχουσα οικονομική κρίση
στην παγκόσμια τουριστική αγορά, αλλά με περιορισμό
των μειονεκτημάτων και αδύνατων στοιχείων αυτού.
Για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, εν μέσω των δυσμενών χρηματοοικονομικών
συνθηκών, απαιτείται η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της απασχόλησης, την αναζήτηση αναδυόμενων
τουριστικών αγορών για την προώθηση νέων διαφοροποιημένων τουριστικών προϊόντων, την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και την
προώθησή του με τη στήριξη της ρευστότητας και βιωσιμότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Στα μέτρα
αυτά συναριθμούνται, εκτός της μείωσης του Φ.Π.Α στην
εστίαση που έχει ήδη δρομολογηθεί, οι μειώσεις των τελών προσγείωσης των αεροδρομίων και του κόστους
της ακτοπλοΐας, καθώς και οι απαιτούμενοι οργανωτικοί
και θεσμικοί μετασχηματισμοί. Πέρα από τις παραπάνω
δράσεις που πρέπει να προβεί η Πολιτεία για την αντιμετώπιση της χρηματοοικονομικής κρίσης, αναγκαία είναι
και η ανάληψη περισσότερων ευθυνών και πρωτοβουλιών (π.χ. δημιουργία δικτύων και επιχειρηματικών συστάδων) από την πλευρά των τουριστικών επιχειρήσεων.
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ζαχαράτος Γ. (2000), «Το αναγκαίο σχήμα και θεωρητικό πλαίσιο άσκησης
της τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα» στο «Τουριστική ανάπτυξη: Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις» Αυγερινού – Κολώνια Σ., Ζαχαράτος Γερ. et. al. (επιμέλεια Π. Τσάρτας). Εξάντας, σελ. 39-67. Αθήνα.
Κούρτης Π. (2004:), «Στρατηγική και ανταγωνιστικότητα στον τουρισμό στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης». Διδ. Διατριβή (αδημοσίευτη) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα.
Λαγός Δ. (2005), «Τουριστική Οικονομική». Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.
Πατσουράτης Β. (2002), «Η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού τουριστικού τομέα». ΙΤΕΠ, Αθήνα.
Τράπεζα Ελλάδος (2011), «Οι περιβαλλοντικές, Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα». Αθήνα.
Τσάρτας Π. (2010), «Ελληνική Τουριστική ανάπτυξη». Εκδόσεις Κριτική. Αθήνα.
Τσάρτας Π., Δ. Λαγός (2006), «Η πολιτική του ελληνικού τουρισμού
μέσα από τα Αναπτυξιακά προγράμματα». Συλλογικός τόμος ‘Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Στέργιου Μπαμπανάση «Οικονομικά
συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές των επιχειρήσεων
στην εποχή της παγκοσμιοποίησης»’, σελ.733-761. Επιμέλεια έκδοσης: Β. Αγγελής – Λ. Μαρούδας. Εκδόσεις Παπαζήση - Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Αθήνα.
UNWTO (2000), “Tourism Vision 2020”. Vol. 1- 6. Madrid. Spain.
UNWTO & ETC (2010),”Demographic Change and Tourism”. Madrid. Spain.

[31]

Άρθρο

Του Γεωργίου Κ. Μπήτρου
Ομότιμου Καθηγητή Πολιτικής
Οικονομίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
E-mail: bitros@aueb.gr

Τι πήγε στραβά
και τι κάνουμε
Η κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα μας δεν ήταν μοιραία. Έγινε μοιραία από τις κοντόφθαλμες και ιδιοτελείς επιλογές των κομμάτων
εξουσίας και των διανοούμενων που εντάχθηκαν σε αυτά για να επωφεληθούν ή που συμπορεύθηκαν με την πεποίθηση ότι η κομματοκρατία
που προωθούσαν αυτά τα κόμματα ήταν συμβατή με τη δημοκρατία που
σε όλους τους τόνους διαλαλούσαν ότι τους ενδιέφερε. Τώρα που επήλθε
το μοιραίο και η χώρα μπήκε υπό διεθνή οικονομική επίβλεψη και κηδεμονία, οφείλουμε να συνέλθουμε το συντομότερο δυνατό γιατί ο κόσμος
προχωράει και εμείς μένουμε πίσω. Αν οι πολίτες πιστεύουν στην αστική
δημοκρατία και στην παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
χρειάζεται να λειτουργήσουν οι συμβατοί με τους σκοπούς αυτούς θεσμοί
και να επανακκινήσει η ιδιωτική οικονομία. Αμφότερα αυτά τα ζητούμενα
είναι εξαιρετικά δύσκολα, αλλά όχι ακατόρθωτα, αν προσανατολισθούμε
σε μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που πρότεινονται εδώ με σκοπό να κινητοποιηθούν οι δημιουργικές δυνάμεις του λαού μας μέσα από πρωτοβουλίες που θα μεταστρέψουν το κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατεί.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 21, 2013

[32]

Άρθρο
Εισαγωγή
Από το 1821 μέχρι το 2008 η χώρα μας περιήλθε σε κατάσταση αδυναμίας να εκπληρώσει τις δανειακές της
υποχρεώσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή χρεωκοπία, πέντε φορές. Αυτές συνέβησαν τα έτη 1826, 1843, 1860,
1893 και 1932. Σε όλες τις περιπτώσεις οι ερευνητές
Reinhart, Rogoff (2009, 91-2, 96) τεκμηριώνουν ότι
υποχρεωθήκαμε σε παραχωρήσεις προς τους δανειστές μας που έφθαναν μέχρι και στην υποτέλεια
στις «μεγάλες δυνάμεις». Κανονικά λοιπόν με βάση
τις συσσωρευμένες ιστορικές εμπειρίες και γνώσεις
από τις ανωτέρω περιπέτειες, καθώς και με τις θυσίες
σε αίμα που υποβληθήκαμε στην συνέχεια για να επανακτήσουμε την ανεξαρτησία μας, θα έπρεπε ως χώρα
να έχουμε πλέον αποκτήσει τη σωφροσύνη να μη περιέλθουμε σε κατάσταση ώστε να χρειαστεί να υποθηκευτούμε ξανά στους δανειστές μας. Δυστυχώς, εκ
του αποτελέσματος προκύπτει ότι αποδειχθήκαμε όχι
μόνο επιλήσμονες, αλλά και βαθιά επιπόλαιοι. Οπότε
το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι το εξής:
Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξανακερδίσουμε την
ανεξαρτησία μας μέσα σε εύλογο χρόνο; Η απάντησή
μου είναι ότι για να αποφασίσουμε αμετάκλητα και να
στρατευτούμε ως λαός σε δράσεις οι οποίες να οδηγούν
στην ανεξαρτησία μας, πρέπει να καταλάβουμε πως και
γιατί τη χάσαμε, και μάλιστα οικειοθελώς σε καιρό ειρήνης. Διαφορετικά, αν δεν κατανοήσουμε όλοι, από τον
πλέον αγράμματο μέχρι τον καθηγητή πανεπιστημίου
και από τον φτωχό μέχρι τον πλούσιο, τι μας συνέβη
και γιατί, φοβούμαι ότι θα μείνουμε υποτελείς στις «μεγάλες δυνάμεις» για πολλές γενεές. Γι’ αυτό, πριν σας
εκθέσω την απάντησή μου στο πιο πάνω ερώτημα, θα
επικεντρώσω με τη μεγαλύτερη δυνατή συντομία σε
δύο θέματα που προηγούνται. Αυτά είναι, πρώτον, να
εξηγήσω τι ακριβώς συνέβη με αναφορά στα οριστικά στατιστικά δεδομένα, και, δεύτερον, να εκθέσω για
ποιους λόγους, κατά την άποψή μου, φτάσαμε εδώ που
βρισκόμαστε.
Πως ήλθαν τα πάνω κάτω
Πριν από το 1974 η Ελλάδα διέθετε την πλέον ταχύρυθμα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρώπης. Χωρίς αμφιβολία ήταν η Τίγρης της Ευρώπης. Ως τέτοια πέτυχε:
• Υψηλότατη οικονομική ανάπτυξη (≈ 7%, 1954-1973)
• Ζηλευτή σταθερότητα τιμών (<2,5%)
• Θεαματική συρρίκνωση της ανεργίας (<2,5%)
• Ισοζύγιο πληρωμών σε διαχειρίσιμη ισορροπία
• Βελτίωση και επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών.
• Ελάχιστο δημόσιο χρέος (<12,5% του ΑΕΠ το 1974).
Μετά το 1974 η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει
στην αρχή συγκρατημένα και στην συνέχεια γρήγορα.
Κατά την περίοδο 1974-2008:

• Η οικονομική ανάπτυξη έπεσε στο ένα τρίτο (≈ 2,4%)
• Ο πληθωρισμός ήταν από 2πλάσιος μέχρι 4πλάσιος
του μέσου Ευρωπαϊκού.
• Η ανεργία την περίοδο 1980-2000 υπερδιπλασιάστηκε (≈ 6%), ενώ τη δεκαετία του 2000 σχεδόν τετραπλασιάστηκε (≈ 9%).
• Τα ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών έγιναν εκρηκτικά και συγκρατήθηκαν μόνο χάρη στην τεράστια
βοήθεια από την ΕΕ.
• Τα δημόσια ελλείμματα ανέβασαν το δημόσιο χρέος
σε αυτοτροφοδοτούμενο ύψος (≈ 125% του ΑΕΠ το
2008).
Οπότε, τελικά, από το 2009 περιήλθαμε υπό την οικονομική επίβλεψη και την κηδεμονία των πιστωτών μας.
Εξαιτίας του εκπληκτικού πισωγυρίσματος που περιέγραψα, οποιοσδήποτε οικονομολόγος απανταχού
της γης θα έθετε το εξής εύλογο ερώτημα: Γιατί από
τη φάση της μεγάλης οικονομικής άνθισης πριν από
το 1974 η Ελληνική οικονομία περιήλθε σε κατάσταση
πτώχευσης και αναγκαστήκαμε να κάνουμε τις παραχωρήσεις εθνικής κυριαρχίας που περιγράφονται στα
μνημόνια;
Κάποιοι οικονομολόγοι ίσως σκεφτούν ότι αυτό συνέβη γιατί πριν από το 1974 η ελληνική οικονομία ήταν
οιονεί κλειστή, ενώ μετά την πλήρη ένταξή της στην
ΕΕ το 1981, ανοίχθηκε στο διεθνή ανταγωνισμό. Όμως,
γνωρίζουμε ότι, κατά τη δεκαετία 1974-84, η δασμολογική προστασία των εγχώριων παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν μειώθηκε και εντούτοις σε μέσους όρους
όλοι οι κρίσιμοι δείκτες χειροτέρευσαν δραστικά. Γι’
αυτό, κατά την άποψή μου, το πισωγύρισμα μετά το
1974 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά,
σε τρεις ομάδες άλλων παραγόντων. Η πρώτη και η
πλέον σημαντική έχει να κάνει με την αντιαναπτυξιακή
στροφή που πήραν οι θεσμοί του κράτους μετά τη θέσπιση του Συντάγματος του 1975. Η δεύτερη σχετίζεται με τις δυσπλασίες που αναπτύχθηκαν στο χώρο της
δημόσιας διοίκησης και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Και, τέλος, η τρίτη ομάδα αρνητικών παραγόντων πηγάζει από τις οικονομικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Ειδικότερα, αναφορικά με την αποτυχία στους
θεσμούς και στη δημόσια διοίκηση, ισχυρίζομαι ότι,
και να μην άλλαζαν προς το χειρότερο οι οικονομικές
πολιτικές μετά το 1974, η οπισθοδρόμηση ήταν προδιαγεγραμμένη και θα επερχόταν πολύ γρηγορότερα,
αν δεν είχαμε ενταχθεί πλήρως στην ΕΕ. Η εμπιστοσύνη
μου σε αυτήν την εξήγηση βασίζεται στους ακόλουθους συλλογισμούς.
Πριν από το 1974 το πολιτικό και το κοινωνικό κλίμα ήταν φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, εγχώρια
και ξένη. Η δημόσια διοίκηση είχε τα χάλια της, αλλά
καθώς ήταν οργανωμένη ιεραρχικά δεν είχε μεγάλα
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περιθώρια να κωλυσιεργεί και να διαπλέκεται. Οι δημοσιονομικές πολιτικές, αν και προσανατολισμένες στη
δημόσια κατανάλωση, κάλυπταν τις ανάγκες των ιδιωτικών επενδύσεων σε δημόσιες υποδομές. Η νομισματική πολιτική στόχευε στη σταθερότητα των τιμών, ενώ
η αναποτελεσματικότητα που πήγαζε από την έλλειψη
ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές ήταν συγκρατημένη. Επομένως, τουλάχιστον το θεσμικό περιβάλλον
και οι μακροοικονομικές πολιτικές λειτουργούσαν φιλικά προς την οικονομική ανάπτυξη και επέφεραν αναπτυξιακά αποτελέσματα τα οποία αντιστάθμιζαν κατά
πολύ τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις ασκούνταν από
την πλημμελή λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και
τις στρεβλώσεις που εισήγαγαν στη δομή της οικονομίας οι μικροοικονομικές ή διαρθρωτικές πολιτικές.
Μετά το 1974, το επιχειρηματικό περιβάλλον άλλαξε άρδην. Από την μια μεριά, το σοσιαλιστικό Σύνταγμα
του 1975, οι εθνικοποιήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, και
οι ρυθμίσεις μιας οιονεί κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας που εισήγαγε η ΝΔ, ως κυβέρνηση, και από την
άλλη, με τις δεσμεύσεις για την εγκατάσταση σοσιαλισμού «τρίτου δρόμου» και τις άλλες διακηρύξεις του
Ανδρέα Παπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματικής
αντιπολίτευσης, το κράτος έγινε από ανταγωνιστικό
έως και εχθρικό προς την επιχειρηματικότητα. Επιπλέον,
η δημοκρατία, τύποις και ουσία, υποκαταστάθηκε από
την κομματοκρατία. Η δημόσια διοίκηση με τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε το ΠΑΣΟΚ το 1985 διαλύθηκε,
ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου ως πρωθυπουργός έκρινε
δημόσια ότι ένα «δωράκι» που είχε λάβει στέλεχος μεγάλης δημόσιας επιχείρησης ήταν υπερβολικά μεγάλο.
Η δημοσιονομική πολιτική προσανατολίστηκε κυρίως
στη δημόσια κατανάλωση σε βάρος των επενδύσεων
σε υποδομές. Οι συνολικές και οι ιδιωτικές επενδύσεις
ως ποσοστό στο ΑΕΠ μπήκαν σε μακροχρόνια πτωτική
τάση. Οι ξένες επιχειρήσεις άρχισαν να εγκαταλείπουν
την Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις να φεύγουν
και να εγκαθίστανται σε γειτονικές χώρες, και γενικά
η φθίνουσα πορεία της χώρας εξελίχθηκε όπως ακριβώς προβλέπαμε στο βιβλίο μας το 1992 με τον τίτλο
«Αναζητώντας την Ελπίδα για την Ελληνική Οικονομία.»
Με άλλα λόγια, μετά το 1974, όλοι οι θεσμικοί παράγοντες και οι μακροοικονομικές πολιτικές που πριν
ευνοούσαν την οικονομική ανάπτυξη αντιστράφηκαν, ενώ η δημόσια διοίκηση και οι διαρθρωτικές
πολιτικές που λειτουργούσαν ανέκαθεν επιβραδυντικά ενισχύθηκαν, χωρίς περίσκεψη, από τις εναλλασσόμενες κυβερνήσεις της κομματοκρατίας. Μάλιστα, δεδομένου ότι μετά το 1984 προστέθηκε στους
αρνητικούς παράγοντες και ο βαθμιαίος δασμολογικός
αφοπλισμός έναντι των χωρών της ΕΕ, η καθίζηση της
οικονομικής ανάπτυξης έγινε μονόδρομος.
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Η ανωτέρω αποτίμηση δεν απαλλάσσει με κανένα
τρόπο τις νομισματικές αρχές από τις ιστορικές τους ευθύνες. Πριν από το 1974, επηρεασμένες όπως ήταν από
τις ιδέες το κεντρικού προγραμματισμού και τις υποθετικές επιτυχίες των χωρών του υπαρκτού σοσιαλισμού,
σχεδίασαν και εφάρμοσαν ένα χρηματοοικονομικό
σύστημα για μια οικονομία όχι της αγοράς, αλλά διευθυνόμενης κεντρικά. Μετά το 1974, συνεργάστηκαν σε
μια τεράστια μεταφορά οικονομικών πόρων από τον
περισσότερο παραγωγικό ιδιωτικό τομέα στον γραφειοκρατικό και αδηφάγο δημόσιο τομέα, με αποτέλεσμα
να επιβραδυνθεί η οικονομική ανάπτυξη. Όταν ο πληθωρισμός, τις δεκαετίες του 1970 και 1980, έγινε τρεις
και τέσσερις φορές υψηλότερος του ευρωπαϊκού, ξέχασαν ότι το κύριο καθήκον τους ήταν να προσπαθούν
για τη σταθερότητα των τιμών και ολιγώρησαν για να
παραμείνουν αρεστές στις επιθυμίες ασυλλόγιστων κυβερνήσεων. Και, τέλος, αλλά καθόλου τελευταίο, όταν
μετά το 1990 κατ΄ ουσία και κατά το νόμο, ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα δεσμά του κράτους, παρέλειψαν να
τεθούν επικεφαλής μιας πανεθνικής εκστρατείας ώστε
η μακροοικονομική προσαρμογή να συνοδευτεί με τις
απαραίτητες διαρθρωτικές μεταβολές. Γι’ αυτούς τους
λόγους παραμένουν συνυπεύθυνες για την τραγωδία
που διέρχεται η χώρα και την ταπείνωση που αισθάνονται οι Έλληνες πολίτες σήμερα έναντι της διεθνούς κοινότητας.
Κατά την άποψή μου, η πορεία προς τη σημερινή
κατάληξη άρχισε πολύ πριν το 1974. Πιο συγκεκριμένα,
άρχισε από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν αποφασίστηκε η οικονομική ανάπτυξη να επιδιωχθεί μέσα
από την υποκατάσταση των εισαγωγών. Εξαιτίας αυτής
της επιλογής, με εξαίρεση τους κλάδους της ναυτιλίας
και του τουρισμού, όπου οι επιχειρηματίες εκ του αντικειμένου τους έπρεπε αναγκαστικά να παλέψουν στις
διεθνείς αγορές για να κερδίσουν ζωτικό χώρο, οι φιλοδοξίες, τα σχέδια και το πεδίο δράσης της ελληνικής
επιχειρηματικότητας περιορίστηκαν στο μικρό μέγεθος των αγορών της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η επισήμανση συνεπάγεται ότι το πρότυπο ανάπτυξης που
υιοθετήσαμε εξέθρεψε διαχρονικά μια κλειστοφοβική
επιχειρηματικότητα, με αμυντικό προσανατολισμό και
με βαθιές εξαρτήσεις από το πολιτικό σύστημα, μέσω
του κρατικοποιημένου τραπεζικού συστήματος.
Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι είναι μόνο
τώρα, δηλαδή αφού δαπάνησα πολύ χρόνο στη μελέτη
της μεταπολεμικής οικονομικής ιστορίας, που κατάλαβα ότι τίποτε από όσα συνιστούσα στις επιφυλλίδες μου
στο ημερήσιο και στον περιοδικό τύπο να γίνουν δεν
επρόκειτο να γίνουν ποτέ. Για παράδειγμα, υπό το φως
των δύο πετρελαϊκών κρίσεων τη δεκαετία 1970, την
άνοδο του πληθωρισμού και των επιτοκίων, κλπ., συνι-
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στούσα ότι επιβαλλόταν άμεσος και ριζικός αναπροσανατολισμός των θεσμών, της δημόσιας διοίκησης, και
της οικονομικής πολιτικής. Τι έπρεπε να γίνει; Οι δημόσιοι υπάλληλοι και το κόστος της κεντρικής διοίκησης
έπρεπε να μειωθούν σημαντικά. Μέσω βαθιάς ιδιωτικοποίησης, οι δημόσιες επιχειρήσεις έπρεπε να μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα ή τουλάχιστον να εκτεθούν
στον ανταγωνισμό. Στους κλάδους αιχμής, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, κλπ.,
οι κυβερνήσεις έπρεπε να περιορίσουν τις φθοροποιές
επιδράσεις του κομματικού συνδικαλισμού και να ενισχύσουν με αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των δημόσιων επιχειρήσεων. Τα ασφαλιστικά ταμεία, έπρεπε να ανακεφαλαιοποιηθούν και το ασφαλιστικό σύστημα να μετατραπεί
βαθμιαία από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό. Τα
κλειστά επαγγέλματα και όλες οι αγορές του ιδιωτικού
τομέα έπρεπε να ανοιχτούν στον εγχώριο και στο διεθνή ανταγωνισμό, κλπ. Η κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα μας δεν ήταν μοιραία. Έγινε μοιραία από
τις κοντόφθαλμες και ιδιοτελείς επιλογές των κομμάτων εξουσίας και των διανοούμενων που εντάχθηκαν
σε αυτά για να επωφεληθούν ή που συμπορεύθηκαν
με την πεποίθηση ότι η κομματοκρατία που προωθούσαν αυτά τα κόμματα ήταν συμβατή με τη δημοκρατία.
Τώρα που επήλθε το μοιραίο και η χώρα μπήκε υπό διεθνή οικονομική επίβλεψη και κηδεμονία, οφείλουμε
να συνέλθουμε το συντομότερο δυνατό γιατί ο κόσμος
προχωράει και εμείς μένουμε πίσω.
Τι κάνουμε
Αν μετά από όσα ανέφερα πιο πάνω μου ζητούσε κάποιος να κατατάξω σε μια κλίμακα φθίνουσας σπουδαιότητας τα αίτια που μας οδήγησαν στην τρέχουσα
εξάρτηση, θα έλεγα ότι η ακόλουθη κατάταξη δεν πρέπει να αποκλίνει απ’ αυτή που λειτούργησε στην πραγματικότητα.
Ασυνεπείς μεταβολές στους θεσμούς

40%

Διόγκωση και διάλυση της δημόσιας
διοίκησης

20%

Ασυνεπείς οικονομικές πολιτικές

20%

Κλειστοφοβική και διαπλεκόμενη επιχειρηματικότητα

10%

Διεθνοποίηση

5%

Άλλοι παράγοντες

5%

Απ’ αυτή τη διάγνωση έπεται ότι η έμφαση των προσπαθειών μας σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων πρέπει να επικεντρωθεί στις αντίστοιχες περιοχές. Ειδικότερα, σε κάθε

μια απ’ αυτές πρέπει να υπάρξει ένα δικός μας κατάλογος
μεταρρυθμίσεων, πέρα και πάνω απ’ αυτόν που εμπεριέχεται στα μνημόνια, οι οποίες ανάλογα με τον εκτιμούμενο χρόνο υλοποίησής να κλιμακωθούν σε άμεσες
(εντός 6 μηνών), βραχυπρόθεσμες (εντός 18 μηνών) και
μεσοπρόθεσμες (εντός 36 μηνών). Προκειμένου λοιπόν
να καταδείξω τι προτείνω θα χρησιμοποιήσω τρία παραδείγματα με υπόβαθρο την υπόθεση ότι:
• Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ της διατήρησης της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας
και της παραμονής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Α. θεμελιακή αναθεώρηση του Συντάγματος του
1975
Επειδή θα με διευκολύνει στην συνέχεια, θα σταθώ στο
άρθρο 106 με βάση το οποίο οριοθετούνται τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, για τα οποία
οι συνταγματικοί νομοθέτες έγραφαν στις περισπούδαστες καθηγητικές πραγματείες τους ότι δεν χρειάζονται για να εξασφαλίζονται οι ατομικές ελευθερίες. Με
βάση την ανάλυση που παραθέτει για το άρθρο αυτό
ο Καζάκος (2007, 47-9), οδηγούμεθα στο συμπέρασμα
ότι ουσιαστικά από το 1975 και μετά τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελλήνων καταργήθηκαν, και βέβαια χωρίς
ο απλός πολίτης να ενημερωθεί περί τούτου. Προς ενίσχυση αυτού του συμπεράσματος μια μαρτυρία και ένα
συμβάν. Ο Μαυρογορδάτος (1988, 138) γράφει:
«Ποτέ πριν δεν είχε δείξει μια συντηρητική αστική κυβέρνηση τέτοια περιφρόνηση για το απαραβίαστο της ατομικής ιδιοκτησίας.»
Όσον αφορά το συμβάν, αυτό έχει να κάνει με την χρήση του εν λόγω άρθρου για τη δήμευση της περιουσίας
του Σ. Ανδρεάδη, η οποία θα θυμούνται πολλοί περιλάμβανε δύο τράπεζες και 18 βιομηχανικούς ομίλους.
Έγινε δε επί τη βάσει μιας επαίσχυντης έκθεσης που
συντάχθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος όταν Διοικητής
ήταν ο Ξ. Ζολώτας. Περιττεύει να επισημάνω ότι η πορεία προς την νέα πτώχευση δεν άρχισε το 1981, αλλά
το 1974.
Πρόταση: Η διατήρηση και η εμβάθυνση της αστικής
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας προϋποθέτει ότι το σύνταγμα του 1975 θα αντικατασταθεί από ένα σύνταγμα
Δυτικού τύπου το οποίο θα προστατεύει τα περιουσιακά
δικαιώματα των πολιτών από τις αυθαιρεσίες των κρατικών εξουσιών.
Η δέσμευση γι’ αυτήν τη μεταρρύθμιση πρέπει να ληφθεί
άμεσα, να την εγγυηθεί η Τρόικα, γιατί οι Ελληνικές κυβερ-
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νήσεις αυτή τη στιγμή έχουν μηδενική αξιοπιστία, και να
υλοποιηθεί το πολύ μέσα σε 36 μήνες γιατί αποτελεί την
υπ’ αριθμό 1 προϋπόθεση για να ξεκινήσει ξανά μια υγιής
και μακρόπνοη ενδογενής οικονομική ανάπτυξη.
Β. Μεταρρύθμιση στις αγορές
Συχνά βγαίνουν στα κανάλια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης διάφοροι πολιτικοί και άλλοι μεγαλόσχημοι
οι οποίοι διατείνονται ότι οι πνευματικοί άνθρωποι του
τόπου δεν συμβάλλουν όσο θα έπρεπε στη συζήτηση
για τις δημόσιες επιλογές της χώρας. Κατά κανόνα είναι είτε απληροφόρητοι λόγω πολυπραγμοσύνης, είτε
ιδεολογικά προκατειλημμένοι γιατί απορρίπτουν εκ
προοιμίου αυτά που γράφονται. Προς επιβεβαίωση
επικαλούμαι, για παράδειγμα, το βιβλίο που έγραψα
με τίτλο «Οι έλεγχοι των Τιμών και οι Συνέπειές τους»,
το οποίο εκδόθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών και
Βιομηχανικών Ερευνών το 1985. Σ’ αυτό επισήμαινα ξεκάθαρα τις μοιραίες συνέπειες που επρόκειτο να έχουν
οι διοικητικές παρεμβάσεις στις τιμές των αγαθών και
υπηρεσιών που υιοθετούσαν οι Ελληνικές κυβερνήσεις
προκειμένου να εξυπηρετήσουν διάφορες οργανωμένες επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού. Μεταξύ
των άλλων, αναφερόμουν στα αποκαλούμενα κλειστά
επαγγέλματα και τεκμηρίωνα ότι ποτέ η χώρα μας δεν
θα γινόταν ανταγωνιστική κάτω από αυτό το πλέγμα
των ρουσφετολογικών ρυθμίσεων. Τώρα που έγινε το
κακό, οι Ελληνικές κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να δεχθούν το άνοιγμα των επαγγελμάτων αυτών. Αλλά αυτό
δεν είναι αρκετό. Και τούτο γιατί οι πολίτες που θίγονται
δεν έχουν καταλάβει τι κακό προξένησε στην πολιτεία
αυτή η συμπαιγνία τους με τα πολιτικά κόμματα και αν
δεν το καταλάβουν τους λέγω ότι τα παιδιά όλων μας θα
συνεχίζουν να ζουν κάτω από καθεστώς φαινομενικής
ελευθερίας, αλλά ουσιαστικής εξάρτησης από τους πιστωτές μας. Ας δούμε την εξήγηση με ένα απλό παράδειγμα μιας ρύθμισης που ίσχυε μέχρι πρότινος.
Όλοι γνωρίζετε ότι για να αγοράσει κάποιος ένα σπίτι
πριν ένα η δύο χρόνια έπρεπε να παρασταθούν δύο δικηγόροι. Ένας για τον αγοραστή και ένας για τον πωλητή.
Ας υποθέσουμε ότι η συναλλαγή γινόταν με μετρητά. Σ’
αυτήν την περίπτωση ο πωλητής δεν είχε καμιά αβεβαιότητα για το τίμημα και σίγουρα, αν ήταν ελεύθερος, θα
επέλεγε να μην παρασταθεί με δικηγόρο. Εντούτοις, ο
νόμος του επέβαλλε να παρασταθεί με δικηγόρο. Αλλά
σ’ αυτή την περίπτωση η αμοιβή του δικηγόρου του δεν
ήταν αμοιβή για παρασχεθείσες υπηρεσίες. Επρόκειτο για φόρο υπέρ τρίτων. Τέτοιοι φόροι φόροι, δηλαδή
ρυθμίσεις με τις οποίες δημιουργούνται εισοδήματα σε
κοινωνικές τάξεις χωρίς να προσφέρουν υπηρεσίες, είναι
αμέτρητες και είναι αυτοί οι φόροι που μαζί με τους φόρους της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδι-
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οίκησης βγάζουν τα Ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες
εκτός των διεθνών αγορών.
Οι τεχνοκράτες εκπρόσωποι των πιστωτών μας
μάλλον δεν έχουν συνειδητοποιήσει την υποβάθμιση
στη ανταγωνιστικότητα που επιφέρουν οι φόροι υπέρ
τρίτων. Το αναφέρω φωνακτά μήπως και γίνει κάτι κατεπειγόντως. Για όλους αυτούς τους λόγους δικαιούμαι
να αισθάνομαι ότι με το βιβλίο μου του 1985 έκανα το
καθήκον μου και ουδεμία ευθύνη φέρω για ότι συνέβη
ως άτομο και ως πολίτης.
Γ. Επανεκκίνηση της οικονομίας
Με τον τρόπο που οι ελληνικές (αλλά και οι ευρωπαϊκές)
κυβερνήσεις προχωρούν στη δημοσιονομική προσαρμογή, είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος η οικονομία μας
να περιέλθει σε μια μακροχρόνια ισορροπία έρπουσας
ύφεσης ή στην καλύτερη περίπτωση, σε μια μακροχρόνια ισορροπία χαμηλής ανάπτυξης. Οι σκέψεις που θα
διατυπώσω πιο κάτω απαντούν στα ερωτήματα: Ποιό
είναι το πρόβλημα και τι μπορούμε να κάνουμε.
Το πρόβλημα είναι ότι λόγω: (α) της επιδεινούμενης
απομείωσης του εισοδήματος και του πλούτου των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων, και των τραπεζών, και (β)
της παραλυτικής αβεβαιότητας αναφορικά με τη σταθερότητα των θεσμών και του κοινωνικού περιβάλλοντος, ουδείς μπορεί να προβλέψει πότε θα σταματήσει
ο κατήφορος. Έτσι, οι παράγοντες της πραγματικής
οικονομίας δεν μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθουν, με αποτέλεσμα
να περικόπτουν τις δαπάνες τους περισσότερο απ’ ότι
δικαιολογείται και να επιτείνεται έτσι η ύφεση. Κατά
συνέπεια, για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα πρέπει
να εξουδετερώσουμε τα αίτια που τροφοδοτούν τον
κύκλο της ύφεσης. Μπορούμε να κάνουμε τίποτε και
αν ναι τι;
Δυστυχώς η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί
υπερβαίνει τις δυνατότητες των οικονομολόγων για ένα
απλό λόγο. Οι μέθοδοι που γνωρίζουμε και διδάσκουμε για να αποδώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα
προϋποθέτουν την ύπαρξη ενός σταθερού θεσμικού
περιβάλλοντος. Δηλαδή, σταθερό πολιτικό σύστημα ,
σταθερό και προβλέψιμο φορολογικό σύστημα, σταθερό εργασιακό περιβάλλον, κλπ. Στη χώρα μας έχει γίνει αποθεσμοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
θεσμικές σταθερές. Οπότε οι οικονομολόγοι είμαστε
αχρείαστοι. Γι αυτό, ας κάνουμε την ηρωική υπόθεση
ότι σηκωνόμαστε ένα πρωί και πληροφορούμαστε ότι
έγινε ένα θαύμα και όλοι οι απαραίτητοι θεσμοί αποκαταστάθηκαν και λειτουργούν όπως στις δημοκρατίες της
Δύσης. Υπ’ αυτήν την προϋπόθεση ισχύει ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας μπορεί να γίνει μόνο μέσα από
την επανεκκίνηση του ιδιωτικού τομέα. Αλλά αυτό μπο-
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ρεί να γίνει μόνο αν βρούμε τρόπο να λύσουμε το εξής
σύνθετο πρόβλημα.
Τα χρέη του ιδιωτικού τομέα μόνο προς το τραπεζικό
σύστημα ξεπερνούν το 100% του ΑΕΠ. Χάριν απλοποίησης ας δεχθούμε ότι οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά
οφείλουν 130 και 100 Δις. Ευρώ, αντίστοιχα. Ακόμη, ας
υποθέσουμε ότι απ’ αυτές τις οφειλές ενυπόθηκες είναι
για μεν τις επιχειρήσεις 100 Δις Ευρώ, για δε τα νοικοκυριά 70 Δις. Ευρώ. Λόγω της απομείωσης της αξίας των
ενυπόθηκων περιουσιακών στοιχείων (γης, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κατοικιών κλπ.), έστω τέλος ότι η
πραγματική αξία των εν λόγω δανείων έχει πέσει στα
50 Δις. Ευρώ για τις επιχειρήσεις και 40 Δις. Ευρώ για τα
νοικοκυριά. Συνεπώς, για να υπάρχει ελπίδα επανεκκίνησης του ιδιωτικού τομέα πρέπει να βρεθεί τρόπος
να κουρευτούν τα δάνεια των επιχειρήσεων και των
νοικοκυριών κατά 90 Δις. Ευρώ. Το μείζον ερώτημα
λοιπόν είναι πως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
Η πρόταση μου είναι να στηθεί μια νέα αμιγώς κρατική τράπεζα κατά τα πρότυπα της ΕBRD η οποία, με
προκαταβολή τα χρήματα που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, να
αγοράσει όλα τα επισφαλή ενυπόθηκα δάνειά τους στις
ονοματικές τους αξίες. Αυτό σημαίνει ότι σε τελευταία
ανάλυση η νέα τράπεζα θα δεσμευθεί να αγοράσει από
τις τράπεζες δάνεια 170 Δις Ευρώ τα οποία στην πραγματικότητα θα αξίζουν 90. Η ουσία της πρότασης μου είναι
ότι τα 80 Δις ευρώ που δεν μπορούν και ούτε πρόκειται
ποτέ να εξυπηρετηθούν, να χρησιμοποιηθούν από την
νέα κρατική τράπεζα ως μοχλός για την επανεκκίνηση
της οικονομίας. Πως; Με τον ακόλουθο κανόνα.
« Όποια επιχείρηση η νοικοκυριό δηλώνει στην εφορία αυξημένο εισόδημα κατά α% της παραγράφονται β% από τα δάνεια που έχει στην νέα τράπεζα
μέχρι του ποσού της πραγματικής αξίας των ενυπόθηκων εγγυήσεών τους.»
Μάλιστα, για να αλλάξει ο προσανατολισμός όλων και
να αρχίσουμε να κοιτάμε όλοι προς τα έξω και τις εξαγωγές, θα πρότεινα ο πιο πάνω κανόνας να διατυπωθεί
ως εξής:
«Όποια επιχείρηση η νοικοκυριό δηλώνει στην εφορία αυξημένο εισόδημα κατά α%, της παραγράφονται β% από τα δάνεια που έχει στην νέα τράπεζα
μέχρι του ποσού της πραγματικής αξίας των ενυπόθηκων εγγυήσεών τους. Για όποιο ποσοστό της
αύξησης του δηλούμενου εισοδήματος προέρχεται
από εξαγωγές, το ποσοστό της παραγραφής γίνεται
(β+γ)%».

Δεδομένου ότι με την πρότασή αυτή όλοι κερδίζουν
αν ενεργοποιηθούν και αυξήσουν τα εισοδήματά τους,
ευελπιστώ ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι
ταχύτατη. Αν μάλιστα με τη βοήθεια των τεχνικών από
το εξωτερικό γίνει το θαύμα και μπουν οι θεσμοί στη
θέση τους, τότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε σε σύντομο χρόνο.
Συμπέρασμα
Οι οικονομικές επιδόσεις της ελληνικής δημοκρατίας κατά τη μεταπολεμική περίοδο παρουσιάζουν
όλα τα χαρακτηριστικά μιας περιόδου αξιοσημείωτης επιτυχίας, την οποία διαδέχθηκε μια περίοδος
εξίσου αξιοσημείωτης οπισθοδρόμησης. Κατά την
άποψή μου, πρόκειται για μοναδική περίπτωση, η
οποία πρέπει να διδάσκεται από τα δημοτικά σχολεία μέχρι τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ώστε
απλοί πολίτες, πολιτικοί, και ειδικοί να μάθουν πως:
(α) στη δημοκρατία οι πολίτες μπορούν να παραπλανηθούν από επιπόλαιες και ιδιοτελείς ηγεσίες και
να συναινέσουν σε μεταρρυθμίσεις και πολιτικές οι
οποίες γονατίζουν τη δημοκρατία και την οικονομία,
(β) τα κόμματα εξουσίας καταλύουν τη δημοκρατία,
αυτονομούνται από τον έλεγχο των πολιτών ιδιοποιούμενα τη δημόσια διοίκηση, και καταστρέφουν
τους θεσμούς που είναι βασικοί για τη λειτουργία της
ελεύθερης οικονομίας; (γ) οικονομικές πολιτικές που
ενώ φαίνονται και είναι επιτυχημένες βραχυχρόνια,
στο μακρύ χρόνο μπορούν να καταστούν καταστροφικές, αν δεν αναθεωρηθούν έγκαιρα, και (δ) πόσο
λιγότερο κόστος έχει να προνοούμε παρά να μαζεύουμε τα συντρίμμια μετά από μια καταστροφή που
μπορούσε να μην έχει συμβεί.
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« Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος:
Ν.3691/2008
Βασικά στοιχεία θεσμικού
πλαισίου και οι νεότερες
ρυθμιστικές εξελίξεις»
της Ε. Αγγελίδη
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Αντιπροέδρου Δ.Σ. ΣΟΛ ΑΕ
Μέλους της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων ΣΟΕΛ

Από τις πρωταρχικές αιτίες της δυσμενούς οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα είναι η φοροδιαφυγή, η αδιαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές, οι αμφισβητούμενες δραστηριότητες των δημόσιων λειτουργών και οι ελλιπείς
κατασταλτικοί μηχανισμοί.
Η αυστηροποίηση της τρέχουσας νομοθεσίας στο εθνικό επίπεδο με το Ν. 3691/2008 και την ΠΟΛ 1127/31.8.2010 όσο
και στο διεθνές επίπεδο έχει σκοπό να συμβάλλει στην εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο έχει, κυρίως, διαμορφωθεί από την ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις «Σαράντα (40) Συστάσεις για την αντιμετώπιση του Ξεπλύματος Χρήματος» και τις «Εννέα (9) Ειδικές Συστάσεις
για την αντιμετώπιση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας», που έχει εκδώσει η Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης
(Financial Action Task Force-FATF) ως διεθνής φορέας θέσπισης των σχετικών προτύπων και οδηγιών.

Σημαντικό μέρος του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποτελούν, επίσης, ο Κανονισμός 1781/2006 που ισχύει από
τον Ιανουάριο του 2007, και η Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
• Κανονισμός (ΕΚ) 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «περί των πληροφοριών για
τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών»
• Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
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Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (νοούνται η διάπραξη αδικημάτων όπως η παθητική ή ενεργητική δωροδοκία, δωροδοκία δικαστή, εμπορία ανθρώπων, απάτη με υπολογιστή κλπ), αποτελούν μια
σειρά πράξεων που υποχρεώνονται να αναφέρουν τα οριζόμενα από το άρθρο 5 του νόμου υπόχρεα πρόσωπα:
• Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από εγκληματικές
δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσής της ή την παροχή
συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεών του.
• Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση
περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με
αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.
• Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή
προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή
από συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.
• Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα
με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση μέσω
αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές
δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα.
• Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στις ανωτέρω επιμέρους περιπτώσεις και η συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα.
Ως υπόχρεα πρόσωπα ορίζονται:
α) Τα πιστωτικά ιδρύματα.
β) Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
γ) Οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών.
δ) Οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.
ε) Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι εταιρείες ορκωτών
ελεγκτών – λογιστών, οι λογιστές που δεν συνδέονται
με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές.
στ) Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι
εταιρείες φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών.
ζ) Οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες.
η) Οι επιχειρήσεις καζίνο και τα καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία, καθώς και οι επιχειρήσεις, οργανισμοί
και άλλοι φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που
διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια και πρακτορεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.
θ) Οι οίκοι δημοπρασίας.

ι) Οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η σχετική
συναλλαγή γίνεται σε μετρητά και η αξία της ανέρχεται τουλάχιστον σε 15.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν αυτή
διενεργείται με μία μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.
ια) Οι εκπλειστηριαστές.
ιβ) Οι ενεχυροδανειστές.
ιγ) Οι συμβολαιογράφοι και οι ανεξάρτητοι δικηγόροι,
στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρούσα διάταξη.
ιδ) Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα (trusts), εξαιρουμένων
των προσώπων που αναφέρονται στα στοιχεία στ’ και ιγ’
του άρθρου αυτού, τα οποία παρέχουν σε τρίτα μέρη κατά
επιχειρηματική δραστηριότητα οποιαδήποτε από τις
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη.
Οι δημόσιες αρμόδιες αρχές εποπτείας των υπόχρεων προσώπων(άρθρο 6 του Νόμου) απαιτούν την αναφορά από τα υπόχρεα πρόσωπα κάθε στοιχείου που
είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ελεγκτικών
τους καθηκόντων. Επίσης τα καθοδηγούν με κατάλληλες οδηγίες και εγκυκλίους ως προς την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων προβλημάτων, τον καθορισμό πρακτικών συμπεριφοράς έναντι των πελατών, την υιοθέτηση
εσωτερικών διαδικασιών για τον εντοπισμό ύποπτων
και ασυνήθων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 συνιστάται η «Επιτροπή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας» (9μελής) και καθορίζονται ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της καθώς και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών και Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται
ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία.
Με τη δεύτερη (Ν. 3932/10.3.2011) ρυθμιστική παρέμβαση :
1. η αποκαλούμενη και ως επιτροπή για το ξέπλυμα του
βρώμικου χρήματος αναβαθμίζεται προκειμένου να ανταποκριθεί ως Αρχή στη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων
εκείνων μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το πεδίο των αρμοδιοτήτων της διευρύνθηκε με
τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης«πόθεν έσχες» των προσώπων που υποχρεούνται
στην υποβολή των δηλώσεων αυτών.
Ενισχύθηκε η διοικητική και λειτουργική ανεξαρτησία της με την απεξάρτησή της από την εποπτεία του
Υπουργού Οικονομικών.
Η Αρχή έχει πρόσβαση σε κάθε μορφής δημόσιο αρχείο
ή αρχείο Οργανισμού, ακόμη και σε αυτό του συστήματος
«Τειρεσίας». Ο πρόεδρος της Αρχής έχει το δικαίωμα να
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απαγορεύει την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, να ανοίγει θυρίδες, να «παγώνει» τη μεταβίβαση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.
2. Εντάσσονται αδικήματα φοροδιαφυγής και φοροκλοπής στα λεγόμενα « βασικά αδικήματα».
Τα συναφώς ρυθμιζόμενα ζητήματα είναι δύο: εκείνο του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και εκείνο της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Η κεντρική και εννοιολογική τους διαφορά έγκειται
στο ότι για μεν το ξέπλυμα προϋποτίθεται μια εγκληματική δραστηριότητα από την οποία προέρχεται το
βρόμικο χρήμα (δηλαδή το ζήτημα είναι η προέλευσή
του ), ενώ στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το
διοδευόμενο χρήμα μπορεί να είναι είτε νόμιμο είτε
βρόμικο (δηλαδή το ζήτημα είναι ο προορισμός του ).

Με το πλέγμα των ρυθμίσεων αυτών :
• Προσδιορίζεται το περιεχόμενο του όρου «εγκληματικές δραστηριότητες» με την παράθεση «καταλόγου»
ποινικών αδικημάτων όπως π.χ εμπόριο ναρκωτικών,
όπλων, αρχαιοκαπηλία, δωροληψία κ.ά.
• Περιγράφεται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση καθεαυτού του εγκλήματος της νομιμοποίησης
εσόδων με τους πολλαπλούς εναλλακτικούς τρόπους διάπραξής του (μετατροπή, μεταβίβαση, απόκτηση, κατοχή, διαχείριση κ.ά εγκληματικής περιουσίας /εσόδων)
• Θεσπίζεται η δομή του εθνικού οργανωτικού σχήματος
Φορέων, Αρχών, Επιτροπών, Υπόχρεων που οι συγκλίνουσες υποχρεώσεις και δράσεις τους αποσκοπούν
στην πρόληψη /καταστολή του ξεπλύματος.
• Εξειδικεύονται σε λειτουργίες και ουσιαστικές υποχρεώσεις των τραπεζών.
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναπτυχθεί περισσότερο και να σχολιαστεί το ζήτημα των «ασύμβατων
συναλλαγών». Ως τέτοιες προσδιορίστηκαν οι οριζόμενες
στο Ν.3691/2008 «ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες» και οι « ύποπτες συναλλαγές ή δραστηριότητες».
Αναπόφευκτα οι, κατά νόμον, εννοιολογικοί αυτοί
προσδιορισμοί ενέχουν αοριστία ,γενικότητα και συνεπώς υποκειμενισμό τόσο ως προς την αξιολόγησή τους
όσο, και κατ επέκταση, ως προς το εύρος και βάθος της
εξέτασής τους – καθώς και του ποια θα μπορούσαν να
θεωρηθούν επαρκή και αποδεκτά στοιχεία που να τις
δικαιολογούν η όχι.
Στην Αρχή αναφέρεται ,αφού οριστεί από τα υπόχρεα πρόσωπα, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης.
Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης έχει την ευθύνη γενικής παρακολούθησης της συμμόρφωσης της εταιρείας. Λαμβάνει από τα υπόχρεα πρόσωπα τις αναφορές
με πληροφορίες οι οποίες δημιουργούν την πεποίθηση
ή υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
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δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αναφορές για ύποπτες συναλλαγές.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης
που εξετάζεται μετά την υποβολή της γραπτής αναφοράς ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα και ζητούμενες διευκρινίσεις της Εθνικής Αρχής.
Πότε υπάρχουν υπόνοιες για ξέπλυμα βρόμικου
χρήματος?
Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται
ότι τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να ενημερώνουν την
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες όταν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους αντιλαμβάνονται ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως
υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος
(μετατροπή, μεταβίβαση, κατοχή, χρησιμοποίηση κ.λ.π.)
το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα( π.χ. δωροδοκία, φοροδιαφυγή
που συνιστά φορολογικό αδίκημα κ.λ.π.), και όχι για αυτήν καθ’ αυτήν την εγκληματική πράξη.
Συνεπώς, αντικείμενο αναφορών των υπόχρεων
προσώπων θα πρέπει να αποτελεί η χρήση του προερχόμενου από εγκληματική δραστηριότητα προϊόντος με σκοπό την νομιμοποίησή του και όχι η τέλεση συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης
πράξης (π.χ. απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή ), για την
τέλεση της οποίας αρκεί απλή και γενική υπόνοια.
Ο «γρίφος» της ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων φαίνεται άλυτος και με δεδομένο ότι παραδοσιακές «πηγές»
έχουν στερέψει και από την άλλη πλευρά επιδιώκεται να
μην αυξηθούν φόροι ή επιβληθούν νέοι, η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Οικονομικών απέστειλε προς τις αρμόδιες υπηρεσίες την ΠΟΛ 1127/31.8.2010 με την οποία καλεί
τον ελεγκτικό μηχανισμό να στρέψει τους μηχανισμούς
στην αναζήτηση συναλλαγών αλλά και επαγγελματικών
δραστηριοτήτων, που κρίνονται ύποπτες για «ξέπλυμα»
χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι έλεγχοι μάλιστα, θα πρέπει να γίνονται με κάθε μυστικότητα
, μέχρι να συγκεντρωθούν επαρκείς αποδείξεις για τυχόν
παραβάσεις που στοιχειοθετούν το εν λόγω αδίκημα, ενώ
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων θα ζητείται και η
συνδρομή των ορκωτών ελεγκτών- μέσω των υποχρεωτικών τακτικών ελέγχων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων καθώς και όλων των τραπεζών.
Αυξημένος θα είναι ο ρόλος των τραπεζών αφού
μέσω αυτών γίνονται οι περισσότερες συναλλαγές,
γεγονός που τις υποχρεώνει να εξακριβώνουν την
ταυτότητα του πελάτη με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εκδώσει, κατ’
εξουσιοδότηση του ν. 3691/2008, την Απόφαση ΕΤΠΘ
281/17.03.2009, με την οποία εκσυγχρονίζονται και
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εξειδικεύονται, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της αρχής
της αναλογικότητας, οι υποχρεώσεις όλων των εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος προσώπων.
Παρέχει αναλυτικές οδηγίες στα εποπτευόμενα πρόσωπα για την εφαρμογή μεθοδολογίας αντιμετώπισης
του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της
τρομοκρατίας, ανά κατηγορία κινδύνου πελατών και συναλλαγών, με ιδιαίτερη έμφαση σε κατηγορίες, όπως οι
εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις, οι χώρες που δεν
εφαρμόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF, οι συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη κλπ.
Περαιτέρω, με την Απόφαση ΕΤΠΘ 290/12/11.11.2009
με θέμα «Καθορισμός του πλαισίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα εποπτευόμενα από την Τράπεζα
της Ελλάδος ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν.
3691/2008», ταξινομούνται οι επιμέρους υποχρεώσεις
συμμόρφωσης των εποπτευόμενων από την Τράπεζα
της Ελλάδος προσώπων κατά είδος και ως προς τον
βαθμό σπουδαιότητας, στις εξής κλίμακες: ιδιαιτέρως
σοβαρή, σοβαρή, απλή και επιπλέον εξειδικεύονται τα
κριτήρια προσδιορισμού, επιμέτρησης αλλά και δημοσιοποίησης των εν λόγω διοικητικών κυρώσεων.
Τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα, οι υπάλληλοι και τα
διευθυντικά στελέχη τους και τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο πελάτη ή σε τρίτους , ότι διαβιβάστηκαν αρμοδίως
ή ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται
να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα ξεπλύματος χρήματος ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Τα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν από πρόθεση
το καθήκον της εχεμύθειας τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών και με χρηματική ποινή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα
εστιάσει στις περιπτώσεις που :
- Υπάρχουν πληροφορίες από εξωτερική πηγή (τοπική κοινωνία, μέσα ενημέρωσης, κ.λπ.) ότι πελάτης
εμπλέκεται σε δραστηριότητες που πιθανώς συνδέονται με φοροδιαφυγή ή ότι διάγει πολυτελή βίο.
- Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές
επί αγαθών μεγάλης αξίας οι οποίες δεν είναι συμβατές
με το συνήθη τρόπο συναλλακτικής δραστηριότητας.
- Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της
εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων.
- Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας,
όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκαταστημένα σε περιοχή
εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό
πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα(βάσει εκκαθαριστι-

κού σημειώματος) που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές.
- Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο
κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται
εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας(15.000 ευρώ).
- Η ύπαρξη υπόνοιας ή διαπίστωση ίδρυσης εικονικών
επιχειρήσεων από τον πελάτη.
- Αγοραπωλησία ακινήτου φαίνεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από
το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.
- Μεταβιβάσεις μεγάλης ακίνητης περιουσίας και στα
συμβόλαια μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει πολύ πρόσφατα στην κυριότητα
του πωλητή (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων).
Αναφέραμε παραπάνω τι ορίζει ο νόμος 3691/2008
ως «εγκληματικές δραστηριότητες» αλλά με βάση τον
ισχύοντα φορολογικό νόμο και την ΠΟΛ 1127, «εγκληματικές δραστηριότητες» θεωρούνται πλέον:
• Η παράλειψη υποβολής ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον ο φόρος
που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν υποκρυφθεί υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το
ποσό των 15.000 ευρώ.
• Η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ και εν γένει
παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών
ή εισφορών, εφόσον το ποσό του κύριου φόρου , τέλους ή εισφοράς ή το ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε, επιστράφηκε ή δεν αποδόθηκε υπερβαίνει τα 3.000
ευρώ σε ετήσια βάση.
• Η έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων
για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος
αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ.
• Οι περιπτώσεις αδικημάτων μη καταβολής χρεών προς
το δημόσιο και τρίτους για χρέη άνω των 120.000 ευρώ.
Αυτονόητο είναι ότι οι παραβάτες θα βρίσκονται
αντιμέτωποι με δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, η οποία μπορεί να οδηγήσει και στον πλειστηριασμό αυτών, καθώς επίσης και με τις προβλεπόμενες
από το νόμο ποινικές ευθύνες.
Κατά γενική ομολογία, στον εντοπισμό αλλά και στη
φορολόγηση του «μαύρου» χρήματος που κυκλοφορεί
στην αγορά επικεντρώνει πλέον το ενδιαφέρον της η
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Στην κατεύθυνση αυτή, η εφαρμογή του νόμου αφενός θα συμβάλλει στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν αφετέρου όμως
εγείρει ορισμένες αμφιβολίες ως προς τη συνεισφορά
του στην επιχειρηματική στήριξη και οικονομική ανάπτυξη ,που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μας σήμερα.
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Προσδιοριστικοί
Παράγοντες
των Άμεσων
Ξένων Επενδύσεων
στην Ελλάδα

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι
να κατασκευαστεί και να ελεγχθεί εμπειρικά
ένα υπόδειγμα που θα εξηγεί την θέση της
Ελλάδας όσον αφορά τις εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), με βάση τα πλεονεκτήματα του τόπου εγκατάστασης, κατά
τη περίοδο 1981-2009. Το υπόδειγμα αποτελείται από μεταβλητές που προσεγγίζουν
τα πλεονεκτήματα του τόπου εγκατάστασης,
όπως προτείνονται από την οικονομική θεωρία και την εμπειρική έρευνα. Το μοντέλο
παρουσιάζει επαρκή ερμηνευτική ικανότητα και θεωρεί την αγορά, τους μισθούς, την
παραγωγικότητα της εργασίας και την τεχνολογική πρόοδο σαν καθοριστικούς παράγοντες των εισερχόμενων ΑΞΕ στην Ελλάδα. Η
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση (ΕΝΕ) και το
άνοιγμα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς (που
κυρίως βασίζεται στις εισαγωγές για την Ελλάδα) έχουν σημαντικές, αρνητικές επιπτώσεις στις εισερχόμενες ΑΞΕ στην Ελλάδα.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα ιστορικά δεν είχε καταφέρει να προσελκύσει
σημαντικό ποσοστό εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από το δυνητικό δυναμικό της χώρας (Papazoglou 2001, Kokkinou
and Psycharis 2004). Επιπρόσθετα, η ευκαιρία που υπήρξε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν αξιοποιήθηκε και
δεν επιτεύχθηκε καμία σημαντική βελτίωση, όσον αφορά την ελκυστικότητα της χώρας μας (Pantelidis and
Nikolopoulos 2008). Οι κύριοι παράγοντες των σχετικά
χαμηλών εισροών ΑΞΕ στην Ελλάδα, είναι η γραφειοκρατία, η υψηλή φορολογία και οι γενικές μακροοικονομικές
συνθήκες (Apergis and Katrakylidis 1998, Fillippaios and
Kotaridi 2004, Pantelidis and Nikolopoulos 2008).
Η βιβλιογραφία σχετικά με τις ΑΞΕ ξεκίνησε το 1960
(Hymer 1960). Το εκλεκτικό παράδειγμα της διεθνούς
παραγωγής δημιουργήθηκε από τον Dunning (1977,
1988) συγχωνεύοντας πολλά μέρη των επικρατουσών
μέχρι τότε θεωριών για τις ΑΞΕ Το εκλεκτικό παράδειγμα δείχνει ότι υπάρχουν τρείς ομάδες μεταβλητών οι
οποίες καθορίζουν την έκταση και τη μορφή της ξένης
ιδιόκτητης παραγωγής.
Η πρώτη ομάδα είναι τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (ownership advantages). Τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας, είναι αυτά τα οποία κατέχονται
αποκλειστικά από μια πολυεθνική εταιρία, όπως είναι η
τεχνογνωσία ή οι πατέντες και της επιτρέπουν να ανταγωνιστεί τις άλλες επιχειρήσεις παρά τα μειονεκτήματα
που ενδέχεται να προκύψουν από το γεγονός ότι είναι
μια ξένη εταιρεία.
Η δεύτερη ομάδα είναι τα πλεονεκτήματα του τόπου εγκατάστασης (location advantages), τα οποία
περιλαμβάνουν ειδικούς παράγοντες μιας τοποθεσίας,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο σε
αυτό το συγκεκριμένο μέρος και μόνο. Αυτά περιλαμβάνουν εργασιακά πλεονεκτήματα, φυσικούς πόρους,
φραγμούς στο εμπόριο που περιορίζουν τις εισαγωγές, κτλ. Σύμφωνα με τον Yoshitomi, τα ειδικά πλεονεκτήματα τόπου εγκατάστασης είναι κυρίως εξωγενή
την στιγμή που λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις ΑΞΕ
(Yoshitomi and Graham 1996). Η εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και η ευκολία των συναλλαγών είναι μερικοί
από τους λόγους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν
την απόφαση σχετικά με την επέκταση των ΑΞΕ και να
κάνουν μια χώρα περισσότερο ή λιγότερο ελκυστική.
Τέλος η τρίτη ομάδα είναι τα πλεονεκτήματα εσωτερίκευσης (internalization advantages). Τα πλεονεκτήματα
αυτά, αναφέρονται στα οφέλη που έχει μία πολυεθνική
με την μείωση του κόστους εσωτερικών συναλλαγών.
Ο Dunning (1993), εντόπισε τέσσερις κατηγορίες κινήτρων για τις ΑΞΕ: την αναζήτηση πόρων, την αναζή-

τηση αγορών, την αναζήτηση αποδοτικότητας και την
αναζήτηση στρατηγικών κινήτρων.
Οι ΑΞΕ που προσανατολίζονται στην αναζήτηση
πόρων, έχουν ως στόχο να αποκτήσουν συγκεκριμένους πόρους με λιγότερες δαπάνες, από ότι εάν αυτοί
αγοράζονταν στην χώρα προέλευσης ή σε ένα άλλο μέρος στο οποίο δραστηριοποιείται η πολυεθνική εταιρία.
Οι βασικοί τύποι των πόρων στους οποίους επενδύουν
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι οι φυσικοί πόροι και
οι πρώτες ύλες καθώς και τα τεχνολογικά περιουσιακά
στοιχεία (π.χ. πατέντες).
Οι ΑΞΕ που προσανατολίζονται στην αναζήτηση αγορών, έχουν ως κύριο στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση
στην αγορά της χώρας υποδοχής, να παρέχουν αγαθά και
υπηρεσίες της εταιρίας και ενδεχομένως, να επεκταθούν και
σε γειτονικές χώρες. Οι κύριοι λόγοι που οι πολυεθνικές θα
προτιμούσαν να επενδύσουν σε μια ξένη χώρα παρά να εξάγουν αγαθά, είναι τα πιθανά εμπόδια στο εμπόριο που επιβάλλονται από τη χώρα υποδοχής (π.χ. δασμοί) και το υψηλό κόστος στις μεταφορές των αγαθών. Επιπλέον, οι κύριοι
παράγοντες που κάνουν ελκυστική την αναζήτηση αγορών
από τις ΑΞΕ, είναι το μέγεθος του πληθυσμού και της αγοράς
της χώρας.
Οι ΑΞΕ που προσανατολίζονται στην αναζήτηση της
αποδοτικότητας, επιδιώκουν να αποκομίσουν οφέλη
από τις οικονομίες φάσματος (scope economies) και κλίμακας (scale economies), επειδή υπάρχει κοινή κεντρική
διοίκηση στην πολυεθνική εταιρία. Μία από τις κύριες
μορφές αυτών των ΑΞΕ έχει ως στόχο την αύξηση της
αποδοτικότητας της εταιρείας με τη μεταφορά μέρους
των δραστηριοτήτων της πολυεθνικής σε χώρες με χαμηλότερο κόστος εργασίας.
Τέλος, οι ΑΞΕ που προσανατολίζονται στην αναζήτηση
στρατηγικών κινήτρων έχουν ως κύριο στόχο να διατηρήσουν, να εγκαθιδρύσουν ή να ενισχύσουν τη θέση και τα
πλεονεκτήματα της πολυεθνικής σε μακροχρόνια περίοδο.
Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης (ΕΝΕ) και ο αντίκτυπος που είχε η Ένωση στο εμπόριο και στις ΑΞΕ έγινε κατά τη διάρκεια των τελευταίων
χρόνων ένα ενδιαφέρον θέμα για έρευνα. Εμπειρικές
έρευνες έχουν δείξει ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ΕΝΕ υπήρχε μια θετική επίδραση στο
εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών (Glick and Rose
2002, Micco et al 2003). Επίσης, αρχικές έρευνες σχετικά με τις ΑΞΕ έχουν δείξει ότι υπάρχουν σημαντικά
και θετικά αποτελέσματα από την δημιουργία της ΕΝΕ
(Aristotelous 2005, Schiavo 2007, Brouwer et al 2008).
Ωστόσο, πολύ ενδιαφέρουσα είναι ακόμη η έρευνα των
Aristotelous και Fountas (2009), οι οποίοι θεωρούν ότι
υπάρχει μια θετική και στατιστικά σημαντική επίδραση
του ευρώ στις εισερχόμενες ΑΞΕ στην Ευρωζώνη, αλλά
όμως αυτή η επίδραση δεν είναι η ίδια σε όλες τις χώ-
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ρες. Έδειξαν δηλαδή, ότι υπάρχει θετική επίδραση στις
χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης και μικτή ή αρνητική
επίδραση στις χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης.
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να κατασκευαστεί και να εξετασθεί εμπειρικά ένα υπόδειγμα που
εξηγεί την θέση των εισερχόμενων ΑΞΕ στην Ελλάδα,
βάσει των πλεονεκτημάτων του τόπου εγκατάστασης.
Επίσης, την ίδια στιγμή εξετάζονται και οι επιπτώσεις
της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στην ΕΝΕ., στις εισερχόμενες ΑΞΕ στην Ελλάδα..
2. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
Εξαρτημένη Μεταβλητή
Ετήσιες εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα.
Ανεξάρτητες Μεταβλητές
Μέγεθος της Αγοράς
Αναμένεται μία θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους
της αγοράς, της χώρας υποδοχής και των εισερχόμενων
ΑΞΕ Μια μεγάλη αγορά στην χώρα υποδοχής διευκολύνει την αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας και αφήνει
περιθώρια για την παραγωγή περισσότερων ποικιλιών
του ίδιου προϊόντος. Η παραγωγή και η εμπορία των
διαφοροποιημένων προϊόντων είναι ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πολυεθνικών. Ωστόσο,
στην περίπτωση της διαφοροποίησης των προϊόντων,
η ποσότητα της ζήτησης θα πρέπει να συνδέεται με την
διαφοροποίηση στην κατανάλωση. Η διαφοροποίηση
αυτή υπάρχει σε οικονομίες με μεγάλα εισοδήματα και
1
κατά συνέπεια με υψηλά επίπεδα ανάπτυξης .
Το πραγματικό Α.Ε.Π. είναι η μεταβλητή που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τόσο το μέγεθος της αγοράς όσο και το επίπεδο της ανάπτυξης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του Α.Ε.Π., τόσο πιο ανεπτυγμένη
είναι η χώρα και τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι
η συνολική ζήτηση, και συνεπώς, τόσο υψηλότερο είναι
το επίπεδο των εισερχόμενων ΑΞΕ
Επιτόκιο
Τα εγχώρια επιτόκια δείχνουν τόσο το εγχώριο κόστος
του χρήματος όσο και τη διαθεσιμότητα του κεφαλαίου
και σχετίζονται με τη νομισματική και συναλλαγματική
πολιτική της κυβέρνησης. Τα χαμηλά επιτόκια κάνουν τις
επενδύσεις που χρηματοδοτούνται μέσω των τοπικών
πηγών κεφαλαίων πιο επικερδείς. Αντίθετα, τα υψηλά
επιτόκια οδηγούν σε επενδύσεις που χρηματοδοτούνται
μέσα από ξένες αγορές κεφαλαίου. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, δεδομένης της ικανότητάς τους να επιδιώκουν
να χρηματοδοτηθούν από τις διεθνείς πηγές κεφαλαίου,
αναμένεται να χρηματοδοτήσουν τις ήδη υπάρχουσες
θυγατρικές τους σε μία χώρα μέσα από τοπικές ή ξένες
πηγές, σύμφωνα με το σχετικό κόστος δανεισμού στην
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αγορά της χώρας υποδοχής. Τα υψηλότερα εγχώρια επιτόκια σε σχέση με τα επιτόκια στο εξωτερικό αναμένεται
να αυξήσουν τον δανεισμό σε ξένο νόμισμα προκειμένου να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις των ήδη εγκατεστημένων θυγατρικών εταιριών και να περιορίσουν την
εγχώρια χρηματοδότηση σε νέες άμεσες επενδύσεις και
επομένως να αυξηθούν οι ροές των εισερχόμενων ΑΞΕ2.
Ο λόγος του ονομαστικού επιτοκίου δανεισμού στην Ελλάδα προς το ονομαστικό επιτόκιο δανεισμού στη Γερμανία, χρησιμοποιείται σαν μεταβλητή που περιγράφει
το σχετικό κόστος δανεισμού. Όσο υψηλότερος είναι ο
λόγος αυτός, τόσο υψηλότερες αναμένονται να είναι οι
ροές των εισερχόμενων ΑΞΕ
Συναλλαγματική Ισοτιμία
Μια εγχώρια υποτίμηση του νομίσματος αναμένεται
να αυξήσει το κίνητρο για την άμεση παραγωγή, διότι
πρώτον, αυξάνει τις τιμές των εισαγωγών, υποκαθιστώντας τις εισαγωγές με την άμεση παραγωγή που είναι
πιο κερδοφόρα, δεύτερον, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα των τοπικά παραγόμενων προϊόντων που εξάγονται, καθιστώντας τη χώρα πιο ελκυστική ως μια τοποθεσία για εξαγωγές, και τρίτον αυξάνει την αξία των
ξένων χρηματοπιστωτικών ροών σε εγχώριο νόμισμα.
Ωστόσο, η αξία των κερδών των θυγατρικών εταιριών
σε ξένο νόμισμα γίνεται μικρότερη και αυτό μειώνει
τις προοπτικές για τον επαναπατρισμό των κερδών.
Επιπλέον, η πιθανότητα μιας πληθωριστικής πορείας
αυξάνεται και το ίδιο συμβαίνει και με την πιθανότητα επιδείνωσης στην μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα, γεγονός το οποίο με την σειρά του θα μειώσει τις
εγχώριες και τις ξένες πωλήσεις, ειδικά όταν η αύξηση
της παραγωγικότητας και οι μελλοντικές υποτιμήσεις
του νομίσματος δεν είναι σε θέση να αποκαταστήσουν
την ανταγωνιστικότητα. Τέλος, η αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρίας σε ξένο
νόμισμα υποτιμάται, με αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική αξία της μητρικής πολυεθνικής εταιρίας. Γενικά,
σε θεωρητικό επίπεδο, δεν είναι προβλέψιμη η σχέση
μεταξύ των ΑΞΕ και της συναλλαγματικής ισοτιμίας3.
Στην παρούσα εργασία η συναλλαγματική ισοτιμία της
Ελληνικής δραχμής έναντι του δολαρίου των Η.Π.Α. (και
του ευρώ έναντι του δολαρίου των Η.Π.Α. μετά το 2002)
χρησιμοποιείται για να ελεγχθεί το αποτέλεσμα της επίδρασης του τελευταίου στις εισερχόμενες ΑΞΕ
Τεχνολογική πρόοδος
Η ικανότητα μιας χώρας να μεταφέρει, να προσαρμόζει και να δημιουργεί τεχνολογικούς πόρους αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος των πλεονεκτημάτων του
τόπου εγκατάστασης. Η αναζήτηση στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων από τις ΑΞΕ που επωφελούνται
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από τους εγχώριους τεχνολογικούς πόρους, συμπληρώνουν και ενισχύουν τα πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας
της μητρικής εταιρίας. Η προτεινόμενη προσέγγιση για
την τεχνολογική κατάσταση μιας χώρας είναι ο αριθμός
των ευρεσιτεχνιών (patents). Όσο υψηλότερος είναι
αυτός ο αριθμός τόσο μεγαλύτερη είναι η τεχνολογική
ικανότητα της χώρας και στη συνέχεια τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των εισερχόμενων ΑΞΕ
Εξαγωγές και Εισαγωγές της Χώρας Υποδοχής
Η φιλελευθεροποίηση του παγκοσμίου εμπορίου σε
μια χώρα συνδέεται τόσο με τον προσανατολισμό προς
τις εξαγωγές όσο και με μια φιλελεύθερη στάση προς
τις εισαγωγές. Μια στρατηγική με στόχο την οικονομική
εξωστρέφεια της χώρας βασίζεται στα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα της χώρας και εφαρμόζει πολιτικές που
στοχεύουν στην αναδιάρθρωσή τους. Συνήθως οι ΑΞΕ
είναι πιο πιθανό να προσελκυστούν από χώρες που
επιδιώκουν φιλελεύθερες πολιτικές, διότι, πρώτον, θεωρούνται ως ένα όχημα για την ενοποίηση της παγκόσμιας αγοράς και την πρόοδο των τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, δεύτερον, το ενδοεπιχειρησιακό
εμπόριο των πόρων και των αγαθών επιτυγχάνεται ευκολότερα, τρίτον, μπορεί να επωφεληθούν από τη συνεχή αναβάθμιση των εγχωρίων πόρων, προκειμένου
να γίνουν εξαγωγές και τέταρτον οι εισαγωγές μπορεί
να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν ζήτηση.
Έτσι, παρόλο που σε γενικές γραμμές αναμένεται μια
θετική συσχέτιση μεταξύ των ΑΞΕ και των εξαγωγών και
εισαγωγών, στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό ίσως να
μην είναι επιβεβαιώνεται. Ενώ οι εισαγωγές και οι εξαγωγές είναι μέτρα φιλελευθεροποίησης της οικονομίας
της χώρας, στην περίπτωση της Ελλάδας το άνοιγμα
της οικονομίας καθοδηγείται κυρίως από τις εισαγωγές παρά τις εξαγωγές, γεγονός που σε συνδυασμό με
άλλους περιοριστικούς παράγοντες των ΑΞΕ , π.χ. γραφειοκρατία, σημαίνει ότι η δυνατότητα για την Ελλάδα
να επιλεγεί ως περιφερειακό κέντρο παραγωγής και
εξαγωγής των προϊόντων, είναι περιορισμένη. Λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς τους περιορισμούς για τις
ΑΞΕ και την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου,
είναι επίσης πολύ πιθανό ότι οι εισαγωγές θα μπορούσαν να έχουν στην περίπτωση της Ελλάδας μια μικτή
ή ακόμη και αρνητική επίδραση στις ΑΞΕ, δεδομένου
του ότι οι πολυεθνικές θα μπορούσαν να επιλέξουν να
προσφέρουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους
εξ αποστάσεως αντί να επενδύσουν άμεσα στη χώρα.
Κόστος Εργασίας και Παραγωγικότητα Εργασίας
Το σχετικά το χαμηλό κόστος εργασίας, είτε του εργατικού δυναμικού στο σύνολό του, είτε συγκεκριμένων
ομάδων εργατικού δυναμικού με συγκεκριμένες δεξιό-

τητες, αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τις ΑΞΕ Το φθηνό
ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό μπορεί να προσελκύσει
εξαγόμενες ΑΞΕ για προϊόντα κατά την πτωτική φάση
του κύκλου ζωής τους. Επίσης ορισμένα τμήματα αυτού
του τύπου του εργατικού δυναμικού, αν εργαστούν εντατικά μπορούν να συνεισφέρουν στην καθετοποίηση των
ενσωματωμένων ΑΞΕ στην εγχώρια αγορά. Το φθηνό
ημι-ειδικευμένο ή ειδικευμένο εργατικό δυναμικό μπορεί ορθολογικά να προσελκύσει τις ΑΞΕ. Ο προσανατολισμός τους σε χώρες με χαμηλό κόστος έρευνας και επιστημονικό προσωπικό αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για τις ΑΞΕ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πραγματικά
έχει σημασία δεν είναι το απόλυτο κόστος της εργασίας,
αλλά η σχέση του με την παραγωγικότητα της εργασίας.
Ενδεχομένως, μια ταχύτερη βελτίωση της παραγωγικότητας από την αύξηση του κόστους εργασίας μπορεί να
αποδειχθεί ένα επαρκές κίνητρο για εισροή ΑΞΕ
Ο δείκτης μισθών επιλέγεται ως προσέγγιση για το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, και αναμένεται να
συσχετίζεται αρνητικά με τις ΑΞΕ. Ωστόσο, καθώς συσσωρεύονται οι ΑΞΕ, μπορεί να δημιουργηθούν πιέσεις
σε τμήματα της αγοράς εργασίας και τελικά να υπάρξουν μισθολογικές αυξήσεις. Το ίδιο μπορεί να συμβεί
και στην περίπτωση της ταχείας αύξησης της παραγωγικότητας σε συνθήκες έλλειψης δεξιοτήτων, είτε γενικά,
είτε σε συγκεκριμένα τμήματα της αγορά εργασίας.
Ευρωπαϊκή Ένωση και η Οικονομική Νομισματική
Ένωση
Η εμφάνιση μιας ενιαίας αγοράς ως αποτέλεσμα της
διαδικασίας της οικονομικής ενοποίησης στην Δυτική Ευρώπη αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων. Η μεγαλύτερη απελευθέρωση
της αγοράς και ο αυξανόμενος επακόλουθος ανταγωνισμός αναμένεται να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διασυνοριακή οικονομική διείσδυση. Οι επιλογές τοποθεσίας
για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι
περισσότερες καθώς οι εταιρίες λειτουργούν μέσα σε μια
ενοποιημένη αγορά. Ακολούθως, επενδύσεις επιχειρήσεων που προέρχονται από τρίτες χώρες είναι πιο εύκολο να
προσελκυσθούν για να εκμεταλλευτούν μια αναπτυσσόμενη αγορά και να ωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας
(scale economies) και φάσματος (scope economies).
Μια λογική προσδοκία στην περίπτωση ύπαρξης
εθνικών αγορών, σχετικά προστατευμένων, είναι η
πραγματοποίηση αμυντικών Α.Ξ.Ε, που έχουν ως στόχο να παρακάμψουν την προστασία που υπάρχει στην
τοπική αγορά υποδοχής ή να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό στις τελικές αγορές προϊόντων μέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών, της ισχυρής τους παρουσίας
στην εγχώρια αγορά και των οικονομιών κλίμακας.
Ωστόσο, η περιφερειακή ολοκλήρωση, εκμηδενίζει
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το κίνητρο της υποκατάστασης των εισαγωγών, όπου
αυτού του τύπου οι επενδύσεις είναι πιο πιθανό να
αντικατασταθούν από το ελεύθερο εμπόριο στην αναδυόμενη ενιαία αγορά. Ταυτόχρονα αυξάνει το κίνητρο
δημιουργίας ενός περιφερειακού ενοποιημένου δικτύου
θυγατρικών εταιρειών, που θα ορθολογικοποιεί την παραγωγή, κατανέμοντας χωρικά τα διάφορα στάδια της
παραγωγικής διαδικασίας στην βάση πλεονεκτημάτων
κόστους κάθε τόπου εγκατάστασης, και το οποίο θα βασίζεται στις ελεύθερες ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές.
Σε αυτή την περίπτωση, η χωροθέτηση κάθε θυγατρικής
εταιρείας που αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο στάδιο της
παραγωγής (καθετοποίηση) ή μια συγκεκριμένη ποικιλία
προϊόντος (οριζόντια ολοκλήρωση) καθορίζεται από τις
διαφορές των τοπικών συνθηκών παραγωγής, αντί από
τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Η οικονομική σύγκλιση,
όμως, η οποία είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα της
οικονομικής ολοκλήρωσης και συγκεκριμένα της νομισματικής ενσωμάτωσης, εξομαλύνει τις διαφορές μεταξύ των μελών κρατών όσον αφορά τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις συνθήκες παραγωγής, για παράδειγμα
τους μισθούς, τα επιτόκια, τις εξωτερικές οικονομίες, τις
οικονομικές πολιτικές κτλ. και γι’ αυτό επηρεάζει τις ροές
των ενδοπεριφερειακών ΑΞΕ Η ίδια επίδραση της οικονομικής σύγκλισης αναμένεται να καθορίσει την επιλογή
της τοποθεσίας μεταξύ των διαφόρων μελών κρατών,
των μη ευρωπαϊκών ΑΞΕ..
Η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, μετά
την έναρξη της κυκλοφορίας του ευρώ, τείνει να αυξήσει τις εισερχόμενες ΑΞΕ στο εσωτερικό της νομισματικής ένωσης. Ακόμη, η αύξηση του όγκου των συναλλαγών, τείνει να δημιουργήσει ένα ισχυρότερο κίνητρο
για την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων
στο εσωτερικό της Ένωσης και έτσι αυξάνονται οι ΑΞΕ
Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η επίδραση θα είναι
ίδια και θετική για όλα τα μέλη της νομισματικής Ένωσης.
Μια χώρα, προκειμένου να κερδίσει από τη νομισματική
ένωση και να αυξήσει τις εισερχόμενες ΑΞΕ της, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
έναντι των υπολοίπων μελών της Ένωσης, προκειμένου
να προσελκύσει επενδύσεις. Ταυτόχρονα, δεδομένου
του ότι, τόσο οι άμεσοι όσο και οι έμμεσοι (πχ. συναλλαγματική ισοτιμία) εμπορικοί φραγμοί έχουν εξαλειφθεί, από την ένταξή των χωρών στην Ε.Ε. και ιδιαίτερα
στην ΕΝΕ, συγκεκριμένες χώρες μπορεί να έχουν θετικό
αντίκτυπο, ενώ άλλες μπορεί να έχουν μεικτές ή ακόμη
και αρνητικές επιπτώσεις από την συμμετοχή τους στην
νομισματική ένωση, όσον αφορά τις εισερχόμενες ΑΞΕ.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το οικονομετρικό μοντέλο παρίσταται με την ακόλουθη εξίσωση που εκτιμάται με το υπόδειγμα ελαχίστων
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τετραγώνων (OLS) :4
ΑΞΕ=f(Y, TE, I, ER, OP, W, LPRO, EMU, CM)
(+) (+) (+) (-)
(-) (+) (αναμενόμενα πρόσημα)
Όπου:
ΑΞΕ = Εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα.
Y = Το πραγματικό Α.Ε.Π. που είναι ενδεικτικό του μεγέθους της αγοράς.
TE = Αριθμός πατεντών. Αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιείται ως προσέγγιση των τεχνολογικών δυνατοτήτων .
I = Σχετικό επιτόκιο.
ER = Συναλλαγματική ισοτιμία.
OP = δείκτης διεθνούς εμπορίου (εξαγωγές και εισαγωγές)
W = Δείκτης μισθών που χρησιμοποιείται ως προσέγγιση του κόστους εργασίας.
LPRO = Παραγωγικότητα εργασίας.
EMU = Ψευδομεταβλητή για την ένταξη της Ελλάδας
στην Ευρωζώνη (ΕΝΕ) από το 2002.
CM = Ψευδομεταβλητή για την ένταξη της Ελλάδας στην
ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1992.
Από την εκτίμηση του υποδείγματος προκύπτει ότι
στατιστικά σημαντικές μεταβλήτές είναι το μέγεθος αγοράς, η τεχνολογία, το κόστος εργασίας, η παραγωγικότητα της εργασίας και η συμμετοχή της Ελλάδος
στην ενιαία αγορά. Ο δείκτης διεθνούς εμπορίου και η
συμμετοχή στην ΕΝΕ είναι στατιστικά σημαντικοί παράγοντες αλλά συνδέονται αρνητικά με τις ΑΞΕ5.
Η αρνητική σχέση μεταξύ διεθνούς εμπορίου και ΑΞΕ
οφείλεται στην αρνητική σχέση των ελληνικών εισαγωγών με τις εισερχόμενες ΑΞΕ. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα
δεν έχει λάβει τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και συνεχίζει να έχει συγκεκριμένα προβλήματα
(γραφειοκρατία, ασταθές οικονομικό περιβάλλον), κάτι
το οποίο αποθαρρύνει τους ξένους επενδυτές. Την ίδια
στιγμή άλλες χώρες του πυρήνα της ΟΝΕ., έχουν αυξήσει τις εξαγωγές τους, έχουν πετύχει σημαντική ανάπτυξη καθώς και έχουν αυξήσει την ελκυστικότητά τους,
όσον αφορά τις ΑΞΕ Έτσι, μέρος των ΑΞΕ που προσανατολίζονται στην αναζήτηση αγορών, θα μπορούσαν να
επενδύσουν στην Ελλάδα, ωστόσο έχουν σημαντικούς
λόγους να θελήσουν να επενδύσουν σε άλλες χώρες της
ΟΝΕ με παρόμοια χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, η Ελλάδα παρέμεινε λιγότερο ανταγωνιστική όσον αφορά την προσέλκυση ΑΞΕ (Pantelidis and
Nikolopoulos, 2008), και δεν κατάφερε να αντισταθμίσει
τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις ροές των ΑΞΕ από
τις χώρες που είναι ενταγμένες στην ΕΝΕ, προς τις χώρες
εκτός της ΕΝΕ. Eπίσης το ευρώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων εκτιμάται ότι έχει θετική επίδραση στις
εισαγωγές αλλά δεν βοηθά την ελληνική οικονομία να
προσελκύσει ΑΞΕ από τις χώρες εκτός της ΕΝΕ (αυτό
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γίνεται λόγω του αυξημένου συγκριτικού κόστους εργασίας και του αυξημένου κόστους επένδυσης ).
Έτσι, η Ε.Ν.Ε δεν επιδρά θετικά στις ΑΞΕ στην Ελλάδα, πιθανώς επειδή ίσως να είναι πιο ελκυστικό για
τις πολυεθνικές εταιρείες να εισέρχονται στην Ελλάδα
μέσα από εισαγωγές παρά μέσω ΑΞΕ.
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το οικονομετρικό υπόδειγμα υποδεικνύει την αγορά,
τους μισθούς, την παραγωγικότητα της εργασίας, το κόστος εργασίας, τις τεχνολογικές δυνατότητες και το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς (που συνδέεται κυρίως με τις
εισαγωγές) ως τους πιο αποφασιστικούς καθοριστικούς
παράγοντες. Τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με τις τάσεις της διεθνούς παραγωγής, καθώς αναδεικνύουν ως
κίνητρα των ΑΞΕ στην Ελλάδα παράγοντες που αφορούν
την αναζήτηση αγορών και αποδοτικότητας. Εκτός των
άλλων, προσφέρουν μια πιθανή εξήγηση για το μάλλον
χαμηλό επίπεδο των ΑΞΕ που έρχονται στην Ελλάδα. Η τελευταία έχει μια αγορά μικρού μεγέθους η οποία σε συνδυασμό με τις χρόνιες μακροοικονομικές ανισορροπίες,
και την αδυναμία δημιουργίας τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων, έχει περιορισμένη ελκυστικότητα ΑΞΕ.
Επίσης, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η ΕΝΕ
έχουν στατιστικά σημαντική επίδραση στις ΑΞΕ, με την
μεν Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει θετικό αντίκτυπο ενώ η
Ο.Ν.Ε. αρνητικό. Η αρνητική επίπτωση της ΕΝΕ υπονοεί ότι η εξάλειψη των εμπορικών φραγμών και του
συναλλαγματικού κινδύνου σε συνδυασμό με την
ανατίμηση του ευρώ και τα χρόνια μειονεκτήματα
της Ελλάδας έκαναν τη χώρα ακόμη λιγότερο ελκυστική για ΑΞΕ. Οι ξένες επιχειρήσεις είναι πιθανόν να
επιλέγουν την επένδυση σε άλλη χώρα της ΕΝΕ, αντί
για την Ελλάδα και να εξυπηρετούν την Ελληνική αγορά μέσω εισαγωγών χωρίς να έχουν σημαντικά εμπόδια
ή/και κόστος εμπορίου. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω
έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη και σε
άλλες χώρες της ΕΝΕ με παρόμοια χαρακτηριστικά με
την Ελλάδα, αλλά και στις χώρες του πυρήνα της.
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Παράγοντες χαμηλής
Ανταγωνιστικότητας
της Ελληνικής Οικονομίας,
1980-2010
Εισαγωγή

Το Ανταγωνιστικό περιβάλλον της Παγκόσμιας Οικονομίας, έχει μετασχηματιστεί
πλήρως τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας των θεμελιωδών τεχνολογικών, οικονομικών, πολιτικών, και εποπτικών αλλαγών, κυρίαρχης τάσης που διαμορφώνεται διεθνώς, οι οποίες οδήγησαν στην εμβάθυνση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης.
Πτυχή της, αποτελεί η αλληλεξάρτηση των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου και το
αυξημένο επίπεδο διασύνδεσης οικονομικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών, υπό
την μορφή εξωτερικού εμπορίου, δανεισμού και ξένων επενδύσεων. Η σημασία της
«εντεινόμενης αλληλεξάρτησης» (Jackson-Sorensen, 2006), έγκειται στο γεγονός
πως η εντατικοποίηση των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα στα κράτη, οδηγεί
προς μια Παγκόσμια Οικονομία, όπου κατά συνέπεια, η οικονομική ανάπτυξη των
χωρών συμβαδίζει και συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της Ανταγωνιστικότητας.
Με τον όρο Ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας, ουσιαστικά νοείται ο βαθμός διείσδυσης των αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας στις Διεθνείς Αγορές (World Bank).
Ο βαθμός διείσδυσης, εξαρτάται, τόσο από το κόστος παραγωγής (Ricardo), όσο
και από την ποιότητα των προϊόντων που παράγονται, αναφορικά με εναλλακτικούς
παραγωγούς. Σύμφωνα με τον Porter (1990), η Ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας,
πηγάζει από την Παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, (εγχώριων και αλλοδαπών), οι
οποίες ασκούν την οικονομική τους δραστηριότητα στην οικονομία. Συνεπώς, βασικός παράγοντας αποτελεί το «Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».
Διεθνείς Οργανισμοί, όπως το International Institute for Management and
Development (IMD) και το World Economic Forum (WEF), ορίζουν την Ανταγωνιστικότητα ως την ικανότητα μιας οικονομίας να διατηρεί ή να αυξάνει τα μερίδια αγοράς
της, (δηλαδή να διαθέτει όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα σε όρους τιμών, ταχύτητας
παράδοσης, σχεδιασμού προϊόντος, κ.λπ.) τα οποία επιτρέπουν στην οικονομία να
διασφαλίζει υψηλά επίπεδα ανάπτυξης έναντι των ανταγωνιστών της (WEF) και την
δημιουργία αξίας, με σκοπό την αύξηση του εγχώριου προϊόντος, υπό την διαχείριση πόρων και διαδικασιών, ελκυστικότητας, επιθετικότητας και εγγύτητας, (IMD).
Οι παραπάνω οργανισμοί, προκειμένου να μετρήσουν την Ανταγωνιστικότητα μιας
οικονομίας, έχουν αναπτύξει ορισμένα κριτήρια, στοχεύοντας στην διαρκή ανάλυση
και εξέταση των προοπτικών κάθε χώρας. Πιο συγκεκριμένα, τα κριτήρια του IMD
περιλαμβάνουν την Οικονομική απόδοση, την Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης, την Επιχειρηματική απόδοση και την Υποδομή ενώ τα κριτήρια κατηγοριοποίησης του WEF, αποτελούνται από ένα πλαίσιο αλληλοεξαρτώμενων δώδεκα
(12) Πυλώνων, τα οποία απεικονίζονται αναλυτικά στο Διάγραμμα 1.
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Από τους παραπάνω ορισμούς της έννοιας της Αντα- κής Επιτροπής, αποκομίζοντας διδάγματα και εξάγοντας
γωνιστικότητας, γίνεται κατανοητό πως κοινό πεδίο, χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον.
αποτελεί η σταθερή επιδίωξη ανάπτυξης και ευημερίας. Κατά συνέπεια, οι επιδόσεις και η αποδοτικότητα
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προς την ολοκλήρωση
πόρων,
μειωμένου
κόστους παραγωγής,
εκμετάλλευσης
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και εγκαθιστώντας διά- της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς (ΕΕΑ) (1986-1992) και η
ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ, ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ ǔǖǄǋǒǊǕǊǋǟǎ ǑǌǆǐǎǆǋǕǈǍƽǕǚǎ ǋǂǊ ǆǄǋǂǉǊǔǕǟǎǕǂǓ ǅǊƽǗǐǒǂ
φορα στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας σε δι- κατάρρευση των Σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ευ(1989), δεν ευνόησαν
την χώρα
στην δημιουργία
αφορετικές
γεωγραφικές
περιοχέςǕǐǖǓ
του πλανήτη,
κυρίως ǔǆρώπη
ǔǕƽǅǊǂ ǕǈǓ
ǑǂǒǂǄǚǄǊǋƿǓ
ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂǓ
ǅǊǂǗǐǒǆǕǊǋƾǓ
ǄǆǚǄǒǂǗǊǋƾǓ
ǑǆǒǊǐǘƾǓ
Ǖǐǖ
σε σημεία εντάσεως εργασίας, κεφαλαίου και τεχνολο- ενός οικονομικού περιβάλλοντος προσανατολισμένο
ΑΞΕ, με αποτέλεσμα
οι αδύναμες
διαρθρωτικές
ǑǌǂǎƿǕǈ,
ǋǖǒǀǚǓ
ǔǆκαιǔǈǍǆǀǂ
ǆǎǕƽǔǆǚǓ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ,
ǋǆǗǂǌǂǀǐǖ
ǋǂǊ ǕǆǘǎǐǌǐǄǀǂǓ.
ƧǏǂǑǌǟǎǐǖǎ
γίας.
Εξαπλώνουν
ιδέες
τεχνολογία
σε ολόκληρο
τον στις
και
παραγωγικές
δομές
να
αποτελέσουν
ανασταλτικό
κόσμο, συνεισφέροντας στην αυξημένη αποδοτικότητα
ǊǅƾǆǓ
ǋǂǊ
ǕǆǘǎǐǌǐǄǀǂ
ǔǆ
ǐǌǝǋǌǈǒǐ
Ǖǐǎ
ǋǝǔǍǐ,
ǔǖǎǆǊǔǗƾǒǐǎǕǂǓ
ǔǕǈǎ
ǂǖǏǈǍƾǎǈ
ǂǑǐǅǐǕǊǋǝǕǈǕǂ
και προκαλώντας καινοτομίες, οικονομική μεγέθυνση παράγοντα εξωστρέφειας της Ελληνικής οικονομίας, με
την κατεύθυνση των ξένων επενδύσεων να προσανατοκαι
αύξησηǋǂǊǎǐǕǐǍǀǆǓ,
της παραγωγικότητας,
οικονο- ǍǆǄƾǉǖǎǔǈ
ǋǂǊαπασχόληση,
ǑǒǐǋǂǌǟǎǕǂǓ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿ
ǋǂǊ ǂǑǂǔǘǝǌǈǔǈ, ǂǞǏǈǔǈ ǕǈǓ
λίζεται στις Κεντρικές και Ανατολικές χώρες της Ευρώμική ανάπτυξη και ευημερία (Dunning, 1981, 1992).
πης, εξαιτίας
στρατηγικών
πόρων, δυναμικών αγορών,
ǑǂǒǂǄǚǄǊǋǝǕǈǕǂǓ,
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿ
ǂǎƽǑǕǖǏǈ ǋǂǊ
ǆǖǈǍǆǒǀǂ
(Dunning,
1981, 1992).
Πρωταρχικός σκοπός
της Μεταπολιτευτικής
Ελλάδας, στο πλαίσιο προετοιμασίας ένταξης στην Ευρω- ποιότητας και οικονομιών κλίμακας (Κυρκιλής, 2010). Η
ƲǒǚǕǂǒǘǊǋǝǓ
ǔǋǐǑǝǓ
ǕǈǓ
ƧǌǌƽǅǂǓ,
ǔǕǐ ǑǌǂǀǔǊǐ
ǑǒǐǆǕǐǊǍǂǔǀǂǓ
των εισροών
ΑΞΕ στην
Ελλάδα την περίοπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα
(Ε.Ο.Κ.)
απόƮǆǕǂǑǐǌǊǕǆǖǕǊǋƿǓ
τα τέλη της κατεύθυνση
δο 1986-1999, ήταν κυρίως στον Δευτερογενή και αρδεκαετίας
του 1970,
αποτελούσεƱǊǋǐǎǐǍǊǋƿ
η πολιτική φιλελευθεƾǎǕǂǏǈǓ ǔǕǈǎ
ƧǖǒǚǑǂǛǋƿ
ƬǐǊǎǝǕǈǕǂ (Ƨ.Ʊ.Ƭ.) ǂǑǝ Ǖǂ Ǖƾǌǈ ǕǈǓ ǅǆǋǂǆǕǀǂǓ Ǖǐǖ
ροποίησης της οικονομίας και η αύξηση της Ανταγωνι- γότερα στον Τριτογενή τομέα παραγωγής, μέσω εξαγοσυγχωνεύσεων
στικότητας,
διαμέσου της
των ρών καιǕǈǓ
1970, ǂǑǐǕǆǌǐǞǔǆ
ǈ σταδιακής
ǑǐǌǊǕǊǋƿ κατάργησης
ǗǊǌǆǌǆǖǉǆǒǐǑǐǀǈǔǈǓ
ǐǊǋǐǎǐǍǀǂǓΕλληνικών
ǋǂǊ ǈ επιχειρήσεων
ǂǞǏǈǔǈ ǕǈǓαπό
ξένες,
καθώς
και
εγκατάσταση
ξένων
Θυγατρικών.
εμποδίων εμπορίου, του προσανατολισμού στην εκβι-

ƣǎǕǂǄǚǎǊǔǕǊǋǝǕǈǕǂǓ, ǅǊǂǍƾǔǐǖ ǕǈǓ ǔǕǂǅǊǂǋƿǓ ǋǂǕƽǒǄǈǔǈǓ Ǖǚǎ ǆǍǑǐǅǀǚǎ ǆǍǑǐǒǀǐǖ, Ǖǐǖ
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Άρθρο
Καθοριστικοί παράγοντες απώλειας Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας εκείνη την περίοδο, αποτέλεσαν η σημαντική αύξηση της τιμής του Πετρελαίου, η αδυναμία τιθάσευσης του Πληθωρισμού, η αδυναμία
επίτευξης δομικών αλλαγών και η συναλλαγματική αστάθεια της δραχμής, σχετικά με τα άλλα Ευρωπαϊκά νομίσματα. Επίσης, η απορρύθμιση των Αγορών και η απελευθέρωση της κινητικότητας των κεφαλαίων, συνέβαλλε τα μέγιστα στην αύξηση της Χρηματιστικοποίησης (Financialization), με αρκετές επιχειρήσεις, ολοένα και περισσότερο να συνδέουν τις δραστηριότητές τους με τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η μετάβαση
των επιχειρηματικών οικονομικών δραστηριοτήτων, από τον τομέα της παραγωγής υλικών αγαθών στον τομέα
των άϋλων χρηματιστηριακών αγαθών, όπου παρατηρείται αύξηση του βραχυχρόνιου κέρδους, (Lucarelli, 2012)
είχε σαν επακόλουθο την σχεδόν ολοκληρωτική παύση της παραγωγής στον Πρωτογενή τομέα.
Αναφορικά με τις εκροές ξένων επενδύσεων, η ενίσχυση των θεσμών προς την κατεύθυνση της οικονομίας
της Αγοράς, των κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, (μετά το 1989), δημιούργησε μια τάση εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων, ωστόσο, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι κυριότερες εξωστρεφείς
Ελληνικές επιχειρήσεις ήταν ο ΟΤΕ, η Εθνική Τράπεζα, τα Ελληνικά Πετρέλαια, ο Τιτάν, η 3Ε κ.α.
Με την είσοδο της Ελλάδας στην Νομισματική Ένωση (2001), δεν παρατηρήθηκε μεγάλη διαφοροποίηση στις
εισροές ΑΞΕ, μολονότι η χώρα βρισκόταν σε περίοδο προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το χαμηλό κόστος παραγωγής, η υψηλή παραγωγικότητα και οι οικονομίες κλίμακας, αρκετών χωρών της Ευρώπης,
αποτελούσαν τις κύριες αιτίες εισροής ΑΞΕ σε αυτές τις χώρες, συγκριτικά με την Ελλάδα.
Πίνακας 2.
Ετήσιες Εισροές ΑΞΕ (Εκατομ. $ ΗΠΑ)
α. 1983-1994
1983Region-Country \
1989 1990 1991 1992 1993
1988*
Year
27.425 84.191 104.408 79.357 83.794 80.935
EU
572
752
1.005
1.135
1.144
977
Greece

1994
71.58
981

Σημείωση: * Μέση Ετήσια Εισροή
Source: UNCTAD, World Investment Report
β. 1995-2000
Region-Country \ 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Year
113.40 109.642 127.626 261.141 467.154 617.321
EU
1.053
1.058
984
850
560
1.115
Greece
Source: UNCTAD, World Investment Report
γ. 2001-2004
Region-Country \ 2001 2002 2003 2004
Year
363.051 397.144 326.611 196.098
EU
1.589
50
661
1.351
Greece
Source: UNCTAD, World Investment Report

[51]

Άρθρο

Πίνακας 3.
ƲǀǎǂǋǂǓ ΑΞΕ
3.
Ποσοστιαία (%) κατανομή
στους Τομείς
ƲǐǔǐǔǕǊǂǀǂ
(%) ǋǂǕǂǎǐǍƿ
ƣưƧ
Παραγωγής
της Ελληνικής
Οικονομίας

Πίνακας 4.
ƲǀǎǂǋǂǓ 4.

ǔǕǐǖǓ ƵǐǍǆǀǓ ƲǂǒǂǄǚǄƿǓ ǕǈǓ ƧǌǌǈǎǊǋƿǓ ƱǊǋǐǎǐǍǀǂǓ

ƜǕǐǓ

ƲǒǚǕǐǄǆǎƿǓ ƦǆǖǕǆǒǐǄǆǎƿǓ
ƵǐǍƾǂǓ
ƵǐǍƾǂǓ
ƲǂǒǂǄǚǄƿǓ ƲǂǒǂǄǚǄƿǓ

ƵǒǊǕǐǄǆǎƿǓ
ƵǐǍƾǂǓ
ƲǂǒǂǄǚǄƿǓ

1981

32,1

50,1

17,6

1982

-

100

-

ƧǊǔǒǐƾǓ ƣưƧ ǔǕǈǎ ƧǖǒǚǑǂǛǋƿ Ɯǎǚǔǈ - 15
(ƲǐǔǐǔǕǝ (%) ǔǖǎǝǌǐǖ ƧƧ)
Ƹǟǒǂ

1988-1993 1994-1996 1997-1999 1999

ƣǖǔǕǒǀǂ

1,0

2,8

1,5

0,9

ƤƾǌǄǊǐ - ƭǐǖǏǆǍǃǐǞǒǄǐ

11,0

11,1

7,4

5,2

ƥǂǌǌǀǂ

17,8

20,4

13,5

12,8

ƥǆǒǍǂǎǀǂ

3,9

8,6

8,7

8,8

ƩǎǚǍƾǎǐ ƤǂǔǀǌǆǊǐ

27,1

17,9

26,2

26,9

ƫǕǂǌǀǂ

5,2

3,5

1,7

1,6

Ʊǌǌǂǎǅǀǂ

10,3

11,5

13,2

11,1

1983

-

79,2

20,7

1984

37,1

59,3

3,1

1985

-

93,5

6,5

1986

1,1

59,8

39,1

1987

0,3

68,5

31,1

1988

2,2

43,9

54,8

1989

3,7

53

43,3

Ʀǂǎǀǂ

1,5

3,3

2,5

2,4

1990

7,7

30,5

61,7

Ƨǌǌƽǅǂ

1,3

1,0

0,4

0,3

1991

0,8

50,1

48,9

1992

0,1

48

59,9

ƫǒǌǂǎǅǀǂ

1,0

1,6

4,3

6,0

1993-1996

-

-

-

ƫǔǑǂǎǀǂ

13,8

7,2

4,0

3,1

1997

-

64

36

ƲǐǒǕǐǄǂǌǀǂ

2,4

1,1

0,8

0,2

1998

-

45

55

ƴǐǖǈǅǀǂ

3,3

8,6

13,3

19,7

1999

-

64

34

ƷǊǎǌǂǎǅǀǂ

0,6

1,3

2,5

1,0

Source:
UNCTAD
(Διάφορα
Source:
UNCTAD (ƦǊƽǗǐǒǂ
ƵǆǞǘǈ)Τεύχη)

Source:
ƶǑǐǖǒǄǆǀǐ ƧǉǎǊǋƿǓ
ƱǊǋǐǎǐǍǀǂǓ,
ƵǒƽǑǆǇǂ
ƧǌǌƽǅǐǓ
Source:
Υπουργείο
Εθνικής
Οικονομίας,
Τράπεζα
Ελλάδος

8

ƲǀǎǂǋǂǓ5.5.
Πίνακας
Ετήσιος
ƧǕƿǔǊǐǓΡυθμός
ƳǖǉǍǝǓαύξησης
ǂǞǏǈǔǈǓΠαραγωγικότητας
ƲǂǒǂǄǚǄǊǋǝǕǈǕǂǓτης
ǕǈǓ Εργασίας
ƧǒǄǂǔǀǂǓ
ƜǕǐǓ

Ƨǌǌƽǅǂ

ƜǕǐǓ

Ƨǌǌƽǅǂ

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

4,85
0,16
1,19
-0,43
2,98
2,06
-1,29
5,51
-2,12
-3,29

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

1,64
1,81
5,08
-1,20
2,66
6,00
4,64
3,86
2,92
4,20

1994

1,64

Ʈƾǔǈ ƣǑǝǅǐǔǈ

2,04

Source:
O.E.C.D
Source: O.E.C.D
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Η ολοένα δυσμενής εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας κά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) της ΕΕ, αντί να συμβάλλουν
της Ελληνικής οικονομίας, η οποία αποτυπωνόταν στο στην ανάπτυξη της χώρας, στην κατασκευή έργων υποΕμπορικό Ισοζύγιο, δημιούργησε μείωση του εξαγωγι- δομής, στην άνοδο του τεχνολογικού και καινοτομικού
κού προσανατολισμού, μείωση της Ανταγωνιστικότη- πλεονεκτήματος και στην εισαγωγή δομικών μεταρρυθτας των εγχώριων αγαθών και αύξηση των εισαγωγών. μίσεων και ανασυγκρότησης του Ελληνικού κράτους,
Η Ελλάδα, μολονότι διαθέτει ένα πολύ σημαντικό πλε- όπου θα προσέδιδε ένα πλεονέκτημα στην προσέλκυονέκτημα τοποθεσίας, (εξαιτίας της γεωγραφικής της ση ΑΞΕ, αντιθέτως, προωθήθηκαν στην κατανάλωση
θέσης), δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί παράλληλα και και πυροδότησαν ένα κύμα δανεισμού στα νοικοκυριά
τα πλεονεκτήματα που προσέδιδε η ένταξη στην Ε.Ο.Κ. το οποίο με την σειρά του δημιούργησε την εντύπωση
και αργότερα στην Ε.Ε. Τόσο οικονομικοί παράγοντες, μιας διάχυτης οικονομικής ευπραγίας και μιας φανταόσο και ζητήματα πολιτικής (Παπάζογλου, 2001) ανα- στικής ευμάρειας. Επιπροσθέτως, η μη διαμόρφωση
ǍǆǕǂǒǒǖǉǍǀǔǆǚǎ
ǋǂǊπου
ǂǎǂǔǖǄǋǒǝǕǈǔǈǓ
ǋǒƽǕǐǖǓ, ζωνών
ǝǑǐǖ ǉǂ σε
ǑǒǐǔƾǅǊǅǆ
ƾǎǂ
Βιομηχανικών
επιλεγμένες
περιοχές, (κυρίφέρονται ως πρωταρχικές
αιτίες
η χώρα δενǕǐǖ
κα-ƧǌǌǈǎǊǋǐǞ
ως
στην
Περιφέρεια),
η
ανεπαρκής
καταπολέμηση
της
τάφερε να γίνει ανταγωνιστική.
Το
μικρό
μέγεθος
της
ǑǌǆǐǎƾǋǕǈǍǂ ǔǕǈǎ Ǒǒǐǔƾǌǋǖǔǈ ƣưƧ, ǂǎǕǊǉƾǕǚǓ, Ǒǒǐǚǉƿǉǈǋǂǎ ǔǕǈǎ ǋǂǕǂǎƽǌǚǔǈ ǋǂǊ
αγοράς, η έλλειψη
εξαγωγικού
της διαφθοράς
ǑǖǒǐǅǝǕǈǔǂǎ
ƾǎǂ προσανατολισμού
ǋǞǍǂ ǅǂǎǆǊǔǍǐǞ ǔǕǂ ǎǐǊǋǐǋǖǒǊƽ
Ǖǐ ǐǑǐǀǐ Ǎǆκαι
Ǖǈǎ της
ǔǆǊǒƽφοροδιαφυγής,
Ǖǐǖ ǅǈǍǊǐǞǒǄǈǔǆ η αυξημένη γραΕλληνικής οικονομίας, η χαμηλή ανάπτυξη των γειτονι- φειοκρατία, αποτελούν σημαντικούς ανασταλτικούς
Ǖǈǎ ǆǎǕǞǑǚǔǈ ǍǊǂǓ ǅǊƽǘǖǕǈǓ ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿǓ ǆǖǑǒǂǄǀǂǓ ǋǂǊ ǍǊǂǓ ǗǂǎǕǂǔǕǊǋƿǓ ǆǖǍƽǒǆǊǂǓ.
κών χωρών, (το οποίο δεν συμβάλλει σε έναν ρόλο πε- παράγοντες αύξησης της Ανταγωνιστικότητας. Τέλος,
ƧǑǊǑǒǐǔǉƾǕǚǓ, ǈ Ǎǈ ǅǊǂǍǝǒǗǚǔǈ ƤǊǐǍǈǘǂǎǊǋǟǎ Ǉǚǎǟǎ ǔǆ ǆǑǊǌǆǄǍƾǎǆǓ ǑǆǒǊǐǘƾǓ, (ǋǖǒǀǚǓ
ριφερειακής δύναμης
στα Βαλκάνια), η υψηλή φορολο- προβλήματα αναποτελεσματικότητας της Δημόσιας
ǔǕǈǎ
ƲǆǒǊǗƾǒǆǊǂ),
ǈ ǂǎǆǑǂǒǋƿǓ
ǋǂǕǂǑǐǌƾǍǈǔǈ
ǕǈǓ ǅǊǂǗǉǐǒƽǓ
ǋǂǊ ǕǈǓ
ǗǐǒǐǅǊǂǗǖǄƿǓ,
ǈ ενημέρωσης και
όπως,
απουσία
πολιτικής
γία, η υπερκατανάλωση,
η ανεπάρκεια
δημιουργίας
κα- Διοίκησης
διάσπαρτη
πληροφόρηση,
ταρτισμένου και υψηλού
η μη προσέλκυσης
ǂǖǏǈǍƾǎǈ ανθρώπινου
ǄǒǂǗǆǊǐǋǒǂǕǀǂ,δυναμικού,
ǂǑǐǕǆǌǐǞǎ ǔǈǍǂǎǕǊǋǐǞǓ
ǂǎǂǔǕǂǌǕǊǋǐǞǓ κεφαλαίων,
ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ, ǂǞǏǈǔǈǓ
ǕǈǓ
αστάθεια
θεσμικού
πλαισίου
στο
καθεστώς
φορολόγηκατασκευή έργωνƣǎǕǂǄǚǎǊǔǕǊǋǝǕǈǕǂǓ.
υποδομής, η μη επίτευξη
διαρθρωτιƵƾǌǐǓ, ǑǒǐǃǌƿǍǂǕǂ ǂǎǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋǝǕǈǕǂǓ ǕǈǓ ƦǈǍǝǔǊǂǓ ƦǊǐǀǋǈǔǈǓ
κών αλλαγών και δημοσιονομικής σταθερότητας, η μη σης, επιδοτήσεων και αδειοδότησης, πολυπλοκότητα
ǝǑǚǓ, ǂǑǐǖǔǀǂ ǑǐǌǊǕǊǋƿǓ ǆǎǈǍƾǒǚǔǈǓ ǋǂǊ ǑǒǐǔƾǌǋǖǔǈǓ ǋǆǗǂǌǂǀǚǎ, ǅǊƽǔǑǂǒǕǈ
σωστή χρήση των Κοινοτικών πόρων σε παραγωγικούς διαδικασιών, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, έλλειψη
ǑǌǈǒǐǗǝǒǈǔǈ, ǂǔǕƽǉǆǊǂ ǉǆǔǍǊǋǐǞ ǑǌǂǊǔǀǐǖ ǔǕǐ ǋǂǉǆǔǕǟǓ ǗǐǒǐǌǝǄǈǔǈǓ, ǆǑǊǅǐǕƿǔǆǚǎ ǋǂǊ
τομείς, αλλά στην
εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσε- αποτελεσματικών μηχανισμών επανεξέτασης εμπλοǂǅǆǊǐǅǝǕǈǔǈǓ,
ǑǐǌǖǑǌǐǋǝǕǈǕǂ αποτελούν
ǅǊǂǅǊǋǂǔǊǟǎ, κών,
ǂǅǊǋǂǊǐǌǝǄǈǕǆǓ
ǋǂǉǖǔǕǆǒƿǔǆǊǓ,
δημιούργησαν
κλονισμόƾǌǌǆǊǙǈ
στην αξιοπιστία και την
ων και στην προώθηση της κατανάλωσης,
ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋǟǎ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ
ǆǑǂǎǆǏƾǕǂǔǈǓ ǆǍǑǌǐǋǟǎ,
ǅǈǍǊǐǞǒǄǈǔǂǎ
ǋǌǐǎǊǔǍǝ
ǔǕǈǎ κλίμα της Ελληνιεμπιστοσύνη
και ένα πολύ
αρνητικό
ορισμένους αρνητικούς
παράγοντες.
Αξιοσημείωτο,
κής
οικονομίας
στο
εξωτερικό
(Λιαργκόβας,
2007).
παραμένει το γεγονός
πως
το
μεγαλύτερο
μέρος
των
ǂǏǊǐǑǊǔǕǀǂ ǋǂǊ Ǖǈǎ ǆǍǑǊǔǕǐǔǞǎǈ ǋǂǊ ƾǎǂ ǑǐǌǞ ǂǒǎǈǕǊǋǝ ǋǌǀǍǂ ǕǈǓ ƧǌǌǈǎǊǋƿǓ ǐǊǋǐǎǐǍǀǂǓ ǔǕǐ
χρηματοδοτήσεων
που έλαβε η Ελλάδα από τα ΚοινοτιǆǏǚǕǆǒǊǋǝ (ƭǊǂǒǄǋǝǃǂǓ, 2007).
Διάγραμμα
ƦǊƽǄǒǂǍǍǂ 2 2
Εμπόδια
στις
Συναλλαγές
των Επιχειρήσεων με το Δημόσιο
ƧǍǑǝǅǊǂ ǔǕǊǓ ƴǖǎǂǌǌǂǄƾǓ Ǖǚǎ ƧǑǊǘǆǊǒƿǔǆǚǎ Ǎǆ Ǖǐ ƦǈǍǝǔǊǐ
ǹȞİʌȐȡțİȚĮ ȊʌȠįȠȝȫȞ
ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȠ ȀȡȐĲȠȢ
15%
ǻȚĮĳșȠȡȐ ıĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ
11%

ȊȥȘȜȒ ĭȠȡȠȜȩȖȘıȘ
ǼĲĮȚȡİȚȫȞ
22%

ǹȞİȜĮıĲȚțȩĲȘĲİȢ ǹȖȠȡȐȢ
ǼȡȖĮıȓĮȢ
7%
ȀȩıĲȠȢ ǻȚĮțȠʌȒȢ
1%

ȊȥȘȜȩ țȩıĲȠȢ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ
22%

ȀȩıĲȠȢ ǴįȡȣıȘȢ
1%

īȡĮĳİȚȠțȡĮĲȓĮ
19%

ǻī/ǻǹ
1%
ȀĮȞȑȞĮ ǼȝʌȩįȚȠ
-1%
ǱȜȜȠ ǼȝʌȩįȚȠ
1%

Source: ƴƧƤ, ICAP

Source: ΣΕΒ, ICAP
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Πίνακας 6.
των εξαγωγών, να ανταποκριθούν επαρκώς στην εγχώρια
ƲǀǎǂǋǂǓ 6.
και την διεθνή ζήτηση.
Δείκτης ευκολίας
«Επιχειρείν»
ƦǆǀǋǕǈǓ ǆǖǋǐǌǀǂǓ
(ƴǆ ǔǞǎǐǌǐ 183 ǘǚǒǟǎ) Όλοι οι παραπάνω παράγοντες εξέλιξης των ανισορ(Σε«ƧǑǊǘǆǊǒǆǀǎ»
σύνολο 183 χωρών)
ροπιών του ΙΤΣ, μπορούν να διακριθούν σε τέσσερις κύƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂ
ƬǂǕƽǕǂǏǈ
ριες κατηγορίες. Τους Κυκλικούς, τους Συγκυριακούς, τους
Στατιστικούς και τους Μακροχρόνιους-διαρθρωτικούς
135
ƞǅǒǖǔǈ ƧǕǂǊǒǆǀǂǓ
(ΤτΕ, 2010). Πιο αναλυτικά, οι Κυκλικοί παράγοντες σχεƚǅǆǊǂ ƦǝǍǈǔǈǓ
41
τίζονται με τον ρυθμό ανόδου της Ελληνικής οικονομίας,
77
ƩǌǆǋǕǒǐǅǝǕǈǔǈ
ο οποίος ήταν υψηλότερος, τόσο έναντι του δυνητικού
ρυθμού όσο και έναντι του αντίστοιχου ρυθμού των κυƴǖǎǂǌǌǂǄƾǓ ƣǋǊǎƿǕǚǎ
150
ριότερων
εμπορικών εταίρων της χώρας. Οι Έκτακτοι
78
Ʋǂǒǐǘƿ ƲǀǔǕǚǔǈǓ
ή Συγκυριακοί παράγοντες, σχετίζονται με την συνεχή
ƲǒǐǔǕǂǔǀǂ ƧǑǆǎǅǖǕǟǎ
155
άνοδο της διεθνούς τιμής του αργού πετρελαίου (συνε83
ƲǌǈǒǚǍƿ Ʒǝǒǚǎ
πώς και των δαπανών για εισαγωγές πετρελαίου, με δεδομένη την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της Ελληνικής οιƦǊǆǉǎƾǓ ƧǍǑǝǒǊǐ
84
κονομίας από το εξωτερικό). Οι Στατιστικοί παράγοντες,
90
ƧǗǂǒǍǐǄƿ ƴǖǍǃǐǌǂǀǚǎ
αφορούν στην αλλαγή μεθοδολογίας κατάρτισης του ΙΤΣ
ƳǞǉǍǊǔǈ ƸǒǆǐǋǐǑǀǂǓ
57
μετά το 1998 σε σχέση με τις μεταβιβάσεις, από και προς
ƮƾǔǐǓ ƟǒǐǓ
95
την ΕΕ (διάκριση σε τρέχουσες και κεφαλαιακές). Τέλος,
οι Μακροχρόνιοι-διαρθρωτικοί παράγοντες, είναι οι
Source:
Bank
Source: World
World Bank
σημαντικότεροι και περιλαμβάνουν μια σειρά χαρακτηǈ Ǖǐǖ ƫǔǐǇǖǄǀǐǖ Ƶǒǆǘǐǖǔǟǎ ƴǖǎǂǌǌǂǄǟǎ (1980-2010)
& ǐ
ριστικών της οικονομίας με μακροχρόνια επίδραση. Στα
Η εξέλιξη του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλα- διαρθρωτικά χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται: α) ο
ƲǒǂǄǍǂǕǊǋƿǓ
ƴǕǂǉǍǊǔǍƾǎǈǓ
ƴǖǎǂǌǌǂǄǍǂǕǊǋƿǓ
γών (1980-2010)
& ο Δείκτης Πραγματικής
Σταθ- μόνιμα ƫǔǐǕǊǍǀǂǓ
υψηλότερος εγχώριος πληθωρισμός έναντι των
μισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΠΣΣΙ)
εμπορικών μας εταίρων, επομένως στρέβλωση των σχεΔύο πολύ σημαντικοί Οικονομικοί Δείκτες, στους τικών τιμών και διαρκής απώλεια Ανταγωνιστικότητας,
ǑǐǌǞ ǔǈǍǂǎǕǊǋǐǀ
ƱǊǋǐǎǐǍǊǋǐǀ ƦǆǀǋǕǆǓ,
ǔǕǐǖǓ ǐǑǐǀǐǖǓ
ǈ
οποίους αντικατοπτρίζεται
η Ανταγωνιστικότητα
μιας ǂǎǕǊǋǂǕǐǑǕǒǀǇǆǕǂǊ
β) η περιορισμένη δυνατότητα της εγχώριας συνολικής
οικονομίας,
αποτελούν
το Ισοζύγιο
Τρεχουσών
Συναλ- προσφοράς
ǊǋǝǕǈǕǂ ǍǊǂǓ
ǐǊǋǐǎǐǍǀǂǓ,
ǂǑǐǕǆǌǐǞǎ
Ǖǐ ƫǔǐǇǞǄǊǐ
Ƶǒǆǘǐǖǔǟǎ
ƴǖǎǂǌǌǂǄǟǎ
να (ƫƵƴ)
ανταποκριθεί με επάρκεια και ευελιξία
λαγών
(ΙΤΣ)
και
ο
Δείκτης
Πραγματικής
Σταθμισμένης
στον ρυθμό ανόδου και στην σύνθεση τόσο της εγχώριας
Ǔ ƲǒǂǄǍǂǕǊǋƿǓ ƴǕǂǉǍǊǔǍƾǎǈǓ ƴǖǎǂǌǌǂǄǍǂǕǊǋƿǓ ƫǔǐǕǊǍǀǂǓ (Ʋƴƴƫ).
Συναλλαγματικής Ισοτιμίας (ΠΣΣΙ).
όσο και της διεθνούς ζήτησης και γ) η χαμηλή διαρθρωǆǋǒǊǍƾǎǂ, ǔǕǐ
ƫƵƴ, ǐǖǔǊǂǔǕǊǋƽ
ǋǂǕǂǄǒƽǗǆǕǂǊ
ǈ Ǒǐǒǆǀǂ ǕǈǓ
Συγκεκριμένα,
στο ΙΤΣ,
ουσιαστικά καταγράφεται
η ƣǎǕǂǄǚǎǊǔǕǊǋǝǕǈǕǂǓ
τική Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας (έντης Ανταγωνιστικότητας
της παραγωγής
μιας οιǄƿǓ ǍǊǂǓ πορεία
ǐǊǋǐǎǐǍǀǂǓ,
ǔǕǈǎ ǆǄǘǟǒǊǂ ǋǂǊ
ǅǊǆǉǎƿ ǂǄǐǒƽ
(Burda-Wyplosz,
2005).
νοια που εμπεριέχει
τεχνολογικές, ποιοτικές και θεσμικές
κονομίας, στην εγχώρια και διεθνή αγορά (Burda-Wyplosz, παραμέτρους), η οποία περιορίζει την εξωστρέφεια των
Ǖǐ ƫƵƴ ǕǈǓ ƧǌǌǈǎǊǋƿǓ ǐǊǋǐǎǐǍǀǂǓ Ǖǂ ǕǆǌǆǖǕǂǀǂ ǕǒǊƽǎǕǂ (30) ǘǒǝǎǊǂ,
2005). Αναλύοντας το ΙΤΣ της Ελληνικής οικονομίας τα επιχειρήσεων, καθώς και η επιβράδυνση του πρωτογενή
ǆ ƾǎǂ ǍǝǎǊǍǐ
ǘǒǝǎǊǐ
ǑǒǝǃǌǈǍǂ,
Ǖǈǎπαρατηρούμε
ǆǍǗƽǎǊǔǈ ǅǊǂǘǒǐǎǊǋǟǎ
ƣǖǕƿ
τελευταία
τριάντα
(30) χρόνια,
ένα μόνιμο ǆǌǌǆǊǍǍƽǕǚǎ.
και δευτερογενή τομέα παραγωγής, όπου αύξησε καταχρόνιοǂǑǝ
πρόβλημα,
την εμφάνιση
διαχρονικών
ǍǂǕǐǅǐǕǆǀǕǂǊ
Ǖǈǎ ǔǕǂǅǊǂǋƿ
ǖǑǐǘǟǒǈǔǈ
ǕǈǓ ελλειμμάǑǂǒǂǄǚǄƿǓ
ǔǕǐǎ τις
ƲǒǚǕǐǄǆǎƿ
κόρυφα
εισαγωγές σε σχέση με τις εξαγωγές.
των. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτείται από την σταδιακή
συνέπεια,
οι παραπάνω διαρθρωτικές αδυναǋǂǊ ƦǆǖǕǆǒǐǄǆǎƿ (ƮǆǕǂǑǐǀǈǔǈ) ƵǐǍƾǂ, ǄǆǄǐǎǝǓ Ǖǐ ǐǑǐǀǐ Κατά
ǐǅƿǄǈǔǆ
ǔǕǈǎ
υποχώρηση της παραγωγής στον Πρωτογενή (Γεωργία) μίες οδήγησαν στην δημιουργία δημοσιονομικών ανιǂǞǏǈǔǈ και
ǕǚǎΔευτερογενή
ǆǊǔǂǄǚǄǟǎ.(Μεταποίηση)
ƧǑǊǑǒǐǔǉƾǕǚǓ,
ǈ ǂǎǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋǝǕǈǕǂ
ǕǈǓ ƦǈǍǝǔǊǂǓ
Τομέα,
γεγονός το οποίο σορροπιών,
οι οποίες έγιναν απειλή για την μακροοικοοδήγησε
στην κατακόρυφη
αύξησηǈ των
εισαγωγών.
Επι- νομική
ǈ Ǆƿǒǂǎǔǈ
Ǖǐǖ ƣǄǒǐǕǊǋǐǞ
ǑǌǈǉǖǔǍǐǞ,
ƾǌǌǆǊǙǈ
ǋǂǊǎǐǕǐǍǀǂǓ
ǋǂǊ ǕǆǘǎǐǌǐǄǀǂǓ,
σταθερότητα της χώρας. Η εμφάνιση δίδυμων
προσθέτως, η αναποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοί- ελλειμμάτων, (αυξανόμενα δημοσιονομικά ελλείμǝ
ǆǑǀǑǆǅǐ
ǆǋǑǂǀǅǆǖǔǈǓ,
ǈ
ƸǒǈǍǂǕǊǔǕǊǋǐǑǐǀǈǔǈ
(Financialization),
ǈ
κησης, η γήρανση του Αγροτικού πληθυσμού, η έλλειψη ματα, παράλληλα με τα ελλείμματα στο ΙΤΣ) σε συνǄǊǋƿ ǆǑƾǋǕǂǔǈ
Ǖǐǖ ƦǈǍǝǔǊǐǖ
ƵǐǍƾǂ,τοǈ χαμηλό
ǂǎǕǊǑǂǒǂǄǚǄǊǋƿ
ǅǊƽǉǆǔǈ Ǖǚǎ ƬǐǊǎǐǕǊǋǟǎ
καινοτομίας
και τεχνολογίας,
επίπεδο εκπαίδυασμό με την ανεπαρκή εξωστρέφεια και αδυναμία
δευσης,
η Χρηματιστικοποίηση
(Financialization),
η αντι- (ǑǂǒǂǑƽǎǚ
ǈ ǂǞǏǈǔǈ
Ǖǚǎ ǋǂǕǂǎǂǌǚǕǊǋǟǎ
ǅǂǑǂǎǟǎ
Ǖǐǖ ƦǈǍǐǔǀǐǖ,
ǂǑǝ
προσέλκυσης
ΑΞΕǕǊǓ
(που εξηγήσαμε παραπάνω), οδήγηπαραγωγική επέκταση του Δημόσιου Τομέα, η αντιπα- σαν την χώρα στην χρηματοδότηση των ελλειμμάτων
ǋǂǊ ǈ ǆǏǖǑǈǒƾǕǈǔǈ ǑǆǌǂǕǆǊǂǋǟǎ ǔǘƾǔǆǚǎ, ǕǒǐǗǐǅǝǕǈǔǆ ǆǑǊǑǌƾǐǎ Ǖǂ ǆǌǌǆǀǍǍǂǕǂ
ραγωγική διάθεση των Κοινοτικών κονδυλίων, η αύξηση στρεφόμενη στον εξωτερικό δανεισμό, με αποτέλεσμα
ǒƽǌǌǈǌǂ,των
ǈ ǆǎǆǒǄǆǊǂǋƿ
ǆǏƽǒǕǈǔǈ
ǕǈǓ
ǋǖǒǀǚǓ
ǂǑǝ Ǖǐ ǑǆǕǒƾǌǂǊǐ, ǐǅƿǄǈǔǆ
καταναλωτικών
δαπανών
τουǘǟǒǂǓ,
Δημοσίου,
(παραπάνω
την αύξηση του δημόσιου χρέους (Πανταζίδης, 2002).
από τις επενδυτικές) και η εξυπηρέτηση πελατειακών σχέ- Η ταυτόχρονη ύπαρξη υψηλών ελλειμμάτων και χρέσεων, τροφοδότησε επιπλέον τα ελλείμματα στο ΙΤΣ. Πα- ους, ασκεί αυξητικές
12πιέσεις στις τιμές και στα επιτόκια,
ράλληλα, η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, κυρίως από στρεβλώνει την κατανομή των πόρων και περιορίζει
το πετρέλαιο, οδήγησε σε ανισορροπίες το ΙΤΣ, εξαιτίας σημαντικά τις δυνατότητες άσκησης αντικυκλικής ποτης μεταβλητότητας των τιμών. Το έλλειμμα στο ΙΤΣ αντι- λιτικής, σε περιπτώσεις επιβράδυνσης της οικονομικής
κατοπτρίζει την αδυναμία της εγχώριας παραγωγής και δραστηριότητας.
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Διάγραμμα 3.
ƦǊƽǄǒǂǍǍǂ 3.
Δημοσιονομική Διαχείριση
της Ελληνικής Οικονομίας (1)*
ƦǈǍǐǔǊǐǎǐǍǊǋƿ ƦǊǂǘǆǀǒǊǔǈ ǕǈǓ ƧǌǌǈǎǊǋƿǓ ƱǊǋǐǎǐǍǀǂǓ (1)*

%ʏʉʐȰȵɅ
50,0

ȶʍʉɷɲ

48,6

ȴɲʋɳʆɸʎ

46,4
46,2
44,8
42,3
41,7
41,0 40,6
40,6 40,0 39,9
40,2
40,2
39,9
40,1
39,7
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Πίνακας 7.
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Ποσοστό (%) του ΑΕΠ) της Ελληνικής Οικονομίας
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Source: IMF

Ǖǐǖ 1990, Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ Ǎǆ Ǖǈǎ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂ ǕǈǓ ƧǖǒǚǑǂǛǋƿǓ ƯǐǍǊǔǍǂǕǊǋƿǓ ƱǌǐǋǌƿǒǚǔǈǓ, ǆǀǘǂǎ

Η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, παράλληλα
με
16
την διαδικασία της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ολοκλήρωσης, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πιστώσεων,
κάτι το οποίο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη μείωση του ρυθμού ιδιωτικής αποταμίευσης, παράγοντες που
συνετέλεσαν στην διαμόρφωση ελλειμμάτων στο ΙΤΣ, τα οποία με την σειρά τους καθιστούν την οικονομία πιο
ευπαθή στις εξωτερικές διαταραχές (ΤτΕ, 2010). Τα διογκούμενα ελλείμματα του ΙΤΣ, καθιστούν αναπόφευκτα την
επιλογή της ανάπτυξης, να γίνει διαμέσου της αύξησης της εγχώριας ζήτησης. Ωστόσο, η αύξηση της εγχώριας
ζήτησης σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος εργασίας, επιβάρυνε την εξωτερική θέση της Ελληνικής Οι-
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κονομίας. Η σύγκλιση των επιτοκίων, ως απόρροια των
κριτηρίων της Συνθήκης του Μάαστριχτ, ευνόησε την
επέκταση της εσωτερικής ζήτησης, κυρίως μέσω του
Χρηματοπιστωτικού τομέα. Η απορρύθμιση των Αγορών και της κινητικότητας των κεφαλαίων, οδήγησε τις
Χρηματοοικονομικές ροές να κατευθυνθούν προς τον
Ευρωπαϊκό Νότο, συνεπώς και στην Ελλάδα, όπου οι
αποδόσεις ήταν υψηλότερες, κάτι το οποίο επέτρεψε
την χρηματοδότηση των ελλειμμάτων του ΙΤΣ και την
συσσώρευση ιδιωτικού και Δημοσίου χρέους. Η χρηματοπιστωτική επέκταση διαμέσου του δανεισμού, δημιούργησε υπερχρέωση των νοικοκυριών, «φούσκες»
στις τιμές ακινήτων, αύξηση των εισαγωγών και ελλειμματικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος.
Σύμφωνα με την μακροοικονομική προσέγγιση, το
έλλειμμα του ΙΤΣ μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός πως η
ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την πλευρά της ζήτησης,
δίχως ωστόσο, ταυτόχρονης επίτευξης διαρθρωτικών
αλλαγών, με αποτέλεσμα η εγχώρια συνολική ζήτηση
αγαθών και υπηρεσιών να υπερβαίνει επί σειράν ετών
το δυνητικό συνολικό προϊόν της Ελληνικής οικονομίας.
Τόσο ο δημόσιος, όσο και ο ιδιωτικός τομέας, συνέβαλαν
στα υψηλά εξωτερικά ελλείμματα και την συσσώρευση
του εξωτερικού χρέους. Οι πολιτικές που βελτιώνουν την
δημοσιονομική θέση της χώρας, συμβάλλουν στην μείωση του ελλείμματος του ΙΤΣ. Παράλληλα, πολιτικές που
ενθαρρύνουν την αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα και
τιθασεύουν την κατανάλωση με δανεισμό, συμβάλλουν
στην γεφύρωση του χάσματος επενδύσεων/αποταμίευσης του ιδιωτικού τομέα. Τέτοιες πολιτικές επιχειρούν να
αντιμετωπίσουν το έλλειμμα στο ΙΤΣ κατά κύριο λόγο
από την πλευρά της ζήτησης και αποβλέπουν στην ευθυγράμμιση των ρυθμών ανόδου της συνολικής ζήτησης στην οικονομία με τους ρυθμούς ανόδου των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Συνεπώς, η ύπαρξη ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών αποτυπώνει το γεγονός
ότι η χώρα δαπανά περισσότερο από ότι παράγει και η
δυνατότητα κανονικής αποπληρωμής του εξωτερικού
χρέους προϋποθέτει ότι θα υπάρξει μια περίοδος κατά
την οποία η συνολική δαπάνη θα είναι χαμηλότερη από
το συνολικό προϊόν της οικονομίας (ΤτΕ, 2010).
Αναφορικά με τις κερδοσκοπικές επιθέσεις σε μια
Νομισματική Ένωση, αυτές εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως κατά των χωρών με υψηλό χρέος και πυροδοτούνται από μη διατηρήσιμα ελλείμματα στο ΙΤΣ,
δηλαδή ελλείμματα που προσδίδουν ασταθή δυναμι-

κή στο εξωτερικό χρέος. Στις χώρες μιας Νομισματικής Ένωσης, τέτοιου είδους κερδοσκοπικές επιθέσεις
εκδηλώνονται μέσω του πιστωτικού κινδύνου, με την
μορφή της διεύρυνσης των πιστωτικών περιθωρίων
(spreads) των επιτοκίων στις αγορές ομολόγων. Οι προσπάθειες βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας θα πρέπει
να προσανατολιστούν τόσο στην συγκράτηση του κόστους και των τιμών και στην βελτίωση της παραγωγικότητας, όσο και στην βελτίωση των τεχνολογικών και
ποιοτικών παραγόντων που προσδιορίζουν την Ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. (ΤτΕ, 2010)
Ανάμεσα στους Οικονομικούς Δείκτες μέτρησης της
Ανταγωνιστικότητας, ως προς τις τιμές και το κόστος, ευρέως διαδεδομένος είναι ο δείκτης ΠΣΣΙ, ο οποίος αντανακλά την διαχρονική τάση μεταβολής της Ανταγωνιστικότητας ως προς τις τιμές ή το κόστος παραγωγής μιας
οικονομίας, σε σύγκριση με τους εμπορικούς εταίρους
της. Η άνοδος του δείκτη ΠΣΣΙ σημαίνει υποχώρηση του
βαθμού Ανταγωνιστικότητας, ενώ η υποχώρηση του δείκτη αντικατοπτρίζει βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.
Ωστόσο, η επίδραση των μεταβολών της ΠΣΣΙ στο εξωτερικό εμπόριο και την οικονομική δραστηριότητα ενδέχεται να μετριάζεται, διότι, εκτός από τις καθαρές εξαγωγές, οι μεταβολές της ΠΣΣΙ επηρεάζουν και απ’ ευθείας,
με αντίστροφο τρόπο, την κατανάλωση και την ευημερία
των νοικοκυριών. Η εξέλιξη των δεικτών της ΠΣΣΙ αποτελεί βεβαίως απλή ένδειξη της πραγματικής εξέλιξης της
Ανταγωνιστικότητας, αφού η κατάρτιση των σχετικών
δεικτών βασίζεται σε δύο υποθέσεις, α) στην ύπαρξη ενός
μόνο και διεθνώς ομοιογενούς αγαθού το οποίο παράγεται και εξάγεται από όλες τις χώρες (για αυτό χρησιμοποιούνται ενιαίες σταθμίσεις εμπορίου για το σύνολο των
εξαγόμενων αγαθών) και β) στην ύπαρξη σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης. Οι δύο αυτές υποθέσεις είναι
απλουστευτικές και εμπειρικά απορρίπτονται.
Πιο αναλυτικά, ο δείκτης της ΠΣΣΙ ουσιαστικά είναι
ένας λόγος των σχετικών τιμών (εγχώριων και ξένων)
εκφρασμένων σε κοινό νόμισμα.

 Ei Pi * 
ΠΣΣΙ = ∑ 

P 
i =1 
n

wi

όπου P είναι το εγχώριο επίπεδο τιμών, n είναι ο αριθμός των εμπορικών εταίρων, όπου ο καθένας έχει Pi*
επίπεδο τιμών, Ei διμερή συναλλαγματική ισοτιμία
με τη χώρα αναφοράς και wi στάθμιση στο συνολικό
εμπόριο της χώρας αναφοράς.
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Διάγραμμα 6.
ƦǊƽǄǒǂǍǍǂ 6. (Ποσοστό (%) του ΑΕΠ)
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19

Ɯǔǐǅǂ ƥǆǎǊǋƿǓ ƬǖǃƾǒǎǈǔǈǓ (ƲǐǔǐǔǕǝ (%) Ǖǐǖ ƣƧƲ)

60
58
56

ȆȠıȠıĲȩ (%) ĲȠȣ ǹǼȆ

54
52
50
48
46

45,90

45,20

45,90

46,10

45,70

44

45,10

44,40

44,40

44,20

45,20

45,20

44,70

45,10

44,50

43,00

42

41,30

40,50

40
38

45,70

40,90

40,30

39,00
36,70

39,00

37,40

38,10

38,60

39,20

40,00

39,90
37,30

36
34
32
30
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

ǼȜȜȐįĮ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ǼǼ-15

Source:
European Commission
Source: European Commission
Ʃ ƣǎǕǂǄǚǎǊǔǕǊǋǝǕǈǕǂ ǕǈǓ ƧǌǌǈǎǊǋƿǓ ƱǊǋǐǎǐǍǀǂǓ ǍǆǕƽ Ǖǈǎ ǆǀǔǐǅǐ

[58]

ǔǕǈǎ Ʊ.Ư.Ƨ.
Ʃ ƾǎǕǂǏǈ ǕǈǓ ƧǌǌƽǅǂǓ ǔǕǈǎ ƧǖǒǚǇǟǎǈ, Ǖǈǎ 01.01.2001, ǂǒǘǊǋƽ, ǋǂǌǌǊƾǒǄǈǔǆ ǋǌǀǍǂ
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Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας μετά την είσοδο στην Ο.Ν.Ε.

σάτος, 2011). Η ολιγωρία στην επιβολή της απαραίτητης
δημοσιονομικής και ανταγωνιστικής εναρμόνισης τόσο
στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωζώνη, τερματίστηκε με
βίαιο τρόπο από τις Αγορές. Η Οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, είναι το σύμπτωμα μιας δομικά ανισομερούς
ανάπτυξης (Υπερκατανάλωση, δίδυμα ελλείμματα, χαμηλή Ανταγωνιστικότητα) καθώς και ενός ανεξέλεγκτου
χρηματοοικονομικού τομέα στην Δυτική Ευρώπη (Χαρδούβελης, 2011).
Σε μικροοικονομικό επίπεδο, υπάρχει διάκριση μεταξύ Ανταγωνιστικότητας τιμών/κόστους και διαρθρωτικής Ανταγωνιστικότητας. Η πρώτη, καθορίζεται από
παράγοντες όπως η εξέλιξη του μοναδιαίου κόστους
εργασίας και των περιθωρίων κέρδους σε σύγκριση
με τις ανταγωνίστριες χώρες, σε αντιπαραβολή με την
εξέλιξη της ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η
καταγραφή αυτών των Δεικτών για την Ελλάδα, (από
την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ), είναι απογοητευτική, καθώς υπάρχει μια σωρευτική μέχρι σήμερα απώλεια Ανταγωνιστικότητας τιμών/κόστους της τάξης του
-20% έως -25%. Η αύξηση της κατανάλωσης, ο υπερδανεισμός, ο υψηλός πληθωρισμός και η αύξηση των εισαγωγών, επιδείνωσαν την Ανταγωνιστικότητα και συνάμα το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, την 01.01.2001,
αρχικά, καλλιέργησε κλίμα αισιοδοξίας στην χώρα, πως
οι παθογένειες του παρελθόντος θα μπορούσαν να ξεπεραστούν, εκμεταλλευόμενη τα πλεονεκτήματα του κοινού
νομίσματος όπως, δημοσιονομική και νομισματική σταθερότητα, μείωση του κόστους χρήματος και των συναλλαγών, εξάλειψη συναλλαγματικών αβεβαιοτήτων, αύξηση
εγχώριων και ξένων επενδύσεων, βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας, οικονομική ανάπτυξη κτλ. Η Νομισματική
σταθερότητα, μεταβιβαζόταν σε νέους κοινούς θεσμούς,
κάτι το οποίο διασφάλιζε στην χώρα πως η σταθερότητα
των τιμών δεν θα γίνεται αντικείμενο εσωτερικών πολιτικών πιέσεων. Επίσης, η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων
στο ΙΤΣ, γινόταν φθηνότερη και ευκολότερη, δεδομένου
ότι το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου ήταν ενδοκοινοτικό και αφετέρου, οι πληρωμές θα πραγματοποιούνταν σε
κοινό νόμισμα, εντός και εκτός Ευρωζώνης και τα επιτόκια
δανεισμού θα ήταν πολύ χαμηλότερα (Κότιος-Παυλίδης,
2012).
Ωστόσο, παρά τις ευοίωνες προοπτικές, ο ανταγωνισμός μεταξύ των οικονομιών της Ευρωζώνης, αναμενόταν πολύ εντονότερος.
Ο στόχος της διαρθρωτικής προσαρμογής της Ελλάδας, όπως ο εκσυγχρονισμός και η αύξηση της αποτελεΠίνακας 11.
ƲǀǎǂǋǂǓ 11.
σματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, ο περιορισμός
των κρατικών δαπανών, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της διαπλοκής, η βελτίωση των Αγορών εργαƶǑǆǒǋǂǕǂǎƽǌǚǔǈ
(ƫǅǊǚǕǊǋƿ ƬǂǕǂǎƽǌǚǔǈ, ƵǒƾǘǐǖǔǆǓ ǕǊǍƾǓ % ƣƧƲ)
σίας, η δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος
κ.α. (ΟΕΕ, 2006) δεν επιτεύχθηκαν, εξαιτίας εσωτερικών
ƲǐǔǐǔǕǊǂǀǂ (%)
αδυναμιών και πολιτικού κόστους, με αποτέλεσμα την ƜǕǐǓ
Ƨǌǌƽǅǂ
ƧǖǒǚǇǟǎǈ
ƮǆǕǂǃǐǌƿ
επιδείνωση της Ανταγωνιστικότητας. Επιπροσθέτως, η
ανεπάρκεια της χώρας στην τιθάσευση του Πληθωρισμού, 1999
68,80
57,30
0,20
δημιούργησε μια πραγματική ανατίμηση, με αποτέλεσμα
69,90
57,50
0,22
2000
το επίπεδο των τιμών να προσεγγίζει τις ανεπτυγμένες
70,10
57,40
0,22
χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά (De Grauwe, 2008). Τα 2001
70,50
57,00
0,24
αυξημένα δημοσιονομικά ελλείμματα και οι παθογένειες 2002
68,30
57,30
0,19
2003
των προηγούμενων δεκαετιών δεν περιορίστηκαν, διότι
οι εφήμερες πολιτικές σκοπιμότητες αποδείχτηκαν εμπό- 2004
67,90
57,00
0,19
διο στην εισαγωγή πόρων σε παραγωγικούς τομείς της οι- 2005
69,80
57,20
0,22
κονομίας. Η συνεχής ανατίμηση του Ευρώ, από τα πρώτα 2006
69,60
56,70
0,23
έτη της «γέννησής» του, επέτεινε την διάβρωση της Ελλη69,90
55,90
0,25
2007
νικής Ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα οι Ελληνικές
72,60
56,30
0,29
2008
εξαγωγές να είναι ακριβότερες σε σχέση με άλλες χώρες
72,60
57,40
0,26
της Ευρωζώνης. Παράλληλα, η αύξηση του μοναδιαίου 2009
74,50
57,40
0,30
κόστους εργασίας, σε αντίθεση με αρκετές Ευρωπαϊκές 2010
χώρες οι οποίες στόχευαν σε χαμηλό πληθωρισμό και συ- Ελλάδα: Μ.Ο 1999-2010: 70,38
Ƨǌǌƽǅǂ: Ʈ.Ʊ 1999-2010: 70,38
γκράτηση του κόστους εργασίας, οδήγησε σε ανατίμηση
Ευρωζώνη: Μ.Ο 1999-2010: 57,03
των τιμών, το οποίο ισοδυναμεί σε επιδείνωσηƧǖǒǚǇǟǎǈ:
των όρωνƮ.Ʊ 1999-2010: 57,03
Source: World Bank
εμπορίου (δηλαδή μια πραγματική ανατίμηση) (ΑνασταSource:
World Bank
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Διάγραμμα
ƦǊƽǄǒǂǍǍǂ 7.7.
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Συμπερασματικές σκέψεις

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω ανάλυση, αναφορικά με τις αιτίες της απώλειας Ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής οικονομίας τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια,
καθίσταται προφανές, από την εξέταση των Οικονομικών Δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν (ΑΞΕ, ΙΤΣ, ΠΣΣΙ),
πως τόσο οικονομικοί παράγοντες, όσο και ζητήματα
πολιτικής, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο. Η παραγωγική και τεχνολογική καθυστέρηση που εμφάνισε
η χώρα και η αδυναμία προσαρμογής στις επιχειρησιακές προκλήσεις και τις διεθνείς εξελίξεις, αποτελεί
απόρροια θεσμικών ανεπαρκειών και παρωχημένων
πολιτικών, όπου αναπαρήγαγαν διαχρονικά μια αναποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, μια επιβράδυνση των
παραγωγικών δομών και μια ανεπάρκεια στην επίτευξη
διαρθρωτικών αλλαγών και δημοσιονομικής σταθερότητας.
Επιπροσθέτως, η κυριαρχία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες, καθώς και η διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, δημιούργησε μια «market
friendly strategy»1 όπου δημιουργήθηκε μια ταύτιση
της οικονομικής ανάπτυξης, της οικονομικής μεγέθυνσης και της μακροοικονομικής σταθερότητας, σε
όρους ανοίγματος αγορών, κινητικότητας κεφαλαίων
κτλ. (Στασινόπουλος, 2005)
Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα, είναι κατά κύριο
λόγο ένας σχεδιασμένος συντονισμός οικονομικής
πολιτικής και επιχειρηματικής οργάνωσης, όπου θα
στοχεύει στην αξιοποίηση φυσικών πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, τεχνολογίας κ.α. με σκοπό να δημιουργηθεί μια παραγωγική οικονομία με εξαγωγικό προσανατολισμό, μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και
αύξηση της ευημερίας.
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Άποψη

του
Γιάννη Παλαιολόγου
καθηγητή του Πανεπιστημίου
Πειραιά - Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης

Ποιες είναι
οι Προοπτικές της
Ελληνικής Οικονομίας
και ο ρόλος της ΕΚΤ
τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος
Ποσοτικές Μέθοδοι, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία,
Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διεθνείς Νομισματικές
Σχέσεις, Χρηματοοικονομική.

Η Ελληνική οικονομία παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε πολλά μακροοικονομικά μεγέθη σε σχέση με το
παρελθόν: σημαντική επιβράδυνση της ύφεσης αν και
βρίσκεται στον έκτο χρόνο ύφεσης (4,2% μείωση του
ΑΕΠ το 2013 κατά τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, 5% μείωση
κατά το ΙΟΒΕ, έναντι 6% μείωση του ΑΕΠ το 2012). (Ο
ΟΟΣΑ, αντίθετα, προβλέπει ότι η ύφεση θα συνεχισθεί
και το 2014 (-1,2% μείωση του ΑΕΠ)), με θετικό ρυθμό
ανάπτυξης το 2014 (0,6% του ΑΕΠ) που θα έχει συνέχεια και τα επόμενα χρόνια (2,9% του ΑΕΠ και 3,7% του
ΑΕΠ το 2015 και το 2016 αντίστοιχα).
Το πρωτογενές έλλειμμα το 2013 θα είναι 0% του
ΑΕΠ κατά το ΔΝΤ, έναντι 1% του ΑΕΠ (περίπου 2 δισ.
ευρώ) το 2012, ενώ του χρόνου προβλέπεται για πρώτη
φορά μετά τα πρωτογενή πλεονάσματα της δεκαετίας
1990-2000, πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ (έχει
ενδιαφέρον να θυμηθούμε το μέγεθος του πρωτογενούς ελλείμματος το 2009 που ήταν 24 δισ. ευρώ). Το
δημοσιονομικό έλλειμμα από 6% του ΑΕΠ το 2012
εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 4,6% του ΑΕΠ το 2013,
(χωρίς βέβαια να λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του
Δημοσίου για στήριξη του τραπεζικού τομέα), και στο
3,5% του ΑΕΠ το 2014. Τέλος, όσον αφορά το δημόσιο χρέος προβλέπεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της τρόικας, μια αποκλιμάκωση της δυναμικής του τα
επόμενα χρόνια (175% του ΑΕΠ το 2013 και το 2014,
και 170% του ΑΕΠ το 2015). Στο σημείο αυτό θα θυμηθούμε τη θετική επίδραση που είχε το «κούρεμα» του
χρέους του ιδιωτικού τομέα (PSI) στο χρέος της ελληνι-
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κής οικονομίας το 2012 (από 170% του ΑΕΠ το δημόσιο
χρέος το 2011, μειώθηκε στο 157% του ΑΕΠ το 2012,
μείωση πάνω από τα 53 δισ. ευρώ).
Παρ’ όλα αυτά όμως το πρόγραμμα οικονομικής
στήριξης των εταίρων προς την ελληνική οικονομία θα
δοκιμασθεί στο τέλος του 2013 ή το πολύ τους πρώτους
μήνες του 2014. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τρόικας
θα υπάρξει χρηματοδοτικό κενό 10,9 δισ. ευρώ (≈ 11
δισ. ευρώ) τη διετία 2014-2015, 4,4 δισ. ευρώ το 2014,
6,5 δισ. ευρώ το 2015, πράγμα που θα δημιουργήσει
πρόβλημα στη συνέχιση της χρηματοδότησης του προγράμματος διάσωσης της ελληνικής οικονομίας από το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι εταίροι της Ευρωζώνης θα πρέπει να καλύψουν το κενό αυτό, διαφορετικά το ΔΝΤ θα θεωρήσει ότι δεν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της χώρας για τους επόμενους 12
μήνες, και επομένως με βάση το καταστατικό του δεν
θα καταβάλλει τη δόση που του αναλογεί στη χώρα. Το
κενό αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην άρνηση του
ευρωσυστήματος (δηλ. των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης) να μετακυλίσει στο μέλλον τις απαιτήσεις του
από τα ελληνικά κρατικά ομόλογα που αγόρασε, παρά τη
ληφθείσα απόφαση του Eurogroup το 2012. Παράλληλα,
διαπιστώνεται δημοσιονομικό κενό ύψους περίπου 4 δισ.
ευρώ (2% του ΑΕΠ) τη περίοδο 2015-2016, πράγμα που
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη ικανότητας συλλογής φόρων (πάταξη φοροδιαφυγής) και εισφορών (πάταξη εισφοροδιαφυγής).

Άποψη
Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι πώς θα καταστεί βιώσιμο το δημόσιο χρέος και πώς θα επιτευχθεί
ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, πράγμα που θα της
επιτρέψει να βγει στις αγορές για δανεισμό. Άμεσα θα
πρέπει να υπάρξει απομείωση του ελληνικού χρέους,
ώστε το χρέος να γίνει βιώσιμο και να αντιμετωπισθεί
το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό που αναφέρθηκε προηγούμενα. Στο χρέος εντοπίζεται «τρύπα» 25 δισ. ευρώ
από το γεγονός ότι ενώ ο στόχος είναι να είναι το χρέος 124% του ΑΕΠ το 2020 (110% του ΑΕΠ το 2022 δηλ.
255 δισ. ευρώ) ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του μνημονίου για τη βιωσιμότητά του, η πρόβλεψη είναι ότι το
χρέος υπολογίζεται το 2022 θα είναι 280 δισ. ευρώ, αν
δεν προηγηθεί «νέο κούρεμα», αυτή τη φορά των ομολόγων του δημόσιου τομέα (των επίσημων πιστωτών
της χώρας), αφού πλέον είναι ανύπαρκτος ο ιδιωτικός
τομέας μετά το πρώτο κούρεμα του 2012, με την έννοια
ότι δεν έχει στη διάθεσή του κρατικά ομόλογα. Επομένως, όπως αναφέρθηκε, ανακύπτει μια διαφορά 25 δισ.
ευρώ, που σημαίνει ότι οι υποχρεώσεις της χώρας προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, ΕΚΤ, και το ΔΝΤ (δηλ. προς τους επίσημους
πιστωτές) θα πρέπει να μειωθούν μέσω κάποιας αναδιάρθρωσης του χρέους.
Η αναδιάρθρωση του χρέους θα μπορούσε να γίνει είτε
μέσω επιμήκυνσης αποπληρωμής των υποχρεώσεων και
ταυτόχρονη μείωση των επιτοκίων δανεισμού, είτε μέσω
ενός τρίτου προγράμματος διάσωσης της ελληνικής οικονομίας (δηλ. στην ουσία νέο μνημόνιο με νέα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής και λιτότητας) προϋπόθεση
του οποίου είναι η επίτευξη από εδώ και πέρα δημοσιονομικών πρωτογενών πλεονασμάτων, είτε τέλος μέσω ενός
«κουρέματος» των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου
που κατέχουν οι επίσημοι πιστωτές. Η άποψή μου είναι
ότι θα πρέπει να υπάρξει νέο κούρεμα για να γίνει το
χρέος βιώσιμο και να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό
των περίπου 11 δισ. ευρώ της περιόδου 2014-2015, και
τούτο, διότι η συνέχιση χρηματοδότησης του χρέους με κεφάλαια από ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης (και άρα νέα μέτρα λιτότητας, εμβάθυνση της
ύφεσης και των ελλειμμάτων) δεν θα βοηθήσει την
Ελληνική οικονομία να βγει στις αγορές. Αντίθετα, η
απομείωση του χρέους σε συνδυασμό με την δημιουργία συνεχώς πρωτογενών πλεονασμάτων θα οδηγήσει
σε αποκλιμάκωση της δυναμικής του χρέους και τελικά
σε ένα βιώσιμο δημόσιο χρέος για την ελληνική οικονομία. Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι από τον
επόμενο χρόνο προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε πιο
πάνω, πρωτογενές πλεόνασμα γιατί τότε η ελληνική οικονομία θα έχει τη δυνατότητα να βγει και να δανεισθεί
από τις αγορές, θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των ξένων

επενδυτών στην ελληνική οικονομία. Η χώρα βεβαίως
θα συνεχίσει να δανείζεται για την εξυπηρέτηση του
χρέους (πληρωμή τόκων), όχι όμως για τη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών (πρωτογενών δαπανών)
οι οποίες πλέον θα καλύπτονται από τα έσοδα του Κράτους. Ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομία μέσω προσέλκυσης ξένων
επενδύσεων, και διαρθρωτικών μεταβολών (αλλαγών
στις δομές λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας) θα
οδηγήσουν σε αύξηση των εσόδων. Και από την άλλη
πλευρά ο δραστικός περιορισμός των μη παραγωγικών δημόσιων δαπανών και της δημόσιας κατανάλωσης. Πιστεύω ότι αν τα πρωτογενή πλεονάσματα και οι
διαρθρωτικές αλλαγές της δεκαετίας 1990-2000 είχαν
συνέχεια και κατά τη δεκαετία 2000-2010, τότε η ελληνική οικονομία δεν θα έφθανε στο χείλος της χρεοκοπίας. Δεν αρκούν όμως μόνο αυτά. Θα πρέπει η χώρα να
αρχίσει να παρουσιάζει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης
του ΑΕΠ (και αυτό θα αρχίσει να παρουσιάζεται το 2014
μετά από έξι χρόνια συνεχούς ύφεσης. Από το 2008 μέχρι σήμερα σωρευτικά το ΑΕΠ της χώρας έχει μειωθεί
κατά 28%). Η μείωση της δημόσιας καταναλωτικής δαπάνης και η υιοθέτηση αναπτυξιακών μέτρων ταυτόχρονα με τις απαραίτητες διαρθρωτικές προσαρμογές
θα αποκλιμακώσουν σημαντικά την αναλογία χρέους/
ΑΕΠ. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε ένα
σημείο που η συνέχιση αυστηρής δημοσιονομικής
προσαρμογής θα ήταν καταστροφική αφού θα αύξανε την ύφεση και την ανεργία. Πρέπει να υπάρξει
απελευθέρωση των μεγάλων αναπτυξιακών δυνάμεων
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της χώρας και του εξωτερικού. Να υπάρξει απελευθέρωση της ελληνικής οικονομίας. Αλλά και ο τραπεζικός τομέας οφείλει και πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών από
το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) (50
δισ. ευρώ) βοηθώντας στην ανάπτυξη της πραγματικής
οικονομίας με την παροχή δανείων σε αυτούς που θέλουν να επενδύσουν στην ελληνική οικονομία.
Η κρίση χτυπά όχι μόνο τις οικονομίες της περιφέρειας αλλά και τον πυρήνα της Ευρωζώνης. Μπορούμε να πούμε ότι ολόκληρη η Ευρωζώνη βρίσκεται
στα πρόθυρα της ύφεσης. Και εδώ ανακύπτει η ευθύνη
των χωρών του πυρήνα και κυρίως της Γερμανίας να
βγάλουν από την κρίση την Ευρωζώνη.
Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος των
εθνικών προϋπολογισμών, δηλαδή δημοσιονομική
ένωση, η οποία είναι προϋπόθεση για να γίνει δεκτή
(από τη Γερμανία) η έκδοση ευρωομολόγων, δηλ. στην
από κοινού ανάληψη της ευθύνης για τα χρέη των κρατών της Ευρωζώνης. Πέρυσι τον Ιούνιο αποφασίσθηκε

[63]

Άποψη
η δημιουργία μιας ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκής Τραπεζικής ένωσης, το έργο της οποίας θα συντονίζεται
από την ΕΚΤ, δηλ. τραπεζική ένωση. Με την τραπεζική
ενοποίηση οι Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί διάσωσης (EFSF,
ESM) θα αναλάβουν την ανακεφαλαιοποίηση άμεσα
των ελληνικών τραπεζών, πράγμα που θα οδηγήσει σε
ελάφρυνση του χρέους της χώρας. Αυτές οι πολιτικές
θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους αν τα κεφάλαια των μηχανισμών διάσωσης που προορίζονται για ανακεφαλαιοποιήσεις
των τραπεζών ήταν αρκετά. Δυστυχώς είναι περιορισμένα, μόλις 60 δισ. ευρώ για τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Ωστόσο θα είναι ένα θετικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία. Αυτό όμως που κυρίως θα πρέπει να
γίνει είναι να επιτραπεί στην ΕΚΤ να παίξει ενεργότερο
ρόλο με μαζικές αγορές ομολόγων απ’ ευθείας από τα
κράτη, ασκώντας μια έντονα επεκτατική αναπτυξιακή
νομισματική πολιτική (quantitative easing) με την έκδοση νέου χρήματος στα πρότυπα της FED των ΗΠΑ,
και της Κεντρικής Τράπεζας της Ιαπωνίας, (δηλ. η δημιουργία νομισματικής βάσης), με άλλα λόγια να παίξει
τον ρόλο του πιστωτή έσχατης ανάγκης για να διατηρηθεί η ρευστότητα στην αγορά ομολόγων. Κάτι τέτοιο θα τονώσει τις πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη, τουλάχιστον στα επίπεδα του ανώτατου στόχου
του 2% (ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης είναι 1,3%). Με
τις πληθωριστικές πιέσεις που θα προκύψουν από την
αύξηση της προσφοράς χρήματος θα ωφεληθούν οι
υπερχρεωμένες χώρες του νότου (π.χ. Ιταλία, Ισπανία,
Ελλάδα) αφού θα υπάρξει ελάφρυνση των πραγματικών βαρών των τόκων που οι χώρες αυτές θα πρέπει
να καταβάλλουν στις πιστώτριες χώρες του πυρήνα της
Ευρωζώνης. Ο υψηλότερος πληθωρισμός διευκολύνει
τη διαχείριση του υψηλού δημόσιου χρέους και των
μεγάλων ελλειμμάτων. Το νέο «πληθωριστικό» χρήμα
που θα προκύψει από την άσκηση αναπτυξιακής νομισματικής πολιτικής (π.χ. έκδοση νέου χρήματος) θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων, και
δεν θα κατευθυνθεί στην κατανάλωση και στη πραγματική οικονομία. Να υπάρξει δηλ. με άλλα λόγια νομισματοποίηση (monetization) του δημόσιου χρέους. Από αυτό που δεν κινδυνεύει σήμερα η Ευρωζώνη
(και βεβαίως η Ελλάδα) είναι τα πληθωριστικά φαινόμενα
σε συνθήκες ύφεσης και νομισματικής συρρίκνωσης. Από
αυτό που κινδυνεύει είναι ο αποπληθωρισμός. Εκτιμήσεις
της τρόικας για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα: 1% το 2012,
-0,8% το 2013, -0,4% το 2014. Η ΕΚΤ δεν έχει εξαντλήσει το
οπλοστάσιό της.
Η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, και να μην γίνονται συζητήσεις για
Grexit. Η Ελλάδα θα καταφέρει να βγει από την οικονομική κρίση όταν:
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α) αν όχι από φέτος που φαίνεται δύσκολο, από του
χρόνου αρχίζει να παρουσιάζει ο κρατικός προϋπολογισμός συνεχώς πρωτογενές πλεόνασμα πράγμα που
θα επιτρέψει την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους
και την έξοδο στις αγορές,
β) υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στην οικονομία που θα επιτρέψουν την αύξηση
της ανταγωνιστικότητάς της (υπάρχει στην Ελληνική
οικονομία έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, αν και αρχίζει τελευταία να περιορίζεται σημαντικά, αν λάβουμε
υπόψη μας ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών
από -5,3% του ΑΕΠ το 2012, προβλέπεται να μειωθεί
σε -2,8% του ΑΕΠ το 2013 και -1,8% του ΑΕΠ το 2014,
(σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τρόικας) και θα αυξήσουν την απασχόληση. Η ανεργία σ’ ένα μεγάλο μέρος
οφείλεται στα διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής
οικονομίας,
γ) άμεσα αρχίσει η χαλάρωση της δημοσιονομικής
προσαρμογής (περιορισμός των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας που βαθαίνουν την ύφεση και δημιουργούν «φαύλο κύκλο» ύφεση – ελλείμματα – ύφεση) ενώ
αντίθετα αρχίσουν να εφαρμόζονται πολιτικές ανάπτυξης που θα βγάλουν επί τέλους τη χώρα από την ύφεση
που βρίσκεται τα τελευταία έξι χρόνια. Επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και
από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όπως και η απελευθέρωση
των αναπτυξιακών δυνάμεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της χώρας και του εξωτερικού θα συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην αύξηση της
απασχόλησης (περιορισμό της ανεργίας που βρίσκεται
σήμερα στο επίπεδο του 28% και στους νέους υπερβαίνει το 50%). Και ο εγχώριος τραπεζικός τομέας όμως
θα πρέπει να σταθεί αρωγός σε αυτούς που θέλουν να
επενδύσουν, ιδιαίτερα μετά την επανακεφαλαιοποίηση
των συστημικών τραπεζών και τις συγχωνεύσεις που
έγιναν στον κλάδο,
δ) όταν οι χώρες του πυρήνα της Ευρωζώνης και
ιδιαίτερα η Γερμανία δώσουν το πράσινο φως στον κ.
Ντράγκι της ΕΚΤ να εφαρμόσει μια επεκτατική (αναπτυξιακή) νομισματική πολιτική προς όφελος των
υπερχρεωμένων χωρών του νότου στις οποίες περιλαμβάνεται και η χώρα μας, και
ε) ο Έλληνας φορολογούμενος αλλάξει αντιλήψεις
και νοοτροπία και αντιληφθεί ότι η φοροδιαφυγή και
η εισφοροδιαφυγή στο τέλος αποβαίνουν σε βάρος
όλων των Ελλήνων. Το Κράτος με τους μηχανισμούς
του πρέπει να είναι αμείλικτο στην πάταξη της φοροδιαφυγής έως ότου αυτό το «σπορ» της φοροδιαφυγής
περιορισθεί δραστικά και στο τέλος εξαλειφθεί.

ǼȜȜȘȞȚțȒ
ȠȚțȠȞȠȝȓĮσε
ıİ αριθμούς
ĮȡȚșȝȠȪȢ
Ελληνική
οικονομία
ǻİȓțĲȘȢ țȪțȜȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȠ ȜȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ: ȂȐȚȠȢ 2013
(ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)












ǻİȓțĲȘȢ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ: ǿȠȪȞȚȠȢ 2013
(ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)












ǻİȓțĲȘȢ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ: ǿȠȪȞȚȠȢ 2013
(ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)

















ǻİȓțĲȘȢ țȪțȜȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ:ǿȠȪȞȚȠȢ 2013 (ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)

ǻİȓțĲȘȢ țȪțȜȠȣ İȡȖĮıȚȫȞ ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ:ǿȠȪȞȚȠȢ


ǻİȓțĲȘȢ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ țȜȓȝĮĲȠȢ
ǻİȓțĲȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ
țȜȓȝĮĲȠȢ

2013 (ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)





ǻİȓțĲȘȢ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ: ǿȠȪȞȚȠȢ 2013
ıĲȘȞ(ǿȠȪȞȚȠȢ
Ǽ.Ǽ : ǿȠȪȜȚȠȢ
95,0 (ǿȠȪȞȚȠȢ
92,6) (ȆǾīǾ: Ǽȣȡ. ǼʌȚĲȡȠʌȒ)
ıĲȘȞ Ǽ.Ǽ : ǿȠȪȜȚȠȢ 95,0
92,6) (ȆǾīǾ:
Ǽȣȡ. ǼʌȚĲȡȠʌȒ)
(ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)

ȗȫȞȘ92,5
ĲȠȣ(ǿȠȪȞȚȠȢ
İȣȡȫ: ǿȠȪȜȚȠȢ
92,5 (ǿȠȪȞȚȠȢ
91,3) (ȆǾīǾ: Ǽȣȡ. ǼʌȚĲȡȠʌȒ)
ıĲȘ ȗȫȞȘ ĲȠȣ İȣȡȫ:ıĲȘ
ǿȠȪȜȚȠȢ
91,3) (ȆǾīǾ:
Ǽȣȡ. ǼʌȚĲȡȠʌȒ)
ıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ:
91,7 (ǿȠȪȞȚȠȢ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ: ǿȠȪȜȚȠȢ
91,7
(ǿȠȪȞȚȠȢǿȠȪȜȚȠȢ
93,5) (ȆǾīǾ:
ǿȅǺǼ)93,5) (ȆǾīǾ: ǿȅǺǼ)
ǻİȓțĲȘȢ
İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ
ʌȡȠıįȠțȚȫȞ
ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ:
86,2 (ǿȠȪȞȚȠȢ
ǻİȓțĲȘȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ
ʌȡȠıįȠțȚȫȞ
ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ:
ǿȠȪȜȚȠȢ
86,2 (ǿȠȪȞȚȠȢǿȠȪȜȚȠȢ
88,8) (ȆǾīǾ:
ǿȅǺǼ)88,8) (ȆǾīǾ: ǿȅǺǼ)
ǼțĲȚȝȒıİȚȢ
țĮȚ ʌȡȠıįȠțȓİȢ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞ:
ǿȠȪȜȚȠȢ
(ǿȠȪȞȚȠȢ
-66,5) (ȆǾīǾ: ǿȅǺǼ)
ǼțĲȚȝȒıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠıįȠțȓİȢ
țĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞ:
ǿȠȪȜȚȠȢ
-70,9 (ǿȠȪȞȚȠȢ
-66,5)-70,9
(ȆǾīǾ:
ǿȅǺǼ)

ǼĲȒıȚİȢ
ȝİĲĮȕȠȜȑȢ
ǻİȓțĲȘ ȉȚȝȫȞ
ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒ
(ǲĲȠȢ ȕȐıȘȢ: 2009=100,0)
[65]
ǼĲȒıȚİȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ
ǻİȓțĲȘ
ȉȚȝȫȞ ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒ
(ǲĲȠȢ
ȕȐıȘȢ: 2009=100,0)
(ǼȜȜȘȞȚțȒ
(ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ
ǹȡȤȒ) ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)

ǻİȓțĲȘȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȠıįȠțȚȫȞ ıĲȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ: ǿȠȪȜȚȠȢ 86,2 (ǿȠȪȞȚȠȢ 88,8) (ȆǾīǾ: ǿȅǺǼ)
ǼțĲȚȝȒıİȚȢ țĮȚ ʌȡȠıįȠțȓİȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȫȞ: ǿȠȪȜȚȠȢ -70,9 (ǿȠȪȞȚȠȢ -66,5) (ȆǾīǾ: ǿȅǺǼ)

ǼĲȒıȚİȢ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ǻİȓțĲȘ ȉȚȝȫȞ ȀĮĲĮȞĮȜȦĲȒ (ǲĲȠȢ ȕȐıȘȢ: 2009=100,0)
(ǼȜȜȘȞȚțȒ ȈĲĮĲȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ)





ȵʌɶɲʏɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊͲɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻͲɲʆɸʌɶʀɲ

ǲıȠįĮ țȡĮĲȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ (% ȝİĲĮȕȠȜȒ ȑȞĮȞĲȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ȑĲȠȣȢ)
ȀĮșĮȡȐ ȑıȠįĮ İʌĲĮȝȒȞȠȣ ǿĮȞ. - ǿȠȣȜȓȠȣ 2013 : 30.788 İțĮĲ. İȣȡȫ +11,4% (īİȞ. ȁȠȖȚıĲȒȡȚȠ ĲȠȣ ȀȡȐĲȠȣȢ)
ǻĮʌȐȞİȢ ĲĮțĲȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ǼʌĲȐȝȘȞȠ ǿĮȞ. - ǿȠȣȜȓȠȣ 2013: 30.597 İțĮĲ. İȣȡȫ - 21% (īİȞ. ȁȠȖȚıĲȒȡȚȠ ĲȠȣ ȀȡȐĲȠȣȢ)
ǻǹȆǹȃǼȈ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȊ ǻǾȂȅȈǿȃ ǼȆǼȃǻȊȈǼȃ
ǼʌĲȐȝȘȞȠ ǿĮȞ. - ǿȠȣȜȓȠȣ 2013: 2.120 İțĮĲ. İȣȡȫ - 7,14% (īİȞ. ȁȠȖȚıĲȒȡȚȠ ĲȠȣ ȀȡȐĲȠȣȢ)
ǼȃȅȆȅǿǾȂǼȃȅ ȋȇǼȅȈ īǼȃǿȀǾȈ ȀȊǺǼȇȃǾȈǾȈ
ǹǯ ĲȡȓȝȘȞȠ 2013 : 305,3 įȚȢ. İȣȡȫ (īİȞ. ȁȠȖȚıĲȒȡȚȠ ĲȠȣ ȀȡȐĲȠȣȢ)
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Οικονομικά
Περί “Πολλαπλασιαστή”
από την οικονοµική θεωρία
στη σύγχρονη εκδοχή

Χρονικά

Η Ψυχολογία
ως παράγοντας
οικονοµικής πολιτικής
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µε τον Καθηγ. Στ. Θωµαδάκη

Πολυετές Δημοσιονομικό
Πλαίσιο της Ε.Ε. (2014 - 2020)
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ΤΟΥ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΟΥ
ΕΠΙΜ ΕΛΗΤ ΗΡΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ ∆ΑΣ (ΟΕΕ)
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