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Τι είναι ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4
Δημόσια 

Επιχείρηση

➢Είναι απόρροια της επέκτασης των κρατικών

δραστηριοτήτων-παρεμβάσεων, πέραν των στοιχειωδών

τομέων δημόσιας πολιτικής, και σε κλάδους της οικονομίας

και της ελεύθερης αγοράς

➢Παραγωγική μονάδα, που χρησιμοποιεί, συνδυάζει και

συντονίζει παραγωγικούς συντελεστές με σκοπό την

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών

➢Ασκεί εμπορική δραστηριότητα, αφού προσφέρει το

προϊόν που παράγει έναντι αντιτίμου

➢Αποβλέπει σε συγκεκριμένους σκοπούς

➢Είναι συνήθως ανεξάρτητη από τη δημόσια διοίκηση, παρά

το γεγονός ότι υπόκειται σε έλεγχο από την εκτελεστική και

τη νομοθετική εξουσία

➢Οι μετοχές της ανήκουν ολοκληρωτικά ή κατά πλειοψηφία

είτε στο κράτος, είτε σε άλλους δημόσιους φορείς
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Ποιες είναι οι Διαφορές μεταξύ Δημόσιας 
Επιχείρησης και Δημόσιας Διοίκησης;

1. Στη δημόσια επιχείρηση γίνεται επιβολή τιμής για τα αγαθά και τις

υπηρεσίες της, σε αντίθεση με τη δημόσια διοίκηση, που τις προσφέρει

συνήθως δωρεάν

2. οι στόχοι της είναι πιο περιορισμένοι έναντι εκείνων της δημόσιας

διοίκησης

3. έχει διαφορετική νομική μορφή (είναι συνήθως ανώνυμη εταιρία),

λειτουργεί με άλλους κανόνες και είναι συνήθως πιο ευέλικτη από τη

δημόσια διοίκηση

Διαφορές μεταξύ Δημόσιας και Ιδιωτικής Επιχείρησης

α. διαφορετικό ιδιοκτησιακό καθεστώς

β. διαφορετικός τρόπος ορισμού και ελέγχου των οργάνων διοίκησής τους

- επιλογή τους συνήθως από την εκάστοτε Κυβέρνηση / κυβερνητικές-

κομματικές παρεμβάσεις)

γ. επιδίωξη διαφορετικών στόχων

- προώθηση κοινωνικών, κατά κύριο λόγο, στόχων για τη βελτίωση της

κοινωνικής ευημερίας

- ανάληψη δραστηριοτήτων, που δύσκολα θα αναλάμβαναν ιδιωτικές

επιχειρήσεις λόγω υψηλού κόστους παραγωγής

- διαφορετική κιόλας επενδυτική και τιμολογιακή πολιτική
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i. Ανάλογα με τους φορείς που συμμετέχουν

- Αμιγείς: μέτοχοί τους μόνο δημόσιοι φορείς

- Μη Αμιγείς: μέτοχοί τους και δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς

ii. Ανάλογα με τον βαθμό διοικητικής εξάρτησης

- Εξολοκλήρου Εξαρτημένες Επιχειρήσεις:

άρρηκτη εξάρτηση από την κεντρική διοίκηση

- Εξολοκλήρου Αυτονομημένες Επιχειρήσεις:

Είδη Δημοσίων 
Επιχειρήσεων

2
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Ποια είναι τα βασικότερα προβλήματα των Δημόσιων 

επιχειρήσεων; 

Δύο είναι τα προβλήματα που εμφανίζονται σε πολλές -αν όχι σε

όλες- τις δημόσιες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα της οικονομικής και

τεχνολογικής αναποτελεσματικότητας και το πρόβλημα των

ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρήσεων.

Με τον όρο ΄τεχνολογική αναποτελεσματικότητα΄ εννοούμε μία

κατάσταση όπου οι συντελεστές παραγωγής δε χρησιμοποιούνται

κατά τρόπο που να παράγεται το τελικό προϊόν με το ελάχιστο

δυνατό κόστος, όταν δηλ. υπάρχει υψηλό κόστος παραγωγής. Με

το όρο ΄οικονομική αναποτελεσματικότητα΄ εννοούμε μία

κατάσταση κατά την οποία τα παραγόμενα προϊόντα δεν

ανταποκρίνονται στη ζήτηση του κοινωνικού συνόλου δηλ. δεν

παράγεται η ποσότητα κάθε αγαθού που επιθυμεί το κοινωνικό

σύνολο.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις κατηγορούνται ότι λειτουργούν

αναποτελεσματικά, με την έννοια ότι δεν ελαχιστοποιούν το

κόστος παραγωγής των προϊόντων τους και ότι η τεχνολογική

αυτή αναποτελεσματικότητα -και άρα υψηλότερο κόστος

παραγωγής- αντισταθμίζει την οικονομική αναποτελεσματικότητα

των ιδιωτικών μονοπωλίων, με συνέπεια το ιδιωτικό μονοπώλιο να

είναι προτιμότερο από το δημόσιο μονοπώλιο από άποψη

στατικής κατανομής των πόρων. Κυρίως λόγω της έλλειψης

κινήτρων για τις δημόσιες επιχειρήσεις που είναι δύο κατηγοριών:

οργανωτικά και ατομικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4 βασικά προβλήματα των 
δημοσίων επιχειρήσεων
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Λόγοι Σύστασης Δημοσίων 
Επιχειρήσεων
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➢αποφυγή κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης καταναλωτών από τα

ιδιωτικά μονοπώλια

➢αποτελεσματικότερη οργάνωση της παραγωγής και εκμετάλλευσης

οικονομιών κλίμακας

➢αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων, αλλά και προώθηση των

στόχων της οικονομικής πολιτικής

(βελτίωση διανομής εισοδήματος, καταπολέμηση ανεργίας και

πληθωρισμού κ.λπ.)

Χαρακτηριστικά Δραστηριοτήτων που Αναλαμβάνουν οι Δημόσιες 

Επιχειρήσεις

i. Δραστηριότητες με φθίνον κόστος παραγωγής (λ.χ. ενέργεια, μεταφορές,

επικοινωνίες)

ii. Δραστηριότητες που προκαλούν εξωτερικές κοινωνικές επιδράσεις

- προκαλούν όφελος ή κόστος όχι μόνο σε αυτούς που τις αναλαμβάνουν,

αλλά και σε τρίτα πρόσωπα

iii. Δραστηριότητες που συνδυάζονται από αβεβαιότητα και υψηλούς

κινδύνους (λ.χ. εκμετάλλευση πυρηνικής ενέργειας)

iv. Δραστηριότητες, στις οποίες κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του

ανταγωνισμού (λ.χ. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. με σκοπό τη συγκράτηση των

τιμών των καυσίμων)

v. Δραστηριότητες που θεωρούνται πρόσφορες για την άντληση εσόδων

(λ.χ. Ο.Π.Α.Π.)
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Στόχοι Δημοσίων Επιχειρήσεων

Ποια είναι τα ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ των Δημόσιων επιχειρήσεων; 

α) Πτώχευση : Βασική διαφορά μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας επιχείρησης είναι ότι η

ιδιωτική δεν μπορεί να έχει ζημιές για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι θα οδηγηθεί σε

πτώχευση, ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο για τη δημόσια. Άρα μια ιδιωτική έχει

κίνητρο να ελαχιστοποιεί το κόστος για να πραγματοποιεί κέρδη και ν’ αποφεύγει την

πτώχευση ενώ οι δημόσιες δεν έχουν τέτοιο κίνδυνο. Επομένως, οι δημόσιες

μπορούν να προχωρούν σε αυξήσεις μισθών μεγαλύτερες από την αύξηση της

παραγωγικότητας και να καλύπτουν τις ζημιές από κρατικές επιδοτήσεις.

β) Ανταγωνισμός : Οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις λειτουργούν ως

μονοπώλια, με συνέπεια να μην αντιμετωπίζουν άμεσο ανταγωνισμό ενώ οι ιδιωτικές

επιχειρήσεις συνήθως αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό ακόμη και όταν αποτελούν τη

μοναδική επιχείρηση στον κλάδο.

γ) Μισθολογική διάρθρωση : Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις οι μισθοί του προσωπικού

(διοίκηση, υπαλλήλων, εργατών) συνδέονται περισσότερο με την παραγωγικότητα

και τα κέρδη, ενώ στις δημόσιες επιχειρήσεις αυτό δε συμβαίνει. Το προσωπικό των

ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει κίνητρο ελαχιστοποίησης του κόστους και

μεγιστοποίησης των κερδών ενώ στις δημόσιες επιχειρήσεις οι μισθοί δεν συνδέονται

ούτε με την απόδοση των υπαλλήλων ούτε με τα κέρδη της επιχείρησης.

δ) Μονιμότητα : Η εξασφάλιση μονιμότητας και η δυσκολία για απόλυση αποτελούν

αντικίνητρα ανάπτυξης δραστηριότητας και εντατικοποίησης της προσπάθειας από

το προσωπικό των δημοσίων επιχειρήσεων, σε αντίθεση με το προσωπικό στις

ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου το ενδεχόμενο απόλυσής τους αποτελεί κίνητρο για

εντατικοποίηση της προσπάθειάς τους.

Στα οργανωτικά κίνητρα υπάγονται η πτώχευση και ο ανταγωνισμός

και στα ατομικά η μισθολογική διάρθρωση και η μονιμότητα των

δημοσίων υπαλλήλων.

α. βελτίωση κατανομής των πόρων - προσαρμογή της παραγωγής στις

προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού (προσαρμογή και των τιμών / λ.χ.

ύδρευση)

β. διανομή του εισοδήματος και του πλούτου - διαφοροποίηση τιμών

προϊόντων και υπηρεσιών ανάλογα με τις εισοδηματικές τάξεις

γ. σταθεροποίηση της οικονομίας - περιορισμός ανεργίας και πληθωρισμού

δ. προώθηση οικονομικής μεγέθυνσης και οικονομικής και περιφερειακής

ανάπτυξης

6
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Ποια είναι τα αίτια των ελλειμμάτων των Δημόσιων 

επιχειρήσεων ; 

Αίτια δημιουργίας των ελλειμμάτων στις δημόσιες επιχειρήσεις

Οι δημόσιες επιχειρήσεις υποφέρουν από ελλείμματα λόγω 2 κύριων

προβλημάτων:

i. της μονοπωλιακής τους φύσης και παρουσιάζουν αύξουσες αποδόσεις

κλίμακας σε συνδυασμό και με τον επιδιωκόμενο στόχο της αριστοποίησης

της κατανομής των πόρων που επιβάλλει τιμολόγηση με βάση το οριακό

κόστος παραγωγής.

ii. της τεχνολογικής αναποτελεσματικότητας που οδηγεί σε υψηλό κόστος

παραγωγής το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από αντίστοιχα υψηλές τιμές

των προϊόντων γιατί οι δημόσιες επιχειρήσεις παρέχουν συνήθως αγαθά

(προϊόντα & υπηρεσίες) ευρείας κατανάλωσης και η επιβολή υψηλών τιμών θα

ήταν ανεπιθύμητη από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οι δημόσιοι φορείς θέλουν να κρατήσουν τις τιμές των προϊόντων των δημοσίων

επιχειρήσεων χαμηλές ώστε να ελέγξουν τις πληθωριστικές τάσεις, προκαλώντας

όμως ελλείμματα, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μείωση των

ελλειμμάτων και αναζωπυρώνεται με άλλον τρόπο ο πληθωρισμός και

Επιπλέον, οι εποπτεύοντες φορείς καθορίζουν, με κριτήριο την πολιτική τους

επιβίωση, τις διάφορες πολιτικές που πρέπει να ακολουθούν οι δημόσιες

επιχειρήσεις στερώντας αυτές από τη δυνατότητα για ανάληψη πρωτοβουλιών και

την ανάληψη ευθυνών.

Για ποιους λόγους επιλέγεται η ιδιωτικοποίηση;

Λόγοι ιδιωτικοποίησης:

α) αύξηση της αποτελεσματικής χρήσης των περιορισμένων

παραγωγικών πόρων,

β) μείωση των δανειακών αναγκών του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

γ) μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών,

δ) ενδυνάμωση του κλίματος των βιομηχανικών σχέσεων και της

επιχειρηματικότητας,

ε) βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών και

της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και

στ) περισσότερο ορθολογική αξιολόγηση των επενδυτικών

προγραμμάτων.

8
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Ποιοι είναι οι βασικότερες μορφές - τρόποι 

υλοποίησης της ιδιωτικοποίησης;

Η ενεργή παρέμβαση του κράτους έγινε αιτία οικονομικών αδιεξόδων, οικονομικής

στασιμότητας και αδράνειας. Για το λόγο αυτό παρατηρείται μία τάση

αποκρατικοποίησης των δημοσίων επιχειρήσεων με τη μεταφορά του συνόλου ή

μέρους των δραστηριοτήτων τους στον ιδιωτικό τομέα.

Η έννοια της ιδιωτικοποίησης είναι ευρύτερη από την έννοια της

αποκρατικοποίησης γιατί στην έννοια της ιδιωτικοποίησης εμπίπτουν όλες οι

δραστηριότητες που αφαιρούνται από την αρμοδιότητα δημόσιου τομέα και δεν

περιορίζεται στη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από το δημόσιο στον ιδιωτικό

τομέα.

Τρεις είναι οι βασικοί τρόποι ιδιωτικοποιήσεων:

1. Πώληση περιουσιακών στοιχείων του κράτους σε ιδιώτες.

2. Εργολαβική ανάθεση σε ιδιωτικούς φορείς της παραγωγής την παραγωγή

ορισμένων υπηρεσιών για λογαριασμό του κράτους.

3. Διανομή κουπονιών στους πολίτες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από

κατάλογο συγκεκριμένων πωλητών που ικανοποιούν συγκεκριμένες

προδιαγραφές.

4. Απελευθέρωση της αγοράς από εμπόδια εισόδου σε αυτήν ιδιωτών.

Οι βασικοί στόχοι των ιδιωτικοποιήσεων συνοψίζονται στα εξής:

1. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων

και η καλύτερη χρήση των περιορισμένων πόρων. Για να επιτύχει ο

παραπάνω στόχος της ιδιωτικοποίησης πρέπει να συνοδεύεται από τη μείωση

του κρατικού παρεμβατισμού και από ελευθερία εισόδου στην αγορά. Με την

ιδιωτικοποίηση και την είσοδο άλλων επιχειρήσεων στον κλάδο εισάγεται η

πειθαρχία της αγοράς και το κίνητρο της ανταγωνιστικότητας.

2. Η μείωση των δανειακών αναγκών του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

3. Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των πολιτών

4. Ενδυνάμωση του κλίματος των βιομηχανικών σχέσεων και της

επιχειρηματικότητας.

5. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών

6. Περισσότερο ορθολογική αξιολόγηση των επενδυτικών προγραμμάτων με τη

χρήση κριτηρίων κόστους - οφέλους και οικονομικής αποδοτικότητας.

10
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

6
γενικά θέματα που 
αφορούν τον 
προϋπολογισμό των 
δημοσίων φορέων

• Ο προϋπολογισμός ενός δημόσιου φορέα είναι ένα σύνολο λογαριασμών, οι

οποίοι περιέχουν τα ποσά των δαπανών και των εσόδων που αναμένεται να

πραγματοποιήσει σε μία χρονική περίοδο στο μέλλον.

• Ο προϋπολογισμός διαφέρει από το δημοσιονομικό πρόγραμμα. Διαφορές

υπάρχουν επίσης και ανάμεσα στους προϋπολογισμούς των δημοσίων και των

ιδιωτικών φορέων. Οι δημόσιοι φορείς που υποχρεούνται να συντάσσουν

προϋπολογισμό είναι η Κεντρική Κυβέρνηση, οι ΟΤΑ, οι ΟΚΑ, τα ΝΠΔΔ και οι

δημόσιες επιχειρήσεις (οι τέσσερις πρώτες κατηγορίες φορέων αποτελούν τη

γενική κυβέρνηση). Ο προϋπολογισμός ενός δημόσιου φορέα επιτελεί πέντε

βασικές λειτουργίες: την προγραμματική, την κατανεμητική, την αναδιανεμητική,

τη σταθεροποιητική και την αναπτυξιακή.

• Ανάλογα με το περιεχόμενό του, διακρίνονται δύο συστήματα προϋπολογισμού:

το σύστημα του ενιαίου προϋπολογισμού και το σύστημα των πολλαπλών

προϋπολογισμών.

• Οι πολλαπλοί προϋπολογισμοί, ανάλογα με τη φύση των εσόδων και των

εξόδων διακρίνονται σε έξι κατηγορίες: α) ο προϋπολογισμός εκμετάλλευσης

και ο προϋπολογισμός κεφαλαίου, β) ο τακτικός και οι έκτακτοι

προϋπολογισμοί, γ) ο ακαθάριστος και ο καθαρός προϋπολογισμός, δ) ο

ετήσιος και ο πολυετής προϋπολογισμός, ε) ο ταμιακός και ο διοικητικός

προϋπολογισμός και στ) ο κύριος προϋπολογισμός και οι προσαρτημένοι

προϋπολογισμοί. Η κατάταξη των εσόδων και των εξόδων του προϋπολογισμού

των δημοσίων φορέων πραγματοποιείται με δύο τρόπους: τον κλασικό και τον

προγραμματικό. Στην κλασική ταξινόμηση, τα έσοδα ταξινομούνται κατά

κατηγορίες και είδη, ενώ τα έξοδα κατά φορείς (γενικούς και ειδικούς) και κατά

κατηγορίες.

• Το ισοζύγιο του προϋπολογισμού είναι η σχέση ανάμεσα στα έσοδα και τα 

έξοδα ενός δημόσιου φορέα. Σύμφωνα με το ισοζύγιο, ο προϋπολογισμός 

μπορεί να χαρακτηρίζεται ως ισοσκελισμένος, πλεονασματικός ή ελλειμματικός. 

• Οι φάσεις του δημόσιου προϋπολογισμού είναι τέσσερις:
α) η κατάρτιση, β) η έγκριση (ψήφιση), γ) η εκτέλεση και δ) ο
έλεγχος.
• Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τον προϋπολογισμό των

δημοσίων φορέων είναι: η αρχή της δημοσιότητας, του
ενιαυσίου, της ειλικρίνειας, της σαφήνειας, της ενότητας, της
καθολικότητας, της ειδικότητας και του μη ειδικού πορισμού των
εσόδων.

12
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Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων;

Ο προϋπολογισμός προγραμμάτων έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

● Η κατηγοριοποίηση των δαπανών γίνεται με κριτήριο τις πολιτικές και τα

προγράμματα που χρηματοδοτούνται. Η λειτουργία ενός κράτους συμπυκνώνεται

στις εξής δράσεις: Άμυνα, εξωτερικές υποθέσεις, θησαυροφυλάκιο, δικαιοσύνη,

δράσεις για τον άνθρωπο και περιβάλλον.

● Η κατηγοριοποίηση ενός προϋπολογισμού προγραμμάτων περιλαμβάνει τρία ή

τέσσερα επίπεδα. Στο πρώτο καταγράφονται οι βασικοί τομείς ενός κράτους, στο

δεύτερο ή και στο τρίτο καταγράφονται τα προγράμματα που εξυπηρετούν κάθε

τομέα και στο τελευταίο εξειδικεύεται η υλοποίηση κάθε προγράμματος.

● Καταγράφονται όλοι οι υλικοί και ανθρώπινοι πόροι σε κάθε πρόγραμμα.

● Συσχετίζονται οι πόροι και τα αποτελέσματα.

● Τίθενται γενικοί και ειδικοί δείκτες για την αντικειμενική αξιολόγηση των

αποτελεσμάτων.

Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες του Προϋπολογισμού; 

Οι 5 λειτουργίες του προϋπολογισμού των δημόσιων φορέων:

1.Η προγραμματική λειτουργία: ο προϋπολογισμός αποτελεί το μέσο

βραχυχρόνιου προγραμματισμού της δραστηριότητά του.

2.Η κατανεμητική λειτουργία: ο προϋπολογισμός αποτελεί το μέσο κατανομής των

πόρων μεταξύ των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχει ο δημόσιος φορέας. Στον

ιδιωτικό τομέα τη λειτουργία αυτή επιτελεί ο μηχανισμός των τιμών ο οποίος

συντονίζει την προσφορά και τη ζήτηση.

3.Η αναδιανεμητική λειτουργία: με τον προϋπολογισμό επιτυγχάνεται η

αναδιανομή του εισοδήματος ανάμεσα στις εισοδηματικές τάξεις, γεωγραφικές

περιοχές κ.λ.π. η δωρεάν παροχή αγαθών σε χαμηλά εισοδηματικές τάξεις, η

επιβολή προοδευτικών φόρων βελτιώνουν τη διανομή του εισοδήματος. Ωστόσο

στη χώρας μας, δυστυχώς, το μεγαλύτερο μερίδιο στα έσοδα έχουν οι έμμεσοι

φόροι που επιβαρύνουν τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις που σε συνδυασμό με τη

φοροδιαφυγή καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή του προϋπολογισμού.

4.Η σταθεροποιητική λειτουργία: ο προϋπολογισμός επηρεάζει τα

μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας και εφόσον είναι διαμορφωμένος

κατάλληλα, μπορεί να βοηθά στη σταθεροποίηση της οικονομίας.

5.Η αναπτυξιακή λειτουργία: ο προϋπολογισμός μπορεί να επηρεάζει το ρυθμό

οικονομικής μεγέθυνσης ή οικονομικής ανάπτυξης μίας χώρας. Π.χ οι δαπάνες για

την εκπαίδευση ή οι επενδύσεις υποδομής προωθούν την οικονομικής ανάπτυξη

της χώρας.

13
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Ποιες είναι κυριότερες αδυναμίες και τα 

βασικότερα προβλήματα του Ελληνικού 

Προϋπολογισμού και πως θα μπορούσαν αυτά 

να αντιμετωπιστούν; 

Οι βασικές αδυναμίες που χαρακτήριζαν τον ελληνικό προϋπολογισμό

πριν την ψήφιση του ν.3871/2010 συνοψίζονται ως εξής :

α. Αδυναμίες ως προς την κατάρτιση του προϋπολογισμού, β.

Αδυναμίες ως προς την ψήφιση του προϋπολογισμού , γ. Αδυναμίες

ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού,

δ. Αδυναμίες ως προς τον έλεγχο του προϋπολογισμού

Συνοψίζοντας, τα κυριότερα προβλήματα του ελληνικού

προϋπολογισμού είναι :

 ΄Έλλειψη διαφάνειας

 Ετήσιος προϋπολογισμός χωρίς σύνδεση με τα αποτελέσματά

του.

 Μεγάλος βαθμός συγκεντρωτισμού στη λήψη αποφάσεων και

μικρή ευελιξία στην ανακατανομή των πόρων

 Πολλαπλοί έλεγχοι χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο

 Απουσία ουσιαστικής λογοδοσίας

 Οργανωτικές αδυναμίες

ΙΔΑΝΙΚΑ τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με τους

Προϋπολογισμούς Προγραμμάτων.

Για να αποφευχθούν τα μειονεκτήματα των κλασικών

προϋπολογισμών άρχισαν να χρησιμοποιούνται στη χώρα μας οι

λεγόμενοι προϋπολογισμοί προγραμμάτων.Οι προϋπολογισμοί αυτοί

δίνουν έμφαση στον επιδιωκόμενο στόχο και κατατάσσουν τα έσοδα

και τα έξοδα κατά πρόγραμμα δηλαδή, κατά τελικό επιδιωκόμενο

σκοπό. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατή η αξιολόγηση των

διαφόρων προγραμμάτων και ελέγχεται η αποδοτικότητα των

ποικίλων μέσων δράσης του δημόσιου φορέα, άρα και ο βαθμός στον

οποίο επιτυγχάνεται η οικονομική αρχή. Επίσης,οι προϋπολογισμοί

προγραμμάτων καλύπτουν κατά κανόνα μια μεγάλη χρονική περίοδο,

ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση έργων που διαρκούν περισσότερα

από ένα έτη.Βασική ιδέα των προϋπολογισμών προγραμμάτων είναι

η αποτύπωση των πολιτικών στόχων σε προγράμματα με μετρήσιμο

κόστος και αποτελέσματα.

15
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Ποιους σκοπούς μπορεί να εξυπηρετήσει η 

εφαρμογή των Προϋπολογισμών Προγραμμάτων; 

Η Εφαρμογή Του Προϋπολογισμού Προγραμμάτων Εξυπηρετεί:

 Ενιαία απεικόνιση τακτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού

δημοσίων επενδύσεων και ειδικών λογαριασμών

 Δυνατότητα προσδιορισμού του κόστους ενός προγράμματος

 Διευκόλυνση της αξιολόγησης μίας δράσης της αποτελεσματικότητας και

αποδοτικότητάς της.

 Ενίσχυση της υπευθυνότητας των φορέων

 Ορθή δημοσιονομική διαχείριση

 Ουσιαστικός έλεγχος των δημοσίων δαπανών

 Αποτύπωση όλων των δράσεων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου

τομέα

 Πλήρης διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης

• Οι προϋπολογισμοί προγραμμάτων, που άρχισαν να

χρησιμοποιούνται πρόσφατα, κατατάσσουν τα έσοδα και τα έξοδα

κατά πρόγραμμα, δηλαδή κατά τελικό σκοπό, και επιτρέπουν την

αξιολόγηση των δημοσίων δαπανών και την εφαρμογή νέου

λογιστικού συστήματος. Η κατηγοριοποίησή τους περιλαμβάνει τρία

ή τέσσερα στάδια (λειτουργίες, προγράμματα, δράσεις).

16
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ;

Διαφορετικές 
αντιλήψεις 

για τον ρόλο 
του κράτους

• Μερκαντιλιστές: το κράτος θα πρέπει να στηρίζει
ενεργά το εμπόριο και τη βιομηχανία.

• Φιλελεύθεροι - δόγμα laissez faire: Το κράτος
δεν πρέπει να ρυθμίζει ή να ελέγχει τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός υπηρετεί
με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα της
κοινωνίας

• Μαρξιστές: αναγνωρίζεται η ανάγκη για έναν
μεγαλύτερο ρόλο του κράτους στον έλεγχο των
μέσων παραγωγής

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τον ρόλο του κράτους αντανακλώνται σε

δύο συμπίπτουσες στρατηγικές, την απορρύθμιση και την

ιδιωτικοποίηση.

Η πρώτη αφορά τον περιορισμό του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους και

η δεύτερη αφορά την εκχώρηση στον ιδιωτικό τομέα σημαντικού

τμήματος των δραστηριοτήτων του κράτους.

Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 πολλές

κυβερνήσεις έλαβαν πιο ενεργό ρόλο στην οικονομία.

Οι διαφορές αυτές εξαρτώνται από το πόσο σοβαρές θεωρεί 
κάποιος τις αποτυχίες της αγοράς, αλλά και πόσο 
αποτελεσματικό θεωρεί ότι είναι το κράτος στην 

αντιμετώπισή τους. 

Οι δραστηριότητες του Κράτους στην οικονομία 

• Παρέχει ένα νομικό σύστημα – απαραίτητο για τη λειτουργία
της οικονομίας της αγοράς.

• Παράγει αγαθά (πχ άμυνα, εκπαίδευση, ταχυδρομικές υπηρεσίες)

• Επηρεάζει τι παράγει ο ιδιωτικός τομέας μέσω επιδοτήσεων,
φόρων, πιστώσεων και ρυθμίσεων.

• Αγοράζει αγαθά και υπηρεσίες από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία
στη συνέχεια παρέχει στις επιχειρήσεις και στα νοικοκυριά.

• Αναδιανέμει το εισόδημα

17
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Άλλες Θεωρήσεις για τον Ρόλο του Κράτους

• Δεοντολογική ανάλυση

• Τι οφείλει να κάνει το κράτος .

Πχ αν δεν υπάρχουν αποτυχίες τις αγοράς, τότε αρκεί να ενδιαφέρετε για τη

διανομή των πόρων.

• Αν υπάρχουν αποτυχίες της αγοράς τότε πρέπει να δράσει.

• Πρέπει όμως να δειχθεί ότι υπάρχει τρόπος παρέμβασης στην αγορά που

βελτιώνει τη θέση ενός ατόμου χωρίς να χειροτερεύει τη θέση κάποιου άλλου

(βελτίωση κατά Pareto).

• Πρέπει όμως να δειχθεί ότι οι πολιτικές διαδικασίες και οι γραφειοκρατικές δομές

μιας δημοκρατικής κοινωνίας έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν μια αποτυχία

της αγοράς και να επιτύχουν μια βελτίωση κατά Pareto.

• Θετική ανάλυση

• Περιγραφή και ερμηνεία του τι πραγματικά κάνει το κράτος.

19
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Πώς προσεγγίζεται θεωρητικά η
αποτελεσματικότητα και η αποτυχία της
αγοράς;

Για να λειτουργήσουν οι αγορές, πρέπει να υπάρχουν σαφώς προσδιορισμένα

δικαιώματα ιδιοκτησίας και σχετικά συμβόλαια

Οι κρατικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην προστασία των πολιτών και της

ιδιοκτησίας, την επιβολή των συμβολαίων και τον ορισμό των δικαιωμάτων

ιδιοκτησίας θεωρείται ότι παρέχουν τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονται όλες οι

οικονομίες της αγοράς.

Οι αγορές δεν είναι αποτελεσματικές κατά Pareto κάτω από 6 σημαντικές συνθήκες

που ονομάζονται αποτυχίες της αγοράς και οι οποίες δικαιολογούν την κρατική

δραστηριότητα.

1. Αποτυχία του ανταγωνισμού -(απουσία τέλειου ανταγωνισμού –

δηλαδή αρκετά μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που κάθε μια πιστεύει ότι δεν

έχει επίδραση στις τιμές – η καμπύλη ζήτησης είναι οριζόντια και η

τιμολόγηση γίνεται με βάση την σχέση τιμή=οριακό έσοδο=οριακό κόστος).

2. Ύπαρξη δημόσιων αγαθών – αγαθά που δεν θα προσφερθούν από την

αγορά (πχ εθνική άμυνα) είτε αν προσφερθούν θα είναι σε μικρή κλίμακα (πχ

σημαδούρες). Αμιγή δημόσια αγαθά – το κόστος δεν αυξάνεται αν ένα ακόμα άτομο

απολαύσει τα οφέλη τους, είναι δύσκολο να αποκλειστούν κάποια άτομα από την

απόλαυση ενός δημόσιου αγαθού. (διάκριση μεταξύ αμιγώς δημόσιων αγαθών,

ιδιωτικών αγαθών που παρέχονται από το Κράτος.

3. Ύπαρξη εξωτερικοτήτων (αρνητικές vs. θετικές). Αρνητικές: η

δραστηριότητα ενός ατόμου επιβάλλει κόστος σε άλλους. Θετικές: οι πράξεις ενός

ατόμου αποφέρουν οφέλη σε άλλους.

4. Αποτυχίες πληροφόρησης: ατελής πληροφόρηση καθώς η ιδιωτική αγορά

συχνά παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες (πχ μετεωρολογία, υπηρεσίες

ακτοφυλακής κλπ)

5. Στρεβλώσεις στην αγορά: ανεργία, πληθωρισμός, ανισορροπία.

6. Μη πλήρεις αγορές (οι ιδιωτικές αγορές αποτυγχάνουν να παράσχουν ένα

αγαθό ή μια υπηρεσία, παρότι το κόστος παροχής του είναι μικρότερο από ό,τι είναι

διατεθειμένα να πληρώσουν τα άτομα) – μια πλήρης αγορά θα παρείχε όλα τα

αγαθά και υπηρεσίες που το κόστος παροχής τους είναι μικρότερο από ό,τι είναι

διατεθειμένα να πληρώσουν τα άτομα.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα της Ελληνικής 
Δημοσιονομικής Διαχείρισης;

Έλλειψη διαφάνειας, Προϋπολογισμός ετήσιος, χωρίς
σύνδεση µε αποτελέσματα, Μεγάλος βαθμός
συγκεντρωτισμού στη λήψη αποφάσεων.
•Ανυπαρξία πολυετούς πλαισίου και εκ των άνω
προσέγγισης του προϋπολογισμού (όρια δαπανών) και
αξιολόγησης της αποδοτικότητας των δαπανών των
επιμέρους υπουργείων.
•Μικρή ευελιξία σε ανακατανομή πόρων,
•Διασπορά αρμοδιοτήτων,
•Πολλαπλοί έλεγχοι μη ουσιαστικοί,
•Απουσία ουσιαστικής λογοδοσίας,
•Οργανωτικές αδυναμίες

Ποια είναι τα ελληνικά ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ;

Ο Υπουργός Οικονομικών έχει τη γενική διαχείριση των οικονομικών

της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και τον γενικό συντονισμό και την

εποπτεία των οικονομικών των λοιπών φορέων της Γενικής

Κυβέρνησης. Το ΓΛΚ (ΓΓ Δημοσιονομικής Πολιτικής) αποτελεί την

υπηρεσία κλειδί για την εκπλήρωση αυτού του ρόλου.

21
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Ποιος είναι ο ρόλος του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους στη δημοσιονομική πολιτική;

Η αναδιαμόρφωση των διαδικασιών δημοσιονομικής διαχείρισης

επεφύλασσε ρόλο- κλειδί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Ακολουθώντας τις σύγχρονες πρακτικές διαχείρισης των δημόσιων

οικονομικών, ο ρόλος του έπρεπε να αλλάξει με έμφαση στον επιτελικό

του χαρακτήρα.

Οι κρίσιμες αρμοδιότητες από αυτή τη σκοπιά συνοψίζονται α) στη

χάραξη οικονομικής πολιτικής και την κατάρτιση της μεσοπρόθεσμης

δημοσιονομικής στρατηγικής, β) στην κατάρτιση των προϋπολογισμών

Κράτους και Γενικής Κυβέρνησης και του απολογισμού και

ισολογισμού του Κράτους, και γ) στην εποπτεία της εκτέλεσης τους.

--Ο ρόλος του ΓΛΚ στο 

σύστημα δημοσιονομικής 

διαχείρισης είναι 

συνυφασμένος με τον

ρόλο του Υπουργού 

Οικονομικών τον οποίο και 

υποστηρίζει.

--Σήμερα το ΓΛΚ αποτελεί τη

Γενική Γραμματεία 

Δημοσιονομικής Πολιτικής

Το ΓΛΚ καταρτίζει και επικαιροποιεί το

Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής

Στρατηγικής και το σχέδιο του ετήσιου

Κρατικού Προϋπολογισμού, που

περιλαμβάνει επιμέρους προτάσεις για τις

πιστώσεις των φορέων. Η αρμοδιότητα

και ευθύνη του ενισχύθηκαν και

διευρύνθηκαν στην κατάρτιση και

παρακολούθηση του προϋπολογισμού

όλων των φορέων της Γενικής

Κυβέρνησης, τη διαχείριση του Λογιστικού

συστήματος της Γενικής Κυβέρνησης και

του συστήματος δημοσιονομικών

αναφορών για όλους τους υποτομείς της

ΓΚ

Για την υποστήριξη του ρόλου του ΓΛΚ αναπτύχθηκε από το 2010 και μετά

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικής

Κυβέρνησης, που καλύπτει προϋπολογισμό, θησαυροφυλάκιο, δημοσιονομικό

έλεγχο, παροχή πληροφοριών. Το ΟΠΣ αυτό διασυνδέθηκε με άλλα πληροφοριακά

συστήματα του ΓΛΚ, του ΥπΟικ αλλά με τους φορείς που συμμετέχουν στο

αντίστοιχο δίκτυο συντονισμού του και εξελίσσεται διαρκώς.
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ΜΕΡΟΣ IV

Συνοδευτικό 
κείμενο Ταγκαλάκη 
- Σαραϊδάρη

Η ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-
[ΟΝΕ] :

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ



Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com 23

Τι σημαίνει και ποια είναι η σημασία της 

Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης; 

Με τον όρο δημοσιονομική διακυβέρνηση εννοείται το σύνολο

των κανόνων, ρυθμίσεων και διαδικασιών που πρέπει να

υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη μιας οικονομικής ένωσης και οι

οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται

,καταρτίζεται , ψηφίζεται , υλοποιείται και παρακολουθείται ο

προϋπολογισμός κάθε κράτους-μέλους. Πιο συγκεκριμένα, η

δημοσιονομική διακυβέρνηση περιλαμβάνει εθνικούς

αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες, τη δημιουργία

ανεξάρτητων δημοσιονομικών ινστιτούτων και τη θέσπιση

μεσοπρόθεσμαων δημοσιονομικών πλαισίων.

Σύμφωνα με τη θεωρία των άριστων νομισματικών περιοχών ,

μια νομισματική ένωση πρέπει να συνοδεύεται από κεντρική

οργάνωση των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών-μελών

που την απαρτίζουν. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα

παροχής οικονομικής στήριξης (αυτόματες μεταβιβαστικές

πληρωμές) σε περιφέρειες που πλήττονται από αρνητικές

διαταραχές. Η επιτυχής εφαρμογή της θεωρίας των άριστων

νομισματικών περιοχών προϋποθέτει ένα κατάλληλο πλαίσιο

λειτουργίας των εθνικών δημοσιονομικών προγραμμάτων σε μια

νομισματική ένωση. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι εθνικές

κυβερνήσεις θα πρέπει να διατηρήσουν σημαντικό βαθμό

ευελιξίας και αυτονομίας. Από την άλλη πλευρά ,σύμφωνα με τη

Συνθήκη του Μάαστριχτ και το ΣΣΑ θα πρέπει η ασκούμενη

δημοσιονομική πολιτική από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης να

πειθαρχεί σε σαφείς κανόνες που αναφέρονται στην ισορροπία του

κρατικού τους προϋπολογισμού.
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Ποιοι είναι οι κυριότεροι στόχοι της 

Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης; 

Οι στόχοι της δημοσιονομικής διακυβέρνησης συνοψίζονται

στους εξής:

•Επίτευξη υγιούς θέσης του προϋπολογισμού με την πρόληψη

της παρουσίας ελλειμμάτων σε αυτόν προκειμένου να μη

συσσωρεύεται δημόσιο χρέος.

• Μείωση της κυκλικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής

•Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων δαπανών,

γεγονός που

•θα εξασφαλίζει την πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των

παραγωγικών πόρων,

•Καλύτερο συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών των

κρατών-μελών.

Η Δημοσιονομική Διακυβέρνηση μπορεί να συμβάλλει στη

σταθερότητα της οικονομίας μέσω της εξομάλυνσης των

επιδράσεων του οικονομικού κύκλου, μέσω του επηρεασμού του

γενικού επιπέδου των τιμών και της σταθεροποίησης των

προσδοκιών. ΄Ετσι δημιουργεί ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο η

άσκηση κατάλληλης νομισματικής πολιτικής μπορεί να

διασφαλίσει τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Ο ρόλος

αυτός προσλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια

νομισματική ένωση.

Η φιλοσοφία της Συνθήκη του Μάαστριχτ ήταν ότι το κοινό

ευρωπαϊκό νόμισμα (το ευρώ) θα έχει επιτυχή πορεία μόνο αν

διασφαλιζόταν η σταθερότητα των τιμών στις οικονομίες των

κρατών – μελών. Αυτό θα ήταν εφικτό μόνο αν εξασφαλιζόταν η

δημοσιονομική ισορροπία στα κράτη-μέλη δηλαδή,

προϋπολογισμοί ισοσκελισμένοι ή πλεονασματικοί , η οποία με τη

σειρά της θα εξασφάλιζε σταθερότητα τιμών.
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Ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες που ανέδειξαν οι 

δύο τελευταίες κρίσεις σχετικά με την 

αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης;

Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 και η
επακόλουθη κρίση δημόσιου και ιδιωτικού χρέους σε χώρες της
Ευρωζώνης, ανέδειξαν ουσιαστικές θεσμικές αδυναμίες στην
αρχιτεκτονική της Ευρωζώνης.

Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) δεν διέθετε εργαλεία

για την αποτροπή και τον περιορισμό της κρίσης χρέους.

• Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) απέτυχε να
ελέγξει τη συσσώρευση δημόσιου χρέους κατά την περίοδο
πριν από την κρίση.

• Δεν υπήρχε επαρκής παρακολούθηση και έλεγχος των
μακροοικονομικών ανισορροπιών (τη διόγκωση του ιδιωτικού
χρέους και τη
δημιουργία υψηλών ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών).

• Η αρνητική ανάδραση τραπεζών-κράτους σε αρκετές χώρες της

ευρωζώνης επέτεινε την οικονομική κρίση και βάθυνε την ύφεση.

• Το θεσμικό πλαίσιο της ευρωζώνης, δε διέθετε κατάλληλα
εργαλεία διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων και δεν υπήρχε
πρόβλεψη για επιμερισμό των κινδύνων.

Με ποιον τρόπο αντέδρασε στη χρηματ/κή κρίση η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα;

Η δυναμική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είχε ως

αποτέλεσμα

• την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της αγοράς,

• τον περιορισμό της διάχυσης της κρίσης δημόσιου χρέους,

• τη στήριξη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ και

• τη διαφύλαξη της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Παρείχε το χρόνο που απαιτούνταν ώστε οι κυβερνήσεις της ζώνης του ευρώ να
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος και την ενίσχυση της ΟΝΕ.
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Θεωρείτε ότι είναι δυνατή η  διασφάλιση της 

δημοσιονομικής σταθερότητας μέσω των 

δημοσιονομικών κανόνων της ευρωζώνης;

Η άσκηση της νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια της ευρωζώνης αποτελεί

αποκλειστική αρμοδιότητα των κεντρικών της οργάνων. Στον αντίποδα, τα κράτη

μέλη της είναι αρμόδια για την άσκηση της οικονομικής και δημοσιονομικής τους

πολιτικής. Μια ένωση όμως που παρουσιάζει τα ανωτέρω χαρακτηριστικά

θεωρείται εκ προοιμίου αναποτελεσματική, καθώς δεν μπορεί να διασφαλίσει τη

δημοσιονομική βιωσιμότητα των κρατών μελών της. Η πλήρης νομισματική

ένωση προϋποθέτει και την πλήρη δημοσιονομική ολοκλήρωση, διαφορετικά

αδυνατεί να ανταπεξέλθει στα διάφορα προβλήματα, που ανακύπτουν. Τούτο

αποδείχθηκε περίτρανα κατά την περίοδο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης,

όταν κράτη, που παρουσίαζαν σοβαρότατα δημοσιονομικά ελλείμματα και

υψηλότατα δημόσια χρέη, έφτασαν στα όρια της οικονομικής κατάρρευσης .

Σε μια προσπάθεια εξυγίανσης της δημοσιονομικής θέσης των κρατών μελών

της, η ευρωζώνη μεταρρύθμισε το πλαίσιο των δημοσιονομικών της κανόνων,

υιοθετώντας νέους πιο αυστηρούς κανόνες, μεθόδους, διαδικασίες και όργανα,

στα οποία εντάσσονται μεταξύ άλλων και οι προαναφερθείσες ανεξάρτητες αρχές.

Τούτο, σε συνδυασμό με τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια περί ορθής

δημοσιονομικής διαχείρισης στο εσωτερικό των κρατών μελών, βελτίωσε σε

σημαντικό βαθμό τις δημοσιονομικές επιδόσεις. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι

χαρακτηριστική. Το πρωτογενές της αποτέλεσμα, το οποίο το 2009 συνίστατο σε

έλλειμμα 10% του ΑΕΠ, ισοσκελίστηκε την περίοδο 2013 έως 2015, ενώ σήμερα

πλέον είναι πλεονασματικό . Η υιοθέτηση του νέου πλαισίου δημοσιονομικών

κανόνων αποδεικνύεται ότι επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην ευρωζώνη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί η συμβολή του υπό μελέτη κανονιστικού

πλαισίου στην τόνωση της δημοσιονομικής ευθύνης του κάθε κράτους μέλους

και στη βελτίωση της δημοσιονομικής του συμπεριφοράς. Ειδικότερα, τα

περισσότερα εξ αυτών εκδήλωσαν την τάση να μη πειθαρχούν στις αρχές της

ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, προβαίνοντας σε δημόσιες δαπάνες

ιδιαίτερα υψηλές συγκριτικά με τα δημόσια έσοδα. Πέραν τούτου, παρατηρήθηκε

ότι σε περιόδους, κατά τις οποίες η οικονομία ενός κράτους καλπάζει, αυτό, αντί

να φροντίσει να εκμεταλλευτεί την οικονομική συγκυρία και να δημιουργήσει

δημοσιονομικό πλεόνασμα ή να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα, αυξάνει τις

δαπάνες του. Αντίθετα, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, που εκ των

πραγμάτων η οικονομία χρειάζεται στήριξη, προβαίνει σε περιορισμό των

δημοσίων δαπανών. Η νέα εθνική δημοσιονομική διακυβέρνηση, θέτοντας

αυστηρά ποσοτικά όρια, καθώς και μηχανισμούς, που ελέγχουν τον τρόπο

διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, θέτει φραγμούς σε συμπεριφορές

τέτοιου είδους, συμβάλλοντας , έτσι, στην επίτευξη των στόχων, που τίθενται σε

εθνικό δημοσιονομικό επίπεδο.
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Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τη δυνατότητα να

λάβουν μία χρηματοδοτική στήριξη η οποία θα φτάσει στο 2% του

ΑΕΠ τους, συνολικής αξίας των 240 δισ.ευρώ. Αυτό θα γίνει μέσω

ενός προληπτικού εργαλείου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

Σταθερότητας. Συγχρόνως, δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό

συμβούλιο ένα Ταμείο Ανάκαμψης με σκοπό τον περιορισμό των

επιπτώσεων από την κρίση.

Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες δύο είναι οι βασικοί

κίνδυνοι που ενέχει αυτή η χρηματοδότηση.

1. ότι συνήθως τα κράτη μέλη καθυστερούν να απορροφήσουν

τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά κεφάλαια

2. οι εθνικές κυβερνήσεις είναι περιορισμένες στη διοχέτευση

μεγάλων ποσών ως προς τις δημόσιες επενδύσεις.

Επίσης υποστηρίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης με τον τρόπο αυτό

υπονομεύει τη χρηματοδότηση αυτή και χρειάζεται να συνδυαστεί

με μία χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων.

Το ελληνικό σχέδιο έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει τους πόρους

αυτούς, σε μεταρρυθμίσεις και να αντιμετωπίσει τα εξής:

❑ Το παραγωγικό κενό ως προς την οικονομία

❑ Τις μειωμένες επενδύσεις στην ελληνική επικρατεί

❑ Το μεγάλο κόστος δανεισμού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις

στην χώρα

Ποιες είναι οι κυριότερες Προκλήσεις και 
προϋποθέσεις κατά την αξιοποίηση του NGEU;
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Αναφέρετε συνοπτικά ποιες είναι οι κυριότερες 
αλλαγές  για τη διακυβέρνηση της ΟΝΕ από την 

έναρξη της κρίσης χρέους του 2008;

• Για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, αρχικά ελήφθησαν

μέτρα άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των κρατών- μελών που επλήγησαν, όπως

η παροχή διακυβερνητικών δανείων προς την Ελλάδα.

• Στη συνέχεια, ενισχύθηκε το πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας και συντονισμού

των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (δηλ. η ενίσχυση του ΣΣΑ

με τις δέσμες των έξι και των δύο μέτρων, η σύναψη του Δημοσιονομικού

Συμφώνου και η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και της Διαδικασίας

Μακροοικονομικών Ανισορροπιών) και δημιουργήθηκαν μηχανισμοί επίλυσης

κρίσεων.

• Tο 2010 ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το

οποίο χορήγησε χρηματοδοτική στήριξη στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την

Ελλάδα την περίοδο 2010-2012 και τον Οκτώβριο του 2012 ιδρύθηκε ο διάδοχός

του μόνιμος μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός

Σταθερότητας, ο οποίος παρείχε χρηματοδοτική στήριξη στην Ισπανία

(Δεκέμβριος 2012), την Κύπρο (Μάϊος του 2013) και την Ελλάδα (Αύγουστος

2015).

• Συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, το οποίο είναι

υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού

συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πρόληψη και τον μετριασμό του

συστημικού κινδύνου.

• Προωθήθηκε η δημιουργία της τραπεζικής ένωσης με τον Ενιαίο Εποπτικό

Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και την εισαγωγή

αυστηρότερων κανόνων για τη ρύθμιση και την εποπτεία των τραπεζών (το ενιαίο

εγχειρίδιο κανόνων).

• Το 2012 θεσμοθετήθηκε το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο διεύρυνε τους

δημοσιονομικούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, υποχρέωσε τα κράτη να

προσδώσουν στον κανόνα του ισοσκελισμένου ή πλεονασματικού

προϋπολογισμού ισχύ, ιδανικά, συνταγματικής υφής, ενσωματώνοντάς τον στην

εσωτερική έννομη τάξη τους και, όταν τον παραβαίνουν, να προχωρούν άμεσα

στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων.

• Το καθεστώς περί ενίσχυσης των κρατών από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

τροποποιήθηκε επίσης ουσιωδώς. Χορηγείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να

τροποποιεί, χωρίς τη συναίνεση του κράτους, τα σχετικά προγράμματα και να

συμμετέχει στη διαχείριση όταν το κράτος έχει λάβει οικονομική ενίσχυση από

τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
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Αναφέρετε συνοπτικά ποιες είναι οι κυριότερες 

αλλαγές που προτάθηκαν στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ 

ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΕΔΡΩΝ.

Οι Πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωζώνης

δημοσίευσαν τον Ιούνιο του 2015 την «Έκθεση των Πέντε Προέδρων» στην οποία

επισημαίνεται ότι παρά τις σημαντικές θεσμικές βελτιώσεις που έγιναν μετά την

κρίση χρέους, εξακολουθούν να υφίστανται οι επιπτώσεις των αρχικών αδυναμιών

της ΟΝΕ.

Η Έκθεση των Πέντε Προέδρων πρότεινε την υλοποίηση δράσεων σε τέσσερις

κατευθύνσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες:

• προς μια ουσιαστική Οικονομική Ένωση που να επιτυγχάνει 

σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών προς τα υψηλότερα επίπεδα 

ευημερίας. Για το σκοπό αυτό προτείνεται: η δημιουργία ενός συστήματος

(ανεξάρτητων) αρχών ανταγωνιστικότητας της ζώνης του ευρώ, η ενισχυμένη εφαρμογή 

της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, η μεγαλύτερη έμφαση στους τομείς 

της απασχόλησης και των κοινωνικών επιδόσεων, και η ενίσχυση του συντονισμού των

οικονομικών πολιτικών στο πλαίσιο ενός ανανεωμένου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

• προς μια Χρηματοοικονομική Ένωση που θα διασφαλίζει ότι οι

αποφάσεις της ενιαίας νομισματικής πολιτικής θα διαχέονται με ενιαίο 

τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη, θα εγγυάται την ακεραιότητα του ευρώ σε 

ολόκληρη την ΟΝΕ και θα αυξάνει τον επιμερισμό των κινδύνων με τον 

ιδιωτικό τομέα. Αυτό απαιτεί την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης (ενιαία εποπτεία των

τραπεζών, ενιαίο καθεστώς εξυγίανσης των τραπεζών και ενιαίο σύστημα ασφάλισης των

καταθέσεων). Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει η Ένωση Κεφαλαιαγορών, ώστε να 

εξασφαλίσει περισσότερο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης έτσι ώστε οι επιχειρήσεις 

να μπορούν να αντλούν χρηματοδοτικούς πόρους από τις κεφαλαιαγορές και να έχουν

πρόσβαση σε άλλες πηγές μη τραπεζικής χρηματοδότησης.

• προς μια Δημοσιονομική Ένωση που εξασφαλίζει τόσο τη

βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών όσο και τη δημοσιονομική

σταθεροποίηση. Οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές πρέπει να εγγυώνται ότι το δημόσιο

χρέος είναι βιώσιμο και να διασφαλίζουν ότι οι δημοσιονομικοί αυτόματοι σταθεροποιητές 

μπορούν να λειτουργούν για τον μετριασμό των οικονομικών κλυδωνισμών οιασδήποτε χώρας.

Mακροπρόθεσμα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια λειτουργία δημοσιονομικής σταθεροποίησης 

για ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο μιας πολύ ισχυρή κρίσης.

• προς μια Πολιτική Ένωση που αποτελεί τη βάση όλων των ανωτέρω

χάρη στη γνήσια δημοκρατική λογοδοσία, τη νομιμοποίηση και τη

θεσμική ενίσχυση.
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Οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική της 
ΟΝΕ μετά την Έκθεση των Πέντε 

Προέδρων
• Αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή στις προκλήσεις

που δέχεται η ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. Η ευελιξία που προσφέρουν οι κανόνες του

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις

και τις επενδύσεις.

• Κοινωνικοί Δείκτες στο αναθεωρημένο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Οι κοινωνικές

πτυχές ελήφθησαν εξίσου υπόψη με τις οικονομικές πτυχές, με ειδικές συστάσεις και νέους

κοινωνικούς δείκτες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

• Δημιουργία Εθνικών Συμβουλίων Παραγωγικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε

επίσης μία Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

• Σχεδιασμός και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων

(ΕΣΑΚ). Η Επιτροπή πρότεινε να τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή, έως το 2025, ένα ΕΣΑΚ, το

οποίο θα εξασφαλίζει σε όλους τους καταθέτες της ζώνης του ευρώ τον ίδιο βαθμό

προστασίας, ακόμη και σε περίπτωση μεγάλων τοπικών κλυδωνισμών.

• Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ) ώστε να στηρίξει

την αξιολόγηση της εφαρμογής των

• δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

• Διευκόλυνση πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση μέσω της

Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

• Σταδιακή ενίσχυση (ως το 2025) ενιαίας εκπροσώπησης της ζώνης του ευρώ σε διεθνείς

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
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Το 2015 δημοσιεύτηκε η έκθεση των 5 προέδρων η οποία παρουσιάζει έναν οδικό

χάρτη, ο οποίος εμβαθύνει στη νομισματική και στην οικονομική Ένωση και

αποτελείται από κάποιες δράσεις, οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το 2025.

Ο οδικός χάρτης αυτός για την εμβάθυνση της ΟΝΕ, αποτελείται από τρία στάδια.

1ο στάδιο Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει άμεσα μέτρα για την οικονομική Ένωση,

που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική απασχόληση και την ενίσχυση

της οικονομικής πολιτικής . Επιπρόσθετα περιλαμβάνει μέτρα για τη

Χρηματοοικονομική Ένωση με σκοπό την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης

μέσω ενός Ενιαίου Ταμείου εξυγίανσης, και γενικά μέτρα τα οποία βοηθούν στη

σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα των κρατών μελών. Επίσης, στο στάδιο

αυτό ως προς τη δημοσιονομική Ένωση, θεσπίζει ένα Ευρωπαϊκό δημοσιονομικό

συμβούλιο το οποίο θα αξιολογεί τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών.

Το 2ο στάδιο Το δεύτερο στάδιο έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση της ΟΝΕ ως

οικοδόμημα, δηλαδή τα κράτη-μέλη που την αποτελούν να είναι πιο δεσμευμένα

απέναντί της.

Το 3ο στάδιο Το τρίτο και τελευταίο στάδιο το οποίο προσδίδει ένα είδος

σταθερότητας στην ΟΝΕ που θα αφορά όλους του πολίτες των κρατών-μελών, θα

ολοκληρωθεί μέχρι το 2025.

Η αξιολόγηση της προόδου

εμβάθυνσης  της ΟΝΕ τέσσερα

χρόνια μετά την έκθεση

των πέντε
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Οι δράσεις που αφορούν την Οικονομική Ένωση είναι ότι

αναδιαμορφώθηκε το σύστημα της δημοσιονομικής

διακυβέρνησης και δόθηκε μεγάλη έμφαση στα προβλήματα τα

οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες των κρατών-μελών. Δράσεις οι

οποίες έχουν να κάνουν με την χρηματοοικονομική Ένωση

είναι όπως, εξελίχθηκε θετικά η ολοκλήρωση ως προς την

τραπεζική Ένωση, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να

μειώνονται και υιοθετήθηκαν κανόνες για να ασφαλιστούν οι

καταθέσεις των πολιτών των κρατών μελών.

Οι δράσεις που αφορούν τη Δημοσιονομική Ένωση είναι ότι

δημιουργήθηκε ένα δημοσιονομικό μέσο ανταγωνιστικότητας

και σύγκλισης και επίσης θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό

Δημοσιονομικό Συμβούλιο το οποίο ελέγχει αν εφαρμόζονται οι

δημοσιονομικοί Κανόνες. Επίσης, μεταρρυθμίστηκε και ο

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας και θεσπίστηκε κοινός

μηχανισμός ασφαλείας που έχει να κάνει με το Ενιαίο Ταμείο

εξυγίανσης, με τον τρόπο αυτό ενισχύεται ο τραπεζικός τομέας.

Εκτός από το πακέτο της ανάκαμψης, οι Ευρωπαίοι εταίροι,

θέσπισαν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο με χρονική

διάρκεια από το 2021 έως το 2027, ύψους 1074,3 δισ. ευρώ.

Οι δράσεις που αφορούν την πολιτική Ένωση είναι η έμφαση

ως προς τον κοινωνικό διάλογο και τις αποδόσεις

ευκαιριών, καθώς και της εντατικοποίησης ως προς τον

διάλογο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών

κοινοβουλίων.

Μετά την έκθεση των 
πέντε προέδρων, η ΟΝΕ 
σημείωσε σημαντική 
πρόοδο. 
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Ποιες θεωρούνται ότι είναι οι σημαντικότερες 

επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 για τις χώρες της 

Ευρωζώνης; 

Η Πανδημία, που παρουσιάστηκε από τις αρχές του 2020, έχει προκαλέσει

σημαντικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, έχει επηρεαστεί η

προσφορά και η ζήτηση λόγω της ανασφάλειας που νιώθουν πολλοί άνθρωποι

για το μέλλον τους. Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, πολλές κυβερνήσεις χωρών

προχώρησαν σε μία επιθετική πολιτική οικονομικών ενισχύσεων με στόχο να

περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις. Αυτή η κίνηση, προκάλεσε πληθώρα

αντιδράσεων από πολιτικούς που εξέφρασαν την ανησυχία τους για μια πιθανή

διόγκωση του δημοσίου χρέους πολλών χωρών, ειδικά στην Ευρωπαϊκή

Ένωση. Πολλοί πόροι από αυτούς προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Ανάκαμψης που στοχεύει κυρίως στην δημιουργία έργων υποδομής.

Αυτές τις συνθήκες, έχουν προκαλέσει μία σημαντική αύξηση των καταθέσεων

με την πρόβλεψη να είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Στον τομέα των

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αν και υπήρξε από το καλοκαίρι μία

σημαντική βελτίωση, η επιβράδυνση στον κατασκευαστικό τομέα της τάξης του

15,7% είναι η χαμηλότερη που έχει βρεθεί ποτέ ο κλάδος. Επιπρόσθετα,

αρνητικά κινείται ο τομέας των επενδύσεων με το δεύτερο κύμα της πανδημίας

να επηρεάζει σημαντικά τις όποιες επενδυτικές προσπάθειες λαμβάνουν χώρα.

Η εμφάνιση του δεύτερου και τρίτου κύματος της πανδημίας, έχει περιορίσει

περαιτέρω την καταναλωτική δαπάνη λόγω της ανασφάλειας που νιώθουν οι

κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση των εξαγωγών το 3ο τρίμηνο του

2020, βοήθησαν στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,4%. Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις

είναι απαισιόδοξες λόγω της χαμηλής ζήτησης που περιορίζει τις εισαγωγές

(ΕΚΤ,2020). Στον τομέα του τουρισμού, οι επιπτώσεις είναι ακόμα πιο

σημαντικές από οποιοδήποτε άλλο οικονομικό κλάδο και δυστυχώς αυτό

επιδεινώνεται λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς

αγορές. Τέλος, ο ρυθμός της μισθολογικής δαπάνης, παρουσιάζει σημαντική

μείωση στο τρίτο τρίμηνο 2020. Αυτό ενισχύεται και από την αντίστοιχη μείωση

των συμβατικών αποδοχών που προκύπτουν ευρέως σε όλες τις Ευρωπαϊκές

οικονομίες (ΕΚΤ,2020). Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η επιστροφή

της ευρωζώνης σε μία κανονικότητα, είναι σχετική με την ταχύτητα που θα

αναπτυχθεί η ανοσία στον πληθυσμό

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον περιορισμό της

Πανδημίας, προέρχονται κυρίως από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

και από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στις κρατικές ενισχύσεις και στα

μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
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Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει η Ε.Ε. για να

ανταπεξέλθει στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19

για τις χώρες της Ευρωζώνης ;

• Η ενισχυμένη εποπτεία, αποτελεί ένα πλαίσιο μέσω του οποίου

παρακολουθούνται το σύνολο των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών που

εφαρμόζονται με σκοπό την εξασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης. Ένα από τα

σημαντικότερα εργαλεία που δημιούργησε η ΕΕ για να αντιμετωπίσει τις

συνέπειες της πανδημίας, είναι το NGEU. Αποτελεί ουσιαστικά, το πρώτο

σημαντικό βήμα της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς για πρώτη φορά

υιοθετείται μία προσπάθεια να αμοιβαιοποιηθεί το χρέος σε Ευρωπαϊκό

επίπεδο.

• Το NGEU, λειτουργεί ταυτόχρονα με τα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνει κάθε

χώρα ξεχωριστά, ενώ δημιουργεί συνθήκες για μία ταχύτερη πιο ισχυρή και

ομοιογενή ανάκαμψη που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των

οικονομιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική

προϋπόθεση, είναι αυτά τα κονδύλια να αφορούν δημόσιες δαπάνες και να

συνοδεύονται από διαρθρωτικές πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της

παραγωγικότητας.

• Το NGEU αναμένεται να επιταχύνει την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής και ελληνικής

οικονομίας. Παράλληλα, με την ισχυρή του έμφαση στην ενίσχυση των

επενδύσεων θα καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανθεκτική και θα

συμβάλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβασή της.

• Απαιτεί καλό σχεδιασμό και προγραμματισμό προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα

αποτελέσματά του. Η ποιότητα και η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης είναι

πιθανό να είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχή χρήση των κονδυλίων

NGEU.

• Η πορεία προς την εμβάθυνση της ΟΝΕ και γενικότερα την αναθεώρηση της

οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ αναμένεται να συνεχιστεί στο μέλλον. Η ΕΕ,

μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έχει πλέον ένα δημοσιονομικό μηχανισμό

μακροοικονομικής σταθεροποίησης με έμφαση στη χρηματοδότηση κοινών

δαπανών και θα πρέπει να προχωρήσει στη διατήρησή του Ταμείου Ανάκαμψης

σε μόνιμη βάση.

Η δημιουργία του νέου μέσου ανάκαμψης NGEU είναι μια σαφής
ένδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς τις χώρες που
επηρεάστηκαν περισσότερο από την πανδημία και μπορεί να
συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση των ανισοτήτων και των
αποκλίσεων μεταξύ των κρατών-μελών και αποτελεί την πρώτη
σημαντική προσπάθεια επιμερισμού κινδύνου με έκδοση κοινού
χρέους σε τόσο μεγάλη κλίμακα.
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Αξιολογήστε κριτικά την αποτελεσματικότητα των 

Δημοσιονομικών Κανόνων στο πλαίσιο της 

αντιμετώπισης της πανδημίας.

Οι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί κανόνες έχουν γίνει πλέον πιο απλοί και

υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ τους. Βέβαια η μακροοικονομική

σταθεροποίηση δεν έχει επιτευχθεί όσο θα έπρεπε, αν γινόταν αυτό τότε η

τραπεζική Ένωση θα είχε ολοκληρωθεί πιο σύντομα. Ο Ενιαίος Μηχανισμός

Εξυγίανσης και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός είναι μεταρρυθμίσεις, οι

οποίες μέσω των τριών στρατηγικών πυλώνων της ενιαίας επίβλεψης, της

εξασφάλισης των καταθέσεων και της εξυγίανσης, λειτούργησαν με

καθοριστικό τρόπο στην οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε λόγω της

πανδημίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λήφθηκαν αρκετά μέτρα για να

αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, όπως το

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και το θεσμικό Πλαίσιο για τις

οικονομικές ενισχύσεις των κρατών, καθώς και αρκετά δημοσιονομικά και

νομισματικά μέτρα για να στηριχθούν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι

εργαζόμενοι. Επίσης δημιουργήθηκε το νέο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο θα

συμβάλει στη μείωση της ανισότητας που υπάρχει μεταξύ των πολιτών των

κρατών μελών. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα από τα πρώτα βήματα που

γίνεται για τη δημοσιονομική Ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφορικά με την ενισχυμένη εποπτεία, παρακολουθείται η υλοποίηση των

ειδικών δεσμεύσεων σε έξι κύριους τομείς: i) δημοσιονομικές και

δημοσιονομικέςδιαρθρωτικές πολιτικές, ii) κοινωνική πρόνοια, iii)

χρηματοπιστωτική σταθερότητα, iv) αγορές εργασίας και προϊόντων, v)

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και ιδιωτικοποιήσεις, και vi)

εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης.
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Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)

Με το ΣΣΑ οι περιορισμοί που τέθηκαν από τη Συνθήκης του Μάαστριχτ έγιναν
πιο έντονοι. Το Σύμφωνο θέτει ως ανώτατο αποδεκτό όριο δημοσιονομικού
ελλείμματος το 3% του ΑΕΠ και διευκρινίζει ότι το έλλειμμα δεν θεωρείται
υπερβολικό αν υπερβαίνει το όριο αυτό μόνο στις χώρες που βρίσκονται
υπό συνθήκες έντονης ύφεσης,

δηλαδή έχουν μείωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2% ή παραπάνω.

οι χώρες που έχουν ετήσιο ρυθμό μείωσης του πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ
0,75% και 2% μπορούν να εξαιρεθούν από το όριο αυτό με σύμφωνη
γνώμη του Συμβουλίου.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στην περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος
λαμβάνουν τη μορφή άτοκων καταθέσεων στην ΕΚΤ ενός ποσοστού του ΑΕΠ,
οι οποίες αποτελούνται από δυο τμήματα : ένα σταθερό και ένα μεταβλητό.

Το σταθερό τμήμα των καταθέσεων κυμαίνεται μεταξύ 0,2% και 0,5% του
ΑΕΠ της χώρας, ενώ

το μεταβλητό αποτελείται από το 1/10 της διαφοράς μεταξύ του
υφιστάμενου ελλείμματος και της τιμής αναφοράς (3%).

➔ το σταθερό τμήμα αποβλέπει στην αποτροπή δημιουργίας υπερβολικού
ελλείμματος,

➔ το μεταβλητό τμήμα αποβλέπει στην αποτροπή δημιουργίας υπερβολικού
ελλείμματος πολύ πάνω από το 3%.

Αν το υπερβολικό έλλειμμα δεν μειωθεί, μέσα σε δύο χρόνια, σε επίπεδο
κάτω από 3%, οι καταθέσεις δεν επιστρέφονται, αλλά μετατρέπονται σε
πρόστιμο.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ έκανε λόγο για καθοδική πορεία ελλείμματος, έκτακτη
και προσωρινή υπέρβαση, μη διευκρινίζοντας ποιες καταστάσεις θεωρούνται
έκτακτες και προσωρινές. → Το ΣΣΑ ορίζει ως κριτήριο ύφεσης τη μείωση του
πραγματικού ΑΕΠ κατά τουλάχιστον 2% ετησίως.

➔ περιορίζει τις δυνατότητες ελαστικής ερμηνείας και ορίζει με σαφήνεια
ποιες καταστάσεις μπορούν να θεωρηθούν «εξαιρετικές».

Αφήνει όμως αρκετά χρονικά περιθώρια για τη μείωση του ελλείμματος.

36
Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com

35



Το Αναβαθμισμένο Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης (Δεκέμβριος 2011)
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Τροποποιεί το ΣΣΑ και προβλέπει σημαντικούς κανόνες και μέσα για την εποπτεία
των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών (προληπτικό σκέλος) και την
αποκατάσταση των υπερβολικών ελλειμμάτων (διορθωτικό σκέλος). Πρόκειται για
ένα νομοθετικό πακέτο τεσσάρων κανονισμών και δυο οδηγιών (six pack), οι
οποίοι προβλέπουν τα εξής :

• - Οι εθνικοί προϋπολογισμοί πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι.

• Τα κράτη-μέλη μπορούν να έχουν ελλείμματα μόνον ως απόρροια του
οικονομικού κύκλου (έλλειμμα έως 0,5% του ΑΕΠ) ή σε εξαιρετικές οικονομικές
καταστάσεις.

• Οι νέες διατάξεις του ΣΣΑ πρέπει να περιληφθούν στα εθνικά νομικά συστήματα
των κρατών-μελών σε συνταγματικό η αντίστοιχο επίπεδο.

• Η μείωση του χρέους αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Τα κράτη-μέλη με χρέος
πάνω από το 60% του ΑΕΠ θα πρέπει να μειώσουν το ποσό που υπερβαίνει το
όριο κατά τουλάχιστο 1/20 ετησίως για τρία χρόνια. Διαφορετικά τίθενται στη
διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ).

• Προβλέπεται τριετής περίοδος χάριτος πριν από την ενεργοποίηση της ΔΥΕ.

• Τα κράτη της Ευρωζώνης που τίθενται σε ΔΥΕ υποχρεούνται να καταθέτουν
έντοκα ποσό ύψους 0,2% του ΑΕΠ.

• Διατύπωση από την Επιτροπή σχεδίου σύστασης προς το κράτος –μέλος για
διορθωτικά μέτρα. Έκδοση της σύστασης από το Συμβούλιο, εκτός αν τα κράτη-
μέλη ψηφίσουν εναντίον της με ειδική πλειοψηφία.

• Δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων με εξωτερικούς και εσωτερικούς δείκτες
αξιολόγησης για την διαπίστωση ανισορροπιών στην οικονομία.

• Επιβολή προστίμων (0,1 % του ΑΕΠ ) και μη χρηματοοικονομικά μέτρα σε
περίπτωση μη αποκατάστασης των ανισορροπιών.

• Οι χώρες –μέλη που βρίσκονται σε ΔΥΕ υποβάλλουν στην Επιτροπή και στο
Συμβούλιο προς έγκριση πρόγραμμα με λεπτομερή αναφορά των αναγκαίων
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τη διόρθωση των υπερβολικών
ελλειμμάτων.
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Ποιες είναι οι δυο κύριες-αντίθετες τάσεις
που διαμορφώνονται στην ΕΕ ως προς την
αναθεώρηση του συμφώνου σταθερότητας
και ανάπτυξης στη μετά-κορονοϊό εποχή;

• Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τα μέτρα στήριξης της οικονομίας,

απαιτείται να συνεχιστούν διότι μία πιθανή διακοπή τους, θα

μπορούσε να προκαλέσει καθυστέρηση στην ανάκαμψη της

οικονομίας. Αυτό θα προκαλούσε αύξηση των πτωχεύσεων, αύξηση

των κόκκινων δανείων και αύξηση της ανεργίας με ταυτόχρονη

μείωση της παραγωγικότητας. Αυτές οι συνέπειες, θα οδηγούσαν την

Ευρωπαϊκή Ένωση σε σταθερότητα και σε αποπληθωρισμό.

• Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια έως

ότου η ανάκαμψη να έρθει το συντομότερο και να προσεγγίσει τα

επίπεδα προ κρίσης. Επιπρόσθετα, το Ευρωπαϊκό μέσο

ανάκαμψης NGEU, δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως ένα μέσο που

θα χρησιμοποιηθεί μία φορά. Απαιτείται, να μετασχηματιστεί σε ένα

μόνιμο εργαλείο που θα στοχεύει στην μακροοικονομική

σταθεροποίηση και θα λειτουργεί με την έκδοση ομολόγων.

• Οι διαθέσιμοι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να

στοχεύουν στη δημιουργία αναπτυξιακών δράσεων που θα αφορούν

την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη , την

εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση του Υγειονομικού

συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, πολλά από τα

κεφαλαία πρέπει να κατευθυνθούν στην εκπαίδευση με σκοπό να

διευρυνθούν οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού. Αυτό θα

συντελέσει στην σημαντική αύξηση του ΑΕΠ και στην ψηφιοποίηση

της Ελληνικής οικονομίας .

• Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας σε Εθνικό

επίπεδο, απαιτείται να σχεδιαστούν δράσεις σε βραχυπρόθεσμο και

μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Στο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η κυβέρνηση

πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζει τις παρεμβάσεις που έχει σε ισχύ

με σκοπό να διευκολυνθεί τάχιστα η ανάκαμψη. Μεσοπρόθεσμα,

απαιτείται να εφαρμοστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που θα

συντελέσουν στην δημιουργία ενός ελκυστικού επενδυτικού

περιβάλλοντος
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1η στάση κατά ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΣΑ 

[διατήρηση της αυστηρότητας των 
Δημοσιονομικών Κανόνων]



η πλήρης εφαρμογή του ΣΣΑ
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• Σύμφωνα με ανάλυση της Τράπεζας της Ελλάδος, η πλήρης εφαρμογή του

Σχεδίου μπορεί δυνητικά να αυξήσει το επίπεδο του πραγματικού Α.Ε.Π. κατά

6,9% έως το 2026. Αυτό συνεπάγεται θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης του

Α.Ε.Π. ,Οι ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονται και η απασχόληση , κάτι που Αυτό

μεταφράζεται σε δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας έως το 2026.

Ταυτόχρονα, η φορολογική βάση διευρύνεται οδηγώντας σε άνοδο του λόγου

φορολογικών εσόδων προς Α.Ε.Π, με αποτέλεσμα να βελτιώνεται το πρωτογενές

πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, δημιουργώντας έτσι επιπρόσθετο

δημοσιονομικό χώρο.

Οι συνολικές επιδράσεις του Σχεδίου στην οικονομία μπορούν να

διαχωριστούν:

(α) στην επίδραση των επιχορηγήσεων και των δανείων και

(β) στην επίδραση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τον ανταγωνισμό στις

αγορές προϊόντος, που αυξάνουν τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό και που

αυξάνουν τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής.

Σε non paper που διένειμαν οκτώ βόρειες και ανατολικές χώρες με

πρωτοβουλία της Αυστρίας (οι υπόλοιπες είναι η Ολλανδία, η Σουηδία, η

Δανία, η Λετονία, η Σλοβακία, η Φινλανδία και η Τσεχία), υπογεγραμμένο από

τους υπουργούς Οικονομικών τους, δίνεται έμφαση στην ανάγκη

αποκατάστασης της δημοσιονομικής πειθαρχίας μετά την εκπνοή ισχύος στο

τέλος του 2022 της Γενικής Ρήτρας Διαφυγής, με την οποία ανεστάλη

το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο,

«η μείωση των υπερβολικών δεικτών χρέους πρέπει να παραμείνει κοινός

στόχος» και «η Συνθήκη [της Ε.Ε.] υποχρεώνει όλα τα κράτη-μέλη να

αποφεύγουν τα υπερβολικά ελλείμματα».

Οι χώρες που το συνυπογράφουν δηλώνουν ανοιχτές σε αλλαγές στους

κανόνες, που θα τους απλοποιήσουν και θα ευνοήσουν τη «συνεπή,

διαφανή και καλύτερη εφαρμογή αλλά και επιβολή» τους.

Οι «8» επίσης τάσσονται κατά της προτροπής του Ευρωπαϊκού

Δημοσιονομικού Συμβουλίου και άλλων να ολοκληρωθεί η διαδικασία

αναθεώρησης των δημοσιονομικών κανόνων προτού τεθεί εκ νέου εν ισχύι το

ΣΣΑ. «Δεν πρέπει να υπάρξει διασύνδεση μεταξύ της απενεργοποίησης της

Γενικής Ρήτρας Διαφυγής και μιας πιθανής αναθεώρησης του Συμφώνου

Σταθερότητας και Ανάπτυξης», σημειώνεται. «Οι συζητήσεις για τη βελτίωση

του υφιστάμενου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης απαιτούν άφθονο

χρόνο και πρέπει να βασίζονται σε ευρείες διαβουλεύσεις από την Κομισιόν. Η
ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ταχύτητα».
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2η στάση υπέρ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΣΑ 

[χαλάρωση  των Δημοσιονομικών Κανόνων]

Αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ευρωζώνης

Στην εποχή μετά την πανδημία, η υιοθέτηση αξιόπιστων και αποτελεσματικών

δημοσιονομικών πολιτικών με στόχο τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών κρίνεται

περισσότερο απαραίτητη, ειδικά για τις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος που καθίστανται

πιο ευάλωτες σε πιθανές αρνητικές οικονομικές διαταραχές. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης

για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η

τρέχουσα οικονομική πραγματικότητα και τα λάθη σχεδιασμού και εφαρμογής του

υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, όπως διαφάνηκαν πριν από την πανδημία. Ένα

καλά σχεδιασμένο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτυγχάνει μεσοπρόθεσμα την

κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη σταθεροποίησης του οικονομικού κύκλου και

τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.

Προς αυτό το σκοπό, θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε δύο κύρια χαρακτηριστικά: (α) έναν

δημοσιονομικό στόχο, που θα καθορίζει το μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό της

δημοσιονομικής πολιτικής, και (β) ένα λειτουργικό δημοσιονομικό κανόνα, ως μέσο

επίτευξης αυτού του στόχου. Στην τρέχουσα συγκυρία, η σημαντική αύξηση του

δημόσιου χρέους στην ευρωζώνη καθιστά τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του

πρωτεύοντα στόχο δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ ως εργαλείο επίτευξης του στόχου

αυτού προκρίνεται ο έλεγχος του ρυθμού αύξησης των δημόσιων δαπανών.

Η υιοθέτηση μεσοπρόθεσμης αντικυκλικής δημοσιονομικής πολιτικής, που προβλέπει

περιστολή σε περιόδους ανάπτυξης και επέκταση σε περιόδους ύφεσης, κρίνεται

απαραίτητη για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. Στο παρελθόν, οι κανόνες του

Συμφώνου Σταθερότητας δεν απέτρεψαν υπερκυκλικές πολιτικές. Αποτέλεσμα ήταν η

επιδείνωση της δυναμικής του χρέους, καθώς η υφεσιακή επίπτωση της υπερβολικά

συσταλτικής δημοσιονομικής πολιτικής σε περιόδους κρίσης ουσιαστικά ακύρωσε μέρος

της θετικής συμβολής του περιορισμού των ελλειμμάτων.

Αντίστοιχα, η δημιουργία πρωτογενών ελλειμμάτων (ή μικρότερων πλεονασμάτων) σε

περιόδους υψηλής ανάπτυξης ακύρωσε μέρος της θετικής συμβολής της ανάπτυξης στη

δυναμική του χρέους. Η αρχή της αντικυκλικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής είναι

σημαντική ιδιαίτερα για τις υπερχρεωμένες χώρες, καθώς εγγυάται μια βιώσιμη πτωτική

πορεία του δημόσιου χρέους. Η εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων του χρέους στην

περίοδο μετά την πανδημία πιθανόν να απαιτούσε μια μεγάλη υπερκυκλική δημοσιονομική

προσαρμογή για κάποιες χώρες, με αυτοαναιρούμενα αποτελέσματα, καθώς θα επιβάρυνε

την αναπτυξιακή τους δυναμική.



Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

41Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   vicky.eclass4u@gmail.com

• Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία μακροοικονομικών

ανισορροπιών λειτουργεί συμμετρικά, δηλαδή τόσο για τις χώρες με εξωτερικά

ελλείμματα όσο και για χώρες με εξωτερικά πλεονάσματα. Η συμμετρική

προσαρμογή στις ανισορροπίες βοηθά στην πραγματική σύγκλιση σε μια

νομισματική ένωση.

• Η ασυμμετρία στην εξωτερική εξισορρόπηση (μετά την κρίση χρέους) συνέβαλε

στη μεγάλη απόκλιση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ του Βορρά και

του Νότου μετά το 2010.

• Η αύξηση του πραγματικού Α.Ε.Π. διατηρείται και μακροπρόθεσμα λόγω της

θετικής μόνιμης επίδρασης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η μόνιμη

αύξηση του πραγματικού Α.Ε.Π. σε βάθος 20ετίας υπολογίζεται στις 6,5 μονάδες στο

ΑΕΠ κάθε έτος, σε σχέση με το σενάριο βάσης.

• Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μπορούν να συνεισφέρουν

σημαντικά στη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη μεγέθυνση, χωρίς μεγάλη

δημοσιονομική επιβάρυνση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Γραφείο

Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, βασική προϋπόθεση είναι να

αυξηθούν οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις πάνω από τα

σημερινά τους επίπεδα, κάτι που αποτελεί σημαντική πρόκληση για την

ελληνική οικονομία δεδομένων των αδυναμιών της ελληνικής διοίκησης, του

μικρού μεγέθους και της υπερχρεώσης των περισσοτέρων ελληνικών

επιχειρήσεων.

Η Ελλάδα την περίοδο 2021-2026 θα λάβει από το NGEU κεφάλαια συνολικού ύψους
30,9 δισεκ. ευρώ, εκ των οποίων 18,2 δισεκ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7
δισεκ. ευρώ δάνεια. Το ΕΣΑΑ αποτελείται από τέσσερις πυλώνες: (1) Πράσινη
μετάβαση, (2) Ψηφιακό μετασχηματισμό, (3) Απασχόληση, δεξιότητες και
κοινωνική συνοχή, (4) Ιδιωτικές επενδύσεις και οικονομικός και θεσμικός
μετασχηματισμός.
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• Ο πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου είναι να καλύψει το μεγάλο κενό σε

επενδύσεις, εθνικό προϊόν και απασχόληση που αντιμετωπίζει η

ελληνική οικονομία την τελευταία δεκαετία και το οποίο επιδεινώθηκε με την κρίση

του κορωνοϊού. Το Σχέδιο αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει και σημαντικές δυνάμεις

από τον ιδιωτικό τομέα ενισχύοντας ιδιωτικές επενδύσεις και χρησιμοποιώντας

Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών

Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, ώστε να

συγκεντρώσει σημαντικότατα επιπρόσθετα ιδιωτικά κεφάλαια.
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Ποιοι είναι για τα κράτη- μέλη οι κύριοι ενδεχόμενοι
κίνδυνοι περιορισμού του θετικού οικονομικού
αντίκτυπου των μέσων στήριξης από την Ε.Ε.;

Υπάρχουν τρεις βασικοί κίνδυνοι που ενδέχεται να μειώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο

αυτών των μέσων :

• 1ον, το  παραδοσιακά αργό ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών

διαρθρωτικών κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι  η προβλεπόμενη ταχύτητα των

εκταμιεύσεων του NGEU είναι σημαντικά ταχύτερη από εκείνη που παρατηρείται για τα

διαρθρωτικά ταμεία στον κανονικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

• 2ον, οι περιορισμοί στην ικανότητα των εθνικών κυβερνήσεων να διοχετεύουν

πολύ μεγάλα ποσά σε δημόσιες επενδύσεις. Με βάση τα ιστορικά στοιχεία,

σπάνια λαμβάνουν χώρα αυξήσεις στις δημόσιες επενδύσεις που υπερβαίνουν το 10-

20% ετησίως. Υπό την προϋπόθεση ενός ποσοστού απορρόφησης 100%, οι

ετήσιες δημόσιες επενδύσεις για αρκετές χώρες θα διπλασιαστούν για τα τέσσερα

επόμενα χρόνια, όμως αυτό δεν θα είχε νόημα αν οι δημόσιες επενδύσεις δεν

μπορούν να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, τα

περισσότερα από τα κονδύλια NGEU θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ευρύτερη

δημοσιονομική στήριξη, ενδεχομένως για τη στήριξη ιδιωτικών επενδύσεων.

• 3ον, η αποτελεσματικότητα του ταμείου ανάκαμψης υπονομεύεται αν δεν

συνδυαστεί με χαλάρωση των κανόνων του υφιστάμενου δημοσιονομικού

πλαισίου. Όπως επισημαίνει ο Bofinger P. (2020) η εφαρμογή των υφιστάμενων

δημοσιονομικών κανόνων θα απαιτήσει από αρκετά κράτη-μέλη την επίτευξη υψηλών

πρωτογενών πλεονασμάτων για αρκετά χρόνια θέτοντας εν αμφιβόλω τη διατηρήσιμη

αύξηση των δημόσιων επενδύσεων μέσω του ταμείου ανάκαμψης.

• Ο Bofinger (2020) επισημαίνει ότι το όριο του 60% που έχει τεθεί είναι αυθαίρετο και

ισχυρίζεται ότι ο κανόνας μείωσης του δημοσίου χρέους (1/20 σε ετήσια βάση της

απόστασης του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το όριο του 60%) θα

πρέπει να αναθεωρηθεί ως προς το χρόνο επίτευξής του ή εναλλακτικά να

καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της ΕΕ διαφορετικός

μεσοπρόθεσμος στόχος χρέους για κάθε κράτος- μέλος. Αυτοί οι στόχοι χρέους θα

μπορούσαν να αφήσουν περιθώρια και για πρωτογενή ελλείμματα και αύξηση των

δημόσιων επενδύσεων.

• Πρέπει να υιοθετηθεί και ένας «χρυσός κανόνας», σύμφωνα με τον οποίο ο δημόσιος

δανεισμός σε μια χώρα θα πρέπει να χρηματοδοτεί τις δημόσιες επενδύσεις και όχι

τις εφήμερες-καθημερινές δημόσιες δαπάνες. Οι δημόσιες επενδύσεις θα

μπορούσαν να οριστούν ως καθαρές επενδύσεις (δηλ. χωρίς αποσβέσεις) συν

όλες οι τις δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή, τον

ψηφιακό μετασχηματισμό και την έρευνα και ανάπτυξη.
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Αναφερθείτε κριτικά στις Διαπιστώσεις της 
Έκθεσης του Δημοσιονομικού Συμβουλίου 
για την τρέχουσα αρχιτεκτονική της ΟΝΕ.

• Το ΕΔΣ θεωρεί ότι η πανδημία ανέδειξε τρείς βασικές ελλείψεις στην τρέχουσα

αρχιτεκτονική της ΟΝΕ:

• Πρώτον, η ΟΝΕ χρειάζεται έναν μόνιμο κεντρικό δημοσιονομικό μηχανισμό

για την αντιμετώπιση μεγάλων κραδασμών. Ο μηχανισμός θα πρέπει να

λάβει τη μορφή ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού που θα

χρηματοδοτείται από ιδίους φορολογικούς πόρους, με την ικανότητα δανεισμού

σε περίπτωση μεγάλων κραδασμών και εστίαση στις επενδυτικές

προτεραιότητες της ΕΕ. Οι εκταμιεύσεις θα μπορούσαν να βασίζονται σε ένα

συνδυασμό ανεξάρτητης αξιολόγησης και αυτοματοποιημένης αξιολόγησης

βάσει δεικτών απόδοση.

• Δεύτερον, πρέπει να προστατευθούν οι δαπάνες που ενισχύουν την

ανάπτυξη και ειδικά οι επενδύσεις (οι οποίες συνήθως περικόπτονται πρώτες

σε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής).

• Τρίτον, το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να απλοποιηθεί και να

γίνει πιο αποτελεσματικό. Η παρατηρούμενη αύξηση του δημόσιου χρέους

τονίζει την ανάγκη για ρεαλιστικές και ειδικές για κάθε χώρα προσαρμογές ώστε

να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους σε κάθε χώρα μόλις

απενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα διαφυγής από τις διατάξεις του Συμφώνου

Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να

ανοικοδομηθεί με βάση τρεις αρχές:

• (i) μια άγκυρα χρέους,

• (ii) έναν κανόνα δαπανών που ορίζει αξιόπιστες ταχύτητες προσαρμογής 

ανά χώρα για να φτάσει στην άγκυρα του χρέους και

• (iii) μια γενική ρήτρα διαφυγής.

• Η συμμόρφωση με τους κανόνες θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση

για την πρόσβαση στον προτεινόμενο κεντρικό
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