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Επισκόπηση
3 Ανατροπές

3 Αβεβαιότητες
3 Κίνδυνοι

Η συνεχιζόμενη βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας 
είναι αποτέλεσμα των πολιτικών και των προοδευτικών 

μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2015-2019.

Η πορεία των μακροοικονομικών δεικτών και των δεικτών της αγοράς εργασίας κατά 
το πρώτο εξάμηνο του 2019 επιβεβαιώνει τη θετική αναπτυξιακή τροχιά στην οποία 
έχει εισέλθει η ελληνική οικονομία. Το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον από τις 
αρχές του 2019 συνοψίζεται στις ακόλουθες τάσεις:

o θετικός ρυθμός μεγέθυνσης
o επίτευξη στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα
o μείωση του κόστους χρηματοδότησης του χρέους
o αύξηση της απασχόλησης και σταθερός ρυθμός μείωσης της ανεργίας
o αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών
o αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων
o σταθεροποίηση δείκτη βιομηχανικής παραγωγής
o αύξηση των καταθέσεων

Οι επιδόσεις αυτές ανάγονται στις πολιτικές και τις μεταρρυθμίσεις που ασκήθηκαν 
τα τελευταία έτη και στη θετική επίδρασή τους, δημιουργώντας ένα ιδιότυπο «carry 
over effect» το οποίο επεκτείνεται μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου μέχρι και σήμερα. 
Η ένταση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των τελευταίων ετών επιβεβαιώνεται 
από τις ιδιαίτερα υψηλές θετικές επιδόσεις που σημείωσε η Ελλάδα την περίοδο 
2015-2019 με βάση τον δείκτη ανταπόκρισης σε μεταρρυθμίσεις του ΟΟΣΑ (Re-
form responsiveness, Going for Growth 2019). Παράλληλα με την θετική πορεία 
των «σκληρών δεδομένων», η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των λίγων χωρών 
που προχώρησαν σε μια ουσιαστική προώθηση των αρχών της βιωσιμότητας και 
της ευημερίας και σε μια εκτεταμένη ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(ΣΒΑ) στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.
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Backtracking: Οι νέες κατευθύνσεις της
οικονομικής πολιτικής σηματοδοτούν

τρεις (3) θεμελιώδεις ανατροπές προοδευτικών πολιτικών

Οι νέες κατευθύνσεις της οικονομικής πολιτικής, όπως αυτές αποτυπώνονται στο 
Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2020 και του πρόσφατου νόμου «Επενδύω στην 
Ελλάδα» (ν.4635/2019) προκαλούν τρεις βασικές ανατροπές:

Ανατροπή 1 - Άνιση κατανομή φορολογικού βάρους: Οι παρεμβάσεις στο πεδίο 
της φορολογικής πολιτικής έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του συνολικού 
φορολογικού βάρους (σε σύγκριση με το σενάριο βάσης του προϋπολογισμού) 
και την άνιση ανακατανομή του προς όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων και των 
υψηλών εισοδημάτων.

Ανατροπή 2 - Ανταγωνιστικότητα στη βάση της μείωσης του κόστους εργασίας: 
Η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας και η συμπίεση των μισθών επαναφέρονται 
ως βασικοί μοχλοί για την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας.

Ανατροπή 3 - Κατάργηση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής: Η «Εθνική Στρατηγική 
για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030» (εθνική αναπτυξιακή στρατηγική) και οι 
αναπτυξιακές δημόσιες πολιτικές του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 
για το 2019 εγκαταλείπονται. Τα δύο αυτά «εργαλεία» αντικαθίστανται από 
αποσπασματικές παρεμβάσεις που καταργούν κριτήρια και ρυθμίσεις εργασιακής, 
τεχνολογικής, αναπτυξιακής, περιφερειακής, περιβαλλοντικής και χωροταξικής 
φύσης, τόσο στο στάδιο της αδειοδότησης επιχειρήσεων και επενδύσεων όσο και 
σε επίπεδο παροχής κινήτρων για την υποστήριξή τους.

Οι τρεις αυτές ανατροπές δημιουργούν συνθήκες οπισθοδρόμησης σε σύγκριση 
με προοδευτικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις, ακυρώνοντας τις προόδους 
που έχουν επιτευχθεί στην Ελλάδα για τη διαμόρφωση ενός νέου βιώσιμου 
παραγωγικού μοντέλου σε πλήρη εναρμόνιση με τις σύγχρονες παγκόσμιες 
αναπτυξιακές μεγατάσεις και προκλήσεις όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση, η 
μετάβαση σε μια ουδέτερη κλιματικά οικονομία, η συμπεριληπτική ανάπτυξη και η 
καταπολέμηση ανισοτήτων. Η μεταρρυθμιστική οπισθοδρόμηση διαμορφώνει ένα 
μοντέλο «οικονομικής μεγέθυνσης μέσω υποβάθμισης» που ενσωματώνει οργανικά 
την υποτίμηση της εργασίας, τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και την 
υποχώρηση των οριοθετήσεων περιβαλλοντικής φύσεως ως προϋποθέσεις και 
συντελεστές της «αναπτυξιακής» διαδικασίας.



Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής
Νοέμβριος 2019

4

Οι ανατροπές και η μεταρρυθμιστική οπισθοδρόμηση 
δημιουργούν με τη σειρά τους τρεις (3) αβεβαιότητες

σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων της
δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής

Το χαρακτηριστικά του εν λόγω μοντέλου και οι διεθνείς εξελίξεις αναδεικνύουν τρεις 
σημαντικές αβεβαιότητες ως προς την επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμού.

Αβεβαιότητα 1 - Μεγάλες προσδοκίες για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης: 
Οι προσδοκίες για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης το 2020 δεν φαίνεται να 
είναι συμβατές με μια σειρά από τάσεις αλλά και με τις επιπτώσεις των νέων 
κατευθύνσεων πολιτικής. Ο αντίστροφα προοδευτικός χαρακτήρας των πρόσφατων 
φορολογικών και εργασιακών ρυθμίσεων ενδέχεται να περιορίσει βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα την επέκταση της κατανάλωσης.

Αβεβαιότητα 2 - Μεγάλες προσδοκίες για αύξηση των επενδύσεων: Η εγχώρια και 
διεθνής εμπειρία των τελευταίων ετών φαίνεται να μην επιβεβαιώνει την ύπαρξη 
ισχυρής συσχέτισης μεταξύ της μείωσης της φορολογίας και της αύξησης των 
επενδύσεων. Ακόμη όμως και στο αναμενόμενο σενάριο αύξησης των επενδύσεων 
φαίνεται ότι, η αύξηση αυτή -με ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους- δεν θα επαρκεί 
για την αναπτυξιακή ώθηση και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που έχει 
ανάγκη η οικονομία.

Αβεβαιότητα 3 - Διεθνές οικονομικό περιβάλλον: Οι προβλέψεις και εξελίξεις 
στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον (στασιμότητα του ρυθμού μεγέθυνσης της 
Ευρωζώνης, επιβράδυνση της οικονομίας των Η.Π.Α, προστατευτισμός, επιπτώσεις 
άτακτου Brexit, κ.λπ), εφόσον επαληθευτούν, ενδέχεται να έχουν αυξημένη αρνητική 
επίδραση στα εγχώρια μεγέθη, λόγω της μεγαλύτερης σε σύγκριση με το παρελθόν 
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Ανησυχία προκαλεί η διαφαινόμενη 
έλλειψη προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των αρνητικών αυτών ενδεχομένων.
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Η χρηματοδότηση των γενναίων μειώσεων της φορολογίας για τις επιχειρήσεις 
στηρίζεται σε πηγές με σχετικά περιορισμένη εξασφαλισμένη απόδοση. Σε 
περίπτωση αδυναμίας επίτευξης των στόχων του προϋπολογισμού, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί η αναζήτηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πηγών μέσω της αύξησης 
της φορολογίας ή/και της μείωσης δημόσιων δαπανών σε τομείς υψηλής κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας (π.χ. κοινωνική προστασία, παιδεία, υγεία, κατάρτιση, υποδομές).

Κίνδυνος 2 - Όξυνση των εισοδηματικών ανισοτήτων

Οι ασκούμενες πολιτικές συγκεντρώνουν σημαντικές πιθανότητες να διευρύνουν τις 
εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες εξαιτίας α) της συμπίεσης ή και μείωσης 
των μισθών που ενδέχεται να προκύψουν από την (επαν)απορρύθμιση της αγοράς 
εργασίας, β) της άνισης ανακατανομής των φορολογικών βαρών και γ) των πιθανών 
αυξήσεων σε τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών ως αποτέλεσμα επιθετικών 
αναδιαρθρώσεων σε αγορές μονοπωλιακής και ολιγοπωλιακής φύσης (ενέργεια, 
νερό, μεταφορές, κ.λπ).

Κίνδυνος 3 - Παγίδευση σε ένα άνισο μοντέλο χαμηλής οικονομικής συνθετότητας

Η -χωρίς αναπτυξιακό προσανατολισμό και κριτήρια- προώθηση των επενδύσεων, 
σε συνδυασμό με την επιμονή σε πρόσφατα δοκιμασμένες και αναποτελεσματικές 
πολιτικές απορρύθμισης των αγορών εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών, 
διαμορφώνουν ένα μοντέλο με σημαντικά και ορατά όρια σε βραχυπρόθεσμο και 
μεσομακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα:

• Βραχυπρόθεσμα, το μοντέλο προσκρούει στα όρια που θέτει το έλλειμμα 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, το οποίο 
αντανακλάται ήδη στην προβλεπόμενη -για το 2020- αρνητική συμβολή του 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ, εξαιτίας και της εξάρτησης της 
χώρας σε εισαγωγές υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου.

• Μακροπρόθεσμα, η επιμονή στις εν λόγω πολιτικές συνιστά παράγοντα 
επιδείνωσης των διαρθρωτικών αδυναμιών του ελληνικού παραγωγικού 
συστήματος. Ο κίνδυνος για την οικονομία είναι ορατός και μεταφράζεται σε 
παγίδευσή της σε ένα ευάλωτο και εσωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο χαμηλού 
τεχνολογικού περιεχομένου, περιορισμένης έντασης γνώσης και χαμηλής 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.

Οι ρήξεις με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και η επίμονη 
επαναφορά μη αποτελεσματικών πολιτικών ενέχουν

τρεις (3) δυνητικούς κινδύνους

Κίνδυνος 1 - Χρηματοδότηση φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις μέσω 
περικοπών σε τομείς υψηλής κοινωνικής και αναπτυξιακής ανταποδοτικότητας

Ομάδα Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης ΕΝΑ
Συντονίστρια: Δρ. Ευγενία Φωτονιάτα
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Ανάλυση των νέων Προτεραιοτήτων 
Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής

Συνέχεια & Ασυνέχεια – Αβεβαιότητες & Κίνδυνοι

Το παρόν κείμενο επιχειρεί μια ανάλυση των νέων κατευθύνσεων οικονομικής 
και αναπτυξιακής πολιτικής στη βάση του Προσχεδίου του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των παρεμβάσεων του ν.4635/2019 («Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις»). Η ανάλυση αναπτύσσεται σε τέσσερις (4) 
άξονες:

o Μέτρα και μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με την ασκούμενη πολιτική κατά 
την περίοδο 2015-2019.

o Προτεραιότητες του Προϋπολογισμού για το 2020.

o Κρίσιμα σημεία του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις» (4635/2019).

o Νέες κατευθύνσεις άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Βασικές διαπιστώσεις του Προϋπολογισμού σε σχέση 
με την πορεία της οικονομίας κατά το 2018-2019

Το προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2020 περιλαμβάνει σημαντικό 
αριθμό διαπιστώσεων και αναφορών που συνιστούν αναγνώριση της 
συνεισφοράς των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν κατά 
την περίοδο 2015-2019 ως προς την επίτευξη συνθηκών δημοσιονομικής 
σταθερότητας και ως προς την τρέχουσα αναπτυξιακή δυναμική της 
ελληνικής οικονομίας.

Ανάλυση Οικονομικής
Συγκυρίας & Πολιτικής
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 Αναγνωρίζεται ειδικότερα ο ρόλος της αύξησης του 
μέσου μισθού ως προς την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
και της μεγέθυνσης (σελ. 9) και του κατώτατου μισθού ως προς 
την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 
(σελ. 10). Ταυτόχρονα, επισημαίνεται η ευμενέστερη εξέλιξη 
της απασχόλησης στο 1ο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με τις 
προβλέψεις του Προγράμματος Σταθερότητας καθώς και το 
γεγονός ότι η ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης μισθωτών 
(4.1% σε σύγκριση με 2.1% για το σύνολο της απασχόλησης) 
αντανακλά την «αρχικώς περιορισμένη επίπτωση της αύξησης 
του κατώτατου μισθού στην πορεία της απασχόλησης και του 
μέσου μισθού» (σελ 12).

 Πραγματοποιείται εκτεταμένη αναφορά στις 
μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Δημοσιονομικής 
Διαχείρισης (Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου, 
νέο λογιστικό σχέδιο, προϋπολογισμός προγραμμάτων). 
Σημειώνεται επίσης ότι ο κρατικός προϋπολογισμός 
του 2019 καταρτίστηκε με το νέο λογιστικό σχέδιο για 
όλους τους φορείς της Κεντρικής διοίκησης (σελ.37). 
Το προσχέδιο του 2020 αναφέρει ως μια βασική 
μεταρρύθμιση την εισαγωγή Προϋπολογισμού Επιδόσεων 
και την εισαγωγή ολοκληρωμένου συστήματος δεικτών 
απόδοσης/KPIs (σελ.38-39). Αναφορά πραγματοποιείται 
επίσης στη συνέχιση των Επισκοπήσεων Δαπανών (σελ. 
41). Επίσης σημειώνεται η πρόοδος που έχει συντελεστεί 
στο πεδίο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων (σελ. 9), 
της εντατικοποίησης των ελέγχων και των ηλεκτρονικών 
πληρωμών (σελ. 20). Τέλος, επισημαίνεται η επίτευξη -για 
τρίτο διαδοχικό έτος το 2018- θετικού δημοσιονομικού 
αποτελέσματος (σελ. 9).

 Υπογραμμίζεται ο ρόλος της οικονομικής ανάκαμψης 
ως προς την αύξηση των εγχώριων καταθέσεων 
(ιδιαίτερα των νοικοκυριών) και κατ’ επέκταση ως προς 
τη σταθεροποίηση του εγχώριου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος (σσ. 12-13). Αναγνωρίζονται επίσης ο ρόλος 
των προόδων που συντελέστηκαν την περίοδο 2018-2019 
σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
ως προς τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας του

τραπεζικού συστήματος (σε. 13) καθώς και άλλοι θετικοί 

Αγορά 
Εργασίας,

Απασχόληση
& Ιδιωτική 

Κατανάλωση

Δημοσιονομική
Πολιτική

Σταθεροποίηση 
Χρηματοπιστωτικού 

Τομέα

Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής
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παράγοντες όπως για παράδειγμα, η αποδέσμευση των 
τραπεζών από το ELA (Μάρτιος 2019), η θετική επίπτωση 
της βελτίωσης των μεγεθών της αγοράς εργασίας στις 
εκτιμήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τους 
πιστωτικούς κινδύνους (σε. 14), η θετική επίδραση των 
προγραμμάτων χρηματοδότησης εκ μέρους δημόσιων 
φορέων όπως η EIB, η EBRD και το ETEAΝ (σελ.14) και 
η συνολικότερη μείωση των αποδόσεων των κρατικών 
ομολόγων.

Απαριθμούνται (σσ.19-20) σημαντικές δράσεις της 
ασκούμενης πολιτικής για το έτος 2019 (ορισμένες από 
τις εν λόγω πολιτικές αναφέρονται και στις δράσεις για 
το 2020, σελ. 33) όπως η επιτυχής έξοδος της χώρας στις 
αγορές1  με τις εκδόσεις Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Ιουλίου 
2019 (σελ. 50), η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα είδη 
διατροφής, εστίασης και ηλεκτρικής ενέργειας, η ρύθμιση 
των 120 δόσεων, η ολοκλήρωση του προγράμματος 
εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης προς την πραγματική οικονομία2 η 
έγκαιρη κάλυψη των ελλείψεων προσωπικού στην παιδεία 
και στην υγεία, η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου 
για την ενίσχυση της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, η 
εφαρμογή των δράσεων του ΟΠΕΚΑ για την προστασία 
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η ενίσχυση των 
συνταξιούχων («13η σύνταξη») Τέλος, πραγματοποιείται 
αναφορά στα προγράμματα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ και στον 
ρόλο τους ως προς την αυξημένη εκτέλεση επενδυτικών 
δαπανών το 2020 λόγω ωρίμανσης των σχετικών έργων 
(σελ. 37).

Άλλοι Τομείς
Άσκησης 
Πολιτικής

Σταθεροποίηση 
Χρηματοπιστωτικού 

Τομέα

1 Η αποκατάσταση της χρηματοδότησης του Ε.Δ μέσω αγορών αποδίδεται ειδικότερα (σελ.47): α) στην ολοκλήρωση του 
3ου προγράμματος προσαρμογής, την εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και την ενίσχυση των ταμειακών 
διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer).
2 Οι εν λόγω οφειλές μειώθηκαν κατά 73% από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019, δηλαδή από 6.100 εκατ. Ευρώ 
σε 1.633 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα (σ.31-32).
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Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού επιβεβαιώνει την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών και μεταρρυθμίσεων 

των τελευταίων ετών

Οι αναφορές στις ανωτέρω μεταρρυθμίσεις και πολιτικές αναδεικνύουν το 
σημαντικό έργο που υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 2015-2019 με γνώμονα 
την ανάκτηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και κυριαρχίας της χώρας. 
Η επίτευξη συνθηκών ισχυρούς δημοσιονομικής αξιοπιστίας επέδρασσε 
καταλυτικά στην εμπέδωση της οικονομικής σταθερότητας της χώρας 
από το διεθνές περιβάλλον με αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομικής 
ανάκαμψης (π.χ. βελτίωση της πιστοληπτικής διαβάθμισης, έξοδος στις 
αγορές, προσέλκυση ΞΑΕ, σταθεροποίηση εγχώριου χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, χρηματοδότηση αναδιανεμητικών πολιτικών υπέρ της 
κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας κ.λπ.).

Σημειώνεται επίσης ότι οι δράσεις που αναφέρονται στον Προϋπολογισμό 
αντιστοιχούν σε ένα περιορισμένο μόνο τμήμα του συνόλου των πολιτικών 
και μεταρρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν και σχεδιάστηκαν τα τελευταία έτη. 
Οι εν λόγω πολιτικές και μεταρρυθμίσεις συνοψίζονται:

• στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 20303. Η 
στρατηγική περιλαμβάνει 40 εμβληματικούς στόχους και συνοδεύεται 
από σχέδιο δράσης 120 μεταρρυθμίσεων και πολιτικών με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα. Σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει 
αναφερθεί συστηματικά στη σχετική Στρατηγική (“National Growth Strat-
egy”)4, δεν πραγματοποιείται καμία αναφορά του εν λόγω στρατηγικού 
κειμένου στο Προσχέδιο

• στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του 2019 το οποίο περιλαμβάνει 
ειδικότερα μια εκτεταμένη δέσμη πολιτικών και μεταρρυθμίσεων υπέρ 
της αύξησης της παραγωγικότητας5, της τόνωσης των επενδύσεων και 
των επιχειρήσεων έντασης γνώσης, των εξαγωγών και των ευρύτερων 
αναγκαίων παραγωγικών μετασχηματισμών για την αύξηση της 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας.

3 https://www.nationalgrowthstrategy.gr
4 Βλ. σχετικά:‘Country Report Greece 2019 Including an In-Depth Review on the prevention and correction of macroeco-
nomic imbalances’, European Commission, 27.2.2019.
5 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019. Για την παραγωγικότητα, βλ. σχετικά τις σσ. 22-26.
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Συνολικά, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών 
επιβεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, από τις ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις της 
Ελλάδας, ειδικότερα κατά την περίοδο 2017-2018, με βάση τον δείκτη 
ανταπόκρισης σε μεταρρυθμίσεις του ΟΟΣΑ6.

Ο θετικός αντίκτυπος αυτών των πολιτικών αντανακλάται σε επιμέρους 
επιδόσεις της Ελληνικής Οικονομίας για το 2018 όπως προκύπτει από 
διάσπαρτες αναφορές του Προσχεδίου. Ξεχωρίζουν, ενδεικτικά:

o η ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης, με τον ρυθμό μεγέθυνσης του 
ΑΕΠ να ακολουθεί, για το 2018, τον μ.ο. της ευρωζώνης (1.9%) και της Ε.Ε 
(2.0%) και να υπερβαίνει το 2019 (σύμφωνα με εκτιμήσεις) κατά 0,8% και 0,6% 
τον μ.ο. της ευρωζώνης και της Ε.Ε αντίστοιχα (Ελλάδα: 2.0%, Ευρωζώνη: 
1.2%, Ε.Ε: 1.4%)
o  η θετική συμβολή του εξωτερικού τομέα της οικονομίας στο ΑΕΠ (+1.3%) 
που συνδέεται επίσης και με τη δέσμη μέτρων και πολιτικών υπέρ της 
εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων7

o  το θετικό πρόσημο -από τον Δεκέμβριο του 2018- του ρυθμού μεταβολής 
των τραπεζικών πιστώσεων προς επιχειρήσεις, ο οποίος ανήλθε σε +2.9% 
τον Ιούλιο 2019
o  η ανάκαμψη του όγκου οικοδομικής δραστηριότητας από τον Απρίλιο 
του 2019, η οποία «αντανακλά την αύξηση πραγματικών επενδύσεων σε 
κατοικίες στο πρώτο εξάμηνο του έτους κατά 13,1% σε ετήσια βάση» γεγονός 
που υποδηλώνει «ότι η στεγαστική αγορά βρίσκεται σε τροχιά εξομάλυνσης 
παρά τη μειωμένη προσφορά τραπεζικών πιστώσεων» (σελ. 11)
o  οι ισχυρές επιδόσεις στον τουρισμό κατά την περίοδο 2017-2018 με μέση 
άνοδο της τάξης του 10% των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Ασυνέχεια πολιτικών και ρήξεις: Οι προτεραιότητες
πολιτικής του Προϋπολογισμού για το 2020 αλλάζουν το 
μείγμα οικονομικής πολιτικής με πρωταρχικό στόχο τη 

μείωση της εταιρικής φορολογίας

6 OECD (2019), Economic Policy Reforms 2019: Going for Growth, OECD Publishing, Paris (βλ. σελ. 56 για 
την κατάταξη χωρών με βάση τον δείκτη ανταπόκρισης σε συστάσεις του ΟΟΣΑ).
7 Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2019, σελ. 28.
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Η πρόβλεψη του αυξημένου ρυθμού μεγέθυνσης το 2020 στηρίζεται στην 
επίδραση (+0,5% του ΑΕΠ) των νέων προτεραιοτήτων άσκησης πολιτικής 
(«δέσμη δημοσιονομικών μέτρων») με σημαντικότερη την αναδιαμόρφωση 
της φορολογίας φυσικών και νομικών προσώπων και τη θετική επίπτωση 
αυτής στην ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις αντίστοιχα (σελ. 16). Η 
μεγαλύτερη συμβολή στο ΑΕΠ αναμένεται να προέλθει ειδικότερα από τον 
ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (+1,6% του ΑΕΠ). Σημειώνεται 
ότι το Προσχέδιο θέτει KPI (Key Performance Indicator) στο πεδίο των 
επενδύσεων. Συγκεκριμένα, μεσοπρόθεσμος στόχος είναι οι επενδύσεις 
(ως % του ΑΕΠ) να προσεγγίζουν σταδιακά τα προ-κρίσης επίπεδα (στο 20% 
από 12% το 2019) [σσ. 17-18]. Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στις «αναπτυξιακές 
πολιτικές της κυβέρνησης, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, την 
αξιοποίηση του εργαλείου των δημοσίων επενδύσεων και την εμπέδωση 
της εμπιστοσύνης και του οικονομικού κλίματος στην Ελληνική οικονομία» 
(σσ. 17-18).

Αν και η ενίσχυση των επενδύσεων προβλέπεται να διαδραματίσει 
καταλυτικό ρόλο στην μεγέθυνση της οικονομίας, το προσχέδιο του 
Προϋπολογισμού δεν εξειδικεύει περαιτέρω τις πολιτικές (πέραν της 
μείωσης της φορολογίας) που θα υποστηρίξουν την αύξησή τους. Η 
ανάλυση των ανακοινώσεων των αρμόδιων φορέων άσκησης πολιτικής και 
της επικαιρότητας αναδεικνύει τους παράγοντες στους οποίους φαίνεται 
να στηρίζεται η εκπλήρωση των ιδιαίτερα υψηλών θετικών προσδοκιών στο 
πεδίο των επενδύσεων. Ξεχωρίζουν ειδικότερα οι αναμενόμενες θετικές 
επιδράσεις της μείωσης των φόρων και εισφορών προς τις επιχειρήσεις, 
της επιτάχυνσης των αποσβέσεων, των χαμηλών αποτιμήσεων των εγχώριων 
περιουσιακών στοιχείων , των κινήτρων στην οικοδομή και το real estate, της 
προώθησης εμβληματικών επενδύσεων (Ελληνικό, Cosco, Eldorado Gold, 
κ.λπ.), της επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων δανείων των τραπεζών, 
των ιδιωτικοποιήσεων και της πλήρους άρσης των κεφαλαιακών ελέγχων8. 
Οι αναλύσεις του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» που περιλαμβάνονται στην 
τρέχουσα έκδοση του Δελτίου9 και στις επόμενες ενότητες του παρόντος 
άρθρου επιχειρούν μια πρώτη αποτίμηση τόσο των παραγόντων ενίσχυσης 
όσο και των χαρακτηριστικών των εν λόγω επενδύσεων.

8 «Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων», Ινστιτούτο Εργασίας – ΙΝΕ, Οκτώβριος 2019.
9 Για την κυβερνητική οικονομική πολιτική: μια κριτική αποτίμηση με αφορμή το «αναπτυξιακό» 
νομοσχέδιο».
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Ο πίνακας 2.7 του προϋπολογισμού (σελ. 39) παρουσιάζει 
με συνοπτικό τρόπο τις προστιθέμενες δημοσιονομικές 
αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις για το 2020. Από 
τον πίνακα, προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά 
με τις κύριες παρεμβάσεις φορολογικού χαρακτήρα:

• 404 εκατ. Ευρώ αφορούν ελαφρύνσεις προς φυσικά 
πρόσωπα:
o εισαγωγικός συντελεστής 9% και αύξηση αφορολόγητου 
για κάθε τέκνο (281 εκατ.)
o μείωση ασφαλιστικών εισφορών για απασχολούμενους 
πλήρους απασχόλησης (123 εκατ.)

• 635 εκατ. Ευρώ αφορούν ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις:
o μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 28% 
στο 24% (566 εκατ.)
o μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών από το 10% 
στο 5%  (69 εκατ.).

Με βάση τα παραπάνω, το 60% περίπου των μειώσεων 
φόρου αφορούν τις επιχειρήσεις. Συνολικά, όπως προκύπτει 
από τον πίνακα 2.9 του Προϋπολογισμού (Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης με ενσωματωμένες τις προστιθέμενες 
δημοσιονομικές παρεμβάσεις) σημειώνεται αύξηση των 
εσόδων από τον φόρο εισοδήματος από Φυσικά Πρόσωπα 
(ΦΠ) για το 2020 σε σύγκριση με το 2019 (εκτιμήσεις) κατά 
322 εκατ. Ευρώ (από 10.966 εκατ. σε 11.288 εκατ.). Αντιθέτως, 
τα έσοδα από φορολογία εισοδήματος από Νομικά 
Πρόσωπα (ΝΠ) για την ίδια χρονική περίοδος, μειώνονται 
κατά 457 εκατ. (από 4.402 εκατ. σε 3.945 εκατ.). Σημειώνεται 
δηλαδή αύξηση των εσόδων από φορολογία εισοδήματος 
κατά περίπου 2,9% για τα Φυσικά Πρόσωπα έναντι μείωσης 
10.4 % περίπου για τα Νομικά Πρόσωπα. Ως αποτέλεσμα, 
ο φόρος εισοδήματος από ΝΠ -ως ποσοστό του φόρου 
εισοδήματος από ΦΠ- υποχωρεί κατά 5 περίπου μονάδες 
(από 40,1% το 2019 σε 34,9% το 2020).

Η ανάλυση του Προϋπολογισμού που κατατέθηκε στην 
Ε.Ε10 αναδεικνύει μια σαφής διαφοροποίηση σε σύγκριση 
με τον Προϋπολογισμό του 2019 σχετικά με την επίπτωση 
της φορολογικής πολιτικής, των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και των αναδιανεμητικών πολιτικών ως προς τις 
διάφορες εισοδηματικές ομάδες του πληθυσμού.

Κατανομή 
μειώσεων

φόρων μεταξύ
Φυσικών

και Νομικών 
Προσώπων
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Ενώ ο προϋπολογισμός του 2019 (σελ. 14) στόχευε -κατά 
απόλυτη σχεδόν προτεραιότητα- στη βελτίωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος του 1ου δεκατημορίου (+5,6%) 
και του 2ου δεκατημορίου (+1,8%), ο προϋπολογισμός 
του 2020 (σελ.17) εισάγει μια οριζόντια λογική με σχεδόν 
ομοιόμορφες αυξήσεις στο σύνολο των δεκατημορίων. 
Ως αποτέλεσμα, το διαθέσιμο εισόδημα του φτωχότερου 
δεκατημόριου του πληθυσμού προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά μόλις 72 ευρώ σε αντίθεση με το πλουσιότερο 
δεκατημόριο (αύξηση κατά 353 ευρώ). Σημειώνεται ότι 
οι πραγματοποιθείσες αυξήσεις για το 2019 υπήρξαν 
σαφώς μεγαλύτερες σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες, 
με τις αυξήσεις των τριών χαμηλότερων δεκατημορίων 
να ανέρχονται σε 16,3%, 11,3% και 9,7% αντίστοιχα και 
το σύνολο των δεκατημορίων να σημειώνει ουσιαστικές 
επίσης αυξήσεις11. Συνολικά, οι προαναφερθείσες 
ανισότητες -μεταξύ Νομικών και Φυσικών Προσώπων στο 
πεδίο της άμεσης φορολογίας και μεταξύ εισοδηματικών 
στρωμάτων σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του διαθέσιμου 
εισοδήματος- συνιστούν την 1η ρήξη σε σχέση με τις 
κατευθύνσεις πολιτικής των προηγούμενων ετών.

Ο Πίνακας 2.8 του Προϋπολογισμού (σελ. 40) παρουσιάζει 
με συνοπτικό τρόπο τις παρεμβάσεις για τη χρηματοδότηση 
των ανωτέρω παρεμβάσεων, με βασικές πηγές:

I. την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τη διεύρυνση 
της φορολογικής βάσης - 642 εκατ.
II. το περιορισμό της υπό-εκτέλεσης λειτουργικών και 
άλλων δαπανών - 500 εκατ.
III. την αναδιάρθρωση του ΠΔΕ με ενίσχυση του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους - 170 εκατ. και
IV. την επισκόπηση δαπανών και εσόδων φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης - 134 εκατ.12.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους υπογραμμίζει 
ότι, ο βαθμός εξασφαλισμένης απόδοσης των 
«περιοριστικών παρεμβάσεων», στο μεγαλύτερο 
μέρος τους, είναι σχετικά περιορισμένος, γεγονός που 
συνεπάγεται αβεβαιότητα σε ό,τι αφορά την επίτευξη των 
στόχων13.

Επίπτωση 
φορολογικών 

μειώσεων 
στις διάφορες 
εισοδηματικές 

ομάδες του 
πληθυσμού

10 Draft Budgetary Plan 2019
11 Ευκλείδης Τσακαλώτος, «Η ταξικότητα του προϋπολογισμού της Ν.Δ», Εφημερίδα των Συντακτών, 18.10.2019.
12 Σημειώνεται ότι (σελ.43) το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου προϋπολογισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
για το 2020, μετά τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις, αναμένεται να είναι αυξημένο κατά 145 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 
σενάριο βάσης, λόγω ενίσχυσης των λοιπών εσόδων κυρίως από τις διασταυρώσεις και επαληθεύσεις των στοιχείων 
τετραγωνικών μέτρων και εισοδημάτων για τον ορθό υπολογισμό των τελών (καθαριότητας / ηλεκτροφωτισμού, ακίνητης 
περιουσίας / φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων), καθώς και από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των 
ακινήτων.18.10.2019.
13«Γνώμη για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού Κρατικού Προϋπολογισμού 2020», 
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 11.10.20109

Χρηματοδότηση
Παρεμβάσεων
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Σημειώνεται, τέλος, ότι η αύξηση του κατώτατου 
μισθού κρίνεται ότι ενέχει κινδύνους αναφορικά με 
«τη δυναμική μείωση της ανεργίας» (σελ. 12) και ως 
εκ τούτου τίθεται υπό παρακολούθηση. Η εν λόγω 
αναφορά, που αποτελεί τη 2η ρήξη σε σχέση με τις 
πολιτικές των τελευταίων ετών, απηχεί συνολικότερα 
μια θεώρηση της ανταγωνιστικότητας αποκλειστικά με 
βάση το κόστος εργασίας και την τιμή πώλησης των 
προϊόντων και υπηρεσιών (και όχι με όρους διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας που παραπέμπουν πρωτίστως στα 
ποιοτικά, τεχνολογικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά 
τους). Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία προσεγγίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά ως κόστος που χρήζει ελαχιστοποίησης, 
υποβιβάζοντας σε δευτερεύουσα προτεραιότητα τον 
θεμελιώδη ρόλο των ατομικών και συλλογικών γνώσεων 
και δεξιοτήτων των εργαζομένων για την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας. Η προσέγγιση με όρους «ανταγωνιστικότητας 
τιμής» (price competitiveness) –που απηχεί την πολιτική 
της εσωτερικής υποτίμησης- κατέχει κεντρική θέση στις 
εργασιακές διατάξεις του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» 
και στην έκθεση αξιολόγησης του εν λόγω νομοσχεδίου 
από την Τράπεζα της Ελλάδος14.

Το κόστος εργασίας 
ως βασικός 
παράγοντας 

διαμόρφωσης της 
ανταγωνιστικότητας

Οι αλλαγές στο μείγμα οικονομικής πολιτικής 
συμπληρώνουν την αλλαγή πολιτικής στο πεδίο της 

ανάπτυξης με κύριο άξονα την προώθηση απορρυθμίσεων 
στις αγορές αγαθών, υπηρεσιών και εργασίας

14 «Αξιολόγηση επιπτώσεων του αναπτυξιακού νομοσχεδίου», Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης 
και Μελετών, 9 Οκτωβρίου 2019.

Βάσει της ανάλυσης του προσχέδιου του Προϋπολογισμού όπως και των βασικών 
κατευθύνσεων και διατάξεων του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» αναδεικνύεται μια 
σχετικά ολοκληρωμένη εικόνα των νέων προτεραιοτήτων και εργαλείων για την ανάπτυξη. 
Συνοπτικά, η συγκρότηση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου πραγματοποιείται στη βάση 
τεσσάρων βασικών πολιτικών με συμπληρωματικό χαρακτήρα:
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1. Της μείωσης της φορολογίας με έμφαση στη μείωση της εταιρικής 
φορολογίας. Η ενίσχυση της κερδοφορίας μετά από φόρους έχει ως στόχο 
την τόνωση των επενδύσεων. Αντίστοιχα η μείωση της φορολογίας φυσικών 
προσώπων έχει ως στόχο την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

2. Της συμπίεσης του κόστους εργασίας μέσω της άρσης εργασιακών 
ρυθμίσεων (αποδυνάμωση συλλογικών συμβάσεων, κ.λπ.) με στόχο την 
περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας:
o είτε άμεσα, μέσω της υποχώρησης της θέσης της εργασίας στην πρωτογενή 
διανομή του εισοδήματος (κέρδη/μισθοί)
o είτε έμμεσα, μέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τιμής όπως 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση της ΤτΕ για το νόμο «Επενδύω 
στην Ελλάδα»15 .

3. Της περαιτέρω ενίσχυσης της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω 
της κατάργησης κριτηρίων και ρυθμίσεων τεχνολογικής, αναπτυξιακής, 
περιβαλλοντικής και χωροταξικής φύσης για την αδειοδότηση και 
υποστήριξη επενδυτικών έργων. Για παράδειγμα, με τις πρόσφατες 
αναπτυξιακές διατάξεις, επιδοτούνται από τον αναπτυξιακό νόμο κλάδοι 
χαμηλής έντασης γνώσης και εξωστρέφειας όπως ταχυμεταφορές, 
διανομή εφημερίδων, delivery, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, κατηγορίες 
εξορύξεων και ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels).

4. Της διαφαινόμενης εμβάθυνσης των ιδιωτικοποιήσεων και της ανάδειξής 
τους ως βασικού εργαλείου προσέλκυσης (ξένων άμεσων) επενδύσεων 
σε τομείς μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής φύσης (υποδομές, ενέργεια, 
μεταφορές κ.λπ.).

Ανακεφαλαιώνοντας, το υπό διαμόρφωση αναπτυξιακό μοντέλο 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό εσωτερικής συνοχής, έχοντας ως σημείο 
εκκίνησης την ενίσχυση της καθαρής κερδοφορίας των επιχειρήσεων 
μέσω της μείωσης της εταιρικής φορολογίας. Η ενίσχυση της κερδοφορίας 
εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσει, με τη σειρά της, έναν ενάρετο κύκλο με 
μοχλό την αύξηση των επενδύσεων και με άμεσα αποτελέσματα την 
ενίσχυση της απασχόλησης, την τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και τη 
βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. 

15 «Το χαμηλότερο κόστος εργασίας δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις 
εγχώριες τιμές με αποτέλεσμα την υποχώρηση του εγχώριου πληθωρισμού και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας» (σελ. 4).
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Το μεγαλύτερο τμήμα των περιοριστικών παρεμβάσεων του 
Προσχεδίου παρουσιάζει χαμηλό βαθμό εξασφαλισμένης 
απόδοσης. Το γεγονός αυτό δημιουργεί συνθήκες 
αβεβαιότητας σχετικά με την επίτευξη των στόχων του 
Προϋπολογισμού βάσει των προβλεπόμενων πηγών 
εσόδων/δαπανών.

Μια σειρά από παράγοντες φαίνεται να επισκιάζουν 
τις προσδοκίες για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. 
Υπενθυμίζεται ότι η ιδιωτική κατανάλωση, μαζί με τις 
επενδύσεις, συνιστά κεντρική συνιστώσα για την επίτευξη 
ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ της τάξης του 2,8% το 
202016. Οι παράγοντες που ενδέχεται να μετριάσουν την 
προβλεπόμενη αύξηση κατά 1,8% το 2020 είναι:

• Η ενδεχόμενη επίπτωση των πρόσφατων εργασιακών 
απορρυθμίσεων του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα» 
ως προς το επίπεδο των μισθών και κατ’ επέκταση την 
ιδιωτική κατανάλωση.

Η ενίσχυση και διατηρησιμότητα του εν λόγω κύκλου επιδιώκεται παράλληλα 
μέσω τριών συμπληρωματικών διαύλων. Πρώτον, με τη διασφάλιση της 
ανταγωνιστικότητας μέσω της συμπίεσης των μισθών που επιτρέπει η άρση 
εργασιακών ρυθμίσεων. Δεύτερον, μέσω της κατάργησης ρυθμίσεων και 
κριτηρίων βιωσιμότητας με στόχο την αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών. 
Τρίτον, με την εμβάθυνση των ιδιωτικοποιήσεων και την ανάδειξή τους ως 
βασικού εργαλείου προσέλκυσης Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Η κωδικοποίηση του υπό συγκρότηση αναπτυξιακού μοντέλου αναδεικνύει 
μια σειρά από αβεβαιότητες και δυνητικούς κινδύνους.

Αβεβαιότητες, Αδυναμίες & Κίνδυνοι

Αβεβαιότητα 
ως προς την 
επίτευξη των 

δημοσιονομικών 
στόχων

Αβεβαιότητα ως 
προς την επίτευξη 

της αύξησης 
της ιδιωτικής 
κατανάλωσης

16 Αξιολόγηση των μακροοικονομικών προβλέψεων του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού 2020’, Ελληνικό Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο, 6.10.2019.
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• Ο περιορισμός της θετικής επίδρασης των 
επεκτατικών μέτρων του προϋπολογισμού (δηλαδή των 
φοροελαφρύνσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα) 
από την επίπτωση των περιοριστικών (αντισταθμιστικών) 
μέτρων17.

• Η σαφώς περιορισμένη αύξηση του προβλεπόμενου 
διαθέσιμου εισοδήματος των φτωχότερων στρωμάτων 
του πληθυσμού, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, παρά 
το γεγονός ότι τα εν λόγω νοικοκυριά παρουσιάζουν 
υψηλότερη ροπή προς κατανάλωση (αύξηση 72 ευρώ 
του χαμηλότερου δεκατημορίου έναντι 353 ευρώ για το 
υψηλότερο δεκατημόριο).

Αβεβαιότητα ως 
προς την επίτευξη 

της αύξησης 
της ιδιωτικής 
κατανάλωσης

17«Γνώμη για το Προσχέδιο Προϋπολογισμού Κρατικού Προϋπολογισμού 2020», Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή, 11.10.20109.
18 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων», Ινστιτούτο Εργασίας – ΙΝΕ, ό.π., σσ. 3-4.

Υπογραμμίζεται ότι στο Β’ τρίμηνο του 2019, σημειώθηκε για πρώτη φορά -από το Δ’ τρίμηνο 
του 2017- μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε ετήσια βάση (y-o-y) παρά τις βελτιωμένες 
συνθήκες στην αγορά εργασίας. Η εξέλιξη αυτή πιθανολογείται ότι συνδέεται με την 
παρατεταμένη προεκλογική αβεβαιότητα και με τις υψηλές υποχρεώσεις των νοικοκυριών 
σε ένα περιβάλλον αύξησης των κατασχέσεων και πλειστηριασμών και επίσπευσης της 
ρευστοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων18.

Η τρίτη πηγή αβεβαιότητας αφορά στον βαθμό στον οποίο η ενίσχυση της κερδοφορίας 
θα τροφοδοτήσει την προσδοκώμενη δυναμική στο πεδίο των επενδύσεων. Η εγχώρια και 
διεθνής εμπειρία των τελευταίων ετών φαίνεται να μην επιβεβαιώνει την ύπαρξη ισχυρής 
συσχέτισης μεταξύ της μείωσης της φορολογίας και της αύξησης των επενδύσεων:

Αβεβαιότητα 
ως προς την 
πραγμάτωση 
των υψηλών 
επενδυτικών 
προσδοκιών

• Τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η εγχώρια εμπειρία 
αμφισβητούν τη   συνεισφορά της μείωσης της φορολογίας 
ως προς την αύξηση του ΑΕΠ. Όπως διαφαίνεται σε 
σχετική ανάλυση, η δραστική μείωση κατά μ.ο στην Ε.Ε 
των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις -από 
περίπου 36% στα μέσα της δεκαετίας 1990 σε επίπεδα 
κάτω του 24% σήμερα- δεν φαίνεται να τροφοδότησε 
τους αναμενόμενους και σε διατηρήσιμη βάση υψηλούς 
ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Όπως σημειώνεται, η ίδια 
διαπίστωση φαίνεται επίσης να ισχύει και στην περίπτωση 
της Ελλάδας. Η μείωση της εταιρικής φορολογίας από το 
32% το 2005 στο 20% το 2012 συνέπεσε με μια περίοδο 
μη διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και διόγκωσης 
των «δίδυμων ελλειμάτων» με αποτέλεσμα την οικονομική 
κατάρρευση.
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Αβεβαιότητα 
ως προς την 
πραγμάτωση 
των υψηλών 
επενδυτικών 
προσδοκιών

• Η εμπειρία της εσωτερικής υποτίμησης και της 
αναδιάρθρωσης του εγχώριου κλάδου μεταποίησης 
επιβεβαιώνει ότι η αύξηση της κερδοφορίας δεν 
μεταφράζεται αυτόματα σε αύξηση των επενδύσεων*. 
Παρά την αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους στη 
μεταποιητική βιομηχανία κατά 56% από το 2010 έως το 
2016 (και τη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος κατά 37,5%), οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
παρέμειναν αρνητικές από το 2012 έως το 2015 ενώ 
η δυναμική ανάκαμψης μέχρι σήμερα υπολείπεται 
αισθητά της δυναμικής των δεικτών κερδοφορίας. 
Παρατηρείται συνεπώς μεγάλη απόκλιση και αντίθεση 
μεταξύ της εξέλιξης της κερδοφορίας στην μεταποίηση 
και της εξέλιξης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 
μεταποιητική βιομηχανία.

• Πρόσφατη ανάλυση στο επίπεδο της ευρωζώνης** 
καταγράφει μια σειρά από παράγοντες που δύνανται να 
εξηγήσουν τη χαμηλή επενδυτική δραστηριότητα των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παρά την ύπαρξη ευνοϊκών 
συνθηκών όπως η ιδιαίτερα αυξημένη κερδοφορία και 
τα χαμηλά μακροπρόθεσμα επιτόκια. Ξεχωρίζουν μεταξύ 
άλλων η αρνητική επίδραση των ακόλουθων παραγόντων: 
α) της σημαντικής αύξησης στην μετά-κρισιακή περίοδο 
της αποστροφής στο ρίσκο με αποτέλεσμα την προτίμηση 
για επενδύσεις με χαμηλότερη αλλά πιο εξασφαλισμένη 
απόδοση β) της γενικότερης αβεβαιότητας του 
οικονομικού κύκλου παρά την επεκτατική νομισματική 
πολιτική γ) της διατήρησης των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι τράπεζες της ευρωζώνης (έκθεση σε 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια) δ) του γεγονότος ότι ένα 
σημαντικό μέρος της αποταμίευσης και των επενδύσεων 
της ζώνης του ευρώ πραγματοποιείται εκτός Ευρώπης. 
Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι έχει δημιουργηθεί στην 
ευρωπαϊκή οικονομία ένα αρνητικό περιβάλλον στο 
πλαίσιο του οποίου η αβεβαιότητα και η αποστροφή στο 
ρίσκο οδηγούν σε χαμηλές επενδύσεις, επιβράδυνση 
της δυνητικής μεγέθυνσης και περαιτέρω μείωση των 
οικονομικών και επενδυτικών προσδοκιών.

*«Κόστος Εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών 
Εξελίξεων, Κείμενο Πολιτικής 15, Ινστιτούτο Εργασίας, Ιανουάριος 2018. 
** ‘Why are euro-zone companies not using the very low interest rates and their very high profitability to invest more?’, 
Flash Economics No 1430, 23 October 2019, Natixis- Economic Research.
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Πέρα από τις προαναφερθείσες αβεβαιότητες σχετικά με την επίτευξη των στόχων του 
Προϋπολογισμού (η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης 
2.3% για το 202019 έναντι 2.8% στον Προϋπολογισμό), οι πολιτικές κατευθύνσεις -τόσο σε 
δημοσιονομικό επίπεδο όσο και στο πεδίο της ανάπτυξης- αναδεικνύουν μια σειρά από 
εγγενείς αδυναμίες με αποτέλεσμα να διακρίνονται σημαντικοί μεσομακροπρόθεσμοι 
κίνδυνοι για τη βιωσιμότητα και τα αποτελέσματα του προωθούμενου αναπτυξιακού 
μοντέλου.

Κίνδυνος 
χρηματοδότησης 

φορολογικών 
ελαφρύνσεων για τις 

επιχειρήσεις μέσω 
περικοπών σε τομείς 
υψηλής κοινωνικής 
και αναπτυξιακής 

ανταποδοτικότητας

Η χρηματοδότηση των γενναίων μειώσεων της φορολογίας 
για τις επιχειρήσεις στηρίζεται σε πηγές με σχετικά 
περιορισμένη εξασφαλισμένη απόδοση. Σε περίπτωση 
αδυναμίας επίτευξης των σχετικών στόχων, δεν μπορεί να 
αποκλειστεί η αναζήτηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών 
πηγών μέσω της αύξησης της φορολογίας ή/και της 
μείωσης δημόσιων δαπανών σε τομείς υψηλής κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας (π.χ. κοινωνική προστασία, παιδεία, 
υγεία, κατάρτιση, υποδομές) που καθορίζουν –πέραν της 
κοινωνικής συνοχής- και τα συνολικότερα μακροπρόθεσμα 
επίπεδα της παραγωγικότητας της εργασίας.

Η ανάλυση των μέτρων δημοσιονομικής και αναπτυξιακής 
πολιτικής συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να αυξήσει 
τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες λόγω:

1. της μεγαλύτερης μείωσης της φορολογικής πίεσης των 
νομικών προσώπων έναντι των φυσικών προσώπων καθώς 
και, σε επίπεδο φυσικών προσώπων, της μεγαλύτερης 
αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πλουσιότερων 
στρωμάτων έναντι των φτωχότερων.

2. της συμπίεσης των μισθών που ενδέχεται να ανακύψει 
από την (επαν)απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων 
και τη προσέγγιση της εργασίας ως βασικής μεταβλητής 
για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας τιμής της 
ελληνικής οικονομίας 

Κίνδυνος όξυνσης 
των εισοδηματικών 

ανισοτήτων

19 European Commission, “European Economic Forecast», Autumn 2019.



Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής
Νοέμβριος 2019

20

3. των αρνητικών επιπτώσεων στο διαθέσιμο εισόδημα 
και στην πρόσβαση σε βασικά αγαθά που ενδέχεται 
να προκαλέσουν συνδυαστικά: α) μια αναγκαία μείωση 
δαπανών σε τομείς υψηλής κοινωνικής ανταποδοτικότητας 
β) μια αύξηση των τιμών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες 
ως αποτέλεσμα της εμβάθυνσης των ιδιωτικοποιήσεων/
αναδιαρθρώσεων σε αγορές μονοπωλιακής και 
ολιγοπωλιακής φύσης, λαμβάνοντας υπόψη και τη σχετικά 
χαμηλή αποτελεσματικότητα των αρμόδιων εγχώριων 
ρυθμιστικών αρχών και φορέων.

Η -χωρίς κριτήρια και στρατηγικό προσανατολισμό- 
προώθηση των επενδύσεων σε συνδυασμό με την 
υποβάθμιση της εργασίας και τη διεύρυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων διαμορφώνουν ένα μοντέλο με σημαντικά και 
ορατά όρια σε βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο 
χρονικό ορίζοντα.

Κίνδυνος όξυνσης 
των εισοδηματικών 

ανισοτήτων

Κίνδυνος 
παγίδευσης σε ένα 
μοντέλο χαμηλής 

οικονομικής 
συνθετότητας

Βραχυπρόθεσμα Όρια: Βραχυπρόθεσμα, το μοντέλο προσκρούει στα όρια που 
θέτει το έλλειμμα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας το οποίο 
αντανακλάται ήδη στην προβλεπόμενη -για το 2020- αρνητική συμβολή του ισοζυγίου 
αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ20. Υπογραμμίζεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2019 σημειώθηκε 
σημαντική επιβράδυνση της αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από 8,9% σε 
4,8% σε ετήσια βάση (α’ 6μ 2019/2018) σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο (α’6μ 
2018/2017). Αντιθέτως, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν την ίδια χρονική 
περίοδο θεαματική αύξηση (από -2,5% σε +6,7%). Αναλύσεις επισημαίνουν ότι η επιλογή της 
εσωτερικής υποτίμησης ως διαύλου αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας, ενέτεινε την τάση ειδίκευσης των ελληνικών εξαγωγών σε κλάδους χαμηλού 
τεχνολογικού περιεχομένου με τις εξαγωγές χαμηλής προς μέση τεχνολογίας να αυξάνονται 
από 71,3% το 2008 σε επίπεδα άνω του 80% κατά την κορύφωση της κρίσης (2013)21. 
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία έτη καταγράφεται μια τάση ενίσχυσης των 
εξαγωγών υψηλής τεχνολογίας από 6,46% το 2013 σε 8,15% το 2017. Η τάση αυτή συνάδει 
με την αυξητική πορεία των δαπανών σε Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 0,8% το 2013 
σε 1,18% το 201822). Συνολικά, ο ανεπαρκής μετασχηματισμός του εγχώριου παραγωγικού 
συστήματος, λόγω των κατευθύνσεων και ευρύτερων επιδράσεων/περιορισμών της 
εσωτερικής υποτίμησης και των προγραμμάτων προσαρμογής, αντανακλάται συνεπώς 
άμεσα στην αδυναμία επίτευξης διατηρήσιμων πλεονασμάτων στο εμπορικό ισοζύγιο.

20 Το έλλειμμα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας διαφαίνεται στις προβλέψεις για την εξέλιξη 
του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών με αποτέλεσμα την υποχώρηση της συμβολής του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 
στο ΑΕΠ από 1.3% το 2018 σε μόλις 0.3% το 2019 (εκτίμηση) υπό το βάρος της επιβράδυνσης των εξαγωγών αγαθών 
και της αύξησης των εισαγωγών αγαθών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για το 2020, ο εξωτερικός τομέας θα έχει οριακή 
αρνητική συμβολή στην ανάπτυξη (-0.1%) λόγω της επίπτωσης στις εισαγωγές της μεγάλης αύξησης των επενδύσεων και 
της ιδιωτικής κατανάλωσης (σελ. 17).
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21 «Διαρθρωτικές και τεχνολογικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης», Ινστιτούτο 
Εργασίας, Ετήσια Έκθεση 2019 (σσ.123-145).
22 EKT (2019) «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2018 στην Ελλάδα – Προκαταρκτικά 
στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.
23 «Κόστος Εργασίας και περιθώρια κέρδους στα χρόνια των μνημονίων», Παρατηρητήριο Οικονομικών και Κοινωνικών 
Εξελίξεων, Κείμενο Πολιτικής 15, Ινστιτούτο Εργασίας, Ιανουάριος 2018.
24 Νοούμενης ως μια διαδικασία αναδιάρθρωσης χωρίς επιδίωξη της αύξησης των πωλήσεων μέσω της μείωσης στις 
τιμές των προϊόντων και χωρίς αύξηση του προϊόντος και με κεντρικό στόχο την αύξηση της κερδοφορίας μέσω της 
εσωτερικής αναδιάρθρωσης της επιχείρησης (εκκαθάριση αδύναμων κεφαλαίων, τμημάτων, μείωση απασχόλησης, 
συγχωνεύσεις, κ.λπ.).
25 «Διαρθρωτικές και τεχνολογικές μεταβολές της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο της κρίσης», Ινστιτούτο 
Εργασίας, Ετήσια Έκθεση 2019 (σσ.123-145). Η οικονομική συνθετότητα περιγράφει την πολλαπλότητα τεχνογνωσίας και τις 
διαθέσιμες υποδομές μιας οικονομίας προκειμένου να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία στην παραγωγή διαφοροποιημένων 
προϊόντων.
26 Τσέκερης, Θ. (2019) «Πολυδιάστατη ανάλυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας», ΚΕΠΕ, Οικονομικές 
Εξελίξεις, τεύχος 39, 2019, σσ. 67-84.

Μακροπρόθεσμα όρια: Μακροπρόθεσμα, η επιμονή στη λογική της υποτίμησης της 
εργασίας συνιστά παράγοντα επιδείνωσης των διαρθρωτικών αδυναμιών του ελληνικού 
παραγωγικού συστήματος με κίνδυνο την παγίδευση της οικονομίας σε ένα ευάλωτο και 
εσωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο χαμηλού τεχνολογικού περιεχομένου, περιορισμένης 
έντασης γνώσης και χαμηλής διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας το οποίο θα στηρίζεται 
σε χαμηλού κόστους και χαμηλής ειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό. Η εσωτερική υποτίμηση 
αποδείχθηκε ιδιαίτερα αναποτελεσματική στον τομέα της βιομηχανίας και της μεταποίησης 
ως προς τον διακηρυγμένο στόχο της μείωσης των τιμών μέσω μείωσης των μισθών και 
του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος23. Η μείωση του κόστους εργασίας δεν 
αξιοποιήθηκε για τη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων αλλά για την αύξηση 
των δεικτών κερδοφορίας στο πλαίσιο μιας συνολικότερης διαδικασίας «αμυντικής 
αναδιάρθρωσης»24. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, τόσο οι πολιτικές που ασκήθηκαν όσο και οι 
κεντρικές στρατηγικές αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων δεν επέτρεψαν την αντιμετώπιση 
βασικών διαρθρωτικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας. Βασικά αποτέλεσμα αυτών 
των επιλογών υπήρξαν η μείωση της παραγωγικότητας στο σύνολο της οικονομίας κατά 
15,9% από το 2008 έως το 2018 (μείωση σε 11 από τους 19 κλάδους), η μείωση των υπηρεσιών 
έντασης γνώσης λόγω της ενίσχυσης υπηρεσιών χαμηλής έντασης γνώσης σε υπηρεσίες 
όπως ο (μαζικός) τουρισμός, η αύξηση των επενδύσεων της μεταποίησης σε κλάδους 
χαμηλής προς μέσης τεχνολογίας και η επιδείνωση της θέσης της χώρας στην κατάταξη 
με βάση τον δείκτη οικονομικής συνθετότητας κατά 10 θέσεις από το 2008 έως το 201825.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα τελευταία έτη καταγράφονται, παρά ταύτα, ορισμένες 
θετικές εξελίξεις όπως η αύξηση των δαπανών για Έ&Α (με αυξημένη συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα) καθώς και μικρή αύξηση του αριθμού εργαζομένων που συμμετέχουν σε 
προγράμματα κατάρτισης. Η ενίσχυση αυτών των τάσεων κρίνεται καθοριστική για το μέλλον 
της εγχώριας παραγωγικής βάσης: Πρόσφατη μελέτη του ΚΕΠΕ καταγράφει στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ: α) του ανθρώπινου κεφαλαίου 
(αριθμού απασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) και της συνολικής παραγωγικότητας 
των συντελεστών παραγωγής (ΣΠΣΠ), β) των δαπανών σε Ε&Α και της ΣΠΣΠ26.
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Σημειώνεται στο πλαίσιο αυτό, ότι η έκθεση της ΤτΕ27 αξιολογεί θετικά το 
«αναπτυξιακό νομοσχέδιο» («Επενδύω στην Ελλάδα») στη βάση της συμβολής 
του στη συνολική παραγωγικότητα. Οι αξιολογούμενες δράσεις υπολείπονται 
ωστόσο αισθητά έναντι της ολοκληρωμένης δέσμης ενεργητικών πολιτικών 
και μεταρρυθμίσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας που έχουν 
συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για το έτος 
201928. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση της ΤτΕ, αν και αποφεύγει εκτιμήσεις 
όπως αυτές που είχε κάνει το ΙΟΒΕ29 -το 2010- για μακροχρόνιο όφελος 
17% του ΑΕΠ από τις απορρυθμίσεις των αγορών αγαθών, υπηρεσιών και 
εργασίας του 1ου προγράμματος προσαρμογής, υιοθετεί εντούτοις μια 
ανάλυση εξίσου μονοδιάστατη, απλουστευτική και αποσυνδεμένη από 
τις σύγχρονες προσεγγίσεις της ανάπτυξης30. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 
ευρήματα έκθεσης του ΚΕΠΕ με αντικείμενο την αξιολόγηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν τα τελευταία έτη στην Ελλάδα στους 
κλάδους της επεξεργασίας τροφίμων, του λιανικού εμπορίου και των 
οικοδομικών υλικών καταγράφουν περιορισμένες επιπτώσεις των εν λόγω 
πολιτικών (έως και ανύπαρκτες σε ορισμένες περιπτώσεις) ως προς την 
ενίσχυση του ανταγωνισμού, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση 
των τιμών και παρά το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των συστάσεων του 
ΟΟΣΑ υιοθετήθηκαν και εφαρμόστηκαν πλήρως31.

27 «Αξιολόγηση επιπτώσεων του αναπτυξιακού νομοσχεδίου», Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης 
και Μελετών, 9 Οκτωβρίου 2019.
28 «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας: 10 πεδία παρέμβασης» 
(σσ. 22-26). Βλ. επίσης: KEPE (2019), ‘The Productivity and Competitiveness of the Greek Economy’, Annual Report 2019, 
Greek National Productivity Board/KEPE.
29 Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη (σελ. 56), που στηρίχθηκε στο οικονομετρικό υπόδειγμα του ΔΝΤ, το μακροχρόνιο όφελος 
από τις μεταρρυθμίσεις του προγράμματος προσαρμογής υπολογίστηκε σε 17% του ΑΕΠ (τόσο από τις διαρθρωτικές 
αλλαγές στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών κατά 13,5 εκατοστιαίες μονάδες όσο και από τις διαρθρωτικές αλλαγές 
στην αγορά εργασίας κατά 3,2 εκατοστιαίες μονάδες). ΙΟΒΕ (2010), Η Ελληνική Οικονομία 2/10, Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 
2010.
30 Βλ. σχετικά: Φουτάκης, Δ. (2019) «Η εσωτερική υποτίμηση ως εγχώρια αναπτυξιακή στρατηγική ξανά – το αναπτυξιακό 
νομοσχέδιο και η υποστήριξή του από την ΤτΕ», Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών – ΕΝΑ, Οκτώβριος 2019.
31 «Αξιολόγηση επιλεγόμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν στον ανταγωνισμό και οι επιπτώσεις τους σε 
βασικά οικονομικά μεγέθη», ΚΕΠΕ, Έκθεση 78, 2017.
32 Βλ. σχετικά: «Από την οικονομική μεγέθυνση στη βιωσιμότητα και την ευημερία», Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών – 
ΕΝΑ, Κείμενο Πολιτικής, Οκτώβριος 2019.
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Οι νέες κατευθύνσεις πολιτικής δεν συνάδουν με τις 
σύγχρονες αρχές και απαιτήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης

Συνολικά, η υλοποιούμενη αναπτυξιακή πολιτική βρίσκεται σε αναντιστοιχία 
με τις σύγχρονες αρχές και καλές πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης32. Οι 
αρχές αυτές επιτάσσουν τη μετάβαση σε ένα νέο μείγμα πολιτικής «πέραν 
του ΑΕΠ», «πέραν των μέσων όρων» και «πέραν του εδώ και τώρα».

32 Βλ. σχετικά: «Από την οικονομική μεγέθυνση στη βιωσιμότητα και την ευημερία», Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών – 
ΕΝΑ, Κείμενο Πολιτικής, Οκτώβριος 2019.

• «Πέραν του εδώ και τώρα», ώστε να υπολογίζεται η επίπτωση της 
οικονομικής μεγέθυνσης στο περιβάλλον, στη συνοχή της κοινωνίας, 
στο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας και στην 
ανθεκτικότητά της έναντι μελλοντικών κρίσεων. Η διάσταση αυτή 
απουσιάζει τόσο από τον Προϋπολογισμό όσο και από τις πρόσφατες 
αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Οι κατευθύνσεις άσκησης πολιτικής 
πριμοδοτούν αντιθέτως δραστηριότητες χαμηλού τεχνολογικού/
καινοτομικού περιεχομένου και χαμηλής περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, 
με στόχο την αύξηση των ρυθμών μεγέθυνσης σήμερα, εις βάρος 
ωστόσο του αύριο, της ανθεκτικότητας του παραγωγικού συστήματος 
και της ευημερίας των επόμενων γενεών με κίνδυνο την επανεμφάνιση 
νέων μακροοικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών.

• «Πέραν των μέσων όρων», προκειμένου να αντιμετωπίζεται το κεντρικό 
παγκόσμιο πρόβλημα των ανισοτήτων και της άνισης κοινωνικής 
και χωρικής κατανομής του εισοδήματος. Αυτή η διάσταση αφορά 
τον συμπεριληπτικό και δίκαιο χαρακτήρα της ανάπτυξης. Όπως 
διαπιστώθηκε, η ασκούμενη δημοσιονομική και αναπτυξιακή πολιτική 
φαίνεται να συντελεί στην ενίσχυση των ανισοτήτων: α) η υποχώρηση 
της θέσης της εργασίας ενδέχεται να επιφέρει μια πιο άνιση πρωτογενή 
διανομή του εισοδήματος μεταξύ κερδών/μισθών, β) η άμεση φορολογία 
νομικών προσώπων υποχωρεί αισθητά σε σύγκριση με τη φορολογία των 
φυσικών προσώπων, γ) σημειώνονται ανισότητες, σε απόλυτους όρους, 
στην εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος μεταξύ πλουσιότερων και 
χαμηλότερων στρωμάτων του πληθυσμού.
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• «Πέραν του ΑΕΠ» προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες 
που αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης, δηλαδή τη 
συμβολή της μεγέθυνσης στην πραγματική ευημερία του πληθυσμού. Τα 
ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά δεν αποτυπώνονται στο ρυθμό ανάπτυξης 
και στην αύξηση των επενδύσεων, προϋποθέτοντας συμπληρωματικά 
την αξιοποίηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών. Η διάσταση 
αυτή παραπέμπει στο δίκαιο χαρακτήρα της ανάπτυξης και στην ύπαρξη 
μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής στρατηγικής για την προώθησή 
της. Η υποκατάσταση της αναπτυξιακής στρατηγικής με μια πολιτική 
κατάργησης εργασιακών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων 
και δικαιωμάτων, που αποδίδει έμφαση αποκλειστικά σε ποσοτικές και 
αποσπασματικές διαστάσεις και επιδόσεις, συνιστά μια πράξη ακύρωσης 
των προόδων που έχουν επιτευχθεί στην Ελλάδα για τη διαμόρφωση 
ενός νέου βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου σε πλήρη εναρμόνιση με 
τις σύγχρονες παγκόσμιες αναπτυξιακές μέγα-τάσεις και προκλήσεις 
όπως η 4η βιομηχανική επανάσταση, η μετάβαση σε μια ουδέτερη 
κλιματικά οικονομία, η συμπεριληπτική ανάπτυξη και η καταπολέμηση 
ανισοτήτων καθώς και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας 
και της κοινωνίας έναντι μελλοντικών κρίσεων.
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2ο Τρίμηνο 2019

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετική δυναμική μέσα στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ελληνικό 
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, 
διατηρώντας για ένατο διαδοχικό τρίμηνο από το Α΄ τρίμηνο του 2017, θετικό 
ρυθμό μεγέθυνσης. Στο θετικό αποτέλεσμα τριμήνου συνέβαλαν η αύξηση 
της δημόσιας κατανάλωσης κατά 5,3%, του ακαθάριστου σχηματισμού 
κεφαλαίου κατά 1,1% (αποκλειστικά λόγω της αύξησης των αποθεμάτων) 
και η ενίσχυση των εξαγωγών κατά 5,4%, η οποία οδήγησε σε μείωση του 
ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου €250 εκατ. 
σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2018.

Σε επίπεδο εξαμήνου το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5% και απαιτείται 
περαιτέρω μεγέθυνση στο δεύτερο εξάμηνο, της τάξης του 2,5% ώστε να 
επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% το 
2019. Στην εξαμηνιαία μεγέθυνση η μεγαλύτερη συνεισφορά προέρχεται από 
τη δημόσια κατανάλωση και τον ακαθάριστοςσχηματισμό κεφαλαίου (ΑΣΚ) 
κατά 1,9% και 7,6% αντίστοιχα, με την αύξηση του ΑΣΚ να προέρχεται κυρίως 
από την αύξηση των αποθεμάτων, αφού οι πάγιες επενδύσεις στο πρώτο 
εξάμηνο (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου) αυξήθηκαν κατά 
0,7%.

Παράλληλα όμως, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ επηρεάστηκε αρνητικά από 
την αύξηση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, το οποίο 
αυξήθηκε σημαντικά στα 1.570 εκατ € κατά το Α’ εξάμηνο του 2019, από τα 928 
εκατ € το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι, παρά 
την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 4,9% το αντίστοιχο διάστημα εν 
μέσω α) αύξησης της απασχόλησης, β) μείωσης των φόρων και γ) βελτίωσης 
του οικονομικού κλίματος η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε οριακή μείωση 
(0,1% στο εξάμηνο και 0.7% στο τρίμηνο).Η αναντιστοιχία μεταξύ εισοδήματος 
και κατανάλωσης μπορεί να ερμηνευτεί α) με την αλλαγή στην καταναλωτική 
συμπεριφορά των νοικοκυριών που επήλθε με την κρίση προς ένα πιο 
συντηρητικό μοντέλο κατανάλωσης, β) την απομόχλευση των νοικοκυριών και 
γ) είναι πιθανό να συνδέεται, με την «παρατεταμένη» προεκλογική περίοδο 
που χαρακτήρισε την περίοδο αναφοράς. Τα στοιχεία του Γ΄τριμήνου του 
2019, θα μας δείξουν αν η τάση παγιώνεται και σε κάθε περίπτωση είναι ένα 
θέμα που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος και να διερευνηθεί.

Οικονομικές Εξελίξεις
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Η απασχόληση διατηρεί σταθερά τη θετική δυναμική που δημιουργήθηκε τα 
τελευταία χρόνια, με το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί τον Ιούλιο κάτω από 
το 17%. Είναι σημαντικό να καταγραφεί, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, από τον 
Φεβρουάριο του 2019, οπότε και εφαρμόστηκε η αύξηση του κατώτατου μισθού 
και παράλληλα καταργήθηκε η ηλικιακή διάκριση για τους εργαζόμενους 
κάτω των 25 ετών (κατάργηση υποκατώτατου μισθού), η απασχόληση δεν 
επηρεάστηκε αρνητικά και ο ρυθμός μείωσης της ανεργίας εξακολούθησε 
να κινείται σε αντίστοιχα με τα επίπεδα των προηγούμενων μηνών (μέσος 
ρυθμός μείωσης 2,3%). Γεγονός μάλλον αναμενόμενο, στο βαθμό που η 
έκρηξη της ανεργίας που καταγράφηκε στα πρώτα χρόνια των προγραμμάτων 
προσαρμογής οφειλόταν κατά κανόνα στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και 
προκάλεσαν ύφεση στην ελληνική οικονομία, επιδεινώνοντας το έλλειμμα 
διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στο πεδίο του πληθωρισμού, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή 
(ΕνΔΤΚ) κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα με τον ετήσιο ρυθμό αύξησής του τον 
Σεπτέμβριο του 2019 να βρίσκεται μόλις στο 0,2% . Ωστόσο με σταθερούς 
φόρους ο ΕνΔΤΚ κυμαίνεται στο 1,6%. Η διαφορά αυτή οφείλεται στη 
μετάπτωση διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών από τους κλάδους εστίασης, 
ειδών διατροφής και ενέργειας σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Σε κάθε 
περίπτωση αναγκαία συνθήκη για να απομακρυνθεί η οικονομία από το 
φάσμα του αποπληθωρισμού είναι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης.

Αναφορικά με το Ισοζύγιο Πληρωμών, το επτάμηνο του 2019 καταγράφεται 
συρρίκνωση του ελλείμματος στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, από 3,3 
δισ. ευρώ το 2018 σε 2,8 δισ. ευρώ το 2019 ή (κατ’ εκτίμηση) από 1,8% του ΑΕΠ 
το 2018 σε 1,5% του ΑΕΠ το 2019. Παραμένει δηλαδή σχετικά συγκρατημένο, 
γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω αύξηση 
της εγχώριας ζήτησης, χωρίς αυτό να εγκυμονεί άμεσους κινδύνους για την 
ισορροπία του εξωτερικού ισοζυγίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έτη που 
προηγήθηκαν των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής το έλλειμμα 
στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ξεπερνούσε συστηματικά το 8%, ενώ 
την περίοδο 2006-2010 κυμάνθηκε από 11,4% έως 15,2%! Επιπλέον οι Άμεσες 
Ξένες Επενδύσεις το επτάμηνο του 2019 διατηρούνται στα υψηλά των 
τελευταίων ετών, ξεπερνώντας τα 2,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 100 εκατ. 
ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και κατά 1,1 δισ. ευρώ σε 
σχέση με το 2014.
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Αναφορικά με τους πρόδρομους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας /
συγκυρίας ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής καταγράφει σχετική 
σταθεροποίηση τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τα υψηλά του 
Ιανουαρίου 2019, οπότε και είχε καταγράψει περίπου 111 μονάδες και 
διαμορφώνεται τον Αύγουστο του 2019 στις 107,9 μονάδες. Πιο ενθαρρυντικά 
στοιχεία προκύπτουν από δείκτες οικονομικής συγκυρίας, όπως ο δείκτης 
οικονομικού κλίματος και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης οι οποίοι 
καταγράφουν σημαντική βελτίωση τους τελευταίους μήνες, παρά το γεγονός 
ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος εξασθενεί ελαφρώς τον Σεπτέμβρη. Οι 
υπόλοιποι δείκτες παραμένουν σχετικά σταθεροί με εξαίρεση του δείκτη 
επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο ο οποίος καταγράφει 
αυξητική τάση τους τελευταίους μήνες.

Στοn χρηματοπιστωτικό τομέα το σύνολο των καταθέσεων και repos διατηρεί 
την αυξητική τροχιά του 2018 και σταθεροποιούνται περί τα 178 δις. ευρώ 
τον περασμένο Αύγουστο. Στον αντίποδα η πιστωτική επέκταση παραμένει 
σε αρνητικό έδαφος γεγονός που δυσχεραίνει τόσο την ανάκαμψη της 
ιδιωτικής κατανάλωσης όσο και των εγχώριων επενδύσεων. Αναφορικά με 
τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα αυτά καταγράφουν μικρή πτώση το 2019 
και διαμορφώνονται τον Μάριο του 2019 σε 45,1% σε σχέση με το σύνολο των 
δανείων.
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Για την κυβερνητική οικονομική πολιτική: Μια κριτική 
αποτίμηση με αφορμή το νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα»

Γνώμη του Λόη Λαμπριανίδη33

Ο νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα» αποτελεί ένα ετερόκλιτο 
άθροισμα αιτημάτων φορέων και μεμονωμένων επενδυτών 
παρά μια συνεκτική οικονομική πρόταση. Δεν είναι σε 
θέση να πυροδοτήσει μια γνήσια αναπτυξιακή ώθηση, 
κάτι που θα σήμαινε την ανάπτυξη νεοφυών τομέων 
οικονομικής δραστηριότητας και έναν αναβαθμισμένο 
ρόλο του κράτους και των κοινωνικών εταίρων στη 
χάραξη και υλοποίησης αναπτυξιακής πολιτικής. Αντίθετα 
ακολουθώντας την «παράδοση», ενισχύει περαιτέρω 
κυρίαρχους εδώ και δεκαετίες τομείς της ελληνικής 
οικονομίας, των οποίων η αναπτυξιακή δυναμική έχει 
εξαντληθεί εδώ και μισό αιώνα. Η κυβέρνηση φαίνεται να 
προσδοκά ότι η οικονομική μεγέθυνση που θα προκύψει 
τα επόμενα 2-3 χρόνια από το τέχνασμα των ακινήτων και 
την χαλάρωση των κανόνων θα της προσδώσει εκλογικά 
οφέλη. Δυστυχώς η πατρίδα μας φαίνεται να υπεισέρχεται 
σε αναχρονιστικό αναπτυξιακό αδιέξοδο, το οποίο η 
κυβέρνηση επιδιώκει να αποκρύψει με το «τέχνασμα» 
των ακινήτων. Αποτέλεσμα αυτής της δυσμενούς 
εξέλιξης είναι να καθυστερήσει η συνειδητοποίηση του 
προβλήματος και να χαθεί άλλη μια ευκαιρία: α) να γίνουμε 
ισότιμοι παίκτες στην αναδυόμενη νέα τεχνολογική 
επανάσταση («4η βιομηχανική επανάσταση») για την 
οποία η Ε.Ε προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς (π.χ. 
επιλογή 8 αλυσίδων αξίας οι οποίες θα ενισχυθούν), β) 
να προωθήσουμε σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο το 
σχέδιο για μια νέα «πράσινη συμφωνία» (green new deal) 
και γ) να θέσουμε ισχυρές βάσεις για μια πιο δίκαιη και 
ειρηνική κοινωνία με δημογραφικό δυναμισμό. Δεν έχουμε 
την πολυτέλεια της αναμονής: αύριο θα είναι αργά. Πρέπει 
άμεσα να επιδιώξουμε να καταδείξουμε τα επερχόμενα 
αδιέξοδα και να συμβάλλουμε στην αποφυγή τους.

Μια πρώτη 
αποτίμηση

32 Ο Λόης Λαμπριανίδης είναι Καθηγητής Παν/μίου, τέως. Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης
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Με το νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα» και το προσχέδιο του κρατικού 
προϋπολογισμού του 2020, διαθέτουμε πλέον μια αρκετά ακριβή εικόνα των 
προσανατολισμών της κυβέρνησης. Παρακάτω θα επιχειρήσω να αποτυπώσω 
τι στερείται και τι επιδιώκει ή μάλλον σε τι επαφίεται η προτεινόμενη οικονομική 
πολιτική ιδίως στο αναπτυξιακό της σκέλος.

Βασική διαπίστωση είναι ότι δεν διαθέτει ένα οραματικό σχέδιο για τον 
μετασχηματισμό της παραγωγικής δομής της χώρας προς κατευθύνσεις 
αυξημένης προστιθέμενης αξίας, τεχνολογίας και εξαγωγών. Επομένως, δεν 
στοχεύει στην αναβάθμιση της χώρας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας. Η 
οικονομική κρίση είναι πρόβλημα αλλά οι περισσότερες χώρες και περιοχές 
στην ιστορία τους πέρασαν κρίσεις και επανήλθαν. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι η έλλειψη ενός οράματος για την έξοδο από αυτήν και βεβαίως η 
ανάπτυξη πολιτικών που να δείχνει εμπράκτως ότι πήραμε τα μαθήματα μας 
από τα λάθη του παρελθόντος που μας οδήγησαν στην κρίση.

Συνολικά, η προτεινόμενη πολιτική:

1. Στερείται μιας συγκροτημένης αναπτυξιακής στρατηγικής για τη βελτίωση 
της θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Το κράτος 
περιορίζεται σε ρόλο «νυκτοφύλακα», όπως η παλαιο-νεοφιλελεύθερη σκέψη 
απαιτεί, αντί να αναλαμβάνει, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, 
κρίσιμο ρόλο στις θεμελιώδεις αποφάσεις για κατανομή των επενδυτικών 
πόρων της χώρας. Η σημερινή κυβέρνηση δεν φαίνεται να κατανοεί τη 
σημασία του Στρατηγικού σχεδιασμού με χαρακτηριστικό παράδειγμα το 
γεγονός ότι ενώ υιοθέτησε πλήρως το νομοσχέδιο που είχε προετοιμάσει η 
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αφαίρεσε 
τις αναφορές στη σύνδεση του με την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.
2. Στερείται στρατηγικής που να διασφαλίζει την ισόρροπη συμμετοχή όλων 
στο παραγόμενο προϊόν, να περιορίζει επομένως την ανισότητα, λαμβάνοντας 
υπ΄ όψιν ότι η χώρα μας είναι μια από τις πιο κοινωνικά άνισες πανευρωπαϊκά 
και η ανισότητα (κοινωνική και περιφερειακή) δεν παράγει μόνο κοινωνική 
δυσφορία αλλά και παραγωγική υποβάθμιση.
3. Στερείται κατανόησης της έκτασης της κλιματικής αλλαγής παρά το γεγονός 
ότι είναι πλέον παρούσα. Ο νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα» παραβλέπει τις 
συνέπειές της και δεν αναπτύσσει πολιτικές για την αντιμετώπισή της.

Χαρακτηριστικά και ελλείμματα των νέων 
αναπτυξιακών κατευθύνσεων
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Κανένα από τα παραπάνω σημεία δεν περιλαμβάνεται ρητά στο 
πολυνομοσχέδιο ή έστω δεν προκύπτει εμμέσως. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει 
συνεπώς σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό και αντίθετα επαφίεται για την 
όποια ανάπτυξη σε τυχαίους συνδυασμούς διαφόρων τάσεων και δυναμικών.
Ειδικότερα, το αναπτυξιακό «μοντέλο» της κυβέρνησης προϋποθέτει:

1. Ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες αυξημένης διεθνούς ζήτησης, που στην 
περίπτωση μας δεν προβλέπονται -μάλλον το αντίθετο- θέτοντας σε 
αμφιβολία και τις εκτιμήσεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού. 
Αποτελεί δε πρόβλημα η έλλειψη προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του 
αρνητικού αυτού ενδεχόμενου, φέρνοντας στον νου την αντίστοιχη έλλειψη 
προετοιμασίας της χώρας στα χρόνια πριν τη χρεοκοπία του 2010.
2. Αύξηση της εγχώριας ζήτησης που όμως δεν θα είναι αξιόλογη χωρίς 
την άμβλυνση των πρωτογενών πλεονασμάτων, που παρότι διακηρύχθηκε 
προεκλογικά δεν επιδιώκεται από την παρούσα κυβέρνηση. Παρά τα 
λεγόμενα περί φοροελαφρύνσεων η φορολογική πίεση (tax burden) δεν 
μειώνεται παρά ελάχιστα στο σύνολο της οικονομίας (από 40,1% του ΑΕΠ το 
2019 στο 39,4% το 2020) σύμφωνα με το κατατεθέν στην Ε.Ε. προσχέδιο του 
Προϋπολογισμού
3. Αύξηση της εγχώριας προσφοράς μέσα από την λογική των οικονομικών 
της προσφοράς δια της μείωσης των εταιρικών φορολογικών συντελεστών. Η 
πολιτική αυτή αποδείχθηκε προβληματική σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς δεν 
είχε τα αναμενόμενα αναπτυξιακά αποτελέσματα και προκάλεσε σαρωτικές 
αυξήσεις στην ανισότητα. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει 
γενναία μείωση του βάρους της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 
περίπου 10% και δεν βλέπουμε για ποιο λόγο δεν θα ισχύσει στη χώρα μας 
ό,τι συνέβη παγκοσμίως. Η προσφορά επενδύσεων χωρίς επαρκή εγχώρια 
ζήτηση και σε περιβάλλον διεθνούς κάμψης αναμένεται να καταστήσει την 
εκτίναξη των επενδύσεων ανεκπλήρωτη προφητεία. Το πιθανότερο είναι ότι 
τα κέρδη από τη μειωμένη φορολογία θα ακολουθήσουν τον συνήθη δρόμο 
των αγορών ιδίων μετοχών, των αποθεματοποιήσεων, της εξαγωγής τους σε 
ασφαλείς και αφορολόγητους παραδείσους κ.λπ.
4. Απλή ποσοτική επέκταση των παραγωγικών συντελεστών της χώρας 
χωρίς μετασχηματιστικό δυναμισμό, που μπορεί να διευκολυνθεί π.χ. μέσω 
της αφαίρεσης εμποδίων, παροχής κινήτρων και γενικότερα μέσω των 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Πολύ μεγάλο μέρος του «αναπτυξιακού» 
νομοσχεδίου εστιάζει στην επιτάχυνση αδειοδοτήσεων, την εξάλειψη 
γραφειοκρατικών αλλά και «γραφειοκρατικών» εμποδίων στην υλοποίηση 
κ.λπ.
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Δυστυχώς ούτε εδώ είμαστε αισιόδοξοι: δεν αναμένουμε αξιόλογη 
αύξηση των επενδύσεων, καθώς ήδη έχουν συντελεστεί τα κρίσιμα βήματα 
διευκόλυνσης-απάλειψης εμποδίων, παροχής κινήτρων- από την κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση την πρόσφατη ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας 
για το επιχειρηματικό περιβάλλον (Doing Business), η Ελλάδα, στην ενότητα 
‘Starting a Business’, σημειώνει την 11η καλύτερη επίδοση παγκοσμίως και 
την 1η μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε ως αποτέλεσμα των πολιτικών 
που υλοποιήθηκαν την περίοδο 2016-2018 στον εν λόγω τομέα. Κατ΄ ουσία, 
υπόρρητα ή ρητά, η παρούσα κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η προηγούμενη 
έχει πραγματοποιήσει το έργο αυτό σε μεγάλο βαθμό και τίποτα το σπουδαίο 
δεν θα προκύψει περαιτέρω.
5. Μείωση του εργατικού κόστους  Στην ουσία  αυτή είναι  η εξέλιξη της 
πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης. Πράγματι, η καθήλωση του εργατικού 
κόστους που αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα της απορρύθμισης των 
συλλογικών συμβάσεων, των αυξημένων απαιτήσεων για προκήρυξη απεργίας 
κ.λπ. που φέρνει το πολυνομοσχέδιο, και της μη εφαρμογής της πολιτικής 
ΣΥΡΙΖΑ για περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού, ενδέχεται να οδηγήσει 
σε μια μικρή μεγέθυνση της οικονομίας βραχυχρόνια. Κάποιοι εντελώς 
οριακοί παραγωγοί μπορεί να παραμείνουν λειτουργικοί εκμεταλλευόμενοι 
την παραμένουσα μαζική ανεργία, παρέχοντας μισθούς επιβίωσης. 
Παράλληλα όμως η ύπαρξη αυτών των μισθών δρα ανασταλτικά στο σύνολο 
πιέζοντας τους πτωτικά δημιουργώντας συνθήκες μισθολογικής καθήλωσης, 
με προφανείς συνέπειες: αδιαφορία των εργαζόμενων καθώς δεν θα 
βλέπουν οφέλη από την ανάπτυξη, επαύξηση ανισοτήτων, νέα ενίσχυση της 
φυγής στο εξωτερικό (brain drain), μειωμένη ζήτηση, δημογραφική παρακμή 
κ.λπ. Επιπρόσθετα δεν ασκείται πίεση στους επιχειρηματίες να επενδύσουν 
σε νέες τεχνολογίες με αυξημένες απαιτήσεις εργασίας και αμοιβών, αλλά 
ωθούνται προς την εύκολη λύση, τον ανταγωνισμό χαμηλού κόστους και όχι 
υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας.
6. Τεχνητή και μη βιώσιμη διόγκωση της οικονομικής δραστηριότητας – 
κοινώς «φούσκα». Φοβούμαστε ότι ακριβώς εδώ στρέφεται μέγα μέρος των 
κυβερνητικών ελπίδων. Ο τομέας που αναμένεται να «φουσκώσει» ώστε να 
αποτελέσει το κύριο «αναπτυξιακό» στήριγμα είναι τα ακίνητα. Η κυβέρνηση 
με τη ρητή πρόθεσή της να αναστείλει τον οικοδομικό ΦΠΑ για τα ακίνητα 
επί μια 3ετία, αντί να προχωρήσει σε μια ορθολογική μόνιμη μείωσή του, 
επιχειρεί μια ανάρμοστη διαδικασία επιτάχυνσης μιας κατά λοιπά φυσικής 
πορείας κλαδικής μεγέθυνσης. Ωθεί όποιον διαθέτει ή σκοπεύει να διαθέσει 
στο κοντινό μέλλον κεφάλαια για επενδύσεις σε ακίνητα να σπεύσει να τα 
διαθέσει την προσεχή τριετία.
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Έτσι, για τα 3 προσεχή χρόνια θα υπάρξει κάποια μεγέθυνση της οικονομίας 
και η κυβέρνηση θα μπορεί να υποστηρίζει ότι τα μέτρα της αποδίδουν και 
να καρπωθεί τα όποια πολιτικά οφέλη. Βεβαίως στη συνέχεια θα ξυπνήσουμε 
με τον αναμενόμενο πονοκέφαλο από το «αναπτυξιακό μεθύσι» και θα 
συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει επενδυτική άπνοια και καταβαράθρωση της 
ανάπτυξης γιατί δεν θελήσαμε να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος. 
Τέλος, αντι να χαθούν αυτοί οι φόροι, με τις πολιτικές που περιγράψαμε 
παραπάνω, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να υποβοηθήσουν την 
χώρα στον αναπροσανατολισμό της προς τις προηγμένες οικονομίες της 
γνώσης, στηρίζοντας π.χ. τις δαπάνες Ε&Α, τον ασφαλέστερο ίσως δρόμο 
βιώσιμης αναπτυξιακής αναβάθμισης μιας χώρας.

Καθώς όμως η πολλή δουλειά έχει ήδη γίνει και η εναπομένουσα είναι 
μεσομακροχρόνιας διάρκειας και αντικείμενο πολύπλοκης σχεδίασης 
(π.χ. κτηματολόγιο, ολοκληρωμένο σύστημα χρήσεων γης και επιτάχυνση 
απονομής της δικαιοσύνης), επομένως αδύνατο να υποκατασταθεί από έναν 
και μόνο «θαυματουργό» νόμο, οι διατάξεις του εκτρέπονται ακολουθώντας 
τροχιά επισφαλή περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά.

Οι απλουστεύσεις εγείρουν θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής 
ασφάλειας

Ο νόμος 4635/2019 «απλουστεύει» επικίνδυνα και ακροβατικά την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση, απαλλάσσοντας από τον εκ των προτέρων 
έλεγχο έργα και δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (όπως δραστηριότητες που υπάγονται 
στην οδηγία SEVESO, Off-shore Safety, αγωγοί φυσικού αερίου και παραγωγή 
εκρηκτικών). Ή πάλι, εκχωρώντας την στον Υπουργό Ανάπτυξης για τις 
στρατηγικές επενδύσεις, εφόσον καθυστερήσει στην έκδοση η αρμόδια 
υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να επιτευχθεί παροδική και μικρού 
βάρους επενδυτική αύξηση, θέτοντας όμως τις γειτνιάζουσες περιοχές 
κατοικίας αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενώπιον αυξημένων κινδύνων.

Ο τουρισμός ξανά…

Μεταφέρει επίσης ξανά την έμφαση των ενισχύσεων στον τουρισμό. 
Συγκεκριμένα, αναφορικά με το νόμο για τις Στρατηγικές επενδύσεις δίνει

Σχετικά με το νόμο «Επενδύω στην Ελλάδα»
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τη δυνατότητα να χαρακτηριστούν ως τέτοιες επενδύσεις στον τουρισμό 
προϋπολογισμού αντίστοιχου με αυτές της βιομηχανίας και των 
προηγμένων τεχνολογιών. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα σε τουριστικές 
επενδύσεις να ενισχυθούν, πέραν των πολεοδομικών ρυθμίσεων, και 
με φοροαπαλλαγές. Παράλληλα, προβλέπει ότι από τον αναπτυξιακό 
νόμο θα μπορούν να ενισχυθούν και τα επενδυτικά σχέδια ξενοδοχείων 
συνιδιοκτησίας (condo hotels), δηλαδή τμήματα του ξενοδοχείου που θα 
πουληθούν σε ιδιώτες.

Οι ομάδες πίεσης χαράσσουν τον αναπτυξιακό σχεδιασμό

Ανάλογης λογικής σημειακές παρεμβάσεις μπορεί να θεωρηθούν και οι 
προσθήκες κλάδων δυνάμενων να κινητροδοτηθούν από τον αναπτυξιακό 
νόμο: ταχυμεταφορές, διανομή εφημερίδων, delivery, ραδιοτηλεοπτικά 
προγράμματα, κατηγορίες εξορύξεων και ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας 
(condo hotels). Η ενίσχυση αυτών των κλάδων είναι είτε ανύπαρκτου 
αναπτυξιακού δυναμικού, είτε η χώρα μας διαθέτει ήδη φυσικό 
πλεονέκτημα σε αυτούς και δεν υπάρχει λόγος να κινητροδοτηθούν – 
για αυτό ακριβώς και αποκλείονταν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 
απολύτως αδύνατο να ανιχνεύσει κανείς αναπτυξιακή λογική πίσω από 
αυτή την επιλογή, και αυτό ίσως εξηγεί την αφωνία της αιτιολογικής 
έκθεσης. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να υποθέσει πως ενδεχομένως 
εξυπηρετούν «φωτογραφικά» συγκεκριμένες ομάδες πίεσης. Και βέβαια 
η επιλογή αυτή δεν είναι χωρίς κόστος. Το «τίμημα» θα είναι η σπατάλη 
πολύτιμων/σπανιζόντων πόρων που θα μπορούσαν να στραφούν σε 
δραστηριότητες υψηλής ποιότητας, όπως η ενίσχυση της Ε&Α.

Συναλλαγές και αδιαφάνεια στο όνομα της επιτάχυνσης

Επιπροσθέτως το πολυνομοσχέδιο προχωρά στη μεταφορά των ελέγχων 
τόσο για τα παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων, όσο 
και για τους ελέγχους αποφάσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ) 
στον ιδιωτικό τομέα, στο όνομα της όποιας επιτάχυνσης, αδιαφορώντας 
για την ύπαρξη πιθανής έως βέβαιης σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς 
οι ίδιοι φορείς που θα εμπλέκονται στους ελέγχους για την παροχή 
κινήτρων και περιβαλλοντικών αδειών ή που με άλλες μορφές θα έχουν 
ως πελάτες τις επιχειρήσεις που αδειοδοτούν/κινητροδοτούν θα είναι 
και ελεγκτές. Παρατηρούμε μια θεολογικού τύπου πίστη στην υπεροχή 
του ιδιωτικού τομέα, αν δεν πρόκειται βέβαια για κάτι απλούστερο:
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συναλλαγές και αδιαφάνεια. Όλα δε αυτά γίνονται στο όνομα της 
επιτάχυνσης, που υποτίθεται θα προκαλέσει αναπτυξιακή έκρηξη. 
Φοβούμαστε ότι θα περιμένουμε πολύ αυτήν την έκρηξη ή θα νοιώσουμε 
τους κραδασμούς της με την μορφή εργατικών ατυχημάτων, νέων 
φαινομένων κατασπατάλησης δημόσιων πόρων κ.λπ.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι ανωτέρω αναπτυξιακές δυνατότητες, 
είτε δεν συντρέχουν ολωσδιόλου, είτε δεν επαρκούν ώστε να υπάρξει 
μια αξιόλογη ανάπτυξη με μετασχηματιστικά χαρακτηριστικά προς 
την υψηλή τεχνολογία, την βιωσιμότητα, την κοινωνική ισότητα. Οι 
κυβερνητικές προσδοκίες θα αποδειχθούν εκτός τόπου. Η καθήλωση σε 
λογικές του παρελθόντος με αναπτυξιακή στρατηγική νεοφιλελεύθερου 
προσανατολισμού θα έχει μεσομακροχρόνια πολύ σημαντική αρνητική 
επίδραση στην χώρα. Η κυβερνητική εμμονή φαντάζει ακόμα πιο 
αναχρονιστική καθώς σε διεθνές επίπεδο απαξιώνονται τέτοιες επιλογές 
και ο πλανήτης στρέφεται σε πολύ πιο ενεργές δημόσιες αναπτυξιακές 
πολιτικές.
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