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XAIXAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2014

Αγαπητοί φίλοι,

Τέσσερα χρόνια µετά την κορύφωση του προβλήµατος δανεισµού της χώρας και την υπαγωγή
της στο καθεστώς του Μνηµονίου, η Ελλάδα κάνει πλέον µεγάλα βήµατα για να βγει από τη µέγ-
γενη των προγραµµάτων.  

Χωρίς αµφιβολία, τα δύσκολα περνούν και φτάνουµε χάρη στις τεράστιες θυσίες του Ελληνικού
λαού, στην πόρτα της εξόδου από τη µνηµονιακή εποχή. Από το καλοκαίρι του 2012, οπότε ανέ-
λαβε τα ηνία της χώρας η κυβέρνηση του Α. Σαµαρά, έγιναν πολλά. 

Αρχικά ανακτήσαµε την αξιοπιστία µας και το 2013 καταφέραµε να σταθεροποιήσουµε την κα-
τάσταση της οικονοµίας. Προχωρήσαµε και σε τεράστιες διαρθρωτικές αλλαγές. Κερδίσαµε την
πρώτη θέση στη διεθνή κατάταξη των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων του ΟΟΣΑ και το 2014 θα
είναι η πρώτη χρονιά ανάκαµψης της οικονοµίας, µετά από έξι δύσκολα χρόνια ύφεσης.

Τώρα, που ξεπερνάµε τους στόχους και την εποχή της απόλυτης εξάρτησης από τρίτους, είναι
η ώρα να κοιτάξουµε µε µια πιο καθαρή µατιά στο µέλλον. Να αναλογιστούµε τα λάθη που µας
οδήγησαν στη σηµερινή οδυνηρή κατάσταση και να δεσµευθούµε ότι οι σηµερινές γενιές δεν θα
ακολουθήσουν το παράδειγµα των προηγούµενων. Ότι δεν θα υπονοµεύσουν το µέλλον των επό-
µενων. Ότι δεν θα παίξουν µε το µέλλον των νέων ανθρώπων.

Βασικό προαπαιτούµενο για µια τέτοια εξέλιξη είναι να αφήσουµε στην άκρη τους καιροσκοπι-
σµούς, τους δογµατισµούς και τις δηµαγωγίες. Το δίληµµα µνηµόνιο ή αντιµνηµόνιο είναι πλέον
ξεπερασµένο. Τώρα πρέπει να συζητήσουµε για το νέο παραγωγικό - οικονοµικό µοντέλο που
οφείλουµε να οικοδοµήσουµε. Ένα µοντέλο εξωστρεφές, που θα δηµιουργεί, θα παράγει πλεο-
νάσµατα και θα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας υψηλής αξίας.     

Αυτή η συζήτηση θα µετατρέψει τη σηµερινή κρίση σε ευκαιρία. Και προς αυτήν την κατεύθυνση
οδηγεί η πρώτη µηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ για την Ελληνική Οικονοµία που έχετε στα χέρια σας. 

Νότης Μηταράκης
Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ

Το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το µεγαλύτερο ερευνητικό
ίδρυµα στο πεδίο της οικονοµικής επιστήµης στη χώρα. Ιδρύθηκε το 1959 ως Κέντρο Οικονοµικών
Ερευνών και από τότε συνεχίζει αδιάλειπτα να παρεµβαίνει δηµιουργικά στις εγχώριες οικονοµι-
κές εξελίξεις.

Tο ΚΕΠΕ ως επιστηµονικό ίδρυµα επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρµοσµένων οικονοµικών
ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονοµία και, µε την ιδιότητα του συµβουλευτικού ορ-
γάνου της Κυβέρνησης, παρέχει τεχνικές υπηρεσίες σε θέµατα οικονοµικής και κοινωνικής πολι-
τικής.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του αυτών εντάσσεται και η δηµοσίευση των παρακάτω σειρών: 
(α) Μελέτες, που είναι επιστηµονικές µονογραφίες, (β) Εκθέσεις, που είναι κείµενα εφαρµοσµένης
ανάλυσης µε προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονοµικών θε-
µάτων, (γ) Εργασίες για συζήτηση, που είναι σχέδια εργασιών σε προχωρηµένο στάδιο προσκε-
κληµένων επιστηµόνων ή µελών του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύµατος. Οι εκδόσεις του
ΚΕΠΕ από την ίδρυσή του έως σήµερα υπερβαίνουν τις 650. 

Το ΚΕΠΕ εκδίδει επίσης την τετραµηνιαία περιοδική έκδοση «Οικονοµικές Εξελίξεις», µε σκοπό
να συµβάλλει στη συστηµατική παρακολούθηση και ανάλυση της ελληνικής οικονοµίας, καθώς
και στο πεδίο διαµόρφωσης της οικονοµικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες εναλλακτικών
προσεγγίσεων σε επίκαιρα θέµατα.

Το βραχυπρόθεσµο κενό οικονοµικής πληροφόρησης στις εκδόσεις του, έρχεται να καλύψει η
νέα έκδοσή του µε τίτλο «Ελληνική Οικονοµία».

Το νέο  περιοδικό θα εκδίδεται σε µηνιαία βάση, θα καλύπτει τις εγχώριες αλλά και διεθνείς εξε-
λίξεις της οικονοµικής επικαιρότητας και θα διατίθεται σε πρώτη φάση ηλεκτρονικά. Σκοπό έχει
να συµβάλλει στην τακτική και έγκυρη ενηµέρωση των αναγνωστών του για θέµατα οικονοµικής
συγκυρίας της ελληνικής οικονοµίας. Το περιεχόµενο του περιοδικού θα δίνει έµφαση στις κύριες
οικονοµικές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και θα φιλοξενεί άρθρα τακτικής συγκυρίας, ανά-
λυσης και έκτακτης επικαιρότητας. 

Το πρώτο τεύχος του περιοδικού «Ελληνική Οικονοµία» περιλαµβάνει µια σύντοµη εισαγωγή που
αφορά την επισκόπηση των κύριων οικονοµικών εξελίξεων στην Ελλάδα και φιλοξενεί τέσσερα
ενδιαφέροντα άρθρα. Πιο συγκεκριµένα, τα άρθρα αφορούν τους βασικούς άξονες της µελέτης
για το αναπτυξιακό όραµα για την Ελλάδα του 2020 που µόλις ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε
στο Υπουργείο Οικονοµικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το νέο πρω-
τότυπο δείκτη φόβου της ελληνικής οικονοµίας (KEPE GRIV), προτάσεις για την καταπολέµηση
της ανεργίας και, τέλος, τον ιδιαίτερο ρόλο της µεταποίησης για την οικονοµική ανάκαµψη της
χώρας.

Φιλοδοξία µας είναι η παρούσα έκδοση να αποτελέσει ένα βήµα για τη σοβαρή και έγκυρη ενη-
µέρωση της κοινωνίας µε σκοπό την επιστηµονική υποβοήθηση στην άσκηση οικονοµικής πολι-
τικής. Η ποιότητα και η επιστηµονική κατάρτιση του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ εγγυάται
την επιτυχή πραγµατοποίηση αυτού του εγχειρήµατος. Απαιτείται όµως συνεχής προσπάθεια για
την επιτυχία της νέας εκδοτικής πρωτοβουλίας.

Καθηγητής Νικόλαος ∆. Φίλιππας
Πρόεδρος του ∆.Σ. και Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του ΚΕΠΕ
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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆ΑΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Αθανάσιος Χαρέµης 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Οι τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις για την έξοδο της χώρας

από την κρίση. Η Ελλάδα δείχνει να ανακτά σταδιακά την εµπιστοσύνη των επενδυτών και των

αγορών, χάρη στην εξάλειψη των δίδυµων ελλειµµάτων και τα µεταρρυθµιστικά βήµατα που

έχουν πραγµατοποιηθεί. Η βελτίωση της εικόνας της ελληνικής οικονοµίας αντανακλάται σε

µια σειρά πρόδροµων οικονοµικών δεικτών (leading indicators), όπως η σηµαντική µείωση του

δείκτη KEPE GRIV από τα υψηλά του 78,35 τον Ιούνιο του 2012 στα επίπεδα του 35 στο τέλος

του 2013. Επίσης πολύ σηµαντική είναι η µείωση του spread των ελληνικών οµολόγων στις

583 µονάδες βάσης από τις 2.980,6 µονάδες βάσης που είχε φτάσει τον Ιούνιο του 2012, λόγω

της έντονης πολιτικής αβεβαιότητας και των σεναρίων για έξοδο από το ενιαίο νόµισµα

(Grexit). Αντίστοιχα θετικά σηµάδια ανάκαµψης παρουσιάζει η ελληνική χρηµατιστηριακή

αγορά, από τον Ιούνιο του 2012. Πλέον, ο Γενικός ∆είκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών έχει

ανέλθει στις 1.296,39 µονάδες (10/1/2014). Χαρακτηριστικές είναι οι εντυπωσιακές αποδόσεις

που έχει προσφέρει στους επενδυτές, 172,15% από τα χαµηλά του Ιουνίου 2012, 28,06% το

∆ιάγραµµα 1
Πορεία του Γενικού ∆είκτη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 2009-2014

Πηγή: Thomson Financial Datastream.
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2013, ενώ το 2014 ξεκίνησε εξίσου εντυπωσιακά µε απόδοση το 1ο 10ήµερο της τάξης του

11,50%. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εισροές ξένων κεφαλαίων, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

άγγιξαν τα €2,42 δισ. το τελευταίο 18µηνο. 

Σηµαντική είναι και η βελτίωση των δεικτών οικονοµικού κλίµατος και εµπιστοσύνης, από τα

χαµηλά του Ιουνίου 2012. Ειδικότερα, ο δείκτης Οικονοµικού Κλίµατος έχει ανέλθει τον ∆ε-

κέµβριο 2013 στο 90,9 από 77,3 τον Ιούνιο 2012, ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης στο

-63,3 από -83,5 και οι δείκτες επιχειρηµατικότητας σε όλους τους κλάδους ανέβηκαν επίσης. 

Η ύφεση παρουσιάζει σηµαντική επιβράδυνση στο 3,5-3,8%1 του ΑΕΠ για το 2013, όταν το

Μνηµόνιο προέβλεπε ύφεση της τάξης του 4,2%, ενώ οι πλέον δυσοίωνες εκτιµήσεις έφταναν

έως και το 5,3%. Η αποκλιµάκωση της ύφεσης προµηνύει ότι το 2014 θα είναι έτος εύθραυ-

στης ανάκαµψης, δεδοµένης της αβεβαιότητας και του πολιτικού κινδύνου, όπως περιγράφε-

ται και σε εκθέσεις διεθνών οργανισµών. 

Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Υπ. Οικονοµικών, το πρωτογενές πλεόνασµα του 2013 ανέρχε-

ται σε €691 εκατ. (0,4% του ΑΕΠ), ενώ ο στόχος του Προγράµµατος ήταν για µηδενικό πρω-

τογενές πλεόνασµα. Το 10µηνο του 2013 το πρωτογενές πλεόνασµα, µε βάση τα Ευρωπα κά

Στατιστικά Πρότυπα, διαµορφώθηκε περίπου στα €2,6 δισ. ή στο 1,4% του ΑΕΠ. Το πρωτογε-

∆ιάγραµµα 2
Πορεία του spread των 10ετών οµολόγων, 2009-2014

Πηγή: Thomson Financial Datastream.

1. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΚΕΠΕ, ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ θα είναι 3,5%, ενώ σύµφωνα µε τις εκτι-
µήσεις της Στατιστικής Αρχής και του Υπουργείου Οικονοµικών η ύφεση θα είναι 3,8%. 
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νές πλεόνασµα φέρνει πιο κοντά στο στόχο για επαναδιαπραγµάτευση του χρέους και επά-
νοδο στις αγορές το β´ εξάµηνο του 2014, ενώ µέρος του πλεονάσµατος θα επιστρέψει σε
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασµα €2,2 δισ. το 10µηνο του 2013,

σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Το πλεόνασµα οφείλεται αφενός στη

σηµαντική µείωση του εµπορικού ελλείµµατος κατά €2,7 δισ. και αφετέρου στη σηµαντική αύ-

ξηση των πλεονασµάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών µεταβιβάσεων κατά €2,2 δισ. και υπηρεσιών

κατά €1,5 δισ. Το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο έχει περιοριστεί σηµαντικά σε σχέση µε τα

προηγούµενα χρόνια, λόγω κυρίως της σηµαντικής µείωσης των εισαγωγών και της ταχείας

αύξησης των εξαγωγών, παρά την ελαφρά κόπωση που παρουσιάζουν. Τα δίδυµα πλεονά-

σµατα αποτελούν σηµαντικό βήµα για την ανάκτηση της εµπιστοσύνης προς τη χώρα και θέ-

τουν τις βάσεις, τόσο για την ελάφρυνση του χρέους, όσο και για την αλλαγή του παρα -

γωγικού µοντέλου της οικονοµίας, προς την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την ανταγω-

νιστικότητα, τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, αναφορικά µε τις τουριστικές αφίξεις, το 2013 έκλεισε µε

διψήφια αύξηση, στο +10,79% σε σχέση µε το 2012, µε τον αριθµό επισκεπτών να φτάνουν στο

επίπεδο ρεκόρ των 18 εκατ., µε τα άµεσα έσοδα από τον τουρισµό να προσεγγίζουν τα €12 δισ.

Η εκτίµηση του ΣΕΤΕ για το 2014 είναι ότι οι αφίξεις θα ξεπεράσουν τα 18 εκατ., ίσως και τα

18,5 εκατ. και τα άµεσα έσοδα τα €13 δισ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία τον Οκτώβριο του 2013

διαµορφώθηκε στο 27,8%. Πιο αναλυτικά, ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε

3.597.779 άτοµα και των ανέργων σε 1.387.520 άτοµα. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες

ανήλθε τον Οκτώβριο του 2013 σε 24,7% και στις γυναίκες σε 32,1%. Στην ηλικιακή οµάδα

15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε στο 57,9%. Από το 2014 καθιερώνεται το επί-

δοµα ύψους €200 για τους µακροχρόνια ανέργους. Η ανεργία και η φτώχεια αποτελούν τους

δύο τοµείς όπου πρέπει να υπάρξουν άµεσες κυβερνητικές παρεµβάσεις. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το χρέος της γενικής κυβέρνησης αυξή-

θηκε στα €267,16 δισ. από €208,8 δισ. στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2012, λόγω κυρίως των δα-

νείων για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

ΕΠΕΝ∆YΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜEΣ

To 2013, η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ έκλεισε στο 118% του στόχου, φτάνοντας

τα €4,6 δισ., ενώ δαπανήθηκε το 100% του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Από τον

Ιούλιο του 2012 έως το τέλος του 2013, η δηµόσια δαπάνη έφθασε στα €7,7 δισ., δηλαδή

επενδύθηκαν σχεδόν όσα είχαν επενδυθεί τα προηγούµενα 3,5 χρόνια. Το τρέχον έτος και το

2015, αποµένουν προς απορρόφηση ακόµη €5,8 δισ. από το ΕΣΠΑ.

To νέο ΕΣΠΑ ύψους €20,5 δισ. για την περίοδο 2014-2020 σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις του

Υπουργείου Ανάπτυξης θα είναι εµπροσθοβαρές και θα κατευθυνθεί σε τοµείς και κλάδους

µε υψηλή εξωστρέφεια και προστιθέµενη αξία για την ελληνική οικονοµία, ενώ η κοινοτική

συµµετοχή θα φτάσει κατά µέσο όρο στο 85%. Οι στόχοι για το 2020 είναι να συµβάλλει το

νέο ΕΣΠΑ στη δηµιουργία 640.000 νέων θέσεων απασχόλησης και εισροή επενδύσεων, έως

το 2020, ύψους €112 δισ. µε προστιθέµενη αξία 48 δισ. ευρώ ετησίως έως το 2020.
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του Αναπτυξιακού Νόµου 4146, για το 2013 οι εγκεκριµένες

καταβολές προκαταβολών και ολοκληρώσεων επενδυτικών σχεδίων ανήλθαν σε €610 εκατ.,

αυξηµένες κατά 20%, σε σχέση µε το 2012. Πιο συγκεκριµένα, το 2013 υποβλήθηκαν στον ανα-

πτυξιακό νόµο 379 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προ πολογισµού €1,4 δισ. Το διάστηµα Ιού-

λιου 2012 µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013, εντάχθηκαν τρία νέα έργα στο καθεστώς fast track, µε

προ πολογισµό €1,4 δισ. και αναµενόµενη δηµιουργία 3.100 θέσεων εργασίας. Επίσης, εντάχ-

θηκαν 14 νέα έργα σε καθεστώς Σ∆ΙΤ, προ πολογισµού €1,8 δισ. Το ίδιο διάστηµα, οι εισροές

ξένων κεφαλαίων για εξαγορές, συγχωνεύσεις και επέκταση δραστηριοτήτων, έφτασαν τα

€1,5 δισ. Επίσης, υπάρχουν αιτήσεις επιχειρηµατικών σχεδίων στις διατάξεις του Αναπτυξια-

κού Νόµου, προ πολογισµού 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1 δισ. ευρώ αφορά στη Γενική

∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Το 10µηνο του 2013 οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν καθαρές εισροές

της τάξης των €822 εκατ. (Τράπεζα της Ελλάδος), ενώ και οι άµεσες επενδύσεις στο εξωτε-

ρικό εµφάνισαν καθαρή εισροή (αποεπένδυση) €675 εκατ. Οι σηµαντικότερες συναλλαγές

αφορούν:

• Την εισροή €863 εκατ. από την πώληση των Καταστηµάτων Αφορολογήτων Ειδών από την

Follie Follie στην Dufry.

• Την εισροή €717 εκατ. από την πώληση του 100% της βουλγαρικής θυγατρικής του ΟΤΕ,

GLOBUL, στο νορβηγικό τηλεπικοινωνιακό όµιλο Telenor. 

• Την εισροή €653 εκατ. από την πώληση του 66% των µετοχών της Πανγαίας ΑΕΕΑΠ στην

Invel Real Estate. 

• Την εισροή €622 εκατ. από την πώληση του 33% του ΟΠΑΠ στην Emma Delta Ltd.

• Την εισροή €164 εκατ. από το καναδικό fund Fairfax για την αύξηση της συµµετοχής του

στη Eurobank Properties στο 41%. 

∆ιάγραµµα 3
Στόχος και απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ, 2007-2013

* Εκτίµηση κονδυλίων απορρόφησης ΕΣΠΑ για το β´ εξάµηνο του 2013. 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
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Ταυτόχρονα σηµαντικές συµφωνίες πραγµατοποιήθηκαν το 2013, µε σηµαντικότερες τις εξής:
• Αστέρας Βουλιαγµένης: Πώληση στο κεφάλαιο αραβικών συµφερόντων «Jermyn Street

Real Estate Fund IV LP», το οποίο υπέβαλε προσφορά ύψους €400 εκατ., για  το 90% των
µετοχών της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ».

• Σκορπιός: Ο Ρώσος µεγιστάνας, Ντµίτρι Ριµπολόβλεφ προσέφερε €100 εκατ. για την πα-
ραχώρηση του θρυλικού νησιού του Ωνάση.

• Οξιά: Ο εµίρης Αλ Θάνι κατέβαλε €5 εκατ. για την αγορά του νησιού, µε σχέδιο για τη δη-
µιουργία ενός κέντρου πολιτισµού και τουρισµού, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους
€300 εκατ.

Σηµαντικές καθυστερήσεις παρουσιάστηκαν στο σκέλος των αποκρατικοποιήσεων, για το
2013, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την υστέρηση εσόδων. Σύµφωνα µε τον προ πολογι-
σµό του 2014, τα προβλεπόµενα έσοδα από την υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικο-
ποιήσεων για το 2014 εκτιµώνται στα €3,56 δισ.

Από τα τέλη Νοεµβρίου ξεκίνησαν έργα σε 4 οδικούς άξονες/αυτοκινητοδρόµους. Τα έργα
αναµένεται να συµβάλουν στο ΑΕΠ κατά 0,44% το 2014 και να δηµιουργήσουν 18 χιλ. νέες
θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε το υπόµνηµα του ΙΟΒΕ. Παράλληλα, πολλαπλασιαστικά ανα-
µένεται να είναι τα οφέλη για τους τοµείς των µεταφορών, του τουρισµού και του πρωτογε-
νούς τοµέα. 

Το Νοέµβριο του 2013 υπεγράφη συµφωνία µε την Ευρωπα κή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για τη χορήγηση προς τη χώρα µας δανείων συνολικού ύψους €550 εκατ. Από αυτά τα €350
εκατ. αφορούν τις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητόδροµων, ενώ τα υπόλοιπα €200
εκατ. προορίζονται για τη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Σηµαντικά αναµένεται να είναι τα οφέλη από τη συµφωνία για τον αγωγό TAP. Η συνολική
επένδυση θα φτάσει τα €1,5 δισ., ενώ αναµένεται να δηµιουργήσει 12.000 θέσεις εργασίας
µεταφέροντας από το 2017 10 δισ. m3 φυσικό αέριο. Tα έσοδα του ∆ηµοσίου εκτιµώνται σε
€390 χιλ. ετησίως έως το 2018 και σε €15,6 εκατ. ετησίως από το 2019 έως το 2042. Ταυτό-
χρονα, η συγκεκριµένη επένδυση ενισχύει το γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό
χάρτη, καθιστώντας την κέντρο των ενεργειακών εξελίξεων ως πυλώνα σταθερότητας στην
ευρύτερη περιοχή. Επίσης, η συγκεκριµένη επένδυση αναµένεται να οδηγήσει σε προσέλκυση
νέων επενδύσεων. 

Ολοκληρώθηκε το Σχέδιο Συµφωνητικού Β΄ Τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης του
2008 µεταξύ ΟΛΠ Α.Ε και ΣΕΠ Α.Ε, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους €230 εκατ.. Η συ-
νολική επένδυση φτάνει τα €630 εκατ. Οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν τη δυναµικότητα
του Σ.ΕΜΠΟ (Σταθµός Εµπορευµατοκιβωτίων) κατά 1,1 εκατ. TEU2, ετησίως. Με την εκτέλεση
των έργων και την εγκατάσταση Γερανογεφυρών Super - Super Post Panamax, o Πειραιάς
καθίσταται λιµάνι - κόµβος εξυπηρέτησης και πλοίων νέας γενιάς, ενώ η δυναµικότητα των
Προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ Α.Ε αυξάνεται από 3,7 εκατ. TEU σήµερα σε 6,2 εκατ. TEU. 

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος επέφερε σηµαντικές διευκολύνσεις για την υλοποίηση επενδύ-
σεων και στη ραγδαία βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος. Πιο συγκεκριµένα, παρέχει τη
δυνατότητα προκαταβολής έως και του συνολικού ποσού επιδότησης, πριν την έναρξη της

2. Το TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) αποτελεί τη µονάδα µέτρησης για τον υπολογισµό του µεγέθους των con-
tainers/εµπορευµατοκιβωτίων. Ένα TEU ισούται µε ένα τυποποιηµένο εµπορευµατοκιβώτιο µήκους 20 ποδών ή 6
µέτρων. 



10
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

KENΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

επένδυσης µε την κατάθεση εγγυητικής επιστολής, διευρύνει το χρονικό διάστηµα υποβολής
επενδυτικών σχεδίων, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και παρέχει τη δυνατότητα σε πιστο-
ποιηµένους φορείς να διενεργούν και ελέγχους, αυξάνοντας την ταχύτητα και την αποτελε-
σµατικότητά τους, µειώνοντας τη γραφειοκρατία και προσφέροντας το δικαίωµα επιλογής
στους επενδυτές. 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Κατά 6 θέσεις βελτιώθηκε η διεθνής κατάταξη της ελληνικής οικονοµίας στην έκθεση «Doing
Business 2014» της Παγκόσµιας Τράπεζας, λαµβάνοντας την 72η θέση µεταξύ 189 χωρών.
Σηµαντική βελτίωση παρουσίασε η Ελλάδα στους εξής τοµείς: 

• Η κατάταξη της χώρας µας αναφορικά µε τη διευκόλυνση ίδρυσης επιχειρήσεων βελτιώ-
θηκε φέτος κατά 110 θέσεις. 

• Στον τοµέα της προστασίας των επενδυτών η Ελλάδα κατέλαβε την 80η θέση φέτος, από
117η πέρυσι, χάρη στις αλλαγές στη νοµοθεσία περί Ανωνύµων Εταιρειών. 

• Σχετικά µε τη διευκόλυνση του διεθνούς εµπορίου, η Ελλάδα έλαβε τη 52η θέση από 79η

πρόπερσι, λόγω της θέσπισης της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής των εγγράφων
στα τελωνεία και της εφαρµογής των 25 µέτρων απλούστευσης των διαδικασιών για τις
εξαγωγές που υιοθέτησε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Βελτίωση κατά 5 θέσεις κατέγραψε η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη του World Economic
Forum για την ανταγωνιστικότητα, καθώς η χώρα µας κατέλαβε την 91η θέση µεταξύ 148
χωρών. Σύµφωνα µε την έκθεση, η χώρα µας καταλαµβάνει υψηλές θέσεις στον τοµέα της
υγείας και της βασικής εκπαίδευσης (35η θέση), στις υποδοµές (38η θέση), στην τεχνολογική
ετοιµότητα (39η θέση) και στην ανώτερη εκπαίδευση (41η θέση). 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας, η Ελλάδα έλαβε µέτρα για την καταπολέ-
µηση της διαφθοράς και ανέβηκε 14 θέσεις, στην 80η της παγκόσµιας κατάταξης.

Το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υιοθέτησε δέσµη 25 δράσεων για την ενίσχυση των
εξαγωγών, µε στόχο οι εξαγωγές να φτάσουν στο 16% του ΑΕΠ έως το 2016, από 10,3% που
είναι σήµερα. Η υλοποίηση των δράσεων αυτών αναµένεται να οδηγήσει σε µείωση του γρα-
φειοκρατικού κόστους κατά 20% και στον περιορισµό του χρόνου των διαδικασιών σε µόλις
10 ηµέρες. Σηµαντική δράση κρίνεται η λειτουργία ενός µοναδικού ηλεκτρονικού σηµείου για
όλες τις εξαγωγικές διαδικασίες. 

∆ηµοσιοποιήθηκε η έκθεση του ΟΟΣΑ για το άνοιγµα των αγορών και την αντιµετώπιση των
στρεβλώσεων. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, το οικονοµικό όφελος από την υιοθέτηση των 66 προ-
τάσεων από τις συνολικά 329 συστάσεις αναµένεται να αγγίξει τα €5,2 δισ. ετησίως. 
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ΒΑΣΙΚΟΒΑΣΙΚΟII AAΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟYY ΟΡΟΡAAΜΑΤΟΣ ΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛAA∆Α ΤΟΥ 2020∆Α ΤΟΥ 202011

Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούµα 

Η µελέτη του ΚΕΠΕ για το Αναπτυξιακό Όραµα για την Ελλάδα του 2020 διαµορφώνει ένα ολο-
κληρωµένο συνεκτικό σχέδιο ανάπτυξης που θέτει το πλαίσιο και τις προτεραιότητες ενός νέου
οικονοµικού προτύπου για τη χώρα. Κεντρικό στόχο του Οράµατος αποτελεί η µακροχρόνια βιώ-
σιµη, αειφόρος, έξυπνη και εξωστρεφής ανάπτυξη που θα δηµιουργεί απασχόληση και θα εγ-
γυάται την κοινωνική συνοχή και τη µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η υλοποίηση του
σχεδίου ανάπτυξης του ΚΕΠΕ απαιτεί µια δέσµη αλληλένδετων πολιτικών και δράσεων µε στρα-
τηγικούς και επιµέρους στόχους και προτεραιότητες εφαρµογής σε βραχυχρόνιο και µακροχρό-
νιο ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνονται πέντε βασικοί άξονες δράσης: 

∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις 
Ενίσχυση ανθρωπίνων πόρων 
Αποκατάσταση συνθηκών ρευστότητας – χρηµατοδότησης
Προώθηση εξωστρέφειας 
Ανάπτυξη δυναµικών κλάδων της οικονοµίας. 

ΣΗΜΕIΟ ΕΚΚIΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤHΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Στο παρελθόν, η ανάπτυξη της χώρας στηρίχθηκε σε ένα µη βιώσιµο οικονοµικό υπόδειγµα. Σή-
µερα, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε µία νέα υγιέστερη ισορροπία, κυρίως στα πεδία της δηµοσιο-
νοµικής προσαρµογής, του εξωτερικού ισοζυγίου και της αξιοπιστίας της χώρας, έχοντας προ-
χωρήσει σε µεγάλο βαθµό στις αναγκαίες δοµικές και διαρθρωτικές µεταβολές. Οι σηµερινές συν-
θήκες και παράγοντες στη χώρα εµπεριέχουν αρκετά πλεονεκτήµατα που δύνανται να συµβάλλουν
στην ανάπτυξη, όπως µεγάλη διαθεσιµότητα εργατικού δυναµικού µε ανταγωνιστικά χαρακτηρι-
στικά, κλάδους µε συγκριτικό πλεονέκτηµα ή/και σηµαντική εξαγωγική δυναµική, στρα τηγική γεω-
πολιτική θέση, αναξιοποίητους φυσικούς πόρους και δηµόσια περιουσία, πολιτιστική κληρονοµιά,
απόδηµο ελληνισµό και ευεργέτες. Παράλληλα, σηµαντικές ευκαιρίες για τη χώρα απορρέουν από
την ανάπτυξη της διεθνούς οικονοµίας και από την προσαρµογή της εγχώριας οικονοµικής δρα-
στηριότητας στις µεταβαλλόµενες συνθήκες του παγκόσµιου οικονοµικού χάρτη και της διεθνούς
ζήτησης (ανάπτυξη χωρών BRICS, νέα καταναλωτικά πρότυπα, τεχνολογικές εξελίξεις κ.ά.). 

ΑΝΑ∆ΙAΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ 

Βασικό χαρακτηριστικό του νέου οικονοµικού µοντέλου είναι η αναδιάρθρωση του ΑΕΠ, προς την
κατεύθυνση της αύξησης των µεριδίων των επενδύσεων και των εξαγωγών. Παράλληλα, η κατανά-
λωση δεν θα αποτελεί πλέον οδηγό της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, ενώ θα διατηρεί ήπιους
θετικούς ρυθµούς αύξησης, συµβατούς µε τη σταδιακή ανάκαµψη της αποταµίευσης. Η ανασύνθεση
των συνιστωσών του ΑΕΠ θα συµβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη διατηρήσιµων ρυθµών ανάπτυ-
ξης και δηµοσιονοµικής σταθερότητας και την εξισορρόπηση του εξωτερικού ισοζυγίου. 

1. Το παρόν κείµενο βασίστηκε στη συλλογική µελέτη του ΚΕΠΕ: «Το Αναπτυξιακό Όραµα για την Ελλάδα του
2020: Προβλέψεις, προ ποθέσεις ανάπτυξης και µηχανισµοί χρηµατοδότησης», ∆εκέµβριος 2013. Η µελέτη εκ-
πονήθηκε για λογαριασµό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.     
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AΞΟΝΑΣ 1: ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚEΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜIΣΕΙΣ

Θεµελιώδη ρόλο για τη µετάβαση σε µια ανταγωνιστική και δίκαιη οικονοµία µε κοινωνική ευηµε-
ρία καλού νται να διαδραµατίσουν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Έµφαση πρέπει να δοθεί:
(α) στη βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών, (β) τη δηµιουργία ευνο κού κλίµατος για επεν-
δύσεις και τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, (γ) τον περιορισµό του αθέµιτου
ανταγωνισµού και της κρατικής ιδιοκτησίας, (δ) την άρση αντιπαραγωγικών ρυθµίσεων στις τιµές
των αγορών δικτύων, (ε) την ευελιξία στην αγορά εργασίας, την ευκαµψία τιµών/αµοιβών και την
καλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, (στ) την απλούστευση του φορολογικού συστή-
µατος και τον εξορθολογισµό της φορολογικής διοίκησης, (ζ) την κατα πο λέµηση της διαφθοράς
και φοροδιαφυγής, (η) την ενίσχυση της αξιοπιστίας και διαφάνειας και (θ) τη βελτίωση του συ-
στήµατος δικαιοσύνης. 

AΞΟΝΑΣ 2: ΕΝIΣΧΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αναφορικά µε την ενίσχυση των ανθρωπίνων πόρων, προτείνεται ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό
πλαίσιο το οποίο περιλαµβάνει: (α) σχετικές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στον δηµόσιο τοµέα,
την αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, (β) πολιτικές για την ανάπτυξη του αν-
θρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου, (γ) πολιτικές για την αντιµετώπιση της ανεργίας, την
ενδυνάµωση της απασχόλησης, τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την κα-
ταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού και (δ) πολιτικές για την αντιµετώπιση
του δηµογραφικού και του µεταναστευτικού ζητήµατος. 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η ανάπτυξη προ ποθέτει πρωτίστως την οµαλή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας και
την αποκατάσταση της ρευστότητας. Το ιδανικό µείγµα χρηµατοδότησης της οικονοµίας συνί-
σταται στην επιστροφή καταθέσεων που διέρρευσαν από τις τράπεζες στην πορεία της κρίσης
και την προσέλκυση σηµαντικών άµεσων ξένων επενδύσεων και ξένων επενδύσεων χαρτοφυλα-
κίου, ώστε οι ανάγκες δανειοδότησης να µετριασθούν στο µέτρο του δυνατού. Για την οµαλή
εισροή πόρων από τις πηγές αυτές, πρέπει να παγιωθεί στη χώρα ένα κλίµα οικονοµικής και πο-
λιτικής σταθερότητας και συνέπειας, το οποίο θα περιορίσει αποφασιστικά την αβεβαιότητα και
θα επαναφέρει την εµπιστοσύνη των αγορών. Προ πόθεση για αυτό αποτελεί (α) η εξυγίανση
των δηµόσιων οικονοµικών και η εξασφάλιση ενός ουσιαστικού πλεονάσµατος για τη µείωση του
δηµόσιου χρέους και (β) η αποκατάσταση συνθηκών οµαλής λειτουργίας στο τραπεζικό σύστηµα.
Αναγκαία καθίσταται, παράλληλα, η αποδοτική χρήση των διαθέσιµων πόρων (από το νέο ΕΣΠΑ,
το Π∆Ε, και τα δάνεια της ΕΤΕπ) και η προσέλκυση νέων. Επιπλέον, σηµαντική συµβολή στη χρη-
µατοδότηση µπορεί να έχει µεσοπρόθεσµα η σταδιακή αποκατάσταση µιας θετικής αποταµιευ-
τικής δυναµικής, ως απόρροια της οικονοµικής ανάπτυξης, της αύξησης της απασχόλησης, αλλά
κυρίως µιας ουσιαστικής µεταστροφής της αποταµιευτικής νοοτροπίας. 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Η εξωστρέφεια αποτελεί µία βασική προτεραιότητα του αναπτυξιακού οράµατος. Για να επιτευχ-
θεί η αύξηση των εξαγωγών, η χώρα θα πρέπει να κινηθεί σε τρεις βασικούς άξονες: (α) την αξιο-
ποίηση των τάσεων και ευκαιριών σε επίπεδο χωρών/αγορών, µέσω της διείσδυσης στις χώρες
BRICS και σε άλλες αναδυόµενες αγορές, και της διακράτησης των ελληνικών µεριδίων στις ώρι-
µες ευρωπα κές και άλλες αγορές, (β) την αξιοποίηση υφιστάµενων και τη δηµιουργία νέων συγ-
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κριτικών πλεονεκτηµάτων και (γ) την αντιµετώπιση εσωτερικών εµποδίων στις εξαγωγές (υψηλό
κόστος και δυσχέρειες χρηµατοδότησης, γραφειοκρατικές διαδικασίες, φορολογία, διάφορα
τέλη, τιµές ενέργειας), εξωτερικών εµποδίων (δασµοί, σοβαρά µη δασµολογικά εµπόδια, αυξη-
µένοι κίνδυνοι, ιδιαίτερα στις αναδυόµενες αγορές) και άλλων περιορισµών (ελλείψεις στην πα-
ραγωγική βάση ή τους φυσικούς πόρους, προβλήµατα στην οργάνωση της παραγωγής). 

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΩΝ

Η επίτευξη του νέου αναπτυξιακού προτύπου προ ποθέτει δράσεις και πολιτικές σε επιλεγµένους
δυναµικούς κλάδους και οικονοµικές δραστηριότητες. Η έµφαση σε συγκεκριµένους κλάδους
αναδεικνύει τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα συγκριτικά και δυνητικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής
οικονοµίας, και συµβάλλει στη διαµόρφωση προτεραιοτήτων και τον προγραµµατισµό δράσεων,
σε συνέπεια µε τις εθνικές στρατηγικές προτεραιότητες. Επίσης, µπορεί να συνεισφέρει στην
αποδοτικότερη εφαρµογή διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, ως προς την αντιµετώπιση στρεβλώ-
σεων και παθογενειών σε συγκεκριµένες αγορές. 

∆ραστηριότητες µε αυξηµένη σηµασία και προοπτική βιώσιµης ανάπτυξης αφορούν στην παρα-
γωγή κυρίως διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, όπως: (α) στην αγροτική παραγωγή
και τα τρόφιµα (βιολογικά, γαλακτοκοµικά κ.ά.), (β) τις ιχθυοκαλλιέργειες, (γ) τις εναλλακτικές
µορφές τουρισµού, (δ) τις ανανεώ σιµες πηγές ενέργειας, την εξοικονόµηση ενέργειας και τις
εξορύξεις, (ε) τα φάρµακα (γενόσηµα, νέα, βιοοµοειδή) και τις καινοτόµες υπηρεσίες υγείας,
(στ) τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και τις κατασκευές για την ανάπτυξη υποδοµών και εξο-
πλισµού σε δυναµικούς κλάδους, (ζ) τις σιδηροδροµικές, θαλάσσιες (και συνδυασµένες) µετα-
φορές και τα logistics, και (η) τις υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερη σηµασία
λαµβάνει ο εκσυγχρονισµός και η αύξηση της σηµασίας και της παραγωγικής δυναµικότητας του
µεταποιητικού τοµέα. Η µεταποίηση θα προωθήσει την τεχνογνωσία, την καινοτοµία και την πα-
ραγωγικότητα στο σύνολο της οικονοµίας, λόγω και της ύπαρξης σηµαντικών εξωτερικών οικο-
νοµιών. Στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί, βραχυπρόθεσµα, η επικέντρωση σε κλάδους όπου
υπάρχει ήδη συγκριτικό πλεονέκτηµα. Παράλληλα, θα πρέπει να επιδιωχθεί η αλλαγή της βιοµη-
χανικής διάρθρωσης, µέσω της ανάπτυξης κλάδων µε προηγµένη τεχνολογία, δυνητικά πλεονε-
κτήµατα και πιο ευνο κές προοπτικές εγχώριας και διεθνούς ζήτησης. 

Κρίσιµο ρόλο στη διασύνδεση των οικονοµικών δραστηριοτήτων διαδραµατίζουν επίσης το χον-
δρικό εµπόριο, τα πετρελαιοειδή προ όντα, οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, η περιβαλλοντική
διαχείριση (ώστε να προωθηθεί το µοντέλο της κυκλικής οικονοµίας), η εκπαίδευση και η έρευνα
και τεχνολογική ανάπτυξη.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΣΕΩΝ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στη µελέτη αναδεικνύεται η σηµασία της ενεργοποίησης ενδοκλαδικών και διακλαδικών συνερ-
γειών, που µπορούν να οδηγήσουν σε δηµιουργία υψηλότερης προστιθέµενης αξίας, αυξηµένες
πολλαπλασιαστικές επιδράσεις και µεγαλύτερες δυνατότητες καινοτοµίας, εξαγωγών και υπο-
κατάστασης εισαγωγών από εγχώρια προ όντα και υπηρεσίες. Τέτοια δίκτυα δυνητικά εντοπίζο -
νται µεταξύ, π.χ., (α) της γεωργίας και αλιείας, της µεταποίησης τροφίµων και του τουρισµού,
(β) του τουρισµού, του τοµέα της υγείας και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, καθώς και 
(γ) της παραγωγής εξοπλισµού και των δραστηριοτήτων των κατασκευών, της ενέργειας, των
µεταφορών, της ναυτιλίας, των logistics, και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 
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Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας
Πρόεδρος του ∆.Σ. και Επιστηµονικός ∆ιευθυντής του ΚΕΠΕ

ΕΙΣΑΓΩΓH

Η χρονική καθυστέρηση δηµοσιοποίησης των µακροοικονοµικών µεταβλητών των χωρών (ΑΕΠ,
ανεργία, επενδύσεις κ.λπ.) δηµιουργεί ένα σηµαντικό κενό βραχυπρόθεσµης πληροφόρησης µε
αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων των συµµετεχόντων στις αγορές
(επιχειρήσεις, θεσµικούς και ιδιώτες επενδυτές, αλλά και κράτη), οι οποίοι πρέπει να λαµβάνουν υπ’
όψιν τους τις ταχύτατες αλλαγές και εξελίξεις που συµβαίνουν στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου.
Η πραγµατικότητα αυτή, αποτέλεσµα της κυριαρχίας των χρηµατοοικονοµικών αγορών (financial
markets) έναντι των αντίστοιχων πραγµατικών (real markets) κατέστησε απαραίτητη τη δηµιουργία
δεικτών που να γεφυρώνουν αυτό το κενό και να αποτυπώνουν αποτελεσµατικά τις µελλοντικές εξε-
λίξεις (leading indicators), αλλά και µεταξύ άλλων το βραχυπρόθεσµο συναίσθηµα των επενδυτών. 

Επιπρόσθετα, η ταχύτητα και το πλήθος της διαθέσιµης πληροφόρησης στο σύγχρονο παγκο-
σµιοποιηµένο χρηµατοοικονοµικό και οικονοµικό περιβάλλον δηµιουργεί την ανάγκη για συµπυ-
κνωµένες πληροφορίες που θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν άµεσα και αποτελεσµατικά. 

Επιπλέον, η υψηλή µεταβλητότητα που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη οικονοµική πραγµατικότητα κα-
θιστά αναγκαία τη συστηµατική µελέτη και καταγραφή ενός µέτρου το οποίο θα περιέγραφε τις
υπάρχουσες αβεβαιό τητες στις αγορές, οι οποίες σε γενικές γραµµές αντανακλούν τις αντίστοιχες
αβεβαιότητες στην πραγµατική οικονοµία. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία οι δείκτες αυτοί αποτελούν
σηµαντικές πηγές πληροφόρησης και εργαλεία στρατηγικής προς αυτήν την κατεύθυνση1. 

Μια σηµαντική συµβολή στο χώρο των δεικτών ήταν η κατασκευή του δείκτη CBOE Volatility
Index (VIX), ο οποίος εισήχθη το 1993 από τον Καθηγητή Robert Whaley µε σκοπό να παρέχει
ένα σηµείο αναφοράς της βραχυπρόθεσµης µεταβλητότητας της χρηµατιστηριακής αγοράς των
ΗΠΑ. Στη συνέχεια o δείκτης αυτός χρησιµοποιήθηκε µεταξύ άλλων για το σχεδιασµό παράγω-
γων χρηµατοοικονοµικών προ όντων µε σκοπό την εφαρµογή κατάλληλων στρατηγικών για την
αντιστάθµιση του κινδύνου στις αγορές2. Τέλος, η διαχρονική σύγκριση του επιπέδου του δείκτη
παρέχει χρήσιµα συµπεράσµατα για την πορεία της αγοράς, αλλά και της οικονοµίας γενικότερα. 

1. Η διεθνής αρθρογραφία έχει αναδείξει τη σηµαντική επίδραση του συναισθήµατος του επενδυτή στην αγορά
και έχει προτείνει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισής του βλ. Solt & Statman (1988), Lee et al. (2002), Brown &
Cliff (2004), Baker & Wurgler (2006, 2007), Φίλιππας (2012), Philippas et al. (2013) κ.λπ.

2. Το 2004 εισήχθη το πρώτο συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης (future) αναφερόµενο στο δείκτη VIX και το
2006 εισήχθη και το πρώτο δικαίωµα προαίρεσης (option) στο δείκτη στο Chicago Board Options Exchange -
CBOE. Οι Fassas & Siriopoulos (2012) έδειξαν ότι οι τιµές του ΣΜΕ επί του VIX είναι αµερόληπτη και αποτελεσµα-
τική πρόγνωση για τις τιµές του VIX στην τρέχουσα αγορά.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τον Szado (2009) τα υπάρχοντα χρηµατοοικονοµικά προ όντα πάνω στο δείκτη
CBOE VIX θα µπορούσαν να έχουν χρησιµοποιηθεί για να επιτευχθούν τα απαραίτητα επίπεδα διαφοροποίησης
την περίοδο της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης το 2008.
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Θα πρέπει να τονισθεί ότι ο δείκτης VIX είναι ευρέως αποδεκτός ως ένα βαρόµετρο του συναι-
σθήµατος των επενδυτών και έχει αποδειχθεί εµπειρικά ότι έχει στατιστικά σηµαντική ερµηνευτική
ικανότητα στην αποτίµηση µετοχών και άλλων αξιογράφων3, καθώς και στην ερµηνεία της αγε-
λαίας συµπεριφοράς (Phi lippas et al., 2013). Ο δείκτης VIX ερµηνεύεται και έχει χαρακτηρισθεί
επίσης και ως “ένα µέτρο φόβου του επενδυτή” (“the investor’s fear gauge”) από πολλές επιστη-
µονικές µελέτες (Whaley, 2000, 2009ˆ Giot, 2002ˆ Simon, 2003ˆ Skiadopoulos, 2004) και χρησι-
µοποιείται από τους traders ως δείκτης συναισθήµατος (Kurov, 2010ˆ Baker & Wurgler, 2006). 

Ο δείκτης VIX καταφέρνει να ερµηνεύσει µε επιτυχία την επίδραση του συναισθήµατος στις απο-
τιµήσεις των αξιογράφων των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, αναπτύχθηκαν µετέπειτα αντίστοιχοι δείκτες
τόσο για ολόκληρη την ευρωπα κή χρηµατιστηριακή αγορά (δείκτης EURO STOXX 50 Volatility),
όσο και για µεµονωµένες χρηµατιστηριακές αγορές σε δείκτες όπως οι AEX (Άµστερνταµ),
CAC40 (Γαλλία), FTSE100 (Ην. Βασίλειο), DAX (Γερµανία), NIKKEI 225 (Ιαπωνία) και άλλοι. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥH ∆ΕIΚΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤOΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛA∆Α
ΑΠO ΤΟ ΚΕΠΕ

Το Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) σε συνεργασία µε το Πανεπι-
στήµιο Πατρών και τον Καθηγητή κ. Κ. Συριόπουλο, το Λέκτορα του City College, κ. Α. Φάσσα4

και την ερευνητική οµάδα του ΚΕΠΕ (την Ερευνήτρια ∆ρ. Α. Τσούµα και την ∆ρ. Φ. Οικονόµου),
κατασκεύασε έναν πρωτότυπο δείκτη εκτίµησης της µεταβλητότητας και της αβεβαιότητας
(φόβου) των επενδυτών για την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά και κατ’ επέκταση για την Ελ-
ληνική Οικονοµία. 

Ο δείκτης αυτός θα ονοµάζεται KEPE GRIV (KEPE GReek Implied Volatility). Για λόγους ιστο-
ρικούς και συνέχειας υπολογίστηκε από το 2004 και θα υπολογίζεται και θα ανακοινώνεται από
εδώ και στο εξής από το ΚΕΠΕ. 

Ο δείκτης KEPE GRIV είναι ένας δείκτης τεκµαρτής µεταβλητότητας και υπολογίζεται για το δεί-
κτη FTSE/X.A. Large Cap, βάσει της επίσηµης νέας µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται από το
Chicago Board Options Exchange (CBOE). Η µεθοδολογία αυτή χρησιµοποιείται για πρώτη
φορά συστηµατικά για µια περιφερειακή και αναπτυσσόµενη αγορά, όπως η ελληνική. Παρά
τα πιθανά µειονεκτήµατα σχετικά µε το χαµηλό όγκο συναλλαγών της ελληνικής αγοράς παρα-
γώγων, ο δείκτης αυτός παρέχει πολύ χρήσιµη πληροφόρηση.

Μια υψηλή τιµή του δείκτη υποδεικνύει έντονη αβεβαιότητα στο οικονοµικό και κοινωνικό περι-
βάλλον και βραχυπρόθεσµη µελλοντική µεταβλητότητα στη χρηµατιστηριακή αγορά. Φυσικά,
όσο µεγαλύτερη είναι η τιµή του τόσο µεγαλύτερη αβεβαιότητα (φόβος) υπάρχει στην αγορά
και οι τιµές των µετοχών µπορεί να παρουσιάσουν ξαφνικές µεταβολές. Αντίθετα, όσο χαµηλό-
τερη είναι η τιµή του δείκτη, τόσο µειώνεται η αβεβαιότητα και αποκαθίσταται η βραχυπρόθεσµη
εµπιστοσύνη στο σύστηµα.

Στόχος του δείκτη είναι να αποτελέσει το βασικό µέτρο αναφοράς για τη βραχυπρόθεσµη µετα-
βλητότητα της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς, την αβεβαιότητα και την εµπιστοσύνη (ή
µη) που δείχνουν οι εγχώριοι και ξένοι επενδυτές στην Ελληνική Οικονοµία, όπως αυτή αποτυ-

3. Banerjee et al. (2007), Bandopadhyaya & Jones (2006), Giot (2005) κ.λπ.

4. Βλ. Siriopoulos & Fassas (2013, 2012a, 2012b, 2009).
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πώνεται στις τιµές των παραγώγων προ όντων, παρέχοντας χρήσιµη πληροφόρηση στην εγχώρια,
αλλά και στις διεθνείς αγορές.

Το σηµαντικό χαρακτηριστικό που καθιστά το δείκτη αυτό ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο για
τους επενδυτές, και όχι µόνο, είναι ότι αναφέρεται στη βραχυπρόθεσµη µεταβλητότητα (των επό-
µενων 30 ηµερών) την οποία αναµένουν οι επενδυτές που συµµετέχουν στην αγορά παραγώγων.
Είναι δηλαδή ένας δείκτης που κοιτάει άµεσα προς το µέλλον και αποτελεί βαρόµετρο της ψυ-
χολογίας των επενδυτών, ενώ παράλληλα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε υποδείγµατα διαχείρισης
κινδύνου και αποτίµησης αξιογράφων.

ΙΣΤΟΡΙΚH ΑΝAΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕIΑΣ ΤΟΥ ∆ΕIΚΤΗ ΚΕΠΕ GRIV

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1, από το 2004 έως την κατάρρευση της Lehman Brothers, ο δεί-
κτης κινήθηκε σε χαµηλά επίπεδα, κάτω του µέσου όρου της περιόδου 2004-11/2013, µε τη χα-
µηλότερη τιµή να σηµειώ νεται στις 30 Νοεµβρίου 2005 στο 14,19%. 

Με το ξέσπασµα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης, ο δείκτης ανέβηκε σε υψηλότερα επί-
πεδα αποτυπώνοντας το γενικότερο κλίµα της εγχώριας, αλλά και της παγκόσµιας διεθνούς αβε-
βαιότητας. Τα εγχώρια γεγονότα που ακολούθησαν την περίοδο 2009-2011 (υποβαθµίσεις από
τους οίκους αξιολόγησης, αδράνεια της τότε Κυβέρνησης για µεταρρυθµίσεις κ.λπ.) οδήγησαν το
δείκτη σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αντανακλώ ντας τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο
δείκτης έλαβε την υψηλότερη τιµή του (85,44%) στις 11 Οκτωβρίου 2011 (σε αντιδιαστολή µε τον
VIX που έλαβε την υψηλότερη τιµή της περιόδου το Νοέµβριο του 2008, κατά τη διάρκεια µιας πε-
ριόδου µεγάλων απεργιών στην Ελλάδα, 5 ηµέρες µετά την κατάθεση του πολυνοµοσχεδίου που
αφορούσε το νέο βαθµολόγιο-µισθολόγιο του δηµοσίου, τις µειώσεις σε κύριες και επικουρικές

∆ιάγραµµα 1
Πορεία του ∆είκτη KEPE GRIV για την Ελληνική Οικονοµία και σηµαντικότερα γεγονότα της κρίσης

(1/2004-26/11/2013)

Πηγή: Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών.
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συντάξεις, τις µειώσεις στο εφάπαξ, τη νέα φορολογική κλίµακα και τις αλλαγές στα εργασιακά
και την πρώτη κατάρρευση και κρατικοποίηση τράπεζας (της Proton Bank) κατά τη διάρκεια της
κρίσης χρέους. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου των εκλογών του Μα ου και του Ιουνίου του 2012 ο δείκτης έλαβε
τη 2η υψηλότερη ιστορικά τιµή του από το 2004, λόγω της αυξηµένης αβεβαιότητας, του πολιτι-
κού κινδύνου και του γεγονότος ότι οι διεθνείς επενδυτές θεωρούσαν υψηλή την πιθανότητα εξό-
δου της Ελλάδας από το ευρώ. Η τιµή του δείκτη στο διάστηµα αυτό έφτασε το 78,35% στις
15 Ιουνίου 2012, µε το ελληνικό χρηµατιστήριο να έχει υποχωρήσει στις 5 Ιουνίου 2012 στις
476,36 µονάδες. Την ίδια περίοδο τo spread των 10ετών ελληνικών οµολόγων είχε εκτιναχθεί
στο εξωπραγµατικό για χώρα της Ε.Ε. επίπεδο του 29,81% στις 31 Μα ου 2012, καταδεικνύοντας
µε τον πιο έντονο τρόπο το φόβο των επενδυτών. Μετά τις εκλογές και τη σταθεροποίηση του
πολιτικού κλίµατος, ο Γενικός ∆είκτης του Χ.Α. ανέκαµψε σταδιακά. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία
του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.

Στις 30 Σεπτεµβρίου 2013 ο ΚΕΠΕ GRIV βρέθηκε στο 39,25%. Αυτό σηµαίνει ότι η αβεβαιότητα
της ελληνικής οικονοµίας, όπως αποτυπώνεται από τις προσδοκίες των συµµετεχόντων στην
αγορά παραγώγων, έχει µειωθεί στο µισό από τις εκλογές του 2012, επιστρέφοντας στα επί-
πεδα του 2009 δηλ. στα προ της υπαγωγής στο Μηχανισµό Στήριξης και το Μνηµόνιο επίπεδα,
κοντά στον ιστορικό µέσο όρο του δείκτη για την περίοδο 2004-11/2013. 

Η σηµαντική υποχώρηση του δείκτη αβεβαιότητας (“φόβου”) αποδεικνύει την αποκατάσταση
της εµπιστοσύνης των επενδυτών για την Ελληνική Οικονοµία και την εγχώρια αγορά, η οποία
θα ενισχυθεί ακόµα περαιτέρω µε τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας και την ολοκλή-
ρωση των µεταρρυθµίσεων. Ενισχυτικό των ανωτέρω είναι ότι το ελληνικό χρηµατιστήριο έχει
σταθεροποιηθεί σε επίπεδα κοντά στις 1200 µονάδες τους δύο τελευταίους µήνες και το spread
των 10ετών ελληνικών οµολόγων έχει υποχωρήσει κοντά στις 700 µονάδες βάσης, επίπεδα του
Ιουνίου του 2010. 

Η συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση του δείκτη ΚΕΠΕ GRIV θα αποτελέσει ένα χρή-
σιµο εργαλείο για τους εγχώριους και ξένους επενδυτές, τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων,
τους αναλυτές, αλλά και τους διαµορφωτές πολιτικής, καθώς θα προσφέρει µια επιστηµονική
προσέγγιση του βραχυπρόθεσµου επενδυτικού κλίµατος στην Ελλάδα, αλλά και της διαχρονι-
κής του εξέλιξης.
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∆Ρ∆ΡAAΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛEEΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓIIΑΣΑΣ

Ιωάννης Χολέζας

Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στη χώρα µας µετά το ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης, στα τέλη
του 2008, έχουν φέρει στο επίκεντρο του δηµόσιου διαλόγου τις δράσεις και τις πολιτικές που
εφαρµόζο νται στην αγορά εργασίας µε κύριο στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας, πέρα και
έξω από προφανείς πολιτικές για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Στο ∆ιάγραµµα 1 πα ρουσιάζεται η δια-
χρονική εξέλιξη της ανεργίας για έξι χώρες, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, µε προβλέψεις
για την εξέλιξή της ως και το 2018. Η ραγδαία αύξηση της ανεργίας που ξεκίνησε το 2008 στη
χώρα µας µπορεί να συγκριθεί µόνο µε την Ισπανία, Όµως, από το 2013 η ανοδική πορεία φαίνεται
να ανακόπτεται, όπως προκύπτει και από τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ µε
βάση εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου αναµένεται περαιτέρω αποκλιµάκωση της
ανεργίας τα επόµενα έτη κάτω από συγκεκριµένες υποθέσεις. Ωστόσο, δεδοµένων των υψηλών
ποσοστών ανεργίας, ειδικά για κάποιες πληθυσµιακές οµάδες, και των σηµαντικών οικονοµικών
και κοινωνικών επιπτώσεων αυτής στους ανθρώπους, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασµού
και η λήψη µέτρων για την άµεση καταπολέµησή της είναι αναγκαία. 

Οι πολιτικές που στοχεύουν στην αγορά εργασίας και θα µπορούσαν να περιορίσουν την ανεργία
και να ανακουφίσουν τις αρνητικές συνέπειές της διακρίνονται σε δύο είδη: τις παθητικές και τις

∆ιάγραµµα 1
Η Εξέλιξη των ∆εικτών Ανεργίας για τις χώρες της περιφέρειας και τη Γερµανία (%), 1993-2018

Πηγή: International Monetary Fund, Οκτώβριος 2013.

Σύµφωνα µε τον IMF η ανεργία στην Ελλάδα αναµένεται 
να αποκλιµακωθεί ταχύτερα από την Ισπανία

Προβλέψεις 
έως το 2018
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ενεργητικές. Οι πρώτες αφορούν στην ανακούφιση των ανέργων µε την παροχή προνοιακών επι-
δοµάτων στήριξης και βασικό πυλώνα το επίδοµα ανεργίας. Χαρακτηρίζονται δε ως λιγότερο ή
περισσότερο γενναιόδωρες µε βάση τα κριτήρια λήψης, τη διάρκεια καταβολής, το ύψος ανα-
πλήρωσης, κτλ. Οι δεύτερες αφορούν στην αύξηση της πιθανότητας απασχόλησης ή/και στη
βελτίωση των εισοδηµατικών προοπτικών ατόµων ή οµάδων, άνεργων ή µη, και, συνήθως, έχουν
τη µορφή επιδότησης του κόστους εργασίας (ασφαλιστικές εισφορές ή/και µέρος του µισθολο-
γικού κόστους), προγραµµάτων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης στα πλαίσια της επιχείρησης
ή εκτός αυτής, κτλ. Βασικά χαρακτηριστικά των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι ότι
πρόκειται για παρεµβάσεις περιορισµένου χαρακτήρα, άρα δεν αποτελούν γενική πολιτική απα-
σχόλησης, καθώς στοχεύουν σε συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού, π.χ. νέοι, γυναίκες, µα-
κροχρόνια άνεργοι, άτοµα χαµηλής εξειδίκευσης, κτλ. και έχουν περιορισµένη χρονική διάρκεια.
Το κύριο σηµείο κριτικής σε βάρος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης είναι ότι, σε συνθή-
κες ανεπαρκούς ζήτησης εργασίας, έχουν ως αποτέλεσµα την ανακατανοµή των διαθέσιµων θέ-
σεων απασχόλησης και όχι την αύξηση αυτών. 

Στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020 η χώρα µας έχει δροµολογήσει δράσεις που συγχρη-
µατοδοτούνται από το Ευρωπα κό Κοινωνικό Ταµείο και στοχεύουν στη βελτίωση των προοπτικών
απασχόλησης συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το σχέ-
διο δράσης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των νέων, το οποίο
τέθηκε σε εφαρµογή στις αρχές του 2013 και προβλέπει τη συµµετοχή 349.499 ωφελούµενων
µε έναν προ πολογισµό ύψους €608.326.537, δηλαδή €1.740,57 ανά ωφελούµενο. Αναφορικά
µε τις δράσεις για την καταπολέµηση της ανεργίας και την τόνωση της απασχόλησης που βρί-
σκονται σε εφαρµογή ή πρόκειται να τεθούν σε εφαρµογή σύντοµα, πρέπει να σηµειωθούν τα
εξής: 

1. Χρειάζεται απλοποίηση του συστήµατος σχεδιασµού και υλοποίησης των δράσεων για την
καταπολέµηση της ανεργίας µε την ανάθεση κάθε οµάδας δράσεων σε συγκεκριµένους
φορείς (π.χ. ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων συµµετοχής και αναζήτηση των δικαιολογη-
τικών υπηρεσιακά), ει δυνατόν σε τοπικό επίπεδο. Οι φορείς σε τοπικό επίπεδο είναι (ή θα
έπρεπε να είναι) σε θέση να γνωρίζουν πολύ καλύτερα την πραγµατική οικονοµία στην πε-
ριοχή/περιφέρειά τους, δηλαδή τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο δυναµικό, τις δυνάµεις
και τις αδυναµίες της τοπικής οικονοµίας. Η ενδεχόµενη έλλειψη τεχνογνωσίας θα µπο-
ρούσε να αντιµετωπιστεί µε τη αποσπάσεις ή µετατάξεις δηµοσίων υπαλλήλων από άλλες
υπηρεσίες. 

2. Είναι επιτακτική ανάγκη η συνεχής αξιολόγηση των υφιστάµενων δράσεων-προγραµµάτων.
Είναι αναγκαίο να συλλεχθούν πληροφορίες αναφορικά µε συγκεκριµένες παραµέτρους.
Ενδεικτικά αναφέρονται: i) Ο άνεργος που επέλεξε να καταρτιστεί, πόσο σύντοµα βρήκε
απασχόληση; ii) Ο νέος που συµµετείχε σε ένα πρόγραµµα εκπαίδευσης ή/και επιδοτού-
µενης απασχόλησης, βρήκε ή/και παρέµεινε στην εργασία µετά το τέλος αυτής; iii) Πόσες
από τις νέες επιχειρήσεις που έλαβαν επιδότηση λειτουργούν µετά από ένα έτος µε επιτυ-
χία και ποιες είναι αυτές; Η αξιολόγηση των δράσεων σηµαίνει ταυτόχρονα βελτιστοποίηση
της κατανοµής των διαθέσιµων πόρων τόσο µεταξύ των διαφορετικών προγραµµάτων-δρά-
σεων όσο και µεταξύ των διαφορετικών περιφερειών, ενισχύοντας µε αυτόν τον τρόπο την
άµιλλα µεταξύ περιφερειών ή δήµων, και αύξηση της αποτελεσµατικότητάς τους.

3. Η ΕΕ διαθέτει σηµαντικούς πόρους για την απασχόληση στη χώρα µας και την υλοποίηση
πρωτοβουλιών αντιµετώπισης της ανεργίας. Όµως η αξιοποίηση των πόρων αυτών και η
υλοποίηση των πρωτοβουλιών έγκειται στις ελληνικές δηµόσιες υπηρεσίες. Το ζητούµενο
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είναι η έγκαιρη και ορθή προετοιµασία για την εφαρµογή των δράσεων που προωθεί η ΕΕ,
όπως είναι η “Εγγύηση για τους Νέους - Youth Guarantee”. Εκ των ων ουκ άνευ είναι η
προσαρµογή των δράσεων στην ελληνική πραγµατικότητα και τις ιδιαιτερότητες της ελ-
ληνικής οικονοµίας. Ένα βασικό ζήτηµα, για παράδειγµα, είναι η εύρεση των πόρων για τη
χρηµατοδότηση τέτοιων προγραµµάτων σε εθνικό και ευρωπα κό επίπεδο, δεδοµένου του
µεγάλου αριθµού των νέων ανέργων στη χώρα, ή τα ηλικιακά όρια της οµάδας των νέων. 

4. Τα προγράµµατα κατάρτισης που εφαρµόζονται πρέπει να οδηγούν απαραιτήτως σε πι-

στοποιηµένες γνώσεις. Σηµαντικά βήµατα έχουν ήδη γίνει µε τη διαµόρφωση του Εθνικού

Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ) και την ίδρυση του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προ-

σόντων (ΕΟΠΠ) µε το Νόµο 3879/2010. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ώστε

να µην υπάρξει απαξίωση των πιστοποιητικών του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος.

Οι σχετικές δράσεις οφείλουν να επιταχυνθούν, αν στόχος είναι η έγκαιρη προσαρµογή

στο ευρωπα κό εργασιακό περιβάλλον και η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η

πανευρωπα κή αγορά εργασίας. 

5. Στα πλαίσια της αβεβαιότητας που δηµιουργούν οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, η

υποχρεωτική απασχόληση του εργαζόµενου για ένα χρονικό διάστηµα µετά το πέρας του

προγράµµατος επιδοτούµενης απασχόλησης (συνήθως 6-12 µήνες) θέτει εµπόδια στη συµ-

µετοχή των επιχειρήσεων και, εποµένως, ίσως να ήταν σκόπιµο να καταργηθεί ή έστω να

περιοριστεί. 

Η µείωση της απασχόλησης και η συνεπαγόµενη αύξηση της ανεργίας στη χώρα µας οφείλονται

σε µεγάλο βαθµό στη µείωση της εσωτερικής ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και στη βραδύ-

τητα που αυτή αντικαθίσταται από εξωτερική ζήτηση (εξαγωγές), πιθανόν λόγω µειωµένης αν-

ταγωνιστικότητας1. Άρα, βασικές προτεραιότητες των πολιτικών που στοχεύουν στην αγορά

εργασίας οφείλουν να είναι, αφενός, η διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας στον ιδιω-

τικό τοµέα (σε µεγάλο βαθµό αναµένεται να συµβάλλουν οι παρεµβάσεις στη νοµοθεσία που διέ-

πει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας, οι οποίες αύξησαν σηµαντικά την ελαστικότητά της) και,

αφετέρου, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό προτείνονται οι παρακάτω

πρωτοβουλίες µε άξονα διαφοροποίησης την ηλικία.

Α. ΑΝΕΞΑΡΤHΤΩΣ ΗΛΙΚIΑΣ:

1. ∆εδοµένης της αδυναµίας των ελληνικών επιχειρήσεων να απορροφήσουν ανέργους, τα

προγράµµατα επιδότησης του µισθολογικού κόστους απασχόλησης ίσως να ήταν σκόπιµο

να απευθυνθούν σε επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων στο εξωτερικό, σε χώρες εντός

και εκτός ΕΕ. 

2. ∆ιακρατικές συµφωνίες (µε χώρες εκτός ΕΕ, π.χ. ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Νορβηγία) για

την απορρόφηση ανέργων στη βάση µιας προσεκτικά σχεδιασµένης µεταναστευτικής πο-

λιτικής και για δεδοµένο χρονικό διάστηµα, αντί της άτακτης µετανάστευσης που παρατη-

ρείται. Με άλλα λόγια, προτείνεται η επιλεκτική µετανάστευση βάσει προσφοράς (χώρα

1. Είναι κοινός τόπος ότι η περίοδος οικονοµικής άνθησης και χαµηλής ανεργίας που γνώρισε η χώρα πριν το
2008 στηρίχθηκε στον εξωτερικό δανεισµό ιδιωτών, µέσω τραπεζών, και κράτους, ο οποίος συνέβαλλε στην ανά-
πτυξη ενός µη βιώσιµου µοντέλου οικονοµικής µεγέθυνσης, το οποίο βεβαίως κατέρρευσε όταν το φτηνό χρήµα
(η Ελλάδα δανειζόταν µε επιτόκια σχεδόν όµοια µε τη Γερµανία) έπαψε πια να είναι διαθέσιµο. 
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προέλευσης) και ζήτησης (χώρα προορισµού) εργαζοµένων. Οι συµφωνίες θα µπορούσαν
να προβλέπουν µειωµένες απαιτήσεις για την έκδοση άδειας παραµονής και εργασίας των
Ελλήνων στο εξωτερικό, αλλά και την προστασία των Ελλήνων εργαζοµένων (πιστή τήρηση
της εργατικής νοµοθεσίας). Παράλληλα, πρέπει να ληφθεί µέριµνα για να διατηρηθούν οι
δεσµοί µε αυτούς/ές που φεύγουν από τη χώρα, ώστε να είναι εφικτή και απρόσκοπτη η
επιστροφή τους, όταν το επιτρέψουν οι οικονοµικές συνθήκες. 

3. Προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) µε προβολή όµως του εργατικού δυναµικού
υψηλής εκπαίδευσης που διαθέτει η χώρα και κίνητρο φορολογικές ελαφρύνσεις ανάλογα
κυρίως µε τον αριθµό και το είδος των νέων θέσεων εργασίας ή ακόµη και παραχώρηση
έναντι χαµηλού µισθώµατος και µε συγκεκριµένη χρονική διάρκεια γεωγραφικών εκτάσεων
του ∆ηµοσίου (µε τον τρόπο αυτό θα αξιοποιηθούν δηµόσιες εκτάσεις, χωρίς όµως στην
ουσία να πωληθούν). Βασικό κριτήριο οι νέες θέσεις εργασίας και ο κλάδος οικονοµικής
δραστηριότητας (περιβάλλον, τεχνολογία, τουρισµός, ιατρικές υπηρεσίες, πληροφορική)
µε στόχο την κάλυψη των νέων θέσεων εργασίας από τις οµάδες αποφοίτων εκπαίδευσης
που βρίσκονται σε πλεόνασµα στη χώρα (µια συστηµατική µελέτη µπορεί να προσδιορίσει
αυτές τις οµάδες αποφοίτων). 

4. ∆ιευκόλυνση της γεωγραφικής κινητικότητας των ανέργων µε παροχή κινήτρων (π.χ. φο-
ρολογικές εκπτώσεις ή/και επιδότηση ενοικίου σε ειδικές περιπτώσεις, όπως είναι οι οικο-
γένειες µε παιδιά). Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί βελτίωση της σύζευξης προσφοράς
και ζήτησης εργασίας και θα καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας, αν και όπου υπάρχουν. 

5. Έµφαση στη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, προκειµένου να συγκρατηθεί
η απασχόληση αποφεύγοντας νέες απολύσεις, µε την παροχή προγραµµάτων συµβουλευ-
τικής σε τοπικό ή/και κλαδικό επίπεδο. Η στήριξη θα µπορούσε να αφορά σε τρόπους προ-
ώθησης των προ όντων στο εξωτερικό, βελτίωση της εικόνας των προ όντων/υπηρεσιών,
µείωση του λειτουργικού κόστους, κτλ. Πολλές επιχειρήσεις, λόγω µεγέθους, δεν έχουν
τις απαραίτητες δοµές και δεν προβαίνουν στις αναγκαίες κινήσεις για την επιβίωσή τους. 

6. Συχνά υποστηρίζεται, και ορθώς, ότι το µικρό µέγεθος της πλειονότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων δεν επιτρέπει την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας και εµβέλειας και, επο-
µένως, περιορίζει την ανταγωνιστικότητά τους. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το εµ-
πόδιο είναι η οργάνωση των επιχειρήσεων σε συνεργατικούς σχηµατισµούς, είτε σε
επίπεδο κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας, είτε σε τοπικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό
οι επιχειρήσεις διατηρούν τη διοικητική τους αυτοτέλεια, η οποία ενδέχεται να λειτουργεί
θετικά αυξάνοντας την ευελιξία και την ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα έχουν την ευκαιρία να
καρπωθούν τα οφέλη από τη δραστηριοποίηση σε οµάδες επιχειρήσεων µε αυξηµένο ει-
δικό βάρος. 

7. Παραχώρηση δηµόσιων εκτάσεων γης έναντι συµβολικού τιµήµατος σε αυτούς που επι-
θυµούν να απασχοληθούν στον αγροτικό τοµέα (γεωργία, κτηνοτροφία), µε ταυτόχρονη
επανεξέταση των κριτηρίων κατηγοριοποίησης στο επάγγελµα του αγρότη. Αν η εκµετάλ-
λευση είναι επιτυχής (π.χ. µετά από µία πενταετία), δωρεάν παραχώρηση της γης προς
αγροτική χρήση και µόνον, αποκλειστικά στους δικαιούχους (χωρίς δικαίωµα µεταβίβασης,
πώλησης, κτλ.). Υποστήριξη προς τους συµµετέχοντες (συµβουλευτική) σε όλα τα στάδια
παραγωγής και εµπορίας (συλλογική προµήθεια σπόρων, λιπασµάτων και ζωοτροφών,
κοινή χρήση µηχανηµάτων και υπηρεσιών γεωπόνου και κτηνιάτρου, εµπορική προώθηση
των προ όντων, προώθηση εξαγωγών, κτλ.), πιθανόν µε τη συγκρότηση και λειτουργία συ-
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νεργατικών σχηµατισµών προς εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας ή/και οικονοµιών εµβέ-

λειας. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτη-

νοτροφίας και, παράλληλα, στην προώθηση των προ όντων προστατευόµενης ονοµασίας

προέλευσης (ΠΟΠ). Επιπλέον, το αποτέλεσµα της παραγωγής οφείλει να κατευθύνεται σε

µεγάλο ποσοστό στο εξωτερικό και να δίνεται έµφαση στην αύξηση της προστιθέµενης

αξίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η πώληση χύµα ελαιολάδου, ενώ θα µπορούσε

να συσκευάζεται αυξάνοντας το περιθώριο κέρδους των εµπλεκόµενων. 

8. Παράλληλα µε την ενίσχυση του αγροτικού τοµέα σκόπιµη είναι η συνδυαστική ενίσχυση
των κλάδων που σχετίζονται άµεσα µε αυτόν, όπως είναι η µεταποίηση αγροτικών προ ό -
ντων, η παραγωγή λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, οι ζωοτροφές, κτλ. Αυτό θα έχει του-
λάχιστον δύο οφέλη. Το πρώτο είναι η αναζωογόνηση του δευτερογενή τοµέα της µε-
ταποίησης µε πολλαπλές θετικές επιπτώσεις και στην απασχόληση, αλλά και στις εξαγωγές
(βλέπε συσκευασία ελαιολάδου παραπάνω). Το δεύτερο είναι η υποκατάσταση εισαγωγών
πρώτων υλών ή εισροών στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. φυτοφάρµακα), άρα η µείωση
της εξάρτησης από το εξωτερικό και τις διεθνείς τιµές που κινούνται ανεξάρτητα από την
ελληνική συγκυρία. 

9. ∆ιερεύνηση των επιµέρους λόγων που οδήγησαν στο κλείσιµο επιχειρήσεων, όπως ενδέ-
χεται να είναι η ανεπαρκής επιχειρηµατική ικανότητα. Επαναλειτουργία αυτών που έχουν
προοπτικές επιτυχίας πιθανόν µε τη συµµετοχή οµάδων εργαζοµένων και στήριξη της προ-
σπάθειας µε παροχή τεχνογνωσίας (π.χ. τεχνικές προώθησης των προ όντων στο εξωτε-
ρικό, µέθοδοι διοίκησης, επαναπροσδιορισµός των αγορών στόχων, κτλ.), φορολογικές
εκπτώσεις, κτλ. Ενδεικτικά, µπορεί να δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόµενους να συµ-
µετέχουν στο µετοχικό κεφάλαιο και τη διοίκηση των επιχειρήσεων που έκλεισαν, εφόσον
το επιθυµούν, και να καταβάλλεται εφάπαξ το ποσό των επιδοµάτων ανεργίας που δι-
καιούνται ως κεφάλαιο εκκίνησης της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. 

10. Ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆, ο οποίος οργανώθηκε στα πλαίσια διαφορετικών οικονο-
µικών συνθηκών από αυτές που επικρατούν σήµερα στη χώρα. Αποτέλεσµα είναι να αδυ-
νατεί να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικότητα στο έργο του (επιδοµατική στήριξη ανέργων,
λειτουργίες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης εργασίας, κτλ.). Η αύξηση της χρηµατοδότη-
σής του, µετά την αξιολόγηση των δοµών του και του παραγόµενου αποτελέσµατος, µε
την εξοικονόµηση άλλων κατηγοριών δαπανών είναι εκ των ων ουκ άνευ, προκειµένου να
υποστηριχτεί µια πιο γενναιόδωρη επιδοµατική πολιτική (βλέπε επίδοµα ανεργίας2), αλλά
και να διευκολυνθεί η πλήρης µηχανογράφηση του οργανισµού που θα διευκολύνει τις
υπηρεσίες σύζευξης. Ενδεχοµένως να απαιτείται και βελτίωση της επιχειρησιακής επάρ-
κειας των υπαλλήλων του ΟΑΕ∆, π.χ. εξοικείωση µε τη χρήση Η/Υ, καλλιέργεια ικανοτήτων
επικοινωνίας, ιδανικά µέσω της συµµετοχής τους σε προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης
(∆ΒΜ). 

11. Αντικατάσταση του επιδόµατος ανεργίας µε επίδοµα απασχόλησης στα πρότυπα της επι-
ταγής εργασίας, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίπτωση των νέων και των εργαζοµένων
κοντά στη συνταξιοδότηση, αφού αποφεύγεται η αποθάρρυνση και η απαξίωση του αν-
θρώπινου κεφαλαίου που ενσωµατώνουν. 

2. Σύµφωνα µε στοιχεία του Νοεµβρίου από τον ΟΑΕ∆ περίπου 15% των εγγεγραµµένων ανέργων που αναζητούν
εργασία λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας (περίπου 12%, αν ληφθούν υπόψη όλοι οι άνεργοι). 
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12. Άρση των περιορισµών που ισχύουν στην άσκηση ορισµένων επαγγελµάτων και, συγκε-
κριµένα, δυνατότητα υποκατάστασης γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται µέσω του
τυπικού εκπαιδευτικού συστήµατος µε γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται µε την ερ-
γασιακή εµπειρία (ουσιαστικά και όχι τυπικά κριτήρια). Η προσπάθεια πιστοποίησης προ-
σόντων που αναφέρθηκε παραπάνω πρέπει να ενισχυθεί και να επιταχυνθεί, ενώ πρέπει να
αναθεωρηθεί το νοµικό καθεστώς που διέπει τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλµα-
τος. 

Β. ΕΙ∆ΙΚA ΓΙΑ ΝEΟΥΣ ΑΝEΡΓΟΥΣ 15-24 ΕΤΩΝ (15-29 ΕΤΩΝ Ο ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ):

1. Κατάργηση του κατώτατου µισθού για νέους έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε
να δίνεται ισχυρό κίνητρο στην επιχείρηση να τον/την προσλάβει και να κρίνει την καταλ-
ληλότητα του/της (βασικές και µη γνώσεις και δεξιότητες). Παράλληλη ενίσχυση της δρά-
σης του ΣΕΠΕ µε τη θέσπιση κινήτρων αποδοτικότητας, προς αποφυγή παραβάσεων της
εργατικής νοµοθεσίας (ωράριο, συνθήκες απασχόλησης, κτλ.). 

2. Προώθηση της επιχειρηµατικότητας από οµάδες νέων, είτε µε την παροχή κεφαλαίου κί-
νησης, είτε µε την παροχή χώρων µε υλικοτεχνική υποδοµή προς ενοικίαση µε χαµηλό κό-
στος. Ενδεικτικά αναφέρονται εργαστήρια πανεπιστηµίων που χρησιµοποιούνται µόνο
µερικώς, π.χ. µερικές ώρες της ηµέρας ή µερικές ηµέρες την εβδοµάδα. Οι δράσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο αφορούν σε µεµονωµένα άτοµα. Η πρόταση είναι
να ενθαρρύνονται και να στηρίζονται επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες οµάδων νέων, σε επι-
λεγµένους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας βάσει προοπτικών ανάπτυξης, ευκαιριών
εξαγωγών προ όντων και υπηρεσιών, κτλ. Παράλληλα µε την ενεργοποίηση των νέων και
την εφαρµογή καινοτόµων ιδεών (η καινοτοµία ενδέχεται να αφορά σε έναν διαφορετικό
τρόπο λειτουργίας, όχι απαραίτητα σε ένα καινοτόµο προ όν ή υπηρεσία) θα ενισχυθεί η
κουλτούρα της συνεργασίας, της δραστηριοποίησης σε οµάδες, της ανταλλαγής και του
συγκερασµού διαφορετικών απόψεων µέσω του διαλόγου. 

3. Προτάσεις από πλευράς φορέων σε τοπικό επίπεδο (επιχειρήσεων, δήµων, πανεπιστηµίων,
κτλ.) για την υλοποίηση συγκεκριµένων έργων µε την απασχόληση άνεργων νέων σε τοπικό
επίπεδο και τον καθορισµό δεικτών για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων (σύνταξη έκ-
θεσης πεπραγµένων, εντοπισµός καλύτερων πρακτικών, αξιολόγηση των αποτελεσµάτων). 

4. Θεσµοθέτηση της πρακτικής άσκησης για όλους στην τριτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια
τεχνική-επαγγελµατική εκπαίδευση, τουλάχιστον για ένα εξάµηνο, µε επιδότηση του κό-
στους από το κράτος (αµοιβές χαµηλότερες του κατώτατου µισθού µε ασφαλιστική κά-
λυψη) καταρχάς και, γιατί όχι, από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις στο µέλλον µε δι-
καίωµα συµµετοχής στη διαµόρφωση του περιεχοµένου της πρακτικής άσκησης. 

Οι δράσεις που προτείνονται ασφαλώς δεν είναι εξαντλητικές, µε την έννοια ότι ενδέχεται να
συµπληρωθούν και από άλλες, ειδικά δράσεις που δεν σχετίζονται άµεσα µε την αγορά εργασίας,
αλλά µε το ευρύτερο πολιτικό και οικονοµικό περιβάλλον και αφορούν σε διαρθρωτικές µεταρ-
ρυθµίσεις για τη δηµιουργία ενός σταθερού και ελκυστικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση
ξένων άµεσων επενδύσεων, οι οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, υπό τις
προ ποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το κρίσιµο στοιχείο όµως είναι η ταχύτητα εφαρ-
µογής τους. Η ανεργία βρίσκεται σε δυσθεώρητα επίπεδα και η οποιαδήποτε καθυστέρηση
λήψης επιπρόσθετων δράσεων µόνο ζηµία µπορεί να προκαλέσει. 
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Ο ΖΩΤΙΚΟ ΖΩΤΙΚOOΣ ΡΣ ΡOOΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟIIΗΣΗΣ ΣΤΗΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝAAΚΑΜΨΗΚΑΜΨΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤAAΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜIIΑΣ ΣΤΟ ΝΑΣ ΣΤΟ ΝEEΟ Ο 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚOO ΠΡΠΡOOΤΥΠΟΤΥΠΟ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙOOΤΗΤΑΤΗΤΑ
AAΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚHHΣ ΠΟΛΙΤΙΚΣ ΠΟΛΙΤΙΚHHΣΣ

Αριστοτέλης Κουτρούλης

1. ΕΙΣΑΓΩΓH

Στη συνείδηση των περισσότερων ανθρώπων, ειδικών και µη, η οικονοµική πρόοδος ταυτίζεται µε
τη δυνατότητα παραγωγής και εµπορίας προ όντων της µεταποίησης. Η επικράτηση αυτής της 
αντίληψης µόνο τυχαία δεν είναι. Πράγµατι, η µεταποίηση είναι ο κύριος χώρος εντός του οποίου
η επιστηµονική γνώση και έρευνα µετατρέπεται σε οικονοµικό πλεονέκτηµα, ο χώρος όπου η τε-
χνολογία εξελίσσεται και αποκτά οικονοµική αξία. Από τη φύση της, η βιοµηχανική1 παραγωγή χα-
ρακτηρίζεται από υψηλούς ρυθµούς υιοθέτησης τεχνολογικών αλλαγών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί
βασική πηγή τεχνογνωσίας και καινοτοµιών. Πολύ απλά, από τη βιοµηχανική δραστηριότητα δια-
µορφώνονται οι πρόσφορες συνθήκες για αύξηση της παραγωγικότητας των συντελεστών παρα-
γωγής, όχι µόνο για τη µεµονωµένη επιχείρηση που καινοτοµεί και τον υπο κλάδο στον οποίο ανήκει
αλλά για το σύνολο της οικονοµίας (Rodrik, 2004).

Αντίθετα µε την επικρατούσα άποψη γύρω από το ρόλο της βιοµηχανίας στις σύγχρονες οικονο-
µίες, η ελληνική µεταποίηση φαίνεται να συµβάλλει ολοένα και λιγότερο στην οικονοµική ανά-
πτυξη της χώρας. Είναι ενδεικτικό ότι, την περίοδο 2000-2012, η µέση ετήσια ακαθάριστη
προστιθέµενη αξία της ελληνικής µεταποίησης αντιστοιχούσε στο 9,6% της µέσης ετήσιας ακα-
θάριστης προστιθέµενης αξίας του συνόλου της οικονοµίας (βλ. ∆ιάγραµµα 1), όταν το αντίστοιχο

∆ιάγραµµα 1
Λόγος της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) της µεταποίησης ως προς την ΑΠΑ 

του συνόλου της οικονοµίας (%)

Πηγή: Eurostat.

1. Στο παρόν κείµενο, ο όρος βιοµηχανία και τα παράγωγά του θα χρησιµοποιηθεί µε τη στενή του έννοια εκφρά-
ζοντας αποκλειστικά τη µεταποιητική βιοµηχανία.
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2. Η ΑΝΑΓΚΑΙOΤΗΤΑ AΣΚΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚHΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ

Πολύ συχνά ως βασικά αίτια της έλλειψης δυναµισµού της ελληνικής µεταποίησης προβάλλονται
το ασταθές µακροοικονοµικό περιβάλλον της χώρας, οι δυσκαµψίες στις αγορές προ όντων και
εργασίας, ο διευρυνόµενος και αναποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας, η πολυπλοκότητα του φο-
ρολογικού και νοµικού συστήµατος, και γενικότερα ένα οικονοµικό περιβάλλον το οποίο ευνοεί
τη “ρηχή επιχειρηµατικότητα” και απο θαρρύνει τις επενδύσεις σε παραγωγικούς τοµείς (OECD,
2013). Τίθεται εποµένως το εξής ερώτηµα: Μπορεί η δροµολογούµενη πολιτική διαρθρωτικών
αλλαγών και µακροοικονοµικής σταθεροποίησης να διασφαλίσει την αναζωογόνηση της ελληνι-
κής µεταποίησης; 

Αναντίρρητα, η βελτίωση του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος µέσω της δηµοσιονοµικής εξυ-
γίανσης και της άρσης των στρεβλώσεων που χαρακτηρίζουν τις εσωτερικές αγορές εργασίας
και προ όντων αποτελεί βασικότατη προ πόθεση για την ανάκαµψη της µεταποίησης. Από µόνες

ποσοστό στο σύνολο της ευρωζώνης ήταν σχεδόν διπλάσιο (17%)2. Όµως, σηµασία δεν έχει µόνο

το πόσο παράγεις. Εξίσου κρίσιµης σηµασίας είναι και το τι παράγεις. Εδώ το πρόβληµα της ελ-

ληνικής µεταποίησης φαίνεται να είναι εντονότερο, καθώς από τη διάρθρωση της µεταποιητικής

παραγωγής διαπιστώνεται µια σαφής εξειδίκευση σε κλάδους οι οποίοι είναι χαµηλής και µέσης

τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, την εξαετία 2007-2012, οι εξαγωγές µεταποιητικών προ-

όντων που ενσωµατώνουν προηγµένες τεχνολογίες αντιπροσώπευαν µόνο το 5,1% των συνολι-

κών εξαγωγών της χώρας (βλ. ∆ιάγραµµα 2), όταν το αντίστοιχο ποσοστό του συνόλου της

Ευρωπα κής Ένωσης (ΕΕ) ήταν τρεις φορές µεγαλύτερο (15,9%)3.

2. Βλ. Eurostat, “Manufacturing Gross Value Added at basic prices, Percentage of Total (NACE R2)”, στοιχεία αναρ-
τηµένα στις 11.1.2014 στην ιστοσελίδα http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

3. Βλ. Eurostat, “High-tech exports – Exports of high technology products as a share of total exports (from 2007,
SITC Rev. 4)”, στοιχεία αναρτηµένα στις 14.10.2013 στην ιστοσελίδα http://epp.eurostat.ec.europa.eu/.

∆ιάγραµµα 2
Λόγος των εξαγωγών µεταποιητικών προ όντων υψηλής τεχνολογίας ως προς το σύνολο

των εξαγωγών (%)

Πηγή: Eurostat.
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τους όµως, οι επερχόµενες αλλαγές και βελτιώσεις στο µακροοικονοµικό περιβάλλον δεν αρκούν.
Τα παραδείγµατα χωρών µε φτωχή βιοµηχανική παράδοση, οι οποίες κατάφεραν να προωθήσουν
τη µεταποιητική δραστηριότητα στηριζόµενες αποκλειστικά στη συνετή µακροοικονοµική πολιτική
και την ενδυνάµωση της ανταγωνιστικής λειτουργίας των αγορών σπανίζουν (Weiss, 2011). Οι
µακροοικονοµικές επιδόσεις µιας χώρας, το φορολογικό και θεσµικό πλαίσιο ευνοούν ή αποθαρ-
ρύνουν τη µεταποιητική δραστηριότητα, δεν την προκαλούν. Με την ίδια λογική, η αποτελεσµα-
τική λειτουργία των αγορών µπορεί µέσω του µηχανισµού των τιµών να υποδείξει στους επι χει-
ρηµατίες τις ευκαιρίες που προσφέρει η ενασχόληση µε τη µεταποίηση, δεν µεταµορφώνει τον
επιχειρηµατία-έµπορο σε επιχειρηµατία-βιοτέχνη ή βιοµήχανο. Το συµπέρασµα που προκύπτει
από τα παραπάνω είναι απλό: Η ανάκαµψη της ελληνικής µεταποίησης απαιτεί τον εµπλουτι-
σµό του µείγµατος διαρθρωτικών αλλαγών και µακροοικονοµικής πολιτικής µε µια δέσµη µέ-
τρων βιοµηχανικής πολιτικής µε στόχο την ενίσχυση των µεταποιητικών επιχειρήσεων.

Ο σχεδιασµός της βιοµηχανικής πολιτικής και η τελική µορφή που αυτή θα έχει, εάν δηλαδή αυτή
θα είναι ήπια (επικέντρωση στα υφιστάµενα συγκριτικά πλεονεκτήµατα) ή δυναµική (αλλαγή της
υπάρχουσας βιοµηχανικής διάρθρωσης) εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τους απώτερους στό-
χους του ευρύτερου αναπτυξιακού προγράµµατος της χώρας. Τι µπορεί λοιπόν, από την πλευρά
της µεταποίησης, να εξυπηρετήσει καλύτερα την ταχεία ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότη-
τας και της απασχόλησης και τι µπορεί να θέσει την οικονοµία σε τροχιά µακροχρόνιας ανάπτυξης; 

Εκ πρώτης όψεως, η προσαρµογή της παραγωγής στα εγχώρια και διεθνή καταναλωτικά πρό-
τυπα και η προσφορά µιας ευρύτερης ποικιλίας µεταποιητικών προ όντων, τα οποία ενσωµατώ-
νουν υψηλή τεχνολογία, φαντάζει ως η ιδανική λύση για την ανάκαµψη της οικονοµικής δρα-
στηριότητας µέσω της υποκατάστασης των εισαγωγών και της επέκτασης των εξαγωγών. Το ιδα-
νικό όµως δεν είναι πάντοτε και εφικτό, ειδικά όταν αναφερόµαστε στο παρόν ή το άµεσο µέλλον.
∆εδοµένης της πίεσης χρόνου που θέτει η ίδια η πραγµατικότητα (συρρίκνωση του ΑΕΠ για έξι
συναπτά έτη και δραµατικά υψηλή ανεργία) θα ήταν υπερβολικά φιλόδοξο να αναµένουµε µια
σηµαντική συµβολή από µεταποιητικούς κλάδους υψηλής τεχνολογίας µε τους οποίους οι Έλ-
ληνες παραγωγοί έχουν µικρή εξοικείωση. Αναπόφευκτα λοιπόν, το βάρος της βιοµηχανικής πο-
λιτικής στη βραχυχρόνια περίοδο πρέπει να πέσει σε εκείνους τους κλάδους στους οποίους η
χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Είναι ικανή αυτή η “συνταγή” να τοποθετήσει την οικονοµία
σε µια τροχιά βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης; Η απάντηση είναι σαφώς αρνητική. Η κα-
τανοµή πόρων ανάλογα µε την ύπαρξη συγκριτικού πλεονεκτήµατος µπορεί να επιφέρει στατική
αποτελεσµατικότητα, όχι δυναµική.

Το συµπέρασµα που εξάγεται εδώ είναι ότι, στην περίπτωση της ελληνικής µεταποίησης, δεν τί-
θεται θέµα επιλογής µεταξύ επικέντρωσης στα υφιστάµενα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και αλλα-
γής της βιοµηχανικής διάρθρωσης. Χρειάζονται και τα δύο. Χρονολογικά, η προτεραιότητα
πολιτικών παρεµβάσεων πρέπει να δοθεί στους κλάδους όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέ-
κτηµα, καθώς αυτοί οι κλάδοι µπορούν να συµβάλλουν άµεσα στην ανάσχεση της ύφεσης.
Σε βάθος χρόνου η βαρύτητα της βιοµηχανικής πολιτικής πρέπει να δοθεί στην αλλαγή της
παραγωγικής δοµής προς όφελος των κλάδων προηγµένης τεχνολογίας, δηλαδή σε εκείνες
τις παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες πιστεύεται ότι θα συµβάλλουν στη µακροχρόνια
ανάπτυξη της χώρας.

3. ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βιοµηχανική πολιτική ενιαία και καθολικά εφαρµόσιµη δεν υπάρχει. Η εφαρµογή µιας δέσµης µέ-
τρων που αποδείχτηκε άκρως αποτελεσµατική για την ενίσχυση της γερµανικής µεταποίησης εν-
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4. Τα κριτήρια αυτά έχουν να κάνουν µε: (α) το ύψος προστιθέµενης αξίας σε σχέση µε την αξία παραγωγής ενός

κλάδου και σε σχέση µε την προστιθέµενη αξία του συνόλου της µεταποίησης, (β) το µέγεθος ελαστικότητας υπο-

κατάστασης µεταξύ εγχώριων και ξένων βιοµηχανικών προ όντων στις αγορές του εξωτερικού, (γ) τη διαχρονική

εξέλιξη του όγκου παραγωγής, (δ) το είδος και την ένταση της υπεράκτιας δραστηριότητας (off-shoring) των µε-

ταποιητικών επιχειρήσεων και (ε) την ύπαρξη δυνητικού συγκριτικού πλεονεκτήµατος.

5. Τα ΚΕΒΕ µπορούν να λειτουργούν ως “εξειδικευµένα γραφεία” εντός των δηµοσίων υπηρεσιών που ήδη υπάρ-

χουν ή πρόκειται σύντοµα να δηµιουργηθούν για την εξυπηρέτηση του επιχειρηµατικού τοµέα.

δέχεται να είναι ανεπαρκής για την Ελλάδα και η πολιτική που βοήθησε στην επιτυχή εκβιοµηχά-
νιση της Νότιας Κορέας ή της Κίνας µπορεί να είναι ασύµβατη µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της
χώρας µας. Όπως κάθε εθνική οικονοµία, έτσι και η ελληνική έχει τα δικά της ενδογενή χαρα-
κτηριστικά γνωρίσµατα, τις δικές της αδυναµίες και δυνατότητες, τους δικούς της περιορισµούς
και ελευθερίες. Αυτά µε τη σειρά τους, το καθένα ξεχωριστά και όλα µαζί, καθορίζουν το πλαίσιο
εντός του οποίου πρέπει να κινηθούν οι δράσεις βιοµηχανικής πολιτικής. Πολύ συνοπτικά οι προ-

ποθέσεις που πρέπει να πληροί η βιοµηχανική πολιτική της χώρας, προκειµένου να έχει αυξη-
µένες πιθανότητες επιτυχίας, έχουν ως εξής:

Εναρµόνιση µε τους διεθνείς κανονισµούς και συµβάσεις.

Συµβατότητα µε τα ενδογενή χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας.

Χαµηλό δηµοσιονοµικό κόστος.

Την πρωτοβουλία έχει ο ιδιωτικός τοµέας, η πολιτεία ενισχύει και συντονίζει.

Σωστή διάγνωση των προβληµάτων και των δυσκολιών που αντιµετωπίζει η ελληνική 
µεταποίηση σε επίπεδο κλάδων, υποκλάδων και επιχειρήσεων.

Χρήση συµπληρωµατικών κριτηρίων βάσει των οποίων η βαρύτητα των µέτρων 
βιοµηχανικής πολιτικής θα κατανεµηθεί στους επιµέρους µεταποιητικούς κλάδους4.  

Επίτευξη συµφωνίας και αγαστής συνεργασίας µεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων και 
της πολιτικής ηγεσίας. 

Σε ό,τι αφορά τις επιµέρους παρεµβάσεις βιοµηχανικής πολιτικής, οι πιο σηµαντικές δράσεις συ-
νοψίζονται στις παρακάτω:

• Την αύξηση της διαθεσιµότητας και βελτίωση της ποιότητας έργων υποδοµής που λειτουρ-
γούν συµπληρωµατικά µε τον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων. Η µεγα-
λύτερη βαρύτητα εδώ πρέπει να δοθεί σε εκείνα τα έργα που θεωρείται ότι θα έχουν τη
µεγαλύτερη συµβολή στη µείωση κόστους των επιχειρήσεων. ∆εδοµένης της υψηλής ενεργει-
ακής εξάρτησης από το πετρέλαιο και του υψηλού τιµήµατος που καταβάλλει η ελληνική βιοµη-
χανία για την κατανάλωση ενέργειας, τα έργα άµεσης προτεραιότητας είναι αυτά που σχετίζονται
µε ενεργειακές υποδοµές (π.χ. ευφυή δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, υιοθέτηση εναλλακτικών
και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας).

• Τη δηµιουργία κέντρων εξυπηρέτησης βιοµηχανικών επιχειρήσεων (ΚΕΒΕ). Η λειτουργία
των ΚΕΒΕ θα αφορά τη διάχυση πληροφόρησης, την παροχή συµβουλών προς τις νεοσυσταθεί-
σες και µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις καθώς και τη διάθεση τυποποιηµένων διοικητικών διαδικασιών
µέσω των οποίων θα επιτευχθεί µείωση του χρόνου και του κόστους συναλλαγών των επιχειρή-
σεων µε τη δηµόσια διοίκηση5.



KENΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

29

• Τη διευκόλυνση της πρόσβασης των µεταποιητικών επιχειρήσεων σε χρηµατοδότηση (π.χ.
υιοθέτηση µιας πιο ευνο κής πιστωτικής πολιτικής για την εγχώρια βιοµηχανία).

• Την προώθηση της δηµιουργίας συστάδων επιχειρήσεων µε συναφή παραγωγική δραστη-
ριότητα (clusters) ή εναλλακτικά, τη δηµιουργία προ ποθέσεων για τη γεωγραφική συγκέν-
τρωση οµοειδών επιχειρήσεων (θεµατικά βιοµηχανικά πάρκα)6.

• Την ενθάρρυνση και ενίσχυση της καινοτοµίας και της έρευνας (π.χ. ενίσχυση της σύµπρα-
ξης µεταξύ επιχειρηµατικού κόσµου και επιστηµονικής κοινότητας, δηµιουργία ερευνητικών κέν-
τρων τα οποία θα λειτουργούν ως παραρτήµατα των παραγωγικών πανεπιστηµιακών σχολών
εντός των clusters και των θεµατικών βιοµηχανικών πάρκων και υιοθέτηση ενός συστήµατος κι-
νήτρων που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις στο δρόµο της καινοτοµίας).

• Την ενθάρρυνση δηµιουργίας εξειδικευµένων επιχειρήσεων εµπορικής διαµεσολάβησης
(trading companies) στα πρότυπα των sogo shosha7 της Ιαπωνίας. Εκτελώντας ένα µεγάλο
όγκο εµπορικών συναλλαγών και διατηρώντας καλές διασυνδέσεις µε τα διεθνή δίκτυα διανοµής,
οι trading companies έχουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης οικονοµιών κλίµακας στην αποθή-
κευση, µεταφορά και προώθηση των εγχώριων προ όντων στις ξένες αγορές, κάτι που φυσικά
φαντάζει ανέφικτο για τη µεµονωµένη ελληνική ΜΜΕ.

• Τη διασφάλιση της επάρκειας σε εξειδικευµένο επιστηµονικό δυναµικό (π.χ. µετατροπή του
µεταναστευτικού ρεύµατος Ελλήνων επιστηµόνων από µονόδροµη εκροή ανθρώπινου δυναµικού
σε κύκλο: εκροής → απόκτησης επιπλέον δεξιοτήτων και εµπειρίας στο εξωτερικό → επαναπα-
τρισµού → επανένταξης στο δυναµικό της εγχώριας βιοµηχανίας ή ανάληψης νέων επιχειρηµα-
τικών πρωτοβουλιών συναφών µε αυτές κατά την παραµονή στο εξωτερικό).

• Τη διευκόλυνση συµµετοχής των εγχώριων βιοµηχανιών στις διεθνείς αλυσίδες παραγωγής.
Τις τελευταίες δεκαετίες η παγκόσµια βιοµηχανική παραγωγή έχει οργανωθεί στη βάση των υπε-
ρεθνικών αλυσίδων παραγωγής. Παρά τα πολλαπλά οφέλη που προκύπτουν από το διεθνή κα-
ταµερισµό παραγωγικών διαδικασιών (Pack and Saggi, 2006), η ελληνική βιοµηχανία είναι
απούσα. Επιβάλλεται, εποµένως, να εκµεταλλευτούµε το διεθνή παράγοντα, ενθαρρύνοντας τις
ελληνικές βιοµηχανίες να αποσπάσουν από τα διεθνή δίκτυα παραγωγής εκείνες τις παραγωγικές
δραστηριότητες που είναι συµβατές µε το υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης εργατικό δυναµικό της
χώρας.

4. ΕΠIΛΟΓΟΣ

Στα κείµενα των περισσότερων διεθνών οργανισµών, η Ελλάδα αναφέρεται ως ανεπτυγµένη οι-
κονοµία. Πουθενά ωστόσο, δεν αναφέρεται ως τεχνολογικά προηγµένη οικονοµία, γεγονός που
αντανακλά, µεταξύ άλλων, το χαµηλό τεχνολογικό υπόβαθρο της ελληνικής µεταποίησης και την
αδυναµία της να απαντήσει στις προκλήσεις του σύγχρονου κόσµου. Είναι πλέον προφανές ότι
ο δυαδικός χαρακτήρας της ελληνικής οικονοµίας σύντοµα θα πάψει να υφίσταται. Είτε η Ελλάδα

6. Για τα οφέλη που προκύπτουν από τη γεωγραφική συγκέντρωση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων σε clusters ή
θεµατικά βιοµηχανικά πάρκα βλ. Porter (1998) και Fallah and Ibrahim (2004). 

7. Οι sogo shosha είναι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, πέρα των βασικών λειτουργιών που επιτελούν οι επιχειρήσεις
εµπορικής διαµεσολάβησης, παρέχουν πιστωτικές διευκολύνσεις, πληροφόρηση, ακόµα και υπηρεσίες οργάνωσης
των βιοµηχανικών µονάδων µε τις οποίες υπάρχει συνεργασία. Για τη λεπτοµερή ανάλυση της λειτουργίας των
sogo shosha µπορεί κανείς να ανατρέξει στο βιβλίο των Yoshimo and Lifson (1986) ή τη σχετική  ιστοσελίδα
(http://www.jftc.or.jp/shosha/english/index.html) του Υπουργείου Εξωτερικού Εµπορίου της Ιαπωνίας. 



θα αποσυρθεί από το club των ισχυρών είτε θα ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις των βιο-
µηχανικών χωρών και θα παραµείνει σε αυτό. Εάν επιθυµούµε την πρώτη λύση, αρκεί να αφή-
σουµε το παρόν και το µέλλον µας να τρέφεται από το παρελθόν µας, συνεχίζοντας να ολι -
γωρούµε και να αδρανούµε όπως ακριβώς γινόταν επί δεκαετίες. Αν επιθυµούµε τη δεύτερη
λύση, τότε οφείλουµε να δράσουµε από κοινού µε µέθοδο και σύνεση αρχίζοντας από σήµερα. 
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