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Το οικονομικό 2020 γεμάτο ευκαιρίες,  
ισορροπίες και παγίδες

Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΈΧΈΙ ΤΟ ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΤΟ ΈΝΙΣΧΥΣΈΙ.

Τ
ο οικονομικό 2020 είναι μια σύνθετη υπόθεση. Πα-
ρουσιάζονται μεγάλες ευκαιρίες, επιβάλλονται δύ-
σκολες ισορροπίες, ενώ υπάρχουν και αρκετές παγίδες. 
Το πλεονέκτημα στην οικονομία ανήκει στην κυβέρνηση 
χάρη στην ενισχυμένη αξιοπιστία του πρωθυπουργού 
κ. Μητσοτάκη και βασικών συνεργατών του. Θα πρέπει 

όμως να κινηθεί αποτελεσματικά και να δείξει την αναγκαία ευελιξία για 
να το αξιοποιήσει.

Ή ευρωπαϊκή οικονομία
Τα νέα δεν είναι ιδιαίτερα καλά από την Ευρωζώνη και την οικονομία 
των «27», δεν είναι όμως και αποθαρρυντικά. Παρατηρείται μείωση του 
ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος ήταν εξαιρετικά ικανοποιητικός την περίο-
δο 2015-2018, αλλά δεν προβλέπεται επιστροφή της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας στην ύφεση.
Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η ουσιαστικά χαμένη τετραετία 2015-
2018, οπότε οι ρυθμοί ανάπτυξης ήταν καλοί έως εντυπωσιακοί και οι 
πρώην μνημονιακές οικονομίες αναπτύχθηκαν από 8% έως 15% η κα-
θεμία, ενώ η Ελλάδα έμεινε στάσιμη, απορροφώντας σταδιακά το σοκ 
του πειράματος Τσίπρα-Βαρουφάκη που πραγματοποιήθηκε το πρώτο 
εξάμηνο του 2015.
Επομένως, χάσαμε εντυπωσιακές αναπτυξιακές ευκαιρίες, αλλά η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί να βρει τον τρόπο να 
επιτυγχάνει ρυθμούς ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους ή και πολλα-
πλάσιους της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. των «27».
Οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα είναι ικανοποιητικός και πολύ 
υψηλότερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, κατώτερος όμως των στό-
χων που έχει θέσει η κυβέρνηση.
Το ζήτημα έχει τεράστια σημασία, εφόσον μετά από μια τόσο μεγάλη 
πτώση του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας χρειαζόμα-
στε μεγάλες οικονομικές, αναπτυξιακές «ανάσες», ενώ από την επίτευξη 
των στόχων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η δυνατότητα χρηματοδότησης 
της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης στη βάση της δημοσιονομι-
κής συνέπειας.

Το Brexit
Τους υπολογισμούς του οικονομικού επιτελείου επηρεάζει αναπόφευ-

κτα και το Brexit, το οποίο μετά τις εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου και τον 
θρίαμβο των Συντηρητικών και του Μπόρις Τζόνσον έχει μπει στην τε-
λική ευθεία.
Κύριο μέλημα της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το καλό επίπεδο των 
οικονομικών σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και να μη χαθούν αντα-
γωνιστικά πλεονεκτήματα –για παράδειγμα στη ναυτιλία– στην αρκετά 
πιθανή περίπτωση που η Συντηρητική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να 
ενισχύσει τη συγκριτική θέση της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
μέσα από ειδικές ρυθμίσεις και μείωση της φορολογίας σε επιλεγμέ-
νους κλάδους.

Ή πράσινη μετάβαση
Μεγάλη πρόκληση για την κυβερνητική ηγεσία είναι ο προγραμμα-
τισμός της χρηματοδότησης της λεγόμενης πράσινης μετάβασης της 
οικονομίας. Εκτός από καλό σχεδιασμό και οργάνωση, η πράσινη μετά-
βαση χρειάζεται τεράστια κεφάλαια, τα οποία, προς το παρόν, δεν έχουν 
εξασφαλιστεί.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η πράσινη στροφή στην οικονομία συμπε-
ριλαμβάνει την απολιγνιτοποίηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας, τη διαχείριση χωματερών, αποβλήτων, λυμάτων –ένα παραδοσιακά 
αδύναμο σημείο μας– με βάση τους νέους ευρωπαϊκούς περιορισμούς, 
τον δραστικό περιορισμό της ρύπανσης με τα πλαστικά, στην οποία 
έχουμε το αρνητικό ρεκόρ, ακόμη και την αλλαγή της οργάνωσης του 
αγροτικού τομέα, ο οποίος εξαρτάται υπερβολικά από ρυπογόνα φυτο-
φάρμακα και λιπάσματα.
Η πράσινη στροφή, έτσι όπως την έχει περιγράψει η νέα πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φον ντερ Λάιεν, μπορεί, εάν οργανωθεί σωστά, 
να φέρει τεράστιες επενδύσεις και να δημιουργήσει δεκάδες χιλιάδες 
νέες θέσεις εργασίας. Εάν όμως μείνουμε πίσω, θα επιβαρυνθεί η οι-
κονομία μας με νέες δυσλειτουργίες, ακόμη και με σημαντικά πρόστιμα. 
Το 2020 είναι κρίσιμο για την προγραμματισμένη πράσινη προσαρμογή, 
γιατί θα δείξει και πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση και τι δυνατότητες εξα-
σφάλισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και προσέλκυσης επενδύσεων έχει. 

Ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό
Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει επιλέξει μια ήπια προσέγγιση 
στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό. Επιδίωξή του είναι να αποφύγει κοι-
νωνικές εντάσεις σαν αυτές που παρατηρούνται στη Γαλλία, όπου οι 

κινητοποιήσεις είναι τεράστιες παρά τον εξαιρετικά περιορισμένο χαρα-
κτήρα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που προτείνει ο Μακρόν, και να 
διατηρήσει την πολιτική υπεροχή, ώστε να έχει τη δυνατότητα επιλογής 
σεναρίου.
Η στρατηγική Μητσοτάκη επιτυγχάνει και θα οδηγήσει σε θετικές εξε-
λίξεις στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό το 2020. Όσοι συμπληρώσουν 
33 χρόνια ασφάλισης θα έχουν καλύτερη οικονομική μεταχείριση, οι 
επικουρικές συντάξεις θα βελτιωθούν, οι εισφορές όσων είναι ασφα-
λισμένοι σε διαφορετικά ταμεία θα περιοριστούν, όπως και το οικονο-
μικό πέναλτι για τους συνταξιούχους που θα βρουν απασχόληση για να 
συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Θα υπάρξει επίσης η κατοχύρωση 
κάποιου σταθερού βοηθήματος για τους συνταξιούχους με τις μεγαλύ-
τερες ανάγκες. Το βοήθημα αυτό, που πολλοί αναφέρουν ως 13η σύντα-
ξη, θα μονιμοποιηθεί.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι οικονομικές και δημοσιονομικές επιδό-
σεις της κυβέρνησης θα χρηματοδοτήσουν το φιλολαϊκό άνοιγμα ή αν 
θα παρατηρηθούν δημοσιονομικές αστοχίες οι οποίες θα προκαλέσουν 
το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών.

Το κόστος του δανεισμού
Μία από τις μεγάλες επιτυχίες του πρωθυπουργού και του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνησης είναι η μεγάλη μείωση του κόστους δανει-
σμού του ελληνικού Δημοσίου χάρη στην εικόνα αξιοπιστίας που προ-
βάλλει η ηγεσία και στη βελτίωση της οικονομικής προοπτικής.
Το 2020 τα πράγματα θα είναι πιο δύσκολα σε ό,τι αφορά τα διεθνή επιτό-
κια. Ενισχύονται οι αντιδράσεις στις επιλογές που έκανε ο Μάριο Ντρά-
γκι λίγο πριν από το τέλος της θητείας του στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και η Κριστίν Λαγκάρντ, που τον διαδέχτηκε, θα δεχτεί πιέσεις 
για να βάλει τέλος στην εποχή των αρνητικών επιτοκίων ή τουλάχιστον 
να κάνει λιγότερο χαλαρή τη νομισματική πολιτική.
Πολλοί αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ακόμη και σε ένα λι-
γότερο εύκολο διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα μπορεί να περιορίσει κι 
άλλο το κόστος δανεισμού της και αναφέρονται σε επιτόκιο του δεκαε-
τούς ομολόγου της τάξης του 1%.
Οι νέες επιτυχίες σε αυτή την κατεύθυνση θα στηριχτούν, αναγκαστικά, 
στις μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
στην αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων.

Το ιδιωτικό χρέος
Και ενώ όλα δείχνουν ότι η διαχείριση του δημόσιου χρέους έχει μπει 
σε τάξη, το 2020 θα κυριαρχήσει στη δημοσιότητα και στις εξελίξεις η 
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
Η πολιτική που θα εφαρμοστεί πρέπει να συνδυάσει από τη μια τη στα-
θεροποίηση και την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού τραπεζικού συ-
στήματος και από την άλλη την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων –με τη 
μορφή κόκκινων δανείων– των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων, των 
νοικοκυριών, χωρίς κοινωνικά δράματα και σοβαρές παρενέργειες στη 
λειτουργία της οικονομίας.
Η κυβέρνηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση με το σχέδιο «Ηρακλής», 
αλλά δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα βρεθεί η λεπτή ισορροπία μεταξύ 
της αναγκαίας βελτίωσης της θέσης και της προοπτικής των τραπεζών 
και της κάλυψης βασικών οικονομικών και κοινωνικών αναγκών των 
ασυνεπών οφειλετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις μελέτες, είναι σε πο-
σοστό 75%-80% θύματα της κρίσης και σε ποσοστό 20%-25% ιδιοτελείς 
κακοπληρωτές.

Κρίσιμη η επόμενη χρονιά για την 
αναγκαία πράσινη προσαρμογή.





  ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Στις εξαγωγές και στον τουρισμό,  
οι προσδοκίες μας δεν έχουν ταβάνι»

Σ
ημαντικές κινήσεις προς την κατεύθυνση της βελ-
τίωσης του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, την οποία χαρακτηρίζει ως «πρώτο βήμα για 
να γίνει πιο εξωστρεφής η ελληνική οικονομία», 
διαπιστώνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέ-
ων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και της Εγνατίας Οδού 

Α.Ε., δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος έχει διατελέσει επί 
πολλά χρόνια βουλευτής Πιερίας και μέλος των κυβερνήσεων 
Καραμανλή. Ο κ. Κωνσταντόπουλος επαναλαμβάνει τη στήριξή 
του στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, αλλά 
καλεί τα επιμελητήρια της γειτονικής χώρας να προσέλθουν στον 
διάλογο για τα εμπορικά σήματα ως επιμελητήρια της Βόρειας 
Μακεδονίας και όχι της Μακεδονίας, ώστε να αναπτυχθεί ουσι-
αστικός διάλογος.

Υπάρχει μια γενικότερη προσδοκία ότι το 2020 για την οικονο-
μία θα έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Έχει επηρεάσει αυτό 
την ψυχολογία των εξαγωγέων; Θα υπάρξουν τέτοιοι ρυθμοί 
ακόμη και με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα; Θα επιδράσουν 
θετικά τα φορολογικά μέτρα τα οποία θα ισχύσουν για τις επι-
χειρήσεις από το 2020 ή θα έπρεπε να είναι περισσότερα;
Η πορεία των εξαγωγών τα τελευταία χρόνια μάς γεμίζει αι-
σιοδοξία και ικανοποίηση, γι’ αυτό εκτιμούμε ότι το 2019 οι 
εξαγωγές μας θα προσεγγίσουν τα 34 δισ. ευρώ, ενώ στόχος 
μας για το 2020 είναι να ξεπεράσουν τα 35-36 δισ. ευρώ. Οι 
προσδοκίες μας δεν έχουν ταβάνι και, εκτός της πρόβλεψης 
για ανάπτυξη η οποία υπολογίζεται σε 2,8% για το 2020, θέλου-
με να ενισχύσουμε περαιτέρω την εξωστρέφεια, συνεισφέρο-
ντας έτσι στη βελτίωση και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με τα φορολογικά μέτρα, 
γνωρίζουμε όλοι ότι η υπερφορολόγηση αποτέλεσε τροχοπέ-
δη στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση του 
φορολογικού πλαισίου είναι πρωτεύον ζήτημα. Η σταδιακή 
βελτίωση του εγχώριου φορολογικού συστήματος, που ξεκί-
νησε με την ψήφιση και δημοσίευση του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 
Á /12.12.2019) «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διά-

σταση για την Ελλάδα του αύριο», θα συμβάλει στην περαιτέρω 
ανοδική πορεία των εξαγωγών. Ο νέος νόμος κινείται αναμ-
φίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση και περιλαμβάνει πολλά 
θετικά μέτρα για την επιχειρηματικότητα που αποτελούσαν και 
διαχρονικά αιτήματα του ΣΕΒΕ. Τα μέτρα που επιτρέπουν και τα 
νέα δημοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας, όπως η μείωση 
του εταιρικού φόρου και της φορολογίας των μερισμάτων, θα 
συμβάλουν στην άμβλυνση των ανισοτήτων σε σχέση με τις 
γειτονικές χώρες και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών επιχειρήσεων.

Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για να ενισχύσει την εξωστρέ-
φεια της ελληνικής οικονομίας;
Η βελτίωση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι 
το πρώτο βήμα για να γίνει πιο εξωστρεφής η ελληνική οικονομία 
και με χαρά βλέπουμε σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Η βελτίωση της φορολογίας, η μείωση της φορολογίας και 
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων, η αντιμετώπι-
ση του brain drain, η ενίσχυση της ρευστότητας με νέα και ευ-
έλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, η βέλτιστη αξιοποίηση της νέας 
προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027, όλες αυτές είναι 
ενέργειες που θα βοηθήσουν σημαντικά την επιχειρηματικότητα 
και θα συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων.

Ή απόρριψη του αιτήματος για παροχή ημερομηνίας ένταξης 
στα Σκόπια δυσχεραίνει τη διευθέτηση στο ζήτημα των εμπο-
ρικών σημάτων και ονομασιών; Ή επαναφορά από την Ελλάδα 
του θέματος της ημερομηνίας θα λειτουργήσει ως κίνηση κα-
λής θέλησης ή ως πίεση;
Ως πρόεδρος του ΣΕΒΕ, στόχος μου είναι να δω τα ευρωπαϊκά 
Βαλκάνια και όχι τη «βαλκανοποίηση» της Ευρώπης. Φυσικά, 
βλέπω θετικά την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδο-
νίας.

Πρέπει να λειτουργήσουν οι επιτροπές για τα εμπορικά σήματα 
που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών;
Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να λειτουργήσουν οι επιτροπές και ήδη 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
με τους αντίστοιχους της Βόρειας Μακεδονίας στις 20 Δεκεμ-
βρίου. Ωστόσο, για να αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος, πρέπει, 
όπως από την πλευρά της Ελλάδας, που συμμετέχουν ο ΣΕΒΕ, ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και η Κεντρική Ένωση 
Επιμελητηρίων, να υπάρχει αντίστοιχη εκπροσώπηση από τη Βό-
ρεια Μακεδονία και τα επιμελητήρια της χώρας να αναφέρονται 
ως επιμελητήρια Βόρειας Μακεδονίας και όχι ως επιμελητήρια 
Μακεδονίας.

Άπολογισμό για το σήμα των μακεδονικών προϊόντων, που πα-
ρουσιάσατε, πότε θα κάνετε;

Απολογισμό για το σήμα των μακεδονικών προϊόντων θα κάνου-
με ένα εξάμηνο μετά την έγκριση του σήματος και τον κανονισμό 
ισχύος, που έχει κατατεθεί ήδη στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτη-
σίας της Ε.Ε. (EUIPO) στο Αλικάντε.

Υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω αύξηση των τουριστικών 
ροών στη Μακεδονία από τις βαλκανικές χώρες ή χρειάζονται 
επενδύσεις για την αναβάθμιση των υποδομών;
Η Ελλάδα και η περιοχή της Μακεδονίας είναι εκ φύσεως τουρι-
στικοί προορισμοί, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών ετησίως. 
Όπως και στις εξαγωγές, έτσι και στον τουρισμό θεωρούμε ότι 
δεν υπάρχει ταβάνι και μπορούμε κάθε χρόνο να αυξάνουμε τις 
τουριστικές ροές τόσο από τις βαλκανικές χώρες όσο και απ’ όλο 
τον κόσμο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και η πρωτοβουλία 
που λάβαμε στον ΣΕΒΕ για τη δημιουργία του συλλογικού σήμα-
τος για τα μακεδονικά προϊόντα, στόχος της οποίας είναι η μετά-
δοση πολλαπλών μηνυμάτων στους καταναλωτές και εντέλει η 
σύνδεση των προϊόντων με το όνομα «Μακεδονία» και τη μακραί-
ωνη ελληνική παράδοση και ιστορία στη συνείδησή τους. Έτσι, θα 
καταστεί η Μακεδονία μας γαστρονομικός προορισμός, προσελ-
κύοντας όλο και περισσότερους τουρίστες. Φυσικά η βελτίωση 
των υποδομών μας, και ιδιαίτερα του οδικού και σιδηροδρομικού 
δικτύου, είναι απαραίτητη τόσο για τον τουρισμό όσο και για τις 
εξαγωγές, και στον τομέα αυτόν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμ-
φαση στη Βόρεια Ελλάδα.

Πόσο βοήθησε τις ελληνικές εξαγωγές η ιδιωτικοποίηση του 
λιμανιού της Θεσσαλονίκης;
Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού αποτέλεσε διαχρονικό αίτημα του 
ΣΕΒΕ, καθώς εκτιμούμε ότι η παραχώρηση και η ανάπτυξή του 
θα συνδράμουν σημαντικά στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας 
Ελλάδας σε επίπεδο απασχόλησης, θα ενισχύσουν την εξαγω-
γική δραστηριότητα και θα αποτελέσουν κίνητρο για προσέλκυ-
ση επενδυτικών κεφαλαίων. Η Θεσσαλονίκη τοποθετείται πλέον 
στοχευμένα στον παγκόσμιο χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών, 
μετατρέπεται σε οικονομικό σταυροδρόμι για την Ανατολική Με-
σόγειο, με το λιμάνι της να έχει πλέον τη δυνατότητα, μετά την 
ολοκλήρωση των έργων, να γίνει λιμάνι υποδοχής πλοίων κύ-
ριων γραμμών, άρα και μεγάλου μεταφορικού κέντρου για τη ΝΑ 
Ευρώπη.
Παράλληλα, εκτιμούμε ότι γύρω από το λιμάνι δύναται να ανα-
πτυχθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός υποστήριξης της επιχειρη-
ματικότητας από εταιρείες που σχετίζονται με την εφοδιαστική 
αλυσίδα, τις μεταφορές, ασφάλειες, νομικές υπηρεσίες, τραπε-
ζικές συναλλαγές, όπου αναμένεται να δημιουργηθούν, κατά τα 
διεθνή πρότυπα, κέντρα εμπορευματικών μεταφορών (logistics 
centers). Εν προκειμένω, το λιμάνι αποτελεί το σημαντικότερο 
αναπτυξιακό εργαλείο για την οικονομία της περιοχής μας και ένα 
απαραίτητο εργαλείο για την ταχεία και απρόσκοπτη διεκπεραίω-
ση των εξαγωγικών διαδικασιών. Οι ενέργειες της νέας διοίκησης 
του ΟΛΘ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και σε άμεσο χρονικό 
διάστημα θα δούμε και τη θετική επίπτωση που έχουν τόσο στις 
εξαγωγές όσο και στην οικονομία της Βόρειας Ελλάδας.

Πώς πρέπει να γίνει η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας ώστε να 
είναι θετική για τις εξαγωγές;
Η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού πρέπει να γίνει προς όφελος 
του δημοσίου συμφέροντος αφενός και προς όφελος των χρη-
στών αφετέρου, μεταξύ των οποίων είναι και οι μεταφορικές εται-
ρείες και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει φυσικά την 
αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού, ώστε να είναι ένας σύγχρονος 
αυτοκινητόδρομος και μία από τις καλύτερες οδούς της Ευρώπης.

Τα μέτρα που επιτρέπουν και τα νέα δη-
μοσιονομικά δεδομένα της χώρας μας, 
όπως η μείωση του εταιρικού φόρου 
και της φορολογίας των μερισμάτων, θα 
συμβάλουν στην άμβλυνση των ανισο-
τήτων σε σχέση με τις γειτονικές χώρες 
και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων.

ΔΡ. ΓΙΏΡΓΟΣ ΚΏΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΕ
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  ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

«Η κυβέρνηση δείχνει διατεθειµένη να βαδίσει 
στον δρόµο του αυτονόητου και της λογικής»

Τ
ην εκτίµηση ότι τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
το εννεάµηνο του 2019 δείχνουν ότι η Κοµισιόν και το 
∆ΝΤ κάνουν λάθος στις προβλέψεις τους για την ανά-
πτυξη του 2020 κάνει ο πρόεδρος του Κέντρου Προ-
γραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και 
πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού 

της Βουλής, καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, ο οποίος θεω-
ρεί ρεαλιστική την πρόβλεψη για ανάπτυξη 2,8%. O κ. Λιαργκόβας 
προειδοποιεί ότι µια κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε την Τουρ-
κία θα κάνει ζηµιά στην οικονοµία, γιατί θα ενισχύσει τον φόβο 
των υποψήφιων επενδυτών, αλλά διευκρινίζει ότι η αύξηση των 
αµυντικών δαπανών µπορεί να αποβεί εξαιρετικά χρήσιµη για την 
ελληνική οικονοµία, εάν συνδυαστεί µε τη συµµετοχή της ελλη-
νικής αµυντικής βιοµηχανίας στα εξοπλιστικά προγράµµατα. Σε 
ό,τι αφορά το ασφαλιστικό σύστηµα, χαρακτηρίζει το ασφαλιστικό 
Κατρούγκαλου «υπερβολικά κρατικίστικο, υπερβολικά άκαµπτο 
και υπερβολικά ακριβό» και τονίζει ότι η µοναδική διέξοδος στη 
µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος 
είναι η δηµιουργία προϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης και 
απασχόλησης, ενώ υποστηρίζει ότι η µείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών είναι απαραίτητη για να ανασάνει η οικονοµία.

Πριν από τις εκλογές ο διεθνής Τύπος έγραφε ότι η Ελλάδα 
ενδέχεται να αποκτήσει µια φιλική στο επιχειρείν κυβέρνηση. 
∆ικαιώνει τις προβλέψεις ο προϋπολογισµός του 2020;
Ναι, τις δικαιώνει. Είναι η πρώτη φορά µετά από χρόνια που έχου-

µε έναν «αναπτυξιακό» προϋπολογισµό. Στον προϋπολογισµό του 
2020 τερµατίζεται η πολιτική των υπερπλεονασµάτων, δηλαδή της 
λιτότητας την οποία βιώσαµε την περίοδο 2016-2018 και η οποία 
δηλητηρίασε την ελληνική οικονοµία, αύξησε τις ανισότητες και 
τη φτώχεια και δηµιούργησε πρόσθετες ληξιπρόθεσµες οφειλές 
των φορολογούµενων προς το ∆ηµόσιο συνολικού ύψους 18,1 
δισ. ευρώ. Είναι πολύ θετικό, λοιπόν, το γεγονός ότι αλλάζει η 
φιλοσοφία της οικονοµικής πολιτικής, καταργώντας, σε πρώτη 
φάση, τις σηµαντικές υπερβάσεις των πρωτογενών πλεονασµά-
των έναντι των στόχων.

Πού αποδίδετε τις διαφορετικές εκτιµήσεις για τον ρυθµό ανά-
πτυξης του 2020; Εσείς ποια απ’ όλες θεωρείτε πιο κοντά στα 
πραγµατικά δεδοµένα; Θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερος ο 
ρυθµός ανάπτυξης;
Θεωρώ ότι η Κοµισιόν και το ∆ΝΤ κάνουν λάθος. Αυτό άλλωστε 
επιβεβαιώνεται από τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εν-
νεάµηνο του 2019. Προσωπικά πιστεύω ότι ο στόχος του προϋ-
πολογισµού σχετικά µε την ανάπτυξη του 2020 είναι αρκετά ρε-
αλιστικός, γιατί έχει ενσωµατώσει την επιδείνωση του διεθνούς 
οικονοµικού κλίµατος, καθώς και τις δεσµεύσεις της χώρας (που 
συµφώνησε η προηγούµενη κυβέρνηση) για υψηλά επίπεδα 
πρωτογενών πλεονασµάτων. Όµως, εάν εγκριθούν τα ελληνικά 
αιτήµατα για διάθεση των 1,2 δισ. ευρώ των κερδών οµολόγων 
της ΕΚΤ (Anfas) για επενδύσεις, τότε ο στόχος του 2,8% ανάπτυξη 
το 2020 µπορεί να φανεί συντηρητικός.

Τον τελευταίο καιρό γίνονται προτάσεις για αύξηση των αµυ-
ντικών δαπανών. Θα µπορούσε να είναι χρήσιµη; Τι επιπτώσεις 
έχει στην οικονοµία η κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε την 
Τουρκία;
Η αύξηση των αµυντικών δαπανών µπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
χρήσιµη για την ελληνική οικονοµία εάν συνδυαστεί µε τη συµµε-
τοχή της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας στα εξοπλιστικά προ-
γράµµατα. Η συµµετοχή αυτή, που θα µπορούσε να περιλαµβάνει 
την κατασκευή ή συναρµολόγηση µέρους των εξοπλιστικών προ-
γραµµάτων, θα απαιτήσει ελληνικές πρώτες ύλες και ελληνικά 
εργατικά χέρια. Βέβαια, µια κλιµάκωση της αντιπαράθεσης µε 
την Τουρκία θα κάνει ζηµιά στην οικονοµία, γιατί θα ενισχύσει τον 
φόβο των υποψήφιων επενδυτών.

Τα τελευταία χρόνια το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων είχε 
εκτελέσεις χαµηλότερες από τις προϋπολογισµένες. Τι πρέπει 
να γίνει το 2020;
Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) υπέστη τα προηγού-
µενα χρόνια πολλαπλές περικοπές προϋπολογισµού. ∆υστυχώς, 
δεν θα αυξηθεί ούτε το 2020. Ο προϋπολογισµός του θα παραµεί-
νει και τον επόµενο χρόνο στα 6,75 δισ. ευρώ, έναντι άνω των 10 
δισ. ευρώ που ήταν πριν από το 2010. Η κυβέρνηση δεσµεύεται 
φέτος να καλύψει µεγάλο µέρος από αυτή την «υποεκτέλεση» και 
το 2020 να χρησιµοποιήσει πλήρως τα λεφτά που υπάρχουν. Θα 
δούµε τι θα γίνει στην πορεία. Πάντως, χρειάζονται πιο γοργά βή-

µατα για την «ωρίµανση» έργων –µικρών και µεγάλων– που θα 
επιτρέψουν την απορρόφηση ή/και αύξηση των κονδυλίων του 
Π∆Ε.

Η µείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν επηρεάζει τη µα-
κροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος;
Κατά την άποψή µου, η µοναδική διέξοδος στη µακροπρόθεσµη βι-
ωσιµότητα του ασφαλιστικού συστήµατος είναι η δηµιουργία προ-
ϋποθέσεων οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Το ασφαλι-
στικό Κατρούγκαλου είναι υπερβολικά κρατικίστικο, υπερβολικά 
άκαµπτο και υπερβολικά ακριβό. Επικαλείται την αλληλεγγύη, για 
να σκοτώσει όµως την παραγωγή. Υπονοµεύει ευθέως την απα-
σχόληση και την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας, ενώ 
ταυτόχρονα είναι αναγκασµένο να προβαίνει σε διαρκείς µειώσεις 
των παροχών. Με τον τρόπο που είναι διαµορφωµένο, στερεί πό-
ρους από τα παραγωγικά στρώµατα του πληθυσµού, εµποδίζει την 
απασχόληση, αποθαρρύνει επενδύσεις στην εργασία και αποτελεί 
αφορµή για την εισφοροαποφυγή και για τη διόγκωση της «µαύ-
ρης» οικονοµίας. Η µείωση, λοιπόν, των ασφαλιστικών εισφορών 
είναι απαραίτητη για να ανασάνει η οικονοµία.

Αρκεί ο περιορισµός των πλεονασµάτων στο 3,5% για να κα-
λυφθούν οι διάφορες µειώσεις της φορολογίας που εξαγγέλ-
θηκαν;
Ο περιορισµός των πλεονασµάτων στο 3,5% (σε σχέση µε τα υπερ-
πλεονάσµατα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) του ΑΕΠ έχει πολλαπλά 
οφέλη. Πρώτα πρώτα, για την επίτευξή τους δεν χρειάζεται να 
υπάρχει υπερβολική φορολόγηση. ∆ηλαδή δίνει δηµοσιονοµικό 
αέρα και δυνατότητα στην κυβέρνηση να µειώσει τη φορολογία 
των πολιτών. Η µείωση της φορολογίας οδηγεί µε τη σειρά της 
σε περισσότερα έσοδα, ακριβώς γιατί οι φορολογούµενοι δεν 
έχουν πλέον κίνητρο για φοροδιαφυγή. Η αύξηση του διαθεσίµου 
εισοδήµατος των πολιτών τονώνει την οικονοµία και αυξάνει την 
ανάπτυξη. Η µείωση των υπερβάσεων των πρωτογενών πλεονα-
σµάτων είναι το πρώτο βήµα για τη διεκδίκηση της µείωσης των 
ίδιων των στόχων κάτω από το 3,5% το 2021, κάτι που αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας.

Έχετε µιλήσει για την παρατηρούµενη αποκλιµάκωση του 
«δείκτη φόβου». Πού πρέπει να φτάσει για να θεωρηθεί ότι 
έχει κλείσει ο «κύκλος του φόβου»;
Ο δείκτης φόβου του ΚΕΠΕ αποτελεί ένα χρήσιµο µέτρο προσέγ-
γισης του επενδυτικού συναισθήµατος για την ελληνική αγορά. 
Παρατηρούµε τη συνεχή αποκλιµάκωσή του από τον Ιούλιο του 
2019. Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ιδιαίτερα θετική, καθώς αποτυπώ-
νει τη σταδιακή αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των επενδυτών 
στην ελληνική αγορά. Σήµερα βρισκόµαστε στο 23,75%. Όταν πέ-
σουµε κάτω από το 20%, µπορούµε να πούµε ότι έχει κλείσει ο 
«κύκλος του φόβου».

Έχει αλλάξει ο τρόπος που εσείς προσεγγίζετε πλέον πολιτικά 
και οικονοµικά τη µεσαία τάξη;
Όχι, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αυτά που υποστήριζα πριν, υπο-
στηρίζω και τώρα. Θεωρούσα υπερβολική τη φορολόγηση της 
µεσαίας τάξης την οποία έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση. Θε-
ωρούσα επίσης υπερβολική την επιδίωξη υπερπλεονασµάτων, 
πάνω από το 3,5% του ΑΕΠ. Θεωρούσα απαραίτητη τη συνέχιση 
των µεταρρυθµίσεων και την αλλαγή του παραγωγικού µοντέ-
λου της χώρας από καταναλωτικό σε παραγωγικό. Αυτό που έχει 
αλλάξει είναι ότι η σηµερινή κυβέρνηση δείχνει διατεθειµένη να 
βαδίσει πάνω στον δρόµο του αυτονόητου και της λογικής.

Εάν εγκριθούν τα ελληνικά αιτήµα-
τα για διάθεση των 1,2 δισ. ευρώ των 
κερδών οµολόγων της ΕΚΤ (Anfas) 
για επενδύσεις, τότε ο στόχος του 2,8% 
ανάπτυξη το 2020 µπορεί να φανεί συ-
ντηρητικός.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΠΕ
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  ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

«Οι συντάξεις μειώθηκαν  
κατά 45% το 2010-2018»

Τ
ην κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος της Ελ-
λάδας περιγράφει στην F.S. o ομότιμος καθηγητής στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο Σάββας Ρομπόλης. Ο ίδιος επιση-
μαίνει ότι την περίοδο 2010-2018 οι συντάξεις μειώθηκαν 
κατά 45%, ενώ καταθέτει και την άποψή του για τις προω-
θούμενες αλλαγές της κυβέρνησης.

Ποια είναι η κατάσταση του ασφαλιστικού συστήματος της Ελλά-
δας;
Η σημερινή και μελλοντική κατάσταση του κοινωνικο-ασφαλιστικού 
συστήματος αποτυπώνεται τόσο από την πλευρά της οικονομικής 
βιωσιμότητας όσο και από την πλευρά της κοινωνικής αποτελεσμα-
τικότητας. Όμως στην προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη το πραγματικό γεγονός ότι στην Ελλάδα κατά τη μνημονιακή 
περίοδο (2010-2018) μειώθηκαν οι συντάξεις τουλάχιστον κατά 45% (63 
δισ. ευρώ), προκειμένου ο δείκτης συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ 

να διαμορφωθεί, από 12,5% του ΑΕΠ το 2008, στο ανώτερο ποσοστό 
(16,2% του ΑΕΠ μέχρι το 2070). Με άλλα λόγια, η μακροχρόνια (2070) 
οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 
(ΣΚΑ) στην Ελλάδα επιτυγχάνεται με τη μείωση της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης, από 17,3% του ΑΕΠ το 2016, 17,1% του ΑΕΠ το 2017, 16,3% του 
ΑΕΠ το 2018, σε 10,6% του ΑΕΠ το 2070 (11,4% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο 
των κρατών-μελών της Ε.Ε.-27), ποσοστό σημαντικά κατώτερο από το 
επιβαλλόμενο από τους δανειστές 16,2% του ΑΕΠ.

Οι δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις 
στην Ελλάδα (υπογεννητικότητα, γή-
ρανση του πληθυσμού) συμβάλλουν 
σήμερα στην αύξηση των συνταξιο-
δοτικών δαπανών κατά 15%.

ΣΆΒΒΆΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ,  
ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΛΆΤΩΝ ΤΗΝΙΟΣ, 
ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΏΣ

  ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

«Άτολμα τα κυβερνητικά 
σχέδια για το ασφαλιστικό»

Τ
ους κινδύνους που δημιουργεί το ασφαλιστικό σύ-
στημα στην ελληνική οικονομία περιγράφει στην 
F.S. o Πλάτων Τήνιος, αναπληρωτής καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. «Αν δεν αλλάξουμε νοο-
τροπία, κινδυνεύουμε, τώρα περισσότερο από ποτέ, 
να σερβίρουμε τη χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά 

στον φούρνο με πατάτες» αναφέρει χαρακτηριστικά και τονίζει 
την ανάγκη «να ξανασκεφτούμε το ύψος των συντάξεων, την 
έκταση της ανταποδοτικότητας, αλλά και το πώς τις χρηματοδο-
τεί η οικονομία».

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το ασφαλιστικό σύ-
στημα της Ελλάδας;
Κάποτε είχαμε την πολυτέλεια να μιλάμε για «τα προβλήματα 
του ασφαλιστικού» σαν αυτά να ήταν αποκομμένα από την υπό-
λοιπη κοινωνία και οικονομία. Θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να 

βγάλουμε έναν λογαριασμό για τις συντάξεις (το πόσο πλη-
ρώνεις, πότε θα πάρεις σύνταξη και πόσο) και απλώς να τον 
στέλνουμε να πληρωθεί από την υπόλοιπη οικονομία. Αυτή 
η νοοτροπία καθυστέρησε αναγκαίες αλλαγές επί δεκαετίες 
και με αυτόν τον τρόπο διόγκωσε το ασφαλιστικό, οδηγώντας 
το να δεσπόζει ως ο βασικός κίνδυνος στην ανάπτυξη της 
χώρας.
Έτσι, θα αντιστρέψω το ερώτημα: το πρόβλημα που πρέπει 
να μας απασχολεί είναι οι κίνδυνοι που δημιουργεί το ασφα-
λιστικό για την οικονομία. Αν δεν αλλάξουμε νοοτροπία, κιν-
δυνεύουμε, τώρα περισσότερο από ποτέ, να σερβίρουμε τη 
χήνα που γεννά τα χρυσά αυγά στον φούρνο με πατάτες.

Οι παρεμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση πιστεύετε ότι 
θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή απλώς θα το μεταθέ-
σουν στο μέλλον;
Πολλές παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί ως τώρα 
εμπνέονται από συντηρητισμό – από εμφανή επιθυμία επι-
στροφής σε γνώριμες δομές και από άρνηση των καταλυ-
τικών γεγονότων της περιόδου 2010-2018. Έτσι, επιστρέ-
φουμε στο παλιό σύστημα των κλάσεων στους ελεύθερους 
επαγγελματίες, στη χορήγηση συντάξεων χηρείας σε νέους 
ανθρώπους χωρίς όριο ηλικίας, στην αποσπασματική αντι-
μετώπιση αιτημάτων, στον εξωραϊσμό ή απόκρυψη πληρο-
φόρησης.

Πολλές παρεμβάσεις που έχουν 
ανακοινωθεί ως τώρα εμπνέονται 
από συντηρητισμό – από εμφανή 
επιθυμία επιστροφής σε γνώριμες 
δομές και από άρνηση των κατα-
λυτικών γεγονότων της περιόδου 
2010-2018.

Θέλω να ελπίζω ότι δεν έχουμε ακούσει την τελευταία λέξη 
στο θέμα αυτό. Πράγματι, κάποιοι φαίνεται ότι έχουν αντιλη-
φθεί το βασικό δίδαγμα της κρίσης – ότι με τέτοιο ασφαλι-
στικό σύστημα μια αναιμική ανάπτυξη είναι το περισσότερο 
που μπορούμε να ελπίζουμε. Κάτι τέτοιο είναι κατώτερο των 
προσδοκιών μας και πολύ κάτω από τις ανάγκες μας.
Το τι θα επικρατήσει τελικά –ο βολικός συντηρητισμός ή η 
αναγκαία ανατροπή– δεν νομίζω ότι έχει κριθεί ακόμη.

Συμφωνείτε με το νέο σύστημα υποχρεωτικής κεφαλαιο-
ποιητικής επικουρικής ασφάλισης και γιατί; Τι ισχύει στο 
εξωτερικό;
Η εισαγωγή κεφαλαιοποίησης έχει τη δυνατότητα να φέρει 



Στην προοπτική αυτή της οικονοµικής βιωσιµότητας, ο αριθµός των 
συνταξιούχων στη χώρα µας το 2070 θα είναι 2.580 εκατ. άτοµα και η 
συνταξιοδοτική δαπάνη (κύρια και επικουρική σύνταξη) θα είναι 30 δισ. 
ευρώ, όσο δηλαδή ήταν το έτος 2009 (232 δισ. ευρώ ΑΕΠ), που ο αριθ-
µός των συνταξιούχων ήταν 2.410 εκατ. άτοµα. Στις συνθήκες αυτές, η 
κοινωνική αποτελεσµατικότητα του ΣΚΑ περιορίζεται (κύρια και επι-
κουρική σύνταξη) το 2070 σε έναν συνολικό συντελεστή αναπλήρω-
σης 45%, από 75% που ήταν το 2009, µε αποτέλεσµα το συνολικό ποσό 
της µέσης κύριας και επικουρικής σύνταξης να ανέρχεται στο επίπεδο 
των 850-900 ευρώ µεικτά.
Από την άποψη αυτή, επιβάλλεται, κατά τη γνώµη µας, οι δυσµενείς 
αυτές προοπτικές του ασφαλιστικού στη χώρα µας να κατανοηθούν ex 
ante ως ανησυχητικές προκλήσεις και όχι ως δεδοµένες εξελίξεις, ιδι-
αίτερα, του επιπέδου της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας.

Πώς κρίνετε τις προωθούµενες παρεµβάσεις της κυβέρνησης; Πι-
στεύετε ότι αντιµετωπίζουν το πρόβληµα; Ποιος θα πληρώσει το 
κόστος;
Σύµφωνα µε τις σχετικές κυβερνητικές ανακοινώσεις, το σχέδιο νόµου 
για το ασφαλιστικό θα περιλαµβάνει, µεταξύ των άλλων, διατάξεις οι 
οποίες θα ανταποκρίνονται στις πρόσφατες (4/10/2019) αποφάσεις του 
ΣτΕ, στο ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελµατιών, στην αύξηση 
των ποσοστών αναπλήρωσης, στη διοικητική και οργανωτική ενοποί-
ηση ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.
Η επιλογή θέσπισης ασφαλιστικών κλάσεων (6+1 επίπεδα) εισφορών 
για την επίτευξη, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του ΣτΕ, της αρχής της 
αναλογικότητας εισφορών-παροχών µε τα νέα τεκµαρτά επίπεδα ει-
σοδήµατος στους ελεύθερους επαγγελµατίες προκαλούν ανισότητες 
µεταξύ των ελεύθερων επαγγελµατιών και µισθωτών, δεδοµένου, 

σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, ότι οι µισθωτοί θα χρηµατοδο-
τούν την πλήρη ανταποδοτικότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών 
από 12 µέχρι 21 ευρώ. Επιπλέον, η πρόκληση ανισοτήτων µεταξύ των 
ελεύθερων επαγγελµατιών και των µισθωτών παρατηρείται και στο 
επίπεδο των εισφορών υγείας, όπου, σύµφωνα µε τις κυβερνητικές 
ανακοινώσεις, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες στο ανώτερο δεύτερο 
επίπεδο θα καταβάλλουν µηνιαίως 66 ευρώ, ενώ οι µισθωτοί θα κα-
ταβάλλουν µηνιαίως εισφορές υγείας 7% του ασφαλιστέου εισοδήµα-
τός τους, προκειµένου να απολαύσουν ποσοτικά και ποιοτικά το ίδιο 
επίπεδο παροχών. Έτσι, οι µισθωτοί µε ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα 
άνω των 900 ευρώ θα χρηµατοδοτούν την ασφάλιση υγείας και των 
ελεύθερων επαγγελµατιών.
Οι παρατηρούµενες ανισότητες στο επίπεδο των κύριων συντάξεων 
και των παροχών υγείας µεταξύ των ελεύθερων επαγγελµατιών και 
των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα υπονοµεύουν την αρχή της ισό-
τητας της κοινωνικής ασφάλισης και της ασφάλισης υγείας και, σε 
συνδυασµό µε τη µείωση των συντελεστών στην κλίµακα φορολογί-
ας εισοδήµατος για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, τις ατοµικές και 
προσωπικές επιχειρήσεις, θα ωθήσουν τους µισθωτούς να επιλέξουν 
τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων  εργασίας, αυξάνοντας τις ευέλικτες 
µορφές απασχόλησης, στην περαιτέρω αποδιάρθρωση της αγοράς 
εργασίας και στην υπονόµευση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της 
κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας.
Παράλληλα, η ανακοίνωση της κατάργησης της 13ης σύνταξης, µε 
τους περιορισµούς που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2019 και εκτι-
µώµενης ετήσιας δαπάνης 900 εκατ. ευρώ, ουσιαστικά θα αποτελέσει, 
στο πλαίσιο του ουδέτερου δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος της στε-
νής δηµοσιονοµικής εποπτείας και παρακολούθησης της ελληνικής 
οικονοµίας, την πηγή χρηµατοδότησης των προκαλούµενων δαπανών 

του σχεδίου νόµου για το ασφαλιστικό και θα επιφέρει µια επιπρόσθετη 
µείωση των συντελούµενων µειώσεων (45%) του επιπέδου του συ-
νταξιοδοτικού εισοδήµατος της τάξης του 9%.

Ποια η επίδραση του δηµογραφικού προβλήµατος στο ασφαλιστικό 
σύστηµα της χώρας;
Οι δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα (υπογεννητικότη-
τα, γήρανση του πληθυσµού) συµβάλλουν σήµερα στην αύξηση των 
συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 15%. Επίσης, η αύξηση του αριθµού 
των συνταξιοδοτήσεων, από 2,5% κατά µέσο όρο την περίοδο 2000-
2010, σε 5,5% την περίοδο 2010-2015 και 5% την περίοδο 2015-2030, 
κυρίως λόγω της γήρανσης του πληθυσµού, σηµαίνει ότι η οικονοµική 
επίπτωση, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς µας, στο σύστηµα κοινω-
νικής ασφάλισης την περίοδο 2017-2065 θα είναι στα 50 δισ. ευρώ (σε 
παρούσες αξίες). Στις συνθήκες αυτές, η ουσιαστική και αποτελεσµα-
τική αντιµετώπιση του παρατηρούµενου δηµογραφικού και οικονο-
µικού ελλείµµατος απαιτείται να επικεντρωθεί στην υλοποίηση µιας 
συγκροτηµένης µεσο-µακροπρόθεσµης αναπτυξιακής και δηµογρα-
φικής πολιτικής αύξησης του ΑΕΠ, πλέον του 3,5% κατά µέσο ετήσιο 
όρο κατά τα επόµενα χρόνια, αύξησης της σταθερής και πλήρους απα-
σχόλησης, των µισθών, της παραγωγικότητας της εργασίας, της δηµο-
γραφικής ανανέωσης του πληθυσµού κ.λπ. ∆ιαφορετικά, οι πόροι για 
τη χρηµατοδότηση των επιπτώσεων του δηµογραφικού ελλείµµατος 
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα θα αναζητηθούν 
στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών της κύριας σύνταξης από 
20% σε 27%, δηλαδή αύξηση κατά 35% ή σταδιακή µείωση των κύριων 
συντάξεων τουλάχιστον κατά 20%, µε ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται 
για το βιοτικό επίπεδο των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων.
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θετικές ανατροπές. Θα αποκαταστήσει µια σχέση εµπιστοσύ-
νης των ασφαλισµένων µε το σύστηµα και εξασφαλίζει µια 
νέα, εγχώρια, πηγή χρηµατοδότησης για επενδύσεις. Για τον 
λόγο αυτόν έχω προτείνει (µαζί µε τον Μιλτιάδη Νεκτάριο) 
ένα τέτοιο σύστηµα  σε βιβλίο του 2018 µε τίτλο «Συντάξεις 
για Νέους». Η ύπαρξη ατοµικών λογαριασµών –«κουµπαρά-
δων»– συµπληρωµατικών στις παλιές συντάξεις είναι κοινός 
τόπος σχεδόν παντού στον αναπτυγµένο κόσµο. Αν έχουµε 
τέτοιους και στην Ελλάδα, τότε θα µπορούν εύκολα να δε-
χτούν τις αποταµιεύσεις όσων νέων έφυγαν από τη χώρα και 
θέλουν να γυρίσουν. Έτσι, από παράγοντας που αποτρέπει 
την επιστροφή του brain drain, η κοινωνική ασφάλιση µπορεί 
να λειτουργήσει ως ιµάντας παλιννόστησης.
Η βασική µου ένσταση στα κυβερνητικά σχέδια είναι η ατολ-
µία τους. Εφαρµογή µόνο σε άτοµα που θα εργαστούν για 
πρώτη φορά µετά το 2021 σηµαίνει ότι τα πλεονεκτήµατα του 
συστήµατος απαιτούν πάνω από 40 χρόνια εφαρµογής για να 
«µετρήσουν» πλήρως. Ποιος νοµίζει ότι η Ελλάδα µπορεί να 
περιµένει ως το 2060;

Ποια θεωρείτε ότι είναι η λύση για ένα βιώσιµο ασφαλι-
στικό σύστηµα;
Η λύση δεν βρίσκεται σε σύνθετες τεχνικές λύσεις ή σε πε-

ρίπλοκα νοµοθετήµατα. Το θεµελιώδες πρόβληµα που αντι-
µετωπίζουµε είναι ότι το σύστηµα, όπως έχει καταλήξει, έχει 
χάσει την εµπιστοσύνη των εργαζοµένων και, περισσότερο 
από κάθε άλλον, των νέων εργαζοµένων. Η ανάκτηση της 
αξιοπιστίας του περνά από καθαρές κουβέντες, απλές λύσεις 
και ειλικρινείς τοποθετήσεις. Τα προβλήµατα είναι πολλά – 
τόσο τα παλιά που δεν έχουν λυθεί όσο και τα νέα που συσ-
σωρεύονται. Η εθελοτυφλία και ο στρουθοκαµηλισµός έφε-
ραν δραµατικές επιδεινώσεις και θα φέρουν κι άλλες.
Κακά τα ψέµατα. Η Ελλάδα, εγκλωβισµένη σε αναπτυξιακό 
αδιέξοδο, ξοδεύει το µεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ σε συ-
ντάξεις στην Ε.Ε. Πρέπει να ξανασκεφτούµε το ύψος των συ-
ντάξεων, την έκταση της ανταποδοτικότητας αλλά και το πώς 
τις χρηµατοδοτεί η οικονοµία.
∆εν είναι ακατόρθωτο. Έχουµε µελετήσει την εισαγωγή ενός 
νέου συστήµατος τριών πυλώνων, στο οποίο οι κρατικές 
συντάξεις µειώνονται στο µισό κι έτσι δηµιουργούν χώρο 
ανάπτυξης νέων κεφαλαιοποιητικών συντάξεων – που ανα-
πληρώνουν τα κενά. Ένα τέτοιο σύστηµα δεν υποθηκεύει την 
ανάπτυξη, αντιθέτως προσφέρει µια αναπτυξιακή ώθηση – 
που προσφέρει τη µόνη ελπίδα για αξιοπρεπείς συντάξεις 
στο µέλλον χωρίς θεαµατικές (πλην, δυστυχώς, προβλέψι-
µες) ανατροπές.

Ποια είναι η άποψή σας για τη θέση του ∆ΝΤ, που επιµένει 
να ζητά µειώσεις στις συντάξεις;
Υπάρχει µια παρατήρηση η οποία σκοπίµως αποκρύπτεται: 
Οι παλιές συντάξεις είναι σήµερα πολύ πιο γενναιόδωρες απ’ 
όλες τις συντάξεις από το 2016 και µετά. Τα ίδια χρόνια και 
οι ίδιες εισφορές (ακόµη και µετά τις περικοπές) οδηγούσαν 
σε πολύ ψηλότερες συντάξεις απ’ ό,τι τώρα – ένα κατάλοιπο 
της πλασµατικής ευµάρειας που µας οδήγησε στην κρίση. Τη 
στιγµή που όλα τα εισοδήµατα –και πρώτα οι µισθοί του ιδι-
ωτικού τοµέα, που πληρώνουν για τις συντάξεις– έχουν µει-
ωθεί κατά 30% από το 2009, ποια η λογική κάποιες συντάξεις 
να έχουν χάσει µόνο τα δώρα εορτών;
∆εν γνωρίζω µε ποια λογική προτείνει το ∆ΝΤ περικοπές. 
Αυτό που γνωρίζω είναι ότι το µεγάλο ζήτηµα του πώς κα-
τανέµεται το κόστος της κρίσης παραµένει αναπάντητο. Ακό-
µη χειρότερα, ότι οι απαντήσεις που σήµερα έχουν δοθεί –
όποιος πρόλαβε ή όποιος έχει πρόσβαση– εµπεδώνουν την 
αδικία και την οικονοµική αβελτηρία. Γιατί, δυστυχώς, αυτοί 
που ποτέ δεν προλαβαίνουν είναι οι νέοι.
Το ύψος των εγγυήσεων που πρέπει να έχουν οι συνταξι-
ούχοι πρέπει να προκύψει όχι µέσω λογικής νοµικίστικης 
κατοχύρωσης αλλά µέσω µιας λογικής ισοκατανοµής της 
συµµετοχής σε µια κοινή προσπάθεια.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν
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  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Επενδυτική «τρύπα»  
απειλεί την οικονομική ανάπτυξη

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ.

Μ
ε βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 
2018, η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτικό αδιέξοδο.
Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 
αναλογούσαν μόνο στο 11,1% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν), με το ποσοστό στο 12,9% του ΑΕΠ το 

2017 και στο 12,1% του ΑΕΠ το 2016.
Είναι μια πραγματική επενδυτική καταστροφή, αν σκεφτούμε ότι το 
αντίστοιχο ποσοστό στην Ε.Ε. το 2018 ήταν 20,4%.
Πληρώσαμε ακριβά την προ κρίσης στρατηγική, η οποία στηρίχτηκε 
στη σύγκλιση των εισοδημάτων χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η σύγκλι-
ση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα. Έτσι, φτάσαμε το μέσο εισόδημα στο 
94% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, για να το δούμε στη συνέχεια να 
κατρακυλάει κάτω από τα 2/3 του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το χει-
ρότερο είναι ότι όσο διαρκεί η μεγάλη επενδυτική μας υστέρηση είναι 
πρακτικά αδύνατο να καλύψουμε τη χαμένη απόσταση σε ανάπτυξη 
και βιοτικό επίπεδο.

Αρνητική εικόνα
Οι επενδύσεις αντιπροσώπευαν στην Ελλάδα το 2007 το 26% του ΑΕΠ, 
ενώ υποχώρησαν στο 17,5% του ΑΕΠ το 2010, όταν άρχισε με κάθε επι-
σημότητα η διαχείριση της ελληνικής κρίσης στη βάση των μνημονίων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα αναδει-
κνύεται σε παγκόσμιο ουραγό στις επενδύσεις, ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, κινούμενη κάπου μεταξύ της Ζιμπάμπουε, της Γουινέας-Μπισάου 
και της Σομαλίας. Η τελευταία, με επενδύσεις 6,5% του ΑΕΠ, είναι ό,τι 
χειρότερο έχει να παρουσιάσει ο πίνακας της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Για να αντιληφθούμε την απόσταση που πρέπει να καλύψουμε, το 2018 
οι επενδύσεις στην Τουρκία αναλογούσαν στο 29,6% του ΑΕΠ, στην Ιρ-
λανδία στο 23,4%, στην Ισπανία στο 21,2% και στην Κύπρο στο 19,4%.
Τα ιδιαίτερα αρνητικά για την Ελλάδα στοιχεία εξηγούν, σε μεγάλο βαθ-
μό, το συγκριτικό οικονομικό και πολιτικό πλεονέκτημα του Μητσοτάκη 
και της κυβέρνησής του.
Οι περισσότεροι πολίτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν δεν υπάρ-
ξουν πρωτοβουλίες για τη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση, με 
διάφορους τρόπους, της επιχειρηματικότητας, η Ελλάδα δεν θα μπορέ-
σει να αφήσει πίσω της την επενδυτική μιζέρια. Χωρίς νέες επενδύσεις 
δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πολλών και καλά αμειβόμενων 
νέων θέσεων εργασίας.
Το πρόβλημα είναι ότι η μείωση της φορολογίας και η βελτίωση του 

οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι αναγκαίες προ-
ϋποθέσεις για την αύξηση των επενδύσεων, δεν οδηγούν όμως απα-
ραίτητα στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
Κι αυτό γιατί η βασική σύγκριση που κάνουν οι επενδυτές δεν είναι 
μεταξύ της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Τσίπρα, οπό-
τε μια θετική απόφαση θα ήταν εύκολη, αλλά μεταξύ του επενδυτικού 
προορισμού που είναι η Ελλάδα και των εναλλακτικών επενδυτικών 
προορισμών.
Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας έχει δημιουργηθεί σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ε. ένα φιλοεπενδυτικό περιβάλλον που ξεπερνάει 
κατά πολύ τους ευνοϊκούς φορολογικούς συντελεστές και το καλό οι-
κονομικό, επιχειρηματικό κλίμα. Αυτά πλέον θεωρούνται αυτονόητα 
και υπάρχουν άλλα σημαντικά κριτήρια στα οποία στηρίζουν τις απο-
φάσεις τους οι επενδυτές, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν μακροπρόθεσμη 
στρατηγική σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.
Τους ενδιαφέρουν, μεταξύ των άλλων, οι δυνατότητες χρηματοδό-
τησης με ανταγωνιστικούς όρους, η αποτελεσματική λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης, το νομοθετικό πλαίσιο και η λειτουργία της Δικαι-
οσύνης, η στάση της περιφέρειας, του δήμου, της τοπικής κοινωνίας, η 
αδειοδότηση, η χωροταξία κ.λπ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωθυπουργός, κ. Μητσοτάκης, και βα-
σικοί υπουργοί, όπως ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Γεωργιάδης, κάνουν ό,τι 
μπορούν για να βελτιώσουν το επιχειρηματικό, επενδυτικό πλαίσιο, να 
προωθήσουν συγκεκριμένες επενδύσεις και να στείλουν θετικά μη-
νύματα στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.
Η κατάσταση βελτιώνεται συνεχώς σε σχέση με την περίοδο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι η σύγκριση με τους 
εναλλακτικούς επενδυτικούς προορισμούς, κυρίως στην Ε.Ε.

Ή σύνθεση των επενδύσεων
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των επενδύσεων, όπως αναλύε-
ται στο δελτίο του ΣΕΒ (Οκτώβριος 2019).

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ήταν το 2018 γύρω στο 6% του ΑΕΠ, πο-
σοστό που αναλογεί σε περίπου 10 δισ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσοστό 
στην Ε.Ε. ήταν 13% του ΑΕΠ. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ είναι κάτω από το μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου 
και έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 30% σε σχέση με τα προ κρί-
σης επίπεδα.
Στις άλλες κατηγορίες επενδύσεων, στις δημόσιες και κυρίως στις 
επενδύσεις των νοικοκυριών, οι οποίες περιλαμβάνουν τις επεν-
δύσεις σε κατοικίες, η πτώση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Πριν 
από την κρίση οι επενδύσεις των νοικοκυριών ξεπερνούσαν τα 20 
δισ. τον χρόνο, ενώ το 2018 ήταν της τάξης των 5 δισ. ευρώ.
Τα κυβερνητικά μέτρα φαίνεται να αλλάζουν την κατάσταση, εφό-
σον η μείωση του ΕΝΦΙΑ και κυρίως η μη επιβολή ΦΠΑ σε νεόδ-
μητα διαμερίσματα και κατοικίες έχουν προκαλέσει εντυπωσιακή 
αύξηση από εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Υπήρξε μήνας όπου η 
αύξηση στην Αττική σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2018 ξεπέρασε 
το 400%. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, θα υπάρξει μεγάλη αύ-
ξηση των «οικογενειακών» επενδύσεων, που θα συμβάλει στην 
κάλυψη του μεγάλου επενδυτικού κενού και στην τόνωση της 
οικονομίας.
Πιο δύσκολη είναι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις δημόσιες επεν-
δύσεις. Ο προϋπολογισμός του 2020 δεν είναι φιλόδοξος στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα, απλώς αποσκοπεί στο να σταματήσει η επι-
πλέον μείωση, σε σχέση με τον προγραμματισμό, των δημοσίων 
επενδύσεων που χαρακτήριζε την τετραετία Τσίπρα. Είναι πολύ 
πιθανό να χρησιμοποιηθούν οι επιστροφές από τα κέρδη των κε-
ντρικών τραπεζών από τη διαχείριση των ελληνικών ομολόγων 
για τη χρηματοδότηση πρόσθετων δημοσίων επενδύσεων, αλλά 
πρέπει να αναζητηθούν πιο φιλόδοξες και ριζοσπαστικές λύσεις.
Πρώτον, η κυβέρνηση πρέπει να επιχειρήσει την αναγκαία αναδι-
άρθρωση των δημοσίων δαπανών, που παραμένουν σε εξαιρετι-
κά υψηλά επίπεδα, υπέρ των δημοσίων επενδύσεων.
Δεύτερον, πρέπει να βελτιώσει τη συνεννόηση με τους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ώστε να υπάρξει 
καλύτερη χρηματοδότηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών στην 
Ελλάδα και να γίνουν δεκτά νέα επενδυτικά εργαλεία, όπως, για 
παράδειγμα, τα «πράσινα» ομόλογα που θα εκδοθούν μαζικά στη 
Γερμανία από ειδικό οργανισμό που δεν θα θεωρείται κρατικός, 
για να μην προσμετρώνται οι εκδόσεις αυτές στο δημόσιο χρέος, 
για να διευκολυνθεί η πράσινη μετάβαση της οικονομίας.
Όσο περισσότερα χρήματα διαθέσει το ελληνικό Δημόσιο για να 
συμπληρώσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επενδύσεων στην 
Ελλάδα, τόσο πιο γρήγορα θα κινηθούμε στη σωστή κατεύθυν-
ση. Τα χρόνια της κρίσης η αδυναμία του ελληνικού Δημοσίου να 
φανεί συνεπές στις υποχρεώσεις στη χρηματοδότηση που είχε 
καθυστέρησε την καταβολή ευρωπαϊκών κονδυλίων με αποτέλε-
σμα να υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε τις τελικές προθεσμίες και 
μαζί με αυτές αρκετά δισεκατομμύρια.
Την κατάσταση περιπλέκει και η υστέρηση των ελληνικών επιχει-
ρήσεων σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 
Είμαστε σε όλες τις διεθνείς αξιολογήσεις και στους σχετικούς 
πίνακες πολύ πίσω στις νέες τάσεις αυτοματοποίησης, στις ανταλ-
λαγές δεδομένων στις τεχνολογίες παραγωγής, στο διαδίκτυο των 
πραγμάτων, το cloud computing. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επεν-
δύσεις στην Ελλάδα όχι μόνο πρέπει να αυξηθούν θεαματικά αλλά 
και να αποκτήσουν νέες, ποιοτικές διαστάσεις, προσαρμοσμένες 
στις ανάγκες της εποχής.

Έχουμε τεράστια απόσταση να καλύ-
ψουμε στις δημόσιες επενδύσεις και 
στις επενδύσεις που σχετίζονται με 
την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.
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Ο 
γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης 
Καραβέλλας, περιγράφει πόσο κοστίζουν τα 
ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ε.Ε., πώς το νέο 
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θα 
δημιουργήσει περίπου 60.000 νέες θέσεις εργα-
σίας και πώς μπορούν να συνδυαστούν πράσινη 

μετάβαση και οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Με τη Φον ντερ Λάιεν επικεφαλής της Έυρωπαϊκής Έπιτρο-
πής, η Έ.Έ. έχει θέσει ως βασικό στόχο την πράσινη μετάβα-
ση. Πόσο θα κοστίσει αυτή η μετάβαση για την Έυρώπη και 
πόσο για την Έλλάδα;
Ας είμαστε κατ’ αρχάς προσεκτικοί όταν μιλάμε για το «κόστος» 
της μετάβασης. Ως κόστος εννοούμε κυρίως επιπλέον δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδυτικές ανάγκες που προκύπτουν για τη χρη-
ματοδότηση καθαρής ενέργειας, ενεργειακής εξοικονόμησης 
και αλλαγών στον τομέα μεταφορών και στον πρωτογενή τομέα. 
Αυτές οι επιπλέον επενδύσεις δεν αποτελούν φυσικά μόνο «κό-
στος» αλλά και μηχανισμό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας 
και σημαντικής τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας εν 
γένει, σε μια περίοδο που η Ε.Ε. απειλείται από οικονομικό μα-
ρασμό.
Για την Ε.Ε. συνολικά οι επενδυτικές ανάγκες της μετάβασης 
έχουν υπολογιστεί σε 85 με 330 δισ. ευρώ ετησίως μέχρι το 
2050. Φανταστείτε πως μόνο από τη μείωση της έκθεσης των 
πολιτών σε ατμοσφαιρική ρύπανση υπολογίζεται πως η ενερ-
γειακή μετάβαση θα μειώσει την πρώιμη θνησιμότητα στην Ε.Ε. 
κατά 40% – πέρα από κέρδος της ίδιας της ζωής των συμπολιτών 
μας, αυτό μεταφράζεται σε ένα οικονομικό όφελος της τάξης των 
230 δισ. ευρώ τον χρόνο.

Για την Ελλάδα, το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει συνολικές επενδυτικές ανάγκες της 
τάξης των 44 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2030. Μην ξε-
χνάμε όμως και την άλλη πλευρά της εξίσωσης, αυτήν του 
οικονομικού οφέλους. Για παράδειγμα, το νέο ΕΣΕΚ προβλέ-
πει πως οι επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια και εξοικονόμηση 
θα δημιουργήσουν κατά την ίδια περίοδο περίπου 60.000 νέες 
θέσεις εργασίας.

Τι συνέπειες θα έχει ο πράσινος μετασχηματισμός της ευρω-
παϊκής οικονομίας;
Ο πράσινος μετασχηματισμός εμπεριέχει πολλές εκφάνσεις, από 
την ενεργειακή μετάβαση έως την κυκλική οικονομία και την 
προστασία και αποκατάσταση του φυσικού κεφαλαίου της Ε.Ε. 
Με τον κατάλληλο σχεδιασμό, όλα αυτά μπορεί να έχουν πολύ 
θετικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες, συμπεριλαμβα-
νομένης της συνολικής ποιότητας ζωής των πολιτών.
Στο οικονομικό πεδίο, και αντίθετα με τον μύθο της «απώλειας 
ανταγωνιστικότητας», ο πράσινος μετασχηματισμός ενδέχεται 
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα 
έναντι οικονομιών που έχουν μείνει πίσω στη χάραξη αντίστοι-
χων πολιτικών. Ενδεικτικά, μια μελέτη που δημοσίευσε το World 
Economic Forum εκτιμάει πως η μείωση υλικής κατανάλωσης 
στον κλάδο της μεταποίησης, μέσω της υιοθέτησης πρακτικών 
κυκλικής οικονομίας, μπορεί να αποφέρει ένα όφελος έως και 
630 δισ. δολαρίων ετησίως για την Ε.Ε. συνολικά, αυξάνοντας 
σημαντικά την παραγωγικότητα της μεταποίησης και δημιουρ-
γώντας νέες θέσεις εργασίας.
Πράσινος μετασχηματισμός σημαίνει αλλαγή. Όσες χώρες, κλά-
δοι ή επιχειρήσεις αρνηθούν ή διστάσουν να προσαρμοστούν 
στις νέες πολιτικές, απλά θα μείνουν πίσω. Όπως άλλωστε 
δήλωσε εμφατικά ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark 
Carney, «οι επιχειρήσεις που δεν θα προσαρμοστούν στη νέα 
πραγματικότητα (κλιματικών στόχων) θα χρεοκοπήσουν χωρίς 
αμφιβολία», ενώ οι «βιομηχανίες, επιχειρήσεις και κλάδοι που 
είναι κομμάτι της λύσης θα επωφεληθούν». Ιδού η πρόκληση 
και για τη δική μας χώρα.

Πόσο κοστίζουν στην Έ.Έ. οι επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής;
Κατά τα υπάρχοντα στοιχεία, μόνο το άμεσο κόστος των ακραί-
ων καιρικών φαινομένων στην Ε.Ε. αγγίζει ήδη τα 15 δισ. ευρώ 
ετησίως. Δεν είναι διόλου τυχαία η πρόσφατη απόφαση του Ευ-
ρωκοινοβουλίου που κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση κλιμα-
τικής και περιβαλλοντικής έκτακτης ανάγκης.
Με βάση τις εκτιμήσεις του Joint Research Centre της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, εάν δεν περιοριστεί η άνοδος της πα-
γκόσμιας θερμοκρασίας, το κόστος των επιπτώσεων της κλι-
ματικής αλλαγής θα είναι της τάξης του 2% του ευρωπαϊκού 
ΑΕΠ κάθε χρόνο. Ωστόσο, το κόστος αναμένεται να είναι δυ-
σανάλογο για τις νότιες χώρες της Ε.Ε., οι οποίες αναμένεται 
να απολέσουν πάνω από το 4% του ΑΕΠ τους ετησίως. Μην 

ξεχνάμε επίσης πως μια σειρά από κόστη δεν μπορούν να 
ποσοτικοποιηθούν, με αποτέλεσμα τη συστηματική υποεκτί-
μηση του ρίσκου.
Πέραν των αριθμών, όλα τα συμπεράσματα έγκυρων διεθνών 
μελετών συγκλίνουν στη διαπίστωση πως η αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής είναι οικονομικά επωφελής σε σχέση με το 
δυσανάλογο αναμενόμενο κόστος του μη περιορισμού της ανό-
δου της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Μπορεί να γίνει η πράσινη μετάβαση στην Έλλάδα, δεδομέ-
νης της εξάρτησής μας από τον λιγνίτη, του γεγονότος πως 
η Έλλάδα είναι 2η σε παραβάσεις του περιβαλλοντικού δι-
καίου της Έ.Έ., αλλά και των αντιδράσεων που προκύπτουν 
για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αντιδράσεις για τις ανε-
μογεννήτριες;
Ακριβώς αυτή η εξάρτηση της Ελλάδας από τον λιγνίτη είναι που 
φέρνει δυσβάστακτο κόστος για την εθνική οικονομία και τις το-
πικές κοινωνίες. Μόνο για φέτος η ΔΕΗ επιβαρύνθηκε με πάνω 
από 600 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, 
ενώ το εξωτερικό κόστος σε περιβάλλον και υγεία από τη μη 
συμμόρφωση όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων με 
τα ευρωπαϊκά όρια εκπομπών (νέο BREF) εκτιμώνται σε 92-583 
εκατ. ευρώ. Μελέτη του WWF Ελλάς έχει αναδείξει ότι την τε-
λευταία δεκαετία τα ορυκτά καύσιμα έχουν επιδοτηθεί με πάνω 
από 15 δισ. ευρώ, τη στιγμή που οι καθαρές εναλλακτικές, όπως 
οι ΑΠΕ, έχουν χαμηλότερο κόστος και οφέλη για το περιβάλλον 
και την υγεία. Οι ΑΠΕ αποτελούν τεχνολογίες με περιβαλλοντικό 
πρόσημο και είναι απολύτως αναγκαίες στη μάχη για την ανα-
χαίτιση της κλιματικής κρίσης. Το ζητούμενο είναι η ορθή χω-
ροθέτησή τους, έτσι ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στη 
βιοποικιλότητα και να μην επιβαρύνεται η φέρουσα ικανότητα 
κάθε τόπου που τις φιλοξενεί.

Μπορούν να συνδυαστούν πράσινη μετάβαση και οικονομική 
ανάπτυξη στην Έλλάδα;
Όχι μόνο μπορούν να συνδυαστούν αλλά η πράσινη μετάβαση 
είναι απαραίτητη για τη μελλοντική ανάπτυξη της χώρας, ακόμα 
και από μια στενή οικονομική σκοπιά. Αρκεί να αναλογιστού-
με πως οι δύο μεγάλοι κλάδοι του μέλλοντος για την παγκό-
σμια οικονομία είναι αφενός η τεχνητή νοημοσύνη (artificial 
intelligence), τα big data και η ρομποτική και αφετέρου η περι-
βαλλοντική τεχνολογία, που συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
την καθαρή ενέργεια, τις τεχνολογίες αποθήκευσης, κυκλικής 
οικονομίας, καθαρών μεταφορών και κατασκευής κτιρίων μη-
δενικών εκπομπών. Η πολιτική ηγεσία και ο επιχειρηματικός 
κόσμος της χώρας έχουν την ιστορική ευθύνη να μην αφήσουν 
άλλη μια αναπτυξιακή ευκαιρία να πάει χαμένη, χάνοντας το 
«τρένο» του πράσινου μετασχηματισμού.

Έίναι έτοιμη η Έυρώπη να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρος μέχρι το 2050;
Ναι, αν αυξήσει περαιτέρω τη φιλοδοξία των κλιματικών της 
στόχων. Μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώ-
σει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία μηδενικών εκπομπών μέχρι το 2050. Ωστόσο, αυτή 
δεν συμβαδίζει με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για 
τη συγκράτηση της ανόδου της θερμοκρασίας έως τους 1,5 
βαθμούς Κελσίου. Για να γίνει αυτό εφικτό, ο στόχος της κλι-
ματικής ουδετερότητας θα πρέπει να οριστεί μέχρι το 2040, 
ενώ οι εκπομπές θα πρέπει να περιοριστούν κατά 65% μέχρι 
το 2030, αντί του στόχου του 50%-55%, όπως έχει διατυπωθεί 
μέχρι σήμερα.

Πράσινος μετασχηματισμός σημαίνει αλ-
λαγή. Όσες χώρες, κλάδοι ή επιχειρήσεις 
αρνηθούν ή διστάσουν να προσαρμο-
στούν στις νέες πολιτικές, απλά θα μεί-
νουν πίσω.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΈΛΛΑΣ, 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ WWF ΕΛΛΑΣ



  ΝΤΈΠΥ ΚΟΥΡΈΛΛΟΥ

Rebrain Greece: 
Κατώτατος μισθός 3.000 ευρώ για επαναπατρισμό(;) 

Ελλήνων του εξωτερικού

20 www.freesunday.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

2020
29.12.2019

Σ
τα χρόνια της κρίσης, αν κάτι πονάει την Ελλάδα πε-
ρισσότερο από τη φορολογία, είναι η μαζική «διαρροή 
εγκεφάλων» (το αποκαλούμενο «brain drain») που 
μεταφράζεται όχι μόνο στον επώδυνο οικογενειακό 
αποχωρισμό αλλά και στην κρατική απώλεια πολλών 
δισ. ευρώ που επένδυσε η χώρα στην εκπαίδευση 

των γιατρών, μηχανικών, επιστημόνων της. Είναι η μείωση της 
μελλοντικής της παραγωγικής δυνατότητας, αλλά και των φόρων 
και εισφορών που χρηματοδοτούν το κοινωνικό κράτος και τις 
αυριανές συντάξεις. Μια κατάσταση που η παγίωσή της εγκλωβί-
ζει μια οικονομία σε μακροχρόνια υπανάπτυξη και φτώχεια.
Σύμφωνα με την έρευνα «Brain Drain & Gain» της KPMG που 
δημοσιοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2019, το 79% του δείγματος με-
τακινήθηκε στο εξωτερικό την περίοδο 2010-2019, ενώ ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 36,8% έφυγε με την οικογένειά 
του. Οι κλάδοι που έχουν μεγαλύτερη απορρόφηση στο εξωτε-
ρικό και στους οποίους δραστηριοποιούνται κυρίως οι απόδημοι 
Έλληνες είναι αυτοί των συμβουλευτικών υπηρεσιών (17,1%), της 
τεχνολογίας (4%), των υπηρεσιών υγείας (10,5%), των καταναλω-
τικών προϊόντων (6,5%), καθώς και ο ακαδημαϊκός (12%) και κα-
τασκευαστικός κλάδος (5,2%), ενώ αξιοσημείωτο είναι πως 47% 
των συμμετεχόντων είχαν ήδη κάποια εργασία στην Ελλάδα, πριν 
αποφασίσουν να μετακινηθούν, που σημαίνει ότι ένας στους δύο 
επέλεξε ότι η διεκδίκηση υψηλότερων μισθολογικών αποδο-
χών αποτέλεσε τη σημαντικότερη αιτία φυγής (55%). Το πλήθος 
των επαγγελματικών ευκαιριών στο εξωτερικό και η αξιοκρατία 
αποτέλεσαν τον δεύτερο σημαντικότερο λόγο (48,6%), ενώ το κα-
λύτερο εργασιακό περιβάλλον κατατάχθηκε ως ο τρίτος δημοφι-
λέστερος λόγος αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό (36,8%). Σε 
αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε ότι οι συμμετέχοντες είχαν 
δυνατότητα επιλογής περισσότερων από μία απαντήσεων στη συ-
γκεκριμένη ερώτηση.

Η επιστροφή(;)
Οι υψηλότερες οικονομικές απολαβές και το σταθερό επαγγελμα-
τικό περιβάλλον κρατούν σοβαρούς επιστήμονες και ικανά στε-
λέχη στο εξωτερικό. Ωστόσο, ένα σημαντικό 36% θα εξέταζε την 
επιστροφή στην Ελλάδα με μειωμένες αποδοχές, αλλά κάτω από 
συγκεκριμένες συνθήκες. Βέβαια, φαίνεται ότι δεν σχεδιάζουν 
τον άμεσο επαναπατρισμό τους, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό 
θα ήταν διατεθειμένο να επιστρέψει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, 
κυρίως σε θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.
Σε αυτό το ποσοστό προφανώς στοχεύει το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, και συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυν-
ση Εργασιακών Σχέσεων υπό τον κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά, με 
τη διαφορεακή πρωτοβουλία «Rebrain Greece – Ο τεχνολογικός 
μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας».
Πρόκειται για ένα ειδικό πιλοτικό πρόγραμμα, με τον τίτλο «Ελλά-
δα Ξανά», που εκπονήθηκε με τη συνδρομή αξιόλογων στελεχών 
από δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα 
και αφορά τον επαναπατρισμό σε πρώτη φάση τουλάχιστον 500 
Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού επιπέδου ει-
δίκευση και διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία. Το 
πρόγραμμα προβλέπει ελάχιστη αμοιβή 3.000 ευρώ τον μήνα για 
τους επιστήμονες που θα αφήσουν τη θέση τους στο εξωτερικό 
και θα επιστρέψουν στην Ελλάδα.
Στόχος είναι να διασυνδεθεί ευθέως η Ελλάδα με τους Έλληνες 
της διασποράς που διαπρέπουν, διακρίνονται και σταδιοδρομούν 

στο διεθνές περιβάλλον. Το 70% της αμοιβής (τα 2.000 ευρώ) θα 
καλύπτεται από το πρόγραμμα με χρηματοδότηση της επιχείρη-
σης. Η γενναία αυτή επιδότηση θα έχει διάρκεια έναν χρόνο, ενώ 
το πρόγραμμα ενσωματώνει υποχρέωση διατήρησης του εργαζο-
μένου με την ίδια αμοιβή για τουλάχιστον άλλους 12 μήνες.
«Η δράση αυτή είναι εναρμονισμένη με το θεσμικά κατοχυρωμέ-
νο πλέον δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν» 
επισήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Βρούτσης και συνέχισε: «Το “Ελλά-
δα Ξανά” στοχεύει αρχικά σε πρώτη φάση στον επαναπατρισμό 
500 Ελλήνων εργαζομένων του εξωτερικού με υψηλού επιπέδου 
διεθνή επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον 
ενός έτους, μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτορικού επιπέδου, 
ηλικίας 28-40, προκειμένου να εργαστούν ως πρόσθετο προσω-
πικό σε επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στην Ελλάδα (για να 
αποφευχθούν φαινόμενα υποκατάστασης), με βάση τις εξειδικευ-
μένες ανάγκες, με έμφαση στους τομείς των νέων επαυξημένων 
τεχνολογιών, όπου παρατηρείται σχετική έλλειψη. Η χρηματοδό-
τηση θα γίνει προς τις επιχειρήσεις με ευρωπαϊκούς πόρους. Η 
ελάχιστη αμοιβή τους καθορίζεται στις 3.000 ευρώ, με χρηματο-
δότηση της επιχείρησης στο 70% περίπου της ελάχιστης αμοιβής 
για έναν χρόνο, με υποχρέωση διατήρησης του εργαζομένου με 
την ίδια αμοιβή για άλλους 12 τουλάχιστον μήνες».
Άμεσα θα ανοίξει στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ειδική 
φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε το υπουργείο να κατα-
γράψει τις ζητούμενες από τις επιχειρήσεις ειδικότητες που θε-
ωρούνται κρίσιμες για την ανάταξη του παραγωγικού μοντέλου.
Οφείλει κάποιος να αναρωτηθεί πόσο θελκτικές είναι αυτές οι 
εξαγγελίες του υπουργείου. Το brain drain είναι προϊόν της εγχώ-
ριας οικονομικής και κοινωνικής καχεξίας. Κοινός παρονομαστής 

τους η παραγωγική αδυναμία. Η ελληνική οικονομία δεν δημι-
ουργεί πολλές και καλές θέσεις εργασίας, ειδικά σε ό,τι αφορά τα 
επαγγέλματα υψηλών δεξιοτήτων. Το μερίδιο των υψηλών δεξιο-
τήτων παραμένει καθηλωμένο, σε απόκλιση με την τάση στην Ε.Ε. 
Το χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε., που ήταν ήδη στο 5% το 2000, 
έχει φτάσει τα τελευταία χρόνια στο 10% (Ε.Ε. 40% - Ελλάδα 30%). 
Κι αυτό με συστηματικά χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης στην 
Ελλάδα, δηλαδή με ευκαιρίες για μικρότερο μερίδιο νέων και εν 
γένει πολιτών.
Από το 2013, που κορυφώθηκε η ανεργία και άρχισε η δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας, η δημιουργία νέων θέσεων υψηλών 
δεξιοτήτων παραμένει ασθμαίνουσα. Ήταν 7,5% το 2013-2018. 
Οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στους κλάδους των διεθνώς 
εμπορευσίμων: επιστημονικές δραστηριότητες, δραστηριότητες 
πληροφορικής και μεταποίησης. Θετικό μεν πρόσημο, αλλά όχι 
επαρκές για να αντιστρέψει το brain drain.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια στην ελληνική 
κοινωνία δημιουργούνται ετησίως μόνο 8.000-10.000 θέσεις ερ-
γασίας αμειβόμενες με μισθό άνω των 1.500 ευρώ. Έτσι, δεν είναι 
εύκολο να ανατραπεί η τάση του brain drain.
Το υπουργείο, ωστόσο, αισιοδοξεί. Προσπαθώντας οι εμπνευστές 
του Rebrain Greece να αποτυπώσουν την προσπάθεια με όρους 
στατιστικής ανακοίνωσαν τη σύσταση του φορέα Rebrain Greece: 
Κέντρο Συλλογικής Τεχνογνωσίας για την Αγορά Εργασίας με τη 
μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα. Ένας συμβουλευτικός, ευέλικτος και χωρίς κόστος 
θεσμός στο υπουργείο Εργασίας, χωρίς αμοιβή για τα στελέχη 
του, χωρίς τη δημιουργία άλλων θέσεων εργασίας, καθώς αυτά 
θα δραστηριοποιούνται σε αυτόν παράλληλα με τα καθήκοντά 
τους στο υπουργείο.
«Το Rebrain Greece», σύμφωνα με τον υπουργό κ. Βρούτση, 
«χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομέ-
νων (big data analytics) και έγκυρων πληροφοριών για την αγορά 
εργασίας μέσω του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της 
Αγοράς Εργασίας. Αξιοποιείται έτσι η δυναμική της τεχνητής νοη-
μοσύνης σε συνδυασμό με την οριζόντια ισότιμη και διεπιστημο-
νική συνεργασία της ομάδας για τον σχεδιασμό καινοτόμων πολι-
τικών υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών 
Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία».
Σε αυτό το πλαίσιο προωθείται η ανάπτυξη της πλατφόρμας 
Rebrain Greece CoLab, στην οποία θα ενσωματωθούν και τα 
δεδομένα που θα προκύψουν από τη φόρμα εκδήλωσης ενδια-
φέροντος των επιχειρήσεων για το πιλοτικό πρόγραμμα «Ελλάδα 
Ξανά». Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, θα αποτελέσει 
το πρώτο ψηφιακό μητρώο καταγραφής των Ελλήνων του εξω-
τερικού που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. «Η πλατφόρμα 
αυτή θα αποτελέσει και έναν τεράστιο χώρο διαγωνισμών-ιδεών-
προτάσεων για σύνθετα δημόσια προβλήματα εθνικής εμβέλειας 
της αγοράς εργασίας» τόνισε ο κ. Βρούτσης.
Ταυτόχρονα ανακοινώθηκε το πρώτο Σχέδιο Δράσης Ευφυών 
Πολιτικών για την Αγορά Εργασίας. Το Rebrain Greece παρου-
σιάζει για πρώτη φορά ένα πιλοτικό σχέδιο δράσης έξυπνων 
δημόσιων πολιτικών για την αγορά εργασίας που ενσωματώνει 
την τεχνολογία ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία 
οπτικοποιεί με σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης δεδομένων, 
αξιοποιώντας και τις αρχές της συλλογικής νοημοσύνης, όπως 
έχουν αναδειχθεί από τα κορυφαία στον κόσμο πανεπιστήμια (MIT 
Harvard University κ.λπ.).

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων δημιούργησε ένα ειδικό 
πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ελλάδα 
Ξανά» που αφορά τον επαναπατρισμό σε 
πρώτη φάση τουλάχιστον 500 Ελλήνων 
εργαζομένων του εξωτερικού. Επανα-
πατρισμός, όμως, σε ποιο εργασιακό, οι-
κονομικό και κοινωνικό περιβάλλον;

Ομιλία του υπουργού Έργασίας, Γιάννη Βρούτση, στο συνέδριο 
Rebrain Greece.
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  ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

«Τα ακίνητα συνολικά μπορούν πλέον να δώσουν 
αναπτυξιακή ώθηση»
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Η 
πολιτεία πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο σχεδια-
σμό και να μην αλλάζουν οι προτεραιότητες των 
μεγάλων έργων υποδομής ανά κυβέρνηση αλλά 
με βάση τις πραγματικές ανάγκες της χώρας, εκ-
φράζει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, σε συνέντευξή 

του στην F.S., αμέσως μετά την επανεκλογή του στην προεδρία του 
ΤΕΕ. Παράλληλα, ο κ. Στασινός εκφράζει την αισιοδοξία του ότι με 
τις κυβερνητικές παρεμβάσεις δομείται ένα νέο, συνολικό πλαίσιο 
για τον δομημένο χώρο που θα αποδώσει καρπούς προοδευτικά 
στα επόμενα χρόνια και τονίζει ότι «η χώρα χρειάζεται αναπτυξι-
ακή ώθηση, η οικονομία χρειάζεται επενδύσεις, οι επαγγελματίες 
και οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέες και καλές δουλειές».

Είναι σωστή η εντύπωση ότι με βάση τα εκλογικά αποτελέ-
σματα σε φορείς όπως το ΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητή-
ριο υπάρχει ενίσχυση των παρατάξεων που υποστηρίζουν την 
ελεύθερη οικονομία; Σχετίζεται αυτό με την εκλογική νίκη της 
ΝΔ ή είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που άσκησαν οι παρατά-
ξεις που πρώτευσαν ως διοικήσεις;
Οι εντυπώσεις σε κάθε εκλογή σε επαγγελματικούς χώρους 
έχουν τη σημασία τους, αλλά εμείς είμαστε μηχανικοί και εστιά-
ζουμε στην ουσία. Και η ουσία είναι πως η χώρα χρειάζεται ανα-
πτυξιακή ώθηση, η οικονομία χρειάζεται επενδύσεις, οι επαγγελ-
ματίες και οι εργαζόμενοι χρειάζονται νέες και καλές δουλειές. 
Αυτή είναι η ανάγκη της πραγματικής οικονομίας και της κοινω-
νίας. Δεν ζούμε σε εποχές ιδεολογικών μαχών. Σημασία έχει να 
ξέρεις να κάνεις τη δουλειά σου και να φέρνεις αποτελέσματα. 
Νομίζω ότι οι μηχανικοί επιβράβευσαν την προσπάθειά μας τα 
τελευταία χρόνια να αναβαθμίσουμε τον ρόλο του Επιμελητηρίου 
και να προωθήσουμε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο κράτος, με σύγ-
χρονα ηλεκτρονικά εργαλεία και θεσμικές τομές που μειώνουν τη 
γραφειοκρατία, βοηθούν τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 
επιχειρήσεις και συμβάλλουν στην πραγματική ανάπτυξη.

Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις;

Πρώτη και βασική είναι ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης, που ήδη ψη-
φίστηκε, με όλα τα αναγκαία γεωχωρικά δεδομένα για κάθε εί-
δους αδειοδότηση, με τον οποίο, μόλις ολοκληρωθεί, θα μπορεί 
κάθε πολίτης, επιχείρηση, αλλά και όλο το Δημόσιο, να ξέρουν 
από τον υπολογιστή τους τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε 
κάθε περιοχή της χώρας. Με όλα τα όρια κάθε είδους προστατευ-
όμενων περιοχών, με όρους δόμησης και χρήσεις γης, για να τα 
πω συνοπτικά. Και ακολουθεί το Κεντρικό Σύστημα Αδειοδότη-
σης, για να μπορεί κάθε επενδυτής, μικρός ή μεγάλος, να εξυπη-
ρετείται ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Παράλληλα, η δημιουργία 
του Εθνικού Μητρώου Υποδομών θα δώσει τη δυνατότητα στην 
πολιτεία να γνωρίζει το σύνολο των δημοσίων υποδομών, πότε 
κατασκευάστηκε και πότε συντηρήθηκε καθεμία, ποιος έχει την 
αρμοδιότητα, πότε πρέπει να προγραμματιστούν εργασίες. Όλα 
αυτά μαζί αποτελούν ένα ψηφιακό πλέγμα υποδομών για την 
ανάπτυξη.

Ή οικοδομή ήταν πάντοτε μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική 
οικονομία. Ο απολογισμός του 2019 δημιουργεί την εντύπω-
ση ότι θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών το 2020; 
Πόσο μπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση των ρυθμών ανά-
πτυξης;
Τα ακίνητα συνολικά, είτε μιλάμε για νέες οικοδομές ιδιωτών, είτε 
για ριζικές ανακαινίσεις, είτε για μεγάλες επενδύσεις, μπορούν 
πλέον να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση. Οι αποφάσεις που έλαβε 
η κυβέρνηση για τον ΦΠΑ, αλλά και μερικά ακόμη μέτρα, όπως η 
φορολογία των εταιρειών, η προσδοκώμενη ακόμη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών, η Χρυσή Βίζα, η απλοποίηση του αδειο-
δοτικού πλαισίου, με κάνουν να αισιοδοξώ. Έχω πει την εκτίμησή 
μου ότι θα δούμε σύντομα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, 
και πάλι γερανούς στις πόλεις. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό 
δεν θα είναι στιγμιαίο. Με την απλοποίηση και ψηφιοποίηση της 
αδειοδότησης, τις ηλεκτρονικές άδειες δόμησης, την ηλεκτρονική 
ταυτότητα του κτιρίου, που έρχεται το καλοκαίρι, την ολοκλήρωση 
του νόμου των αυθαιρέτων, την έναρξη του φιλόδοξου σχεδίου 
για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού μέσα από τα τοπικά χωρικά 
σχέδια, τα νέα σχέδια πόλης, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο για τη 
ριζική ανακαίνιση κτιρίων για ενεργειακή εξοικονόμηση, δομείται 
ένα νέο, συνολικό πλαίσιο για τον δομημένο χώρο που θα αποδώ-
σει καρπούς προοδευτικά στα επόμενα χρόνια.

Τα δημόσια έργα, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την 
οδό Πάτρας-Πύργου και την Άμβρακία Οδό, είχαν μπλέξει σε 
έναν δικαστικό κύκλο ενστάσεων και τέλματος, στερώντας πό-
ρους και θέσεις εργασίας από την αγορά. Πώς μπορεί να αλλά-
ξει αυτή η κατάσταση;
Αφενός η πολιτεία πρέπει να έχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, να 
μην αλλάζουν οι προτεραιότητες ανά κυβέρνηση αλλά με βάση τις 
πραγματικές ανάγκες της χώρας. Έχουμε προτείνει τον τρόπο για 
να υπάρξει και να επικαιροποιείται ένας Εθνικός Σχεδιασμός Υπο-
δομών. Η κυβέρνηση δείχνει ότι το ενστερνίζεται και το προωθεί. 
Το Εθνικό Μητρώο Υποδομών, που σας ανέφερα, θα συμβάλει 
δραστικά σε αυτή την επιτελική λειτουργία του κράτους.
Αφετέρου, όμως, πρέπει να προσαρμοστεί και το θεσμικό πλαί-
σιο. Να γίνουν αλλαγές στον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων, 
εκεί όπου δεν λειτουργεί. Αλλά και να υπάρξουν πιο ουσιαστικές 

παρεμβάσεις στον τρόπο και στον χρόνο εκδίκασης προσφυγών, 
όπως και στη διαδικασία ωρίμανσης και ανάθεσης των έργων. 
Είμαστε σε συζήτηση με τα συναρμόδια υπουργεία, κυρίως το 
Υποδομών, και αισιοδοξώ ότι θα βελτιωθεί το πλαίσιο.

Είναι επαρκείς για τις κατασκευαστικές εταιρείες οι βελτι-
ώσεις στη φορολογία ή θα μπορούσε να γίνει κάτι περισ-
σότερο;
Η φορολογία αφορά γενικά τις επιχειρήσεις. Είναι κρίσιμη η μεί-
ωσή της αλλά δεν είναι αρκετή, χρειάζεται αλλαγή και στο ασφα-
λιστικό σύστημα. Επίσης να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις που 
ήδη σας ανέφερα. Αλλά για τις κατασκευαστικές εταιρείες ειδικά, 
όσες αναλαμβάνουν δημόσια έργα, μείζον θέμα αποτελεί τόσο 
η επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων όσο και το ζήτημα των 
υπερβολικών εκπτώσεων, που δημιουργεί μεγάλες παθογένειες. 
Όλοι οι φορείς του κλάδου συμβάλλουμε ώστε να μπορέσει η πο-
λιτεία να φέρει μια ρεαλιστική και βιώσιμη λύση.

Υπάρχει κάποιος κρίκος στην εγχώρια κατασκευαστική αλυσί-
δα, από τη μελέτη έως την τσιμεντοβιομηχανία, που χρειάζεται 
βελτίωση, για να μπορέσει ο κλάδος να γίνει συνολικά αντα-
γωνιστικότερος;
Δεν είμαι υπέρ των ειδικών, φωτογραφικών ρυθμίσεων για κά-
ποιον κρίκο. Πιστεύω βαθιά στους κοινούς κανόνες. Οι μεταρρυθ-
μίσεις που ήδη σας ανέφερα βοηθούν όλους.

Πόσο αισιόδοξος είστε ότι το Κτηματολόγιο θα ολοκληρωθεί 
και θα αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο;
Το Κτηματολόγιο είναι ήδη αναπτυξιακό εργαλείο. Όλες οι ψη-
φιακές υπηρεσίες που σας ανέφερα συνεργάζονται, εκ του σχε-
διασμού τους, με το Κτηματολόγιο. Και, ναι, είμαι βέβαιος ότι θα 
ολοκληρωθεί. Διότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Το ερώ-
τημα είναι αν θα τα καταφέρουμε εγκαίρως – κι αυτό δεν αφορά 
μόνο τη συγκέντρωση δηλώσεων και την ολοκλήρωση της κτη-
ματογράφησης αλλά και την επίλυση προβλημάτων δεκαετιών 
–μη σας πω αιώνων και φανώ υπερβολικός– με τους δασικούς 
χάρτες και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Δημοσίου. Χρειάζεται 
ισχυρή βούληση, σοβαρότητα και ενδελεχής μελέτη των τελικών 
ρυθμίσεων που θα έρθουν.

Ποσό βάσιμη είναι η προσέγγιση ότι η προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι τόσο ισχυρή, που καθίσταται αντιαναπτυξιακή;
Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι ποτέ αντιαναπτυξιακή. 
Αυτά ίσως να ίσχυαν σε άλλες εποχές. Η ανάπτυξη, για να είναι 
πραγματική και δίκαιη, πρέπει να είναι βιώσιμη. Καθεμία από τις 
πρωτοβουλίες που σας ανέφερα βοηθά στην προστασία του περι-
βάλλοντος. Αυτό που είναι αντιαναπτυξιακό είναι η γραφειοκρατία 
και οι ιδεοληψίες. Αυτές πολεμάμε με όλες τις προτάσεις μας και 
τις μεταρρυθμίσεις που προωθούμε.

Υπάρχει μια επιφύλαξη στην κοινωνία, η οποία αξιολογεί την 
οικοδομή με βάση την αντιπαροχή των δεκαετιών του 1950 και 
του 1960. Άξίζει τον κόπο να γίνει μια προσπάθεια να αλλάξει 
αυτή η εικόνα ή θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τουριστικούς 
παραδείσους χωρίς υποδομές;
Δεν συμμερίζομαι την παρατήρησή σας. Δεν έχει πλέον καμία 
σχέση ούτε ο κατασκευαστικός τομέας ούτε το Δημόσιο με το πώς 
γίνονταν τα έργα και οι οικοδομές στις δεκαετίες αυτές: ούτε σχε-
διαστικά, ούτε κατασκευαστικά, ούτε οικονομικά. Η τεχνολογία, η 
επιστήμη και η ζωή έχουν προχωρήσει πολύ τα τελευταία 20 χρό-
νια. Και όσο περισσότερο θα υπάρχουν πόροι για νέες επενδύσεις, 
τόσο πιο ορατό απ’ όλους θα γίνεται αυτό.

Θα δούμε σύντομα, μέσα στο πρώτο εξά-
μηνο του έτους, και πάλι γερανούς στις 
πόλεις.

ΓΙΏΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ, 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
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