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Επισκόπηση
Τρεις μήνες μετά την ειδική έκδοση του Δελτίου Οικονομικής Συγκυρίας και
Πολιτικής αφιερωμένη στον Covid – 19, η κατάσταση της πανδημίας φαίνεται να
παραμένει ενεργή και εν εξελίξει με υγειονομικούς και οικονομικούς όρους. Οι
αβεβαιότητες όχι μόνο δεν υποχωρούν αλλά ενισχύονται καθώς, αφενός παραμένει
ανοικτό το ενδεχόμενο επανάληψης μιας δεύτερης φάσης έξαρσης μέσα στους
επόμενους μήνες και αφετέρου η δημόσια ενημέρωση σχετικά με την ανακάλυψη
αποτελεσματικού εμβολίου κινείται ακόμη σε μια σφαίρα ασαφούς γενικόλογης
αισιοδοξίας.
Στο επίπεδο της οικονομίας, ο Covid-19 από συμμετρική εξωτερική διαταραχή,
που οδήγησε σε lock down των οικονομιών - ως το βασικό μέτρο περιορισμού και
προστασίας του κοινωνικού συνόλου – έχει προκαλέσει ασύμμετρες συνέπειες
στις επιμέρους οικονομίες. Αυτή η ασυμμετρία οφείλεται στην αρχική ένταση
της πανδημίας, στην ταχύτητα ανταπόκρισης και στους οικονομικούς πόρους
που μπορούσε να επιστρατεύσει η κάθε χώρα. Σε πρώτο χρόνο, οι δημόσιες
παρεμβάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων ακολούθησαν κοινή προσέγγιση,
καθώς επικεντρώθηκαν στη διασφάλιση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω
εγγυήσεων, δανείων και της αναβολής των υποχρεώσεών τους προς το κράτος.
Η σύγκλιση όμως των προβλέψεων προς τα μετριοπαθή και – κατά περίπτωσηαπαισιόδοξα σενάρια για το βάθος της ύφεσης μέσα στο τρέχον έτος, φέρνουν
μπροστά το ενδεχόμενο μετεξέλιξης της σημερινής κρίσης ρευστότητας σε μια
γενικευμένη κρίση φερεγγυότητας και αλυσιδωτών πτωχεύσεων. Αυτή η πιθανότητα
επιβάλει αναπροσανατολισμό των δημόσιων πολιτικών προς σχήματα κεφαλαιακής
ενίσχυσης και διάσωσης των επιχειρήσεων (bailout).
Η πιο κοντινή χρονικά περίοδος εφαρμογής δημόσιων πολιτικών για τη διάσωση
«παραγωγικών» επιχειρήσεων είναι στη δεκαετία του ΄80. Έκτοτε, αν και οι
κυβερνήσεις κλήθηκαν πρόσφατα να συγκροτήσουν και να εφαρμόσουν σχέδια
διάσωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η διάσωση εκτεταμένων τμημάτων του
παραγωγικού ιστού της οικονομίας δεν αποτέλεσε ανάγκη ή δεν αναγνωρίστηκε ως
προτεραιότητα. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική διάσωσης δεν περιορίζεται μόνο
στο επίπεδο των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων και δεν αφορά αποκλειστικά τις
μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά αγγίζει το σύνολο των οικονομιών ανεξάρτητα
από το μίγμα μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα
«Ποιες Επιχειρήσεις», «Με Ποιους Όρους», «Με Ποια Εργαλεία» και «Με Ποιους
Εμπλεκόμενους» διαμορφώνουν διακριτές στρατηγικές, που λειτουργούν με όρους
αντιθετικού δίπολου τόσο για τις συνολικότερες κατευθύνσεις των πολιτικών όσο
και για τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιμέρους εμπλεκομένων
(επιχειρήσεις, μέτοχοι, Δημόσιο, φορείς δημοσίου, τράπεζες).
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Στρατηγική I: Διάσωση άνευ όρων με διατήρηση της «business-as-usual»
συνθήκης στην οικονομία: Η δημόσια παρέμβαση προσεγγίζεται ως παροδικό
«αναγκαίο κακό». Η θέσπιση όρων κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα
στις επιχειρήσεις που θα λάβουν στήριξη κρίνεται ως αντιπαραγωγικό μέτρο
που ενέχει κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής ανάκαμψης. Οι παρεμβάσεις
επικεντρώνονται στις μεγάλες –too big to fail- επιχειρήσεις και δεν κρίνεται
αναγκαία η διαμόρφωση ειδικών μηχανισμών κεφαλαιακής ενίσχυσης για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, εκτιμάται ότι η διατήρηση στην αγορά ενός
βαθμού «δημιουργικής καταστροφής» μπορεί να συνεισφέρει στην εξυγίανση της
οικονομίας και στην κατάργηση στρεβλώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία
λιγότερο αποδοτικών -και κατά βάση μικρομεσαίων- επιχειρήσεων. Ο παραγωγικός
μετασχηματισμός επαφίεται στους μηχανισμούς της αγοράς. Τέλος, απορρίπτεται
η πρόβλεψη οποιασδήποτε μορφής ουσιαστικής ρύθμισης της μερισματικής
πολιτικής των εισηγμένων επιχειρήσεων για την προστασία της απασχόλησης και
της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στρατηγική II: Διάσωση και στήριξη των επιχειρήσεων με γνώμονα το
μετασχηματισμό της οικονομίας προς βιώσιμες δραστηριότητες: Η
«παρεμβατική προσέγγιση» θέτει σαφή κριτήρια και προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις
που θα ενταχθούν σε σχέδια κεφαλαιακής ενίσχυσης. Στόχος αποτελεί η αξιοποίηση
της παρούσας συγκυρίας για την υποστήριξη πολιτικών που θα συντείνουν στο
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων προς ανθεκτικές, βιώσιμες και έντασης γνώσης
δραστηριότητες. Το κράτος ασκεί τα πλήρη δικαιώματά του ως μέτοχος. Αντί να
περιορίζεται σε απλό δανειστή ύστατης καταφυγής, λειτουργεί ως «επενδυτής
πρώτης καταφυγής» για την υποστήριξη μεγάλων μετασχηματισμών και προκλήσεων
(π.χ δίκαιη κλιματική μετάβαση). Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει πιο ολοκληρωμένες
μορφές δημόσιας παρέμβασης μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων αναπτυξιακών
φορέων που λειτουργούν βάσει υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών και
συνθήκων διαφάνειας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, οι δημόσιες αναπτυξιακές
τράπεζες, οι εταιρίες συμμετοχών, οι φορείς στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
οι πολιτικές μικροπιστώσεων και μεταβίβασης επιχειρήσεων σε εργαζόμενους.
Παράλληλα, εισάγονται ρυθμίσεις στη μερισματική πολιτική των εταιρειών για τα
διασφάλιση των συμφερόντων των φορολογούμενων.
Εκτιμούμε ότι οι δημόσιες πολιτικές της χώρας θα βρεθούν το προσεχές διάστημα
απέναντι στα διλήμματα αυτά και θα κληθούν να προσδιορίσουν τη θέση τους στο
δίπολο, θέση η οποία και θα είναι καθοριστική για την βιωσιμότητα της ελληνικής
οικονομίας. Η μετεξέλιξη της κρίσης ρευστότητας σε κρίση φερεγγυότητας για την
ελληνική οικονομία αποτελεί μια πιθανότητα που κανείς δεν πρέπει να υποτιμήσει
καθώς όχι μόνο οι προβλέψεις ύφεσης έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα για
το 2020, αλλά κυρίως γιατί “βλέπουν” μια ασθενική δυναμική της ανάκαμψης μέσα
στην επόμενη διετία.
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Στη βάση αυτή, το σενάριο για ανάκαμψη σχήματος V και γρήγορης
επαναφοράς στην κανονικότητα, έχει εγκαταλειφτεί σχεδόν από το σύνολο
των εκτιμήσεων. Η νέα εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναθεωρεί προς τα
κάτω την ανάκαμψη για το 2021 (στο 6% έναντι 7,9% σε προηγούμενη έκθεση),
ενώ διατηρεί σε σταθερά υψηλά επίπεδα την εκτίμηση για την ύφεση του 2020
(9.7%). Η συζήτηση περί δυναμικής της ελληνικής οικονομίας δεν θα πρέπει
να παραβλέπει την προ – Covid 19 πορεία της. Ήδη από το τελευταίο τρίμηνο
του 2019 είχε διαφανεί μία «κόπωση» στην ελληνική οικονομία, η οποία είχε
αποτυπωθεί στην πτώση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (Δ΄
τρίμηνο 2019 πτώση κατά 0,7% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2019). Τα στοιχεία του
Α΄ τριμήνου 2020 δεν αλλάζουν την μακρο εικόνα, καθώς αποτυπώνουν πτώση
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 κατά 0,9%. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, η πτώση αυτή καταγράφηκε μετά από δώδεκα διαδοχικά τρίμηνα με θετικό
πρόσημο στη μεταβολή του ΑΕΠ τριμήνου (σε ετήσια βάση). Οι κατευθύνσεις
και οι όροι που θα τεθούν στο πλαίσιο των δημόσιων πολιτικών για την
διάσωση των επιχειρήσεων είναι καθοριστικές για την απασχόληση, η οποία
αναμένεται να πληγεί σοβαρά λόγω της κρίσης της Covid-19. Τα πρόσφατα
στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας,
τα οποία καλύπτουν μέχρι και τον Μάιο, δείχνουν την ισχυρή αρνητική τάση
που διαμορφώνεται. Το σωρευτικό ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων του
Α’ πενταμήνου του 2020 είναι θετικό κατά μόλις 5.826 συμβάσεις μισθωτής
εργασίας, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν θετικό κατά 265.059.
Ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, το σωρευτικό αποτέλεσμα του πενταμήνου
2020 είναι χειρότερο ακόμα και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012
χρονιά κατά την οποία το ποσοστό ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 24,5%.
Η συμμετρικότητα της διαταραχής του Covid – 19 και η αβεβαιότητα των
οικονομικών επιπτώσεων, έχουν οδηγήσει την Ε.Ε στην υιοθέτηση ενός
διαφορετικού μίγματος πολιτικής σε σχέση με το παρελθόν. Από το δόγμα της
σκληρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, προσανατολίζεται– έστω και με βραχύ
χρονικό ορίζοντα εφαρμογής- στην ενεργοποίηση σημαντικών δημόσιων
πόρων για τα κράτη – μέλη. Με βασικό εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης οι
δημόσιες πολιτικές θα επανέλθουν στον πυρήνα της οικονομικής ατζέντας και
πολιτικής.Αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί το εργαλείο καθώς η διαπραγμάτευση
για τα επίδικα της πρότασης της Επιτροπής αναμένεται να έχει αρκετά ακόμη
επεισόδια, η χώρα θα πρέπει να επεξεργαστεί σχέδιο αξιοποίησης των πόρων
που θα διεκδικήσει. Είναι σημαντικό οι μεταρρυθμίσεις και οι δημόσιες
πολιτικές που θα προταθούν για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της
ελληνικής οικονομίας και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού υποδείγματος
να ενσωματώνουν στοιχεία της Στρατηγικής ΙΙ.
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Απέναντι στις «παραδοσιακές» και ξεπερασμένες προσεγγίσεις που ταυτίζουν τον
όρο της μεταρρύθμισης με τον όρο της απορρύθμισης, θα πρέπει να αντιπαρατεθεί
ως μεταρρύθμιση προτεραιότητας, η διαμόρφωση μιας νέας σχέσης μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε ένα πλαίσιο αυστηρών κανόνων και διακριτών
ρόλων, η σύμπραξη επιχειρήσεων, τραπεζών, κοινωνικών εταίρων και των σύγχρονων
δημόσιων αναπτυξιακών φορέων και πολιτικών (Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική
– Αναπτυξιακή Τράπεζα), συνιστά αναγκαία συνθήκη για την προώθηση της
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της οικονομίας και την αποφυγή του ρίσκου εισόδου
σε ένα νέο παρατεταμένο φαύλο κύκλο αστάθειας, αναπτυξιακής υστέρησης,
ανισοτήτων και ανεργίας.
Ομάδα Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης ΕΝΑ
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Ανάλυση Οικονομικής
Συγκυρίας & Πολιτικής
Η στήριξη των επιχειρήσεων και της οικονομίας στην
επόμενη φάση της κρίσης
Διλήμματα – Κριτήρια – Εργαλεία – Φορείς Υλοποίησης – Προοπτικές
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία έχουν επαναφέρει στη διεθνή
επικαιρότητα το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης επιχειρήσεων, των οποίων η
βιωσιμότητα τίθεται υπό κίνδυνο. Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των παρεμβάσεων
από τις δημόσιες αρχές επικεντρώθηκε στη διασφάλιση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων μέσω εγγυήσεων, δανείων και της αναβολής των υποχρεώσεών τους
προς το κράτος. Ορισμένες χώρες στην Ευρώπη, ωστόσο, έχουν ήδη προχωρήσει
σε σχέδια διάσωσης επιχειρήσεων με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό
αποτύπωμα. Ορισμένες από τις εν λόγω παρεμβάσεις, κυρίως στον τομέα των
αερομεταφορών, ενέχουν στοιχεία άμεσης κεφαλαιακής ενίσχυσης (π.χ. Lufthansa, Alitalia, Air France, Finnair)1.
Αυτές οι μεμονωμένες, μέχρι σήμερα, περιπτώσεις εκτιμάται ότι αποτελούν
προάγγελο της δραστικής αύξησης, κατά τους επόμενους μήνες, του αριθμού
επιχειρήσεων που θα χρειαστούν κεφαλαιακή ενίσχυση. Πολλοί αναλυτές
διαβλέπουν δηλαδή την πιθανότητα να καταστεί αναγκαία η κινητοποίηση εξαιρετικά
αυξημένων δημόσιων πόρων προκειμένου να αποτραπεί το ρίσκο μετεξέλιξης
της σημερινής κρίσης ρευστότητας σε μια γενικευμένη κρίση φερεγγυότητας και
μαζικών πτωχεύσεων2. Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί πλέον κοινή παραδοχή ότι η
άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση των επιχειρήσεων συνιστά το πλέον ενδεδειγμένο
και αναγκαίο μέσο στήριξης της οικονομίας στις επόμενες φάσεις της κρίσης.
Όσο απομακρύνονται οι προοπτικές για μια ανάκαμψη της οικονομίας σε σχήμα

1

Βλ. σχετικά: Bailout tracker

2

Megginson, W., Fotak, V. (2020) ‘Government Equity Investments in Coronavirus Bailouts: Why, How,
When?’, 14 April 2020, Διαθέσιμο στο: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3561282.
Wilkes, G. (2020) ‘Bailout for business after coronavirus’, Institute for Government’, IfG Analysis, April
2020. Διαθέσιμο στο: https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/bailout-business-aftercoronavirus. Anderson, J., Tagliapietra, S., Wolff, G. (2020) ‘Rebooting Europe: A framework for a post
covid-19 economic recovery’, Bruegel, Policy brief 2020/1, May 2020. Διαθέσιμο στο: https://www.
bruegel.org/2020/05/rebooting-europe-a-framework-for-a-post-covid-19-economic-recovery/
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V (δηλαδή μιας άμεσης κατακόρυφης ανόδου μετά την απότομη πτώση)3, τόσο
οι επιχειρήσεις θα είναι διστακτικές να αυξήσουν το δανεισμό τους -ακόμη και
αν υφίσταται αυτή η δυνατότητα- προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της
υπερχρέωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπέρμετρη μεγέθυνση του εταιρικού
χρέους ενέχει κίνδυνο αύξησης της οικονομικής αβεβαιότητας στις αγορές,
η πολιτική του δανεισμού αναμένεται συνεπώς να προσκρούσει σταδιακά σε
αντικειμενικά όρια, παύοντας να αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο πολιτικής
για την προστασία της παραγωγικής βάσης και της απασχόλησης. Η αύξηση του
δανεισμού εκτιμάται επίσης ότι ενέχει κίνδυνο εξασθένησης της έντασης της
οικονομικής ανάκαμψης λόγω της πολιτικής απομόχλευσης που αναπόφευκτα θα
ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να εξέλθουν από την ύφεση.
Συνολικά, ο απρόβλεπτος χαρακτήρας της τρέχουσας κρίσης, που ανάγεται στην
αλληλεπίδραση της υγειονομικής και οικονομικής σφαίρας, καθιστά επιτακτική την
άμεση προετοιμασία έναντι του ενδεχόμενου εκδήλωσης των πλέον δυσμενών
σεναρίων και προβλέψεων4. Στο πλαίσιο αυτό, η Γερμανία έχει προβλέψει ποσό
100 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου
Οικονομικής Σταθεροποίησης (συνολικού ύψους 600 δισ. ευρώ5) ενώ αντίστοιχες
προβλέψεις περιλαμβάνονται και στο σχέδιο στήριξης της οικονομίας των Η.Π.Α6.

3

Βλ.Σχετικά: Natixis, ‘How many years will it take to recover the lost GDP?’, Flash Economics No
739, 18.6.2020. Διαθέσιμο στο: https://t.co/fb3ZQoGGRi?amp=1. ENA (2020) ‘Σενάρια & Πολιτικές
στη μετα-covid19 εποχή», Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ, Μάιος 2019. Διαθέσιμο στο:
https://www.enainstitute.org/publication/%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%C
E%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B1%
CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B1%CE%BC%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF/
4

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε προβεί ήδη από τον Απρίλιο του 2020 σε εκτιμήσεις για τον
αναπτυξιακό αντίκτυπο ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας εντός του 2020 ή και της παράτασης
της υγειονομικής κρίσης εντός του 2021. Σύμφωνα με τις εν λόγω εκτιμήσεις, σε περίπτωση που λάβουν
χώρα και τα δύο ενδεχόμενα, το παγκόσμιο ΑΕΠ θα υποστεί μια μείωση της τάξης του 8% το 2021
σε σύγκριση με το σενάριο βάσης. IMF (2020), ‘World Economic Outlook’, April 2020. Διαθέσιμο στο:
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
5

Wirtschaftsstablisierungsfonds – “WSF” https://www.wfw.com/articles/economic-stability-fund-forthe-german-economy-executive-summary/

6

‘9 things to know about the historic US coronavirus bail-out package’, World Economic Forum,
28.3.2020.

7

Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής
Μάρτιος 2020

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πολιτική διάσωσης εκτεταμένων τμημάτων του
παραγωγικού ιστού της οικονομίας αποτελεί μια άσκηση με υψηλό βαθμό
αβεβαιότητας. Αν και οι κυβερνήσεις διαθέτουν πρόσφατη εμπειρία διάσωσης
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αντίστοιχη εμπειρία για «παραγωγικές» επιχειρήσεις
είναι συγκριτικά πιο περιορισμένη και απομακρυσμένη από χρονική άποψη (βλ.
περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων στο βιομηχανικό τομέα τη δεκαετία ’70 και ΄80). Για το
συγκεκριμένο λόγο, η συζήτηση και βιβλιογραφία για τις προσεγγίσεις, τα κριτήρια
και τα εργαλεία των πολιτικών διάσωσης μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων είναι
σχετικά πιο περιορισμένες με αποτέλεσμα να διακρίνεται μια σειρά από διλήμματα
και «ανοιχτά θέματα».

Διλήμματα και ανοιχτά θέματα: Η παρακολούθηση της δημόσιας συζήτησης
αναδεικνύει μια σειρά από διλήμματα και αναγκαία trade-off, καθώς σημαντικά
ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
είναι η ισορροπία που πρέπει να αναζητηθεί μεταξύ της «υγείας» των
· Ποια
δημόσιων οικονομικών και της διάσωσης του παραγωγικού ιστού της χώρας;
οι κυβερνήσεις να θέσουν συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή των
· Πρέπει
επιχειρήσεων που θα υποστηριχθούν; Ποια είναι η προτεραιότητα, υπό συνθήκες

·
·
·
·

πεπερασμένων δημοσιονομικών πόρων, που δίδεται μεταξύ μεγάλων και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή ακόμα και μεταξύ κλάδων και δραστηριοτήτων
υψηλής/χαμηλής προστιθέμενης αξίας; Πρέπει να ληφθεί υπόψη το ζήτημα του
κοινωνικού και κλιματικό-περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων;
Είναι θεμιτή η θέσπιση αιρεσιμοτήτων στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν
κρατική στήριξη όπως ρήτρες μη απόλυσης προσωπικού και περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις; Αν ναι, σε ποιο στάδιο του οικονομικού κύκλου, με πόση ένταση
και με ποια δεσμευτικότητα; Ποια είναι η προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί
μεταξύ της ταχύτητας και έντασης της οικονομικής ανάκαμψης και της τήρησης
περιβαλλοντικών και άλλων στόχων δημόσιας πολιτικής που θα καθορίσουν τη
διατηρησιμότητα των μελλοντικών ρυθμών μεγέθυνσης της οικονομίας;
Είναι θεμιτό να αφεθούν οι δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν με όρους
«δημιουργικής καταστροφής» περιορίζοντας τη δημόσια παρέμβαση σε
ορισμένες μόνο επιχειρήσεις με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα;
Πως διαμορφώνονται ο ρόλος και τα δικαιώματά του κράτους ως μέτοχος; Το
κράτος πρέπει να διατηρήσει τις μετοχές που θα αποκτήσει ως αποτέλεσμα των
σχεδίων διάσωσης με στόχο την υποστήριξη και παρακολούθηση των διαδικασιών
μετασχηματισμού των επιχειρηματικών μοντέλων ή οφείλει να τις παραχωρήσει
το γρηγορότερο δυνατό;
Υφίσταται ανάγκη κινητοποίησης των δημόσιων αναπτυξιακών φορέων με στόχο
την υποστήριξη της αναδιάρθρωσης και του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων
προς βιώσιμες και ανθεκτικές δραστηριότητες; Πως υποστηρίζονται ειδικότερα
οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις;
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Τα ανωτέρω ερωτήματα εξετάζονται σε οκτώ (8) ενότητες
1. Ερώτημα «Γιατί» - στην 1η ενότητα, παρατίθενται επιχειρήματα σχετικά με την
ανάγκη μετάβασης σε πολιτικές κεφαλαιακής ενίσχυσης στην επόμενη φάση της
κρίσης
2. Ερώτημα «Ποιες επιχειρήσεις» - στη 2η ενότητα παρουσιάζεται η συζήτηση για τα
κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων που χρήζουν κεφαλαιακής στήριξης
3. Ερώτημα «Με ποιους όρους» - στη 3η ενότητα εξετάζεται το ζήτημα των
προϋποθέσεων και αιρεσιμοτήτων που ενδέχεται να τεθούν στις επιχειρήσεις
4. Ερώτημα «Πως» - στη 4η ενότητα γίνεται παρουσίαση των εργαλείων που μπορούν
να κινητοποιηθούν για την υλοποίηση της πολιτικής διάσωσης και κεφαλαιακής
ενίσχυσης επιχειρήσεων
5. Ερώτημα «Ποιος» - στη 5η ενότητα γίνεται η παρουσίαση των φορέων που δύνανται
να θέσουν σε υλοποίηση την πολιτική κεφαλαιακής ενίσχυσης και υποστήριξης
των επιχειρήσεων
6. Στην 6η ενότητα, εξετάζονται οι διαδικασίες στήριξης μη εισηγμένων επιχειρήσεων
με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
7. Στην 7η ενότητα, παρουσιάζονται τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης που
καταγράφονται στη δημόσια συζήτηση και επιχειρείται μια κωδικοποίηση των δύο
βασικών πολιτικών που προτείνονται σε σχέση με τις κατευθύνσεις, τους στόχους
και τους φορείς υλοποίησής τους.
8. Στο παράρτημα παρουσιάζονται δύο μελέτες περίπτωσης (case studies) σχετικά
με την πρόσφατη εμπειρία ανακεφαλαιοποίησης του χρηματοπιστωτικού τομέα
και των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα.

1. Σχετικά με τη λογική και στόχευση των πολιτικών
διάσωσης επιχειρήσεων «Γιατί»;
Οι αποφάσεις αναστολής λειτουργίας μιας επιχείρησης, που λαμβάνονται σε ατομικό
επίπεδο από τους ιδιοκτήτες, προκαλούν μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις
(αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις) με άμεσο αντίκτυπο τόσο στο χρονικό σημείο
στο οποίο θα εκδηλωθεί η οικονομική ανάκαμψη όσο και στην έντασή της. Το
γεγονός αυτό επιτάσσει συνεπώς την εφαρμογή διορθωτικών δημόσιων πολιτικών.
Η ευρύτερη «κοινωνική αξία» μιας επιχείρησης μπορεί δηλαδή να υπερβαίνει την
ιδιωτική της αξία7. Το κόστος δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, όταν η οικονομία
εξέλθει από την κρίση, αναμένεται να είναι πολύ αυξημένο σε σύγκριση με το κόστος
διατήρησης του εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού.

7
Blanchard, O., Philippon, T., Pisani-Ferry, J. (2020) ‘A New Policy Toolkit Is Needed as Countries Exit
COVID-19 Lockdowns’, Peterson Institute for International Economics, Policy Brief 20-8, June 2020.
Διαθέσιμο στο: https://www.piie.com/publications/policy-briefs/new-policy-toolkit-needed-countriesexit-covid-19-lockdowns
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Η αντικατάσταση του πάγιου και κυρίως του άυλου κεφαλαίου των επιχειρήσεων
που θα έχει χαθεί κατά τη διάρκεια της κρίσης αναμένεται συνεπώς να αποτελέσει
μια μακροχρόνια και αβέβαιη διαδικασία. Συμπερασματικά, τείνει να επικρατήσει
η άποψη ότι η σημερινή κρίση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προσεγγιστεί
με τις συνηθισμένες business-as-usual πολιτικές που αναθέτουν στην αγορά την
αποκλειστική ευθύνη ανακατανομής κεφαλαίων και ανθρωπίνων πόρων προς
βιώσιμες δραστηριότητες. Οι παρούσες συνθήκες απομακρύνουν την αγορά από την
εξιδανικευμένη δυναμική «δημιουργικής καταστροφής» και προκαλούν αποφάσεις
που θα ζημιώσουν σε μακροχρόνια βάση την οικονομία και απασχόληση8.
Αν και διακρίνεται συνολικά μια σχετική συναίνεση ως προς την ανάγκη έγκαιρης
παρέμβασης για την προστασία των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, το ζήτημα
της εμβέλειας αυτής παραμένει εντούτοις ανοιχτό. Στο πλαίσιο αυτό, ανακύπτει και
το βασικό ερώτημα σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να τεθούν ως προς την επιλογή
των επιχειρήσεων και κλάδων που θα λάβουν οικονομική στήριξη δεδομένου και του
πεπερασμένου χαρακτήρα των δημοσιονομικών πόρων.

2. Η συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων
«Ποιες»;
Το κράτος δεν μπορεί να προχωρήσει στη διάσωση όλων των επιχειρήσεων
εξαιτίας των ευρύτερων κοινωνικοοικονομικών κινδύνων που ανακύπτουν από την
ανεξέλεγκτη διόγκωση του δημόσιου ελλείμματος και χρέους. Η επίτευξη ισορροπίας
μεταξύ των στόχων που αφορούν τη διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας και
συνοχής και των έμμεσων μεσομακροπρόθεσμων κινδύνων κοινωνικής, πολιτικής
και οικονομικής φύσης που ανακύπτουν από τα προγράμματα διάσωσης αποτελεί
συνεπώς ζητούμενο9.

Η συζήτηση για τις εταιρίες «zombie» - Στη διεθνή συζήτηση και βιβλιογραφία
επισημαίνεται, ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς προβληματικών επιχειρήσεων
- «εταιρίες zombie» των οποίων η επιβίωση στηρίζεται στις ευνοϊκές συνθήκες που
διατηρεί η νομισματική πολιτική της τελευταίας δεκαετίας. Οι εταιρείες αυτές,
παρουσιάζουν συνολικά χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας και περιθώρια κέρδους με
αποτέλεσμα να προκαλούν μια σειρά από στρεβλώσεις στην οικονομία με δυσμενείς
επιπτώσεις στη δυναμική της και τη μακροπρόθεσμη κοινωνική ευημερία μέσω της10:

8

Wilkes, G., ό.π.

9

Anderson, J., Tagliapietra, S., Wolff, G, ό.π.

10

Natixis, “Zombie firms rather than corporate bankruptcies?”, Natixis Flash Economics, 27 May 2020,
No 644. Διαθέσιμο στο: https://www.research.natixis.com/Site/en/publication/e__qYyedBBYNRXZmNbenyCOmBXuV98rVmM-MiuBhTcU%3D?from=email
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o διαμόρφωσης συνθηκών υπερπροσφοράς στην αγορά
o αναστολής της διαδικασίας ανακατανομής της εργασίας και των κεφαλαίων προς
πιο αποδοτικές χρήσεις
o απορρόφησης μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πιστώσεων και η στέρηση άλλων
επιχειρήσεων από χρηματοδοτικούς πόρους
o στρέβλωσης του ανταγωνισμού λόγω των χαμηλότερων περιθωρίων.

Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων - Στην πρόσφατη αρθρογραφία και
βιβλιογραφία, διατυπώνονται διάφορες προτάσεις για τα κριτήρια που πρέπει να
ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών στήριξης και
διάσωσης επιχειρήσεων, με σημαντικότερα:
1. Το κριτήριο της οικονομικής βιωσιμότητας προκειμένου να αποφευχθεί
η χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δεν ήταν εύρωστες πριν από την πανδημία.
2. Το κριτήριο της απασχόλησης, δεδομένου ότι στην περίπτωση επιχειρήσεων
με μεγάλο αριθμό εργαζομένων η απορρόφηση αυτών, σε άλλες επιχειρήσεις ή
τομείς δεν καθίσταται εφικτή.
3. Το κριτήριο του χαρακτήρα της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αφορά
κυρίως επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ζωτικό χαρακτήρα για την
οικονομία ή την εθνική ασφάλεια (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, φαρμακοβιομηχανία,
στρατιωτική βιομηχανία). Σήμερα, η πολιτική κλειστών συνόρων λόγω της πανδημίας
και η επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων έχει επαναφέρει το κριτήριο της
εθνικής αυτάρκειας σε ορισμένα κρίσιμα είδη11. Η άποψη αυτή, πάντως, όπως και
οι αναφορές στη δημόσια συζήτηση για την αντιστροφή των μετεγκαταστάσεων
βιομηχανικών δραστηριοτήτων, κατηγορείται ότι ενέχει κίνδυνο ανάδυσης νέων
μορφών οικονομικού εθνικισμού με δυσμενείς επιπτώσεις στο διεθνές εμπόριο
και τις διεθνείς αλυσίδες αξίες12.
4. Το κριτήριο των μακροπρόθεσμων προοπτικών. Αναφέρεται κυρίως στο
βαθμό που το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρίας υπηρετεί τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές, τάσεις και αλλαγές σε οικονομικό, τεχνολογικό και κλιματικό επίπεδο,
λαμβάνοντας υπόψη και αλλαγές που ενδέχεται να σημειωθούν στα παραγωγικά
και καταναλωτικά πρότυπα στη μετά-covid19 εποχή ως αποτέλεσμα της
πανδημίας. Σημειώνεται ότι δεν υφίσταται συναίνεση ως προς το ποια μοντέλα
και ποιοι κλάδοι συγκεντρώνουν θετικές προοπτικές. Για παράδειγμα, αναλυτές
στις Η.Π.Α συγκαταλέγουν τις εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου
στις προς στήριξη επιχειρήσεις13. Αντιθέτως, η συζήτηση στην Ευρώπη προτάσσει
το κριτήριο της συμβολής στην κλιματική ουδετερότητα14. Οι εν λόγω διαφορές
ανάγονται συνεπώς στις κεντρικές αναπτυξιακές επιλογές των επιμέρους χωρών
(σε πεδία όπως αυτό της ενεργειακής πολιτικής) και στον βαθμό συμμόρφωσής
τους στις διεθνείς κλιματικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συμφωνίες.
11

Megginson, W., Fotak, V, ό.π.
‘Letter: Economic nationalism is rearing its head’, Simon J Evenett, Financial Times, 1.5.2020.
13
Megginson, W., Fotak, V, ό.π.
14
Anderson, J., Tagliapietra, S., Wolff, G, ό.π.
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Συνολικά, η εξέταση των ανωτέρω κριτηρίων αναδεικνύει δύο βασικές διαπιστώσεις.

Κριτήρια απόρριψης επιχειρήσεων - Διακρίνεται μια σχετική συναίνεση
ως προς την ανάγκη η μετα-covid19 εποχή να είναι όσο το δυνατό λιγότερο
επιβαρυμένη με επιχειρήσεις που δεν ήταν βιώσιμες πριν από την κρίση. Η
οικονομική βιωσιμότητα στην Ευρώπη δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη
για να υποστηριχθεί μια επιχείρηση. Αντιθέτως, προκρίνεται η κατά προτεραιότητα
ή αποκλειστική υποστήριξη επιχειρηματικών μοντέλων που συνάδουν με τις
παγκόσμιες μεγατάσεις και εξελίξεις. Συνολικά, οι δημόσιες αρχές μπορούν να
αποφασίσουν να μην στηρίξουν ορισμένες επιχειρήσεις που συγκεντρώνουν
αυξημένες πιθανότητες να μετατραπούν σε «επιχειρήσεις zombies» είτε λόγω της
προ-κρίσης οικονομικής τους κατάστασης είτε εξαιτίας των αρνητικών προοπτικών
που διαμορφώνουν κεντρικές στρατηγικές στοχεύσεις και δημόσιες πολιτικές
(π.χ. κλιματική ουδετερότητα, μείωση εξάρτησης από τον τουρισμό, ενίσχυση
συμμετοχής επιχειρήσεων έντασης γνώσης, ενίσχυση διατροφικής ασφάλειας
και της εν γένει ανθεκτικότητας του οικονομικού συστήματος). Στην περίπτωση
αυτή, το κράτος οφείλει να αξιοποιήσει τους πόρους του για την αποτελεσματική
στήριξη, επανεκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων.

Πιθανές αντιφάσεις και trade-off – Τα παραπάνω κριτήρια ενδέχεται να
καταλήξουν σε αντιφατικά αποτελέσματα και απόψεις. Για παράδειγμα, είναι
πιθανό να εκδηλωθούν αντιφάσεις μεταξύ του:

· Κριτηρίου της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης και:
o του κοινωνικού κριτηρίου που συνδέεται με το μεγάλο
αριθμό εργαζομένων που απασχολεί

o της σημασίας της επιχείρησης για θέματα εθνικής ασφάλειας
o της σημασίας της επιχείρησης για την τοπική / περιφερειακή οικονομία

·

Στρατηγικού και περιβαλλοντικού κριτηρίου (π.χ. ορυκτά καύσιμα vs ΑΠΕ).

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω trade-off προστίθενται αντικειμενικές δυσκολίες
και αβεβαιότητες σχετικά με τη διαμόρφωση ευρεία αποδεκτής αποτίμησης
της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, των προοπτικών των κλάδων και τομέων
στους οποίους ανήκουν όπως επίσης και των προοπτικών βιώσιμης οικονομικής
δραστηριότητας που ενδέχεται να επιτευχθούν ως αποτέλεσμα σχεδίων εταιρικής
αναδιάρθρωσης και μετασχηματισμού.
Η κρίση συνεπώς συμπυκνώνει και αναδεικνύει μια σειρά από υπαρκτά, προ-κρίσης,
διλήμματα για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον.

12

Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής
Ιούλιος 2020

Συμπερασματικά, η αποτελεσματικότητα και ο έγκαιρος χαρακτήρας των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων προϋποθέτει την ύπαρξη ξεκάθαρων κατευθύνσεων
και διευρυμένης συναίνεσης για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η απουσία ολοκληρωμένης μακροπρόθεσμης
αναπτυξιακής στρατηγικής δεν υπονομεύει μόνο την αποτελεσματικότητα των
επιλογών που θα πραγματοποιηθούν αλλά εγκυμονεί και κίνδυνους όπως η χρήση
αδιαφανών διαδικασιών και κριτηρίων, η ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων, κ.λπ. Οι
διαδικασίες επιλογής επιχειρήσεων πρέπει συνεπώς να είναι άμεσα συνδεδεμένες
με διαφανείς στόχους, διαδικασίες και θεσμούς άσκησης δημόσιων πολιτικών με
στόχο την ελαχιστοποίηση πελατειακών κριτηρίων και σχέσεων που ζημιώνουν το
δημόσιο συμφέρον15.

3. Σχετικά με τη θέσπιση αιρεσιμοτήτων
«Με ποιους όρους;»
Το ζήτημα της θέσπισης όρων εκ μέρους των δημόσιων αρχών στις επιχειρήσεις
για τη διάσωσή τους, όπως και εκείνο των κριτηρίων, έχει απασχολήσει έντονα τη
δημόσια σφαίρα. Συνοπτικά, η εν λόγω συζήτηση μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα
αντιθετικό δίπολο.

Άνευ όρων στήριξη και ταχεία επιστροφή σε μια
«business-as-usual» συνθήκη
Η πρώτη προσέγγιση, η οποία διατυπώνεται από τους υπέρμαχους των ορθόδοξων
οικονομικών και των ιδεολόγων των «free-market economics», τάσσεται ρητά
ενάντια σε κάθε προοπτική ανάθεσης εκ μέρους του κράτους ευρύτερων κοινωνικόαναπτυξιακών στόχων («societal goals») στις επιχειρήσεις. Η δημόσια παρέμβαση
πρέπει να εστιάσει απόλυτα στην επαναφορά της οικονομικής μεγέθυνσης16. Η
προσθήκη αιρεσιμοτήτων στα σχέδια διάσωσης αξιολογείται ως ένα αντιπαραγωγικό
και επικίνδυνο μέτρο που υπονομεύει την ανάκαμψη της οικονομίας. Σε δεύτερη
φάση, όταν δηλαδή η οικονομία θα έχει εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά, οι
συνθήκες θα είναι καταλληλότερες για να τεθούν, ενδεχομένως, άλλες ατζέντες
πολιτικής. Αρκετοί αναλυτές στις Η.Π.Α τείνουν ωστόσο να είναι σχεδόν αξιακά
αντίθετοι στη θέσπιση κάθε κοινωνικού, εργασιακού και περιβαλλοντικού κριτηρίου
ή πρόσθετων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης στις υπό διάσωση επιχειρήσεις17.
Η δημόσια παρέμβαση προσεγγίζεται δηλαδή ως παροδικό «αναγκαίο κακό». Στην
(ανεπιθύμητη) περίπτωση που προκριθεί ωστόσο μια σχετική απόφαση από την
πολιτική ηγεσία, η θέσπιση των εν λόγω κριτηρίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
σε εθνικό επίπεδο και για το σύνολο της οικονομίας προς αποφυγή φαινομένων
στρέβλωσης του ανταγωνισμού.
15
16

Megginson, W., Fotak, V., ό.π.
‘Wilkes, G., ό.π.

17

Megginson, W., Fotak, V., ό.π.
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Συνολικά, η προσέγγιση αυτή τάσσεται υπέρ της ταχείας επιστροφής σε μια προκρίσης «business-as-usual» συνθήκη, αφού η ίδια η κρίση θεωρείται ως ένα εξωγενές
σοκ που δεν σχετίζεται με τα θεμελιώδη της παγκόσμιας οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Η διάσωση ως σημείο εκκίνησης του παραγωγικού μετασχηματισμού
Η δεύτερη προσέγγιση θεωρεί αναγκαία τη δημόσια παρέμβαση και συμμετοχή στη
οικονομία με στόχο την αντιμετώπιση όχι μόνο «αποτυχιών της αγοράς» αλλά και
δομικών προβλημάτων του κυρίαρχου αναπτυξιακού μοντέλου, όπως η ρύπανση του
περιβάλλοντος και η καταστροφή της βιοποικιλότητας, το πρόβλημα της κλιματικής
αλλαγής, η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων και η υποβάθμιση του κοινωνικού
κεφαλαίου, η χαμηλή ανθεκτικότητα της οικονομίας και η έκθεση των οικονομιών σε
συστημικούς κινδύνους λόγω στρεβλώσεων του παραγωγικού τους μοντέλου (βλ. για
την περίπτωση της Ελλάδας την εξάρτηση από τον τουρισμό και τις αδυναμίες του
μοντέλου του μαζικού τουρισμού, το έλλειμμα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, τη χαμηλή ενσωμάτωση καινοτομίας και γνώσης στις παραγωγικές
διαδικασίες, το υψηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ορισμένων κλάδων, τη χαμηλή
παραγωγικότητα εργασίας, ενέργειας και πόρων, κ.λπ.).
Υπό τη συγκεκριμένη προσέγγιση, σημείο εκκίνησης και προϋπόθεση των
σχεδίων διάσωσης επιχειρήσεων πρέπει να είναι η υπαγωγή τους σε ευρύτερους
αναπτυξιακούς στόχους όπως για παράδειγμα, στην περίπτωση της Ε.Ε, η επίτευξη
της κλιματικής ουδετερότητας και η διασφάλιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής
συνοχής. Η σύζευξη της οικονομικής και κοινωνικής διάστασης είναι συνεπώς θεμιτή
και εφικτή κατά το σχεδιασμό των πολιτικών για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Σε αντίθεση με την πρώτη προσέγγιση, η παρούσα συγκυρία κρίνεται ως «παράθυρο
ευκαιρίας» για την προώθηση πολιτικών με στόχο το μετασχηματισμό της οικονομίας
και των επιχειρηματικών μοντέλων. Οι δημόσιες αρχές είναι σήμερα σε πλεονεκτική
θέση για την υλοποίηση αλλαγών που –υπό φυσιολογικές συνθήκες- θα απαιτούσε
μακροχρόνια προσπάθεια τόσο σε νομοθετικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο άσκησης
πολιτικής18. Η χρήση δημόσιων πόρων για τη στήριξη και διαιώνιση επιχειρηματικών
μοντέλων που δεν συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς στόχους θα
αποτελούσε μια ανορθολογική απόφαση με κίνδυνο την παγίδευση της ευρωπαϊκής
οικονομίας σε παρωχημένους κλάδους και τεχνολογίες. Στρατηγικός επίσης στόχος
της θέσπισης αιρεσιμοτήτων είναι οι πόροι που θα διατεθούν να αξιοποιηθούν
σε παραγωγικές χρήσεις και να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκμετάλλευσής τους από
αμιγώς κερδοσκοπικά και ιδιοτελή συμφέροντα19.

18

Anderson, J., Tagliapietra, S., Wolff, G, ό.π..

19

‘Mazzucato, M., Andreoni, A. (2020) ‘No More Free-Lunch Bailouts’, Project Syndicate, 25.6.2020.
Διαθέσιμο στο: https://www.project-syndicate.org/commentary/conditional-bailouts-of-private-companies-2020-crisis-by-mariana-mazzucato-and-antonio-andreoni-2020-06
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Η απόφαση στήριξης του μετασχηματισμού της οικονομίας επιτάσσει εντούτοις
μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση για τον ορισμό των κοινωνικό-αναπτυξιακών
στόχων που θα τεθούν στις επιχειρήσεις. Η θέσπιση ετερογενών ποιοτικά και
ποσοτικά αιρεσιμοτήτων ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και Η
απόφαση στήριξης του μετασχηματισμού της οικονομίας επιτάσσει εντούτοις μια
ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση για τον ορισμό των κοινωνικό-αναπτυξιακών στόχων
που θα τεθούν στις επιχειρήσεις. Η θέσπιση ετερογενών ποιοτικά και ποσοτικά
αιρεσιμοτήτων ενέχει τον κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού και περαιτέρω
επιδείνωσης των υφιστάμενων ενδοκοινοτικών ανισοτήτων και αντιθέσεων. Η
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Συμμετοχών για την ανακεφαλαιοποίηση των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, σε μια ακόμη πιο προωθημένη πρόταση, θα επέτρεπε
-πέραν της αμοιβαιοποίησης του κόστους διάσωσης επιχειρήσεων και της θέσπισης
ενιαίων αιρεσιμοτήτων- και τη χρηματοδότηση των πολιτικών συνοχής και «πράσινης»
μετάβασης της Ε.Ε μέσω της λήψης σταθερών μερισμάτων από τα μελλοντικά κέρδη.
Οι ευρωπαίοι πολίτες δεν θα διέσωζαν μόνο επιχειρήσεις αλλά και θα επένδυαν σε
αυτές με στόχο την επίτευξη κοινών στόχων20.

Υφιστάμενες και υπό συζήτηση αιρεσιμότητες και προϋποθέσεις
στην Ευρώπη
Ορισμένες χώρες εξετάζουν ή έχουν ήδη εντάξει ρήτρες και προϋποθέσεις σε
σχέδια διάσωσης επιχειρήσεων.

Προϋποθέσεις διαφάνειας και φορολογικής συμμόρφωσης
Οι προϋποθέσεις διαφάνειας επιβάλλουν αποκλεισμό επιχειρήσεων που
συνδέονται με φορολογικούς παραδείσους (βλ. το παράδειγμα κρατών όπως
Πολωνία, Γαλλία, Δανία, Βέλγιο)21. Ο ορισμός των φορολογικών παραδείσων22
στηρίχθηκε ειδικότερα στην ευρωπαϊκή λίστα «μη συνεργάσιμων φορολογικών
διοικήσεων» («EU black-list»). Παρά ταύτα, έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις σχετικά με
την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία αυτών των ενεργειών. Πράγματι, εκτιμάται
ότι η λίστα της Ε.Ε. δεν καλύπτει πάρα ένα μικρό ποσοστό των υπηρεσιών/χωρών
που συνδέονται με «υπηρεσίες χρηματιστικής εχεμύθειας» (financial secrecy services) ή φορολογικούς παραδείσους συμπεριλαμβανομένων χωρών όπως οι Κάτω

20

Boot, A., Carletti, E., Kotz, H.H, Krahnen, J.P, Pelizzon, L., Subrahmanyam, M., (2020), ‘Coronavirus
and financial stability 3.0: Try equity – risk sharing for companies, large and small’, Vox, 3.4.2020.
Διαθέσιμο στο: https://voxeu.org/article/try-equity-coronavirus-and-financial-stability
21
‘These European countries are refusing to offer bailouts to companies linked to offshore tax havens’,
Meredith Sam, CNBC, 19.5.2020.

22

Common EU list of third country jurisdictions for tax purposes’, Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.
eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en#heading_3.
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το Λουξεμβούργο και η Ελβετία. Ως αποτέλεσμα, προτείνεται μια αποφασιστικότερη
αντιμετώπιση της διεθνοποιημένης φοροδιαφυγής μέσω της χρήσης πιο
αντικειμενικών/αξιόπιστων κριτηρίων σε ό,τι αφορά τον ορισμό των φορολογικών
παραδείσων σε σύγκριση με την προσέγγιση της Ε.Ε23.

Περιβαλλοντικοί και κλιματικοί όροι – Η δεύτερη κατηγορία προϋποθέσεων
αφορά τη θέσπιση περιβαλλοντικών όρων ή κατευθυντήριων γραμμών σε
αεροπορικές εταιρίες ή στην αυτοκινητοβιομηχανία (Γαλλία, Αυστρία24). Σε ό,τι
αφορά εντούτοις τη Γαλλία, οι όροι αυτοί εκτιμάται ότι δεν συντείνουν σε ουσιώδεις
αλλαγές σχετικά με το συνολικό κλιματικό αποτύπωμα των εν λόγω επιχειρήσεων (ή
σε σύγκριση με προϋπάρχουσες δεσμεύσεις και πολιτικές) ενώ η δεσμευτικότητα
τους είναι σε γενικές γραμμές χαμηλή έως και ασαφής25.
Πολιτική ανταγωνισμού – Η τρίτη κατηγορία προϋποθέσεων συνδέεται με

τους κανόνες ανταγωνισμού και την διόρθωση στρεβλώσεων στις αγορές όπως
με την πρόσφατη περίπτωση της Lufthansa η οποία υποχρεώθηκε από την Ε.Ε.
να εκχωρήσει 24 σλοτς (χρονοθυρίδες απογείωσης/προσγείωσης) και 4 βάσεις
αεροπλάνων με σκοπό να αμβλυνθεί η δεσπόζουσα θέση της στα αεροδρόμια της
Φρανκφούρτης και του Μονάχου26.

Προϋποθέσεις επαναφοράς παραγωγικών μονάδων σε εθνικό
επίπεδο – Η τέταρτη κατηγορία αφορά σε (ασαφείς) αναφορές υπέρ της

επαναφοράς σε εθνικό επίπεδο βιομηχανικών δραστηριοτήτων που είχαν
μετεγκατασταθεί σε χώρες χαμηλού εργατικού κόστους27 (Γαλλία).

Μερισματική πολιτική – Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ή προθέσεις

περιορισμού ή αναστολής της καταβολής μερισμάτων στους μετόχους ή και μείωση
των μισθών των στελεχών των επιχειρήσεων που τυγχάνουν στήριξης (Γαλλία28
Η.Β29, Γερμανία30). Το συγκεκριμένο ζήτημα χρήζει περαιτέρω εξέτασης δεδομένου
ότι συνδέεται άμεσα με τη μείωση των αναγκών των επιχειρήσεων σε περίπτωση
που καταστεί αναγκαία η κεφαλαιακή ενίσχυσή τους.

23

Συγκεκριμένα προτείνεται η χρήση των δεικτών «Financial Secrecy Index» και «Corporate Tax Haven
Index». Βλ. σχετικά: ‘Bail, or bailout? Tax experts publish 5-step test for Covid19 business bailouts’, Mark
Bou Mansour, Tax Justice Network, 23.4.2020.

24

The green compromise in the Austrian Airlines bailout’, Euroactiv, 10.6.2020.

25

Delépine, J. (2020), ‘Quelles contreparties exiger des entreprises aidées?’, Alternatives Economiques,
28.5.2020. Διαθέσιμο στο: https://www.alternatives-economiques.fr/contreparties-exiger-entreprisesaidees/00092918
26

Καρατζάς Ιορδάνης, «Κρατικές ενισχύσεις στις αερομεταφορές», Καθημερινή, 21.6.2020. Διαθέσιμο
στο: https://www.kathimerini.gr/1083727/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/apoyh-kratikes-enisxyseis-stis-aerometafores

27

Delépine, J., ό.π.

28

‘France puts dividends payments into ‘confinement’ amid COVID-19 crisis’, Euractiv, 30.3.2020.
‘Pay no dividends Bank of England tells City institutions’, Evening Standard, 4.6.2020. ‘UK bailout
scheme companies barred from paying bonuses and dividends’, Financial Times, 19.5.2020.

29

30

Germany wants firms to suspend dividends for virus aid’, Bloomberg, 30.3.2020.
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Σχετικά με την μερισματική πολιτική στη διάρκεια της κρίσης - Στην Ελλάδα
δεν υφίσταται -σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες χώρες- πολιτική ρύθμισης
της μερισματικής πολιτικής προσαρμοσμένης στις προκλήσεις της τρέχουσας
οικονομικής συγκυρίας. Αντιθέτως, αρκετές εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α.Α.
αναμένεται να καταβάλουν -παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας και τις υφεσιακές
προβλέψεις για την εγχώρια οικονομία- αυξημένες χρηματικές διανομές σε σύγκριση
με το προηγούμενος έτος31. Η εξέλιξη αυτή -αν και υποστηρίζεται ότι αντανακλά
την καλή χρηματοοικονομική κατάσταση των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών- δεν
συνάδει απαραίτητα με τις αναμενόμενες κατευθύνσεις που θα μπορούσε να ορίσει
μια πολιτική πρόληψης κινδύνων εν μέσω περιόδου γενικευμένης οικονομικής και
υγειονομικής συνάμα αβεβαιότητας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει μια σειρά από
διαπιστώσεις και ερωτήματα, όπως ότι:
I. η επιλογή καταβολής αυξημένων μερισμάτων (αντί της ενίσχυσης των ιδίων
κεφαλαίων) αναδεικνύει ότι η αγορά προκρίνει το σενάριο εξέλιξης της κρίσης
σε σχήμα V ή, εναλλακτικά, ότι μια πιθανή κεφαλαιακή τους ενίσχυση από το
κράτος είναι εκ των πραγμάτων δεδομένη λόγω των συνολικών οικονομικών και
κοινωνικών επιπτώσεων που θα προκαλούσε η πτώχευσή τους («too big to fail»).
II. αυτή η επιλογή μπορεί να ερμηνευθεί ότι προτάσσει τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα
των μετόχων έναντι της προστασίας της απασχόλησης και της διασφάλισης της
βιωσιμότητας της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης32.
III. σε περίπτωση εκδήλωσης δυσμενέστερων σεναρίων, τυχόν παρέμβαση του
κράτους υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης σε μια ή και περισσότερες από τις
ανωτέρω επιχειρήσεις θα μπορούσε να εξελιχθεί σε χαρακτηριστική περίπτωση
επιχείρησης που «κοινωνικοποιεί τις ζημιές της και ιδιωτικοποιεί τα κέρδη της»33.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης αναγκαίο να αποσαφηνιστεί κατά πόσο και υπό ποιες
συνθήκες η οικονομική στήριξη μιας επιχείρησης από το κράτος (προγράμματα
επιδότησης εργασίας, οικονομική ενίσχυση, κ.λπ.) με στόχο την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας και την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών
της είναι συμβατή με την καταβολή αυξημένων μερισμάτων σε μετόχους, την
καταβολή μπόνους σε διοικητικά στελέχη, κ.λπ.

31

Ποιες εισηγμένες μοίρασαν «γενναίο» μέρισμα στους μετόχους’, Euro2Day, 3.7.2020.

32

Gömec, E., Sakinç, M.E., ‘Shareholder value’ versus the public good: the case of Germany’, Social
Europe, 7.7.2020. Διαθέσιμο στο: https://www.socialeurope.eu/shareholder-value-versus-the-publicgood-the-case-of-germany
33
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4. Επιλογή εργαλείων - «Πώς;»
Όπως εξετάστηκε προηγουμένως, τα μέτρα ευνοϊκής δανειοδότησης επιχειρήσεων
παρουσιάζουν αντικειμενικά όρια που ανακύπτουν από την περιορισμένη ικανότητα
των επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν υψηλά επίπεδα χρέους σε συνθήκες διάχυτης
μακροοικονομικής αβεβαιότητας.
Ως αποτέλεσμα, οι προτάσεις στήριξης επιχειρήσεων μετατοπίζονται σταδιακά σε
συμπληρωματικές πολιτικές που εισάγουν τη διάσταση της κεφαλαιακής ενίσχυσης
(equity or equity-like mechanism) για τις εισηγμένες και μη εισηγμένες επιχειρήσεις
(των ΜμΕ συμπεριλαμβανομένων).
Το κράτος καλείται συγκεκριμένα να επέμβει ως επενδυτής σε επιχειρήσεις σε
δυσμενή θέση («distressed equity investor») με στόχο τη χορήγηση μεταβατικού
κεφαλαίου («bridge finance capital»)34. Συνολικά, η κεφαλαιακή ενίσχυση παρέχει
ασφάλεια στους ιδιώτες επενδυτές και στην αγορά (πελάτες, προμηθευτές) ως
προς τις προοπτικές της επιχείρησης. Το «μήνυμα» που εκπέμπεται στην οικονομία
μέσω της κρατικής συμμετοχής έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη άποψη, το κόστος της παρέμβασης, αν και μη αμελητέο, εκτιμάται
ότι θα υπολείπεται σημαντικά έναντι του συνολικού και σε βάθος χρόνου κόστους
που συνεπάγεται η μη διάσωση επιχειρήσεων και η απελευθέρωση της δυναμικής
αλυσιδωτών πτωχεύσεων. Εντούτοις, η παρέμβαση του κράτους δεν είναι ουδέτερη
ως προς τον ανταγωνισμό. Είναι πιθανό να ανακύψουν στρεβλώσεις στην αγορά
λόγω της άρρητης εγγύησης του χρέους των εταιρειών εκ μέρους του κράτους.

Απόψεις υπέρ μιας αυστηρά οριοθετημένης παρουσίας του κράτους
στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων
Σε ό,τι αφορά την άμεση κεφαλαιακή ενίσχυση επιχειρήσεων με απόκτηση μετοχών,
οι απόψεις που καταγράφονται στη δημόσια συζήτηση τείνουν να προκρίνουν την
απόκτηση μη μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών (nonconvertible preferred stock)
χωρίς δικαιώματα ψήφου και με παραστατικά απόκτησης μετοχών (warrants) στη
βάση της εμπειρίας της κρίσης του 2008/200936. Υπό τη συγκεκριμένη προσέγγιση,
η εν λόγω επιλογή αιτιολογείται από το γεγονός ότι δεν προκαλεί αραίωση (dilution) των κοινών μετοχών της εταιρείας ενώ παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού
μερισμάτων σε ένα επίπεδο το οποίο αφενός θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των
φορολογουμένων37 αφετέρου τη χρήση του εργαλείου μόνο από επιχειρήσεις που
το έχουν πραγματικά ανάγκη, ελαχιστοποιώντας κατ’ επέκταση τις περιπτώσεις
εκμετάλλευσης δημόσιων πόρων.
34

Megginson, W., Fotak, V., ό.π.

36

Megginson, W., Fotak, V., ό.π.

37

Η λήψη μερισμάτων από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, όταν επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη,
εκτιμάται ότι διασφαλίζει τα συμφέροντα των φορολογουμένων και του Δημοσίου.
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Ένα επιπρόσθετο και βασικό επιχείρημα υπέρ της χρήσης μη μετατρέψιμων
προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαιώματα ψήφου έγκειται στην αποφυγή της
πιθανότητας το κράτος να εξελιχθεί σε κοινό μέτοχο σε μεγάλες επιχειρήσεις
και εκτεταμένα τμήματα της οικονομίας. Συνολικά, η συμμετοχή του κράτους στο
κεφάλαιο των επιχειρήσεων κρίνεται ότι πρέπει να είναι αυστηρά οριοθετημένη από
ποσοτική και χρονική άποψη38. Η προσέγγιση αυτή δεν εμποδίζει το κράτος να θέσει
οριζόντιους όρους στις επιχειρήσεις πριν την απόκτηση των μετοχών.

Το δημόσιο αξιοποιεί τη συμμετοχή στο κεφάλαιο για την παραγωγική
χρήση των επενδυμένων κεφαλαίων
Σε μια διαμετρικά αντίθεση κατεύθυνση, αρκετοί αναλυτές διαβλέπουν ουσιαστικές
ευκαιρίες διαχείρισης των μετοχών που θα αποκτήσει το κράτος με γνώμονα την
υλοποίηση στόχων δημοσίου συμφέροντος όπως, για παράδειγμα, την ενίσχυση
του δημόσιου συστήματος υγείας39. Προς αποφυγή επανάληψης της εμπειρίας του
2008 -σχετικά με την άνευ όρων διάσωση των τραπεζών- οι κυβερνήσεις καλούνται
δηλαδή να αναθεωρήσουν την κυρίαρχη άποψη σύμφωνα με την οποία πρέπει να
διαθέσουν το ταχύτερο δυνατό προς πώληση τις μετοχές τους, ασκώντας τα πλήρη
δικαιώματα που τους αναλογούν ως μέτοχοι. Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται
επίσης η μετατροπή πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις στη διάρκεια
της πανδημίας σε κοινές μετοχές και η συγκρότηση δημόσιας εταιρείας συμμετοχών
για τη διαχείρισή τους.
Η εμπειρία της Χρηματιστικής Εταιρίας Ανοικοδόμησης (Reconstruction Finance Corporation) κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης στις Η.Π.Α αποτελεί ένα σημαντικό
ιστορικό προηγούμενο με σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια του New Deal40. Η εν
λόγω εταιρεία (1932-1957) συνέβαλε αφενός, μέσω κεφαλαιακής ενίσχυσης, στη
διάσωση επιχειρήσεων που δεν μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω τον δανεισμό
τους. Αφετέρου, επέτρεψε στο κράτος να παρέχει κατευθύνσεις σε κάθε παραγωγική
δραστηριότητα που παρουσίαζε συστημική σημασία σε μια συνολικότερη συγκυρία
βαθιάς οικονομικής κρίσης41. Η εμπειρία της RFC εκτιμάται ότι πρέπει συνεπώς να
ληφθεί σοβαρά υπόψη από τις αρχές των Η.Π.Α. στην τρέχουσα συγκυρία.

38

Anderson, J., Tagliapietra, S., Wolff, G, ό.π.

39

Somerset Webb, Μ. (2020) ‘There is a way to solve the Covid-19 bailout problem’, Financial Times,
1.5.2020. Διαθέσιμο στο: https://www.ft.com/content/1eaec3b2-8b90-11ea-a01c-a28a3e3fbd33
40

Reconstruction Finance Corporation
Hockett, R. (2020) ‘The US must take equity stakes in the companies it rescues’, Financial Times,
28.3.2020. Διαθέσιμο στο: https://www.ft.com/content/86a333d0-6dc3-11ea-89df-41bea055720b
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5. Σχετικά με τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
υλοποίησης - «Από ποιους;»
5.1 Συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα
Η συμμετοχή του χρηματοπιστωτικού τομέα θεωρείται κρίσιμη, αφενός για τη
δυνατότητα κινητοποίησης συμπληρωματικών κεφαλαίων, αφετέρου (και πρωτίστως)
για τη έγκαιρη και αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών
αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Η συμμετοχή των τραπεζών εκτιμάται ότι διασφαλίζει
μια σχετική διαφάνεια στην επιλογή των προς ανακεφαλαιοποίηση επιχειρήσεων
καθώς και διαδικασίες που συντείνουν στην αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων
που θα διοχετευθούν (ειδικά αν τους αποδοθούν κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση)
λόγω της γνώσης και των πληροφοριών που διαθέτουν τα τραπεζικά στελέχη για την
αγορά42.

5.2 Ο ρόλος των Εθνικών / Δημόσιων Αναπτυξιακών Τραπεζών
Από την πλευρά του κράτους, η συμμετοχή των δημόσιων αναπτυξιακών τραπεζών
θεωρείται δεδομένη και κομβικής σημασίας στο σύνολο σχεδόν των προτάσεων για
την κεφαλαιακή στήριξη του εταιρικού τομέα43. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απουσία
δημόσιας αναπτυξιακής τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται σήμερα μείζον
εμπόδιο για τη δυνατότητα ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα
να προτείνεται η ίδρυση κρατικής τράπεζας ανοικοδόμησης44. Η ίδρυση της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας τον Απρίλιο του 2019 συνιστά τομή για το εγχώριο
χρηματοπιστωτικό σύστημα και την ελληνική οικονομία συνολικότερα. Η Ελλάδα
ήταν από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είχε έως πρόσφατα
στη διάθεσή της έναν φορέα με τόσο κομβικό ρόλο για την ανάπτυξη. Αποστολή
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας είναι η προώθηση της δίκαιης, βιώσιμης
και ολιστικής ανάπτυξης της οικονομίας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω
της υποστήριξης των αναγκαίων μετασχηματισμών στο παραγωγικό σύστημα και
ειδικότερα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

42

Anderson, J., Tagliapietra, S., Wolff, G., ό.π. και Blanchard, O., Philippon, T., Pisani-Ferry, J., ό.π.
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Για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της ιστορίας, του ρόλου και των χαρακτηριστικών των Εθνικών
Αναπτυξιακών Τραπεζών, βλ.: Ζερβούδη, Ε. (2020) «Οι Αναπτυξιακές Τράπεζες & ο ρόλος τους στην
εθνική αναπτυξιακή στρατηγική μιας χώρας», ΕΝΑ, Ιούλιος 2020. Διαθέσιμο στο: https://www.enainstitute.org/publication/%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce
%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b5%cf%82-%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82/
44

Wilkes, G., ό.π.
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Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, στους σκοπούς της Εταιρείας συγκαταλέγονται
μεταξύ άλλων, η αντιμετώπιση των αποτυχιών της αγοράς που έχουν ως
αποτέλεσμα την αδυναμία πρόσβασης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
στη χρηματοδότηση, η συνδρομή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε
οποιονδήποτε τομέα της ελληνικής οικονομίας κατά τρόπο καινοτόμο και η προώθηση
οικοσυστημάτων καινοτομίας, η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και έργων
με περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές διαστάσεις (προώθηση πολιτικών κυκλικής
οικονομίας, άμβλυνση συνεπειών κλιματικής αλλαγής και κλιματική προσαρμογή),
η προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η αρωγή προς το
Δημόσιο ως προς τη χάραξη της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.
Πρόσφατη μελέτη εντοπίζει σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία στην
τρέχουσα συγκυρία από την αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
(ΕΑΤ)45. Η ΕΑΤ μπορεί να αποτελέσει προνομιακό συνομιλητή και εταίρο διεθνών
χρηματοοικονομικών οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB),
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και η Παγκόσμια
Τράπεζα αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που απορρέουν από την υλοποίηση της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και ειδικότερα, τις προσδοκώμενες σημαντικές
χρηματοδοτικές δυνατότητες του «Ταμείου Ανάκαμψης» της Ε.Ε. Συγκεκριμένα,
προτείνεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αναλάβει τη διαχείριση των εν
λόγω πόρων (ύψους 30 δισ. ευρώ) με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου τους
στην οικονομία.

5.3 Η πρόταση ίδρυσης Ευρωπαϊκού Ταμείου Συμμετοχών
Η ίδρυση Ευρωπαϊκού Ταμείου Συμμετοχών (European Pandemic Equity Fund) έχει
προταθεί στη δημόσια συζήτηση για την αντιμετώπιση των διακρατικών ανισοτήτων
και στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά που ενδέχεται να ανακύψουν συνδυαστικά,
αφενός από τη διαφορετική ένταση των επιπτώσεων της κρίσης στις εθνικές
οικονομίες αφετέρου από την άνιση δημοσιονομική ικανότητα των επιμέρους
κρατών-μελών να προχωρήσουν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις46.
Η λειτουργία του εν λόγω φορέα προτείνεται ειδικότερα να στηριχθεί στο δίκτυο
εθνικών αναπτυξιακών τραπεζών. Απώτερος στόχος του φορέα είναι η ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της ζώνης του ευρώ, η προστασία του χρηματοπιστωτικού τομέα
από τις επιπτώσεις αλυσιδωτών πτωχεύσεων και, συνολικότερα, η διασφάλιση της
σταθερότητας στην Ε.Ε.

45

«Έρευνα για την Αναβάθμιση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας», ΕΒΕΑ, Ιούνιος 2020.
Διαθέσιμο στο: https://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?context=103&categoryid=202&article
id=24089
46

Boot, A., Carletti, E., Kotz, H.H, Krahnen, J.P, Pelizzon, L., Subrahmanyam, M., ό.π.
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5.4 Το Δημόσιο ως μέτοχος και οι δημόσιες εταιρείες συμμετοχών
wealth fund
Η κεφαλαιακή ενίσχυση επιχειρήσεων έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση μετοχών
εταιρειών/επιχειρήσεων από το Δημόσιο. Το εν λόγω ζήτημα έχει συνεπώς
τροφοδοτήσει μια συζήτηση για τα δικαιώματα και τον ρόλο του Δημοσίου ως
Μέτοχο. Μπορούν να διακριθούν δύο βασικές προσεγγίσεις.

«Ο ρόλος του κράτους ως μέτοχος είναι εγγενώς επιζήμια»
Ο ρόλος του Δημοσίου στον επιχειρηματικό τομέα προκαλεί, εκ φύσεως,
στρεβλώσεις και αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.
Η πρώτη άποψη αντιτίθεται σε κάθε ανάμειξη του κράτους στον επιχειρηματικό τομέα
με αποτέλεσμα να εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο διαμόρφωσης
συνθηκών άμεσου κρατικού ελέγχου σε μεγάλα τμήματα της οικονομίας ως
αποτέλεσμα μιας πιθανής μαζικής κεφαλαιακής ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα.
Στο πλαίσιο αυτό, η ενεργητική παρουσία του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των
εταιρειών εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει συνθήκες αναποτελεσματικής χρήσης πόρων
λόγω της απομάκρυνσης από το στόχο της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας που
συνεπάγεται η υλοποίηση προτεραιοτήτων κοινωνικής και πολιτικής φύσης. Ακόμα
και αν το κράτος επιλέξει παθητικό ρόλο, μέσω της διαχείρισης των μετοχών του
σε δημόσιες εταιρείες συμμετοχών (wealth funds), η επιλογή αυτή θεωρείται επίσης
προβληματική εξαιτίας της χαμηλότερης απόδοσης κεφαλαίου που παρουσιάζουν
συνολικά τα περιουσιακά στοιχεία των εν λόγω εταιρειών47.

Ο ρόλος των επιχειρήσεων μεικτού ιδιοκτησιακού χαρακτήρα σε
ολιγοπωλιακές αγορές και κλάδους
«Μεικτό μοντέλο διακυβέρνησης»: συνδυάζει τη ρυθμιστική πολιτική με στοχευμένες
μειοψηφικές συμμετοχές στο κεφάλαιο επιχειρήσεων μεικτού ιδιοκτησιακού
χαρακτήρα48.

47

Megginson, W., Fotak, V., ό.π.
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Ευσταθόπουλος, Γ., Λαμπροπούλου, Μ. (2018) ‘ Πέρα από το δίπολο κρατικοποίηση-ιδιωτικοποίηση:
προς την ανάδυση μεικτών σχημάτων άσκησης πολιτικής;’, Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΒΑ.
2018/1, Φεβρουάριος 2018. Διαθέσιμο στο: https://www.researchgate.net/publication/337050541_Pera_
apo_to_dipolo_kratikopoiese_-_idiotikopoiese_Pros_ten_anadyse_meikton_schematon_askeses_politikes
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Η δεύτερη προσέγγιση συνδέεται με το ζήτημα της διακυβέρνησης των βιομηχανιών
δικτύου/network industries (ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες,
ύδρευση, μεταφορές, κλπ.) και άλλων παρεμφερών κλάδων και αγορών με
ολιγοπωλιακή κατά βάση διάρθρωση (π.χ. κλάδος διύλισης, βαριά βιομηχανία,
κ.λπ.). Υπό τη συγκεκριμένη προσέγγιση, η μειοψηφική συμμετοχή του κράτους σε
ορισμένες επιχειρήσεις, είτε άμεσα είτε μέσω εταιρειών συμμετοχών, εντάσσεται
σε ένα «μεικτό μοντέλο διακυβέρνησης» Αυτό το μοντέλο εντοπίζεται σε αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες στις τρέχουσες συνθήκες.
Το κυρίαρχο πλαίσιο άσκησης πολιτικής σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένει
η ρύθμιση. Το κράτος, εντούτοις, διατηρεί την ικανότητα επιδίωξης στόχων
δημόσιας πολιτικής και μέσω της μεικτής επιχείρησης. Συνοπτικά, οι βασικοί
λόγοι παρέμβασης μέσω της μεικτής επιχείρησης συνδέονται με τον περιορισμό
προβλημάτων που απορρέουν από κόστη συναλλαγής, τη σκοπιμότητα διατήρησης/
ενίσχυσης της συμμετοχής του Δημοσίου στην οικονομία (π.χ. μέσω «μόχλευσης»)
και την εξισορρόπηση στρεβλώσεων που ενδέχεται να εμφανιστούν σε συνθήκες
ολιγοπωλιακής διάρθρωσης της αγοράς49. Η μεικτή επιχείρηση δύναται να διορθώσει
τις αποτυχίες που προκύπτουν από την ολιγοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς,
εφόσον ο βαθμός και ο τρόπος λειτουργίας του ανταγωνισμού δεν επαρκεί για την
ικανοποίηση αυτής της συνθήκης.
Συνολικά, η συγκρότηση φορέων διαχείρισης των συμμετοχών του κράτους σε
εταιρείες και υποδομές σε χώρες όπως, μεταξύ άλλων, η Γαλλία (APE), η Ισπανία (SEPI),
η Αυστρία (ÖBIB), το Βέλγιο (SFPI) και η λειτουργία ειδικών υπηρεσιών σε Υπουργεία
με αντικείμενο το σχεδιασμό και την υλοποίηση της κρατικής ιδιοκτησιακής πολιτικής
(Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία) αποτελούν ενδείξεις σχετικά με την πρόθεση του
κράτους να διατηρήσει την άμεση παρουσία του σε στρατηγικές επιχειρήσεις
και κλάδους που, επιπρόσθετα, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στις διαδικασίες
μετάβασης της οικονομίας προς κλιματικά ουδέτερες και περιβαλλοντικά φιλικές
δραστηριότητες (ενέργεια, ύδρευση, μεταφορές, κ.λπ.).
Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία, το 2016, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών
και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π/HCAP) αποτελεί, σε επίπεδο σύλληψης, μια τομή για τη
συγκέντρωση και ενιαία διαχείριση ενός σημαντικού μέρους των περιουσιακών
στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου.

49

«Ειδικότερα, μέσω της μεικτής επιχείρησης αφενός δύναται να επιτευχθεί μείωση του κόστους
συναλλαγής που ανακύπτει από τη σύνταξη, ψήφιση και εφαρμογή της ρυθμιστικής νομοθεσίας
(και από τη λειτουργία των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών). Αφετέρου, η ύπαρξη μεικτής επιχείρησης
θεωρείται πρόσφορη λύση σε χώρες που χαρακτηρίζονται από αδύναμους θεσμούς και προβλήματα
εφαρμογής της νομοθεσίας. Επιπλέον, οι συμμετοχές του κράτους σε μεικτές επιχειρήσεις δύνανται
να υποστηρίζουν τον κρατικό έλεγχο στην οικονομία μέσω «μόχλευσης», καθώς η συμμετοχή ιδιωτών
επιτρέπει στο κράτος να ασκεί έλεγχο σε μεγαλύτερο αριθμό δραστηριοτήτων, χωρίς αυτό να
προϋποθέτει δυσθεώρητα οικονομικά ανοίγματα και απαιτήσεις»
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Εντούτοις, η εργαλειοποίηση της Ε.Ε.ΣΥ.Π από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς
-προκειμένου να λειτουργήσει αποκλειστικά ως φορέας επιτάχυνσης των
ιδιωτικοποιήσεων, εξασφάλισης των πιστωτών και μείωσης του δημόσιου χρέουςστιγμάτισε ενδεχομένως ανεπανόρθωτα την εν λόγω μεταρρύθμιση με αποτέλεσμα
η εταιρεία να έχει εξ αρχής ταυτοποιηθεί στη δημόσια σφαίρα ως ένας φορέας με
αποκλειστικό στόχο την «εκποίηση» της δημόσιας περιουσίας.
Το γεγονός αυτό ακυρώνει τις αντικειμενικές και υπαρκτές δυνατότητες που τόσο
η εταιρεία όσο και οι δημόσιες αρχές διαθέτουν για την αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και οι οποίες αποτυπώνονται
χαρακτηριστικά στο Στρατηγικό Σχέδιο50 ή στο εσωτερικό κανονισμό της Ε.Ε.ΣΥ.Π.
(βλ. σχετικά τον «Μηχανισμό Συντονισμού» με αντικείμενο την υποστήριξη δημόσιων
πολιτικών51). Οι δυνατότητες αυτές διαμορφώθηκαν με βάση την αξιοποίηση των
βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών52 από τις ελληνικές αρχές με στόχο τη δημιουργία
ενός σύγχρονου φορέα προσανατολισμένου στην εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος με στόχο την αύξηση της οικονομικής, δημόσιας και κοινωνικής αξίας
των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας.

6. Σχετικά με τις μη εισηγμένες και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
6.1 Μηχανισμοί κεφαλαιακής ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Το ζήτημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πρέπει να εξεταστεί με ολιστικό τρόπο
στη βάση των διεπιχειρησιακών σχέσεων και των παραγωγικών συμπλεγμάτων στα
οποία συμμετέχουν.
Το κρίσιμο ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης μη εισηγμένων επιχειρήσεων -και
κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων- προσκρούει σε σημαντικά εμπόδια εξαιτίας
και της απουσίας σχετικού ιστορικού προηγούμενου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
και κυρίως οι οικογενειακές, δεν διαθέτουν μια κουλτούρα συνύπαρξης με άλλους
επενδυτές γεγονός που δύναται να εξηγήσει εν μέρει την προτίμησή τους για
τραπεζικό δανεισμό. Δεδομένης της σημασίας και του ρόλου των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων για την οικονομία, η διαμόρφωση ειδικών εργαλείων κεφαλαιακής
ενίσχυσης που θα προσεγγίζουν τη λογική των πολιτικών ανακεφαλαιοποίησης
μεγάλων εισηγμένων εταιρειών παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα καθοριστική σημασία53.
50

Βλ. σχετικά: Ε.Ε.ΣΥ.Π, «Στρατηγικό Σχέδιο».
Εσωτερικός κανονισμός της Ε.Ε.ΣΥ.Π
52
Οι ελληνικές αρχές έλαβαν τεχνική υποστήριξη από τη κρατική εταιρεία συμμετοχών της Γαλλίας
«Agence des Participations de l’Etat» (APE) και από ομάδα κορυφαίων εμπειρογνώμων σε θέματα
επιχειρήσεων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που συνδέονται με το διεθνές ερευνητικό δίκτυο «CIRIEC» (International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy).

51

53

Boot, A., Carletti, E., Kotz, H.H, Krahnen, J.P, Pelizzon, L., Subrahmanyam, M.,ό.π.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την εμπειρία προηγούμενων κρίσεων, τα σχέδια
διάσωσης δεν πρέπει να εστιάζουν τόσο σε μεμονωμένες επιχειρήσεις όσο σε
δίκτυα επιχειρήσεων54.
Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνονται μια σειρά από προτάσεις όπως:

μετοχών μη εισηγμένων εταιρειών από το Δημόσιο χωρίς δικαίωμα
· απόκτηση
ψήφου με ανάθεση στη συνέχεια της εποπτείας τους σε ιδιωτικές εταιρίες

·
·

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικές εταιρίες
χρήση εργαλείων όπως η εγγυοδοσία με στοιχεία equity και επιχορηγήσεις/
ενισχύσεις με αποπληρωμή μέσω της φορολογίας (βλ. πίνακα σελ.30)55
υλοποίηση πολιτικών στήριξης των start-ups, προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά τους, καθώς παρουσιάζουν εξ ορισμού μια περίοδο ζημιογόνων
χρήσεων56.

6.2 Πέραν της κεφαλαιακής ενίσχυσης: Το ζήτημα του παραγωγικού
μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Τόσο η προηγούμενη κρίση όσο και η σημερινή, αναδεικνύουν την ανάγκη
υποστήριξης του μετασχηματισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με
στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας τους και την δομικές αδυναμίες του ελληνικού
παραγωγικού συστήματος. Η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική έθεσε τις βάσεις για
τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής υποστήριξης των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση57.

Εξατομικευμένη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωρίζει ειδικότερα η υλοποίηση ενός τριετούς προγράμματος
ανάπτυξης εξειδικευμένων πολιτικών υποστήριξης της μικρής επιχειρηματικότητας «Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων». Στόχος της Δομής είναι η παροχή προσαρμοσμένων
και εξατομικευμένων πληροφοριών σε μικρές και πολύ μικρές -κατά προτεραιότηταεπιχειρήσεις, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, την
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, την πρόσβαση σε χρηματοδότηση,
την υιοθέτηση κατάλληλων ψηφιακών τεχνολογιών, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων
που προσφέρουν οι δικτυώσεις και συνεργασίες με στόχο την επιχειρηματική
τους μεγέθυνση (scale-up). Παρά το γεγονός ότι η Δομή έχει θεσμοθετηθεί58, το
Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων φαίνεται να έχει εγκαταλείψει τη συγκεκριμένη
μεταρρύθμιση59.
54

Megginson, W., Fotak, V., ό.π.
Wilkes, G., ό.π.
56
Wilkes, G., ό.π.
57
Βλ. σχετικά ‘Μετασχηματισμός, διεθνοποίηση και μεγέθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ),
Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030 (Ενότητα 2.2.3.1). Διαθέσιμο στο: https://
www.nationalgrowthstrategy.gr/el/

55

58
“Ξεκινά η δομή στήριξης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης”, Υπουργείο
Οικονομίας & Ανάπτυξη, Δελτίο Τύπου, 4.6.2019.
59
«Πώς πρέπει να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», Λ.Λαμπριανίδης, 17.6.2020, Euro2Day
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Το ζήτημα της μεταβίβασης επιχειρήσεων σε εργαζόμενους ως
εργαλείο διατήρησης του παραγωγικού ιστού και της απασχόλησης
Η αντιμετώπιση των πτωχεύσεων και ο θεμελιώδης στόχος της προστασίας της
απασχόλησης επιτάσσουν τη διερεύνηση και υιοθέτηση διεθνών καλών πρακτικών
που συντείνουν στη διάσωση επιχειρήσεων όπως η μεταβίβαση επιχειρήσεων
σε εργαζόμενους. Πολλές ανεπτυγμένες χώρες έχουν προχωρήσει στη ψήφιση
θεσμικών πλαισίων και πολιτικών με αντικείμενο τη μεταβίβαση επιχειρήσεων σε
εργαζόμενους ή συνεταιρισμούς εργαζομένων. Η ανάληψη της ιδιοκτησίας από τους
εργαζόμενους μπορεί να συμβεί σε όλα τα στάδια του κύκλου της60 (ως νεοφυής
επιχείρηση, στη φάση της ανάγκης για περαιτέρω ανάπτυξη, στο στάδιο της
διάδοχης κατάστασης61 και πώλησής της και στη φάση που απαιτείται διάσωσή της).
Σε περίπτωση οικονομικών δυσκολιών, η παρέμβαση πραγματοποιείται περισσότερο
σε πρώιμο στάδιο, στη λογική της πρόληψης της αναδιάρθρωσης. Η εξέταση της
διεθνούς εμπειρίας αναδεικνύει ένα πλέγμα υποστηρικτικών μηχανισμών που
σχετίζονται με τα ακόλουθα ζητήματα:

και έγκαιρης ενημέρωσης των εργαζομένων από τους ιδιοκτήτες
· ολοκληρωμένης
(για την απόφαση αναστολής των εργασιών της επιχείρησης ή μεταβίβασής

·
·

της) και των εργαζομένων από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με τις
δυνατότητες και διαδικασίες ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας (βλ.
σχετικές προβλέψεις του γαλλικού μοντέλου).
δέσμης υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως νομική υποστήριξη, κατάρτιση σε
θέματα επιχειρηματικότητας, εκπόνηση business plan, κ.λπ.
χρηματοδότησης σχετικών εγχειρημάτων: παροχή εγγυήσεων, συμμετοχή στο
κεφάλαιο και δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους των επιχειρήσεων (CFI62 /
Ιταλία) κεφαλαιοποίηση οφειλών προς εργαζόμενους (Ιρλανδία) προκαταβολή
επιδομάτων ανεργίας (Ισπανία) και φοροαπαλλαγές (καναδικό μοντέλο), θέσπιση
προσωρινού καθεστώτος συνεταιριστικής επιχείρησης το οποίο επιτρέπει
στους εργαζόμενους να αναλάβουν τη διαχείριση της επιχείρησης χωρίς να
έχουν ωστόσο και την πλειοψηφία του κεφαλαίου της (‘SCOP d’amorcage’)63 ή
προσωρινή άμεση κάλυψη μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου.

60

Το γεγονός αυτό αποτυπώνει, ειδικότερα, και τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων που συμμετέχουν
στον ευρωπαϊκό δημόσιο και κοινωνικό διάλογο, αναφορικά με τα οφέλη της αυξημένης συμμετοχής
των εργαζομένων, τόσο στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων όσο και στις ίδιες τις παραγωγικές
διαδικασίες, για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων Σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό, βλ. σχετικά μελέτη
του Eurofound με τίτλο «Innovation in European Companies”. Διαθέσιμο στο: https://www.eurofound.
europa.eu/publications/report/2017/innovative-changes-in-european-companies
61

Ο νόμος «Florange» για παράδειγμα θέσπισε στη Γαλλία την υποχρεωτική αναζήτηση διάδοχης
επιχειρηματικής κατάστασης για επιχειρήσεις με περισσότερους από 1000 εργαζόμενους που
σκοπεύουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
62

Cooperazione Finanza Impresa, Cooperazione Finanza Impresa, https://www.cfi.it/

63

Οι εργαζόμενοι διαθέτουν μια επταετία για να αποκτήσουν την πλειοψηφία του κεφαλαίου.
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IV. την αναγκαιότητα ή μη συμπληρωματικών πολιτικών -ως προς τις παρεμβάσεις
κεφαλαιακής ενίσχυσης- με αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και
ειδικότερα των μικρομεσαίων με στόχο τον μετασχηματισμό τους προς πιο
βιώσιμες, αποτελεσματικές και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες
(π.χ. δομές στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων) ή την ανάπτυξη ειδικών
πολιτικών για την πρόληψη της πτώχευσης/αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων
μέσω ειδικών καθεστώτων μεταβίβασης επιχειρήσεων σε εργαζόμενους στα
πρότυπα των διεθνών καλών πρακτικών.

Πολιτικές υποστήριξης επιχειρήσεων: Διλήμματα και διαχωριστικές
γραμμές
Συμπερασματικά, βάσει των ανωτέρω συγκλίσεων/αποκλίσεων, διαμορφώνεται ένα
αντιθετικό δίπολο τόσο για τις συνολικότερες κατευθύνσεις των πολιτικών στήριξης/
διάσωσης επιχειρήσεων όσο και για τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των επιμέρους εμπλεκομένων (επιχειρήσεις, μέτοχοι, Δημόσιο, φορείς δημοσίου,
τράπεζες).

1η προσέγγιση: Διάσωση με διατήρηση της «business-as-usual»
συνθήκης στην οικονομία - «ελάχιστη βραχυπρόθεσμη παρέμβαση»
Η πρώτη προσέγγιση :

παρέμβαση βραχυπρόθεσμης διάρκειας χωρίς δικαιώματα ψήφου
· Προκρίνει
για το Δημόσιο στη βάση της εμπειρίας της ανακεφαλαιοποίησης των

·

·

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης του 20082009.
Προσεγγίζει την δημόσια παρέμβαση ως ένα παράγοντα εγγενούς στρέβλωσης
της οικονομίας και αγοράς και ως παροδικό «αναγκαίο κακό». Στο πλαίσιο αυτό,
δεν κρίνεται αναγκαία η θέσπιση όρων κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα
στις επιχειρήσεις που θα λάβουν κεφαλαιακή ενίσχυση, ενώ δεν αποκλείεται
η στήριξη επιχειρήσεων έντασης άνθρακα σε χώρες με χαμηλή (έμπρακτη)
δέσμευση έναντι των διεθνών κλιματικών στόχων και συμφωνιών. Η θέσπιση όρων
κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα κρίνεται ως αντιπαραγωγικό μέτρο που
ενέχει κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής ανάκαμψης. Ως αποτέλεσμα, η
ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης και μετασχηματισμού του παραγωγικού συστήματος
προς δραστηριότητες έντασης γνώσης και τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση
της ανθεκτικότητας της οικονομίας, διαδραματίζει ρόλο ήσσονος σημασίας και
επαφίεται στους μηχανισμούς της αγοράς.
Επικεντρώνει τις παρεμβάσεις στις μεγάλες –too big to fail- επιχειρήσεις και δεν
κρίνει αναγκαία τη διαμόρφωση ειδικών μηχανισμών κεφαλαιακής ενίσχυσης
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, εκτιμάει ότι η διατήρηση στην
αγορά ενός βαθμού «δημιουργικής καταστροφής» μπορεί να συνεισφέρει στην
εξυγίανση της οικονομίας και στην κατάργηση στρεβλώσεων που ανακύπτουν από
τη λειτουργία λιγότερο αποδοτικών -και κατά βάση μικρομεσαίων- επιχειρήσεων.
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·

Στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση από τις ευρωπαϊκές αρχές ορισμένων αιρεσιμοτήτων
για την αντιμετώπιση δεσποζουσών θέσεων και στρεβλώσεων στις αγορές είναι
επίσης πιθανή.
Απορρίπτει την πρόβλεψη οποιασδήποτε μορφής ουσιαστικής ρύθμισης της
μερισματικής πολιτικής των εισηγμένων επιχειρήσεων για την προστασία της
απασχόλησης και της παραγωγικής δραστηριότητας.

2η προσέγγιση: Διάσωση και στήριξη των επιχειρήσεων με γνώμονα
το μετασχηματισμό της οικονομίας προς βιώσιμες δραστηριότητες «ενεργητική μακροπρόθεσμη παρέμβαση»

·

Σε μια διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση, η δεύτερη προσέγγιση

·

·

·
·

Θέτει σαφή κριτήρια για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις πολιτικές
κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Θέτει ως στόχο της δημόσιας παρέμβασης την αξιοποίηση της παρούσας
συγκυρίας για την αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών της οικονομίας και την
υποστήριξη κατευθύνσεων και πολιτικών που θα συντείνουν αποφασιστικά στον
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος προς
ανθεκτικές, βιώσιμες και έντασης γνώσης δραστηριότητες σε μια συνολικότερη
συγκυρία εκδήλωσης «μεγατάσεων» και κρίσιμων κλιματικών, τεχνολογικών,
κοινωνικών και υγειονομικών προκλήσεων.
Προτάσσει τη δομημένη και σταθερή συμβολή των κράτους στις διαδικασίες
μετάβασης και μετασχηματισμού της οικονομίας μέσω σύγχρονων αναπτυξιακών
φορέων και πολιτικών που λειτουργούν βάσει υψηλών επαγγελματικών
κριτηρίων και συνθήκες διαφάνειας. Ξεχωρίζουν οι αναπτυξιακές τράπεζες, οι
εταιρίες συμμετοχών, οι φορείς στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι φορείς
μικροπιστώσεων, οι πολιτικές μεταβίβασης επιχειρήσεων σε εργαζόμενους, κ.λπ.
Το κράτος ασκεί τα πλήρη δικαιώματά του ως μέτοχος. Αντί να περιορίζεται σε απλό
δανειστή ύστατης καταφυγής, το κράτος καλείται να ανακτήσει τον παραδοσιακό
ρόλο του ως «επενδυτή πρώτης καταφυγής», λειτουργώντας εν είδει venture
capitalist για την υποστήριξη μεγάλων κοινωνικών μετασχηματισμών και στόχων
όπως η πράσινη μετάβαση65 66. Αυτός ο ρόλος όπως και η στρατηγική στόχευση
της επιτάχυνσης του παραγωγικού μετασχηματισμού αποτελούν μηχανισμό
εξασφάλισης των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των φορολογουμένων, καθώς
ενισχύουν ανθεκτικότητα της οικονομίας και ελαχιστοποιούν, κατ’ επέκταση, τόσο
τις πιθανότητες εκδήλωσης νέων κρίσεων όσο και το οικονομικό, κοινωνικό και
δημοσιονομικό τους αντίκτυπο.
Θέτει ως μια από τις προτεραιότητες την κεφαλαιακή στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων μέσω της διαμόρφωσης ειδικά προσαρμοσμένων πολιτικών και
εργαλείων.
Εισάγει ρυθμίσεις σχετικά με τη μερισματική πολιτική εισηγμένων εταιρειών
προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των φορολογούμενων.

65

Mazzucato, M., Andreoni, A., ό.π.
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7. Συμπεράσματα & Προτάσεις
Η εξέταση της δημόσιας συζήτησης για το ζήτημα της κεφαλαιακής ενίσχυσης/
διάσωσης επιχειρήσεων αναδεικνύει μια σειρά από σημεία σύγκλισης και απόκλισης.

Συγκλίσεις
I. Η ανάγκη προστασίας του παραγωγικού ιστού και της απασχόλησης από τις
επιπτώσεις μιας ύφεσης που δεν ανάγεται σε αμιγώς οικονομικούς παράγοντες.
Η προστασία της κοινωνικής αξίας της επιχείρησης επιτάσσει την απομάκρυνση
πολιτικών που εμπίπτουν στη λογικής της «δημιουργικής καταστροφής».
II. Η ανάγκη διεύρυνσης των πολιτικών στήριξης των επιχειρήσεων από μέτρα
διευκόλυνσης του δανεισμού σε πολιτικές κεφαλαιακής ενίσχυσής τους.
III. Η ανάγκη θέσπισης αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή των επιχειρήσεων
που θα υποστηριχθούν λόγω πεπερασμένων δημοσιονομικών πόρων
IV. Η ανάγκη θέσπισης αντικειμενικών κριτηρίων για την επιλογή των επιχειρήσεων
που θα υποστηριχθούν λόγω πεπερασμένων δημοσιονομικών πόρων
V. Η σημασία της ταχύτητας και της επάρκειας της παρέμβασης για την αποφυγή
περιπτώσεων «too little – too late». Στη βάση αυτή, καταγράφεται ένα tradeoff μεταξύ ταχύτητας και βέλτιστης -από οικονομικής και πολιτικής άποψηςπαρέμβασης.
VI. Η διασφάλιση των συμφερόντων των φορολογουμένων κατά τις διαδικασίες
σχεδιασμού των πολιτικών με τρόπο που να μην επιβαρύνονται οι διαδικασίες και
προθεσμίες εφαρμογής τους.
VII. Η ανάγκη διαμόρφωσης συμπράξεων μεταξύ δημόσιων αναπτυξιακών φορέων,
τραπεζών και άλλων φορέων στη βάση ξεκάθαρων ρόλων, κανόνων και
διαδικασιών για τη διασφάλιση μιας ευέλικτης, αποτελεσματικής και έγκαιρης
διαχείρισης του όγκου υποθέσεων που θα κληθεί το Δημόσιο να διαχειριστεί.
Η διαμόρφωση ειδικών πολιτικών και εργαλείων για την κεφαλαιακή ενίσχυση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους.

Αποκλίσεις
Παρά την ύπαρξης σχετικής συναίνεσης στα ανωτέρω σημεία, διακρίνονται
σημαντικές έως και θεμελιώδεις αποκλίσεις σε τέσσερα βασικά πεδία, ως προς:
I. τα κριτήρια που πρέπει να τεθούν ως προς την επιλογή των επιχειρήσεων και
κλάδων που χρήζουν κεφαλαιακής στήριξης. Οι διαφορές αυτές ανάγονται σε
μεγάλο βαθμό στις επιλογές που πραγματοποιούνται στο πεδίο της αναπτυξιακής
πολιτικής
II. την αναγκαιότητα ή μη θέσπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών αιρεσιμοτήτων
στις επιχειρήσεις, αναφορικά με τον χρόνο εισαγωγής τους, την έκτασή και
δεσμευτικότητά τους.
III. τα δικαιώματα, τον ρόλο και τις προοπτικές του Δημοσίου-μετόχου στις
επιχειρήσεις που θα λάβουν κεφαλαιακή ενίσχυση
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IV. την αναγκαιότητα ή μη συμπληρωματικών πολιτικών -ως προς τις παρεμβάσεις
κεφαλαιακής ενίσχυσης- με αντικείμενο την υποστήριξη των επιχειρήσεων και
ειδικότερα των μικρομεσαίων με στόχο τον μετασχηματισμό τους προς πιο
βιώσιμες, αποτελεσματικές και υψηλότερης προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες
(π.χ. δομές στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων) ή την ανάπτυξη ειδικών
πολιτικών για την πρόληψη της πτώχευσης/αναστολής λειτουργίας επιχειρήσεων
μέσω ειδικών καθεστώτων μεταβίβασης επιχειρήσεων σε εργαζόμενους στα
πρότυπα των διεθνών καλών πρακτικών.

Πολιτικές υποστήριξης επιχειρήσεων: Διλήμματα και διαχωριστικές
γραμμές
Συμπερασματικά, βάσει των ανωτέρω συγκλίσεων/αποκλίσεων, διαμορφώνεται ένα
αντιθετικό δίπολο τόσο για τις συνολικότερες κατευθύνσεις των πολιτικών στήριξης/
διάσωσης επιχειρήσεων όσο και για τον ρόλο, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των επιμέρους εμπλεκομένων (επιχειρήσεις, μέτοχοι, Δημόσιο, φορείς δημοσίου,
τράπεζες).

1η προσέγγιση: Διάσωση με διατήρηση της «business-as-usual»
συνθήκης στην οικονομία - «ελάχιστη βραχυπρόθεσμη παρέμβαση»
Η πρώτη προσέγγιση :

παρέμβαση βραχυπρόθεσμης διάρκειας χωρίς δικαιώματα ψήφου
· προκρίνει
για το Δημόσιο στη βάση της εμπειρίας της ανακεφαλαιοποίησης των

·

·

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης του 20082009.
προσεγγίζει την δημόσια παρέμβαση ως ένα παράγοντα εγγενούς στρέβλωσης
της οικονομίας και αγοράς και ως παροδικό «αναγκαίο κακό». Στο πλαίσιο αυτό,
δεν κρίνεται αναγκαία η θέσπιση όρων κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα
στις επιχειρήσεις που θα λάβουν κεφαλαιακή ενίσχυση, ενώ δεν αποκλείεται
η στήριξη επιχειρήσεων έντασης άνθρακα σε χώρες με χαμηλή (έμπρακτη)
δέσμευση έναντι των διεθνών κλιματικών στόχων και συμφωνιών. Η θέσπιση όρων
κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα κρίνεται ως αντιπαραγωγικό μέτρο που
ενέχει κίνδυνο επιβράδυνσης της οικονομικής ανάκαμψης. Ως αποτέλεσμα, η
ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης και μετασχηματισμού του παραγωγικού συστήματος
προς δραστηριότητες έντασης γνώσης και τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση
της ανθεκτικότητας της οικονομίας, διαδραματίζει ρόλο ήσσονος σημασίας και
επαφίεται στους μηχανισμούς της αγοράς.
επικεντρώνει τις παρεμβάσεις στις μεγάλες –too big to fail- επιχειρήσεις και δεν
κρίνει αναγκαία τη διαμόρφωση ειδικών μηχανισμών κεφαλαιακής ενίσχυσης
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αντιθέτως, εκτιμάει ότι η διατήρηση στην
αγορά ενός βαθμού «δημιουργικής καταστροφής» μπορεί να συνεισφέρει στην
εξυγίανση της οικονομίας και στην κατάργηση στρεβλώσεων που ανακύπτουν από
τη λειτουργία λιγότερο αποδοτικών -και κατά βάση μικρομεσαίων- επιχειρήσεων.
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·

Στο πλαίσιο αυτό, η θέσπιση από τις ευρωπαϊκές αρχές ορισμένων αιρεσιμοτήτων
για την αντιμετώπιση δεσποζουσών θέσεων και στρεβλώσεων στις αγορές είναι
επίσης πιθανή.
απορρίπτει την πρόβλεψη οποιασδήποτε μορφής ουσιαστικής ρύθμισης της
μερισματικής πολιτικής των εισηγμένων επιχειρήσεων για την προστασία της
απασχόλησης και της παραγωγικής δραστηριότητας.

2η προσέγγιση: Διάσωση και στήριξη των επιχειρήσεων με γνώμονα
το μετασχηματισμό της οικονομίας προς βιώσιμες δραστηριότητες «ενεργητική μακροπρόθεσμη παρέμβαση»
Σε μια διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση, η δεύτερη προσέγγιση

·
·

·

·
·

θέτει σαφή κριτήρια για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις πολιτικές
κεφαλαιακής ενίσχυσης.
θέτει ως στόχο της δημόσιας παρέμβασης την αξιοποίηση της παρούσας
συγκυρίας για την αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών της οικονομίας και την
υποστήριξη κατευθύνσεων και πολιτικών που θα συντείνουν αποφασιστικά στον
μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος προς
ανθεκτικές, βιώσιμες και έντασης γνώσης δραστηριότητες σε μια συνολικότερη
συγκυρία εκδήλωσης «μεγατάσεων» και κρίσιμων κλιματικών, τεχνολογικών,
κοινωνικών και υγειονομικών προκλήσεων.
προτάσσει τη δομημένη και σταθερή συμβολή των κράτους στις διαδικασίες
μετάβασης και μετασχηματισμού της οικονομίας μέσω σύγχρονων αναπτυξιακών
φορέων και πολιτικών που λειτουργούν βάσει υψηλών επαγγελματικών
κριτηρίων και συνθήκες διαφάνειας. Ξεχωρίζουν οι αναπτυξιακές τράπεζες, οι
εταιρίες συμμετοχών, οι φορείς στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι φορείς
μικροπιστώσεων, οι πολιτικές μεταβίβασης επιχειρήσεων σε εργαζόμενους, κ.λπ.
Το κράτος ασκεί τα πλήρη δικαιώματά του ως μέτοχος. Αντί να περιορίζεται σε απλό
δανειστή ύστατης καταφυγής, το κράτος καλείται να ανακτήσει τον παραδοσιακό
ρόλο του ως «επενδυτή πρώτης καταφυγής», λειτουργώντας εν είδει venture
capitalist για την υποστήριξη μεγάλων κοινωνικών μετασχηματισμών και στόχων
όπως η πράσινη μετάβαση65 66. Αυτός ο ρόλος όπως και η στρατηγική στόχευση
της επιτάχυνσης του παραγωγικού μετασχηματισμού αποτελούν μηχανισμό
εξασφάλισης των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των φορολογουμένων, καθώς
ενισχύουν ανθεκτικότητα της οικονομίας και ελαχιστοποιούν, κατ’ επέκταση, τόσο
τις πιθανότητες εκδήλωσης νέων κρίσεων όσο και το οικονομικό, κοινωνικό και
δημοσιονομικό τους αντίκτυπο.
θέτει ως μια από τις προτεραιότητες την κεφαλαιακή στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων μέσω της διαμόρφωσης ειδικά προσαρμοσμένων πολιτικών και
εργαλείων.
εισάγει ρυθμίσεις σχετικά με τη μερισματική πολιτική εισηγμένων εταιρειών
προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των φορολογούμενων.
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Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει ορισμένες από τις επιλογές για την κεφαλαιακή
στήριξη εισηγμένων ή μη επιχειρήσεων64.

Εργαλείο

Εγγύηση δανείων
με στοιχεία
equity

Περιγραφή
Εγγυοδοσία δανείων. Το ύψος των
επιτοκίων συνδέεται με τα
μελλοντικά έσοδα ή την
κερδοφορία της επιχείρησης.

Πλεονέκτημα
Καταλληλότερο σε σύγκριση με εγγυήσεις / δάνεια.
Η αποπληρωμή του δανείου προσαρμόζεται στις
οικονομικές συνθήκες και επιδόσεις της επιχείρησης
Ενέχει κίνητρα για τις ιδιωτικές τράπεζες (υψηλότερη
απόδοση όταν το δάνειο εξυπηρετείται).

Μειονέκτημα
Απαιτεί σημαντικές προκαταρτικές/ελεγκτικές
εργασίες εκ μέρους των τραπεζών και εξασφαλίσεις
γεγονός που επιβραδύνει τη χορήγησή τους. Οι
τράπεζες ενδέχεται να αξιοποιήσουν το εργαλείο
μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις.

Πιο εύκολη αποτίμηση σε σύγκριση με την απευθείας
κεφαλαιακή ενίσχυση που προϋποθέτει αποτίμηση της
αξίας της επιχείρησης και των μελλοντικών της κερδών.

Απευθείας
κεφαλαιακή
ενίσχυση με
απόκτηση
μετοχών

Το κράτος, μέσω ενός δημόσιου
φορέα, επενδύει απευθείας στο
μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης.

Καταλληλότερο εργαλείο δεδομένης της
οικονομικής αβεβαιότητας και της αποστροφής των
επιχειρήσεων για περαιτέρω αύξηση του δανεισμού
τους
Ενδεδειγμένο για εισηγμένες επιχειρήσεις.
Επιτρέπει την άσκηση σχετικού ελέγχου ή τη θέσπιση
κάποιας μορφής αιρεσιμότητας σε στοχευμένες
επιχειρήσεις (π.χ. διατήρηση απασχόλησης).
Μπορεί να αξιοποιηθεί για τη στήριξη ιδιαίτερων
περιπτώσεων όπως οι start-ups.

Επιχορηγήσεις
με αποπληρωμή
μέσω φορολογίας
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Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν μια
επιχορήγηση έναντι υψηλότερου
φορολογικού συντελεστή στα
μελλοντικά κέρδη/έσοδα.

Το σύστημα ενέχει στοιχεία equity και δεν απαιτεί
αποπληρωμή της επιχορήγησης σε περίπτωση
ζημιογόνων χρήσεων.
Σαφώς πιο προσβάσιμο και ελκυστικό εργαλείο σε
σύγκριση με το equity.

Πηγή: Wilkes, G., ό.π. (προσαρμογή από το ΕΝΑ).
30

Αντιρρήσεις επιχειρήσεων για κρατική συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο.
Εργαλείο κατάλληλο για μεγάλες εισηγμένες
επιχειρήσεις.
Δυσκολία δίκαιης αποτίμησης της συμμετοχής
του κράτους. Είτε μεγαλύτερο τίμημα με χαμηλές
αποδόσεις είτε χαμηλή συνεισφορά σε σχέση με τις
πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.
Απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλα στελεχωμένων και
λειτουργικών δημόσιων οργανισμών που θα αναλάβουν
τη διαχείριση των συμμετοχών.

Μπορεί εύκολα να αποτελέσει αντικείμενο
εκμετάλλευσης (δημιουργική λογιστική με στόχο τη
μείωση της κερδοφορίας, πτώχευση επιχείρησης για
την αποφυγή των υποχρεώσεων).
Απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλα στελεχωμένων
και λειτουργικών δημόσιων οργανισμών που θα
αναλάβουν σε συνεργασία με τα
τραπεζικά ιδρύματα την αξιολόγηση φακέλων.
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«Ελάχιστη βραχυπρόθεσμη παρέμβαση»
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«Ενεργητική μακροπρόθεσμη παρέμβαση»

Κριτήρια επιλογής
επιχειρήσεων

• Προ-πανδημία βιωσιμότητα
• Δεν απορρίπτονται εκ των προτέρων επιχειρήσεις έντασης άνθρακα

• Προ- πανδημία βιωσιμότητα
• Κατά προτεραιότητα στήριξη επιχειρηματικών μοντέλων που συνάδουν με
τις σύγχρονες αναπτυξιακές κατευθύνσεις της βιώσιμης ανάπτυξης
• Αποκλεισμό επιχειρήσεων που συνδέονται με φορολογικούς παραδείσους

Αιρεσιμότητες

• Η θέσπιση δεσμευτικών όρων και προϋποθέσεων αποτελεί
αντιπαραγωγικό μέτρο
• Η επαναφορά της οικονομικής μεγέθυνσης συνιστά απόλυτη
προτεραιότητα
• Στοχευμένες αιρεσιμότητες περιορισμένης εμβέλειας για την
άμβλυνση της δεσπόζουσας θέσης ορισμένων επιχειρήσεων

• Η στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί «παράθυρο ευκαιρίας» για την
αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών του παραγωγικού συστήματος
• Θέσπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών αιρεσιμοτήτων (π.χ. ρήτρα μη
απόλυσης, μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου)

Ρόλος Δημόσιουμετόχου

• Αυστηρά περιορισμένη ποιοτικά και χρονικά παρουσία
στο μετοχικό κεφάλαιο
• Μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου

• Πλήρη δικαιώματα μετόχου
• Το κράτος αναλαμβάνει ρόλο επενδυτή πρώτης καταφυγής για την
υποστήριξη του μετασχηματισμού των επιχειρηματικών μοντέλων προς βιώσιμες
δραστηριότητες με βάση τον ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό

Φορείς υλοποίησης

• Διαμεσολάβηση χρηματοπιστωτικού τομέα

• Δημόσιες Αναπτυξιακές Τράπεζες
• Εταιρείες Συμμετοχών
• Ιδιωτικές τράπεζες

Στήριξη
μικρομεσαίων
επιχειρήσεων

• Προτεραιότητα στις μεγάλες too-big-to fail επιχειρήσεις
• Διατήρηση ορισμένων επιπέδων δημιουργικής καταστροφής
στις αγορές ως μέσο εξυγίανσης της οικονομίας από τις λιγότερο
αποδοτικές επιχειρήσεις

• Διαμόρφωση ειδικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
παράλληλη πολυδιάστατη υποστήριξη του μετασχηματισμού τους

Παραγωγικός
μετασχηματισμός

• Σε μεταγενέστερο στάδιο και με βάση τους μηχανισμούς της αγοράς

• Σημείο εκκίνησης των σχεδίων διάσωσης/ενίσχυσης επιχειρήσεων και με
βάση τη διαμόρφωση μιας νέας σχέσης Δημοσίου-Ιδιωτικού

Συμφέροντα
φορολογούμενων

• Γρήγορη ανάκτηση εκ μέρους του Δημοσίου του κόστους της
κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσω ειδικών ρυθμίσεων (μη προνομιούχες
μετοχές με παραστατικά απόκτησης μετοχών)

• Το κράτος λαμβάνει μερίσματα στις επιχειρήσεις στις οποίες κατέχει μετοχές
• Τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των φορολογουμένων διασφαλίζονται
μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της
ελαχιστοποίησης τόσο των πιθανοτήτων εκδήλωσης νέων κρίσεων όσο και
του οικονομικού, κοινωνικού και δημοσιονομικού τους αντίκτυπου.

Πολιτική μερισμάτων
& αμοιβών

• Δεν κρίνεται αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων. Η πολιτική
υψηλών μερισμάτων εκπέμπει θετικά μηνύματα στην αγορά

Πηγή: Wilkes, G., ό.π. (προσαρμογή από το ΕΝΑ).
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8. Παράρτημα: Περιπτώσεις μελέτης προηγούμενων
ανακεφαλαιοποιήσεων
8.1 Η εμπειρία της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο
των τραπεζικών ιδρυμάτων
Αναλύοντας τις περιπτώσεις συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στο μετοχικό
κεφάλαιο εταιρειών, κορυφαίο παράδειγμα αποτελούν οι τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις
τραπεζικών ιδρυμάτων που έλαβαν χώρα την περίοδο 2012-2015. Η πρώτη
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είχε ως βασική αιτία τις σημαντικές ζημιές που
κατέγραψαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λόγω της συμμετοχής τους στο PSI. Οι
επόμενες δυο «κεφαλαιακές ενέσεις» οφείλονταν στα αποτελέσματα του αρνητικού
σεναρίου των stress tests, με κύριες αιτίες τον υψηλό όγκο των επισφαλών δανείων
(NPLs - NPEs), το χαμηλό ύψος των προβλέψεων, τη σημαντική μείωση της αξίας των
εξασφαλίσεων (collateral values) και τη φυγή καταθέσεων.
Ειδικότερα, η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών πραγματοποιήθηκε
το 2012 μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ανήλθε σε
25,5 δισ.€. Η δεύτερη πραγματοποιήθηκε το 2014, συνολικού ύψους 8,3 δισ.€, η
οποία καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια, προκαλώντας τη σημαντική
μείωση των ποσοστών συμμετοχής του ΤΧΣ. Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση έλαβε χώρα
το 2015 κοστίζοντας στο ελληνικό δημόσιο 5,4 δισ.€, με τους ιδιώτες επενδυτές να
συνεισφέρουν 5,3 δισ.€. Σημειώνεται ότι με βάση Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού
Συνεδρίου έως τον Δεκέμβριο του 2016 το Ελληνικό Δημόσιο είχε διαθέσει για τις
τράπεζες συνολικά κεφάλαια ύψους 45,4 δισ.€.
Η μεθοδολογία των ανακεφαλαιοποιήσεων επιλέχθηκε από τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς (Ε.Ε., ΕΚΤ, ESM) και το ΔΝΤ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις
των ελληνικών Αρχών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του τραπεζικού
τομέα. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική κυβέρνηση είχε προτείνει την αντιστοίχιση
του αριθμού μελών στα Διοικητικά Συμβούλια με τη συμμετοχή του Δημοσίου στο
μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, την αναγνώριση όλων των μετοχικών δικαιωμάτων
όπως προκύπτουν από τα διεθνώς αναγνωρισμένα standards, τη δημιουργία μιας
εταιρείας asset management που θα αναλάμβανε τη διαχείριση των NPEs με τρόπο
διαφανή, ενιαίο και σύμφωνο με τις διεθνείς καλές πρακτικές και την εφαρμογή
στο σύνολό τους των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Το σύνολο των προτάσεων
απορρίφθηκε με την επίκληση του ελλείμματος εμπιστοσύνης των θεσμών προς το
ελληνικό πολιτικό και τραπεζικό προσωπικό.
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Πυρήνας της θέσης των θεσμών ήταν η δημιουργία του ΤΧΣ, με αποστολή τη
«σταθεροποίηση του συστήματος» με τρόπο που επιτυγχάνονταν οι επιμέρους
στόχοι: α) της διαφύλαξης της περιουσίας του Δημοσίου, β) της ανανέωσης των
Διοικητικών Συμβουλίων, γ) της εφαρμογής των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης,
γ) της «αποπολιτικοποίησης» και του περιορισμού της επιρροής της – εκάστοτε –
κυβέρνησης στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Το παράδοξο αυτής της
απόφασης έγκειται στο γεγονός ότι αντί να επιλεγεί η εφαρμογή των διεθνών
κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, δημιουργήθηκε επί της ουσίας ένα ιδιότυπο,
μοναδικής κατασκευής ελληνικό παράδειγμα. Η πλέον πρωτοφανής απόφαση των
θεσμών είναι εκείνη που όριζε ότι ο αριθμός των μελών του ΤΧΣ στα Διοικητικά
Συμβούλια των τραπεζών δεν θα αντιστοιχούσε στο ποσοστό συμμετοχής του
Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών αλλά θα περιοριζόταν στη μία
θέση, «παραβιάζοντας» τις βασικές αρχές που διέπουν το σύνολο των οργανωμένων
κεφαλαιαγορών και προκαλώντας επίσης τον αποκλεισμό στελεχών ελληνικής
καταγωγής με προϋπάρχουσα εμπειρία και διαδρομή στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Ταυτόχρονα ο ρόλος του ΤΧΣ στις προβλεπόμενες, από τον νόμο, επιτροπές των ΔΣ
ήταν αποδυναμωμένος με αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης
των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης.
Να προστεθεί επίσης ότι η δομή του ΤΧΣ αποτέλεσε προϊόν «made for Greece»,
καθώς παράλληλα με το ΔΣ του Ταμείου δημιουργήθηκε ένα Εποπτικό Συμβούλιο
για να ελέγχει και να εγκρίνει τις πράξεις του ΔΣ. Το μοντέλο του ΤΧΣ επιβλήθηκε
και στη δομή της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), γεγονός
που συνθετοποιεί τις διαδικασίες λήψης κρίσιμων αποφάσεων.
Κρίνοντας από τη σημερινή κατάσταση των τραπεζών, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο
κάποιος να συμφωνήσει ότι η μεθοδολογία που τελικά επελέγη ήταν επιτυχημένη.
Το πρόβλημα των NPEs εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, οι
προβλέψεις κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα των διεθνών standards, τα κεφάλαια
των τραπεζών στηρίζονται σε ποσοστό ανώτερο του 50% στον αναβαλλόμενο φόρο,
ενώ η χρηματοδότηση της οικονομίας και κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Ταυτόχρονα η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών
μαζί με τα υπόλοιπα χρεόγραφα ενίσχυσης των κεφαλαίων των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών ανέρχεται στα 2,8 δισ.€ περίπου, ενώ αν προσθέσουμε έσοδα
παρελθόντων ετών του ΤΧΣ, ταμειακά διαθέσιμα και τα εκτιμώμενα οφέλη από την
εκκαθάριση των bad banks, τα συνολικά έσοδα ενδεχομένως να προσεγγίσουν τα
8 δισ.€. Τα τελευταία χρόνια έγιναν αρκετά βήματα προόδου προς την κατεύθυνση
επίλυσης των προβλημάτων του τραπεζικού συστήματος, μέσω νέων νομοθετικών
πρωτοβουλιών, ενώ θετική επίδραση είχε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και
η αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης. Ωστόσο η εκδήλωση της πανδημικής
κρίσης αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά και τον τραπεζικό τομέα, ειδικά στο
σκέλος του στόχου μείωσης και διαχείρισης των επισφαλών δανείων.
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8.2 Η εμπειρία της διάσωσης των συμβάσεων παραχώρησης των
αυτοκινητοδρόμων
Η διάσωση των συμβάσεων παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων εμπίπτει στην
περίπτωση διάσωσης που το Δημόσιο είναι ήδη μέτοχος σε μια επιχείρηση μεικτού
ιδιοκτησιακού χαρακτήρα σε ολιγοπωλιακές αγορές και κλάδους. Σε μια σύμβαση
παραχώρησης ή σε ένα ΣΔΙΤ, το κράτος μοιράζεται το κόστος επένδυσης ενός
έργου κατά τη φάση της κατασκευής ή και συμβάλλει στην αποπληρωμή του
κόστους επένδυσης μαζί με τους χρήστες του έργου κατά τη φάση λειτουργίας
και συντήρησης Ο ιδιώτης επενδυτής σε μια τέτοια σύμβαση συμμετέχει με ίδια
κεφάλαια αλλά και με δανειακά κεφάλαια. Επομένως το δημόσιο έχει αποφασίσει
ήδη τη σκοπιμότητα ενός έργου και έχει «συνεπενδύσει» κεφάλαια μαζί με ιδιώτες
επενδυτές και τις τράπεζες για την υλοποίησή του. Η αλλαγή των οικονομικών
δεδομένων του έργου εξαιτίας ενός εξωγενούς παράγοντα (πχ οικονομική κρίση)
συχνά μεταβάλει την χρηματοοικονομική ισορροπία του έργου και καθιστά ευάλωτη
σε χρεωκοπία την εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle) που έχει
αναλάβει την παραχώρηση ή το ΣΔΙΤ.
Αυτό συνέβη και στις τέσσερις εταιρείες ειδικού σκοπού που είχαν αναλάβει τις
παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων το 2006-2007 με σκοπό να κατασκευάσουν το
βασικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της χώρας.
Το χρηματοδοτικό σχήμα των έργων αυτών προέβλεπε τέσσερις πηγές
χρηματοδότησης κατά τη φάση κατασκευής. Δημόσια κεφάλαια μέσω ΕΣΠΑ, ίδια
κεφάλαια των ιδιωτών επενδυτών, τραπεζικό δανεισμό των ιδιωτών επενδυτών αλλά
και συμμετοχή των χρηστών κάποιων τμημάτων του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων
που είχαν ολοκληρωθεί σε προγενέστερο χρόνο μέσω πληρωμής διοδίων.
Με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 2010 στην Ελλάδα και τη δραματική
μείωση του ΑΕΠ, τα έσοδα από την πληρωμή των διοδίων μειώθηκαν επίσης
κατακόρυφα. Μειώθηκαν αντίστοιχα και οι προβλέψεις των εσόδων από διόδια
κατά τη φάση της 25ετούς λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων ενώ αντίστοιχα οι
τράπεζες θεώρησαν μη βιώσιμα τα έργα και λόγω της αύξησης του πιστωτικού
κινδύνου της χώρας εν συνόλω. Η χρηματοοικονομική ισορροπία του έργου
ανατράπηκε, οι τράπεζες σταμάτησαν τη χρηματοδότηση και οι εταιρείες ειδικού
σκοπού (παραχωρησιούχοι) διέκοψαν τις εργασίες ζητώντας ουσιαστικά από
το κράτος να τις διασώσει. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Δημοσίου,
παραχωρησιούχων και τραπεζών οι οποίες κατέληξαν σε τροποποίηση των
συμβάσεων παραχώρησης (κυρώθηκαν από τη Βουλή το Δεκέμβρη του 2013). Οι
τροποποιήσεις αυτές προέβλεπαν την καταβολή σημαντικά αυξημένων κεφαλαίων
από το κράτος, την αύξηση των διοδίων και τη μείωση του φυσικού αντικειμένου των
έργων (στις περιπτώσεις του Κόρινθος - Πάτρα - Πύργος και του Ε65).
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Η συζήτηση στη δημόσια σφαίρα σχετικά με τη διάσωση των παραχωρήσεων είχε
σημεία σύγκλισης και σημεία απόκλισης. Γενικά, έγινε γρήγορα κατανοητό ότι το
Δημόσιο έπρεπε με κάποιο τρόπο να ολοκληρώσει τα έργα, καθώς η κοινωνική και
η οικονομική απαξία του υπενδεδυμένου δημόσιου κεφαλαίου σε ανολοκλήρωτους
οδικούς άξονες που δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ήταν εξαιρετικά
σημαντική. Τα εύλογα ωστόσο σημεία κριτικής εστίαζαν σε όρους της διάσωσης
αλλά και των αρχικών συμβάσεων που έφερναν το Δημόσιο σε δυσμενή θέση, με
αποτέλεσμα να επωμίζεται δυσανάλογα μεγάλο βάρος. Από όλα τα σημεία κριτικής
αξίζει να σταθούμε σε δύο:

·
·

Εξασφάλιση από το Δημόσιο μιας «καλής» απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του
ιδιώτη. Με άλλα λόγια το δημόσιο δεν πλήρωσε απλά τα απολύτως απαραίτητα
κεφάλαια για να ολοκληρωθεί το έργο αλλά κάλυψε μέσω των κεφαλαίων του ένα
«εύλογο» κέρδος για τον ιδιώτη (ο ιδιώτης τελικά δεν ανέλαβε ποτέ μέρος του ρίσκου
του έργου, γεγονός που επεσήμανε σε σχετικό έλεγχο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό
Συνέδριο) σε αντίθεση με την λογική των συμβάσεων παραχώρησης και των ΣΔΙΤ.
Μεγάλο κόστος για το Δημόσιο από την αύξηση των επιτοκίων που αξίωσαν οι
τράπεζες (οι περισσότερες από τις οποίες ήταν μεγάλες ευρωπαϊκές συστημικές
τράπεζες) καθώς -παρά το γεγονός ότι το κράτος ανέλαβε τη διάσωση των
παραχωρήσεων- οι τράπεζες θεώρησαν ότι το ρίσκο για αυτές αυξήθηκε.
Επομένως η ελληνική εμπειρία από τη διάσωση των συμβάσεων παραχώρησης έχει
ενδιαφέρον όχι με βάση το ερώτημα αν έπρεπε να διασωθούν αλλά με βάση τη
λογική των όρων και του τρόπου διάσωσης. Κυρίως η εμπειρία αυτή δείχνει την
ανάγκη σωστής προετοιμασίας των όρων μιας σύμβασης παραχώρησης πολύ
πριν συμβεί το όποιο απρόβλεπτο εξωγενές γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη
διάσωσης. Με άλλα λόγια οφείλουμε να θέσουμε τα ερωτήματα της διάσωσης κατά
τη φάση σύνταξης των όρων μιας σύμβασης παραχώρησης ή ενός ΣΔΙΤ ώστε να
διασφαλίζεται ότι το ρίσκο μοιράζεται μεταξύ δημοσίου και ιδιώτη με έναν εύλογο
και δίκαιο τρόπο. Αν από μια τέτοια μελέτη ευαισθησίας προκύπτει ότι το ρίσκο που
καλείται να αναλάβει το δημόσιο είναι πολύ μεγάλο, δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί το
έργο μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά θα πρέπει να εξεταστούν
άλλοι τρόποι.
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Γνώμη

του Δημήτρη Λιάκου67

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα επίδικα και οι
προκλήσεις της επόμενης ημέρας

Η εκδήλωση της κρίσης της πανδημίας ήταν ένα απρόσμενο γεγονός που
επανέφερε στην μνήμη της ανθρωπότητας καταστάσεις και εικόνες ανάλογες του
περασμένου αιώνα, από την περίοδο εκδήλωσης της ισπανικής γρίπης του 1918.
Οι τεκτονικές πολυεπίπεδες αλλαγές των τελευταίων εκατό ετών συνέβαλλαν
στο μέγιστο βαθμό στην πρόοδο, στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου, στον
εκδημοκρατισμό και στην συνεργασία του δυτικού κόσμου αλλά το άνοιγμα των
κοινωνιών, των οικονομιών και η ευκολία στις διεθνείς μετακινήσεις των ατόμων
θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά τις πιθανότητες και τις εστίες εξάπλωσης
των κρουσμάτων στις συνθήκες της πανδημίας. Ως αποτέλεσμα η πλειονότητα
των κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο προχώρησε στην επιβολή περιοριστικών
μέτρων στην μετακίνηση πληθυσμών και το lock down των οικονομιών, ως τα
βασικά μέτρα περιορισμού της πανδημίας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
Στο δίλημμα “Zωή Vs Οικονομία” οι περισσότερες χώρες απάντησαν, ορθώς, την
αδιαπραγμάτευτη προτεραιοποίηση της ανθρώπινης ζωής ως την μέγιστη αξία.
Οι χώρες που επέλεξαν διαφορετικό μοντέλο αντιμετώπισης είτε λόγω άλλης
επιστημονικής προσέγγισης πχ. Σουηδία, είτε διότι υποτίμησαν τον κίνδυνο λόγω
της επικράτησης συνωμοσιολογικών προσεγγίσεων βλ. Βραζιλία, είτε γιατί άργησαν
να προχωρήσουν στη λήψη της ομολογουμένως δύσκολης απόφασης για το lock
down πχ. Μεγάλη Βρετανία, δυστυχώς συνεχίζουν έως σήμερα να καταγράφουν
σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές ενώ και στο οικονομικό πεδίο αναμένεται
να σημειώσουν ύφεση αντίστοιχου μεγέθους με τις υπόλοιπες χώρες.
Μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων το ενδιαφέρον στράφηκε
στις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημικής κρίσης. Το σύνολο
των κυβερνήσεων από το τέλος του Μαρτίου ανακοίνωσαν μέτρα στήριξης των
οικονομιών τους, δίνοντας προτεραιότητα στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας,
τη διάσωση των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης. Τα
μεγαλύτερα πακέτα παρεμβάσεων ελήφθησαν από τις μεγάλες χώρες, όπως οι ΗΠΑ,
η Μεγάλη Βρετανία και η Κίνα, ενώ αντίστοιχη προσέγγιση είχαν οι ισχυρότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασική πηγή χρηματοδότησης αποτέλεσε η χρήση
των πόρων των προϋπολογισμών και η παροχή εγγυήσεων διαμέσου της τραπεζικής
δανειοδότησης, οι οποίες επηρεάζουν το ύψος των ελλειμμάτων και του δημόσιου
χρέους κυρίως σε δεύτερο χρόνο. Ωστόσο σημαντικές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες,
67
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όπως η Ιταλία και η Ισπανία, βρέθηκαν αντιμέτωπες με ένα διπλό πρόβλημα. Από την
μία τα μεγάλα υγειονομικά προβλήματα λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας
και των απωλειών χιλιάδων ανθρώπινων ζωών και από την άλλη την αδυναμία
λήψης επαρκών μέτρων λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας ιδίων πόρων. Η
καλπάζουσα κρίση ώθησε αρκετούς αναλυτές και πολιτικούς να υπογραμμίσουν ως
πιθανή μια επανάληψη της κρίσης δημόσιου χρέους εντός της Ευρωζώνης, λόγω
της καταγραφής μεγάλων ελλειμμάτων και αύξησης του χρέους κατά τη διάρκεια
του τρέχοντος έτους, θέτοντας εκ νέου ερωτηματικά για τη μελλοντική συνοχή του
εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Επομένως η ανάγκη
σημαντικής παρέμβασης της Ευρώπης, προς όφελος των κρατών μελών της, κατέστη
επιτακτική.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), λαμβάνοντας πολιτική υποστήριξη από την κοινή στάση
Γαλλίας και Γερμανίας, προχώρησε στην κατάθεση μιας σειράς προτάσεων τόσο για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης όσο και για την επόμενη
ημέρα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Το πακέτο προτάσεων της Ε.Ε. αδιαμφισβήτητα
είναι μια θετική εξέλιξη και χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά φιλόδοξη καθώς “βάζει
στο τραπέζι”, για πρώτη φορά σε τέτοια κλίμακα, ιδέες που συμβάλουν τόσο στην
ενίσχυση των χωρών στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης όσο και στην
επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της σύγκλισης των ευρωπαϊκών οικονομιών.
Οι πιο σημαντικές παράμετροι της πρότασης είναι η ουσιαστική αμοιβαιοποίηση
του χρέους, με την έκδοση χρεογράφων από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χρησιμοποιώντας ως εγγύηση τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και η μεταφορά
σημαντικών πόρων προς τις πιο αδύναμες οικονομίες του Νότου Αρκετοί αναλυτές
συμφωνούν στις διαπιστώσεις ότι αφενός για πρώτη φορά η Ε.Ε. αποδεικνύει την
κατανόηση των διδαγμάτων της ατελούς και εντέλει αποτυχημένης διαχείρισης της
κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας και αφετέρου δείχνει να ανταποκρίνεται στο
αίτημα της συνεισφοράς της δημοσιονομικής πολιτικής και του συντονισμού της
με τα νομισματικά εργαλεία/αποφάσεις της ΕΚΤ στη αντιμετώπιση των έκτακτων
συνθηκών και των προκλήσεων του μέλλοντος. Ποιοτική διαφοροποίηση αποτελεί
το γεγονός ότι το βασικό κριτήριο για την κατανομή των πόρων αποτέλεσε το
μέγεθος των δυνητικών συνεπειών της κρίσης κάθε χώρας τόσο σε οικονομικό όσο
και σε κοινωνικό επίπεδο. Πυρήνας της πρότασης είναι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού μέσω της δημιουργίας ενός Ταμείου Ανασυγκρότησης (New Generation EU) ύψους 750 δις.€ και την σημαντική “χρήση” των κεφαλαιαγορών ως πηγή
χρηματοδότησης, κατανέμοντας τα υπό διάθεση κονδύλια με μια αναλογία 2:1 μεταξύ
μεταβιβάσεων και δανείων. Παράλληλα διατήρησε αναλλοίωτους τους στόχους
της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής
οικονομίας ως τους βασικούς μελλοντικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Η δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η Ε.Ε. έχει τρεις επιμέρους άξονες. Ο πρώτος
αφορά την στήριξη της ανάκαμψης των χωρών-μελών με προτεραιοποίηση στην
αντιμετώπιση της κρίσης, με βασικά εργαλεία τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό 560 δισ.€ στοχεύοντας στην πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση των οικονομιών· την πρωτοβουλία REACT-EU ύψους 55 δισ.€
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για την χρηματοδότηση των πολιτικών συνοχής· την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της ανεργίας
των νέων· την αναβάθμιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για την κλιματική
ουδετερότητα· την αύξηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικής
Ανάκαμψης κατά 15 δισ.€ για την στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής. Ο δεύτερος
πυλώνας αφορά την επανεκκίνηση της οικονομίας με την παροχή εγγυήσεων
και κινήτρων για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω της ενίσχυσης της
πρωτοβουλίας InvestEU, της δημιουργίας του Μηχανισμού Στρατηγικών Επενδύσεων
και την υιοθέτηση του Μέσου Στήριξης της Φερεγγυότητας, με την υποστήριξη του
Next Generation EU και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ο τρίτος άξονας
στοχεύει στην αναβάθμιση των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αντιμετώπιση
τόσο των μελλοντικών προκλήσεων όσο και των έκτακτων συνθηκών, προτείνοντας
μεταξύ άλλων τη δημιουργία του EU4Health για την βελτίωση των συστημάτων υγείας·
την αύξηση των κονδυλίων του rescEU για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής
προστασίας· την βελτίωση των δομών κυβερνοάμυνας μέσω του προγράμματος
Ψηφιακή Ευρώπη·την παροχή κινήτρων για έρευνα και καινοτομία για τους κλάδους
της υγείας και της κλιματικής αλλαγής μέσω του προγράμματος Horizon· την αύξηση
των κονδυλίων για τα Ταμεία ΑσύλουΜετανάστευσης και Εσωτερικής Ασφάλειας.
Όσον αφορά το σκέλος της δανειοδότησης, έως το ποσό των 750 δισ.€, η Επιτροπή
προτείνει να της δοθεί η δυνατότητα προσωρινής αύξησης του ανώτατου ορίου ιδίων
πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού (Multiannual Financial Framework/MFF)
κατά 0,6% του συνολικού ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (GNI) της Ε.Ε και χρήσης
του ως εγγύηση για την έκδοση χρεωστικών τίτλων. Η προσωρινή διαμόρφωση του
MFF μέσω αυτής της διαδικασίας στα επίπεδα του 1,4% του ευρωπαϊκού GNI και
η εμπροσθοβαρής κατανομή των κονδυλίων την περίοδο 2021-2024, θα επιτρέψει
στις χώρες-μέλη να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης και στην
Ε.Ε. να χρηματοδοτήσει το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων της. Τα κεφάλαια
που θα αντληθούν θα αποπληρωθούν από τους μελλοντικούς ευρωπαϊκούς
προϋπολογισμούς, αρχής γενομένης το 2028 και με μέγιστο διάρκειας τα 30 έτη
(2058). Παράλληλα η Ε.Ε. προκειμένου να εγγυηθεί την ομαλή αποπληρωμή των
ομολογιακών εκδόσεων χωρίς να χρειάζεται να αιτηθεί την αύξηση της συνεισφοράς
των κρατών μελών και της επιβάρυνσης των εθνικών προϋπολογισμών πρότεινε
την υιοθέτηση και εφαρμογή τεσσάρων νέων πηγών ιδίων πόρων: την αύξηση της
φορολογίας στα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον μηχανισμό
συνοριακής προσαρμογής άνθρακα και την επιβολή φόρων στους πολυεθνικούς
τεχνολογικούς “γίγαντες” και στις εταιρείες με σημαντική δραστηριοποίηση στην
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω προτάσεις δεν έχουν
οριστικοποιηθεί ως προς την μορφή τους και τον τρόπο εφαρμογής τους. Ωστόσο
αξίζει να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι η εκδηλωμένη πρόθεση φορολόγησης των
αμερικάνικων τεχνολογικών κολοσσών έχει ήδη προκαλέσει την ρητορική αντίδραση
της κυβέρνησης των ΗΠΑ που προειδοποίησε για την λήψη αντίποινων προς τις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο ενδεχόμενο εφαρμογής της ιδέας της Ε.Ε.
Σημαντική παράμετρος της πρότασης της Ε.Ε. είναι η κατανομή των κονδυλίων στις
χώρες-μέλη, με βασικό πολιτικό κριτήριο τις επιπτώσεις της κρίσης στο υγειονομικό
και στο οικονομικό πεδίο.
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Σε τεχνικό επίπεδο η βάση της προτεινόμενης κατανομής είναι ένας μαθηματικός
τύπος που συμπεριλαμβάνει το ΑΕΠ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το ποσοστό της
ανεργίας της τελευταίας τετραετίας. Πρακτικά όμως, οι τραγικές υγειονομικές
εξελίξεις σε Ιταλία και Ισπανία είχαν καταστήσει απαραίτητη τη συνεισφορά της
Ε.Ε. στην ενίσχυση των εργαλείων/μέσων περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων
καθώς διαφαίνονταν η διάχυση του κινδύνου από την οικονομία στο κοινωνικό
σύνολο απειλώντας τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ως αποτέλεσμα επανήλθε
στο προσκήνιο ο πολιτικός κίνδυνος της αβεβαιότητας για την μελλοντική συνοχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης στην
Ιταλία, και ανόδου των αντιευρωπαϊκών – λαϊκίστικών δυνάμεων που προσπαθούν
επανειλημμένως να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε ατελή ή/και αμήχανη στάση
των ευρωπαϊκών ηγεσιών μπροστά στις επείγουσες συνθήκες. Την ίδια στιγμή η
χρηματοδότηση των έκτακτων αναγκών από τους εθνικούς προϋπολογισμούς που
θα προκαλέσουν τη σημαντική καταγραφή ελλειμμάτων για το 2020 επανέφεραν
τον προβληματισμό για πιθανή εκδήλωση μιας νέας κρίσης δημόσιου χρέους
την επόμενη περίοδο, παίρνοντας αφορμή από τις άστοχες δηλώσεις διάφορων
ευρωπαίων αξιωματούχων και υπουργών συντηρητικών κυβερνήσεων. Η πρόταση
της Ε.Ε. αποσκοπεί αφενός να περιορισθούν οι όποιοι προβληματισμοί για το μέλλον
της ευρωπαϊκής ιδέας και ταυτόχρονα να απαντήσει στον κατεπείγον χαρακτήρα
της τρέχουσας κρίσης, προσφέροντας μεγαλύτερο χέρι βοηθείας προς τις χώρες
που βάλλονται περισσότερο από την πανδημία. Αποτέλεσμα όλων αυτών, η Ελλάδα
να συγκαταλέγεται στις πιο ωφελημένες χώρες της κατανομής των κονδυλίων με
βάση το ΑΕΠ και η Ιταλία με την Ισπανία να έχουν να λαμβάνουν τα μεγαλύτερα
ποσά σε απόλυτη βάση.
Βασικό ερωτηματικό, που τίθεται κυρίως από την πλευρά των αγορών, είναι η
επάρκεια των μέσων που προτείνει η Ε.Ε. για την αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών συνεπειών της πανδημικής κρίσης. Σαφής και τεκμηριωμένη απάντηση
στο παραπάνω ερώτημα υπό τις παρούσες συνθήκες δεν μπορεί να δοθεί, λόγω του
άγνωστου μεγέθους των προβλημάτων που επέφερε το υποχρεωτικό lock down των
οικονομιών και τα οποία εμφανίζονται σταδιακά μετά την άρση των περιοριστικών
μέτρων. Παράλληλα, η επίδραση της κρίσης στις οικονομικές συμπεριφορές των
πολιτών είναι ένα ακόμα άγνωστο δεδομένο, κυρίως όσον αφορά τις καταναλωτικές
συνήθειες και τις επενδυτικές αποφάσεις. Το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου πανδημίας
δεν μπορεί να ενσωματωθεί στα οικονομετρικά μοντέλα, λόγω των εμφανών
αβεβαιοτήτων που συσχετίζονται με την χρονικότητα και το μέγεθος, ωστόσο όλοι
παραδέχονται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η διαχείριση της κατάστασης θα είναι
ακόμα πιο δυσχερής σε σύγκριση με την σημερινή. Από την ανάλυση της τρέχουσας
κατάστασης δεν πρέπει να λησμονούμε ότι τα κονδύλια από την Ε.Ε. θα εισρεύσουν
στις χώρες-μέλη από το επόμενο έτος και έως τότε η προσπάθεια αντιμετώπισης της
κρίσης θα στηριχθεί: α) κυρίως στους εθνικούς πόρους, έπειτα από την αναστολή των
στόχων του Συμφώνου Σταθερότητας και την αναθεώρηση των κανόνων κρατικών
ενισχύσεων· β) στις ευνοϊκές ρυθμίσεις και τις ευελιξίες που προσέφερε η ΕΚΤ και ο
SSM στο τραπεζικό σύστημα· γ) στην χρηματοδότηση από τις αγορές έπειτα από τη
μείωση του κόστους δανεισμού κρατών και επιχειρήσεων που επέφερε η απόφαση
της ΕΚΤ για την ενεργοποίηση του προγράμματος Pandemic QE ύψους 1,35 τρισ.€·
δ) στην ενεργοποίηση των προγραμμάτων της Ε.Ε. όπως το SURE που αφορά την
ενίσχυση της απασχόλησης και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
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Η αισιοδοξία ότι η πρόταση της Ε.Ε. θα γίνονταν αποδεκτή από τις χώρες μέλη
εξανεμίστηκε έπειτα από την εκδήλωση των αντιδράσεων των frugal (four) χωρών
(Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Δανία). Η βασική διαφωνία τους αφορά το ύψος των
μεταβιβάσεων/επιχορηγήσεων προκρίνοντας την αύξηση του μέρους των δανείων
στην κατανομή των κονδυλίων. Εκείνο που ουσιαστικά προσπαθούν να αποτρέψουν
είναι η περαιτέρω αμοιβαιοποίηση του χρέους και η αποφυγή της διατήρησης στο
διηνεκές της δυνατότητας κοινής έκδοσης χρεογράφων, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι εργαλεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης
κρίσης ως έκτακτα και περιορισμένης διάρκειας παραμένουν ακόμα σε λειτουργία.
Τις τέσσερις αυτές χώρες ακολούθησαν οι χώρες του Visegrad (Τσεχία, Πολωνία,
Σλοβακία, Ουγγαρία) που εξέφρασαν τις διαφωνίες τους σχετικά με τα κριτήρια
κατανομής των κονδυλίων ανά χώρα, καθώς θεωρούν ότι δεν πρέπει να ληφθεί
υπόψη η προϋπάρχουσα οικονομική κατάσταση των χωρών-μελών πχ. το ποσοστό
ανεργίας, αλλά μόνο οι επιπτώσεις της πανδημίας. Στα παραπάνω ζητήματα
προστέθηκε το θέμα του τρόπου εποπτείας και της ικανοποίησης αιρεσιμοτήτων για
την αποτελεσματική απορρόφηση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης και της αδιάλειπτης
ροής των κονδυλίων στην κάθε χώρα. Η αρχική ιδέα έκανε λόγο για την κατάθεση
από κάθε χώρα μιας λίστας δεσμεύσεων, προτεραιοτήτων, στόχων, μέτρων και
μεταρρυθμίσεων που θα είναι εναρμονισμένη με τις αντίστοιχες προτεραιοποιήσεις
της Ε.Ε. και την παρακολούθηση υλοποίησης της μέσω της διαδικασίας του
Ευρωπαϊκού Εξαμήνου (European Semester), που προβλέπεται από τους κοινούς
κανόνες εποπτείας της Ε.Ε. Ωστόσο η επιλογή αυτής της διαδικασίας δεν φαίνεται
να ικανοποίησε τους συντηρητικούς κύκλους της Ευρώπης, που αυτοβούλως έχουν
αναλάβει το ρόλο “του θεματοφύλακα της ευρωπαϊκής ορθόδοξης κανονικότητας”,
καθώς επιθυμούν την υποχρεωτική εκπλήρωση προκαθορισμένων προαπαιτούμενων
από την Ε.Ε. και την δημιουργία νέων μηχανισμών εποπτείας και παρακολούθησης.
Μια τέτοια προσέγγιση, όπως γίνεται αντιληπτό, επαναφέρει στο προσκήνιο μνήμες
της μνημονιακής περιόδου, κάτι που δεν μπορεί να γίνει πολιτικά αποδεκτό από
αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Η διαπραγμάτευση για τα επίδικα της πρότασης της
Επιτροπής αναμένεται να έχει αρκετά επεισόδια, καθώς θεωρείται δεδομένο ότι θα
χρειαστεί η χρήση της συνηθισμένης τακτικής των συμβιβασμών προκειμένου να
βρεθεί η χρυσή τομή. Οι περισσότεροι συμφωνούν ότι στη σύνοδο του Ιουλίου δεν
θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το σύνολο των θεμάτων, ωστόσο αναμένεται
να οριστικοποιηθούν κρίσιμα ζητήματα όπως το ύψος του MFF και του Ταμείου
Ανάκαμψης, η κατανομή μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, η χρονικότητα έναρξης
και απορρόφησης των κονδυλίων.
Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η πρόταση της Ε.Ε. εμπεριέχει εκείνα τα στοιχεία που
συμβάλλουν στην εκπλήρωση δυο βασικών στόχων. Πρώτος στόχος, η ουσιαστική
ενίσχυση των χωρών-μελών στην προσπάθεια περιορισμού των αρνητικών
επιπτώσεων της κρίσης. Δεύτερος στόχος, η συνολική πρόταση, υπό ένα πιο πολιτικό
πρίσμα, ενισχύει τις προοπτικές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η εκδήλωση της
πανδημίας, απειλής σύμμετρης με ασύμμετρες συνέπειες σε όλες τις χώρες του
κόσμου ενδεχομένως να συνέβαλε στην αλλαγή στάσης ορισμένων χωρών και
να τις εξανάγκασε να συνειδητοποιήσουν ότι η ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού
οικοδομήματος θα τις καταστήσει πιο ισχυρές στο διεθνές γεωπολιτικό επίπεδο.
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Θα ήταν σημαντική εξέλιξη η σημερινή κρίση να δώσει στις ευρωπαϊκές ηγεσίες
την ευκαιρία να προχωρήσουν από κοινού στα απαραίτητα βήματα αποκατάστασης
του ιστορικού ρόλου της Ευρώπης, ως ένα πυλώνα παγκόσμιας σταθερότητας
και προόδου. Παράλληλα δίνεται μια ευκαιρία στις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του
προοδευτικού πολιτικού χώρου αφενός να υπερασπιστούν τα θετικά σημεία της
πρότασης της Ε.Ε., να “ακυρώσουν” τις διαθέσεις των συντηρητικών κύκλων για
την επαναφορά “καθεστώτων εποπτείας” μνημονιακού χαρακτήρα και αφετέρου να
πρωτοστατήσουν στο άνοιγμα της συζήτησης για την επόμενη ημέρα της Ευρώπης
προς την κατεύθυνση της πολιτικής ενοποίησης.
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Οικονομικές Εξελίξεις

Α΄ Τρίμηνο 2020

Το Α’ τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ κατέγραψε πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2019 κατά 0,9%. Η πτώση αυτή καταγράφηκε μετά από δώδεκα διαδοχικά
τρίμηνα με θετικό πρόσημο στη μεταβολή του ΑΕΠ τριμήνου (σε ετήσια βάση). Η
κάμψη του ΑΕΠ, ευλόγως, μπορεί να θεωρηθεί ότι προέκυψε σε μεγάλο βαθμό λόγω
της κρίσης της COVID-19, αφού τις δύο τελευταίες βδομάδες του Μαρτίου υπήρξε
σημαντική περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας. Παράλληλα η κρίση που ήδη
είχε εκδηλωθεί πιο έντονα το προηγούμενο διάστημα σε άλλες οικονομίες (Κίνα,
Ιταλία, Γαλλία κλπ) επηρέασε το ελληνικό ΑΕΠ Α’ τριμήνου, όπως για παράδειγμα
μέσω της σημαντικής συρρίκνωσης των επενδύσεων σε μεταφορικό εξοπλισμό
(εισαγωγές πλοίων).
Διάγραμμα 1: Τριμηνιαίο ΑΕΠ 2017-2020 (μεταβολή σε ετήσια βάση)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές 2010)

Ωστόσο, σημειώνεται ότι ήδη από το τελευταίο τρίμηνο του 2019 είχε διαφανεί μία
«κόπωση» στην ελληνική οικονομία, ανεξάρτητη από την κρίση της COVID-19, η
οποία είχε προκαλέσει πτώση του ΑΕΠ Δ’ τριμήνου του 2019 κατά 0,7% σε σχέση με
το Γ’ τρίμηνο του 2019. Συνεπώς, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αλλαγές της οικονομικής
πολιτικής που συντελέστηκαν από το Φθινόπωρο του 2019, όχι μόνο δεν έδωσαν
ώθηση στην ελληνική οικονομία, αλλά μάλλον περιόρισαν ή και ανέκοψαν τη θετική
τάση που είχε διαμορφωθεί από το 2017 και μετά.
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Διάγραμμα 2: Τριμηνιαίο ΑΕΠ 2017-2020 (μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές 2010)

Η πτώση του ΑΕΠ του Α’ τριμήνου 2020 προκλήθηκε λόγω της συρρίκνωσης της
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 0,7% και της πτώσης των παγίων επενδύσεων κατά
6,4%. Στον αντίποδα θετική επίδραση στη διαμόρφωση του ΑΕΠ Α’ τριμήνου είχε
η δημόσια κατανάλωση η οποία ενισχύθηκε κατά 2% και το ισοζύγιο αγαθών και
υπηρεσιών του οποίου το έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 393 εκατ. ευρώ σε σχέση
με το Α’ τρίμηνο του 2019, λόγω της μεγαλύτερης ποσοστιαίας μεταβολής που
κατέγραψαν οι εξαγωγές (+2,5%) σε σχέση με τις εισαγωγές (+0,2%).
Διάγραμμα 3: Συνιστώσες ΑΕΠ Α’ τριμήνου 2020 (% ετήσιας μεταβολής)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές 2010)
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Ειδικά όσον αφορά στις πάγιες επενδύσεις (Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου
Κεφαλαίου) η πτώση κατά 6,4% σε σχέση με το Α’ τρίμηνου του 2019 προκλήθηκε
από την κάμψη όλων σχεδόν τω κατηγοριών παγίων επενδύσεων, εκτός των
«νέων κατοικιών» και «λοιπών επενδύσεων». Μεγάλη πτώση κατέγραψε, όπως
προαναφέρθηκε, η κατηγορία «μεταφορικός εξοπλισμός» ο οποίος αφορά κατά βάση
εισαγωγές πλοίων, κατά 45% περίπου. Κάμψη η οποία οφείλεται στη διεθνή ανησυχία
που προκλήθηκε λόγω της COVID-19, η οποία θεωρήθηκε ότι θα επιδράσει αρνητικά
στο διεθνές εμπόριο και στις μεταφορές. Ακόμη πτώση κατέγραψαν οι κατηγορίες
«Μηχανολογικός εξοπλισμός» και «Εξοπλισμός τεχνολογίας και πληροφορικής»
κατά 6,2% και 9,4% αντίστοιχα, παρασυρόμενες από το γενικότερο αρνητικό κλίμα.
Ωστόσο σημειώνεται ότι κάμψη παρουσίασε και η κατηγορία επενδύσεων «Άλλες
κατασκευές» μεγάλο μέρος των οποίων αφορά σε έργα χρηματοδοτούμενα από
το δημόσιο (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΔΙΤ κλπ). Η μεταβολή αυτή
αποτελεί αρνητική εξέλιξη ειδικά την τρέχουσα περίοδο όπου την απροθυμία του
ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις θα πρέπει να καλύψει σε ένα βαθμό ο δημόσιος
τομέας. Είναι πολύ σημαντικό το επόμενο διάστημα η τάση αυτή να αναστραφεί
κα να ενισχυθεί η δημόσια επενδυτική δαπάνη, ώστε να μετριάσει την κάμψη της
συνολικής επενδυτικής δαπάνης που εκτιμάται ότι θα εκδηλωθεί εντός του 2020.
Διάγραμμα 4: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου ανά κατηγορία (Α’ τρίμηνο 2020)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές 2010)
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Στον αντίποδα, σημαντική αύξηση κατέγραψε η επενδυτική δαπάνη για νέες κατοικίες
μετά από πολλά έτη συνεχούς συρρίκνωσης. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η θετική αυτή
εξέλιξη θα είναι παροδική και δύσκολα θα συνεχιστεί τα επόμενα τρίμηνα του 2020,
λόγω της πίεσης που θα ασκήσει η κρίση στην ελληνική αγορά ακινήτων κυρίως
λόγω της μεγάλης κάμψης που θα καταγράψει η διαδικασία βραχυπρόθεσμων
μισθώσεων.
Στις αρνητικές εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος θα πρέπει να καταγράφει
η εκδήλωση αποπληθωριστικών πιέσεων, οι οποίες επανήλθαν μετά από σχεδόν
πέντε χρόνια. Ο Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τον Απρίλιο
του 2020 κατέγραψε αρνητική μεταβολή κατά 0,9% σε ετήσια βάση, ενώ ο «δομικός
πληθωρισμός» στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται η επίδραση της ενέργειας, των
τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, βρέθηκε στο μηδέν. Οι αποπληθωριστικές
τάσεις είναι αρνητικές για την οικονομία και θα πρέπει να καταπολεμηθούν. Ο
αρνητικός ρυθμός πληθωρισμού δημιουργεί αρνητικές προσδοκίες ως προς την
κατανάλωση και τελικά μπορεί να την επιβραδύνει. Επιπλέον οδηγεί σε έμμεση
αύξηση των δανειακών βαρών μιας και αυξάνει την πραγματική αξία των χρεών
και μεταφέρει αγοραστική δύναμη από τους δανειζόμενους στους δανειστές.
Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό ειδικά για την ελληνική οικονομία στην οποία
μεγάλο μέρος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έχουν υψηλά χρέη των οποίων
η πραγματική αξία θα αυξηθεί λόγω του αρνητικού πληθωρισμού.
Διάγραμμα 5: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ετήσιες % μεταβολές)

Πηγή: Eurostat
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Η απασχόληση στην Ελλάδα αναμένεται να πληγεί σοβαρά λόγω της κρίσης της
Covid-19. Η αβεβαιότητα που προκαλεί η πανδημία, η περιστολή της οικονομικής
δραστηριότητας που πραγματοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου, η σημαντικά
μειωμένη τουριστική κίνηση, αλλά και τα ανεπαρκή μέτρα της Κυβέρνησης για την
στήριξη της απασχόλησης, συνθέτουν μία πολύ αρνητική εικόνα για το 2020. Η
ΕΛΣΤΑΤ έχει ανακοινώσει στοιχεία για την απασχόληση που αφορούν μόνο στο Α’
τρίμηνο του έτους, στα οποία ακόμα δεν έχουν διαφανεί οι επιπτώσεις της κρίσης.
Ωστόσο, αν και καταγράφεται το Α’ τρίμηνο μείωση της ανεργίας αυτή οφείλεται
πρωτίστως στην αύξηση του μη ενεργού πληθυσμού. Δηλαδή, κυρίως, ανέργων οι
οποίοι αποθαρρυμένοι εγκαταλείπουν την προσπάθεια για αναζήτηση εργασίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το Α’ τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2019 οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 39.000 άτομα, ενώ ο μη οικονομικά
ενεργός πληθυσμός κατά 162.000. Συνεπώς, εκτός από τα στοιχεία του ΑΕΠ, και τα
στοιχεία της απασχόλησης δείχνουν αρνητικά σημάδια ήδη από τις αρχές του 2020
τα οποία δεν μπορούν α αποδοθούν στην κρίση της Covid-19, αλλά φαίνεται να είναι
κυρίως αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και στο πεδίο της απασχόλησης.
Διάγραμμα 6: Στοιχεία Απασχόλησης Α’ Τριμήνου ετών 2014-2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ ( Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Α’ τριμήνου 2020)
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Τα πρόσφατα στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου
Εργασίας, τα οποία καλύπτουν μέχρι και τον Μάιο, δείχνουν την ισχυρή αρνητική
τάση που διαμορφώνεται στην Ελλάδα για την απασχόληση. Το σωρευτικό ισοζύγιο
προσλήψεων-αποχωρήσεων του Α’ πενταμήνου του 2020 είναι θετικό κατά μόλις
5.826 συμβάσεις μισθωτής εργασίας, ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ήταν θετικό
κατά 265.059. Σημειώνεται ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα του πενταμήνου 2020 είναι
χειρότερο ακόμα και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 χρονιά κατά την
οποία το ποσοστό ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 24,5%.
Διάγραμμα 7: Ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης περιόδου Ιανουαρίου-Μαΐου

Πηγή: Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

Όσον αφορά στις εξωτερικές συναλλαγές της οικονομίας τον Απρίλιο του 2020
καταγράφηκε έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 1.133 εκατ. ευρώ,
ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 κατά 264 εκατ. ευρώ. Η
βελτίωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην κάμψη των εισαγωγών αγαθών,
αποτέλεσμα που συνάδει με πιθανή μεγάλη κάμψη της κατανάλωσης κατά τον
μήνα Απρίλιο, όπου είχε επιβληθεί γενικευμένο lock down στην ελληνική οικονομία.
Συνολικά οι εισαγωγές αγαθών κατέγραψαν πτώση κατά 1,3 δισ. ευρώ περίπου, ενώ
η αντίστοιχη κάμψη στις εξαγωγές αγαθών προσέγγισε τα 860 εκατ. ευρώ.
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Διάγραμμα 8: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Πηγή: ΤτΕ

Στον αντίποδα το ισοζύγιο υπηρεσιών κατέγραψε τον Απρίλιο του 2020 επιδείνωση
σε σχέση με το 2019 κατά 267 εκατ. ευρώ, περίπου, με τις εισπράξεις και πληρωμές
να διαμορφώνονται χαμηλότερα κατά 641 εκατ. ευρώ και 374 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο οι τουριστικές εισπράξεις ουσιαστικά εκμηδενίστηκαν
αφού διαμορφώθηκαν σε μόλις 7 εκατ. ευρώ, ενώ τον ίδιο μήνα του 2019 είχαν
διαμορφωθεί σε 543 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή προμηνύει μία πολύ δύσκολη περίοδο
όσον αφορά στις τουριστικές εισπράξεις τους επόμενους μήνες, η οποία θα έχει
σημαντική αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ, αφού η άμεση επίδραση των τουριστικών
εισπράξεων προσεγγίζει το 10% του ΑΕΠ, ενώ οι εκτιμήσεις για την έμμεση επίδραση
του τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ τις προσδιορίζουν ως υπερδιπλάσιες.67

67

Βλ. INSETE “H συμβολή του Τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2018” Μάιος 2019, σελ. 14
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Διάγραμμα 9: Εισπράξεις Ισοζυγίου Υπηρεσιών

Πηγή: ΤτΕ
Αναφορικά με τη βιομηχανία τον Απρίλιο τόσο η παραγωγή όσο και ο κύκλος εργασιών κατέγραψαν
μεγάλη πτώση σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2019 καταγράφηκε πτώση
κατά 9,8% και 35,5% αντίστοιχα.

Διάγραμμα 10: Δείκτες Βιομηχανικής παραγωγής & κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2015=100)
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Άλλος σημαντικός πρόδρομος δείκτης της οικονομικής δραστηριότητας ο Δείκτης
Υπευθύνων Προμηθειών για τη μεταποίηση (PMI) κατέγραψε μεγάλη συρρίκνωση τον
Απρίλιο και διαμορφώθηκε στο 29,5. Τον Μάιο υπήρξε ανάκαμψη στις 41,1 μονάδες,
ωστόσο εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά από το επίπεδο των προηγούμενων
δέκα μηνών όπου κυμάνθηκε περί τις 53 μονάδες.
Διάγραμμα 11: Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών PMI - Τομέας Μεταποίησης

Πηγή: HIS Markit

Αναφορικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα, εξέλιξη η οποία χρήζει επισήμανσης,
είναι η αύξηση των καταθέσεων που καταγράφηκε το 2020 και ειδικά τον Μάρτιο και
τον Απρίλιο. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο το 2020 οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,3
δισ. ευρώ τον Μάρτιο και εν συνέχεια καταγράφηκε εκ νέου αύξηση κατά περίπου 1,7
δισ. ευρώ τον Απρίλιο, μήνες κατά τους οποίους υπήρξε μεγάλη έως και γενικευμένη
περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα μεγάλο ποσοστό των
ελληνικών νοικοκυριών είχαν σημαντικές απώλειες στα εισοδήματα τους. Η εξέλιξη
αυτή μπορεί να υποδηλώνει την γενικευμένη ανασφάλεια που υπήρξε για τα ελληνικά
νοικοκυριά κατά τη διάρκεια της κρίσης και η οποία προκάλεσε, τουλάχιστον για τα
νοικοκυριά που διατήρησαν τα εισοδήματά τους, αύξηση των καταθέσεων τους. Στην
περίπτωση που η καταναλωτική αυτή συμπεριφορά διατηρηθεί και τους επόμενους
μήνες είναι πιθανό να επιφέρει ένα επιπλέον πλήγμα στην ιδιωτική κατανάλωση.
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Διάγραμμα 12: Υπόλοιπα (εκ. ευρώ) των καταθέσεων των νοικοκυριών

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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