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Αντί προλόγου
Το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας ανταποκρινόµενο στο
θεσµικό του ρόλο ως σύµβουλος της πολιτείας στα θέµατα της οικονοµίας και προσπαθώντας να συνεισφέρει στο δηµόσιο διάλογο
καταθέτει, όπως κάθε χρόνο, τις δικές του προτάσεις και απόψεις
για τον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2021.
Ο Προϋπολογισµός του 2021 αποτυπώνει τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης στη χώρα µας, τις παρεµβάσεις της κυβέρνησης για
την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας καθώς και τις αβεβαιότητες.
Οι εκτιµήσεις τόσο για την ύφεση του 2020, όσο και για την ανάπτυξη του 2021, έχουν αναθεωρηθεί επί τα χείρω, διατηρώντας
ένα αίσθηµα επιφυλακτικότητας και µειωµένων προσδοκιών για το
επόµενο έτος.
Οι παρεµβάσεις της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών της πανδηµίας αναµένεται να φτάσουν τα 31,4
δισ. ευρώ µέχρι τα τέλη του 2021.
∆υστυχώς, η δυσµενής εξέλιξη του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας, εµβάθυνε ακόµα περισσότερο τις επιπτώσεις της υγειονοµικής κρίσης, η οποία βρήκε την ελληνική οικονοµία σε αναπτυξιακή
τροχιά µετά από µια δύσκολη δεκαετία και τρία προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, έγκειται στην πρόβλεψη για µερική
ανάκαµψη την επόµενη χρονιά και καθυστέρηση επιστροφής στα
επίπεδα πριν την εµφάνιση της πανδηµίας. Καθοριστικό ρόλο για
την αµεσότερη ανάκαµψη της οικονοµίας θα διαδραµατίσουν οι
πόροι από το Μηχανισµό Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, που δεν
πρέπει να καθυστερήσουν άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να
δείξει έµπρακτα την αλληλεγγύη της και να αρχίσει άµεσα τις εκταµιεύσεις των χρηµάτων που θα τονώσουν την οικονοµία, αλλά και
θα βοηθήσουν στην πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πολιτική ηγεσία, ορθά έχει προβεί σε µειώσεις ασφαλιστικών
και φορολογικών συντελεστών, αλλά οφείλει να συνεχίσει το µεταρρυθµιστικό της πλαίσιο παρά την εξάπλωση της πανδηµίας.
Στόχος να πυροδοτήσει µια αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου στη
χώρα µας, δηµιουργώντας ένα περιβάλλον πιο ανταγωνιστικό και
φιλικό για τους επιχειρηµατίες αλλά ταυτόχρονα και πιο ποιοτικό
και αποτελεσµατικό για τους πολίτες.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την Επιστηµονική Επιτροπή του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, που συνέβαλε για άλλη
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µια χρονιά στη διαµόρφωση της έκθεσης για τον Προϋπολογισµό,
καταθέτοντας υπεύθυνες και άρτια καταρτισµένες επιστηµονικές
σκέψεις και προτάσεις πολιτικής. Οι θέσεις µας είναι επιστηµονικά
και οικονοµικά τεκµηριωµένες και αποτυπώνουν τις σκέψεις των
µελών της Επιστηµονικής µας Επιτροπής τόσο για τις επιπτώσεις της
υγειονοµικής κρίσης όσο και για τις αναπτυξιακές προοπτικές της
επόµενης µέρας. Η έκθεση τίθεται στη διάθεση της Πολιτείας, του
Κοινοβουλίου αλλά και της κοινής γνώµης.
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος
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1η Ενότητα

Επίτευξη των δηµοσιονοµικών
στόχων, φορολογικά έσοδα
και δηµόσιο χρέος
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Η ∆ύσκολη Ανάκαµψη και ο Προϋπολογισµός
Παναγιώτης Πετράκης,
Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Με τα εµβόλια να έχουν πάρει το δρόµο τους για να αντιµετωπιστεί αυτός ο εχθρός της ανθρωπότητας, ο COVID-19, η προσοχή
µας πέφτει στις προϋποθέσεις ανάκαµψης της ελληνικής αλλά και
της παγκόσµιας οικονοµίας και του ρόλου που µπορεί να έχει σε
αυτήν ο Προϋπολογισµός του 2021.
Εντοπίζουµε έξι κυρίως παράγοντες οι οποίοι µπορεί να επηρεάσουν το ρυθµό ανάκαµψης µετά την άφιξη των εµβολίων: Οι
πεποιθήσεις των ανθρώπων είναι ο πρώτος. Η µεσοµακροπρόθεσµη εµπιστοσύνη των ανθρώπων έχει κλονιστεί οδηγώντας τους
να αυξάνουν την τάση τους να αποταµιεύουν ενώ παράλληλα µειώνουν τις επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Να σηµειωθεί ότι η αύξηση των αποταµιεύσεων ήδη έχει εµφανιστεί (σ’
όλον τον κόσµο και στην Ελλάδα) µε εξαναγκαστικό χαρακτήρα
(forced savings) γιατί η προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών έχει
περιοριστεί µε διοικητικές αποφάσεις λόγω των lockdowns. Εδώ
µάλιστα η αύξηση των δηµοσιονοµικών ενέσεων στις οικονοµίες
θα είχε περιορισµένες δυνατότητες επιρροής διότι δεν οδηγεί σε
αύξηση της ζήτησης. Παρόλα αυτά η δηµοσιονοµική πολιτική θα
πρέπει να αυξάνει τα ελλείµµατά της «καταναλώνοντας» τη διόγκωση των αποταµιεύσεων διότι αλλιώς θα οδηγηθούµε άµεσα σε
πολύ µεγαλύτερη ύφεση απ’ όση βιώνουµε. Όµως στο βαθµό που
βρισκόµαστε µπροστά σε µονιµότερη αλλαγή των πεποιθήσεων
που σχετίζεται µε την αύξηση των αποταµιεύσεων για προληπτικούς λόγους (precautionary saving) αυτό οδηγεί σε επιµήκυνση
της ύφεσης και σε δεύτερο χρόνο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Ο δεύτερος παράγοντας πιθανής επιβράδυνσης της ανάκαµψης
σχετίζεται µε την αγορά εργασίας και δύο συγκεκριµένα φαινόµενα:
το ένα σχετίζεται µε αυτό που ονοµάζουµε υστέρηση (hysteresis)
και το δεύτερο σχετίζεται µε χάσµατα εργασιακών δεξιοτήτων που
θα παρατηρηθούν. Το πρώτο από αυτά το γνωρίζουµε καλά από
παρελθούσες κρίσεις, του 2008 – 2011, αλλά και τις παλαιότερες,

9

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ,
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

σύµφωνα µε το οποίο ακόµα και µία οικονοµική ύφεση όχι µόνιµου διαρθρωτικού χαρακτήρα αλλά και κυκλικού ακόµα µπορεί να
προκαλεί µόνιµες µειωτικές αλλαγές στην τάση εξέλιξης του ΑΕΠ.
Με άλλα λόγια όταν εµφανιστεί η κρίση προκαλούνται διαρθρωτικές µεταβολές και στη ζήτηση και την προσφορά στην οικονοµία
που σχετίζονται µε µειωµένη παραγωγικότητα, µονιµότερο εκτοπισµό της εργασίας και µονιµότερη χαµηλότερη πτήση του ΑΕΠ.
Παράλληλα η οικονοµία έχει ανάγκη από εργασιακές εξειδικεύσεις
που δεν προσφέρονται διότι προφανώς δεν υπήρχε ευαισθητοποίηση πριν την κρίση αλλά κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι πολύ
δύσκολο να εντοπιστούν οι ειδικότητες αυτές και να αποκτηθούν.
Έτσι πλέον το ΑΕΠ ακόµα και όταν ανακάµψει εξελίσσεται σε χαµηλότερη πτήση, δηλαδή η τάση εξέλιξής του έχει µετατοπιστεί προς
τα κάτω µονίµως. Γι’ αυτό η δηµοσιονοµική πολιτική πρέπει να παρεµβαίνει όσο πιο δραστικά και όσο πιο άµεσα µπορεί για να µην
επιτρέψει να δηµιουργηθούν µονιµότερες δυνάµεις υστέρησης.
Ο τρίτος παράγοντας είναι το αδυνάτισµα των ισολογισµών που
είτε προϋπήρχε (2008 – 2011) αλλά τώρα φαίνεται, είτε τώρα προκαλείται πρωτογενώς αφού λόγω του COVID-19 αυξάνονται οι
υποχρεώσεις και τα χρέη λόγω της ύφεσης. Επειδή όµως τώρα δεν
υπάρχει ηθικός κίνδυνος οι διαδικασίες ελάφρυνσης των ισολογισµών (αποπληρωµές στο µέλλον ή και σβήσιµο υποχρεώσεων)
µπορεί να έχουν ενεργότερο ρόλο.
Ο τέταρτος παράγοντας είναι η αναβολή και η µείωση των επενδύσεων. Η αποµείωσή τους είναι ένα σχεδόν παγκόσµιο φαινόµενο
αφού το ίδιο παρατηρείται και στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, µε εξαίρεση τα ακίνητα, αφού η ποσοτική χαλάρωση, οι αποταµιεύσεις και
τα µηδενικά επιτόκια συντηρούν τη ζήτησή τους. Γι’ αυτό δηµιουργείται χώρος για την ενεργοποίηση του δηµόσιου τοµέα και των
ευρωπαϊκών κεφαλαίων που έχουν αυτόν ακριβώς το ρόλο.
Τέλος, ο πέµπτος παράγοντας είναι οι όροι εµπορίου που έχουν
διαχαραχθεί και ιδίως στην Ευρώπη, η αύξηση της ισοτιµίας του
ευρώ. Αυτό οδηγεί σε µονιµότερο αντιαναπτυξιακό αποπληθωρισµό και διαταραχή στη µελλοντική συσσώρευση πλούτου που
πρέπει να αντιµετωπιστεί.
Ο Προϋπολογισµός του 2021 στοχεύει στο να θεµελιώσει την
αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων ενεργοποιώντας τη
δηµοσιονοµική πολιτική και διευκολύνοντας την άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής παρόλο που συντάχθηκε «υπό παράδοξες
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και εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και υπό το καθεστώς µεγάλης
αβεβαιότητας» του 2020 όπως αναφέρουν και οι συντάκτες στην
εισηγητική τους έκθεση. Είναι γεγονός ότι η ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών ρητρών διαφυγής διευκολύνει τα δηµοσιονοµικά των
χωρών µελών της Ευρωζώνης. Η ύπαρξή τους αλλά και η ενεργοποίηση της ΕΚΤ για την παροχή επαρκούς ρευστότητας επέτρεψε το
κόστος δηµόσιου δανεισµού (και κατ’ επέκταση και του ιδιωτικού)
να κινείται σε πρωτοφανές χαµηλό επίπεδο προσδοκώντας ότι το
2021 θα προσεγγιστούν τα επίπεδα των γερµανικών οµολόγων.
Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο προσδοκάται για το 2021 µία ανάκαµψη της τάξης του 4,8% λαµβάνοντας υπόψη ότι τώρα κινούµεθα στο δυσµενές σενάριο εξέλιξης της πανδηµίας.
Στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού σχεδιασµού περιλαµβάνονται
για πρώτη φορά ουσιαστικά µέτρα µείωσης του φορολογικού και
ασφαλιστικού βάρους και ενθάρρυνσης της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Η ανάκαµψη εξάλλου θα επιτρέψει τη µείωση του
πρωτογενούς ελλείµµατος που προβλέπεται στο 3,9%.
Τέλος, ο Προϋπολογισµός του 2021 δηλώνει µία θετική επιµονή και εµπιστοσύνη για τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων, γεγονός που είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τη µετά το εµβόλιο περίοδο
ανάπτυξης.
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Ανάλυση Εσόδων και ∆απανών του Κρατικού
Προϋπολογισµού 2021
Ευάγγελος ∆ρυµπέτας,
Κοσµήτορας Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών
Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Θεµιστοκλής Λαζαρίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

1. Εισαγωγή
Ο Προϋπολογισµός του 2021 καταρτίστηκε κατά την έναρξη του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας. Οι βασικές του παραδοχές, όσον
αφορά τα έσοδα και τις δαπάνες έχουν επίκεντρο την αντιµετώπιση
της πανδηµίας, αλλά και τη µετά την πανδηµία εποχή.
Η χρονική συγκυρία είναι σηµαντική, καθώς υπάρχει επίγνωση
των βασικών παραµέτρων της πανδηµίας και µπορεί να θεωρηθεί
ότι ο σχεδιασµός της φορολογικής, κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής γίνεται µε βάση την επίγνωση αυτή, τουλάχιστον για τις περισσότερες µεταβλητές (ή σε κάθε περίπτωση για τα όρια εντός των
οποίων µπορεί να κυµανθούν το επόµενο έτος).
Αυτά που, επίσης, είναι γνωστά είναι η φορολογική κόπωση της
κοινωνίας, το δηµογραφικό πρόβληµα, η οικονοµική διαστρωµάτωση της ελληνικής οικονοµίας και οι δυνατότητες ανταπόκρισής
της σε περιόδους κρίσης (ειδικά µετά από οκτώ χρόνια αρνητικής
συγκυρίας). Τέλος, είναι γνωστή η δηµοσιονοµική θέση της χώρας
(που εµφάνισε τάσεις βελτίωσης) και ιδιαίτερα η πιστοληπτική µας
ικανότητα (σηµαντική µείωση του επιτοκίου δανεισµού) καθώς και
το γεγονός ότι µετά από οκτώ χρόνια κρίσης και µεταρρυθµίσεων
το δηµόσιο σύστηµα υγείας, φορολογίας, πρόνοιας, κ.λπ. έχει υποστεί σηµαντικά πλήγµατα αλλά και τάσεις εκσυγχρονισµού.
Με βάση τα παραπάνω θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια, µια βασική ανάλυση των προβλεπόµενων εσόδων και των δαπανών για
το οικονοµικό έτος 2021. Η αξιολόγηση της πολιτικής εσόδων και
δαπανών θα γίνει µε βάση τις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδηµίας
και την ανάγκη για ταχεία έξοδο από την κρίση που από ότι φαίνεται θα αγγίξει το 11%-14%% τον τρέχοντα χρόνο.
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2. Κυβερνητική πολιτική πριν την κρίση – Παρούσα κατάσταση
και παραδοχές Προϋπολογισµού του 2021
Η Ελληνική Κυβέρνηση στην εισήγηση για τον Προϋπολογισµό
του 2021, παρά την τρέχουσα κρίση, εµφανίζεται να επιµένει στην
εφαρµογή της πολιτικής µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών και
των φορολογικών συντελεστών. Η πολιτική µείωσης των ασφαλιστικών εισφορών έχει ως δικαιολογηµένο στόχο την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας (µέσω της µείωσης του συνολικού εργασιακού κόστους) των επιχειρήσεων και των παραγόµενων προϊόντων
και υπηρεσιών. Λαµβάνοντας υπόψη το δηµογραφικό πρόβληµα
της χώρας και την αδυναµία ένταξης νέου ανθρώπινου δυναµικού
στην οικονοµική δραστηριότητα, η πολιτική αυτή είναι κατανοητή
αλλά όχι ακίνδυνη. Αν το παραγωγικό µας σύστηµα δεν ανταποκριθεί επιτυγχάνοντας υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης (που είναι
και το τελικό ζητούµενο) µπορεί να οδηγήσει τουλάχιστον βραχυχρόνια σε µία σηµαντική αύξηση της επιβάρυνσης του κρατικού
προϋπολογισµού µε δαπάνες στήριξης του συστήµατος υγείας,
πρόνοιας και συντάξεων. Αυτό µπορεί να οδηγήσει, µε τη σειρά
του, σε αύξηση των φορολογικών συντελεστών ή στη µετακύλιση του βάρους στήριξης αυτών των συστηµάτων στους πολίτες και
στην έξοδο του κράτους από την κυρίαρχη άσκηση δηµόσιας πολιτικής σε αυτούς.
Η δεύτερη Κυβερνητική πολιτική είναι ακριβώς αυτή της µείωσης
των φορολογικών συντελεστών. Η µείωση των φορολογικών συντελεστών της άµεσης φορολογίας σχεδιάστηκε για να αυξηθεί το
πλεόνασµα παραγωγού και καταναλωτή και µε αυτό τον τρόπο η
αύξηση της ωφέλειας που λαµβάνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από το εισόδηµα που ήδη διαθέτουν, µέσω της αύξησης
της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ο στόχος είναι να αντισταθµιστεί η απώλεια φορολογικών εσόδων µέσα από την ανάπτυξη
που θα προκύψει από την αύξηση της ζήτησης και της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, όµως, θα µπορούσε να θιγεί η ικανότητα άσκησης δηµοσίων πολιτικών µε µεταβιβαστικές πληρωµές, η
δηµιουργία θετικών εξωτερικοτήτων και η παροχή δηµοσίων αγαθών. Η επιτυχία της πολιτικής αυτής εξαρτάται από το αναπτυξιακό
της αποτύπωµα αλλά και από την ικανότητα της Κυβέρνησης να
ελέγξει την υγιή διαµόρφωση τιµών, τη µορφή των αγορών και την
καταπολέµηση των µονοπωλιακών τους στοιχείων.
Η τρέχουσα εκτίµηση για την παρούσα κατάσταση είναι ότι λόγω
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της πανδηµίας (λαµβάνοντας υπόψη την πτώση κατά 78% των
εσόδων από τις τουριστικές αφίξεις και τη σηµαντική µείωση της
εγχώριας ζήτησης) το ΑΕΠ θα διαµορφωθεί στο -11,3% σε ονοµαστικούς όρους. Το 60% της ύφεσης αποδίδεται στη µείωση της
εγχώριας ζήτησης. Από αυτό φαίνεται ότι η Κυβερνητική πολιτική
για την έµµεση ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση, αλλά παρόλα αυτά η ιδιωτική κατανάλωση δε φαίνεται να ενισχύεται σε τέτοιο βαθµό που να περιορίζει σηµαντικά την
πτώση του ΑΕΠ.
Τέλος, για την αντιµετώπιση της δίδυµης κρίσης (πανδηµίας και
οικονοµικής ύφεσης) προβλέπεται η δαπάνη 31,4 δισ. ευρώ. Από
αυτά, 23,9 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν το 2020 και 7,5 δισ. ευρώ
το 2021. Λαµβανοµένων υπόψη της χαλάρωσης του συµφώνου
δηµοσιονοµικής σταθερότητας και της ύπαρξης µεγάλου αποθεµατικού 34-37 δισ. ευρώ (δηλαδή 18%-20% του ΑΕΠ της χώρας) το
2019, οι προβλεπόµενες δαπάνες είναι µικρότερες των κεφαλαίων
που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Κυβέρνηση καθώς µεγάλο
µέρος των δαπανών αυτών θα καλυφθούν από ευρωπαϊκές πηγές
χρηµατοδότησης. Η επιβάρυνση του ελλείµµατος το 2020 θα είναι
της τάξης των 17,78 δισ. ευρώ (προβλεπόµενο 20,23 δισ. ευρώ
έναντι 2,45 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος), δηλαδή µόνο ένα µέρος (74,3%) των δαπανών για αντιµετώπιση της κρίσης καλύφθηκε από πρόσθετο δανεισµό και το υπόλοιπο (25,7% ή 6,14 δισ.
ευρώ) από το ταµειακό αποθεµατικό που ήταν διαθέσιµο στις αρχές
του 2019. Η ανάλυση εσόδων και δαπανών ακολουθούν στις επόµενες ενότητες.
3. Έσοδα 2021
Τα καθαρά έσοδα προβλέπεται ότι θα διαµορφωθούν στα 52,47
δισ. ευρώ, αυξηµένα κατά 3,366 δισ. ευρώ (6,9%) σε σχέση µε το
2020. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών προέρχεται από έµµεσους φόρους – πηγές. Η συνολική εικόνα είναι ότι τα προβλεπόµενα έσοδα
για το 2021 θα είναι αυξηµένα σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες εσόδων, παρά τη συνεχιζόµενη πολιτική µείωσης των φορολογικών
συντελεστών στο εισόδηµα. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής ανά
κατηγορία:
q Τα έσοδα από αγαθά και υπηρεσίες υπολογίζεται ότι θα
παρουσιάσουν µία αύξηση της τάξης του 10,1% (26,4 δισ.
ευρώ) σε σχέση µε το 2020. Το στοιχείο αυτό αντικατοπτρίζει
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την προσδοκία για αντιστροφή της τάσης µείωσης της εγχώριας ζήτησης, της κύριας πηγής της συρρίκνωσης του ΑΕΠ το
2020.
q Λίγο µικρότερη αναµένεται να είναι η αύξηση των εσόδων
από το εισόδηµα (7,8%, δηλ. 14,741 δισ. ευρώ). Σε αυτή
την κατηγορία πρέπει να συµπεριληφθεί το γεγονός ότι προβλέπεται να υπάρχουν ελαφρά µειωµένοι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος για το έτος 2021.
q Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν κατά 0,086 δισ. ευρώ, ενώ οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων (ΤΑΙΠΕ∆) προβλέπεται να αυξηθούν κατά
0,305 δισ. ευρώ.
Οι άλλες κατηγορίες εσόδων που προβλέπεται να παρουσιάσουν
µία διακύµανση το 2021 σε σχέση µε το 2020 είναι τρεις:
1. Μεταβιβάσεις. Τα έσοδα από µεταβιβάσεις που αφορούν κυρίως έσοδα από το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), δεν έχει υπολογιστεί να παρουσιάσουν σηµαντικές µεταβολές το 2021. Το
2020 ήταν αυξηµένα κατά 1,383 δισ. ευρώ που προέρχονταν κυρίως από είσπραξη εσόδων από το Agreement on
Net Financial Assets (ANFAs) και από επιστροφή τόκων EFSF
ύψους 0,748 δισ. ευρώ. Από τα παραπάνω µεγάλο ποσοστό
υποχρεωτικά πρέπει να δροµολογηθεί για την αποπληρωµή του Χρέους και όχι για άλλες δαπάνες, παρά τη χαλάρωση του συµφώνου δηµοσιονοµικής σταθερότητας. Παρά τη
σταθερότητα (αύξηση µόλις κατά 0,16%), το µίγµα αλλάζει
και το 57,3% (3,922 δισ. ευρώ) θα προέλθει από έσοδα του
Π∆Ε και το 38,5% από το Ταµείο Ανάκαµψης και Σταθερότητας, ενώ η συνεισφορά των ANFAs – SMPs είναι πλέον µικρή.
2. Λοιπά τρέχοντα έσοδα. Τα έσοδα από αυτή την κατηγορία
παρουσίασαν µείωση κατά 26% περίπου που αντιστοιχεί σε
µείωση κατά 0,712 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 0,227 δισ. ευρώ
προέρχονται από µερίσµατα και τα 0,45 δισ. ευρώ από το
εθνικό σκέλος των Π∆Ε.
3. Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων. Το ποσό
αυτό αυξήθηκε κατά 8,8%, δηλαδή κατά 0,434 δισ. ευρώ.
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4. ∆απάνες
Το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται για το έτος 2021, είναι
της τάξης των 67,184 δισ. ευρώ, µειωµένες κατά 2,148 δισ. ευρώ
(3,2% σε σχέση µε το 2020). Η µείωση αυτή προβλέπεται παρά τη
δεδηλωµένη πρόθεση της Κυβέρνησης να αυξήσει τις δαπάνες το
2021 για την καταπολέµηση της πανδηµίας κατά 7,5 δισ. ευρώ.
Συνεπώς, η µείωση των υπολοίπων δαπανών θα είναι της τάξης
των 9,7 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή µειωµένες κατά 14,36% σε
σχέση µε το 2020.
Το µίγµα των δαπανών παρουσιάζει σηµαντικές διακυµάνσεις σε
σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αρκετές κατηγορίες δαπανών εµφανίζουν αυξοµειώσεις. Αυτές οφείλονται, τόσο στην πανδηµία,
όσο και στην επιλεχθείσα κυβερνητική πολιτική. Ειδικότερα, οι δαπάνες που παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές είναι οι εξής:
1. Παροχές σε εργαζοµένους. Η δαπάνη αυτή θα αυξηθεί λόγω
της πανδηµίας κατά 0,12 δισ. ευρώ. Η συνολική αύξηση είναι της τάξης των 0,2 δισ. ευρώ δις καθώς δεν προβλέπεται το έκτακτο επίδοµα στους υγειονοµικούς και την πολιτική
προστασία που είχε δοθεί το 2020. Οι αυξηµένες δαπάνες
αφορούν στις τακτικές και εργοδοτικές εισφορές του νέου
υγειονοµικού προσωπικού που θα προστεθεί λόγω της πανδηµίας, της πρόσληψης στρατιωτικού προσωπικού και του
νέου µισθολογίου της ΑΑ∆Ε .
2. Κοινωνικές παροχές. Οι δαπάνες αυτές προβλέπεται να µειωθούν κατά 17,8% σε σχέση µε το 2020.
3. Μεταβιβαστικές πληρωµές. Στην εισήγηση του προϋπολογισµού αναφέρεται ότι οι µεταβιβαστικές πληρωµές θα µειωθούν κατά 5,755 δισ. ευρώ (µείωση κατά 15,74%) και θα
διαµορφωθούν στα 30,8 δισ. ευρώ. Η µείωση αυτή είναι
ιδιαίτερα σηµαντική εάν συνυπολογιστεί η αύξηση των µεταβιβαστικών πληρωµών λόγω της πανδηµίας. ∆ε δίνονται
περισσότερα στοιχεία για την κοστολόγηση των κρατικών
παρεµβάσεων µέσω των µεταβιβαστικών πληρωµών που
οφείλονται στην πανδηµία. Εκτιµάται ότι οι υπόλοιπες (µη
συνδεδεµένες µε την πανδηµία µεταβιβαστικές πληρωµές θα
µειωθούν σηµαντικά περίπου 25%-30%.
4. Οι δαπάνες για αγορές αγαθών και υπηρεσιών θα µειωθούν
κατά 36,3% σε σχέση µε το 2020 (µείωση της τάξης των 0,618
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δισ. ευρώ) και θα διαµορφωθούν στα 1,084 δισ. ευρώ.
5. Οι δαπάνες για τόκους είναι µειωµένες κατά 0,15 δισ. ευρώ.
6. Οι πιστώσεις υπό κατανοµή θα αυξηθούν κατά 3,312 δισ.
ευρώ (αύξηση κατά 30,7%) σε σχέση µε το 2020. Το µεγαλύτερο ποσοστό (47,9%) αυτών των δαπανών αφορούν το
Π∆Ε.
7. Αύξηση θα παρουσιάσουν και οι δαπάνες για εξοπλιστικά
προγράµµατα του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Οι δαπάνες
αυτές θα αυξηθούν κατά 1.599 δισ. ευρώ.
5. Ανάλυση - Συµπεράσµατα
Από την παράθεση της ανάλυσης της παρούσας κατάστασης, των
επιµέρους προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό εσόδων και δαπανών γίνεται σαφές ότι, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Κυβέρνησης, το 2021 θα είναι µία χρονιά που τα έσοδα θα αυξηθούν
(λόγω της προσδοκώµενης ανάπτυξης) και οι συνολικές δαπάνες
θα µειωθούν σηµαντικά, παρά των αυξήσεων τους κατά 7,5 δισ.
ευρώ για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Η µείωση των δαπανών
µπορεί να αιτιολογηθεί από τις ιδιαίτερα αυξηµένες δαπάνες του
2020 για την αντιµετώπιση της πανδηµίας που αναµένεται να φθάσουν τα 23,9 δισ. ευρώ τη χρονιά αυτή.
Βασικός σχεδιαστικός άξονας είναι η κάλυψη της επείγουσας ανάγκης που προέκυψε από την πανδηµία και ο σχεδιασµός της ταχείας εξόδου από την οικονοµική κρίση που παράλληλα προέκυψε.
Στόχος, επίσης, της Κυβέρνησης είναι η κάλυψη του κενού του ελλείµµατος που προέκυψε το 2020 και η επαναφορά σε ισοσκελισµένους ή και πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο προϋπολογισµός έχει πολλαπλές στοχεύσεις. Η πρώτη στόχευση είναι η κάλυψη της ανάγκης
για υπερνίκηση της οικονοµικής δυναµικής της πανδηµίας, ενώ παράλληλα να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την επιτάχυνση
της επαναφοράς στην ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµική σταθερότητα. Ο στόχος για το ΑΕΠ για το 2021 είναι ανάπτυξη κατά 4,8% σε
σχέση µε το 2020. Η επίτευξη των στόχων αυτών εξαρτάται από
τους παρακάτω παράγοντες:
q Την ανταπόκριση της εγχώριας αγοράς και την ικανότητα της
να συµπεριφερθεί ως µία ανταγωνιστική µορφή αγοράς.
q Την επίδραση των διανεµητικών πολιτικών (ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και της προστασίας της κοινωνικής ευηµερίας).
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q Την ταχεία αντίδραση – προσαρµογή του ιδιωτικού τοµέα στα
νέα δεδοµένα και την προετοιµασία του για το νέο πλαίσιο
ανταγωνισµού που θα προκύψει µετά την λήξη των επιδράσεων της πανδηµίας στα µέσα του 2021. Η προσδοκώµενη
ανάκτηση του 41,3% των απωλειών του 2020, µε βάση τα
στοιχεία θα προκύψει κυρίως από την ιδιωτική οικονοµία και
όχι από ένα µαζικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ή δαπανών του δηµοσίου για την αναθέρµανση της οικονοµίας.
Συνεπώς, η επίτευξη του στόχου εξαρτάται από τη δυνατότητα αντίδρασης της ιδιωτικής οικονοµίας.
Με βάση τα παραπάνω προκύπτει η εκτίµηση ότι τα έσοδα θα
αυξηθούν σηµαντικά (6,9%) σε σχέση µε το 2020 και µάλιστα µε
ρυθµό υψηλότερο από αυτό της προβλεπόµενης ανάπτυξης του
ΑΕΠ (4,8%). H εξάρτηση των εσόδων από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης (κατά 10,1%) µπορεί να χαρακτηριστεί ως ριψοκίνδυνη
υπόθεση λαµβάνοντας υπόψη τη ραγδαία µείωση του διαθέσιµου
εισοδήµατος το 2020, την ανεργία και το γεγονός ότι προβλέπεται
η συνέχιση της επίδρασης της πανδηµίας τουλάχιστον µέχρι και το
τέλος του δεύτερου τριµήνου του 2021. Αυτό θα επηρεάσει αρνητικά (αν και όχι στον ίδιο βαθµό µε το 2020) τον κλάδο του τουρισµού – εστίασης, αλλά και άλλους άµεσα και έµµεσα συνδεδεµένους κλάδους.
Το 2021 η πολιτική δαπανών αντιστρέφεται σχεδόν εξ΄ ολοκλήρου σε σχέση µε το 2020. Το 2020 πραγµατοποιήθηκε µία επιθετική - επεκτατική πολιτική δαπανών δικαιολογηµένη από τις έκτακτες
περιστάσεις που έπρεπε να αντιµετωπιστούν. Αντίθετα, το 2021 η
πολιτική δαπανών επικεντρώνεται στο Π∆Ε και όχι στην ενίσχυση
των δαπανών για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Συγκεκριµένα,
η επιλογή δαπανών µε την εφαρµογή του κριτηρίου αποζηµίωσης
των οµάδων του πληθυσµού ή κλάδων δραστηριότητας που έχουν
πληγεί από την κρίση της δηµόσιας υγείας το 2020, δε συνεχίζεται
και αυτό µπορεί να δηµιουργήσει σηµαντικά κενά στην ιδιωτική οικονοµία στην προσπάθεια µετάβασής της από την οικονοµία στην
περίοδο της πανδηµίας, στην οικονοµία µετά από αυτήν (προβλέπεται ότι θα υπάρξει µία εκτεταµένη περίοδο µετάβασης – προσαρµογής στη νέα οικονοµία).
Συµπερασµατικά, το µίγµα εσόδων και δαπανών που προτείνεται
από τον Προϋπολογισµό του 2021, είναι φιλόδοξο καθώς οι παραδοχές σχεδιασµού του, ιδιαίτερα στην πλευρά των εσόδων, είναι
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εξαρτώµενες από παράγοντες που δεν επηρεάζονται µόνο από την
κυβερνητική πολιτική αλλά και από εξωγενείς παράγοντες. Από
την άλλη προβλέπονται σηµαντικές δαπάνες για εξοπλιστικά προγράµµατα, µείωση των δαπανών σε άλλες κατηγορίες, η επίδραση
των οποίων δε µπορεί να προσδιοριστεί µε επαρκή ακρίβεια.
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Οι επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού
στην εξέλιξη του δηµοσίου χρέους
Γιώργος ∆ότσης,
Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ηλίας Κωσταράκος,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Economic and Social Research Institute, ∆ουβλίνο, Ιρλανδία

1. Εισαγωγή
Τα µέτρα περιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της πανδηµίας του κορωνοϊού έχουν
προκαλέσει πρωτοφανή ύφεση σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα κρατικά
ελλείµµατα και το κρατικό χρέος θα αυξηθούν σηµαντικά στις περισσότερες χώρες, προκειµένου να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά και να αποφευχθεί µία ανεξέλεγκτη συρρίκνωση της
οικονοµικής δραστηριότητας. Αναµένεται ότι το 2021 ο µαζικός εµβολιασµός θα περιορίσει σηµαντικά την εξάπλωση του κορονοϊού
και ως εκ τούτου τα περιοριστικά µέτρα θα αρθούν σταδιακά και η
παγκόσµια οικονοµία θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης.
Μία από τις οικονοµικές επιπτώσεις της συνεχιζόµενης πανδηµίας
του κορωνοϊού θα είναι η σηµαντική επιδείνωση των βασικών δεικτών των δηµοσίων οικονοµικών. Τα αναγκαία, για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας, δηµοσιονοµικά ελλείµµατα σε
συνδυασµό µε τη σηµαντική υποχώρηση των ρυθµών µεγέθυνσης
του ΑΕΠ θα οδηγήσουν σε σηµαντική αύξηση του λόγου χρέουςπρος-ΑΕΠ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τον προβληµατισµό για
τη µακροχρόνια βιωσιµότητά του. Σύµφωνα µε τις Φθινοπωρινές
Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέµβριος 2020), ο µέσος
λόγος χρέους-προς-ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες το 2020, ξεπερνώντας το 100%, ενώ αναµένεται
αύξηση της τάξης των 20 ποσοστιαίων µονάδων σε χώρες όπως η
Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.
Ο προϋπολογισµός για το 2021 καταρτίστηκε σε µια εξαιρετικά
δύσκολη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία. Με βάση την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισµού, όπως αυτή κατατέθηκε το
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Νοέµβριο του 2020, το δηµόσιο χρέος σε όρους Γενικής Κυβέρνησης (σε ενοποιηµένη βάση, προσαρµοσµένο για το ενδοκυβερνητικό χρέος) θα ανέλθει στο 208,9% του ΑΕΠ το 2020, αυξηµένο κατά
20 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 2019, ενώ το 2021 αναµένεται να διαµορφωθεί στο 199,6% του ΑΕΠ. Είναι σηµαντικό να
τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι οι παραπάνω προβλέψεις στηρίζονται
στην υπόθεση ότι ο ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ θα διαµορφωθεί
στο -10,5% για το 2020, ενώ το 2021 εκτιµάται ότι η οικονοµία θα
επιδείξει ρυθµό µεγέθυνσης της τάξης του 4,8%. Ωστόσο, οι εκτιµήσεις αυτές εξαρτώνται σε πολύ µεγάλο βαθµό από την εξέλιξη
του επιδηµιολογικού φαινοµένου. Η εκ νέου εφαρµογή περιοριστικών µέτρων από τις αρχές Νοεµβρίου του 2020, η οποία είναι πολύ
πιθανό να επεκταθεί έως τα τέλη του έτους, µπορεί να επηρεάσει
αρνητικά όχι µόνο την εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας του
τέταρτου τριµήνου του 2020, αλλά και του πρώτου τριµήνου του
2021 (carry over effect), γεγονός το οποίο θα επηρεάσει και την
εξέλιξη του λόγου χρέους-προς-ΑΕΠ.
Θέλουµε να τονίσουµε ότι, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωζώνης, το ελληνικό χρέος συνιστά µία ιδιαίτερη περίπτωση. Συγκεκριµένα, τρία βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού δηµοσίου χρέους το καθιστούν µοναδική περίπτωση και πρέπει να
ληφθούν υπόψη προτού αξιολογηθεί η µελλοντική τροχιά του και,
κατά συνέπεια, η βιωσιµότητά του.
Το πρώτο σχετίζεται µε τη διάρθρωσή του, δηλαδή µε το ποσοστό
του χρέους που αντιστοιχεί σε κάθε πιστωτή. Μετά την ολοκλήρωση του PSI το 2012, το µεγαλύτερο µέρος του χρέους βρέθηκε στην
κατοχή του λεγόµενου «επίσηµου τοµέα» (official sector) – κυρίως
οργανισµών όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (ESM)
και το πρόδροµο σχήµα του, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία
του Οργανισµού ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο∆∆ΗΧ), σχεδόν
το 80% του δηµοσίου χρέους ανήκει στον επίσηµο τοµέα. Στο διάγραµµα 1 απεικονίζεται η σύνθεση του χρέους ανά κατηγορία χρηµατοδοτικού προϊόντος, όπου είναι ξεκάθαρο ότι ο µεγαλύτερος
πιστωτής του ελληνικού δηµοσίου είναι πλέον ο ESM, ενώ τα δάνεια του ∆ΝΤ έχουν πλέον περιοριστεί µόλις στο 1,45%.
Το δεύτερο σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι, λόγω της διάρθρωσής του, το ελληνικό δηµόσιο χρέος δεν είναι διαπραγµατεύσιµο στις διεθνείς αγορές, γεγονός που σε περιόδους όπως η τρέχου-

22

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2021

σα, οι οποίες διακρίνονται από ιδιαιτέρως υψηλή αβεβαιότητα και
µεταβλητότητα, λειτουργεί ως εξασφάλιση έναντι πιθανών δυσµενών εξελίξεων στην ευρωπαϊκή οικονοµία και, κατ’ επέκταση, στην
αγορά οµολόγων.
Τέλος, ως αποτέλεσµα µίας σειράς αποφάσεων του Eurogroup
–ήδη από το 2018– στα πλαίσια της εφαρµογής των µέτρων ελάφρυνσης, το δηµόσιο χρέος της χώρας χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως µακροχρόνιες λήξεις (οι οποίες φτάνουν έως το 2070), µε
µέσο χρόνο ωρίµανσης του χρέους να είναι τα 20 έτη, καθώς και
µεγάλες περιόδους χάριτος στην αποπληρωµή τόκων.
Διάγραμμα 1: Διάρθρωση Δημοσίου Χρέους ανά Χρηματοδοτικό Προϊόν

Πηγή: ΟΔΔΗΧ (www.pdma.gr – προσπελάστηκε στις 03/12/2020)

Οι εκθέσεις ανάλυσης βιωσιµότητας του χρέους που πρόσφατα
δηµοσίευσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ΝΤ συγκλίνουν στην
άποψη ότι, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, το ελληνικό
χρέος θα διατηρηθεί σε βιώσιµη τροχιά στη διάρκεια της επόµενης
δεκαετίας. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονιστεί στο σηµείο αυτό ότι
και οι δύο εκθέσεις (στο βασικό σενάριο ανάλυσης) υποθέτουν ότι
θα διατηρηθεί µακροχρόνια το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων,
γεγονός που θα επιτρέψει τη φτηνή αναχρηµατοδότηση, καθώς και
ότι η ελληνική οικονοµία θα επιτυγχάνει σταθερά πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία θα ξεπερνούν το 2%.
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δηµοσίου χρέους, σε συνδυασµό µε το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων (Pandemic Emergency
Purchase Programme – PEPP) της ΕΚΤ και το υψηλό απόθεµα ρευστότητας της Ελλάδας, έχουν επιτρέψει στην κυβέρνηση να προχωρά σε στοχευµένες εκδόσεις οµολόγων, µεγάλης διάρκειας, και να
επιτυγχάνει ιδιαιτέρως ευνοϊκές αποδόσεις (ενδεικτικά αναφέρουµε
την πρόσφατη επανέκδοση 15ετούς οµολόγου, µε επιτόκιο της τάξης του 1,15%).
2. Σενάρια Βιωσιµότητας ∆ηµοσίου Χρέους
Σε αυτή την ενότητα εξετάζουµε εναλλακτικά σενάρια για την εξέλιξη των βασικών µεταβλητών που περιλαµβάνονται στην άσκηση
ανάλυσης βιωσιµότητας (ρυθµός µεγέθυνσης ΑΕΠ, επιτόκιο, πρωτογενή πλεονάσµατα) τα οποία θα µας επιτρέψουν να χαρτογραφήσουµε την πορεία του δηµοσίου χρέους τις επόµενες 2 δεκαετίες.1 Συγκεκριµένα, ως βασικό (baseline) σενάριο για την ανάλυση
υιοθετούµε το βασικό σενάριο που χρησιµοποίησε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στα πλαίσια της Έκθεσης Ενισχυµένης Εποπτείας του Νοεµβρίου 2020. Στη συνέχεια, εξετάζουµε την επίπτωση που έχουν
οι αλλαγές σε δύο από τις βασικές παραµέτρους της ανάλυσης,
στους ρυθµούς µεγέθυνσης και στα πρωτογενή πλεονάσµατα. Και
για τις δύο παραµέτρους υιοθετούµε τιµές χαµηλότερες από αυτές
του βασικού σεναρίου. Τέλος, εξετάζουµε ένα ιδιαιτέρως δυσµενές
σενάριο, το οποίο ενσωµατώνει χαµηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης και υψηλότερα επιτόκια, και το συγκρίνουµε µε το αντίστοιχο
δυσµενές σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τα εναλλακτικά αυτά σενάρια παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 1, ενώ το διάγραµµα 2 απεικονίζει τη διαχρονική εξέλιξη του
χρέους για κάθε ένα από τα σενάρια αυτά.

1. Η ανάλυση στηρίζεται στην ακόλουθη εξίσωση η οποία περιγράφει τη δυναµική εξέλιξη του δηµοσίου χρέους (b_t), εκφρασµένου ως ποσοστού του ΑΕΠ
, όπου gt είναι ο ονοµαστικός ρυθµός µεγέθυνσης του
ΑΕΠ, rt είναι το επιτόκιο και pbt το ύψος των πρωτογενών πλεονασµάτων. Επίσης,
τονίζεται ότι η ανάλυση δε λαµβάνει υπόψη την επίδραση των προσαρµογών
ελλείµµατος/χρέους (π.χ. κόστος ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, έσοδα αποκρατικοποιήσεων κ.λπ.).
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Πίνακας 1: Υποθέσεις Ανάλυσης Βιωσιμότητας Χρέους
2021

2022

2023

2024

2030

2040

Ρυθμός Μεγέθυνσης (%)

5,5

4,5

3,4

3,0

2,8

3,8

Πρωτογενές Πλεόνασμα
(%)

-3,6

-0,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Επιτόκιο (%)

1,6

1,6

1,7

1,7

2,1

3,1

Ρυθμός Μεγέθυνσης (%)

5,5

4,5

3,4

3,0

2,8

3,0

Πρωτογενές Πλεόνασμα
(%)

-3,6

-0,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Επιτόκιο (%)

1,6

1,6

1,7

1,7

3,6

4,5

Ρυθμός Μεγέθυνσης (%)

5,5

4,5

3,4

3,0

2,8

3,8

Πρωτογενές Πλεόνασμα
(%)

-3,6

-0,8

2,2

2,2

1

1

Επιτόκιο (%)

1,6

1,6

1,7

1,7

2,1

3,1

Ρυθμός Μεγέθυνσης (%)

5

4

3

2,5

2

2,5

Πρωτογενές Πλεόνασμα
(%)

-3,6

-0,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Επιτόκιο (%)

1,6

1,6

1,7

1,7

2,1

3,1

Ρυθμός Μεγέθυνσης (%)

5

4

3

2,5

2

2,5

Πρωτογενές Πλεόνασμα
(%)

-3,6

-0,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Επιτόκιο (%)

1,6

1,6

1,7

1,7

3,6

4,5

Βασικό Σενάριο ΕΕ

Δυσμενές Σενάριο EE

Χαμηλά Πρωτογενή
Πλεονάσματα

Χαμηλή Μεγέθυνση

Χαμηλή Μεγέθυνση,
Υψηλά Επιτόκια
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Διάγραμμα 2: Αποτελέσματα Άσκησης Ανάλυσης Βιωσιμότητας Χρέους
250%

200%
150%

100%

50%

0%
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Baseline

Adverse EC

Lower PB

Lower Growth

Low Growth, High Interest

Κάτω από το βασικό σενάριο της ανάλυσης, ο λόγος χρέουςπρος-ΑΕΠ θα βαίνει µειούµενος έως και το 2040, ως αποτέλεσµα
τόσο των χαµηλών επιτοκίων και των υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης όσο και των ευνοϊκών συνθηκών αναχρηµατοδότησης που
ήδη αναφέρθηκαν. Ωστόσο, ακόµα και υπό αυτό το σενάριο, ο
λόγος χρέους-προς-ΑΕΠ θα παραµείνει σε επίπεδα υψηλότερα
του 120%. Το δυσµενές σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναδεικνύει τη σηµασία των χαµηλών επιτοκίων για την εξέλιξη του
δηµοσίου χρέους, καθώς η αύξησή τους από το 2030 οδηγεί σε
λόγο χρέους-προς-ΑΕΠ υψηλότερο κατά 25 περίπου ποσοστιαίες
µονάδες σε σχέση µε το βασικό σενάριο.
Ωστόσο, και τα δύο σενάρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποθέτουν τον ίδιο (ονοµαστικό) ρυθµό µεγέθυνσης έως το 2040, µία
υπόθεση η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αισιόδοξη. Για να
εξετάσουµε τη σηµασία της υπόθεσης αυτής, παρουσιάζουµε ένα
σενάριο όπου ο ρυθµός µεγέθυνσης θα είναι, κατά µέσο όρο, µισή
ποσοστιαία µονάδα χαµηλότερος. Στην περίπτωση αυτή, η αποκλιµάκωση του λόγου χρέους-προς-ΑΕΠ είναι πιο αργή σε σχέση
µε το δυσµενές σενάριο της Επιτροπής, ωστόσο το 2040 καταλήγει στο ίδιο περίπου επίπεδο. Η υιοθέτηση στόχων για χαµηλότερα
πρωτογενή πλεονάσµατα, της τάξης του 1% από το 2025 και µετά,
οδηγεί σε λόγο χρέους-προς-ΑΕΠ µεγαλύτερο κατά 40 ποσοστιαίες
µονάδες σε σχέση µε το βασικό σενάριο. Τέλος, παρουσιάζουµε
ένα ακόµα πιο ακραίο σενάριο, το οποίο συνδυάζει χαµηλότερους
ρυθµούς µεγέθυνσης και υψηλότερα επιτόκια. Στην περίπτωση αυτή
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ο λόγος χρέους-προς-ΑΕΠ παρουσιάζει ανοδική πορεία και ανέρχεται, στο τέλος της περιόδου, στο 185%.
Στο σηµείο αυτό τονίζουµε ότι η ανάλυσή µας δεν έχει λάβει υπόψη την επίπτωση που θα έχει µία πιθανή κατάπτωση (µέρους) των
εγγυήσεων που παρέχονται από το κράτος για τη στήριξη των επιχειρήσεων και για τη µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων µέσω του προγράµµατος «Ηρακλής».
Η ανάλυση των ανωτέρω σεναρίων καθιστά σαφή τον κυρίαρχο
ρόλο των πολιτικών εκείνων οι οποίες θα επιτρέψουν στην ελληνική οικονοµία να επιτύχει υψηλούς και µακροχρόνια διατηρήσιµους
ρυθµούς µεγέθυνσης. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό τα κονδύλια που
θα απορροφήσει τα επόµενα χρόνια η Ελλάδα από τα Ευρωπαϊκά
προγράµµατα να διατεθούν σε τοµείς µε υψηλή πολλαπλασιαστική
επίδραση στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Ωστόσο, µε δεδοµένο
ότι τα κονδύλια αυτά δε θα είναι άµεσα διαθέσιµα, θα πρέπει να
ληφθεί µέριµνα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο
βραχυπρόθεσµo χρόνο – τονίζουµε εδώ ότι στόχος αυτών των πολιτικών δεν είναι η ενίσχυση της ζήτησης, αλλά η προσπάθεια να διασφαλιστεί το βιοτικό επίπεδο των νοικοκυριών και η βιωσιµότητα
των επιχειρήσεων.2
3. Ποσοτική Χαλάρωση και de facto Αµοιβαιοποίηση του Ευρωπαϊκού χρέους
Το Μάρτιο του 2015, η ΕΚΤ ξεκίνησε το πρόγραµµα αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) µε σκοπό τη µείωση του κόστους δανεισµού των κρατών και των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης. Τα ελληνικά οµόλογα δεν είχαν συµπεριληφθεί στους επιλέξιµους τίτλους
αυτού του προγράµµατος. Το Μάρτιο του 2020, το Ευρωσύστηµα
ξεκίνησε ένα νέο γύρο αγορών περιουσιακών στοιχείων (Pandemic
Emergency Purchase Programme) για να αντιµετωπιστούν οι δυσµενείς επιπτώσεις στο κόστος δανεισµού λόγω της πανδηµίας. Στο νέο
πρόγραµµα συµµετέχουν και τα ελληνικά οµόλογα. Το διάγραµµα
3 δείχνει τη συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων ανά τοµέα
και είδος που έχει αγοράσει το Ευρωσύστηµα µέχρι και τον Οκτώβριο του 2020. Το Ευρωσύστηµα έχει αγοράσει κρατικά οµόλογα
των χωρών της Ευρωζώνης συνολικής αξίας περίπου 2,5 τρισεκατοµµυρίων.
2. Βλ. https://voxeu.org/article/economic-policy-under-pandemic-europeanperspective
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Διάγραμμα 3: Αγορά Περιουσιακών στοιχείων (πηγή ΕΚΤ)

Η αξία των ελληνικών οµολόγων που έχουν αγοραστεί στο πλαίσιο του προγράµµατος PEPP είναι περίπου 17,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ (βλ. Πίνακα 2). Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 4, η συµµετοχή των ελληνικών οµολόγων στο πρόγραµµα PEPP συνέβαλε στη
γρήγορη αποκλιµάκωση των επιτοκίων µετά την υψηλή αβεβαιότητα που παρατηρήθηκε το Μάρτιο του 2020.
Πίνακας 2: Αγορά Ελληνικών Ομολόγων

Αξία Ελληνικών Ομολόγων
Πρόγραμμα
PSPP

28

ΜάρτιοςΜάιος

Ιούνιος-Ιούλιος

Αύγουστος-Σεπτέμβριος

ΟκτώβριοςΝοέμβριος
(εκτίμηση)

Σύνολο

4,690 δισ. €

5,256 δισ. €

3,020 δισ. €

4,322 δισ. €

17,288 δισ. €
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Διάγραμμα 4: Απόδοση 10ετούς Ελληνικού Ομολόγου (πηγή ΤτΕ)

Το πρόγραµµα αγοράς κρατικών οµολόγων που διενεργείται από
το Ευρωσύστηµα (QE, ποσοτική χαλάρωση) αντικαθιστά τα κρατικά οµόλογα µε αποθεµατικά κεντρικής τράπεζας (central bank
reserves). Τα αποθεµατικά της Κεντρικής Τράπεζας αποτελούν υποχρέωση του Ευρωσυστήµατος, αλλά η αξιοπιστία αυτών των υποχρεώσεων εξαρτάται τελικά από τη συνολική οικονοµική ισχύ της
ζώνης του ευρώ. Ως εκ τούτου, από το 2015 µέχρι σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη µια σιωπηρή de facto διαδικασία αµοιβαιοποίησης
του κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.3 Το Ευρωσύστηµα κατέχει
ήδη το 25% του συνολικού κρατικού χρέους της Ευρωζώνης και
αναµένεται µέχρι το τέλος του 2021 το ποσοστό αυτό να φτάσει
κοντά στο 35%. Θεωρούµε ότι τα κρατικά οµόλογα που αγοράστηκαν στα πλαίσια των προγραµµάτων ποσοτικής χαλάρωσης θα
παραµείνουν στον ισολογισµό του Ευρωσυστήµατος για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Τουλάχιστον για τα επόµενα 3-5 έτη δε φαίνεται εύλογο να υποθέσουµε ότι το Ευρωσύστηµα θα είναι σε θέση
να ρευστοποιήσει το χαρτοφυλάκιο κρατικών οµολόγων χωρίς να
προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Κατά την άποψή µας τα επόµενα χρόνια θα ξεκινήσει µία διαδικασία αναδιάρθρωσης του κρατικού χρέους που έχει αγοράσει
το Ευρωσύστηµα η οποία θα ωφελήσει και την Ελλάδα. Η αναδιάρθρωση µπορεί να περιλαµβάνει αλλαγή των χρόνων ωρίµανσης
και µείωση των επιτοκίων καθώς και εξαίρεση του κρατικού χρέους που κατέχει το Ευρωσύστηµα από το επίσηµο δηµόσιο χρέ3. Βλ. Dotsis (2020) “Implicit Debt Mutualisation in Eurozone ”, working paper.
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ος των κρατών µελών προκειµένου να βελτιωθεί ο λόγος χρέουςπρος-ΑΕΠ.
4. Συµπεράσµατα και Προτάσεις
Η ανάλυση που προηγήθηκε ανέδειξε τα ακόλουθα σηµεία σχετικά µε το ελληνικό δηµόσιο χρέος:
q Η διάρθρωση του χρέους όπως προέκυψε µετά την εφαρµογή των µέτρων ελάφρυνσης, το µαξιλάρι ρευστότητας και
το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων της ΕΚΤ εξασφαλίζουν ότι
βραχυχρόνια το ελληνικό χρέος δε φαίνεται να αντιµετωπίζει
κινδύνους σε σχέση µε την εξυπηρέτησή του.
q Ωστόσο, από το 2030 και µετά, η βιωσιµότητα του χρέους
φαίνεται να στηρίζεται σε ιδιαιτέρως αισιόδοξες προβλέψεις
τόσο για τους ρυθµούς µεγέθυνσης του ΑΕΠ όσο και για τα
πρωτογενή πλεονάσµατα.
q Ειδικά για τα πρωτογενή πλεονάσµατα, θεωρούµε ότι η υπόθεση για επίτευξη πλεονασµάτων ύψους 2,2% του ΑΕΠ είναι
µη ρεαλιστική, ειδικά για το βραχυχρόνιο διάστηµα, λόγω
των επιπτώσεων της πανδηµίας. Τονίζουµε επίσης ότι χαµηλότερα πλεονάσµατα, της τάξης του 1%, οδηγούν σε µακροχρόνια αύξηση του λόγου χρέους-προς-ΑΕΠ.
q Επιπλέον κίνδυνο για τη βιωσιµότητα του χρέους συνιστούν
οι εγγυήσεις του ∆ηµοσίου, τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο
και προς το τραπεζικό σύστηµα.
q Το πρόγραµµα αγοράς κρατικών οµολόγων που διενεργείται
από το Ευρωσύστηµα αποτελεί µια de facto αµοιβαιοποίηση του κρατικού χρέους της Ευρωζώνης. Το Ευρωσύστηµα
κατέχει ήδη το 25% του συνολικού κρατικού χρέους της Ευρωζώνης και αναµένεται µέχρι το τέλος του 2021 το ποσοστό αυτό να φτάσει κοντά στο 35%. Κατά την άποψή µας τα
επόµενα χρόνια θα ξεκινήσει µία διαδικασία αναδιάρθρωσης
του συνολικού κρατικού χρέους που έχει αγοράσει το Ευρωσύστηµα η οποία θα ωφελήσει και την Ελλάδα.
q Η ιδιαίτερη δοµή του ελληνικού χρέους και το περιβάλλον
χαµηλών επιτοκίων δίνουν στο οικονοµικό επιτελείο αρκετούς βαθµούς ελευθερίας ώστε να µπορέσει να καταρτίσει το
κατάλληλο πλάνο πολιτικής.
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2η Ενότητα

Eπενδύσεις, Πράσινη ανάπτυξη
και πολιτικές στήριξης επιχειρήσεων
ως προποµποί ανάπτυξης
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Πολιτικές στήριξης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜµΕ) λόγω της πανδηµίας Covid-19
∆ηµήτρης Καινούργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών &
∆ιευθυντής Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηµατοοικονοµικής (ΚΕΜΕΧ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
∆ρ. Γεώργιος Α. Σαββάκης,
Μεταδιδάκτορας Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών,
Επιστηµονικός Συνεργάτης (ΚΕΜΕΧ)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Οι ΜµΕ4 αποτελούν το σηµαντικότερο παραγωγικό ιστό της εγχώριας οικονοµίας αφού δηµιουργούν το 63,5% της προστιθέµενης
αξίας και προσφέρουν το 87,9% σε όρους απασχόλησης, υπερβαίνοντας το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ποσοστά 56,4%
και 66,6% αντίστοιχα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2018, Small
Business Act Facts) (διάγραµµα 1). Ακόµα µεγαλύτερος είναι ο ρόλος των πολύ µικρών επιχειρήσεων (0 - 9 εργαζόµενοι) στην ελληνική οικονοµία παρέχοντας σχεδόν 6 στις 10 θέσεις εργασίας, σε
σύγκριση µε τον µέσο όρο της Ε.Ε. που το αντίστοιχο µέγεθος είναι
3 από τις 10 θέσεις εργασίας (πίνακας 1).

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατατάσσει τις ΜµΕ βάσει του κύκλου εργασιών, του
συνολικού ενεργητικού και του αριθµού των εργαζοµένων που απασχολούν.
Με βάση τον αριθµό των εργαζοµένων και τον κύκλο εργασιών, οι κατηγορίες
είναι πολύ µικρές (micro) από 0- 9 εργαζόµενους και κύκλος εργασιών ≤€2 εκατ.,
µικρές (small) από 10 - 49 εργαζόµενους και κύκλος εργασιών ≤€10 εκατ. και
µεσαίες (medium) από 50 - 249 εργαζόµενους και κύκλο εργασιών ≤€50 εκατ.
Πάνω από 250 εργαζόµενους ή €50 εκατ. κύκλο εργασιών, η επιχείρηση κατατάσσεται στην κατηγορία των µεγάλων (large) επιχειρήσεων.
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Διάγραμμα 1: Αριθμός εργαζομένων και προστιθέμενη αξία των ΜμΕ στην απασχόληση

Πηγή: Small Business Act: Greece Factsheet 2019.

Οι συνέπειες της πανδηµίας COVID-19 στις ΜµΕ προκαλούν βαθιές µόνιµες αλλαγές στον τρόπο που επιχειρούν και οι προτάσεις
και τα βέλτιστα εργαλεία πολιτικής που ακολουθούνται διεθνώς
στοχεύουν αρχικά στις συνθήκες χρηµατοδότησης τους και την
παροχή ρευστότητας, η οποία αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα,
την εργασία και τη φορολογία των ΜµΕ. Παράλληλα όµως θα πρέπει να προωθηθούν και µεσο-µακροπρόθεσµες προοπτικές και παρεµβάσεις. Τα µέτρα και οι λύσεις πρέπει να αποτελούν τµήµα ενός
ευρύτερου, συνεκτικού αλλά και δυναµικού σχεδίου ανάκαµψης
της ελληνικής οικονοµίας µε συγκεκριµένους στόχους (εθνικούς,
κοινωνικούς, οικονοµικούς), χρονοδιαγράµµατα και κατηγορίες
δράσεων που λειτουργούν συµπληρωµατικά και δεν αλληλοαναιρούνται ή δηµιουργούν προσκόµµατα και δυσλειτουργίες σε επίπεδο εφαρµογής. Ο σχεδιασµός πρέπει να στηρίξει την υγιή επιχειρηµατικότητα και τους κλάδους που προσφέρουν βιώσιµες θέσεις
εργασίας, υψηλή προστιθέµενη αξία και καινοτοµία, συνδυαστικά
µε εξαγωγικό προσανατολισµό της χώρας µας.
Σε πρώτο επίπεδο, οι εγχώριες ΜµΕ βρίσκονται στο επίκεντρο της
κρίσης και η ευπάθειά τους ιδίως όσον αφορά τη ρευστότητά τους,
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την επιβίωση µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων ΜµΕ, οι οποίες επειδή αποτελούν τον κορµό της απασχόλησης στη χώρα µας, θα έχει ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην οικονοµία, τις προοπτικές οικονοµικής µεγέθυνσης και την εργασία.
Οι βασικοί τοµείς δραστηριοποίησης των εγχώριων ΜµΕ, συµπεριλαµβανοµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων, είναι το χονδρικό και λιανικό εµπόριο, οι επαγγελµατικές και τεχνικές υπηρεσίες,
η παροχή καταλύµατος, καθώς και οι κατασκευές και η µεταφορά
και αποθήκευση (πίνακας 2).
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Πίνακας 1: Συμβολή των ΜμΕ στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στην Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση
Μέγεθος
Επιχείρησης

Αριθμός Επιχειρήσεων
Ελλάδα

Ε.Ε.

Αριθμός Απασχολουμένων
Ελλάδα

Προστιθέμενη Αξία

Ε.Ε.

Ελλάδα

Ε.Ε.

Αριθμός

%

%

Αριθμός

%

%

€ σε δισ

%

%

Πολύ
μικρό

800.075

97,4%

93,0%

1.527.075

62,0%

29,7%

9,0

17,6%

20,8%

Μικρό

18.958

2,3%

5,9%

398.514

16,2%

20,1%

11,8

23,1%

17,6%

Μεσαίο

2.176

0,3%

0,9%

239.627

9,7%

16,8%

11,7

22,9%

18,0%

Σύνολο
ΜμΕ

821.209

100,0%

99,8%

2.165.216

87,9%

66,6%

32,6

63,5%

56,4%

Μεγάλο

331

0,0%

0,2%

297.411

12,1%

33,4%

18,7

36,5%

43,6%

Σύνολο

821.540

100%

100% 2.462.627 100%

100%

51,2

100%

100%

Πηγή: Small Business Act: Greece Factsheet, 2019.
Πίνακας 2: Μέγεθος ΜμΕ ανά κλάδο δραστηριότητας στην Ελλάδα
Κλάδος
Δραστηριοποίησης

Μέγεθος Επιχείρησης
Πολύ μικρό

Μικρό

Μεσαίο

Σύνολο

Ορυχεία & Λατομεία

485

114

15

614

Μεταποίηση

51.854

4.412

766

57.032

Παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος

7.158

68

13

7.239

Παροχή νερού, Διαχείρηση αποβλήτων

1.692

197

62

1.951

Κατασκευές

57.898

1.755

175

59.828

Χονδρικό / Λιανικό
εμπόριο

219.488

7.391

713

227.592

Μεταφορά & Αποθήκευση

57.966

1.519

225

59.710

Παροχή καταλύματος

93.230

13.480

976

107.686
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*Ενημέρωση & Επικοινωνία

15.650

763

-

-

*Διαχείρηση ακίνητης περιουσίας

8.210

245

-

-

Επαγγελματικές &
Τεχνικές υπηρεσίες

133.870

1.460

192

135.522

Διοικητικές δραστηριότητες

18.806

1.313

302

20.421

Επισκευή ΗΥ / Οικιακών συσκευών

6.458

45

4

6.507

Σύνολο

672.765

32.762

3.443

708.970

Πηγή: Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, ΕΛΣΤΑΤ. Σημ: Περιλαμβάνονται και οι ατομικές επιχειρήσεις. *Δεν περιλαμβάνονται ΜμΕ με αριθμό απασχολούμενων άνω των 50 ατόμων λόγω
εμπιστευτικότητας στοιχείων.

Προκειµένου να ανάκαµψει η ελληνική οικονοµία και να επιτευχθούν θετικοί και βιώσιµοι ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης, είναι
σαφές ότι πρέπει να επανεκκινήσουµε γρήγορα την οικονοµία µε
γνώµονα τις ΜµΕ, την καινοτοµία, την πράσινη και γαλάζια ανάπτυξη και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρόκληση είναι να σχεδιαστεί µια προσαρµοσµένη χρηµατοδοτική και πρακτική υποστήριξη
για την οικονοµική ανάπτυξη των ΜµΕ που θα οδηγήσει και στην
σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας µε τις αντίστοιχες των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών.
Παραδοσιακά, η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τις ΜµΕ και αυτό δηµιουργεί επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν ακόµα και σε εθνικό ή
σε υπερεθνικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα να εµφανίζουν έντονα τοπικό χαρακτήρα, µικρό εύρος λειτουργίας και αναποτελεσµατικές
επιχειρηµατικές δοµές.
Το ελληνικό δηµόσιο στη διάρκεια του 2020 προχώρησε µε άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών. Για το
2020, τα συνολικά µέτρα αφορούν 23.891 εκατ. ευρώ και 7.546
εκατ. ευρώ αφορούν το 2021.
Η παροχή τραπεζικών πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις ενισχύθηκε φέτος, ειδικά µετά τον Ιούνιο του 2020, από τα προγράµµατα
χρηµατοδότησης µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας µε εγγυήσεις
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(από το «Ταµείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19») και παροχής δανείων κεφαλαίου κίνησης µε διετή επιδότηση επιτοκίου
λόγω πανδηµίας από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις, σε θετική κατεύθυνση κινούνται τα
ακόλουθα µέτρα για το 2021:
1. Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλιστικών
εισφορών των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα µε προϋπολογισµό 816 εκατ. ευρώ.
2. Αναστολή καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
στον ιδιωτικό τοµέα.
3. Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις µέσω των ΟΤΑ 800 εκατ. ευρώ.
4. Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισµό των ασφαλιστικών
εισφορών επί του ονοµαστικού µισθού των εργαζοµένων
των οποίων οι συµβάσεις τίθενται σε προσωρινή αναστολή.
Παράλληλα διακρίνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισµού
διάφορα έµµεσα µέτρα που δύναται να βοηθήσου το επιχειρηµατικό τοπίο για τις ΜµΕ, όπως η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών
από τον κρατικό προϋπολογισµό για τους µακροχρόνια ανέργους
και προσαυξήσεις στις αποζηµιώσεις ειδικού σκοπού. Τα βασικά
µέτρα συνεπώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αφού περιλαµβάνουν επέκταση ορισµένων φορολογικών ρυθµίσεων - αναβολών,
επιδοµάτων σε µισθούς, επιστρεπτέων προκαταβολών καθώς και
νέων επιχορηγήσεων σε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Από την άλλη πλευρά όµως, µερικές από τις βασικές δράσεις
που έλαβαν χώρα το 2020 και βοήθησαν την ανάσχεση στην πτωτική πορεία του ΑΕΠ και τις ΜµΕ δεν είναι πλέον παρούσες στον
προϋπολογισµό του 2021. Οι παρεµβάσεις για την παροχή ρευστότητας στο σύστηµα των επιχειρήσεων, συνολικού εκτιµώµενου
προϋπολογισµού για το 2020 στα 2.548 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 1.780 εκατ. ευρώ για το ταµείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας και 768 εκατ. ευρώ κεφάλαιο κίνησης
στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, είναι απούσες. Η µη συνέχιση όµως της
χρηµατοδότησης για το 2021, όπου µέχρι και το πρώτο εξάµηνο
του 2021 στο θετικότερο των σεναρίων η COVID-19 θα συνεχίζει
να επηρεάζει δραµατικά το βραχυπρόθεσµο τρόπο λειτουργίας και
ειδικά τη ρευστότητα των ΜµΕ, είναι µέτρο που δε βοηθάει στην
οµαλή µετάβαση στη µετά Covid-19 εποχή.
Παρότι έχει θεσπιστεί ήδη το πλαίσιο χορήγησης µικροχρηµα-

37

EΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

τοδοτήσεων (ν. 4701/2020) για τη χορήγηση δανείων έως 25.000
ευρώ χωρίς εµπράγµατες εξασφαλίσεις σε πολύ µικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούµενους, οι χορηγήσεις δεν έχουν ακόµα
ξεκινήσει παρότι ο στόχος ήταν να ξεκινήσουν εντός του έτους. Οι
καθυστερήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά αποτελούν σηµαντικά εµπόδια για τις µικρότερες επιχειρήσεις που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη.
Παράλληλά, η χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων, των ΜµΕ περιλαµβανοµένων µε τη µορφή της εισπρακτέας προκαταβολής από
5.368 εκατ. ευρώ το 2020 θα επιστρέψει σε µηδενικά επίπεδα το
2021. Η συγκεκριµένη δράση ήταν η σηµαντικότερη ίσως απόφαση
για την τόνωση της εσωτερικής ρευστότητας των ΜµΕ και είναι λογικό να πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο και το 2021 να υπάρξει
στοχευµένη ανανέωση της για τις επιχειρήσεις που θα συνεχίσουν
να πλήττονται από την πανδηµία.
Η αναστολή των πληρωµών του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες από 744 εκατ. ευρώ
το 2020 θα γυρίσει σε θετικό πρόσηµο της τάξεως των 174 εκατ.
ευρώ στο 2021, αφαιρώντας ρευστότητα από το σύστηµα των µικρών επιχειρήσεων που τη δεδοµένη χρονική στιγµή βρίσκονται
στη δυσκολότερη θέση, λαµβανοµένης υπόψη και της πολυετούς
εγχώριας οικονοµικής κρίσης που έχει επηρεάσει τα εισοδήµατα.
Στην πλέον πρόσφατη ανάλυση του ∆ΝΤ5, το Ταµείο κάνει ειδική
αναφορά στη γεωγραφική περιοχή και τις µικρές και πολύ µικρές
ΜµΕ, καθώς και τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά και για τις
οποίες εκτιµάει ότι εκτίθενται περισσότερο στο σοκ της COVID-19.
Για αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα και σχεδιασµός.
Αν και η κρατική συµµετοχή στη χρηµατοδότησή των ΜµΕ µπορεί
να αποτελεί χρηστή χρήση για τους κρατικούς πόρους, οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις των εγχώριων ΜµΕ είναι ιδιαίτερα υψηλές
και δεν είναι δυνατό να καλυφθούν από το τραπεζικό σύστηµα, τη
λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και τις λοιπές δράσεις χρηµατοδότησης. Η επιστροφή στα διπλά ελλείµµατα για την ελληνική οικονοµία για την αντιµετώπιση της κρίσης της πανδηµίας COVID-19,
δεν επιτρέπει επίσης την ολιστική και πολύπλευρη στήριξη όλων
2. Greece: Second Post Program Monitoring, International Monetary Fund
Country Report No. 20/308.
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των ΜµΕ. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα όπως δάνεια, εγγυήσεις και
ίδια κεφάλαια, είναι µια ευκαιρία συνεργασίας δηµοσίου και ιδιωτικού κεφαλαίου σε ΜµΕ και αυτό το κενό χρηµατοδότησης µπορεί
να καλυφθεί µέσα από την Ε.Ε. αλλά και από ιδιωτικές επενδύσεις.
Το νέο έκτακτο µέσο για την αντιµετώπιση των οικονοµικών και
των κοινωνικών συνεπειών της πανδηµίας, το Next Generation EU
θα πρέπει να έχει στόχο οι εγχώριες ΜµΕ να ανακάµψουν, να ανασυνταχθούν και να εξέλθουν από την κρίση πιο ικανές. Η ελληνική
οικονοµία θα ενισχυθεί µε χρηµατοδοτικά εργαλεία του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας κατά την περίοδο 2021-2026
µε 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,3 δισ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια µε ευνοϊκό επιτόκιο και όρους.
Το πρόγραµµα αυτό επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστηµάτων υγείας, τη διατήρηση και δηµιουργία θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των οικονοµικά ευάλωτων πολιτών, την
παροχή κεφαλαίου κίνησης και την ενίσχυση των επενδύσεων των
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων. Σηµαντικοί πόροι στους τοµείς
αυτούς θα διοχετευτούν εντός του 2021 µέσω του React-EU.
Με αυτόν τον τρόπο, µοιράζοντας τον κίνδυνο µε τους επενδυτές
µε στόχο την ενίσχυση της χρηµατοδότησης για επιχειρηµατίες και
ΜµΕ, οι κρατικές δοµές θα πρέπει να υποστηρίξουν άµεσα τις διαδικασίες χρηµατοδότησης.
Είναι ουσιώδες τα µέτρα, που ήδη υλοποιούνται αλλά και θα
αποφασιστούν, να εφαρµόζονται γρήγορα και µε σαφήνεια και η
διοικητική διαδικασία για την πρόσβαση σε νέες χρηµατοδοτήσεις
να είναι διαφανής, απλή και ευέλικτη, διαφορετικά η πρόσβαση
στις ΜµΕ είναι από δύσκολη έως αδύνατη. Σε διάφορες χώρες, οι
ΜµΕ έχουν ήδη εκφράσει ανησυχίες ότι η λήψη µέτρων καθυστερεί
και λαµβάνοντας υπόψη την αυξηµένη αβεβαιότητα για τα εµβόλια
και την επιτυχία τους, είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν διαφορετικά σενάρια για τη βοήθεια στις ΜµΕ και να επιταχυνθούν τα προγράµµατα για τη βιωσιµότητα τους και οι πολιτικές για την µεσοµακροπρόθεσµη υποστήριξή τους.
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Επενδύσεις και Χρηµατιστήριο
Σταύρος Ντεγιαννάκης,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήµιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών

Στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισµού τονίζεται
η ένταση της οικονοµικής ύφεσης του έτους που διανύουµε καθώς και ο βαθµός δυσκολίας να εκτιµήσουµε το βάθος της ύφεσης. Στην αρχή του 2020 και πριν το ξέσπασµα της πανδηµίας, ο
ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης του πραγµατικού ΑΕΠ αναµενόταν στο
2,8% για το 2020. Στην αναθεώρηση των στοιχείων που είχαµε τον
Απρίλιο του 2020, η εκτίµηση για το ΑΕΠ ήταν ύφεση του 4,7%,
αφού υποθέσαµε ότι οι επιπτώσεις του COVID-19 θα περιοριζόντουσαν µέχρι και στο 2ο τρίµηνο του τρέχοντος έτους. Μάλιστα
στο δυσµενές σενάριο του προγράµµατος σταθερότητας η εκτίµηση ήταν για ύφεση 7,9%. Στη συνέχεια το Σεπτέµβριο µετά τη νέα
έξαρση του COVID-19 στην Ευρώπη το προσχέδιο του κρατικού
προϋπολογισµού προέβλεπε ετήσια ύφεση της τάξης του 8,2%.
Τέλος το Νοέµβριο, λίγες µόλις µέρες πριν, λαµβάνοντας υπόψιν
το 2ο lockdown, φτάσαµε να εκτιµήσουµε ότι η ύφεση θα είναι της
τάξεως του 10,5% για το σύνολο του 2020.
Όµως, µετά τη µεγάλη συρρίκνωση της ελληνικής οικονοµίας
αναµένεται ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας το 2021. Το
µεγάλο στοίχηµα της ελληνικής οικονοµίας είναι να µην επιτύχει
παροδική ανάκαµψη η οποία θα βασιστεί στις γνωστές συνιστώσες
της ιδιωτικής και δηµόσιας κατανάλωσης, αλλά στις επενδύσεις και
στις εξαγωγές οι οποίες θα ορίζουν µία πιο βιώσιµη και µακροχρόνια ανάπτυξη.
Στο παρόν άρθρο, θα εστιάσουµε στις επενδύσεις και θα παρουσιάσουµε ένα οικονοµετρικό υπόδειγµα µε το οποίο θα µπορέσουµε
να συσχετίσουµε τις επενδύσεις µε ένα πρόδροµο δείκτη, το χρηµατιστήριο αξιών. ∆είχνουµε ότι όντως είναι πρόδροµος δείκτης
η κεφαλαιαγορά και µάλιστα εκτιµά το ύψος των επενδύσεων µε
µεγάλη ακρίβεια σε χρονική απόσταση περίπου 220 χρηµατιστηριακών ηµερών. Με άλλα λόγια η τάση στην κεφαλαιαγορά είναι
ένας δείκτης για τη µελλοντική τάση των επενδύσεων σε 10 µήνες
από σήµερα. Επισηµαίνουµε, λοιπόν, τη σηµαντικότητα της κεφαλαιαγοράς για την πορεία της συνιστώσας του ΑΕΠ που θέλουµε
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να έχει ισχυρή ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια, δηλαδή τις επενδύσεις. Το θετικό είναι ότι τους τελευταίους µήνες έχει παρατηρηθεί
µία έντονη τάση ενίσχυσης και θωράκισης της κεφαλαιαγοράς τόσο
θεσµικά όσο και επιχειρησιακά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι ο νόµος 4706/2020 που ψηφίστηκε, µε ευρεία πλειοψηφία,
από τη Βουλή τον Ιούλιο.
Σύµφωνα µε τον κρατικό προϋπολογισµό, οι πραγµατικές επενδύσεις αναµένεται να σηµειώσουν περαιτέρω απώλειες στο 2ο εξάµηνο φτάνοντας στο -14,3% για το σύνολο του 2020. Σύµφωνα
µε τον Πίνακα 1.3, σελ. 39 στην έκθεση του κρατικού προϋπολογισµού, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου, το 2021
προβλέπεται στο εκπληκτικό +23,2%. Αυτός ο ρυθµός αύξησης είναι εφικτός και µάλιστα µπορεί να παραµείνει σε αυτά τα επίπεδα
και για τα επόµενα έτη. Ας δούµε κάποια βασικά περιγραφικά στοιχεία της συνιστώσας των επενδύσεων ως σύνολο του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε το γράφηµα 1, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου από ο 2007 µέχρι και σήµερα είναι µειούµενος τόσο ως µέγεθος
όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Μάλιστα η εικόνα δεν αλλάζει είτε
δούµε τα µεγέθη σε τρέχουσες τιµές είτε σε σταθερές τιµές.
Η βιβλιογραφία της οικονοµικής επιστήµης έχει ασχοληθεί επισταµένως µε τη σχέση της κεφαλαιαγοράς και του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας. Υπάρχει µεγάλος αριθµός επιστηµονικών
άρθρων που έχουν µελετήσει τόσο θεωρητικά όσο και εµπειρικά
το ρόλο του χρηµατιστηρίου ως πρόδροµο δείκτη του ρυθµού
ανάπτυξης της οικονοµίας συνολικά ή επιµέρους τοµέων της, π.χ.
των εξαγωγών, της κατανάλωσης, των επενδύσεων κοκ. Το συµπέρασµα είναι ότι η κεφαλαιαγορά είναι πρόδροµος δείκτης του
ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας. Βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι
παράγοντες (όχι µόνο ιδιοσυγκρατικοί αλλά και συστηµικοί) που
επιδρούν σηµαντικά στις χρηµατιστηριακές αξίες. ∆είτε για παράδειγµα την µελέτη των Morck et al. (1990).
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονοµία, από το γράφηµα 2, έχουµε
µία πρώτη ένδειξη ότι ο γενικός δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αξιών
Αθηνών έχει κοινή πορεία µε τον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου
κεφαλαίου, όχι όµως και ταυτόσηµη. ∆ιακρίνουµε περιόδους όπου
η πορεία των δεικτών αποκλίνει. Εποµένως, σε µία πρώτη ανάγνωση του γραφήµατος καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει κοινή πορεία η
οποία όµως είναι πολύ φυσιολογικό να επηρεάζεται και από άλ-
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λους παράγοντες. Για αυτό και δε µπορούµε να καταλήξουµε στην
ακριβή σχέση χρηµατιστηρίου και επενδύσεων χωρίς να χρησιµοποιούµε κάποια οικονοµετρική µέθοδο.
Οι συνιστώσες του ΑΕΠ καταγράφονται σε τριµηνιαία συχνότητα
ενώ ο χρηµατιστηριακός δείκτης σχεδόν ανά δευτερόλεπτο (ανάλογα µε τη ρευστότητα και το βάθος των εντολών αγορά-πώλησης
της εκάστοτε περιόδου). Όµως, όταν αναφερόµαστε σε τιµές µετοχών έχουµε την τάση να βασιζόµαστε στις ηµερήσιες τιµές κλεισίµατος. Για να δούµε τη σχέση µεταξύ δύο µεταβλητών που είναι
διαθέσιµες σε διαφορετικές συχνότητες δειγµατοληψίας µπορούµε
να ακολουθήσουµε δύο δρόµους. Ο ένας είναι να µετατρέψουµε
και τις δύο µεταβλητές στην ίδια συχνότητα, δηλαδή στην πιο υψηλή, που στην περίπτωση µας είναι η τριµηνιαία. Ο άλλος είναι να
εφαρµόσουµε ένα υπόδειγµα µεικτών συχνοτήτων δειγµατοληψίας
(Mixed Data Sampling- MIDAS), το οποίο θα µας δώσει τη δυνατότητα να κρατήσουµε την παραπάνω πληροφορία που υπάρχει
στις ηµερήσιες τιµές. Εποµένως, προβαίνουµε στην εκτίµηση ενός
MIDAS οικονοµετρικού υποδείγµατος6 για τον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου κάνοντας κάποιες ρεαλιστικές υποθέσεις
για την ετεροχρονισµένη σχέση του µε την κεφαλαιαγορά:
όπου
yq=log(GFCPq /GFCPq-1) είναι ο τριµηνιαίος λογαριθµικός ρυθµός µεταβολής του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου,
x(d)=log(ASEGId /ASEGId-1) είναι ο ηµερήσιος λογαριθµικός ρυθµός
µεταβολής του γενικού δείκτη τιµών του χρηµατιστηρίου αξιών
Αθηνών και εq~N(0,σ2εq) είναι τα κατάλοιπα του υποδείγµατος.. Τα
β0 και θj είναι συντελεστές που πρέπει να εκτιµηθούν, το p είναι η
τάξη του Almon πολυωνύµου, το k είναι ο αριθµός των ηµερήσιων
χρονικών υστερήσεων, και το s≈66 ορίζει τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών του τριµήνου. Ο όρος i ορίζει τη χρονική στιγµή που
η πληροφορία είναι διαθέσιµη καθώς και την ικανότητα του υπο1. Η εκτίµηση του MIDAS υποδείγµατος γίνεται σύµφωνα µε τις µελέτες των
Andreou et al. (2010, 2013).
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δείγµατος να υπολογίσει πραγµατικές προβλέψεις7. Π.χ., αν θέσουµε i=0, τότε µπορούµε να εκτιµήσουµε τον ακαθάριστο σχηµατισµό
παγίου κεφαλαίου του τριµήνου που τώρα διανύουµε, δηλαδή
yq\q. Ενώ αν ορίσουµε i≥1 and is≥66, τότε µπορούµε να εκτιµήσουµε τον ακαθάριστο σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου του επόµενου
τριµήνου, δηλαδή yq+1\q , κοκ.
Υποθέτοντας ότι το χρηµατιστήριο είναι πρόδροµος δείκτης της
πορείας της οικονοµίας, θέλουµε να εκτιµήσουµε τo MIDAS υπόδειγµα για την βέλτιστη δυνατή χρονική απόσταση µεταξύ επενδύσεων και χρηµατιστηριακού δείκτη. Για αυτό το λόγο προβαίνουµε
στην εκτίµηση του υποδείγµατος υπό τη συνθήκη ότι: η εκτίµηση
που µας δίνει ο χρηµατιστηριακός δείκτης, x(d), για την πορεία των
επενδύσεων του τρέχοντος τριµήνου, yq, είναι η πιο ακριβής. Ορίζουµε τον όρο πιο ακριβής ως την εκτίµηση του ύψους των επενδύσεων που είναι πιο κοντά στις επενδύσεις που καταγράφηκαν. Σαν
µέτρο του πιο κοντά θέτουµε την τετραγωνική απόσταση και την
ποσοστιαία απόλυτη απόσταση. Οπότε µας ενδιαφέρει να υπολογίσουµε πόσες ηµέρες πίσω στο χρόνο η πληροφορία που έρχεται
από το χρηµατιστήριο αξιών εκτιµά µε ακρίβεια το ύψος των επενδύσεων, ελαχιστοποιώντας τις παρακάτω συναρτήσεις απώλειας8:

όπου GFCPq είναι ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου
του τριµήνου q, GFCPq\q είναι η εκτίµηση του GFCPq µε βάση τις τιµές του x(d) από την ηµέρα d και πίσω στο χρόνο, και Q είναι ο αριθµός των τριµήνων που εκτιµούµε το υπόδειγµα. Τα δεδοµένα είναι
διαθέσιµα από το 2002 έως και το 2ο τρίµηνο του 2020.
2. Με τον όρο πραγµατικές προβλέψεις ορίζουµε τον υπολογισµό προβλέψεων
χωρίς να χρησιµοποιήσουµε πληροφορία που δεν είναι διαθέσιµη τη χρονική
στιγµή που προβαίνουµε στην εκτίµηση της πρόβλεψης. Το λεγόµενο look ahead
bias είναι φαινόµενο που κατά κόρον παρατηρείται σε πολλές εµπειρικές µελέτες
στην οικονοµική επιστήµη και χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή.
3. Παρόµοια τεχνική εκτίµησης εφάρµοσαν οι Bragoudakis et al. (2020) για την
εκτίµηση της ασυµµετρίας µεταξύ των τιµών της χονδρικής και της λιανικής αγοράς πετρελαίου.
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Με άλλα λόγια υπολογίζουµε τον αριθµό των παρελθοντικών
ηµερών που έχουν την πιο ακριβή εκτίµηση του ύψους του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου του τρέχοντος τριµήνου.
Έχοντας εκτιµήσεις το υπόδειγµα καταλήγουµε ότι και οι δύο συναρτήσεις δίνουν ουσιαστικά το ίδιο συµπέρασµα. Για αυτό, στο
γράφηµα 3, παρουσιάζουµε τον εξοµαλυµένο µέσο όρο των τυποποιηµένων τιµών τους (λεπτοµέρειες αναφέρονται στο παράρτηµα 1). Αυτό που ψάχνουµε στο 3ο γράφηµα είναι οι ηµέρες για τις
οποίες η καµπύλη λαµβάνει τις ελάχιστες τιµές. Οι ελάχιστες τιµές
είναι γύρω από τις 22 ηµέρες αλλά κυρίως γύρω από τις 220 ηµέρες. Αυτό σηµαίνει ότι ο ρυθµός µεταβολής του γενικού δείκτη τιµών του χρηµατιστηρίου αξιών Αθηνών δείχνει την τάση που έχει
ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου 10 µήνες µετά (220
χρηµατιστηριακές ηµέρες). Είναι όντως πρόδροµος δείκτης η κεφαλαιαγορά των επενδύσεων και µπορέσαµε να εκτιµήσουµε ότι η
χρονική απόσταση µεταξύ τους είναι 10 µήνες.
Το γράφηµα 4 παρουσιάζει τη σχέση µεταξύ ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου και της εκτίµησης που δίνει το υπόδειγµα που έχουµε εκτιµήσει. Βλέπουµε ότι οι εκτιµήσεις για το ύψος
των επενδύσεων µε βάση το γενικό δείκτη τιµών του χρηµατιστηρίου έχουν πολύ µεγάλη ακρίβεια. Το µέσο σφάλµα εκτίµησης είναι
5.65%, δηλαδή

=5,65%, για d=220.

Ας υποθέσουµε ότι δεν είχαµε κατασκευάσει το MIDAS υπόδειγµα
και δεν είχαµε εκτιµήσει τις συναρτήσεις απώλειας που παρουσιάσαµε. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να εκτιµήσουµε ένα απλοϊκό οικονοµετρικό υπόδειγµα. Αλλά ακόµη και τότε δε θα µπορούσαµε να γνωρίζουµε τη χρονική περίοδο που επηρεάζει στατιστικά
σηµαντικά τις επενδύσεις, δηλαδή τη χρονική απόσταση των 220
ηµερών. Έστω όµως ότι είχαµε στη διάθεση µας και αυτή την πληροφορία, τότε ένα απλοϊκό υπόδειγµα παλινδρόµησης των επενδύσεων µε τον χρηµατιστηριακό δείκτη θα µας έδινε µέσο σφάλµα
εκτίµησης 15%. Tο γράφηµα 5 παρουσιάζει τη σχέση µεταξύ του
ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου και της εκτίµησης
που δίνει το απλοϊκό υπόδειγµα.
Εποµένως, το χρηµατιστήριο είναι ο πρόδροµος δείκτης της πορείας των επενδύσεων. Η σχέση τους είναι στατιστικά σηµαντική
και ισχυρή και παρουσιάζεται µε χρονική στέρηση περίπου 10 µηνών. Με απλά λόγια, το τι βλέπουµε σήµερα στη χρηµατιστηριακή
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αγορά είναι ένδειξη για τις επενδύσεις σε 10 µήνες από σήµερα. Η
σηµαντικότητα της χρηµατιστηριακής αγοράς πρέπει να αναδειχθεί
από τα αρµόδια στελέχη και να υποστηριχθεί µε ουσιαστικές παρεµβάσεις σε νοµοθετικό, επιχειρησιακό και επικοινωνιακό επίπεδο, όπως αυτές που έχουν ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2020.
Η παρούσα ανάλυση είναι µία προκαταρτική προσέγγιση της
σχέσης κεφαλαιαγοράς και πραγµατικών επενδύσεων. Σε επόµενη
φάση η ανθεκτικότητα των υποδειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν
πρέπει να εξεταστεί κάτω από διαφορετικά σενάρια τόσο από οικονοµικής όσο και από χρηµατοοικονοµικής προσέγγισης. Βέβαια σε
πιθανή περαιτέρω έρευνα, πρέπει να προβούµε σε ανάλυση των
επενδύσεων ανά κατηγορία, π.χ. επενδύσεις σε ακίνητα, δηµόσιες
επενδύσεις, συµπράξεις ιδιωτικών επενδύσεων µε φορείς του δηµοσίου, στρατηγικές επενδύσεις µεγάλης κλίµακας, κ.ο.κ.
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Παράρτηµα 1

Πίνακες και Γραφήµατα
Γράφημα 1: ΑΕΠ και ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου

Σε τρέχουσες τιμές. Σε εκατομμύρια €. Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Τα μεγέθη ΑΕΠ και ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εμφανίζονται στον δεξιό κάθετο άξονα και το ποσοστό
του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου προς το ΑΕΠ εμφανίζεται στον αριστερό κάθετο άξονα.
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Αλυσωτοί δείκτες όγκου έτους αναφοράς 2010. Σε εκατομμύρια €. Εποχικά διορθωμένα στοιχεία. Τα μεγέθη ΑΕΠ και ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου εμφανίζονται στον δεξιό
κάθετο άξονα και το ποσοστό του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου προς το ΑΕΠ
εμφανίζεται στον αριστερό κάθετο άξονα.
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Γράφημα 2: Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου
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ASEGI: Athens Stock Exchange General Index, Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
(εμφανίζεται στον δεξιό κάθετο άξονα).
GFCFQ Gross Fixed Capital Formation, Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου, σε τρέχουσες τιμές και σε εκατομμύρια €, εποχικά διορθωμένα στοιχεία (εμφανίζεται στον αριστερό κάθετο άξονα).
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
Γράφημα 3: Εξομαλυμένος μέσος όρος των τυποποιημένων τιμών των συναρτήσεων απώλειας.

Στον κάθετο άξονα είναι οι τιμές του δείκτη. Στον οριζόντιο άξονα είναι ο αριθμός των ημέρών.
Ο υπολογισμός του δείκτη περιγράφεται στο παράρτημα 1.
Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα.
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Γράφημα 4: Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η εκτίμηση του από το υπόδειγμα.

Στον οριζόντιο άξονα είναι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου. Στον κάθετο άξονα
είναι η εκτίμηση από το υπόδειγμα για τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.
Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα.
Γράφημα 5: Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και η εκτίμηση του από ένα απλοϊκό
οικονομετρικό υπόδειγμα.
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Στον οριζόντιο άξονα είναι ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου. Στον κάθετο άξονα
είναι η εκτίμηση από το απλοϊκό οικονομετρικό υπόδειγμα για τον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου.
Πηγή: Εκτιμήσεις του συγγραφέα.
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Η αναγκαιότητα επιτάχυνσης της µετάβασης
της ελληνικής οικονοµίας στην εποχή των
ηθικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων (ESG) επενδύσεων
∆ηµήτρης Καινούργιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών &
∆ιευθυντής Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηµατοοικονοµικής (ΚΕΜΕΧ),
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
∆ηµήτριος ∆ηµητρίου,
∆ιδάσκων στο τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων,
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών & Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΜΕΧ

Μια θετική προσθήκη του Κρατικού Προϋπολογισµού για το
2021 αποτελεί η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης
(Green Budgeting). Ήδη από το Φεβρουάριο του 2020 το Υπουργείο Οικονοµικών προσχώρησε στη «Συνεργασία του Παρισιού
για την περιβαλλοντική ∆ιάσταση στον Προϋπολογισµό» (Paris
Collaborative on Green Budgeting), που έχει ως στόχο τη συνεργασία των κρατών ώστε οι δηµοσιονοµικές αποφάσεις τους να
λαµβάνουν υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής.
Είναι γεγονός ότι ο Κρατικός Προϋπολογισµός του 2021 κινείται
προς την σωστή κατεύθυνση αναφορικά µε την προστασία του περιβάλλοντος µε την εισαγωγή Ετήσιων Σχεδίων Προγραµµάτων,
όπως τα ακόλουθα:9
q Πρόγραµµα 03.1047.005 «Πυροσβεστικές Υπηρεσίες»
q Πρόγραµµα 05.1031.004 «∆ιαχείριση Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών»
Σε συνδυασµό µε το παραπάνω θεσµικό πλαίσιο, για περαιτέρω
ενίσχυση της πράσινης οικονοµίας, σηµαντικό ρόλο θα µπορούσαν να παίξουν οι ηθικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (Ethically, Environmentally and Socially responsive
investments).

1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα Ετήσια Σχέδια Προγραµµάτων:
https://www.minfin.gr/proupologismos-epidoseon
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Στο παρακάτω γράφηµα του δείκτη που εκφράζει την πολιτική
αυστηρότητα αναφορικά µε το περιβάλλον (Environmental Policy
Stringency index), είναι εµφανές ότι η ελληνική οικονοµία διατηρεί ανοδική τροχιά, µε µια µικρή κάµψη το 2012. Βέβαια υπάρχει
σηµαντικό περιθώριο βελτίωσης σε σχέση µε τις υπόλοιπες αναπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, όπως παρουσιάζονται
στο γράφηµα 1.
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει στροφή σε πιο φιλικές πολιτικές
ως προς το περιβάλλον των περισσότερων αναπτυγµένων κρατών.
Η περιβαλλοντολογική συνείδηση φαίνεται ότι έχει µια σηµαντικά
αύξουσα δυναµική, διαχρονικά.
Γράφημα 1: Environmental Policy Index (Δείκτης πολιτικής αυστηρότητας προς το περιβάλλον)

Πηγή: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Αναµφίβολα αρωγός στην προσπάθεια για προστασία του περιβάλλοντος, εκτός από τη δηµοσιονοµική πολιτική, µπορεί να είναι
και η χρηµατοοικονοµική επιστήµη. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη παρέχει τα εργαλεία ώστε η ροή των κεφαλαίων να στραφεί
προς φιλικότερες προς το περιβάλλον επενδύσεις. Ο συνδυασµός
δηµοσιονοµικής πολιτικής που έχει ως στόχο την προστασία του
περιβάλλοντος και των ήδη υπαρχόντων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων που θα διοχετεύουν τα κεφάλαια σε επενδύσεις µε ελάχιστο ή µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα θα µπορούσε να αλλάξει
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ποιοτικά την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Η αύξηση των εισροών επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον δεν
οδηγεί µόνο σε αύξηση του ΑΕΠ, αλλά και σε καλύτερες συνθήκες
διαβίωσης του πληθυσµού όπου µε τη σειρά της δηµιουργεί πολλαπλά οφέλη. Πιο συγκεκριµένα, η διαβίωση σε ένα καθαρότερο
περιβάλλον πολλαπλασιάζει την αξία του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος, όπου αποτελεί βασικό εξαγώγιµο προϊόν. Επίσης, οδηγεί σε υψηλότερη απόδοση των εργαζοµένων και πνευµατική ηρεµία. Τέλος, η γενική φήµη της χώρας βελτιώνεται.
Γράφημα 2: Μερίδιο Επενδύσεων στο ΑΕΠ (ως % του ΑΕΠ)

Πηγή: Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Τριμηνιαίο Δελτίο – Μάρτιος 2020, «Μακροοικονομικές & Δημοσιονομικές εξελίξεις», Τεύχος 11.

Μια ακόµη παράµετρος που αξίζει να ληφθεί υπόψη είναι το αρκετά χαµηλότερο µερίδιο επενδύσεων στο ΑΕΠ (ως % του ΑΕΠ)
σε σχέση µε την ΕΕ, Ευρωζώνη, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Κύπρο
(βλ. γράφηµα 2). Η παραπάνω διαπίστωση τονίζει τη σηµαντική
δυναµική που διαθέτουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Η κεφαλαιοποίηση της δυναµικής
των ελληνικών επενδύσεων ίσως πλησιάζει χρονικά, αφού πάρα
τη δύσκολη συγκυρία της πανδηµίας του κορωνοϊού η ελληνική
οικονοµία φαίνεται ότι κερδίζει την εµπιστοσύνη των αγορών (αναβάθµιση από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s στην
επενδυτική βαθµίδα B1). Ένα σηµαντικό κοµµάτι των µελλοντικών
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επενδύσεων που θα προσελκύσει η ελληνική οικονοµία θα πρέπει
να είναι φιλικές ως προς το περιβάλλον.
Πράγµατι, η επίκληση ηθικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικά
υπεύθυνων επενδύσεων (ethically, environmentally and socially
responsible investments) παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον από τους
επενδυτές τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Η απόδοση των παραπάνω
επενδύσεων µπορεί να συγκριθεί µε το χωρίς περιορισµούς επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.10
Γράφημα 3: Σύγκριση Παγκόσμιου μετοχικού δείκτη (ACWI) και παγκόσμιου μετοχικού δείκτη
Υπεύθυνων Επενδύσεων (ESG) (2009-2019)

Πηγή: Bloomberg & Alpha bank

Σύµφωνα µε το γράφηµα 3 είναι εµφανές ότι οι ηθικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικά υπεύθυνες πολιτικές έχουν ακολουθήσει ικανοποιητική πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 20092019. Ως αποτέλεσµα, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις
που υιοθετούν τα κριτήρια ESG, δηλαδή της Περιβαλλοντικής
(Environmental), Κοινωνικής (Social) και Εταιρικής διακυβέρνησης
(Governance). Συγκεκριµένα τα κριτήρια ESG αναφέρονται σε:
1. Περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επί παραδείγµατι, αποτελεσµατική διαχείριση αποβλήτων, αντιµετώπιση της κλιµατικής
αλλαγής και χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
2. Κοινωνικούς παράγοντες. Όπως η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή η διαφύλαξη των ορθών εργασιακών
προτύπων.
3. Εταιρική διακυβέρνηση, η οποία αφορά την ηγεσία της εταιρείας, την επιχειρηµατική ηθική, τη διαφάνεια, κ.τ.λ.
2. Στη σύγχρονη χρηµατοοικονοµική, το χωρίς περιορισµούς επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θεωρείται ως η καλύτερη επιλογή για έναν επενδυτή που επιθυµεί να
διαθέσει κεφάλαια προς επένδυση.
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Η ταχύτατη άνοδος των επενδύσεων ESG είναι εµφανής στον πίνακα 1. Σε όλες τις περιφέρειες υπάρχει αξιοσηµείωτη αύξηση, ενώ
το 2018 οι συνολικές επενδύσεις ξεπερνούν τα 30 τρισεκατοµµύρια
δολάρια. Συγκεκριµένα η Ευρώπη είναι από τις περιφέρειες µε τη
µεγαλύτερη συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων ESG παγκοσµίως, µε τις ΗΠΑ να ακολουθούν. Η ελληνική οικονοµία θα µπορούσε να ωφεληθεί σηµαντικά από τη διαβλέπουσα ανοδική πορεία
των επενδύσεων ESG, διαµορφώνοντας ένα γόνιµο περιβάλλον
τόσο χρηµατοοικονοµικό, όσο και δηµοσιονοµικό για την προσέλκυσή τους.
Πίνακας 1: Παγκόσμιες Εοενδύσεις ESG, 2016-2018 (δισ. $)

Πηγή: 2018 Global sustainable investing review, GSIA. http://www.gsi-alliance.org/trendsreport-2018/

Εν κατακλείδι, ο συνδυασµός ενός δηµοσιονοµικού και χρηµατοοικονοµικού πλαισίου φιλικού προς στην πράσινη οικονοµία
αποτελεί ένα µείζον ζήτηµα για την ελληνική οικονοµία. Η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον τρέχοντα προϋπολογισµό, η ανοδική τροχιά των επενδύσεων ESG παγκοσµίως καθώς
και η υιοθέτηση της πράσινης οικονοµίας ως βασική παράµετρος
του ελληνικού σχεδίου για το Ταµείο Ανθεκτικότητάς και Ανάπτυξης αποτελούν ιδιαίτερα θετικές ενδείξεις αλλά και στοιχήµατα για
το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας. Η Ελλάδα έχει σηµαντικά περιθώρια πράσινης ανάπτυξης και είναι απαραίτητο να επωφεληθεί
από την τρέχουσα συγκυρία, αξιοποιώντας τα κεφάλαια που είναι
διαθέσιµα σε ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο.
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Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τοµέα
Μιλτιάδης Νεκτάριος,
Καθηγητής Τµήµατος Στατισικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Πειραιά

Α. Η Υφιστάµενη Κατάσταση
Η υφιστάµενη κατάσταση του Πρωτογενούς τοµέα στη χώρα µας
περιγράφεται µε µελανά χρώµατα στην Έκθεση Πισσαρίδη, από την
οποία αντλούνται τα παρακάτω στοιχεία. Το 2017, η προστιθέµενη
αξία που παράγουν ο πρωτογενής τοµέας και η βιοµηχανία τροφίµων - ποτών ανήλθε σε 6,6% του ΑΕΠ (11,8 δισ. ευρώ), έναντι µέσου όρου 3,5% στην ΕΕ, έχοντας αυξηθεί από το 4,9% του ΑΕΠ το
2010. Περίπου το 50% προέρχεται από τον κλάδο της γεωργίας,
ενώ το µερίδιο των µεταποιητικών δραστηριοτήτων υπολογίζεται
σε 43,6%, µε το υπόλοιπο να παράγεται από τον κλάδο αλιείας ιχθυοτροφίας (5,9%) και δασοκοµίας (0,6%).
Αντίστοιχα, στην απασχόληση το ποσοστό των εργαζοµένων που
απασχολούνται στον πρωτογενή τοµέα και στη βιοµηχανία τροφίµων - ποτών υπολογίζεται σε 14,9% το 2019 (583 χιλ. άτοµα),
έναντι 6,6% κατά µέσο όρο στην ΕΕ27. Το 74% της απασχόλησης
του ευρύτερου τοµέα (432 χιλ. άτοµα) αφορά τον αµιγώς αγροτικό
κλάδο, ενώ η βιοµηχανία τροφίµων απασχολεί το 20,5% του εργατικού δυναµικού (120 χιλ. άτοµα).
Η µικρή έκταση των εκµεταλλεύσεων οδηγεί σε ανεπαρκή µηχανοποίηση, χαµηλό επίπεδο χρήσης νέων τεχνολογιών και χαµηλή
παραγωγικότητα. Ειδικότερα, η ετήσια αξία αγροτικής παραγωγής
ανά εκτάριο ανέρχεται σε 1,7 χιλ. ευρώ στην Ελλάδα. Με βάση το
συγκεκριµένο δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται στη µέση της κατάταξης
των κρατών-µελών της ΕΕ, σε αρκετή απόσταση από τους πρωτοπόρους, όπως η Ολλανδία (12,9 χιλ. ευρώ). Εξαιρετικά χαµηλή,
ωστόσο, είναι η αξία παραγωγής ανά αγροτική εκµετάλλευση (µόλις 11,1 χιλ. ευρώ , έναντι €415 χιλ. ευρώ στην Ολλανδία, 287 χιλ.
ευρώ στη ∆ανία και 218 χιλ. ευρώ στο Βέλγιο), λόγω της κατακερµατισµένης δοµής των εκµεταλλεύσεων, µε τη χώρα να βρίσκεται
στην τρίτη χαµηλότερη θέση στην ΕΕ µετά τη Ρουµανία και τη Μάλτα.
Η χαµηλή παραγωγικότητα έχει ως αποτέλεσµα και πολύ χαµηλό εισόδηµα από παραγωγικές διαδικασίας για τα αγροτικά νοικο-
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κυριά και αυξηµένη ανάγκη για στήριξη των εκµεταλλεύσεων µε
επιδοτήσεις. Ειδικότερα, οι επιδοτήσεις της αγροτικής παραγωγής
στην Ελλάδα ανήλθαν σε 2,4 δισ. ευρώ το 2019, ενώ οι κεφαλαιακές µεταβιβάσεις προς τον αγροτικό κλάδο διαµορφώθηκαν σε 135
εκατ. ευρώ το 2018. Το άθροισµα των κεφαλαιακών και λειτουργικών ενισχύσεων ως προς την προστιθέµενη αξία που παράγει ο
κλάδος ανήλθε το 2018 σε 45,4%, έναντί 31,2% στην ΕΕ. Η υψηλή
εξάρτηση από επιδοτήσεις, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι αυτές
προέρχονται κατά βάση από κοινοτικούς πόρους, αποτελεί σηµαντική δοµική αδυναµία του εγχώριου τοµέα, ειδικά εάν λάβουµε
υπόψη και τη στρατηγική για «εξωτερική σύγκλιση» που υπάρχει
στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, µε βάση την οποία τα κονδύλια
για χώρες όπως η Ελλάδα που λαµβάνουν υψηλότερες επιδοτήσεις
ανά εκτάριο, θα µειώνονται διαχρονικά.
Β. Εθνικός Προϋπολογισµός 2021 και Πρόγραµµα Αγροτικής
Ανάπτυξης
Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2021 ακολουθεί τη διαχρονική δοµή των σχετικών ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες δεν παρουσιάζουν κάποια δοµηµένη εθνική στρατηγική. Η Έκθεση Προϋπολογισµού 2021 περιορίζεται σε αναφορές για τις ετήσιες ενισχύσεις
προς τον ΕΛΓΑ, έκτακτες δαπάνες για τον κορωνοϊό, καθώς και τα
ετήσια κονδύλια του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
Γ. Προτάσεις Στρατηγικού Σχεδιασµού για την Αγροτική Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας δεν µπορεί
να συντελεστεί ερήµην των εξελίξεων στην υπόλοιπη οικονοµία,
ούτε µπορεί να βασιστεί στα αποτυχηµένα µοντέλα της περιόδου
της µεταπολίτευσης, στη διάρκεια της οποίας η χώρα σταδιακά
εγκατέλειψε την κατάσταση αυτάρκειας και µετατράπηκε σε εισαγωγέα σχεδόν όλων των αγροτικών προϊόντων. Η κρίση του κορωνοϊού και η ευρωπαϊκή αντίδραση µε το Ταµείο Ανάκαµψης αποτελούν τη «χρυσή ευκαιρία» για τη χώρα για να επανασχεδιάσει,
µεταξύ άλλων, και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα µε βάση
τις απαιτήσεις της 4ης Βιοµηχανικής Επανάστασης.
Για να συµβεί αυτό χρειάζεται µια δοµηµένη οικονοµική πολιτική, η οποία θα έχει ως κύριο στόχο τις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων, µε τα εξής αναµενόµενα αποτελέσµατα: (α) δραστι-
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κή αύξηση της αγροτικής παραγωγής, (β) δραστική αύξηση της
παραγωγικότητας του αγροτικού τοµέα, (γ) αύξηση των αγροτικών εισοδηµάτων, και (δ) ενίσχυση της πληθυσµιακής αποκέντρωσης.
Βασική αρχή της νέας στρατηγικής για τον αγροτικό πληθυσµό
είναι ότι για να παραµείνουν οι αγρότες στη γη τους και να αναπτυχθούν, θα πρέπει να πληρούνται δυο προϋποθέσεις: (α) εξασφάλιση για την απορρόφηση της παραγωγής τους και (β) µείωση της
διακύµανσης των ετήσιων εισοδηµάτων τους.
Η κεντρική ιδέα του προτεινόµενου στρατηγικού σχεδίου είναι η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενός ΦΟΡΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Όλες οι άλλες παράµετροι του σχεδιασµού καθώς και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα εξαρτώνται από την επιτυχή
λειτουργία του οργανισµού αυτού. Προβλέπεται η εκπόνηση και
υλοποίηση σειράς δράσεων που θα καθοδηγήσουν και θα εντάξουν την ελληνική γεωργία στην οµάδα των πιο προωθηµένων
αγροτικών οικονοµιών σε διεθνές επίπεδο. Το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης του προτεινόµενου σχεδιασµού είναι τριετές.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ
Στον πρώτο χρόνο, (α) θα δηµιουργηθούν οι απαιτούµενες υποδοµές, όπως περιγράφονται παρακάτω, (β) θα ολοκληρωθούν
οι επικοινωνιακές δράσεις για την ενηµέρωση του συνόλου των
αγροτών και (γ) θα συλλεγούν οι απαραίτητες πληροφορίες από
κάθε ενδιαφερόµενο αγρότη για τις ποσότητες και τιµές των διαθέσιµων προϊόντων.
Στο δεύτερο χρόνο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το προτεινόµενο σχήµα, θα αντληθούν τα πρώτα συµπεράσµατα και θα γίνουν οι
επιβαλλόµενες διορθώσεις. Ο στόχος στη φάση αυτή είναι η δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης στον αγροτικό πληθυσµό ώστε να
υποδεχθεί χωρίς ενδοιασµούς τις νέες και καινοτόµες παρεµβάσεις
που θα προταθούν για τα επόµενα χρόνια (βλέπε παρακάτω).
Απαραίτητες υποδοµές
1. Το πρώτο βήµα είναι η ίδρυση του Φορέα Αγροτικών Εξαγωγών, ο οποίος θα έχει την µορφή Σ∆ΙΤ (Σύµπραξη ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα), και θα λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρία,
µε σκοπό τη µεταποίηση και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων.
Στο φορέα αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης συµµε-
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τέχει µε µειοψηφικό ποσοστό και αναζητεί συµπληρωµατικά
ιδιωτικά κεφάλαια. Τη διοίκηση του νέου φορέα αναλαµβάνουν οι ιδιώτες µέτοχοι και ο νέος φορέας τηρεί απαρέγκλιτα
τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
2. Ο Φορέας Αγροτικών Εξαγωγών λειτουργεί µε βάση τις αρχές της «συµβολαιακής γεωργίας».
Η «Σύµβαση Συµβολαιακής Γεωργίας» θα συνάπτεται κατ’ έτος
µεταξύ του Φορέα και των ενδιαφερόµενων αγροτών και θα βασίζεται στα εξής στοιχεία:
q τη δέσµευση του Φορέα να απορροφά τη διαθέσιµη αγροτική παραγωγή, σε «επαρκείς τιµές», χωρίς καµία διαµεσολάβηση,
q οι αγρότες παρέχουν πληροφορίες για το είδος της παραγωγής, τις ποσότητες, την αιτούµενη τιµή, και πρόβλεψη παραγωγής για την επόµενη οικονοµική χρήση,
q ο Φορέας δηµιουργεί πανελλήνιο δίκτυο συγκέντρωσης και
µεταφοράς της αγροτικής παραγωγής σε 2-3 εργοστάσια µεταποίησης, µε κατάλληλη γεωγραφική τοποθέτηση για να
καλύπτουν όλη τη χώρα,
q ασφαλιστική κάλυψη για την προστασία του εισοδήµατος
των αγροτών από φυσικές καταστροφές και λοιπούς κινδύνους [συνεργασία ΕΛΓΑ και ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς,
µε βάση µελέτη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς],
q πρόσβαση των αγροτών σε τραπεζική χρηµατοδότηση µε ευνοϊκούς όρους,
q προµήθεια αγροτικών εφοδίων µε ευνοϊκούς όρους και
q παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τις κατάλληλες
αγροτικές καλλιέργειες και συνεχή υποστήριξη από γεωπόνους.
3. ∆ηµιουργία Προστιθέµενης Αξίας: Ο Φορέας θα συγκεντρώνει, µεταποιεί, και εξάγει την αγροτική παραγωγή. Η
προστιθέµενη αξία θα προέρχεται όχι µόνο από το επαγγελµατικό marketing, αλλά κυρίως από την ιδιοφυή διαδικασία
µεταποίησης και συσκευασίας των προϊόντων της ελληνικής
γης. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η ικανότητα του Φορέα να δηµιουργήσει ένα «∆ιεθνές Brand» για τα ελληνικά αγροτικά
προϊόντα. Αυτό θα του παρέχει την ευχέρεια να προσφέρει
«επαρκείς τιµές» στους παραγωγούς. Η επάρκεια των τιµών
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θα ενισχυθεί και από την εξαφάνιση του χονδρεµπορικού και
λιανεµπορικού «περιθωρίου», µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία
ισχυρών κινήτρων για προσέλκυση/παραµονή στην ύπαιθρο
καθώς και τη συνεχή αύξηση της αγροτικής παραγωγής.
4. Τα απαιτούµενα κεφάλαια για την ίδρυση και λειτουργία
του Φορέα, µε βάση σχετικό Business Plan, ανέρχονται στα
80-150 εκατ. ευρώ, ανάλογα µε τη στρατηγική που θα επιλεγεί: το µικρότερο ποσό θα χρειαστεί στην περίπτωση της συµβολαιακής γεωργίας και το µεγαλύτερο ποσό στην περίπτωση των εξαγορών και συγχωνεύσεων υφιστάµενων µονάδων
µεταποίησης γεωργικών προϊόντων.
Τα οφέλη από την λειτουργία ενός µεγάλου Φορέα Αγροτικών
Εξαγωγών, µε τις προτεινόµενες προδιαγραφές, είναι τα εξής: (α)
σηµαντική ενίσχυση του εθνικού στόχου για διπλασιασµό των
εξαγωγών, (β) ουσιαστική ενίσχυση της αποκέντρωσης, µε τη δηµιουργία ισχυρών κινήτρων για την επιστροφή εργαζοµένων (καθώς
και επιστηµονικού δυναµικού) στην Περιφέρεια και αναζωογόνηση
του κοινωνικού ιστού, µε πολύ ευεργετικές συνέπειες για το δηµογραφικό πρόβληµα της χώρας, (γ) ενίσχυση κινήτρων συνεχούς
αύξησης της αγροτικής παραγωγής, λόγω των «σχετικά επαρκών
τιµών» και της ασφαλιστικής κάλυψης του εισοδήµατος των αγροτών, (δ) δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στον «επίσηµο» τοµέα της οικονοµίας, µε πλήρη φορολόγηση των εισοδηµάτων και καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, και (ε) ενίσχυση
του ΑΕΠ µε παραγωγικές δραστηριότητες, οι οποίες στο παρελθόν
ανήκαν στην παραοικονοµία.
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Παρακάτω περιγράφονται πέντε δράσεις, οι οποίες εντάσσονται
στον τριετή επιχειρηµατικό σχεδιασµό και θα υλοποιηθούν µε ευθύνη του Φορέα Εξαγωγών. Οι δράσεις αυτές θα ξεκινήσουν αµέσως µε την ίδρυση του Φορέα Αγροτικών Εξαγωγών και θα ολοκληρωθούν στα πρώτα δύο έτη, ούτως ώστε να τεθούν σε πλήρη
εφαρµογή στην αρχή του τρίτου έτους.
Οι υποστηρικτικές µελέτες των τριών πρώτων δράσεων θα ανατεθούν σε επιλεγµένα πανεπιστηµιακά Τµήµατα των ΗΠΑ, της Ολλανδίας, και του Ισραήλ. Οι µελέτες των δύο τελευταίων δράσεων
θα ανατεθούν σε µια από τις πέντε µεγάλες διεθνείς συµβουλευτικές εταιρίες που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα.
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Οι εν λόγω δράσεις είναι οι εξής:
1. ∆ηµιουργία χάρτη «άριστων» αγροτικών καλλιεργειών
για όλη την χώρα, µε εξειδίκευση σε επίπεδο ∆ήµου και
Κοινότητας. Ο όρος «άριστος» αναφέρεται στη συνεκτίµηση
των εδαφολογικών, καιρικών, περιβαλλοντικών και οικονοµικών παραγόντων κάθε γεωγραφικής ενότητας.
2. Για κάθε προτεινόµενη καλλιέργεια, θα επιζητείται η πιο προωθηµένη διεθνώς τεχνολογία παραγωγής, οι απαιτούµενοι
εξοπλισµοί, η εκτίµηση της αναµενόµενης παραγωγής, και οι
απαιτούµενοι πόροι σε ανθρώπινο δυναµικό (επιστηµονικές
ειδικεύσεις και απλοί εργάτες).
3. Τα επιστηµονικά δεδοµένα των δύο προαναφερόµενων δράσεων θα παραδοθούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο οποίο θα ανατεθεί η µόνιµη διαδικασία επικαιροποίησης και βελτίωσης των εν λόγω υποδοµών, σε συνεργασία µε τα ξένα πανεπιστήµια για τη µεταφορά τεχνογνωσίας.
4. Με βάση τις δύο πρώτες δράσεις, θα εκπονηθούν σχέδια εγχώριας παραγωγής εξοπλισµών, λιπασµάτων, εφοδίων, λογισµικού, κλπ., ούτως ώστε να επιτευχθεί ευρεία υποκατάσταση των αντίστοιχων εισαγωγών, µε πολλαπλασιαστικά
αποτελέσµατα για την εγχώρια µεταποίηση.
5. ∆ηµιουργία µοντέλου «Τοπικής Αγροτικής Εταιρίας», που
θα προκύψει µε βάση την µελέτη των αντίστοιχων διεθνών
Best Practices. Αυτό το µοντέλο θα είναι ενιαίο για όλους
τους δήµους ή τις κοινότητες, όπου οι ενδιαφερόµενοι (αγρότες ή όσοι έχουν αγροτική περιουσία) θα εισφέρουν τους
ατοµικούς αγροτικούς πόρους (καλλιεργήσιµες εκτάσεις,
φυτείες, τρακτέρ, εξοπλισµούς, εφόδια, κλπ.) σε ένα ενιαίο
σχήµα διαχείρισης που θα έχει τη µορφή ανώνυµης εταιρίας. Η εισφορά µπορεί να αφορά στην κυριότητα ή στη χρήση
και νοµή του περιουσιακού στοιχείου. Με τον τρόπο αυτό,
εκτός από τα εισοδήµατα που θα έχουν ως µέτοχοι, οι ενδιαφερόµενοι θα έχουν και τη δυνατότητα να εργάζονται και
να αποκτούν επιπλέον εισοδήµατα καθώς και ασφαλιστικές
καλύψεις υγείας και συντάξεων. Στα καταστατικά των εταιρών
αυτών θα υπάρχει η πρόβλεψη για την επιλογή των κατάλληλων διοικήσεων και την αυστηρή εφαρµογή των αρχών της
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
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Στην έναρξη του τρίτου έτους του εν λόγω σχεδιασµού, θα παρουσιαστούν οι νέες προτάσεις και τα νέα σχήµατα στις έδρες των
Περιφερειών της χώρας και θα εξειδικευτεί η υλοποίησή τους κατά
∆ήµο και Κοινότητα.
∆. Προϋποθέσεις Επιτυχίας
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του προγράµµατος
ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τοµέα της χώρας, µε βάση τις
παραπάνω προτάσεις, είναι οι εξής:
q Η έµφαση σε όλα τα στάδια στην εξυπηρέτηση των γενικών
συµφερόντων των αγροτών,
q Η ένταξη των µικρο-µεσαίων µονάδων µεταποίησης αγροτικών προϊόντων στον Νέο Φορέα Εξαγωγών, εφόσον το επιθυµούν,
q Η ανάθεση της υλοποίησης του έργου σε φορέα Σ∆ΙΤ, µε έµφαση στην ιδιωτική διοίκηση και διαχείριση,
q Η ελαχιστοποίηση των πολιτικών παρεµβάσεων και της ανάµιξης του κράτους. Η εξυπηρέτηση των συµφερόντων του
κράτους σε όλα τα επίπεδα θα διασφαλίζεται από την αυστηρή εφαρµογή των αρχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
q Η ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ και ο πλήρης επανασχεδιασµός
της λειτουργίας του, ώστε να είναι σε θέση να συνεργαστεί µε
την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά, µε βάση το µοντέλο αγροτικών ασφαλίσεων της Ισπανίας (σχετική µελέτη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς).
q Η συνεργασία µε την παγκόσµια ελληνική οµογένεια για
άντληση ή διασταύρωση πληροφοριών καθώς και για την
προώθηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.
q Η ανάθεση υλοποίησης του έργου σε ολιγοµελή επιτροπή,
που θα αποτελέσει και το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Φορέα Εξαγωγών.
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3η Ενότητα

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, Αγορά Εργασίας,
Ασφαλιστικό και ∆απάνες ανά
Υπουργείο
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Η αγορά εργασίας και οι εργασιακές σχέσεις εν
µέσω πανδηµίας. Μία πρώτη ανάγνωση του
Κρατικού Προϋπολογισµού του έτους 2021
Μιχάλης Χλέτσος,
Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Πειραιά

Η ελληνική οικονοµία βίωσε µία σηµαντική αύξηση της ανεργίας στη διάρκεια της τελευταίας οικονοµικής κρίσης του 2007. Ο
αριθµός των ανέργων αυξήθηκε από 366.700 άτοµα το 2008 σε
1.327.900 άτοµα το 2013 (αύξηση κατά 961.000 ή κατά 262%) και
στη συνέχεια µειώθηκε σε 768.300 το 2020 (δεύτερο τρίµηνο), δηλαδή µείωση κατά 559.600 άτοµα ή 42,1%. Η αύξηση του αριθµού
των ανέργων στη διάρκεια της περιόδου 2007 – 2013 ήταν πολύ µεγαλύτερη απ’ ότι η µείωση της ανεργίας την περίοδο 2013 – 2020.
Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι το ΑΕΠ άρχισε να µειώνεται
το 2008, ένα χρόνο αργότερα από το χρόνο που ξεκίνησε η µείωση
της ανεργίας, και διήρκησε µέχρι και το έτος 2016, τρία χρόνια αργότερα από το χρόνο που άρχισε να µειώνεται η ανεργία. Η µείωση
του ΑΕΠ την περίοδο 2008 – 2016 ήταν της τάξεως του 28%, ενώ
η αύξηση την περίοδο 2016 – 2019 ήταν της τάξεως του 5,3%. Ο
αριθµός των απασχολουµένων ξεκινά να µειώνεται το 2008 όταν
ήταν 4.637.300 άτοµα και γίνεται 3.535.000 το 2013 (µείωση κατά
1.102.300 άτοµα ή 23,8%) και αυξάνεται σε 3.956.400 το 2019
(αύξηση κατά 421.400 ή 11,9%). Στο τέλος του δεύτερου τριµήνου
του 2020 ο αριθµός των απασχολουµένων µειώθηκε σε 3.844.000
άτοµα. Από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων επισηµαίνουµε ότι η ανεργία άρχισε να αυξάνεται πριν ξεκινήσει η ύφεση και
άρχισε να µειώνεται πριν ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης γίνει
θετικός. ∆εδοµένου ότι µεσολάβησαν τρία χρόνια από τη στιγµή
που άρχισε να µειώνεται η ανεργία για να ξεκινήσει η οικονοµική
ανάκαµψη, αυτό αποτελεί µία ένδειξη ότι η µεταβολή της ανεργίας
και της απασχόλησης δεν εξαρτάται µόνο από τη µεταβολή της οικονοµικής µεγέθυνσης.
Σήµερα η αγορά εργασίας δοκιµάζεται εκ νέου εξαιτίας των επιπτώσεων της διαχείρισης της πανδηµίας στην οικονοµική δραστηριότητα. Η σηµαντική µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας από
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το Μάρτιο µέχρι και σήµερα επηρέασε και θα επηρεάσει τόσο το
µέγεθος της απασχόλησης και της ανεργίας, όσο και το είδος της
εργασίας και των εργασιακών σχέσεων. Η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας για το 2020 εκτιµάται ότι θα είναι περίπου της τάξεως του
10,5%, ενώ η οικονοµική κατάσταση για το 2021 είναι αβέβαιη και
εξαρτάται πρωτίστως από την εξέλιξη της πανδηµίας και το χρονικό διάστηµα επιστροφής στην κανονικότητα. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΙΟΒΕ11ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης της ελληνικής
οικονοµίας για το 2021 εκτιµάται ότι θα είναι 4% - 4,5% (βασικό
σενάριο), ενώ στο εναλλακτικό σενάριο προβλέπεται µείωση της
τάξεως 2,5% έως 4%. Ως εκ τούτου είναι δύσκολο να προβλεφθεί
η τάση για το µέρος της απασχόλησης που προσδιορίζεται από
το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης. Ορισµένα στοιχεία που αναφέρονται στο σχέδιο του προϋπολογισµού για το 2021 δηµιουργούν ορισµένους προβληµατισµούς ως προς το πώς θα εξελιχθεί
ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι πραγµατικές επενδύσεις για
το 2019 είναι στο 10,2% του ΑΕΠ εµφανίζοντας µείωση της τάξεως του 66,4% σε σχέση µε το 2008 αναδεικνύοντας το σηµαντικό επενδυτικό κενό αυτής της περιόδου. Επιπρόσθετα αναµένεται
µείωση των πραγµατικών επενδύσεων το 2020 κατά 14,3%. Οι
εξαγωγές υπηρεσιών αναµένεται να µειωθούν κατά 47% το 2020
λόγω κυρίως της καθίζησης της ταξιδιωτικής κίνησης. Η πραγµατική ιδιωτική κατανάλωση, που είναι η βασική συνιστώσα του ΑΕΠ,
αναµένεται να µειωθεί κατά 7,6% το 2020 σε σχέση µε το 2019. Η
εγχώρια ζήτηση εξηγεί περίπου το 60% της ύφεσης σε σχέση µε
τον εξωτερικό τοµέα της οικονοµίας. Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει και έχει προβλήµατα µε την ανταγωνιστικότητα αφού µε βάση
την Έκθεση Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας του Παγκόσµιου Οικονοµικού Φόρουµ συνεχίζει τη φθίνουσα πορεία της και χάνει
δύο θέσεις για το έτος 2019. Σύµφωνα µε τον δείκτη ευκολίας στην
άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Παγκόσµιας Τράπεζας
για την περίοδο Μαίου 2018 – Μαίου 2019 η Ελλάδα κατατάχτηκε στην 79η θέση από την 72η που είχε το προηγούµενο έτος. Ως
εκ τούτου ακόµη και αν η εξέλιξη µε την πανδηµία είναι η πλέον
επιθυµητή, ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας επηρεάζεται από πολλούς άλλους παράγοντες οι οποίοι δεν
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί.
Η συγκράτηση της ανεργίας για το δεύτερο τρίµηνο του 2020,
1. ΙΟΒΕ, Η ελληνική οικονοµία, τεύχος 3/20
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οφείλεται πρωτίστως στα µέτρα στήριξης της απασχόλησης που
έλαβε η κυβέρνηση για τους εργαζόµενους και για τις επιχειρήσεις που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους και για αυτές που
η λειτουργία τους επηρεάστηκε από την πανδηµία. Τα µέτρα που
έλαβε και συνεχίζει να λαµβάνει η κυβέρνηση αφορούν την οικονοµική στήριξη επιχειρήσεων για τη διατήρηση της απασχόλησης
και την οικονοµική στήριξη των εργαζοµένων, που δεν εργάζονται,
για την προστασία του εισοδήµατός τους. Συγκρίνοντας το δεύτερο τρίµηνο το 2020 µε το δεύτερο τρίµηνο του 2019 βλέπουµε ότι
η ανεργία µειώνεται από 805.000 άτοµα σε 768.300 αλλά ο αριθµός των ανέργων αυξάνεται κατά 1,21% µεταξύ Γ’ και ∆’ τριµήνου
2019, µειώνεται κατά 5,3% µεταξύ ∆’ τριµήνου 2019 και Α’ τριµήνου 2020 και στη συνέχεια αυξάνεται κατά 3,11% µεταξύ Α’ και Β’
τριµήνου 2020. Τα στοιχεία της απασχόλησης µας δίνουν µία λίγο
διαφορετική εικόνα για την προαναφερόµενη περίοδο. Ο αριθµός
των απασχολουµένων ξεκινά να µειώνεται από το Γ’ τρίµηνο 2019
από 3.971.900 σε 3.901.800 το ∆’ τρίµηνο 2019, σε 3.852.600 το
Α’ τρίµηνο 2020 και σε 3.844.000 στο Β’ τρίµηνο 2020. Η µείωση
του αριθµού των απασχολουµένων κατά 8.600 άτοµα το Β’ τρίµηνο 2020 και η αύξηση των ανέργων 23.200 άτοµα το ίδιο τρίµηνο
οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στην πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της πανδηµίας. Πρέπει
να επισηµανθεί ότι ενώ από το Β’ τρίµηνο 2019 παρατηρείται µείωση του αριθµού των απασχολουµένων και αύξηση του οικονοµικά
µη ενεργού πληθυσµού, το Β’ τρίµηνο 2020 παρατηρείται αύξηση
του εργατικού δυναµικού (κατά 14.600 άτοµα) και µείωση του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού κατά 17.900 άτοµα και µείωση
του πληθυσµού σε ηλικία προς εργασία κατά 3.300 άτοµα. Αυτό
σηµαίνει ότι η αύξηση του εργατικού δυναµικού κατά 14.600 δεν
απορροφήθηκε από την απασχόληση και προστέθηκε στην ανεργία. Η αύξηση του εργατικού δυναµικού µε την αντίστοιχη µείωση
του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού υποδεικνύει ότι η µείωση
του εισοδήµατος λόγω των οικονοµικών συνθηκών είχε ως αποτέλεσµα περισσότερα άτοµα να δηλώσουν ότι θέλουν να εργαστούν.
Εκτός όµως των µεταβολών στην απασχόληση και στην ανεργία
έχουν επέλθει σηµαντικές µεταβολές ως προς τον τρόπο της εργασίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας του Eurofound12για την
περίπτωση της Ελλάδας, περίπου το 14% των ερωτηθέντων έχασε
2. Eurofound (2020), Living, working and COVID-19, COVID-19 series,
Publications Office of the European Union, Luxembourg.
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τη δουλειά του και το ποσοστό αυτό είναι το τρίτο υψηλότερο ποσοστό, µετά την Ισπανία και την Κύπρο, στην EU-27, το 32% είδε
τις ώρες εργασίας του να µειώνονται σηµαντικά, περίπου το 24%
θεωρεί ότι πιθανώς να χάσει τη δουλειά του τους επόµενους 3 µήνες, περίπου 26% των εργαζοµένων εντάχθηκαν σε καθεστώς τηλεργασίας. Το ποσοστό αυτό είναι το δεύτερο χαµηλότερο µεταξύ
των χωρών της ΕΕ-27. Αξίζει να επισηµανθεί ότι το ποσοστό των
ατόµων που εντάχθηκαν σε καθεστώς τηλεργασίας στη Φιλανδία
άγγιξε το 58%.
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο που επεξεργάζεται η Ελλάδα για
την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει ως κύριους
στόχους : α) τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, β) την ενίσχυση
της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, γ) την πράσινη ανάπτυξη, δ) τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και την τεχνολογική αναβάθµιση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και ε) την αναβάθµιση
των υποδοµών και τη στήριξη της περιφέρειας. Πέρα από το πόσο
επιτυχώς θα υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, τίθεται το θέµα ότι : α)
αγνοούνται παράγοντες που την προηγούµενη περίοδο δεν ευνοούσαν την αύξηση της απασχόλησης, άρα θα συνεχίσουν να εµποδίζουν την αύξηση της απασχόλησης και β) οι εργασιακές σχέσεις
µετά την πανδηµία δεν θα είναι ίδιες µε αυτές πριν την πανδηµία. Η
περίοδος αυτή ανέδειξε εκ νέου τις παθογένειες της ελληνικής οικονοµίας, τα προβλήµατα στην αγορά εργασίας και τις διαµορφούµενες τάσεις και ζητάει δυναµικές λύσεις. Η ανασφάλεια στο χώρο
της εργασίας και η δυαδικότητα µεταξύ απασχολουµένων δύο ταχυτήτων θα ενταθεί εκτός και αν διαβάσουµε σωστά τα µηνύµατα
αυτής της περιόδου.
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2020: Ένα απρόσµενο έτος ως
εφαλτήριο για επανεκκίνηση –
ο αντίκτυπος στο συνταξιοδοτικό
Θωµάς Πουφινάς,
Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Κανείς δεν περίµενε στην έναρξη του 2020, ενός έτους που η
ευφορία είχε επανέλθει σταδιακά και στη χώρα µας, που οι αγορές απολάµβαναν, που ακόµα και τα ψηφία του χαρακτηρίζονταν
από συµµετρία και αρµονία, ότι θα εξελισσόταν µε τόσο ιδιαίτερο
τρόπο όχι µόνο για την οικονοµική δραστηριότητα αλλά και για
την ανθρώπινη ζωή. Μία πανδηµία, που µόνο σε ταινίες στον κινηµατογράφο ή σε ασφαλιστήρια συµβόλαια – λόγω επιµονής των
αντασφαλιστών –σε κάποιες περιπτώσεις προβλεπόταν, ήρθε για
να αφήσει το αποτύπωµά της στις οικονοµίες των χωρών, στην παραγωγική δραστηριότητα των εταιρειών και στην καθηµερινή ζωή
των ανθρώπων σε όλο τον κόσµο. Η εικόνα αυτή ενδεχόµενα να
εµφανίζεται ως ζοφερή, αλλά ενδεχόµενα να µπορέσει να αποτελέσει και την απαρχή για µία νέα ανοδική πορεία.
Βλέποντας την εικόνα όπως έχει σήµερα διαµορφωθεί, σύµφωνα µε τις επικαιροποιηµένες προβλέψεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για τον Οκτώβριο του 2020 η παγκόσµια ανάπτυξη
προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά –4,4% το 2020, 1,1 εκατοστιαίες µονάδες κάτω από την πρόβλεψη του Απριλίου 2020, αλλά
0,8 µονάδες επάνω από την πρόβλεψη του Ιουνίου 2020. Η πανδηµία COVID-19 είχε αρνητικότερο αντίκτυπο στη δραστηριότητα
το πρώτο εννεάµηνο του 2020 από ό, τι αναµενόταν και η ανάκαµψη προβλέπεται να είναι πιο σταδιακή από ό, τι είχε προβλεφθεί
προηγουµένως. Το 2021 η παγκόσµια ανάπτυξη προβλέπεται στο
5,2%. Συνολικά, αυτό θα οδηγήσει το ΑΕΠ του 2020 περίπου 7,5
ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα από ό, τι στις προβλέψεις του Ιανουαρίου 2020, πριν από την πανδηµία. Παρόλο που σταδιακά οι
περισσότερες οικονοµίες επανεκκίνησαν µετά τους περιορισµούς
που είχαν επιβληθεί ως το Μάιο, η νέα έξαρση της πανδηµίας σε
πολλές χώρες οδηγεί σε νέους περιορισµούς. Ενώ η ταχεία ανάκαµψη στην Κίνα έχει εκπλήξει, η µακρά πορεία της παγκόσµιας
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οικονοµίας στα προ πανδηµίας επίπεδα δραστηριότητας παραµένει επιρρεπής σε οπισθοδρόµηση. Η προβλεπόµενη ανάκαµψη του
2021 µετά τη βαθιά ύφεση του 2020 συνεπάγεται µια µικρή αναµενόµενη αύξηση στο παγκόσµιο ΑΕΠ για την περίοδο 2020–21 κατά
0,6% σε σχέση µε το 2019.
Η προσδοκία της έναρξης χρήσης εµβολίων που θα δαµάσει το
νέο αυτό ιό δηµιουργεί στο τέλος αυτής της χρονιάς µία νότα αισιοδοξίας στους ανθρώπους, στις επιχειρήσεις, στους επενδυτές
και στις αρµόδιες αρχές. Ακόµα και αν τα αποτελέσµατα δεν είναι
από την αρχή εντυπωσιακά δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για
µία επανεκκίνηση, στην οποία τα συνταξιοδοτικά σχήµατα – οι συντάξεις, αλλά και η κοινωνική ασφάλιση στο σύνολό της έχει ένα
ενεργό ρόλο να διαδραµατίσει.
Επανεκκίνηση
Η πανδηµία που επηρέασε το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας ανά τον κόσµο ανέδειξε ότι ανεξάρτητα από την ωριµότητα
της κάθε κοινωνίας, πολιτείας, πολιτισµού ή αγοράς, είναι όλες οι
χώρες και οι πολίτες τους το ίδιο εκτεθειµένοι. Ανέδειξε σε κάποιες
περιπτώσεις ως πιο ικανές χώρες που δεν είχαν τις ισχυρότερες
οικονοµίες, όπως η περίπτωση της Ελλάδας στο πρώτο κύµα της
πανδηµίας. Ως εκ τούτου έφερε όλες τις χώρες σε ένα level playing
field µε αυτό το κριτήριο. Επίσης, η οικονοµική δραστηριότητα
των (συγκρίσιµων µεταξύ τους) χωρών επηρεάστηκε – πλήγηκε σε
µεγάλο βαθµό κατά παρόµοια ποσοστά, γεγονός που συνηγορεί
στην προηγούµενη διαπίστωση της επαναφοράς σε ίσους ή καλύτερα ανάλογους όρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις και
οι κεντρικές τράπεζες είναι διατεθειµένες να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, και παρά τις τυχόν αντίθετες φωνές, η χρηµατοδότηση
αυτή ενδεχόµενα να αποτελέσει το εφαλτήριο για επανεκκίνηση
της οικονοµίας της κάθε χώρας στο σύνολό της, αλλά κυρίως συστατικών της που χρήζουν βελτίωσης αλλά και συνεισφέρουν σε
αυτή. Η Ελλάδα, έχει την ευκαιρία να το πετύχει αυτό αφενός στο
σύνολο της οικονοµίας της, αφετέρου στον ευαίσθητο τοµέα των
συντάξεων.
Αναφορικά µε τις συντάξεις, οι κατευθύνσεις που θα µπορούσαν
να συνδράµουν στην επανεκκίνηση αυτή έχουν να κάνουν µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, δηλαδή τους ασφαλισµένους, τους εργοδότες και την πολιτεία, αλλά και το λειτουργικό µοντέλο, δηλαδή τις
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υποδοµές, τον τρόπο συσσώρευσης και της απόδοσης των παροχών, αλλά και των επενδύσεων.
Ειδικότερα φέτος ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει πεδία που είναι σηµαντικά και για τα ενδιαφερόµενα µέρη – και ιδιαίτερα τους
ασφαλισµένους, αλλά και το λειτουργικό µοντέλο των συντάξεων.
Ενδιαφερόµενα µέρη
Είναι χαρακτηριστικό των προηγούµενων σχολιασµών του ΟΕΕ
για τον προϋπολογισµό ότι είχε τονιστεί η σηµαντικότητα της προσιτότητας των εισφορών ώστε να είναι εφικτή η επιχειρηµατικότητα
– ειδικά για νέους επιχειρηµατίες, αλλά και η βιωσιµότητα των υφιστάµενων επιχειρήσεων. Επίσης, είχε επισηµανθεί η σηµαντικότητα
της αύξησης της εισπραξιµότητας αντί της αύξησης των ονοµαστικών εισφορών. Τέλος είχε εντοπισθεί η δυνατότητα µείωσης των
εξόδων ώστε να υπάρχει περιθώριο για κάλυψη των ασφαλιστικών
αναγκών.
Το πλήγµα που έχει δεχθεί η επιχειρηµατική και οικονοµική δραστηριότητα ως αποτέλεσµα της πανδηµίας µπορεί εν µέρει να θεραπευθεί από µία ελάφρυνση του ασφαλιστικού (και φορολογικού)
φορτίου για τα µέρη που συνεισφέρουν. Με τον τρόπο αυτό όχι
µόνο θα διευκολυνθεί η ανάκαµψη, αλλά θα υπάρξει και µία ευκαιρία για επανεκκίνηση, µε µία σειρά από άλλες ενέργειες που παρακάτω αναλύουµε.
Παρατηρείται λοιπόν ότι ο προϋπολογισµός φέτος προβλέπει τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες,
την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα που
προέρχονται από ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα και τη δυνατότητα προσλήψεων χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για 6 µήνες και
µε απλοποιηµένες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Ταυτόχρονα, στον αντίποδα, αναφέρει τη βελτίωση της εισπραξιµότητας των ασφαλιστικών οφειλών και την ενίσχυση της δράσης
αυτής.
Οι επιλογές αυτές αναµένεται να έχουν ευνοϊκά αποτελέσµατα,
τα οποία ενδεχόµενα να µη µπορούµε τώρα να ποσοτικοποιήσουµε λόγω του σύντοµου διαστήµατος που µεσολαβεί, αλλά και του
αντίκτυπου της πανδηµίας, αλλά επιτρέπουν τη µείωση της αδήλωτης εργασίας, την ένταξη στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης της
χώρας και την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας.
Αν αυτά συµβούν, τότε αποτελούν παρακαταθήκη για το µέλλον
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και αναµένεται να έχουν ευεργετικές συνέπειες στη µείωση της ανεπίσηµης οικονοµίας και της εισφοροδιαφυγής, καθώς δε θα αποτελούν τροχοπέδη στην δηλωµένη δραστηριοποίηση των εργαζοµένων είτε ως εργοδοτών είτε ως απασχολουµένων. Επιπλέον,
αναµένεται να ιδωθούν θετικά µεσοπρόθεσµα, ώστε να αυξήσουν
την ανταγωνιστικότητα της χώρας, να προσελκύσουν επενδύσεις
και να αυξήσουν την απασχόληση, τα οποία στο σύνολό τους αναµένεται µεσο- µακροπρόθεσµα να αυξήσουν το ύψος των συνολικών εισφορών και άρα το συνολικό όφελος για το συνταξιοδοτικό
σύστηµα και την κοινωνική ασφάλιση της χώρας και συνεπώς την
ανταποδοτικότητα του συστήµατος.
Λειτουργικό Μοντέλο
Το επενδυτικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια
από αρνητικά επιτόκια και περιόδους αυξηµένης µεταβλητότητας.
Αυτό καθιστούσε και καθιστά την εύρεση περιουσιακών στοιχείων καλής ποιότητας που θα επιτύχουν αποδόσεις επαρκείς για την
κάλυψη των υπεσχηµένων παροχών δύσκολη. Η στροφή σε επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου, όπως ιδιωτικές τοποθετήσεις σε µετοχές και εκδόσεις χρέους οδηγεί µεν σε αυξηµένες δυνάµει αποδόσεις, µε αβέβαιο αποτέλεσµα δε. Τα συνταξιοδοτικά ταµεία είναι
ανά τον κόσµο οι µεγαλύτεροι επενδυτές σε τέτοιες εναλλακτικές
µορφές επενδύσεων και τα οφέλη τους είχαµε επισηµάνει στον
περσινό σχολιασµό. Τα οφέλη αυτά εντοπίζονται αφενός στις υψηλότερες αποδόσεις για τα συνταξιοδοτικά σχήµατα, αφετέρου στη
χρηµατοδότηση εγχειρηµάτων που η πολιτεία θα αδυνατούσε να
χρηµατοδοτήσει στο σύνολό τους, όπως για παράδειγµα έργα υποδοµών. Όµως ο αυξηµένος κίνδυνος δεν καθιστά εφικτή την εγγύηση των συνταξιοδοτικών παροχών. Σε σχολιασµό προηγούµενου
προϋπολογισµού, αλλά και µε άρθρα µας τόσο στις εκδόσεις του
ΟΕΕ, αλλά και επιστηµονικών περιοδικών, έχουµε επισηµάνει τον
τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να επιτευχθεί µετάβαση σε ένα
κεφαλαιοποιητικό σύστηµα από το υφιστάµενο διανεµητικό ώστε
να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του συστήµατος, αλλά και να αµβλυνθεί το φορτίο της επίτευξης των εγγυήσεων, το οποίο οφείλεται όχι µόνο στην ικανότητα των περιουσιακών στοιχείων να καλύψουν τις υποχρεώσεις, αλλά και στην αύξηση των υποχρεώσεων
ως αποτέλεσµα της µακροβιότητας. Επίσης, έχουµε εκτιµήσει τη
συνεισφορά που θα υπήρχε στην ανάπτυξη από µία τέτοια µετά-
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βαση.
Ο προϋπολογισµός αυτή τη χρονιά αναφέρει τη µετάβαση από
το διανεµητικό στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα επικουρικής ασφάλισης. Αναφέρει τα οφέλη που αναµένεται να έχει η µεταρρύθµιση
αυτή στις επενδύσεις και στην οικονοµική µεγέθυνση, σε πλήρη
ευθυγράµµιση µε τα προηγούµενα ευρήµατά µας. Ως εκ τούτου
κρίνουµε ότι πρόκειται για επιλογή ιδιαιτέρως σηµαντική για τη βιωσιµότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος στο σύνολό του.
Η αποτελεσµατικότητα, τόσο της κοινωνικής ασφάλισης όσο
και του συνταξιοδοτικού – ασφαλιστικού συστήµατος, κρίνεται σε
µεγάλο βαθµό από την ευκολία πρόσβασης στην πληροφόρηση
που αφορά τους ασφαλισµένους, τους συνταξιούχους, τους εργοδότες, αλλά και τα ταµεία και την πολιτεία. Τα τεχνολογικά µέσα
πληροφορικής και επικοινωνίας που έχουµε στη διάθεσή µας επιτρέπουν την πλήρη ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών αλλά
και τη γνωστοποίηση των εισφορών και των παροχών, καθώς και
τη δυνατότητα υπολογισµού τους. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
η διαλειτουργικότητα και ο επανασχεδιασµός των διαδικασιών µε
τη χρήση µέσων τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας στην
κοινωνική ασφάλιση και στο συνταξιοδοτικό σύστηµα, εκτιµάται
ότι µπορεί να βοηθήσει αφενός στη µείωση των εξόδων και της
γραφειοκρατίας αφετέρου στην αύξηση της αξιοπιστίας, της παραγωγικότητας και της διαφάνειας και κατ’ επέκταση της ικανοποίησης των πολιτών.
Προς την κατεύθυνση αυτή ο προϋπολογισµός προβλέπει εντός
του 2021 ψηφιοποίηση και ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος
προς τους πολίτες. Αυτή περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την ψηφιακή
απονοµή σύνταξης, τη διαφανή απεικόνιση του ασφαλιστικού συστήµατος και την αξιόπιστη ενηµέρωση των µελλοντικών συνταξιούχων.
Οι ενέργειες που απαρτίζουν την πρωτοβουλία αυτή είναι προς
την ορθή κατεύθυνση όχι µόνο για όσα αναφέρθηκαν, αλλά γιατί
κυρίως οι άνθρωποι βρίσκονται ήδη εδώ και πολλά χρόνια ανάµεσα σε οθόνες και ταυτόχρονα µε τη φυσική τους ζωή έχουν και
ψηφιακή ζωή. Αφού η τράπεζά τους, η ασφαλιστική τους επιχείρηση και µία σειρά από άλλους φορείς είναι ήδη µέρος της ψηφιακής
τους ζωής, δε θα µπορούσε να απουσιάζει η σύνταξή τους και η
κοινωνική ασφάλισή τους. Με αφορµή την πανδηµία και τη µείω-
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ση της µετακίνησης και της δια ζώσης επικοινωνίας η ψηφιακή ζωή
έγινε ακόµα πιο δραστήρια από τη φυσική ζωή. Ως εκ τούτου η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και της πληροφόρησης και η συνεπακόλουθη απλοποίησή τους αναµένεται να τύχει της αποδοχής των
πολιτών, των εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων αυτών στους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης και στα ταµεία) και των εργοδοτών.
Επιπλέον, εκτιµάται ότι θα συνδράµει στη µείωση των δαπανών και
στην ελάττωση του χρόνου που η µέχρι τώρα συναλλακτική δραστηριότητα µε την κοινωνική ασφάλιση – συνταξιοδοτικά ταµεία
συνεπαγόταν.
Πιθανά επόµενα βήµατα
Η δηµογραφία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήµατος και της κοινωνικής ασφάλισης.
Σε µία υπό δηµοσίευση εργασία µας διαπιστώνουµε ότι ο πληθυσµός, η ηλικιακή αναλογία εξάρτησης, η γονιµότητα, η µετανάστευση και η ανεργία καθορίζουν το επίπεδο των συνταξιοδοτικών παροχών και παροχών κοινωνικής ασφάλισης στις χώρες του ΟΟΣΑ.
Μάλιστα, οι χώρες που έχουν γενναίες παροχές υγείας και κοινωνικές παροχές τείνουν να χρηµατοδοτούν γενναία και τις συντάξεις
τους. Συνεπώς η φροντίδα των δηµογραφικών χαρακτηριστικών
δύναται να βοηθήσει στην επίτευξη επαρκών συνταξιοδοτικών και
ασφαλιστικών παροχών.
Ο προϋπολογισµός δείχνει να το αναγνωρίζει, καθώς αναφέρει
µία σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην αύξηση της απασχόλησης, την άµβλυνση της επίπτωσης του δηµογραφικού και της στήριξης της οικογένειας. Είναι σαφές ότι τα αποτελέσµατα ενδέχεται
να µην είναι άµεσα. Σίγουρα όµως θα αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού στο µέλλον.
Συµπέρασµα
Ο φετινός προϋπολογισµός περιλαµβάνει µία σειρά από κατευθύνσεις που είχαν επισηµανθεί στο παρελθόν ως καθοριστικοί παράγοντες για τη βιωσιµότητα και ανταποδοτικότητα του συνταξιοδοτικού συστήµατος και την ανάδειξη της συνεισφοράς του στην
ανάπτυξη της χώρας. Με συνεπή, συστηµατικό και µακροχρόνιο
σχεδιασµό οι ενέργειες αυτές αναµένεται να αποδώσουν µε οφέλη
στην απασχόληση, στην επιχειρηµατικότητα, στο δηµογραφικό και
στην ανάπτυξη τα οποία µε της σειρά τους θα ενισχύσουν το συντα-
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ξιοδοτικό αλλά και την οικονοµία και κοινωνία στο σύνολό τους.
Βιβλιογραφία
IMF, World Economic Outlook, A Crisis Like No Other, An
Uncertain Recovery, June 2020, https://www.imf.org/en/
Publications/WEO
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Ο ρόλος των ∆ηµοσίων Επενδύσεων και της
Ιδιωτικής Κατανάλωσης στην ελληνική οικονοµία
Φώτιος Μητρόπουλος,
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Οικονοµικών Επιστηµών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΟΕΕ
Αντώνιος Σαραντίδης,
∆ιδάκτορας Οικονοµικών Επιστηµών
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο

Ο Προϋπολογισµός του 2021 που κατατέθηκε περιλαµβάνει µέτρα και κοινωνικές παρεµβάσεις για την ανάσχεση, όσο το δυνατόν, των αρνητικών επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδηµία της
COVID-19. Η υγειονοµική κρίση έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σηµάδια
της στην παγκόσµια οικονοµία αλλά και ειδικότερα στην ελληνική. Στον προϋπολογισµό περιέχονται στοιχεία αβεβαιότητας αφού
κανείς δε γνωρίζει πως θα εξελιχθεί η πορεία της πανδηµίας. Η Ελληνική Πολιτεία, µέσω των έγκαιρων παρεµβάσεών της, έχει προσπαθήσει να τονώσει την οικονοµία και να ενισχύσει τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν και αυτήν την κρίση. Μια κρίση,
που στην περίπτωση της χώρας µας, έρχεται µετά από δέκα χρόνια λιτότητας και περιορισµένων δυνατοτήτων. Βασική προϋπόθεση, για την ανάσχεση των ανωτέρω αρνητικών επιπτώσεων, είναι η
ύπαρξη ενός σταθερού πολιτικού και οικονοµικού περιβάλλοντος,
καθώς και η ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των δηµόσιων επενδύσεων. Οι δύο αυτοί παράγοντες θα έχουν καθοριστική
σηµασία στους θετικούς ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ καθώς θα τονώσουν σηµαντικά τη ρευστότητα και την απασχόληση.
Η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και η οποία σύµφωνα
µε τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας συµµετέχει
σε ποσοστό άνω του 65% στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. Ωστόσο,
λόγω των παγκόσµιων υγειονοµικών εξελίξεων στο 2020 και µετά
τα αναγκαστικά lockdown του Απριλίου και Νοεµβρίου, η ιδιωτική κατανάλωση δέχεται ισχυρές πιέσεις. Αυτές προέρχονται από
την αναστολή της λειτουργίας των καταστηµάτων λιανικού εµπο-
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ρίου, εστίασης, των ξενοδοχείων, των επιχειρήσεων διασκέδασης
και ψυχαγωγίας κλπ. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια την ταυτόχρονη
υπολειτουργία όλων των λοιπών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας. Η απειλή της υγείας των καταναλωτών, λόγω της υγειονοµικής
κρίσης και ο φόβος της ανεργίας, δρουν δραστικά κατά της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Σύµφωνα µε τον πίνακα 1.3 του προϋπολογισµού, η ιδιωτική κατανάλωση αναµένεται να παρουσιάσει µία µείωση της τάξεως του
7,6% για το 2020 σε σύγκριση µε το 2019. Η πρόβλεψη για το έτος
2020 στον προϋπολογισµό του 2019 ήταν µία αύξηση της τάξεως
του 1,8%, ωστόσο το ποσοστό αυτό ανατράπηκε από την υγειονοµική κρίση. Αξίζει βέβαια να τονίσουµε ότι ενώ προβλεπόταν αύξηση 0,6% για το 2019, αυτή έκλεισε µε 1,9%, σηµειώνοντας άνοδο
κατά 316%. Οι προβλέψεις για το 2021 παρουσιάζουν µία αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 3,0% σε σύγκριση µε τα στοιχεία
του 2020.
Η µείωση κατά 7,6%, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, σε σχέση µε τον περσινό προϋπολογισµό συνδέεται µε το κλίµα που
επικράτησε λόγω των παρατεταµένων lock down καθώς και της
COVID-19. Η πρόβλεψη για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
κατά 3,0%, συνδέεται άρρηκτα µε την αντιµετώπιση της πανδηµίας
και τον εµβολιασµό του πληθυσµού καθώς επίσης και τις φορολογικές αλλαγές για το 2021 που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Αυτά θα οδηγήσουν σε µία βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος. Η αβεβαιότητα και ο σκεπτικισµός για την επόµενη µέρα φαίνεται τόσο από την αναιµική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης
το 2021 όσο και από τη ραγδαία αύξηση των αποταµιεύσεων τους
τελευταίους µήνες. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας
της Ελλάδος για τον Οκτώβριο του 202013, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστηµα έφθασαν
τα 155,6 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας µια αύξηση 13,4 δισ. ευρώ σε
σχέση µε το Φεβρουάριο του 2020, πριν την εµφάνιση της υγειονοµικής κρίσης.

1. Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαίο ∆ελτίο Τραπεζικών Καταθέσεων, Νοέµβριος
2020
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Βέβαια αν υποθέσουµε ότι στο 2021 αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά η υγειονοµική κρίση τότε και πάλι τα ποσοστά ανάπτυξης της
ιδιωτικής κατανάλωσης παραµένουν σε αρκετά χαµηλά επίπεδα.
Προκειµένου να αναπτυχθεί η ιδιωτική κατανάλωση θα πρέπει να
υπάρξει ένα επιπλέον µίγµα θετικών παρεµβάσεων. Η περαιτέρω
µείωση των φορολογικών βαρών τόσο των ιδιωτών όσο και των
επιχειρήσεων είναι ένα από τα µέτρα τα οποία θα ενισχύσουν την
ιδιωτική κατανάλωση. Επίσης θα πρέπει να δοθεί έµφαση στην αύξηση της απασχόλησης του ιδιωτικού τοµέα και της αντιµετώπισης
των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το δηµόσιο και αντίστροφα. Ειδικότερα, η κυβέρνηση
θα πρέπει να αναζητήσει λύσεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως για τις οφειλές που δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο
της κρίσης. Κρίνεται επιτακτική η διευθέτηση αυτών των οφειλών
µέσω ευνοϊκών ρυθµίσεων, αλλιώς το ιδιωτικό χρέος (σήµερα
υπολογίζεται στα 235 δισ. ευρώ) θα αυξηθεί σε δυσεπίλυτα µεγέθη
και πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα οδηγηθούν αντιµέτωπα
µε πτωχεύσεις και άλλες µορφές χρεοκοπίας.
Σε αντίθεση µε την ιδιωτική κατανάλωση, η υγειονοµική κρίση
οδήγησε σε αύξηση της δηµόσιας κατανάλωσης η οποία προήλθε µέσα από στοχευµένες παρεµβάσεις στήριξης των νοικοκυριών
καθώς και των επιχειρήσεων. Οι δηµόσιες δαπάνες, µαζί µε την ιδιωτική κατανάλωση, αποτελούν έναν ακόµη σηµαντικό και κύριο
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παράγοντα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Μέσω των στοχευµένων δηµοσίων επενδύσεων σε καίριους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας είναι δυνατόν να ενισχυθεί και να τονωθεί ο ρυθµός
ανάπτυξης του ΑΕΠ. Την ίδια στρατηγική ακολουθούν και άλλα
κράτη προκειµένου να αντιµετωπίσουν τη στασιµότητα και πτώση
των εθνικών τους οικονοµιών από την επίδραση της υγειονοµικής
κρίσης.
Οι δηµόσιες επενδύσεις αναµένεται να έχουν κυρίαρχο ρόλο
στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2021. Η παρατεταµένη υγειονοµική
κρίση οδήγησε σε στασιµότητα τις ιδιωτικές επενδύσεις το 2020,
πράγµα το οποίο αναµένεται να συµβεί και κατά το πρώτο εξάµηνο του 2021. Η αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων σε καίριους
τοµείς αναµένεται να είναι καθοριστικής σηµασίας στη βελτίωση
του επενδυτικού κλίµατος. Τα έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 3.7 του προϋπολογισµού για το 2021. Το 2019 έκλεισε µε δηµόσιες επενδύσεις της
τάξεως των 2.858 εκατ. ευρώ έναντι εκτιµήσεων 3.549 εκατ. ευρώ
του προϋπολογισµού 2020. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην πτώση των επιχορηγήσεων από την ΕΕ. Η εκτίµηση για τα έσοδα του
Π∆Ε για το έτος 2020 ανέρχεται σε 5.466 εκατ. ευρώ, αυξηµένα
κατά 1.787 εκατ. ευρώ έναντι των προβλέψεων που περιλάµβανε ο
προϋπολογισµός του 2020. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην αύξηση των επιχορηγήσεων από την ΕΕ και κυρίως από την αύξηση των
επιχορηγήσεων από την ΕΤΠΑ. Για το 2021 η πρόβλεψη για τα έσοδα Π∆Ε είναι στα 4.192 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 23,30% (1.274
εκατ. ευρώ) σε σχέση µε το 2020.
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Από τον πίνακα 3.8 του κρατικού προϋπολογισµού προκύπτει
πως η κύρια πηγή πόρων του Π∆Ε προέρχεται από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Αν συγκρίνουµε τον προϋπολογισµό του
2021 µε αυτό του 2020 διαπιστώνουµε πως για τρίτη συνεχόµενη
χρονιά εγγράφονται δαπάνες Π∆Ε 6.750 εκατ. ευρώ, ανεξάρτητα
αν τελικά επιτευχθεί η όχι ο συγκεκριµένος στόχος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως µέσω των Π∆Ε ενισχύονται κατεξοχήν οι δηµόσιες υποδοµές (µεταφορές κλπ.), η υγεία και η εκπαίδευση, η ενέργεια και το περιβάλλον, εκσυγχρονίζουν τις δηµόσιες υπηρεσίες,
θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
της δηµόσιας διοίκησης, στηρίζοντας παράλληλα αναγκαίες δοµές
κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Η υλοποίηση των Π∆Ε το
2021 έχει ως στόχο την ενίσχυση της οικονοµίας µε αναπτυξιακές
δράσεις µε ταυτόχρονη στήριξη της κοινωνικής συνοχής.
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Ο προϋπολογισµός για το 2021 προβλέπει ότι οι δαπάνες Π∆Ε,
θα ανέλθουν στο ποσό των 6.750 εκατ. ευρώ. Από το ποσό των
6.750 εκατ. ευρώ, το ποσό 750 εκατ. ευρώ αφορά έργα που θα
χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και το ποσό
των 6.000 εκατ. ευρώ αφορά συγχρηµατοδοτούµενα έργα. Η κύρια πηγή για τη χρηµατοδότηση των Π∆Ε προέρχεται από πηγές
της Ε.Ε. και συγκεκριµένα αφορούν ηµιτελή έργα ΕΣΠΑ Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013 και Έργα ΕΣΠΑ Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. Ο προϋπολογισµός του 2020 προέβλεπε και
αυτός δαπάνες Π∆Ε ύψους 6.750 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι δαπάνες
Π∆Ε εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 10.421 εκατ. ευρώ, αυξηµένα
κατά 3.671 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αντιµετώπιση της υγειονοµικής κρίσης. Το 2019, συγκριτικά µε τις εκτιµήσεις του προϋπολογισµού 2019, βλέπουµε ότι είναι µειωµένο κατά
508 εκατ. ευρώ. Η υστέρηση αυτή των δαπανών του Π∆Ε έχει
άµεση επίδραση στην πραγµατική οικονοµία, αφού στερεί σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους.
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Από τον πίνακα 3.9 του κρατικού προϋπολογισµού, παρατηρούµε ότι διαχρονικά η ακαθάριστες επενδύσεις σε ποσοστό του ΑΕΠ
είναι συγκριτικά πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ. Το έτος 2020 εκτιµάται ότι θα ανέλθουν σε 3,6%, σε σχέση µε το 2,5% του 2019.
Σε αυτό το σηµείο κρίνεται άξιο αναφοράς, η ανάλυση µιας πρόσφατης µελέτης που πραγµατοποιήθηκε µετά από πρόσκληση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής14, µε στόχο την αποτίµηση των προγραµµάτων προσαρµογής στην ελληνική οικονοµία. Ένα από τα συµπεράσµατα της έρευνας ήταν ότι η µείωση των δηµοσίων επενδύσεων αποδείχθηκε πολύ µεγαλύτερη και πιο επίµονη από ό,τι
είχε προγραµµατιστεί και ζητηθεί από τους θεσµούς. Οι δηµόσιες
επενδύσεις µειώθηκαν κατά περίπου 2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2010-2011. Οι δηµόσιες επενδύσεις ενδεχοµένως χρησίµευαν
ως µεταβλητή προσαρµογής για την ταχύτερη βελτίωση του δηµοσιονοµικού ισοζυγίου, καθώς η κυβέρνηση αντιµετώπισε πολιτική
2. Study on the macroeconomic and fiscal path in Greece during the
economic adjustment programmes: 2010-2018, (2020), European Commission,
Directorate-General for Economic and Financial Affairs, CEPS, NIESR, ECORYS
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πίεση για να αποτρέψει την άσκοπη µείωση του επιπέδου της δηµόσιας κατανάλωσης.
Οι προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισµού 2021 για την ιδιωτική κατανάλωση καθώς για τις δηµόσιες δαπάνες είναι σχετικά αυξηµένες εν συγκρίσει µε τα προηγούµενα χρόνια, εντούτοις
κυµαίνονται ακόµη σε αρκετά χαµηλά επίπεδα. Οι συγκεκριµένες
προβλέψεις θα πρέπει να υλοποιηθούν στο ακέραιο προκειµένου
να µην επηρεάσουν αρνητικά τον προβλεπόµενο ρυθµό ανάπτυξης
της οικονοµίας. Η αύξηση αυτών των δύο παραγόντων µέσω στοχευµένων παρεµβάσεων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων θα
έχουν ως αποτέλεσµα συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Όλα αυτά βέβαια θα
εξαρτηθούν σε µεγάλο βαθµό και από την πορεία που θα έχει η
υγειονοµική κρίση στο έτος 2021 καθώς από την αντιµετώπιση αυτής µέσω στοχευµένων µέτρων του ελληνικού κράτους. Η ελληνική κυβέρνηση µέσω των αλλαγών και µεταρρυθµίσεων που προωθεί στο σχέδιο της ‘‘Eπιτροπής Πισσαρίδη’’, αλλά και των νόµων
που έχει ήδη ψηφίσει για τη µείωση των ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών έχουν ως στόχο την αντιστροφή του κλίµατος
και της τόνωσης της οικονοµίας. Αναµφισβήτητα, οι εκτιµήσεις που
γίνονται για την επόµενη χρονιά έχουν µια σηµαντική προϋπόθεση: την επαναφορά στην κανονικότητα. Οι υγειονοµικές εξελίξεις,
όπως έχουµε αναφέρει, αποτελούν τον πρόδροµο δείκτη τόσο για
τις δηµόσιες επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση όσο και για
το σύνολο της οικονοµίας. ∆υστυχώς όµως, αυτός ο δείκτης δεν
αφήνει κανένα περιθώριο για εφησυχασµό.
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Με διορατικότητα, τόλµη και σύνεση:
Προσχέδιο Προϋπολογισµού 2021: ∆απάνες Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Υγείας και
Παιδείας
Ζουµπουλίδης Βασίλης,
Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

Η συζήτηση και αξιολόγηση για το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισµού 2021 σε ευρωπαϊκό επίπεδο άρχισε µε τις καλύτερες
συνθήκες και προϋποθέσεις συγκριτικά µε προηγούµενες χρονιές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει ήδη χαρακτηρίσει ως «…σύµφωνο µε τις κοινοτικές συστάσεις εν µέσω πανδηµίας…» συστάσεις
που αναφέρονται σε δύο κυρίως στόχους: στη στήριξη της απασχόλησης και της οικονοµίας συνολικά. Τόνισε ωστόσο, ότι χώρες µε
υψηλό χρέος, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και άλλες
θα πρέπει «…να διασφαλίσουν ότι διατηρείται η βιωσιµότητά του
µεσοπρόθεσµα…».
Από την παραπάνω διαπίστωση/πρόταση αλλά και από άλλες
δηλώσεις ευρωπαίων αξιωµατούχων είναι πλέον εµφανές, ότι οι
πολιτικοοικονοµικές προτεραιότητες και ιεραρχήσεις δράσεων
τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επίπεδο άµεσης εφαρµογής πολιτικών µέτρων και αποφάσεων έχουν αλλάξει σηµαντικά. Πρόκειται
βέβαια για µια αλλαγή που εκπορεύεται από την αντιµετώπιση της
πανδηµίας του κορωνοϊού, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και
µάλιστα σε παγκόσµιο επίπεδο και ανάγκασε τις περισσότερες, αν
όχι όλες, τις οικονοµίες του πλανήτη να αναθεωρήσουν, να επαναξιολογήσουν και να επαναδιατυπώσουν τις πολιτικοοικονοµικές
τους δράσεις και προτεραιότητες. Μέσα σε αυτό το γενικότερο οικονοµικό κλίµα που διαµορφώθηκε τόσο πανευρωπαϊκά όσο και
παγκόσµια πρέπει να κινηθεί και να εφαρµοστεί ο κρατικός προϋπολογισµός του 2021.
Στη συνέχεια θα εστιάσουµε κατ’αρχήν σε µια συνοπτική αξιολόγηση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) που
περιλαµβάνεται στο προσχέδιο προϋπολογισµού του 2021 καθώς
και λόγω της αδιαµφισβήτητης σηµαντικότητάς τους στις δαπάνες
των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Παιδείας.
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Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών του µέλλοντος που βασίζονται στην τεχνολογία θα συγχωνευθούν σε πολύπλοκες διαδικασίες. Οι απαιτήσεις για τα προσόντα των εργαζοµένων αυξάνονται
µε διαρκώς γρηγορότερους ρυθµούς. Η γνώση και οι καινοτοµίες
γίνονται κεντρικοί παράγοντες για µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.
Η Ελλάδα µπορεί να επωφεληθεί από αυτήν την εξέλιξη. Τις προϋποθέσεις για αυτό µπορεί να τις ενισχύσει το Π∆Ε µε δράσεις σε
κατάλληλες υποδοµές και τεχνικά πρότυπα, στην ερευνα και ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, την χρηµατοδότηση
εκκίνησης καινοτόµων επιχειρήσεων και, ιδίως, µε τις κατάλληλες
επενδύσεις σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
∆ε θα πρέπει εξάλλου να διαφύγει της προσοχής µας, ότι σχετικά
µε τη χρηµατοδότηση επενδύσεων (κρατικών ή/και ιδιωτικών) οι
προϋποθέσεις είναι εξαιρετικά ευνοϊκές, λόγω κυρίως των χαµηλών επιτοκίων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατέστησε σαφές
ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστο βραχυπρόθεσµα, να προβεί σε αλλαγή στάσης σχετικά µε την πολιτική των αρνητικών επιτοκίων. Η
παρούσα συγκυρία ευνοεί τη χρηµατοδότηση επενδύσεων γενικά,
και σε αυτή την κατεύθυνση θα µπορούσαν να επανεξετασθούν
δράσεις µε συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.
Οι δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό για το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας προβλέπεται να ανέλθουν σε 5.482 εκατ. ευρώ,
δηλαδή θα αυξηθούν κατά περίπου 44% σε σχέση µε τον προηγούµενο χρόνο. Θα κατευθυνθούν µεταξύ άλλων στην εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού καθώς και σε νέες υποχρεώσεις που απορρέουν από την υλοποίηση σηµαντικών εξοπλιστικών
προγραµµάτων. Οι διαχρονικά υψηλές στρατιωτικές δαπάνες της
χώρας αντικατοπτρίζουν ένα γεωπολιτικό πρόβληµα που υπάρχει
στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, τη διαµάχη της χώρας µας µε την
Τουρκία σχετικά µε τα κυριαρχικά δικαιώµατα στο Αιγαίο και στην
ανατολική Μεσόγειο, και η αύξησή τους είναι επιτακτική και απόλυτα δικαιολογηµένη, λόγω της αυξανόµενης επιθετικής δραστηριότητας της γειτονικής χώρας.
Η ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναµης της χώρας µας, θα λειτουργήσει καταλυτικά στη συγκεκριµένη διαµάχη, παράλληλα µε
κινήσεις στρατηγικών συµµαχιών σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα
φαίνεται να είναι η µόνη χώρα της Ε.Ε. που αντιµετωπίζει πρόβληµα αµφισβήτησης κυρίως των θαλασσίων συνόρων της και η έλλειψη τόσο στρατιωτικού όσο και πολιτικού/διπλωµατικού αποτρε-
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πτικού µηχανισµού από την πλευρά της Ένωσης καθιστά επιτακτικότερη τη διαρκή ενίσχυση της αµυντικής της ικανότητας, µε συνέπεια να αφαιρούνται από τον προϋπολογισµό της πόροι, που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε δραστηριότητες τόνωσης και
ανάπτυξης της οικονοµίας της. Η ιδιαιτερότητα αυτή φαίνεται όµως,
λόγω της αυξηµένης τουρκικής προκλητικότητας το τελευταίο χρονικό διάστηµα, να γίνεται ολοένα και πιο κατανοητή και αποδεκτή
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αποµένει αυτή η συγκυρία να
µεταφρασθεί και σε πολιτικοοικονοµικά οφέλη για τη χώρα µας.
Εξετάζοντας τα ανώτατα όρια των δαπανών του Υπουργείου
Υγείας διαπιστώνουµε ότι οι δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό αναµένεται να ανέλθουν στα 4.197 εκατ. ευρώ από τις οποίες
131 εκατ. αφορούν παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Επιπρόσθετα έχουν περιληφθεί δαπάνες που σχετίζονται µε
την υλοποίηση µέτρων αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της πανδηµίας του κορονοϊού ύψους 523 εκατ. ευρώ. Μέσω του
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων του φορέα χρηµατοδοτούνται επίσης δαπάνες για το Υπουργείο Υγείας που για το έτος
2021 προβλέπεται να ανέλθουν στα 60 εκατ. ευρώ.
Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι προϋπολογισµοί των
υπουργείων υγείας όλων των χωρών της ΕΕ, µε τον Γερµανό Οµοσπονδιακό Υπουργό Υγείας να δηλώνει χαρακτηριστικά, κατά τη
συζήτηση του προϋπολογισµού του υπουργείου του στην οµοσπονδιακή Βουλή, ότι «…µια ισχυρή οικονοµία µπορεί να λειτουργήσει και να πετύχει µόνο µέσα σε ένα ισχυρό σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης…».
Η παραπάνω δήλωση, ιδιαίτερα στη σηµερινή συγκυρία, αποτυπώνει µεταξύ άλλων µια ανακατάταξη προτεραιοτήτων σχετικά
µε τη διαµόρφωση των κρατικών προϋπολογισµών, µε µια αναβάθµιση στρατηγικού χαρακτήρα των υπουργείων υγείας και την
αντιµετώπιση των δαπανών τους µε µεγαλύτερη κατανόηση, υπευθυνότητα αλλά και ελαστικότητα. Η εύρυθµη και αποτελεσµατική
λειτουργία των υπηρεσιών παροχής πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας της χώρας, αποκτά πλέον απόλυτη προτεραιότητα, όπως άλλωστε συµβαίνει τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο
και σε παγκόσµιο επίπεδο.
Η αναφορά σε διεθνές επίπεδο γίνεται για να καταδείξει αδιαµφισβήτητα, ότι η χρηµατοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στη
διαρκή βελτίωση του επιπέδου των προσφερόµενων υπηρεσιών
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υγείας, στην αναβάθµιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των ασθενών (ιδιαίτερα αυτών που προσβλήθηκαν από τον κορωνοϊό), στην
ανανέωση και στον εκσυγχρονισµό τόσο του ιατρικού εξοπλισµού
όσο και των κτιριακών υποδοµών, καθώς και στην εξασφάλιση της
απρόσκοπτης διαδικασίας εφοδιασµού µε ιατροφαρµακευτικό και
λοιπό υλικό, είναι προς την κατεύθυνση που ακολουθεί διεθνώς
το σύνολο των κρατικών προϋπολογισµών.
Οι δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισµό για το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων προβλέπεται να ανέλθουν σε 5.605
εκατ. ευρώ, από τις οποίες 4.895 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από
τον τακτικό προϋπολογισµό και 710 εκατ. Ευρώ από το Π∆Ε. Οι
σηµαντικότερες δαπάνες του συγκεκριµένου υπουργείου, λαµβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες, είναι κατά την άποψή µας η
υποστήριξη της αποµακρυσµένης διδασκαλίας και η διαρκής ανάγκη απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων µέσω των δράσεων
συγχρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, που αφορούν
στην Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση, το µεγαλύτερο µέρος των
οποίων υλοποιεί το συγκεκριµένο υπουργείο µέσω του Π∆Ε.
Σε πολλές χώρες της ΕΕ αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο το εν
λόγω υπουργείο ονοµάζεται κατ΄ αρχήν Υπουργείο Παιδείας και
Έρευνας, κάτι που καταδεικνύει την άµεση και άρρηκτη σχέση που
θα πρέπει να συνδέει και να διέπει τις δύο αυτές εξίσου σηµαντικές και στρατηγικού χαρακτήρα δράσεις και επιδιώξεις του συγκεκριµένου υπουργείου. Παιδεία και Έρευνα θα πρέπει εξάλλου να
βρίσκονται πάντοτε πολύ ψηλά στις κυβερνητικές προτεραιότητες,
γιατί τα οφέλη από µια τέτοιου είδους στρατηγική συνεργασία διαχέονται σε ολόκληρη την οικονοµία, εξασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά της στο παρόν και κυρίως στο µέλλον.
Το Υπουργείο Παιδείας θα µπορούσε να συµβάλει ενεργά και
αποφασιστικά στη διαµόρφωση της ψηφιακής αλλαγής/εξέλιξης
της οικονοµίας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, ενισχύοντας την
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας στο πλαίσιο της χρηµατοδότησης της καινοτοµίας, ιδίως της µικροηλεκτρονικής, της τεχνητής νοηµοσύνης, της υψηλής απόδοσης και της ασφάλειας της
πληροφορικής. Θα µπορούσε να συµµετάσχει και να συµβάλλει
στη δηµιουργία ενός διεπιστηµονικού κέντρου για την ανάπτυξη ψηφιακών µεθόδων και τεχνολογιών, τόσο σε εθνικό όσο και
σε διεθνές/ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως κάνουν π.χ. η Γερµανία, η
Πολωνία και άλλες χώρες. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει επίσης να
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δοθεί στον εκσυγχρονισµό της επαγγελµατικής κατάρτισης. Εφαρµόζοντας επιτυχηµένα παραδείγµατα άλλων χωρών θα πρέπει να
επιδιωχθεί στην εκπαίδευση ένας συνδυασµός θεωρίας και πρακτικής, που θα προετοιµάζει τους εκπαιδευόµενους για αυτό που οι
επιχειρήσεις περιµένουν από αυτούς: όχι µόνο εξειδικευµένη γνώση, αλλά και πρακτική εµπειρία στην εφαρµογή αυτής της γνώσης.
Συµπερασµατικά η πανδηµία µετατοπίζει και µεταβάλλει το ευρύτερο πλαίσιο δράσης και εφαρµογής των κρατικών προϋπολογισµών σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι αναµφισβήτητα πρόσθετες
ανάγκες χρηµατοδότησης για την αντιµετώπισή της καθώς και οι
απαραίτητες µελλοντικές επενδύσεις, θα βρεθούν αντιµέτωπες µε
µια αναµενόµενη µείωση των κρατικών εσόδων, απροσδιόριστης
(µε τα σηµερινά δεδοµένα) χρονικής διάρκειας. Οι περισσότερες
κυβερνήσεις αποφάσισαν αυξήσεις κονδυλίων και δαπανών για
την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας. Οι αποφάσεις αυτές είναι χωρίς εναλλακτικές λύσεις, γιατί «…οι δράσεις κοστίζουν
χρήµατα, αλλά χωρίς ανάλογες δράσεις το συνολικό κόστος της
πανδηµίας θα ήταν πολύ µεγαλύτερο…», όπως δήλωσε πρόσφατα ο Γερµανός οµοσπονδιακός υπουργός οικονοµικών κ. Scholz.
Γι αυτό η κατάρτιση και κυρίως η εφαρµογή του προϋπολογισµού
στο σύνολό του θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε διορατικότητα,
τόλµη και σύνεση.
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Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής
που συνέβαλαν στη διαµόρφωση της έκθεσης:

∆ρυµπέτας Ευάγγελος

Καθηγητής Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Νεκτάριος Μιλτιάδης

Καθηγητής Τµήµατος Στατιστικής .
και Ασφαλιστικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Πειραιά

Πετράκης Παναγιώτης

Καθηγητής Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών ΕΚΠΑ

Χλέτσος Μιχαήλ

Καθηγητής Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών
Πανεπιστήµιο Πειραιά

Καινούργιος ∆ηµήτριος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών ΕΚΠΑ

Λαζαρίδης Θεµιστοκλής

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Ντεγιαννάκης Σταύρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τµήµατος Οικονοµικής
και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Πάντειο Πανεπιστήµιο

∆ότσης Γιώργος

Επίκουρος Καθηγητής
Τµήµατος Οικονοµικών
Επιστηµών ΕΚΠΑ

Ζουµπουλίδης Βασίλης

Επίκουρος Καθηγητής
Τµήµατος Λογιστικής
και Χρηµατοοικονοµικής
∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος

Πουφινάς Θωµάς

Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

∆ηµητρίου ∆ηµήτριος

∆ιδάσκων Τµήµατος Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ

Κωσταράκος Ηλίας

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Οικονοµικών, ESRI

Μητρόπουλος Φώτιος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
Οικονοµικών Επιστηµών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΟΕΕ

Σαββάκης Γεώργιος

Μεταδιδάκτορας Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών ΕΚΠΑ

Σαραντίδης Αντώνιος

∆ιδάκτορας Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµετρίας ΕΑΠ

Επιµέλεια Έκδοσης

Μπουσούνη Βασιλική

Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
Μελετών και ∆ραστηριοτήτων ΟΕΕ

Μητρόπουλος Φώτιος

Μεταδιδάκτορας Τµήµατος
Οικονοµικών Επιστηµών
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Επιστηµονικός Συνεργάτης ΟΕΕ

Έκδοση
Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας
Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα
τηλ. 213 2141800
XXXPFFHSqPFF!PFFHS
https://www.facebook.com/oikoneegr
https://twitter.com/oikonomiko_epim
https://gr.linkedin.com/company/economic-chamber-of-greece

Απαγορεύεται η µερική ή ολική αναδηµοσίευση του έργου αυτού
καθώς και η αναπαραγωγή του µε οποιοδήποτε µέσο
χωρίς σχετική άδεια του εκδότη.
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