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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κρίση είχε σηµαντικό αντίκτυπο στις ελληνικές επιχειρήσεις και επηρέασε ιδιαίτερα
αρνητικά την πρόσβασή τους στην εξωτερική
χρηµατοδότηση. Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται µια επισκόπηση της εξέλιξης της επιχειρηµατικής χρηµατοδότησης, µε το σκεπτικό
ότι η οµαλή και επαρκής πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εξωτερικούς πόρους αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση για τη στήριξη του
συνόλου της οικονοµίας και την επίτευξη οικονοµικής ανάκαµψης.
Οι συνέπειες της κρίσης στη χρηµατοδότηση
προέρχονται σε µεγάλο βαθµό από τις εξελίξεις στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η εξασθένηση της πιστοδοτικής ικανότητας των
τραπεζών (λόγω της περιορισµένης πρόσβασής τους στη διατραπεζική αγορά, της προσπάθειας εξυγίανσης των ισολογισµών τους
και της αύξησης των µη εξυπηρετούµενων
δανείων) οδήγησε στον περιορισµό της τραπεζικής χρηµατοδότησης προς τον ιδιωτικό
τοµέα και ειδικότερα προς τις επιχειρήσεις,
µε αποτέλεσµα ένας σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων να αντιµετωπίζει δυσχέρειες στη
χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων του
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2014). Η µείωση αυτή
του τραπεζικού δανεισµού σε συνδυασµό µε
τη δυσκολία έκδοσης οµολόγων και µετοχών,
λόγω της αρνητικής αποτίµησης των ελληνικών επιχειρήσεων εξαιτίας της κρίσης χρέους, είχαν ως συνέπεια την ανεπάρκεια των
χρηµατοδοτικών πόρων, η οποία αποτελεί και
ένα από τα βασικότερα προβλήµατα που αντι-

µετωπίζουν οι ελληνικές εταιρίες και µία από
τις πιο κρίσιµες προκλήσεις για τη βιωσιµότητά τους. Ωστόσο, στη µείωση της χρηµατοδότησης που παρατηρήθηκε εν µέσω κρίσης
συνέβαλε και ο περιορισµός των λειτουργικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, οι
οποίες ανέβαλαν τα άµεσα επενδυτικά σχέδιά
τους λόγω του αβέβαιου οικονοµικού κλίµατος, µε συνέπεια τη µείωση των δανειακών
αναγκών τους.
Στην περίπτωση της Ελλάδος, το µοντέλο χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων βασίζεται σε
πολύ µεγάλο βαθµό στον τραπεζικό δανεισµό
(Τράπεζα της Ελλάδος, 2014). Σύµφωνα µε
έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων
(European Central Bank, 2013α), η Ελλάδα,
µαζί µε την Ιταλία και την Κύπρο, ανήκει στις
χώρες µε το µεγαλύτερο ποσοστό τραπεζικής
χρηµατοδότησης (ως προς το σύνολο της χρηµατοδότησης) τόσο κατά την περίοδο προ της
κρίσης όσο και στη διάρκεια της κρίσης.
Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος του ποσοστού του
τραπεζικού δανεισµού ως προς τη συνολική
χρηµατοδότηση για την περίοδο 2003-2008
στην Ελλάδα ανέρχεται σε 70,6% έναντι
49,1% για το σύνολο της ευρωζώνης, ενώ το
ποσοστό παραµένει ιδιαίτερα υψηλό και κατά
τη διάρκεια της κρίσης (την περίοδο 20092012), καθώς ανέρχεται σε 72,9% (έναντι
* Το άρθρο απηχεί τις απόψεις των συγγραφέων και όχι κατ’ ανάγκην τις απόψεις της Τράπεζας της Ελλάδος και τυχόν λάθη ή
παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά τους ίδιους. Οι συγγραφείς
ευχαριστούν τη Heather Gibson και τη ∆άφνη Νικολίτσα για τα
πολύτιµα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους.
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Υπό το πρίσµα της σηµασίας του τραπεζικού
δανεισµού για τη χρηµατοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων, γίνεται εµφανές ότι η µείωση του ρυθµού τραπεζικής χρηµατοδότησης
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην κερδοφορία και τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
(βλ. ∆ιάγραµµα 1), ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής των τραπεζικών δανείων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις µειώθηκε κατακόρυφα
µετά το 2008, ενώ το 2011 έγινε για πρώτη
φορά αρνητικός.

49,9% για την ευρωζώνη). Η µεγάλη εξάρτηση
της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων από
τον τραπεζικό δανεισµό οφείλεται εν µέρει
και στο γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι
ελληνικές επιχειρήσεις είναι µικροµεσαίες και
λόγω του µεγέθους τους δεν έχουν εύκολη
πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές εξωτερικής
χρηµατοδότησης. Σύµφωνα µε έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, 2012), στην Ελλάδα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνεισφέρουν το 70,2% της οικονοµικής προστιθέµενης αξίας στην ελληνική
οικονοµία και το 85,2% της απασχόλησης στον
ιδιωτικό µη χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ενώ τα
αντίστοιχα ποσοστά για την Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι πολύ µικρότερα (58,1% της
συνολικής προστιθέµενης αξίας και 67,4% της
συνολικής απασχόλησης). Η δυσκολία πρόσβασης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στον
τραπεζικό δανεισµό κατά τη διάρκεια της κρίσης, σύµφωνα τόσο µε στοιχεία της ΕΚΤ όσο
και µε τη µελέτη της Bain & Company και του
IIF (2013), αυξήθηκε σηµαντικά και σε άλλες
χώρες της ΕΕ εκτός της Ελλάδος, ιδιαίτερα σε
αυτές που εφαρµόζουν προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής.
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Στόχος της παρούσας µελέτης είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της χρηµατοδότησης των
ελληνικών επιχειρήσεων την περίοδο 20032011 και ειδικότερα να αναλύσει την επίδραση της κρίσης στην πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εξωτερική χρηµατοδότηση. Προς
το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται στοιχεία
ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσεως για
πάνω από 20 χιλιάδες επιχειρήσεις, όλων των
µεγεθών και από όλους τους (µη χρηµατοπιστωτικούς) κλάδους της οικονοµίας. Η ανάλυσή µας προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα
παρακάτω ερωτήµατα: Πώς έχει επηρεάσει η
κρίση τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί περισσότερο; Πώς έχει
εξελιχθεί η χρηµατοδότηση για εταιρίες διαφορετικού µεγέθους – έχουν επηρεαστεί εξίσου µικρές, µεσαίες και µεγάλες σε µέγεθος
επιχειρήσεις; Ποιοι κλάδοι έχουν πληγεί
περισσότερο από την κρίση όσον αφορά την
πρόσβασή τους σε εξωτερική χρηµατοδότηση;
Από την ανάλυσή µας προκύπτει ότι η κρίση
επηρέασε σηµαντικά τη χρηµατοδότηση των
επιχειρήσεων, η οποία µετά το 2009 περιορίζεται αισθητά, ενώ αρκετοί κλάδοι της οικονοµίας πλήττονται ιδιαίτερα, καθώς χάνουν
την πρόσβασή τους τόσο σε βραχυπρόθεσµο
όσο και σε µακροπρόθεσµο δανεισµό. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί µια περίοδο έντονης
πιστωτικής επέκτασης, η οποία κορυφώθηκε
το 2008 και ευνόησε κυρίως τις µεγάλες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες υπήρξαν επίσης και
περισσότερο ανθεκτικές, καθώς κατάφεραν
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να διατηρήσουν κάποια µορφή εξωτερικής
χρηµατοδότησης και εν µέσω της κρίσης.
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: η
πρώτη ενότητα παρουσιάζει τη βάση δεδοµένων καθώς και τις βασικές µεταβλητές για την
ανάλυσή µας, ενώ η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει την ανάλυση της χρηµατοδότησης για το
σύνολο του δείγµατός µας, για επιχειρήσεις
διαφορετικού µεγέθους και κατά κλάδο. Στην
τελευταία ενότητα συνοψίζονται τα βασικά
συµπεράσµατα της µελέτης.

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Τα δεδοµένα της συγκεκριµένης µελέτης προέρχονται από τη βάση δεδοµένων της εταιρίας
ICAP, η οποία περιλαµβάνει στοιχεία ισολογισµών και αποτελεσµάτων χρήσεως για περίπου 60.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Το κύριο
πλεονέκτηµα αυτής της βάσης δεδοµένων
είναι ότι περιλαµβάνει στοιχεία όχι µόνο για
εταιρίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αλλά και για µη εισηγµένες εταιρίες που
είναι στην πλειονότητά τους µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” της ελληνικής οικονοµίας.
Το δείγµα µας καλύπτει την περίοδο 20032011 και περιλαµβάνει εταιρίες του µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι εταιρίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι εταιρίες χαρτοφυλακίου και επενδύσεων και άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες έχουν εξαιρεθεί από το δείγµα, όπως και οι επιχειρήσεις
που είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
και η δραστηριότητά τους δεν εµπίπτει στο
αντικείµενο της συγκεκριµένης έρευνας.
Μετά την εξαίρεση των επιχειρήσεων για τις
οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία σε
συνεχή βάση για την υπό εξέταση περίοδο,
αλλά και των επιχειρήσεων µε µηδενικές
πωλήσεις, και µετά τον αποκλεισµό των εταιριών που παρουσιάζουν ακραίες τιµές στις
βασικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται

9

Πίνακας 1 Αριθµός επιχειρήσεων στο
δείγµα

Έτος

Αριθµός επιχειρήσεων

2003

21.211

2004

23.323

2005

24.587

2006

24.897

2007

24.957

2008

24.712

2009

23.294

2010

22.264

2011

19.321

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ICAP Database.

στην παρούσα ανάλυση, καταλήξαµε σε ένα
δείγµα 208.566 παρατηρήσεων για την
περίοδο 2003-2011. Γενικά παρατηρούµε ότι
ο συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων
αυξάνεται διαχρονικά έως το 2007 και στη
συνέχεια µειώνεται σταδιακά µε όλο και ταχύτερους ρυθµούς, για να επιστρέψει το 2011
στα επίπεδα του 2004. Η µεταβολή αυτή λαµβάνει χώρα µε παρόµοιους ρυθµούς σε όλους
τους κλάδους, µε αποτέλεσµα η αναλογία των
κλάδων στο σύνολο του δείγµατος να παραµένει σε γενικές γραµµές σταθερή πριν και
µετά την κρίση. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί
ότι η µεταβολή των εταιριών διαχρονικά δεν
οφείλεται µόνο στο κλείσιµο εταιριών ή στο
άνοιγµα νέων επιχειρήσεων, αλλά και στη
µεταβολή του ποσοστού κάλυψης της βάσης
δεδοµένων της ICAP.
Πέρα από την ανάλυση του συνόλου του δείγµατος, στόχος της παρούσας µελέτης είναι και
η κλαδική ανάλυση της χρηµατοδότησης των
επιχειρήσεων. Προς το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις κατηγοριοποιήθηκαν κατά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας µε βάση το διψήφιο κωδικό NACE.1 Σύµφωνα µε αυτή την
κατηγοριοποίηση, το δείγµα µας χωρίζεται σε

1 Το NACE είναι το σύστηµα στατιστικής ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Eurostat,
2008).
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7 κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας:
γεωργικός τοµέας (383 επιχειρήσεις), ορυχεία
(128 επιχειρήσεις), κατασκευαστικός τοµέας
(2.402 επιχειρήσεις), µεταποίηση (5.864 επιχειρήσεις), υπηρεσίες (10.846 επιχειρήσεις),
εµπόριο (9.481 επιχειρήσεις) και διαχείριση
ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού και αποβλήτων
(126 επιχειρήσεις). Το µεγαλύτερο ποσοστό
των επιχειρήσεων ανήκει στους κλάδους των
υπηρεσιών, του εµπορίου και της µεταποίησης.
Επιπλέον, για να µελετήσουµε την επίδραση
του µεγέθους µιας επιχείρησης στη χρηµατοδότησή της, διακρίνουµε τις επιχειρήσεις σε
τρεις κατηγορίες µε βάση τη λογιστική αξία
του ενεργητικού τους. Συγκεκριµένα, χωρίζουµε τις εταιρίες σε µικρές, µεσαίες και
µεγάλες, όπου κάθε κατηγορία αντιπροσωπεύει το 33,3% του συνολικού δείγµατος.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του
δείγµατός µας είναι ότι ένα µεγάλο ποσοστό
των επιχειρήσεων, και συγκεκριµένα το 34%
του συνόλου των παρατηρήσεων του δείγµατος, εµφανίζει µηδενικές δανειακές υποχρεώσεις για την υπό εξέταση περίοδο. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα η ανάλυσή µας να επηρεάζεται σηµαντικά από τα χαρακτηριστικά
αυτών των εταιριών µε µηδενική µόχλευση
και για το λόγο αυτό, χωρίζουµε το δείγµα
µας σε δύο κατηγορίες (εταιρίες µε κάποια
µορφή εξωτερικού δανεισµού και εταιρίες
χωρίς δανειακές υποχρεώσεις). 2 Κατά συνέπεια, αφού αναλύσουµε τα χαρακτηριστικά
του συνόλου των επιχειρήσεων, στη συνέχεια
η µελέτη µας επικεντρώνεται στην ανάλυση
των επιχειρήσεων που έχουν κάποια µορφή
εξωτερικής χρηµατοδότησης.
Η ανάλυση βασίζεται στη χρήση αριθµοδεικτών, όπως αυτοί προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ως εξωτερική χρηµατοδότηση ορίζεται το σύνολο των βραχυπρόθεσµων και
µεσοµακροπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης, ενώ ο δείκτης χρέους
ορίζεται ως το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων) προς το σύνολο του ενεργητικού. Για
την ανάλυση του είδους των δανειακών υπο-
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χρεώσεων µιας επιχείρησης χρησιµοποιείται
ο δείκτης µακροπρόθεσµου χρέους ως προς το
σύνολο του ενεργητικού και αντίστοιχα ο δείκτης του βραχυπρόθεσµου χρέους ως προς το
σύνολο του ενεργητικού. Η βάση δεδοµένων
δεν παρέχει αναλυτικότερα στοιχεία για το
είδος των δανειακών υποχρεώσεων (εταιρικά
οµόλογα, τραπεζικός δανεισµός κ.λπ.), αλλά
δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του δείγµατος είναι µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση σε
άλλες µορφές εξωτερικής χρηµατοδότησης,
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το µεγαλύτερο µέρος των δανειακών οφειλών αφορά
τραπεζικό δανεισµό (Hyz, 2011). Ο δείκτης
κεφαλαιακής διάρθρωσης ή δείκτης µόχλευσης ορίζεται ως ο λόγος των δανειακών υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια µιας επιχείρησης, ενώ ο δείκτης χρηµατοδότησης
µέσω έκδοσης µετοχών ορίζεται ως ο λόγος
των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του
ενεργητικού και ο δείκτης εσωτερικής χρηµατοδότησης ως ο λόγος των παρακρατηθέντων κερδών προς το σύνολο του ενεργητικού.
Τέλος, η µελέτη περιλαµβάνει και την ανάλυση δεικτών κερδοφορίας και παραγωγικότητας, οι οποίοι ορίζονται ως ο λόγος των κερδών προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού και ο λόγος των λειτουργικών εξόδων
προς το σύνολο του ενεργητικού, αντίστοιχα.

3 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Το ∆ιάγραµµα 2 παρουσιάζει τη διαχρονική
εξέλιξη ορισµένων βασικών αριθµοδεικτών
για το σύνολο του δείγµατος των ελληνικών
επιχειρήσεων την περίοδο 2003-2011. Από το
διάγραµµα παρατηρούµε ότι το µέγεθος της
µέσης επιχείρησης στο δείγµα µας µε βάση το
σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται διαχρο2 Θεωρούµε ότι µια επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία των επιχειρήσεων µε κάποια µορφή εξωτερικού δανεισµού όταν έχει ετήσιες δανειακές υποχρεώσεις για τουλάχιστον τα µισά χρόνια ζωής
της στο δείγµα. Για παράδειγµα, µια εταιρία µε 10 χρόνια ζωής
στο δείγµα θα ανήκει στην κατηγορία των επιχειρήσεων µε κάποια
µορφή εξωτερικού δανεισµού εάν έχει δανειακές υποχρεώσεις για
τουλάχιστον 5 χρόνια. Στην αντίθετη περίπτωση, θεωρούµε ότι
εµπίπτει στην κατηγορία των επιχειρήσεων χωρίς δανεισµό.
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νικά, τόσο πριν από την κρίση όσο και κατά τη
διάρκειά της. Για την περίοδο προ της κρίσης,
η µεταβολή αυτή οφείλεται ενδεχοµένως στη
µεγέθυνση των επιχειρήσεων µέσω επενδύσεων λόγω της ανάπτυξης της οικονοµίας, ενώ
για την περίοδο της κρίσης το κλείσιµο κυρίως
µικρών επιχειρήσεων, οι οποίες επλήγησαν
περισσότερο από την ύφεση, καθώς και εξαγορές και συγχωνεύσεις πιθανότατα οδήγη-
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σαν στην αύξηση του µέσου µεγέθους των επιχειρήσεων στο δείγµα µας. Αναφορικά µε την
απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων, η κερδοφορία τους εµφανίζεται κατά µέσο όρο
θετική έως το 2010, αν και παρουσιάζει πτωτική τάση µετά το 2008, ενώ το 2010 η µέση
κερδοφορία γίνεται αρνητική. Τα παρακρατηθέντα κέρδη εµφανίζονται κατά µέσο όρο
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Πίνακας 2 Βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων µε δανεισµό και των επιχειρήσεων
χωρίς δανεισµό την περίοδο 2003-2011

Επιχειρήσεις µε
δανεισµό
Επιχειρήσεις χωρίς
δανεισµό

Ενεργητικό
(σε ευρώ)

Ίδια κεφάλαια/
ενεργητικό

Κέρδη προ
φόρων/
ενεργητικό

Παρακρατηθέντα κέρδη/
ενεργητικό

Λειτουργικό
κόστος/
ενεργητικό

Αριθµός
παρατηρήσεων

10.300.000

0,353

0,017

-0,088

0,944

142.067

(96.200.000)

(0,335)

(0,191)

(0,554)

(0,874)

2.331.933

0,509

0,021

-0,223

1,047

(11.400.000)

(0,599)

(0,409)

(1,129)

(1,170)

66.499

Σηµείωση: Ο πίνακας παρουσιάζει τους µέσους όρους για την περίοδο 2003-2011. Η τυπική απόκλιση παρουσιάζεται µε πλάγια γραµµατοσειρά
και σε παρένθεση.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ICAP Database.

µενης περιόδου, εικόνα η οποία επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο µετά το 2009. Αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ο δείκτης λειτουργικού
κόστους ως προς το σύνολο του ενεργητικού
ακολουθεί πτωτική πορεία σε όλη τη διάρκεια
της υπό εξέταση περιόδου. Η µείωση του λειτουργικού κόστους εντείνεται µετά το 2008,
καθώς οι επιχειρήσεις, ελλείψει ζήτησης, προσπαθούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους
µέσω µείωσης του κόστους. Παράλληλα, ο
µέσος δείκτης µόχλευσης (χρέος προς µετοχικό κεφάλαιο) για το σύνολο του δείγµατος
εµφανίζει αυξητική τάση µέχρι το 2007 και στη
συνέχεια βαίνει µειούµενος.
Όπως αναφέρθηκε και στην Ενότητα 2, περίπου τα 2/3 των ελληνικών επιχειρήσεων στο
δείγµα εµφανίζουν κάποια µορφή εξωτερικού
δανεισµού την περίοδο 2003-2011. Από αυτές,
περίπου το 42% είναι µεγάλες επιχειρήσεις,
ενώ το 36% είναι µεσαίες και το 22% µικρές.
Αντίθετα, η κατηγορία των επιχειρήσεων
χωρίς δανεισµό αποτελείται κυρίως από
µικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό 58%. Οι επιχειρήσεις µε δανεισµό δραστηριοποιούνται
κυρίως στο εµπόριο (34%), στις υπηρεσίες
(31%) και στη µεταποίηση (26%). Ο Πίνακας
2 παρουσιάζει µια σύγκριση των βασικών
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που
έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό δανεισµό και
αυτών που δεν δανείζονται. Γενικότερα, από
τον πίνακα προκύπτουν σηµαντικές διαφορές
ανάµεσα στις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων.
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Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις που δεν
έχουν δανεισµό εµφανίζονται λιγότερο αποτελεσµατικές, καθώς έχουν κατά µέσο όρο
χαµηλότερη κερδοφορία και υψηλότερο λόγο
λειτουργικού κόστους σε σχέση µε τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό
δανεισµό. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που
δεν δανείζονται εµφανίζουν, κατά µέσο όρο,
σχετικά µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση µε
βάση το λόγο ιδίων κεφαλαίων προς ενεργητικό. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές εξασφαλίζουν τη
χρηµατοδότησή τους µέσω ιδίων κεφαλαίων
και όχι µέσω δανεισµού.
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η παρακολούθηση των αλλαγών στη χρηµατοδότηση
των επιχειρήσεων µετά την κρίση. Για το λόγο
αυτό, στη συνέχεια, η ανάλυσή µας επικεντρώνεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που
έχουν κάποια µορφή εξωτερικού δανεισµού.
Το ∆ιάγραµµα 3 παρουσιάζει τη διαχρονική
εξέλιξη της µεταβολής του συνολικού, του
βραχυπρόθεσµου και του µακροπρόθεσµου
δανεισµού των επιχειρήσεων. Στο διάγραµµα
είναι εµφανής η έντονη πιστωτική επέκταση
που σηµειώθηκε στην ελληνική οικονοµία πριν
από την κρίση. Η θετική µεταβολή του συνολικού δανεισµού για την περίοδο προ της κρίσης οφείλεται κυρίως στην αύξηση του µακροπρόθεσµου δανεισµού, ενώ ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός εµφανίζει σχετικά µικρότερη
µεταβλητότητα διαχρονικά. Η επίπτωση της
κρίσης στον εξωτερικό δανεισµό των επιχει-
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ρήσεων γίνεται εµφανής την περίοδο από το
2009, κατά την οποία, παρότι συνεχίζεται η
θετική µεταβολή του συνολικού δανεισµού των
επιχειρήσεων, το µέγεθός της είναι σηµαντικά
µικρότερο σε σχέση µε το 2008 και αντανακλά
κυρίως την αντίστοιχη µεταβολή του µακροπρόθεσµου χρέους. Γενικότερα, παρατηρούµε
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις συνέχισαν να
έχουν πρόσβαση σε εξωτερικό δανεισµό τα
πρώτα χρόνια της κρίσης. Η κατάσταση όµως
αλλάζει δραµατικά το 2010, όπου για πρώτη
φορά η µεταβολή του συνολικού δανεισµού
γίνεται αρνητική και παρατηρείται επιβράδυνση του συνολικού δανεισµού των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη ραγδαία µείωση του µακροπρόθεσµου δανεισµού, ενώ ο βραχυπρόθεσµος
δανεισµός, παρότι αυξάνεται σηµαντικά, δεν
αντισταθµίζει την αρνητική επίδραση της µείωσης του µακροπρόθεσµου δανεισµού. Το
2011 η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε εξωτερικό δανεισµό γίνεται ακόµη δυσκολότερη,
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καθώς η κρίση αρχίσει να επηρεάζει και το
βραχυπρόθεσµο δανεισµό των επιχειρήσεων.
Την ίδια χρονιά, η µικρή θετική µεταβολή που
παρουσιάζει ο µακροπρόθεσµος δανεισµός
οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην έκδοση
οµολογιακού δανείου από τον ΟΤΕ ύψους 1
δισεκ. ευρώ, ενώ, αν αποκλείσουµε τη συγκεκριµένη εταιρία από το δείγµα µας, παρατηρούµε ότι η αρνητική τάση στη µεταβολή του
συνολικού δανεισµού συνεχίζεται και το 2011.
Από το ∆ιάγραµµα 3 προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης, εκτός από τη ραγδαία µείωση
του δανεισµού, εκδηλώνονται το 2010 και ως
υποκατάσταση του µακροπρόθεσµου δανεισµού µε βραχυπρόθεσµο. Αυτό ενδεχοµένως
οφείλεται στην προσπάθεια των επιχειρήσεων
να καλύψουν τις δανειακές τους ανάγκες
κυρίως µε βραχυπρόθεσµο δανεισµό, εν µέσω
αβεβαιότητας για τη µελλοντική πορεία της
οικονοµίας και αναβολής των επενδυτικών
τους σχεδίων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα
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Πίνακας 3 Βασικά χρηµατοοικονοµικά µεγέθη των επιχειρήσεων που έχουν κάποια µορφή
εξωτερικού δανεισµού

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2003-2008

2009-2011

Ενεργητικό
(σε ευρώ)

Χρέος/
ενεργητικό

Ίδια
κεφάλαια/
ενεργητικό

Χρέος/
ίδια κεφάλαια

Κέρδη προ
φόρων/
ενεργητικό

Παρακρατηθέντα κέρδη/
ενεργητικό

Λειτουργικό
κόστος/
ενεργητικό

Αριθµός
παρατηρήσεων

7.791.478

0,238

0,372

1,267

0,037

-0,070

1,055

14.781

(83.100.000)

(0,203)

(0,297)

(2,120)

(0,176)

(0,492)

(0,946)

8.100.494

0,255

0,364

1,358

0,033

-0,071

1,058

(78.700.000)

(0,208)

(0,313)

(2,248)

(0,199)

(0,473)

(0,962)

8.427.370

0,269

0,344

1,517

0,018

-0,088

0,996

(80.700.000)

(0,212)

(0,356)

(2,451)

(0,243)

(0,573)

(0,902)

9.252.654

0,292

0,336

1,686

0,024

-0,080

0,970

(85.200.000)

(0,215)

(0,308)

(2,610)

(0,193)

(0,547)

(0,868)

10.500.000

0,305

0,334

1,785

0,031

-0,079

0,953

(96.600.000)

(0,221)

(0,344)

(2,715)

(0,144)

(0,660)

(0,830)

12.000.000

0,303

0,344

1,691

0,022

-0,073

0,933

(106.000.000)

(0,226)

(0,325)

(2,617)

(0,146)

(0,474)

(0,844)

12.200.000

0,313

0,358

1,627

0,008

-0,082

0,859

(108.000.000)

(0,224)

(0,339)

(2,550)

(0,210)

(0,516)

(0,822)

12.400.000

0,293

0,360

1,451

-0,009

-0,114

0,830

(109.000.000)

(0,230)

(0,339)

(2,534)

(0,185)

(0,490)

(0,821)

13.000.000

0,270

0,374

1,234

-0,020

-0,145

0,813

(114.000.000)

(0,236)

(0,385)

(2,411)

(0,197)

(0,724)

(0,808)

9.381.476

0,278

0,348

1,557

0,027

-0,077

0,993

(89.100.000)

(0,216)

(0,326)

(2,483)

(0,187)

(0,542)

(0,893)

12.500.000

0,293

0,364

1,450

-0,006

-0,112

0,835

(110.000.000)

(0,231)

(0,353)

(2,509)

(0,198)

(0,578)

(0,818)

16.168

17.008

16.896

16.800

16.519

15.776

15.108

13.011

98,172

43,895

Σηµείωση: Ο πίνακας παρουσιάζει τις µέσες τιµές ανά έτος για τις επιχειρήσεις που έχουν κάποια µορφή εξωτερικού δανεισµού, ενώ η τυπική
απόκλιση παρουσιάζεται µε πλάγια γραµµατοσειρά και σε παρένθεση.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ICAP Database.

αποτελέσµατα της έρευνας που πραγµατοποιεί
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων
(European Central Bank, 2013β), σύµφωνα µε
τα οποία τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις
έχουν πρόσβαση κυρίως σε δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και όχι για επενδύσεις. Η τάση
υποκατάστασης του µακροπρόθεσµου δανεισµού µε βραχυπρόθεσµο όµως διακόπτεται το
2011, όταν η κρίση αρχίζει να επηρεάζει αρνητικά και το βραχυπρόθεσµο δανεισµό των επιχειρήσεων. Από το ∆ιάγραµµα 4, που παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του λόγου του
βραχυπρόθεσµου και του µακροπρόθεσµου
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χρέους προς το σύνολο του ενεργητικού αντίστοιχα, παρατηρούµε ότι ο λόγος του µακροπρόθεσµου χρέους αυξάνεται µέχρι το 2009
και στη συνέχεια µειώνεται οριακά, ενώ αντίθετα ο λόγος του βραχυπρόθεσµου δανεισµού
παρουσιάζει αρνητική τάση ήδη από το 2006,
η οποία γίνεται ακόµη πιο έντονη κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη ορισµένων βασικών χρηµατοοικονοµικών
δεικτών για το δείγµα των επιχειρήσεων που
έχουν κάποια µορφή δανεισµού. Γενικά παρατηρούµε ότι διαχρονικά η χρηµατοοικονοµική
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Πίνακας 4 Βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που είχαν θετική/αρνητική κερδοφορία κατά τη διάρκεια της κρίσης την περίοδο 2009-2011

Χρέος/
ενεργητικό

Ίδια κεφάλαια/
ενεργητικό

Χρέος/
ίδια κεφάλαια

Κέρδη
προ φόρων/
ενεργητικό

Παρακρατηθέντα κέρδη/
ενεργητικό

Λειτουργικό
κόστος/
ενεργητικό

Επιχειρήσεις µε
θετική κερδοφορία

0,253

0,410

1,224

0,066

0,051

0,997

(0,199)

(0,236)

(1,908)

(0,087)

(0,152)

(0,854)

Επιχειρήσεις µε
αρνητική κερδοφορία

0,314

0,340

1,576

-0,044

-0,197

0,750

(0,243)

(0,399)

(2,778)

(0,227)

(0,691)

(0,785)

Σηµείωση: Ορίζουµε ως επιχειρήσεις µε θετική κερδοφορία τις επιχειρήσεις που είχαν θετικά κέρδη τα έτη 2009, 2010 και 2011. Ο πίνακας
παρουσιάζει τις µέσες τιµές για την περίοδο 2009-2011, ενώ η τυπική απόκλιση παρουσιάζεται µε πλάγια γραµµατοσειρά και σε παρένθεση.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ICAP Database.

κατάσταση των επιχειρήσεων γίνεται σταδιακά δυσχερέστερη ως αποτέλεσµα της κρίσης. Συγκεκριµένα, διαπιστώνουµε ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων, όπως απεικονίζεται από το δείκτη των κερδών προ φόρων
προς το σύνολο του ενεργητικού, παρουσιάζει
καθοδική τάση από το 2007, ενώ το 2010 η
µέση κερδοφορία γίνεται για πρώτη φορά
αρνητική. Η αρνητική κερδοφορία των επιχειρήσεων ως αποτέλεσµα της οικονοµικής
κρίσης έχει ενδεχοµένως επίπτωση και στην
πρόσβασή τους σε εξωτερικό δανεισµό. Ταυτόχρονα παρατηρούµε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου τα παρακρατηθέντα κέρδη των επιχειρήσεων είναι κατά
µέσο όρο αρνητικά και παρουσιάζουν σηµαντική καθοδική τάση, η οποία γίνεται πολύ πιο
έντονη µετά το 2009. Την ίδια περίοδο οι επιχειρήσεις, για να αντιµετωπίσουν τη µειωµένη
κερδοφορία τους, προσπαθούν να συµπιέσουν
το λειτουργικό τους κόστος, το οποίο µειώνεται διαχρονικά, ιδιαίτερα µετά το 2008. Πρέπει ωστόσο να τονίσουµε ότι οι επιχειρήσεις
που κατάφεραν να διατηρήσουν θετική κερδοφορία κατά τη διάρκεια της κρίσης (βλ.
Πίνακα 4) και οι οποίες αποτελούν περίπου το
1/3 του συνολικού δείγµατος εµφανίζουν
θετικό δείκτη παρακρατηθέντων κερδών προς
ενεργητικό τόσο κατά την προ της κρίσης
περίοδο όσο και κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αυτές, εκτός από
υψηλότερη κερδοφορία, έχουν µικρότερο
λόγο χρέους προς ενεργητικό και καλύτερη
κεφαλαιοποίηση σε σχέση µε τις επιχειρήσεις

που δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την κερδοφορία τους εν µέσω κρίσης.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων συνολικά, ο δείκτης µόχλευσης
(χρέος προς ίδια κεφάλαια) εµφανίζει έντονη
ανοδική τάση την περίοδο της πιστωτικής επέκτασης και έως το 2007, ενώ στη συνέχεια η
τάση αυτή αντιστρέφεται και ο µέσος δείκτης
µόχλευσης φθάνει στο κατώτερο σηµείο του το
2011. Η σηµαντική µείωση του µέσου δείκτη
µόχλευσης των επιχειρήσεων οφείλεται τόσο
στη µείωση του συνολικού δανεισµού (όπως
φαίνεται από την πτωτική πορεία του δείκτη
συνολικού δανεισµού ως προς το ενεργητικό,
ο οποίος µειώνεται έντονα µετά το 2009) όσο
και στην αύξηση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων µέσω ιδίων κεφαλαίων, όπως προκύπτει από την αυξητική τάση του δείκτη
κεφαλαιοποίησης από το 2009 και µετά. Γενικότερα, παρατηρούµε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εν µέσω της κρίσης και λόγω της
απουσίας εξωτερικής χρηµατοδότησης στράφηκαν στα ίδια κεφάλαια για τη χρηµατοδότησή τους. Στα ∆ιαγράµµατα 5 και 6 απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του δανεισµού
των επιχειρήσεων ανά κατηγορία µεγέθους.
∆ιαπιστώνουµε ότι η πιστωτική επέκταση που
παρατηρήθηκε πριν από την κρίση ωφέλησε
κατά κύριο λόγο τις µεγάλες επιχειρήσεις, οι
οποίες εµφανίζουν τη µεγαλύτερη µεταβολή
στο συνολικό χρέος τους. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το σηµαντικά µεγαλύτερο δείκτη
µόχλευσης που εµφανίζουν οι µεγάλες επιΤεύχος 39
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χειρήσεις σε σχέση µε τις µεσαίες και τις
µικρές. Επιπλέον, ο εξωτερικός δανεισµός των
µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων αποτελείται σε µεγαλύτερο ποσοστό από βραχυπρόθεσµο χρέος, σε αντίθεση µε τις µεγάλες
εταιρίες οι οποίες έχουν κατά µέσο όρο σηµαντικά µεγαλύτερο λόγο µακροπρόθεσµου
δανεισµού προς σύνολο ενεργητικού. Όπως
προκύπτει από τα διαγράµµατα, η εξωτερική
χρηµατοδότηση δυσχεραίνεται αισθητά για
όλες τις επιχειρήσεις στο δείγµα από το 2009,
κυρίως όµως για τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων τόσο ο µακροπρόθεσµος όσο και ο βραχυπρόθεσµος δανεισµός
εµφανίζουν αρνητική µεταβολή µετά το 2009.
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Επιπλέον, σύµφωνα µε την έρευνα συγκυρίας
της Εθνικής Τράπεζας για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (Μυλωνάς και Τζάκου-Λαµπροπούλου, 2013) για το πρώτο εξάµηνο του 2013,
το 1/3 του συνόλου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων χρειάστηκε χρηµατοδότηση αλλά δεν
έλαβε τελικά (είτε γιατί δεν υπέβαλε αίτηση
είτε γιατί η αίτηση απορρίφθηκε). Αντίθετα, οι
µεγάλες επιχειρήσεις, όταν ο µακροπρόθεσµος δανεισµός τους αρχίζει να µειώνεται
λόγω της κρίσης, καταφέρνουν να υποκαταστήσουν τη µείωση αυτή µε αύξηση του βραχυπρόθεσµου δανεισµού τους. Εποµένως, σε
αντίθεση µε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που φαίνεται να αποκόπτονται πλήρως
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από τον εξωτερικό δανεισµό λόγω της κρίσης,
οι µεγάλες επιχειρήσεις εξακολουθούν να
έχουν πρόσβαση σε κάποια µορφή χρηµατοδότησης, καλύπτοντας έστω τις βραχυπρόθεσµες χρηµατοδοτικές τους ανάγκες και πιθανότατα µεταθέτοντας τα µακροπρόθεσµα σχέδιά τους. Αυτό ενδεχοµένως οφείλεται στο ότι
οι µεγάλες εταιρίες εµφανίζουν κατά µέσο όρο
µεγαλύτερη κερδοφορία και µικρότερο λόγο

17

λειτουργικού κόστους σε σχέση µε τις µικρές
επιχειρήσεις στο δείγµα µας, γεγονός που τις
καθιστά ενδεχοµένως πιο ελκυστικούς υποψήφιους πελάτες για τις τράπεζες. Ταυτόχρονα, οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση και σε άλλες πηγές χρηµατοδότησης
πέρα από τον τραπεζικό δανεισµό, όπως
έκδοση οµολογιακών δανείων ή αύξηση µετοχικού κεφαλαίου (βλ. ∆ιάγραµµα 7). ΕπιΤεύχος 39
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πλέον, σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 7, παρατηρούµε ότι οι µεσαίες επιχειρήσεις κατά τη
διάρκεια της κρίσης προσπαθούν να υποκαταστήσουν τη µειωµένη πρόσβαση που έχουν
σε εξωτερικό δανεισµό µέσω της αύξησης των
ιδίων κεφαλαίων τους, ενώ για τις µικρές επιχειρήσεις, των οποίων η κερδοφορία ήταν
αρνητική ήδη από το 2009 και επιδεινώνεται
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο λόγος
ιδίων κεφαλαίων προς ενεργητικό εµφανίζεται σχεδόν αµετάβλητος µετά το 2008.
Το ∆ιάγραµµα 8 απεικονίζει τη διαχρονική
µεταβολή του συνολικού δανεισµού ανά κλάδο
οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ το ∆ιάγραµµα 9 παρουσιάζει τη µεταβολή του
µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Η κλαδική ανάλυση επιβεβαιώνει σε
γενικές γραµµές τα συµπεράσµατα από την
επισκόπηση του συνολικού δείγµατος, ενώ
ταυτόχρονα αποκαλύπτει µια σχετική διαφοροποίηση στη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων ανά κλάδο. Όπως είναι αναµενόµενο,
την περίοδο πριν από την κρίση, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσιάζουν σχετικά σταθερή
πιστωτική επέκταση η οποία κλιµακώνεται το
2008. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο
κλάδος της γεωργίας, όπου η αύξηση του
δανεισµού των επιχειρήσεων είναι πολύ σηµαντική το 2007 και το 2008, οφειλόµενη κατά
κύριο λόγο στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας,
ο οποίος αυξάνει σηµαντικά τις δανειακές του
υποχρεώσεις εκείνη την περίοδο. Επίσης, και
ο τοµέας των κατασκευών παρουσιάζει
σηµαντικές θετικές µεταβολές στο συνολικό
δανεισµό του µέχρι το 2008. Μετά την έναρξη
της κρίσης, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσιάζουν αρνητική µεταβολή κυρίως στο
µακροπρόθεσµο δανεισµό τους, όπως οι κλάδοι της µεταποίησης, των ορυχείων, των υπηρεσιών και των µεταφορών. Αντίθετα, οι κλάδοι της γεωργίας και των κατασκευών εµφανίζουν θετική µεταβολή στο µακροπρόθεσµο
δανεισµό τους το 2010. Το 2011 παρατηρούµε
ότι όλοι οι κλάδοι παρουσιάζουν µείωση στο
µακροπρόθεσµο δανεισµό τους (µε εξαίρεση
τον κλάδο των υπηρεσιών που επηρεάζεται
από την έκδοση εταιρικού οµολόγου από τον
ΟΤΕ), όµως η µείωση αυτή σε αρκετές περι-
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πτώσεις έχει αντισταθµιστεί από τη θετική
µεταβολή του βραχυπρόθεσµου δανεισµού.
Αντίθετα, ο κλάδος του εµπορίου παρουσιάζει το 2011 µείωση τόσο του βραχυπρόθεσµου
όσο και του µακροπρόθεσµου δανεισµού του,
γεγονός που υποδηλώνει τις σοβαρές δυσκολίες των επιχειρήσεων του κλάδου να χρηµατοδοτηθούν µε δανειακά κεφάλαια.
Το ∆ιάγραµµα 10 απεικονίζει τη διαχρονική
εξέλιξη του δείκτη µόχλευσης ανά κλάδο. Ως
συνέπεια της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης
σε όλους τους κλάδους, τα ποσοστά µόχλευσης
αυξάνονται διαχρονικά έως το 2007 ή και το
2008, µε εξαίρεση τον κλάδο των ορυχείων,
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όπου το ποσοστό µόχλευσης κορυφώνεται το
2005 και παραµένει κοντά στη µονάδα. Σε
όλους τους υπόλοιπους κλάδους, το ποσοστό
µόχλευσης είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από τη
µονάδα το 2007, πράγµα που συνάδει µε την
πιστωτική επέκταση που παρατηρείται στα
χρόνια πριν από την κρίση. Αξιοσηµείωτη
είναι η πορεία του κλάδου του εµπορίου, ο
οποίος εµφανίζει σηµαντική και αυξανόµενη
εξάρτηση από ξένα κεφάλαια ήδη από το
2003, µε ποσοστό µόχλευσης που αυξάνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου πριν από
την κρίση και φθάνει στο 2,3% το 2007. Μετά
την κρίση, η µόχλευση του κλάδου µειώνεται
σταδιακά και το 2011 επανέρχεται σε επίπεδα
παρόµοια µε αυτά του 2003.
Παρόµοια προσαρµογή παρατηρείται και
στους υπόλοιπους κλάδους από το 2009 και
έπειτα. Η χρηµατοδότηση µειώνεται στα-

19

διακά, ενώ τα ίδια κεφάλια αυξάνονται, µε
αποτέλεσµα να µειώνεται η µόχλευση σχεδόν
σε όλους τους κλάδους. Επιπλέον, συµπεραίνουµε ότι την περίοδο πριν από την κρίση οι
επιχειρήσεις δεν χρησιµοποίησαν την κερδοφορία τους (η οποία ήταν κατά µέσο όρο
θετική έως το 2009) για τη συσσώρευση αποθεµατικού κεφαλαίου µε στόχο την αντιµετώπιση µελλοντικών αναγκών χρηµατοδότησης.
Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε παρατηρώντας την εξέλιξη των παρακρατηθέντων
κερδών, τα οποία παραµένουν αρνητικά για
όλους τους κλάδους σε όλη τη διάρκεια της
υπό εξέταση περιόδου. Πρέπει ωστόσο να
σηµειωθεί ότι δεν ισχύει το ίδιο για τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να διατηρήσουν
θετική την κερδοφορία τους εν µέσω κρίσης,
οι οποίες είχαν κατά µέσο όρο και θετικό δείκτη παρακρατηθέντων κερδών σε όλη την
περίοδο. Το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών των
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επιχειρήσεων ανήκει στον κλάδο του εµπορίου, ενώ ακολουθούν οι κλάδοι της γεωργίας
και της µεταποίησης.
Η µεγάλη αύξηση του δείκτη µόχλευσης κατά
την προ κρίσης περίοδο ενδεχοµένως οφείλεται στην αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας, η οποία ευνοούσε τις επενδύσεις, καθώς
και στην πιστωτική επέκταση, σε συνδυασµό
µε το χαµηλό κόστος χρηµατοδότησης που
επέτρεπε το δανεισµό των επιχειρήσεων µε
χαµηλό κόστος. Όµως, κατά την περίοδο της
κρίσης, οπότε δυσχεραίνεται η πρόσβαση σε
δανεισµό και η κερδοφορία σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αρνητική, οι επιχειρήσεις
καταφεύγουν σε ίδια κεφάλαια για τη χρηµατοδότησή τους. Ταυτόχρονα, λόγω της
δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας και των
πιέσεων που δέχονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρατηρείται µια προσπάθεια αναδιάρθρωσης σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Συγκεκριµένα, το ∆ιάγραµµα 11 παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του βαθµού
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συγκέντρωσης ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, όπως αυτός ορίζεται από το
άθροισµα των µεριδίων αγοράς των τριών
µεγαλύτερων επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο.
Συνολικά, παρατηρούµε τάση αύξησης του
βαθµού συγκέντρωσης σε όλους τους κλάδους
καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, η οποία συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια
της κρίσης. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα εµφανής στους κλάδους της γεωργίας και των ορυχείων, όπου παρατηρείται η µεγαλύτερη µείωση του αριθµού των επιχειρήσεων διαχρονικά, αλλά και η µεγαλύτερη αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης. Πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, καθώς οι µεταβολές στη δοµή και το
βαθµό συγκέντρωσης µιας αγοράς απαιτούν
χρόνο για να πραγµατοποιηθούν, ίσως είναι
πρόωρο να µιλήσουµε για σαφή τάση αύξησης
του βαθµού συγκέντρωσης ως αποτέλεσµα της
κρίσης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές τείνουν να εµφανίζουν υπερκυκλικότητα και είναι πιο συνήθεις
σε περιόδους οικονοµικής ανάπτυξης κατά τις
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οποίες υπάρχουν αυξηµένες χρηµατοδοτικές
δυνατότητες, δεν µπορούµε να καταλήξουµε
σε ένα σαφές συµπέρασµα για το κατά πόσον
η τάση αυτή θα συνεχιστεί ή και θα ενισχυθεί
ως αποτέλεσµα της κρίσης.

4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα συµπεράσµατα που συνάγουµε από την
παραπάνω ανάλυση είναι ότι η κρίση επέδρασε σηµαντικά στο δανειακό προφίλ των
επιχειρήσεων και οδήγησε στην αναπροσαρµογή του ύψους και του είδους της χρηµατοδότησης για το σύνολο των επιχειρήσεων του
δείγµατος. Στην περίπτωση των µεγάλων επιχειρήσεων, οι δυσχερέστερες συνθήκες χρηµατοδότησης από το 2009 και έπειτα µεταφράστηκαν σε αντικατάσταση του µακροπρόθεσµου δανεισµού µε βραχυπρόθεσµο. Αντίθετα, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις αντιµετώπισαν µεγαλύτερες δυσκολίες εξεύρεσης
κεφαλαίων και, στο βαθµό που ήταν εφικτό,
προσπάθησαν να υποκαταστήσουν την εξωτερική χρηµατοδότηση µε ίδια κεφάλαια.
Ωστόσο, εµπειρικές ενδείξεις (Αθανάσογλου,
Ασηµακόπουλος και Συριόπουλος, 2006)
καταδεικνύουν ότι η χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων αποκλειστικά µε τη χρήση εσωτερικών πόρων
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι συνέπειες της
πιστωτικής στενότητας για τη βιωσιµότητα του
ελληνικού επιχειρηµατικού κλάδου είναι εποµένως ιδιαίτερα σηµαντικές.
Συµπερασµατικά, το µέγεθος των επιχειρήσεων, η κερδοφορία και το χαµηλό λειτουργικό κόστος υπήρξαν σηµαντικοί παράγοντες
διατήρησης της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση
σε ένα περιβάλλον αυξηµένης αποφυγής κινδύνων και στενότητας χρηµατοδοτικών πόρων.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση των επιµέρους κλάδων, παρατηρούµε ότι η κρίση είχε
ως συνέπεια τη µείωση του δανεισµού για σχεδόν όλους τους κλάδους, µε σηµαντικότερες
επιπτώσεις στον κλάδο του εµπορίου, όπου
τόσο ο βραχυπρόθεσµος όσο και ο µακροπρόθεσµος δανεισµός εµφανίζονται αρνητι-
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κοί. Ταυτόχρονα, ο βαθµός µόχλευσης µειώνεται σταδιακά σε όλους τους κλάδους από το
2009, µετά την αύξηση που είχε σηµειώσει την
περίοδο της πιστωτικής επέκτασης. Κατά
συνέπεια, είναι επόµενο οι κλάδοι που εµφανίζουν µεγάλη εξάρτηση από ξένα κεφάλαια,
όπως το εµπόριο, να αντιµετωπίζουν µεγαλύτερα προβλήµατα επιβίωσης των επιχειρήσεων σε σχέση µε κλάδους µε µικρότερο
βαθµό µόχλευσης και υγιέστερη χρηµατοοικονοµική κατάσταση.
Οι εξελίξεις που προέκυψαν λόγω της κρίσης
αναφορικά µε τις δυνατότητες χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων είναι πιθανόν να επιταχύνουν την κλαδική αναδιάρθρωση της
οικονοµίας. Καθώς η έλλειψη χρηµατοδότησης και η συσσώρευση ζηµιών συµπιέζουν τις
δυνατότητες των επιχειρήσεων να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια αλλά και
να αντιµετωπίσουν τις ταµειακές τους ανάγκες, ένας αριθµός επιχειρήσεων είναι πιθανόν να οδηγείται σε πτώχευση. Ήδη παρατηρούµε στο δείγµα µας σηµαντική µείωση του
αριθµού των επιχειρήσεων και µικρή αύξηση
του βαθµού συγκέντρωσης, η οποία συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αν και
είναι πρόωρο να συναχθούν σαφή συµπεράσµατα για το κατά πόσον η κρίση οδήγησε σε
αύξηση του βαθµού συγκέντρωσης των αγορών, η υπό εξέλιξη αναδιάρθρωση ενδέχεται
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που επιβιώνουν
να αποκτήσουν µεγαλύτερη πρόσβαση σε εξωτερική χρηµατοδότηση, καθώς θα έχουν αυξήσει το µέγεθός τους και θα έχουν βελτιώσει
την κερδοφορία τους. Επιπλέον, δεδοµένου
ότι βραχυπρόθεσµα οι δυνατότητες για
πιστωτική επέκταση ενδέχεται να παραµείνουν περιορισµένες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν προς άλλες µορφές χρηµατοδότησης (όπως οµόλογα, µετοχές, ιδιωτικές
τοποθετήσεις και άλλα χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία) για να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή τους.
Εν κατακλείδι, η ανάλυση της εξέλιξης της
χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων ανά κλάδο
που πραγµατοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη
παρέχει µια πρώτη ένδειξη σχετικά µε την
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ανακατανοµή των χρηµατοδοτικών πόρων και
τις πιθανές επιδράσεις της κρίσης στην αναδιάρθρωση της οικονοµίας. Ωστόσο, για την
εξαγωγή πιο συγκεκριµένων συµπερασµάτων
απαιτούνται λεπτοµερέστερη κλαδική ανά-
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λυση, καθώς και στοιχεία για την οικονοµική
κατάσταση των επιχειρήσεων την περίοδο
µετά το 2011, οπότε και κορυφώθηκε η κρίση,
τα οποία δεν ήταν διαθέσιµα κατά τη συγγραφή της µελέτης αυτής.
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Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Κώστας Ν. Κανελλόπουλος*
Ειδικός Σύµβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να εξετάσει
τις εξελίξεις βασικών µεγεθών στην αγορά
εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα της ελληνικής
οικονοµίας την τελευταία δεκαετία, µε επίκεντρο την περίοδο της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Αξιοποιώντας κυρίως στατιστικά
στοιχεία απασχόλησης και ηµεροµισθίων του
ΙΚΑ, σε συνδυασµό µε τις αλλεπάλληλες νοµοθετικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας της
αγοράς εργασίας που θεσπίστηκαν µετά την
έναρξη της οικονοµικής κρίσης, στοχεύουµε
αφενός να αναλύσουµε τις δραµατικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην αγορά
εργασίας καθώς και τις πρόσφατες ενθαρρυντικές εξελίξεις και αφετέρου να αξιολογήσουµε προκαταρκτικά τις επιδράσεις των
θεσµικών αλλαγών σε βασικά µεγέθη της αγοράς εργασίας. Βασική διαπίστωση είναι ότι
από το καλοκαίρι του 2008 οι απασχολούµενοι που ήσαν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, καθώς
και ο αριθµός των επιχειρήσεων µε τέτοιους
εργαζόµενους, εµφανίζουν πτωτική πορεία, η
οποία έλαβε δραµατικές διαστάσεις το 2011
και 2012, ωστόσο από τον Ιανουάριο του 2013
εµφανίζουν αξιόλογη ανάκαµψη. Ήδη µέχρι
και το Νοέµβριο του 2013 που είναι δηµοσιευµένα τα σχετικά στοιχεία παρατηρείται
σαφής αύξηση στους απασχολούµενους και
στον αριθµό των επιχειρήσεων, µε την απασχόληση το καλοκαίρι του 2013 να υπερβαίνει
την αντίστοιχη του 2012. Οι µεταβολές αυτές
φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί αρκετά από τις
θεσµικές µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας την περίοδο της κρίσης.
Το θέµα της εργασίας είναι πολλαπλώς ενδιαφέρον. Η Ελλάδα είναι η χώρα-µέλος της
ζώνης του ευρώ η οποία από τα τέλη του 2009,
όταν εµφάνισε δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό
και συνακόλουθα κρίση δηµόσιου χρέους, έχει
υποστεί τις περισσότερες απώλειες κατά την
τρέχουσα οικονοµική κρίση σε όρους προϊόντος και απασχόλησης και πρωταγωνιστεί σε

ποσοστά ανεργίας. Αυτά έγιναν παρόλο που
η Ελλάδα το Μάιο του 2010 εντάχθηκε σε πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής που προέβλεπε τη χρηµατοδότηση της χώρας µέσω
διµερών δανείων από τα κράτη-µέλη της ζώνης
του ευρώ και από το ∆ΝΤ στο πλαίσιο µνηµονίων συνεργασίας µε την τρόικα ΕΕ, ΕΚΤ
και ∆ΝΤ που περιλάµβαναν θεσµικές µεταρρυθµίσεις σε διάφορους τοµείς της ελληνικής
οικονοµίας, µεταξύ των οποίων ήταν και η
αγορά εργασίας, ως προαπαιτούµενα για τη
συνέχιση της χρηµατοδότησης. Η κατανόηση
των παραπάνω δραµατικών εξελίξεων στην
αγορά εργασίας, σε µια χώρα που έχει απολέσει την άσκηση αυτόνοµης νοµισµατικής και
συναλλαγµατικής πολιτικής λόγω ένταξής της
στο ευρώ και η οποία εµφάνιζε σχετικά περισσότερες διαρθρωτικές ακαµψίες στις αγορές
της µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, δεν µπορεί
να παραβλέπει το πώς αντιδρούν οι αγορές
εργασίας στις όποιες διαταραχές ή µέτρα
πολιτικής υφίστανται. Η ακαµψία των µισθών
λόγου χάρη θεωρείται πιθανόν να δυσχεραίνει την προσαρµογή του κόστους των επιχειρήσεων στις µεταβολές της ζήτησης του παραγόµενου προϊόντος ή της παραγωγικότητας,
οπότε οι επιχειρήσεις, επειδή δεν είναι δυνατόν να βοηθηθούν µε νοµισµατικά ή συναλλαγµατικά µέτρα ενώ υπόκεινται στον έντονο
εξωτερικό ανταγωνισµό, στρέφονται σε προσαρµογή µέσω µεταβολών του προσωπικού
τους. Επίσης, η διεθνής χρηµατοπιστωτική
κρίση επιβεβαίωσε την αλληλεξάρτηση των
χωρών της ζώνης του ευρώ και οι χώρες που
αντιµετωπίζουν κρίση δηµόσιου χρέους, όπως
η Ελλάδα, πιέζονται για να υιοθετήσουν
συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις στην αγορά
εργασίας µε στόχο τη βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της απασχόλησης και τη δικαιότερη διάχυση του κόστους
αντιµετώπισης της κρίσης στην κοινωνία.
* Θερµές ευχαριστίες για συζητήσεις και σχόλια εκφράζονται στους
Heather Gibson, Θεόδωρο Μητράκο, ∆άφνη Νικολίτσα, Ισαάκ
Σαµπεθάι και Γιώργο Συµιγιάννη. Λάθη, παραλείψεις και κρίσεις
βαρύνουν αποκλειστικά τον συγγραφέα.
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Σε αυτό το πλαίσιο, στο επόµενο τµήµα
παρουσιάζονται κριτικά οι εξελίξεις στο συνολικό αριθµό των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ, που
µπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστη προσέγγιση της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα
της οικονοµίας, στα ηµεροµίσθιά τους, καθώς
και στον αριθµό των επιχειρήσεων που έχουν
ασφαλισµένους στο ΙΚΑ. Η εξεταζόµενη
περίοδος είναι η τελευταία περίπου δεκαετία,
οπότε καλύπτεται χρονικά τόσο το πριν όσο
και η κρίση, καταγράφοντας έτσι την πρωτοφανή κατάρρευση στην αγορά εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ΙΚΑ είναι ο µόνος
οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης που δηµοσιεύει σε τακτικές περιόδους αρκετά στατιστικά στοιχεία, ενώ οι υπόλοιποι, ιδιαίτερα
µετά το 2009 που δηµοσιεύθηκε ο τελευταίος
Κοινωνικός Προϋπολογισµός, αποτελούν
terra incognita. Ακολούθως (τµήµα 3) παρουσιάζονται συνοπτικά οι νοµοθετικές παρεµβάσεις στη λειτουργία της αγοράς εργασίας
που ανελήφθησαν ως αντίδραση στην οικονοµική κρίση και γίνεται µια πρώτη αποτίµησή
τους. Στο τµήµα 4 εξετάζεται αν και κατά
πόσον οι παρατηρούµενες εξελίξεις διαφοροποιούνται ανάλογα µε το µέγεθος επιχειρήσεων, τον κλάδο παραγωγής ή τη διεθνή
εµπορευσιµότητα των παραγόµενων προϊόντων, ενώ στο τµήµα 5 διατυπώνονται τα
συµπεράσµατα της εργασίας.

2 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ
Ο αριθµός των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ, ο
οποίος µπορεί να θεωρηθεί ως προσέγγιση
του συνόλου των απασχολούµενων µισθωτών
στον ιδιωτικό τοµέα, την περίοδο καλοκαίρι
2002-Ιούνιος 2008 εµφάνισε ανοδική τάση και
από 1.680,4 χιλιάδες ανήλθε στις 2.084,3 χιλιάδες, εµφανίζοντας αύξηση κατά 24% ή περίπου 400 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Ακολούθησε µείωση των ασφαλισµένων του ΙΚΑ,
η οποία επιταχύνθηκε το 2011 και 2012, και ο
αριθµός τους έφθασε στο ελάχιστο (1.434,8
χιλ.) το ∆εκέµβριο του 2012, οπότε και καταγράφεται µείωση της απασχόλησης κατά
31,2% από το υψηλότερό της επίπεδο τον Ιού-
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νιο του 2008 ή ισοδύναµα απώλεια σχεδόν 650
χιλιάδων θέσεων εργασίας, αρκετά περισσότερες από τις πρόσθετες θέσεις εργασίας την
περίοδο της ανόδου. Έκτοτε η απασχόληση
του ΙΚΑ εξελίσσεται ανοδικά και από το Μάιο
του 2013 εµφανίζει θετικές µεταβολές έναντι
του αντίστοιχου προηγούµενου µήνα. Το
Νοέµβριο του 2013 η απασχόληση του ΙΚΑ
είναι 1.610 χιλιάδες, η οποία είναι κατά 160,2
χιλιάδες υψηλότερη από το Νοέµβριο του
2012, αλλά κατά 106 χιλιάδες χαµηλότερη από
την αντίστοιχη του Νοεµβρίου του 2002 (βλ.
∆ιάγραµµα 1).
Οι υφιστάµενες ενδείξεις συνηγορούν στο ότι
η αυξητική εξέλιξη της απασχόλησης στο ΙΚΑ
θα συνεχιστεί σε ολόκληρο το 2013 και το
2014. Οι αναγγελίες προσλήψεων µισθωτών
στον ΟΑΕ∆ το 2013 υπερβαίνουν τις αναγγελίες αποχωρήσεων κατά 133,5 χιλιάδες, ενώ
τα προηγούµενα έξι έτη το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν αρνητικό, δείχνοντας ότι η απασχόληση των εργαζοµένων µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εµφανίζει
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δυναµισµό που συνεχίζεται µε αυξανόµενα
θετικά ισοζύγια προσλήψεων-αποχωρήσεων
και το πρώτο πεντάµηνο του 2014. Επίσης η
Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛΣΤΑΤ,
σύµφωνα µε τις νέες πληθυσµιακές εκτιµήσεις
βασισµένες στην απογραφή του 2011, δείχνει
ότι η µείωση της συνολικής απασχόλησης σε
µηνιαία βάση σταθεροποιήθηκε στα µέσα του
2012 και έκτοτε µειώνεται και ήδη το Μάρτιο
του 2014 για πρώτη φορά από το 2008 παρατηρείται µικρή αύξηση (0,4%) της συνολικής
απασχόλησης έναντι του Μαρτίου του 2013.
Παρόµοια εξέλιξη µε τους ασφαλισµένους στο
ΙΚΑ, αλλά µε εντονότερη πτώση στην
περίοδο της καθόδου της οικονοµίας, εµφανίζει και ο συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων που ασφαλίζουν απασχολούµενούς τους
στο ΙΚΑ. Την περίοδο 2004-Ιούνιος 2008 οι
επιχειρήσεις συνολικά αυξήθηκαν κατά 30
χιλιάδες περίπου, φθάνοντας στις 287 χιλιάδες. Κατά την κάθοδο την περίοδο Ιούνιος
2008-∆εκέµβριος 2012, µε ιδιαίτερα δραµατικούς ρυθµούς το 2011 και 2012, οι επιχειρήσεις του ΙΚΑ µειώθηκαν κατά 100 χιλιάδες
στις 178,7 χιλιάδες (-36%). Από τότε έως το
φθινόπωρο του 2013 ο αριθµός των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί κατά περίπου 30 χιλιάδες
ή ειδικότερα κατά 16% σε ετήσια βάση το
Νοέµβριο του 2013 (βλ. ∆ιάγραµµα 2). Παρά
ενδεχόµενες επιφυλάξεις για την ακρίβεια
αυτών των εξελίξεων του αριθµού των επιχειρήσεων, λόγω πιθανής παραµονής κάποιων
επιχειρήσεων εν λειτουργία χωρίς την υποβολή αναλυτικών περιοδικών καταστάσεων
προσωπικού στο ΙΚΑ, οι καταγεγραµµένες
µεταβολές είναι τόσο µεγάλες και η παρατήρηση των κλειστών επιχειρήσεων τόσο ορατή
στη χώρα ώστε δύσκολα µπορούν να αµφισβητηθούν οι βασικές εξελίξεις. Εξάλλου εδώ
πρόκειται για τις επιχειρήσεις που απλώς υποβάλλουν καταστάσεις ασφαλισµένου προσωπικού στο ΙΚΑ, αλλιώς µπορεί να διωχθούν
ποινικά ανεξάρτητα από το αν και πότε καταβάλλουν και τις οφειλόµενες εισφορές. Η
αύξηση του αριθµού των επιχειρήσεων το 2013
υποδηλώνει ότι παρά τη βαθιά κρίση είτε προϋπάρχουσες επιχειρήσεις επαναλειτουργούν
είτε ότι δηµιουργούνται αρκετές νέες.

Οι παραπάνω εξελίξεις δείχνουν εναργώς τις
δραµατικές επιπτώσεις της βαθιάς και παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης ―που µπορεί
να µετρηθεί µε την ταυτόχρονα παρατηρούµενη πρωτόγνωρη µείωση του ΑΕΠ (κατά
22,6% την περίοδο 2008-2013)― στην πραγµατική οικονοµία σε όρους απασχόλησης και
λειτουργουσών επιχειρήσεων. Επίσης δείχνουν την αδυναµία του θεσµικού πλαισίου
λειτουργίας της αγοράς εργασίας καθώς και
της ασκηθείσας πολιτικής να µετριάσουν και
εξουδετερώσουν σύντοµα τις παραπάνω
επώδυνες εξελίξεις. Παρ’ όλα αυτά διαφαίνεται, όπως προαναφέρθηκε, ότι ήδη η αγορά
εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα από τις αρχές
του 2013 εµφανίζει σαφή χαρακτηριστικά
ανάκαµψης, όπως εκδηλώνονται µε την
αύξηση της συνολικής απασχόλησης και του
αριθµού των επιχειρήσεων.
Αξιοσηµείωτο πάντως είναι ότι οι µέσες ηµέρες
εργασίας ή ακριβέστερα οι ηµέρες ασφάλισης
ανά µήνα, παρά την αξιόλογη µείωση στην
άνοδο και αύξηση στην κάθοδο στους µερικώς
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απασχολούµενους (βλ. Πίνακα 3 παρακάτω),
δεν εµφάνισαν διαχρονικά αξιόλογες µεταβολές, οπότε δεν φαίνεται γενικά να λειτούργησαν ως παράγοντας προσαρµογής της
αγοράς εργασίας στην οικονοµική κρίση. Για
τους άνδρες µισθωτούς οι ηµέρες εργασίας
ανά µήνα από 23,5 την περίοδο της ανόδου
(2002-2008) περιορίστηκαν στις 23,3 την
περίοδο της καθόδου (2008-2012) και σε 22,9
ηµέρες το 2013. Οι µέσες ηµέρες εργασίας
ανά µήνα για τις γυναίκες είναι 22,7, 22,7 και
22,4 αντίστοιχα.
Η εξέλιξη των τακτικών (δηλαδή των συνολικών χωρίς υπερωρίες και µπόνους) ονοµαστικών ηµεροµισθίων του ΙΚΑ υπήρξε διαφορετική και χρονικά καθυστερηµένη. Τα
ηµεροµίσθια, τα οποία την περίοδο ανόδου
της οικονοµίας 2004-2008 αυξήθηκαν περισσότερο από ό,τι το ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν ανά απασχολούµενο, συνέχισαν πρακτικά να αυξάνονται και το 2011 για να εµφανίσουν σηµαντική µείωση µόλις το 2012. Προκειµένου για άνδρες µισθωτούς ασφαλισµένους στο ΙΚΑ, το µέσο ηµεροµίσθιο, µετά την
αύξηση κατά 6,7% το 2009, κατά 1,3% το 2010
και κατά 0,7% το 2011, µειώθηκε κατά 4,1%
το 2012 (βλ. ∆ιάγραµµα 3).
Η εξέλιξη των ονοµαστικών ηµεροµισθίων των
γυναικών είναι παρόµοια µε αυτή των ανδρών
µε τη διαφορά ότι εµφάνισαν µεγαλύτερη
αύξηση στην άνοδο (κατά 37,5% έναντι 32,5%
των ανδρών την περίοδο 2004-2011) αλλά και
λίγο µικρότερη µείωση µετά τον Ιανουάριο
του 2012 (-12,8%, έναντι -13,0% την περίοδο
Ιανουαρίου 2012-Νοεµβρίου 2013). Πάντως το
επίπεδο του ηµεροµισθίου των γυναικών
παραµένει σαφώς χαµηλότερο από αυτό των
ανδρών (42,9 ευρώ, έναντι 53,5 ευρώ το Νοέµβριο του 2013) (βλ. ∆ιάγραµµα 4).
Εάν εξετάσουµε τα πραγµατικά ηµεροµίσθια,
δηλαδή τα παραπάνω αποπληθωρισµένα µε το
∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, οι διαπιστώσεις
δεν αλλάζουν ουσιωδώς. Τα πραγµατικά ηµεροµίσθια των ανδρών µετά την αύξηση κατά
3% το 2007, το 2008 ουσιαστικά παρέµειναν
αµετάβλητα, για να αυξηθούν κατά 5,5% το
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2009 και µόνο από το 2010 να εµφανίσουν
ουσιαστική µείωση (-3,2% το 2010, -2,6% το
2011 και -5.5% το 2012). Εναλλακτικά, το
πραγµατικό ηµεροµίσθιο των ανδρών στον
ιδιωτικό τοµέα από το καλοκαίρι του 2008,
που άρχισε η κάθοδος της απασχόλησης, µέχρι
το ∆εκέµβριο του 2012, που µπορεί να θεωρηθεί ως το ελάχιστο παρατηρούµενο επίπεδό
της, µειώθηκε κατά 7,3% έναντι της παραπάνω αναφερθείσας µείωσης της συνολικής
απασχόλησης κατά 31,2% (βλ. ∆ιάγραµµα 5).
Η εξέλιξη των πραγµατικών ηµεροµισθίων
των γυναικών σε γενικές γραµµές είναι παρόµοια µε αυτή των ανδρών, αλλά µε ελαφρώς
ηπιότερες µειώσεις, οι οποίες για την
περίοδο της καθόδου ανήλθαν σωρευτικά στο
-6,3% έναντι -7,2% για τους άνδρες (βλ. ∆ιάγραµµα 6).
Είναι προφανές ότι η αξιοπιστία των παραπάνω εξελίξεων στα ηµεροµίσθια εξαρτάται
από το πόσο κοντά είναι τα ηµεροµίσθια του
ΙΚΑ στην πραγµατικότητα. Όπως σηµειώ-

29

θηκε, τα ηµεροµίσθια του ΙΚΑ εξ ορισµού δεν
περιλαµβάνουν αµοιβές λόγω υπερωριών και
επιδόµατα επίτευξης στόχων (=µπόνους). Οι
υπερωρίες ωστόσο δεν φαίνεται ότι αφορούν
πολλούς εργαζόµενους ούτε πριν ούτε την
περίοδο της κρίσης. Στην ερώτηση της ΕΕ∆
“γιατί οι ώρες που εργαστήκατε την προηγούµενη εβδοµάδα είναι περισσότερες από τις
συνήθεις” το β’ τρίµηνο του 2007 περίπου 25
χιλιάδες (0,84% των απασχολούµενων µισθωτών) απάντησε “λόγω υπερωριών”, ενώ το β’
τρίµηνο του 2013 ο αντίστοιχος αριθµός ανέρχεται σε 20,5 χιλιάδες (0,92% των απασχολούµενων µισθωτών). Επίσης και τα στοιχεία
του ΣΕΠΕ, από το οποίο οι επιχειρήσεις οφείλουν να παίρνουν προηγούµενη έγκριση για
την υπερωριακή εργασία, χωρίς αυτό να
σηµαίνει ότι γίνονται οπωσδήποτε οι αιτηθείσες υπερωρίες, προκύπτει ότι το 2010 ζητήθηκαν κατά µέσο όρο 74 ώρες υπερωριών για
εργαζόµενους που αντιστοιχούν στο 15% των
απασχολούµενων του ΙΚΑ. Για το 2011 και
2012 τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε
13,7% και 11,2%. Εξάλλου από τις λίγες έρευΤεύχος 39
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νες της ΕΛΣΤΑΤ για τη “∆ιάρθρωση και
κατανοµή των αµοιβών στις επιχειρήσεις”
προκύπτει ότι τα επιµίσθια που συνδέονται µε
την ατοµική επίδοση και τη διάθεση κερδών
είναι εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό στο σύνολο
των αποδοχών. Έτσι δεν φαίνεται η αξιοπιστία των ηµεροµισθίων του ΙΚΑ να αµφισβητείται σοβαρά από την εξαίρεση των µεταβλητών τµηµάτων των αµοιβών. Ωστόσο
κάποιες επιφυλάξεις µπορεί να διατυπωθούν
επειδή τα δηλούµενα στο ΙΚΑ στοιχεία για το
ύψος των ηµεροµισθίων κυρίως για µικροµεσαίες επιχειρήσεις ίσως ήταν προ της κρίσης
κοντά στα κατώτατα υποχρεωτικά ―για εξοικονόµηση ασφαλιστικών εισφορών― ανεξάρτητα από το πραγµατικό ύψος των αποδοχών. Από την άλλη πλευρά, συγκεκριµένες
επιπλέον αποδοχές προσωπικού την περίοδο
των παχειών αγελάδων µπορεί να εµφανίζονταν σαν έξοδα άλλων κατηγοριών. Εποµένως, µε την έλευση της κρίσης, η µείωση των
πράγµατι καταβαλλόµενων αποδοχών ίσως
δεν ήταν δυνατόν να αντανακλάται πλήρως σε
µείωση των δηλούµενων στο ΙΚΑ.
Παρά αυτές τις επιφυλάξεις, µε βάση τις
παραπάνω εξελίξεις των ηµεροµισθίων, της
απασχόλησης και των ηµερών εργασίας µπορεί να υποστηριχθεί ότι η προσαρµογή της
αγοράς εργασίας του ιδιωτικού τοµέα στην
οικονοµική κρίση έγινε κυρίως µε µείωση του
αριθµού των απασχολουµένων, δηλαδή της
απασχόλησης και όχι των ηµεροµισθίων ή των
ηµερών εργασίας. Αρχικά παρατηρήθηκε µείωση της απασχόλησης και στη συνέχεια
αρκετά µικρότερη ποσοστιαία µείωση των
µισθών ή, όπως λένε οι οικονοµολόγοι, µειώθηκαν κυρίως οι ποσότητες στην αγορά και
δευτερευόντως οι τιµές, υποδηλώνοντας ότι
δεν πρόκειται ούτε για ανταγωνιστική ούτε
για κοινωνικά δίκαιη αγορά εργασίας. Η µείωση της παραγωγής συνοδεύθηκε από υψηλή
µείωση του αριθµού των απασχολουµένων και
όχι από µείωση των ηµεροµισθίων ή των ηµερών ή ωρών απασχόλησης. Με αυτή την
έννοια, η αγορά εργασίας δεν φαίνεται να
χαρακτηρίζεται από ελαστικότητα, επειδή δεν
ξεπερνά τις κρίσεις µε το µικρότερο δυνατό
κοινωνικό κόστος ή ισοδύναµα µε περιορι-
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σµένες απώλειες στην ευηµερία των εργαζοµένων για δεδοµένη µείωση της συνολικής
ζήτησης. Αν και µειώσεις στην ευηµερία των
εργαζοµένων θεωρείται ότι προξενούν αφενός η απώλεια της απασχόλησης και αφετέρου
οι µειώσεις στο εισόδηµά τους, είναι αποδεκτό ότι το κοινωνικό κόστος της ανεργίας
υπερβαίνει το προξενούµενο από απώλειες
εισοδήµατος, επειδή η ανεργία επηρεάζει
δυσµενώς και άλλα µεγέθη όπως η αυτοεκτίµηση, η υγεία και η εγκληµατικότητα. Έτσι, οι
αγορές εργασίας που είτε προσαρµόζονται
στην κρίση κυρίως µε (προσωρινές) µειώσεις
των µισθών και ωρών εργασίας ή µε µειώσεις
στον αριθµό των απασχολούµενων που είναι
σύντοµες και επανέρχονται γρήγορα στην
προηγούµενη κατάσταση χαρακτηρίζονται
από ελαστικότητα ή αυτοεπαναφορά
(resilience) και επιδεικνύουν σχετικά µικρό
κοινωνικό κόστος (OECD, 2012).
Μια άλλη πηγή στοιχείων που σε γενικές
γραµµές στηρίζει τη διαπίστωση ότι η αντίδραση στην κρίση έγινε αρχικά µε µείωση της
απασχόλησης και ακολούθως µε µείωση στις
αµοιβές προέρχεται από τα στοιχεία του
ΣΕΠΕ. Τα απολογιστικά στοιχεία του ΣΕΠΕ
δείχνουν δραµατική µείωση των νέων προσλήψεων µε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης
(βλ. Πίνακα 1), οι οποίες µειώθηκαν κατά 161
χιλιάδες το 2010, κατά 126 χιλιάδες το 2011
και κατά 85 χιλιάδες το 2012 ή εναλλακτικά
την τριετία 2010-2012 οι νέες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης από σχεδόν 750 χιλιάδες
µειώθηκαν στο ήµισυ. Ταυτόχρονα, σχεδόν
εξαφανίστηκαν οι περίπου 35 χιλιάδες συµβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (το 2012 περιορίστηκαν στις 3 χιλιάδες), καθώς και η ούτως ή άλλως µικρή παραγωγή φασόν, η οποία ωστόσο φαίνεται να
ανακάµπτει το 2012. Μικρό αντίβαρο σε αυτές
τις µειώσεις υπήρξε η αύξηση των νέων συµβάσεων µερικής απασχόλησης, κυρίως το 2010
κατά 71 χιλιάδες και την τριετία 2010-2012
κατά 84 χιλιάδες, καθώς και των συµβάσεων
εκ περιτροπής εργασίας κατά περίπου 25
χιλιάδες την ίδια τριετία. Πιο περιορισµένη,
αν και αυξανόµενη, υπήρξε η µετατροπή συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε µερικής ή
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Πίνακας 1 Νέες συµβάσεις εργασίας και µετατροπές υφιστάµενων συµβάσεων
(αριθµός συµβάσεων σε χιλιάδες)
2009

2010

2011

2012

Συµβάσεις πλήρους απασχόλησης

746,9

586,3

460,7

375,8

Συµβάσεις µερικής απασχόλησης

157,7

229,0

233,6

242

40,5

60,7

68,3

66,6

35,5

16,5

4,3

3,0

2,0

0,6

0,2

0,9

12,2

18,7

32,4

49,6

Εκ περιτροπής µε συµφωνία εργαζοµένου

4,1

6,5

19,1

21,5

Εκ περιτροπής µονοµερώς

0,6

1,0

7,4

13,4

Νέες συµβάσεις για νέες προσλήψεις:

Συµβάσεις εκ περιτροπής εργασίας
Συµβάσεις έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών
Παραγωγή φασόν και ανά µονάδα εργασίας
Μετατροπή συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε:
Μερικής απασχόλησης

Πηγή: ΣΕΠΕ, Έκθεση Πεπραγµένων 2012.

εκ περιτροπής απασχόληση. Την τριετία 20102012 έγιναν περίπου 100 χιλιάδες µετατροπές
συµβάσεων πλήρους σε µερικής και σχεδόν 70
χιλιάδες σε εκ περιτροπής. Από την άλλη
πλευρά, οι µειώσεις αποδοχών από επιχειρησιακές συµβάσεις εργασίας το 2012 αφορούν
94 χιλιάδες εργαζοµένους, ενώ οι µειώσεις σε
συµβατικούς µισθούς, που επιβάλλεται να
γνωστοποιούνται στο ΣΕΠΕ και οι οποίες
πρακτικά δροµολογήθηκαν το 2012, περιορίστηκαν σε 261,3 χιλιάδες εργαζοµένους και
µάλιστα µε µέσο όρο µείωσης 22,2% (περίπου
όσο µειώθηκε και ο ελάχιστος µισθός) (Απολογισµός ΣΕΠΕ 2012, Πίνακας 16).

έργα εµφάνισαν σηµεία υποχώρησης µόνο από
τις αρχές του 2011 και από την άνοιξη του 2012
µειώνονται, αλλά µε υψηλότερα σχετικά ποσοστά (-36,1% την περίοδο Μαρτίου 2012-Νοεµβρίου 2013 για τους άνδρες, -28,0% για τις
γυναίκες) (βλ. ∆ιάγραµµα 7). Στα οικοδοµικά

Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στην εξέλιξη
της απασχόλησης και των ηµεροµισθίων στα
οικοδοµοτεχνικά έργα του ΙΚΑ, λόγω αφενός
της υψηλής συµµετοχής τους παλαιότερα στα
συνολικά µεγέθη της οικονοµίας και αφετέρου
της διασύνδεσής τους µε άλλους κλάδους
παραγωγής. Η απασχόληση στα οικοδοµοτεχνικά έργα εµφάνισε υπολογίσιµη άνοδο της
τάξεως των 20 χιλιάδων την περίοδο 20042006, οπότε και έφθασε στις 205 χιλιάδες. Από
το 2006 άρχισε η κάµψη της και επακολούθησε
η κατάρρευση από το 2009, και πλέον το φθινόπωρο του 2013 έχει περιοριστεί κοντά στις
40 χιλιάδες εργαζόµενους, µε τις πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης. Από την άλλη πλευρά,
τα ονοµαστικά ηµεροµίσθια στα οικοδοµικά
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έργα εµφανίστηκε επίσης µικρή µείωση των
ηµερών εργασίας διαχρονικά και από 14,5
ηµέρες την περίοδο της ανόδου µειώθηκαν σε
12,9 ηµέρες στην κάθοδο και σε 12,8 ηµέρες
τους 11 πρώτους µήνες του 2013. Έτσι, χωρίς
να παραγνωρίζεται η επίδραση του πλεονάζοντος αποθέµατος κατοικιών στην πτώση του
κλάδου καθώς και ο συγκυριακός χαρακτήρας των κατασκευών, φαίνεται ότι και στις
κατασκευές η προσαρµογή των µισθών ακολούθησε και ίσως επέτεινε µερικώς την πτώση
της απασχόλησης.
Η συνοδεία της µείωσης της απασχόλησης
από µείωση των εν λειτουργία επιχειρήσεων
καταδεικνύει ότι οι επιχειρηµατίες µάλλον
δεν διέθεταν άµεσα άλλες βιώσιµες επιλογές.
Από την έναρξη της καθόδου µέχρι το ∆εκέµβριο του 2012 οι επιχειρήσεις µε προσωπικό
ασφαλισµένο στο ΙΚΑ (εξαιρουµένων των
οικοδοµικών επιχειρήσεων) µειώθηκαν κατά
σχεδόν 36%, έναντι µείωσης κατά 31,2% της
απασχόλησής τους και κατά 7,35% του πραγµατικού ηµεροµισθίου. Εάν η δραµατική µείωση της απασχόλησης υπέκρυπτε δόλιες απολύσεις εκ µέρους των επιχειρήσεων για να
κερδοσκοπήσουν ή έστω να επιβιώσουν στην
κρίση, δεν θα παρατηρούνταν τόσα πολλά
λουκέτα. Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν
επίσης ότι αποτελεί µύθο η θέση ότι η συµπεριφορά της ελληνικής εργοδοσίας είναι υπεύθυνη για την αύξηση της ανεργίας και τις µειώσεις των µισθών. Αντίθετα, φάνηκε ότι η
δυνατότητα των επιχειρήσεων να διακρατήσουν το προσωπικό τους στην κρίση, µέσω
της λεγόµενης συσσώρευσης εργαζοµένων,
παρά τη µείωση της ζήτησης και συνακόλουθα της παραγωγής και να παραµείνουν σε
λειτουργία είχε καταστεί ανέφικτος στόχος,
το πιθανότερο λόγω του µικροµεσαίου και
οριακού χαρακτήρα τους. Ούτε φαίνεται να
είχαν οι επιχειρήσεις κατά κανόνα την ευχέρεια σύντοµης αύξησης της παραγωγικότητας
ή άµεσης µείωσης άλλων στοιχείων του
κόστους παραγωγής, εκτός ίσως από τα καταβαλλόµενα ενοίκια. Αντίθετα, αρκετά από
αυτά, όπως το κόστος χρηµατοδότησης λόγω
εκτόπισης των ελληνικών τραπεζών από τις
διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές, µαζί µε
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την αύξηση της άµεσης, της έµµεσης και της
ειδικής φορολογίας (και στην ενέργεια),
κυρίως στο πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, αυξήθηκαν σηµαντικά, επιβαρύνοντας κέρδη, επενδύσεις και
απασχόληση. Εάν ωστόσο οι µισθοί είχαν
µειωθεί ενωρίτερα ή οι ηµέρες εργασίας
εµφάνιζαν σηµαντική µείωση, η πτώση της
απασχόλησης και τα πολλά λουκέτα σε κλάδους µε διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα πιθανόν εν µέρει να είχαν αποφευχθεί, µειώνοντας το κόστος προσαρµογής στην κρίση και
διαχέοντάς το σε περισσότερους εργαζόµενους, ακόµη και για τη δεδοµένη δέσµη των
άλλων µέτρων της αυστηρής λιτότητας της
τρόικας.
Η επικρατούσα οικονοµική εξήγηση για την
προς τα κάτω ακαµψία των µισθών είναι ότι οι
εργοδότες αποφεύγουν µειώσεις µισθών για
πολλούς συµπληρωµατικούς λόγους και
κυρίως επειδή κάµπτουν το ηθικό των εργαζοµένων. Καταφεύγουν ωστόσο σε αυτές ως
έσχατο µέτρο εάν η επιχείρηση αντιµετωπίζει
σοβαρά προβλήµατα (Bewley 1999). Επειδή η
οικονοµική κρίση στη χώρα µας προξένησε
προβλήµατα επιβίωσης σε πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις, οι οποίες ωστόσο δεν µείωσαν
µονοµερώς τους µισθούς, δείχνει ότι είναι
σφόδρα πιθανό να υπήρχε και θεσµοθετηµένη
ακαµψία των µισθών προς τα κάτω.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις για τη διαχρονική
εξέλιξη της απασχόλησης και των µισθών των
µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα, που βασίζονται
στα διοικητικά στοιχεία του ΙΚΑ, επιβεβαιώνονται από τα ευρήµατα των εξαµηνιαίων
Ερευνών Οικονοµικού Κλίµατος του ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ. Σε αυτές, το ποσοστό των µικροµεσαίων εργοδοτών που δήλωσε ότι µείωσε το
προσωπικό του τα πρώτα έτη της κρίσης υπερβαίνει σηµαντικά αυτό που µείωσε τις αποδοχές του προσωπικού, ενώ στη συνέχεια η
σχέση αντιστρέφεται (βλ. Πίνακα 2). Για το
δεύτερο εξάµηνο του 2010 σχεδόν η µία στις
4 επιχειρήσεις δηλώνει ότι µείωσε το προσωπικό της, αλλά µόνο η µία στις 13 τις αµοιβές
όλου του προσωπικού της. Μόλις από το
πρώτο εξάµηνο του 2012 και εντεύθεν το
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Πίνακας 2 Αντιδράσεις επιχειρήσεων στην οικονοµική κρίση

Ποσοστό επιχειρήσεων που αντέδρασε το προηγούµενο εξάµηνο στην κρίση µε:

Μήνας έρευνας

Μείωση
προσωπικού

Μείωση
αποδοχών
σε ορισµένους

Μείωση
αποδοχών
σε όλους

Μείωση
αποδοχών
συνολικά

Μείωση
ωρών ή ηµερών
εργασίας

15,0

30,0

Φεβρουάριος 2010

21,1

Ιούλιος 2010

21,9

Ιανουάριος 2011

24,1

8,0

7,6

15,6

30,2

Ιούλιος 2011

20,4

7,8

11,6

19,4

32,0

Ιανουάριος 2012

20,1

13,8

14,8

28,6

37,4

Ιούλιος 2012

18,7

9,8

23,4

33,2

40,5

Ιανουάριος 2013

16,6

8,8

34,8

43,6

47,7

Ιούλιος 2013

12,3

10,2

39,1

49,3

50,5

Πηγή: http://www.imegsevee.gr/ereunes-gnwmis/703--2013.

ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσε ότι
µείωσε τους µισθούς υπερβαίνει το ποσοστό
αυτών που µείωσαν το προσωπικό τους. Ήδη
το πρώτο εξάµηνο του 2013 το ποσοστό των
επιχειρήσεων που δηλώνει µειώσεις στο προσωπικό περιορίστηκε στο 12,3%, ενώ το ποσοστό µε µειώσεις αµοιβών σε όλο το προσωπικό
έφθασε σχεδόν στο 49%.
Είναι εντυπωσιακό ότι οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στην κρίση αρχικά µε µείωση του προσωπικού και σταδιακά στράφηκαν στη µείωση
των αµοιβών καθώς και στη µείωση των ωρών
ή ηµερών εργασίας. Παρόµοια συµπεριφορά
επιχειρήσεων έχουν εξάλλου καταγράψει
έρευνες ερωτηµατολογίων σε επιχειρήσεις,
όπου το ποσοστό αυτών που δήλωσαν ότι θα
µειώσουν τους µισθούς για να µειώσουν το
κόστος εργασίας είναι σαφώς µικρότερο από
το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι θα προτιµήσουν να µειώσουν το προσωπικό ή τις
ώρες εργασίας (Bertola et al. 2012). Αυτή η
συµπεριφορά ωστόσο δεν είναι ούτε αναπόφευκτη ούτε παρατηρείται σε όλες τις χώρες
σε περιόδους ύφεσης. Είναι ενδεικτικό ότι στη
Γερµανία στην τελευταία κρίση, ενώ το παραγόµενο προϊόν µειώθηκε συνολικά πάνω από
5%, η προσαρµογή των επιχειρήσεων στις
αναδουλειές έγινε µε ευρεία χρήση της µείωσης των ωρών εργασίας ανά εργαζόµενο (µει-

ώθηκαν κατά 3,1% το 2009) και όχι µε µείωση
του αριθµού των απασχολουµένων ή ισοδύναµα µε αύξηση της ανεργίας. Μέρος
ωστόσο της µείωσης των µηνιαίων αµοιβών
των απασχολουµένων που προήλθε από τη
µείωση των ωρών εργασίας αναπληρώθηκε
υπό προϋποθέσεις µε πληρωµή από τον Οµοσπονδιακό Οργανισµό Απασχόλησης (Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για
το έτος 2008, Πλαίσιο VI.1, Caliendo and
Hogenacker 2012).

3 ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Οι εξελίξεις αυτές προφανώς συνδέονται
στενά και µε το εκάστοτε ισχύον θεσµικό
πλαίσιο καθορισµού και µεταβολών τόσο της
απασχόλησης όσο και των µισθών (Babecký et
al. 2010). Στο βαθµό που ο καθορισµός και η
αναπροσαρµογή των µισθών είναι αποτέλεσµα πολύπλοκης και χρονοβόρου θεσµικής
διαδικασίας που εµπλέκει κράτος, εργοδοτικές και εργατικές ενώσεις χωρίς να αφήνει
πολλά περιθώρια στις δυνάµεις της αγοράς, η
προσαρµογή των επιχειρήσεων στις συνθήκες
ύφεσης καθίσταται αργή και αβέβαιη, αν όχι
αδύνατη, µε αποτέλεσµα την επιπρόσθετη
αύξηση της ανεργίας.
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Σηµειώνεται συναφώς ότι τα πρώτα νοµοθετικά µέτρα την άνοιξη του 2010 για την αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού
και τη συνακόλουθη εκτόπιση της χώρας από
τις διεθνείς αγορές χρήµατος και κεφαλαίων
προέβλεπαν τη χρηµατοδοτική στήριξη από
την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ∆ΝΤ αλλά και βίαιες
οριζόντιες περικοπές των µισθών στο δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και των συντάξεων, ενώ οι αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα
παρά τις σχετικές συζητήσεις µε παρεµβάσεις
των κοινωνικών εταίρων δεν µεταβλήθηκαν. Η
συσσωρευµένη διάβρωση ωστόσο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, όπως εκδηλωνόταν µε τα συστηµατικά
υψηλά ελλείµµατα στο εξωτερικό ισοζύγιο
αγαθών και υπηρεσιών, απαιτούσε και τη
σύντοµη µείωση του κόστους εργασίας ανά
µονάδα προϊόντος, το οποίο δεν επηρεάστηκε
άµεσα από την τότε αυστηρή δηµοσιονοµική
πολιτική. Ο µηχανισµός της αγοράς δεν επέδειξε αντίδραση στη βαθιά ύφεση µέσω προσαρµογής των τιµών (και µισθών), αλλά παρατηρήθηκε µείωση της παραγωγής και της απασχόλησης. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι
η αγορά εργασίας δεν επέδειξε επαρκή ευελιξία µισθών, η οποία, όπως έχει δείξει και ο
Πισσαρίδης (Pissaridis 1997), αποτελεί αναγκαίο χαρακτηριστικό για την οµαλή λειτουργία των οικονοµιών της ευρωζώνης από
τις οποίες έχει αφαιρεθεί η νοµισµατική και
περιοριστεί η δηµοσιονοµική πολιτική. Αυτό
µπορεί να αποδοθεί στο ότι το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο καθόριζε σε µεγάλο βαθµό αυστηρά
το µοναδιαίο κόστος εργασίας, ενώ η αλλαγή
του απαιτούσε συναινετικές αποφάσεις των
κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης που
δεν κατέστησαν δυνατές εγκαίρως, παρά τις
σχετικές εκκλήσεις αρµόδιων υπουργών και
των εκπροσώπων της τρόικας.
Έτσι ακολούθησαν, κυρίως το φθινόπωρο και
το χειµώνα του 2011, διαδοχικές µονοµερείς
κρατικές θεσµικές παρεµβάσεις στην αγορά
εργασίας του ιδιωτικού τοµέα που είχαν κύριο
στόχο τη µείωση του κόστους εργασίας για τη
βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
της χώρας ή, όπως λέγεται στη γλώσσα των
οικονοµολόγων, για την επίτευξη εσωτερικής
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υποτίµησης. Λόγω της συµµετοχής της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, δεν υπήρχε περιθώριο
προσφυγής στην εξωτερική υποτίµηση του
εθνικού νοµίσµατος, η οποία θα καθιστούσε
αµέσως τα εισαγόµενα προϊόντα ακριβότερα,
µειώνοντας έτσι την αγοραστική δύναµη των
µισθών και τα πραγµατικά εισοδήµατα χωρίς
ωστόσο να αλλάξουν τα ονοµαστικά εισοδήµατα. Ταυτόχρονα, µε την εξωτερική υποτίµηση τα εµπορεύσιµα προϊόντα της χώρας θα
καθίσταντο σχετικά φθηνότερα, οπότε θα
ενθαρρύνονταν οι εξαγωγές και η υποκατάσταση των ακριβότερων εισαγοµένων από
εγχωρίως παραγόµενα, στοχεύοντας έτσι σε
αύξηση της παραγωγής και απασχόλησης,
όπως είχε επιχειρηθεί χωρίς σηµαντικές κοινωνικές αντιδράσεις κατ’ επανάληψη στο
παρελθόν στη χώρα. Η ανυπαρξία της δυνατότητας εξωτερικής υποτίµησης οδηγούσε
στην αδήριτη ανάγκη άµεσης µείωσης των
ονοµαστικών στοιχείων του κόστους παραγωγής, µε ένα από τα σηµαντικότερα να είναι
το κόστος εργασίας, και άρα των τιµών των
παραγόµενων προϊόντων (εσωτερική υποτίµηση). Έτσι, οι µειώσεις του ονοµαστικού
κόστους εργασίας στην Ελλάδα, που συνεπάγονται και αντίστοιχη µείωση του εισοδήµατος, θα ισοδυναµούσαν µε την εξωτερική υποτίµηση, µε αποτέλεσµα την ανάκτηση µέρους
της απολεσθείσας τα έτη πριν την κρίση ανταγωνιστικότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι
αντιδράσεις του κοινού στην αργή διαδικασία
της εσωτερικής υποτίµησης θεωρούνται εντονότερες, καθώς, πέρα από τη µείωση των
πραγµατικών εισοδηµάτων που προκαλεί η
εξωτερική υποτίµηση, αυτή συνεπάγεται και
µείωση των ονοµαστικών εισοδηµάτων (και
εποµένως δεν λειτουργεί η αυταπάτη του χρήµατος όπως στην εξωτερική υποτίµηση), και
πιθανόν να κατέστησαν τη διαδικασία προσαρµογής βαθύτερη από ό,τι χρειαζόταν.
Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις στην εργατική
νοµοθεσία την περίοδο της κρίσης υπήρξαν
πολλές, αλλεπάλληλες και µε πολλούς στόχους
(για συνοπτική παρουσίαση βλ. Τράπεζα της
Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το 2010
και το 2011). Οι θεσµικές αυτές παρεµβάσεις
ουσιαστικά αποτέλεσαν προαπαιτούµενα για
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την εκάστοτε συνέχιση της χρηµατοδότησης
του προγράµµατος εκ µέρους της τρόικας, γι’
αυτό και ίσως προξένησαν περισσότερες αντιδράσεις από ό,τι εάν είχαν αποφασιστεί µονοµερώς από τις αρχές της χώρας. Ορισµένες
από αυτές απέβλεπαν στη διεύρυνση της ευχέρειας των εργοδοτών να προσαρµόζουν το
προσωπικό τους στις ανάγκες της επιχείρησης
µέσω µείωσης του κόστους απολύσεων και
προσλήψεων, µε στόχο αφενός να διατηρηθούν θέσεις εργασίας που βρίσκονταν σε κίνδυνο και αφετέρου να ενθαρρυνθούν νέες
προσλήψεις. Εδώ εντάσσονται µέτρα όπως
αύξηση του ορίου χαρακτηρισµού των απολύσεων ως οµαδικών, µείωση του χρόνου προειδοποίησης για απόλυση, αύξηση της δοκιµαστικής περιόδου απασχόλησης, µείωση των
ωρών εργασίας πλήρως απασχολούµενου προσωπικού σε ώρες µερικώς απασχολούµενων.
Άλλες νοµοθετικές παρεµβάσεις επηρέασαν
άµεσα το κόστος εργασίας. Εδώ εντάσσονται
οι µειώσεις κατά 20% στην αµοιβή των υπερωριών, η κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ειδικών κοινωνικών φορέων, µείωση της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης, αλλά
κυρίως η µείωση στον κατώτατο µισθό και
ηµεροµίσθιο της Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας κατά 22% (κατά 32% για νέους
µέχρι 24 ετών) από τις 14 Φεβρουαρίου 2012
και µέχρι το πέρας του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ούτως ώστε να
ισούται µε το 40% περίπου του µέσου ηµεροµισθίου. Τέλος, υπήρξαν και διαδοχικές
παρεµβάσεις στη διαδικασία των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων και στις αρµοδιότητες
εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζοµένων µε
στόχο την αποκέντρωση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και την ενθάρρυνσή τους σε
επίπεδο επιχείρησης. Αρχικά εισήχθη ο
θεσµός της Ειδικής Επιχειρησιακής Σύµβασης
Εργασίας (ΕΕΣΕ), η οποία µπορούσε, τηρώντας κάποιες διατυπώσεις, να υστερεί σε
όρους αµοιβών σε σχέση µε την αντίστοιχη
κλαδική, αλλά τηρώντας οπωσδήποτε τις προβλέψεις της Εθνικής. Οι ΕΕΣΕ δεν προχώρησαν λόγω των διατυπώσεων που προέβλεπαν
(υποβολή στο Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου
της Επιθεώρησης Εργασίας κοινής έκθεσης
εργοδότη και συνδικάτου αιτιολόγησης της
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Ειδικής Σύµβασης), αλλά και λόγω των δυσκολιών σύναψης σε επιχειρήσεις χωρίς επιχειρησιακό συνδικάτο. Τον Οκτώβριο του 2011
καταργήθηκε η ΕΕΣΕ και διευκολύνθηκε η
υπογραφή επιχειρησιακών συµβάσεων εργασίας από τον εργοδότη και τη νεοδηµιουργηθείσα “ένωση προσώπων” σε επιχειρήσεις
όπου δεν υπήρχε συνδικάτο, ενώ οι κλαδικές
δεν δεσµεύουν πλέον επιχειρήσεις που δεν
συµµετέχουν στην κατάρτισή τους. Ταυτόχρονα θεσπίστηκε µέγιστη διάρκεια ισχύος
των ΣΣΕ τα τρία έτη συν τρίµηνη (από εξάµηνη προηγουµένως) µετενέργεια, οπότε, αν
δεν υπάρχει νέα ΣΣΕ, ο εργοδότης µπορεί να
επιβάλει τους όρους της Εθνικής ΣΣΕ διατηρώντας τέσσερα συγκεκριµένα επιδόµατα.
Ακόµη, η προσφυγή στη διαιτησία προϋποθέτει πλέον τη συναίνεση αµφοτέρων των πλευρών της συλλογικής διαπραγµάτευσης, µε αποτέλεσµα τη µη ανανέωση πολλών κλαδικών
και οµοιοεπαγγελµατικών ΣΣΕ που γινόταν µε
µονοµερή προσφυγή των συνδικάτων στη διαιτησία του Οργανισµού Μεσολάβησης και
∆ιαιτησίας. Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι
έγινε µεταφορά της αρµοδιότητας καθορισµού
του κατώτατου µισθού από τους φορείς της
ΕΓΣΣΕ στον Υπουργό Εργασίας, που θα τον
καθορίζει µετά από διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους, όπως ισχύει σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγµένες χώρες στις οποίες υπάρχει ελάχιστος εθνικός µισθός.
Από αυτές τις καταιγιστικές παρεµβάσεις στην
εργατική νοµοθεσία, τις οποίες ακόµη και
πολλά στελέχη που καλούνται να τις εφαρµόσουν είναι αµφίβολο αν τις γνωρίζουν λεπτοµερώς, µεγάλη απήχηση φαίνεται ότι έχουν η
εφάπαξ µείωση του κατώτατου µισθού αλλά
κυρίως η ευχέρεια των επιχειρηµατιών σε συµφωνία µε το συνδικαλιστικό φορέα της επιχείρησης να συνάπτουν επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας, που υποβοηθούν
την προσαρµογή της επιχείρησης στις τυχόν
επιδεινούµενες συνθήκες της αγοράς, ρυθµίζοντας είτε τις αµοιβές είτε την απασχόληση
στην επιχείρηση, θέτοντας ωστόσο ως ελάχιστο όριο τα προβλεπόµενα από την ΕΓΣΣΕ. Οι
Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις µπορούν πλέον, εάν κριθεί αναγκαίο από εργοΤεύχος 39
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δότη και συνδικάτο, να αγνοούν τους ευνοϊκότερους ―για παράδειγµα― όρους αµοιβών
των κλαδικών ή και οµοιοεπαγγελµατικών
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, συµβάλλοντας έτσι, στη διατήρηση της απασχόλησης και
ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Επειδή
οι κλαδικές συµβάσεις δεν αφήνουν περιθώρια ρύθµισης των µισθών ανάλογα µε τις συνθήκες που αντιµετωπίζει η επιχείρηση, επιτρέπεται πλέον να εξαιρούνται από τις κλαδικές ρυθµίσεις, ενώ δεν αλλάζει η αρχή της
επέκτασης των κλαδικών συµβάσεων σε όλες
τις επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, η αλλαγή επιτρέπει οι µισθοί να ευθυγραµµίζονται αρκετά
µε τις συνθήκες στις τοπικές αγορές εργασίας
και την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, να
ενισχύεται η ζήτηση εργασίας και να διατηρούνται οι θέσεις απασχόλησης. Είναι ενδεικτικό ότι σχετικοί διεθνείς οργανισµοί συνιστούν τον καθορισµό των µισθών σε συµφωνία
µε την τάση της παραγωγικότητας (ILO,
OECD, IMF and the World Bank 2013), ενώ
µε την Εθνική ΣΣΕ µπορούν να τεθούν όροι
αµοιβών συµβατοί µε τη νοµισµατική σταθερότητα και την προώθηση της απασχόλησης
(Blanchard et al. 2013). Οι δε Dustman et al.
(2014) αποδίδουν τις εξαιρετικές επιδόσεις
της γερµανικής οικονοµίας την τελευταία περίπου δεκαετία στην αποκέντρωση του προσδιορισµού των µισθών προς το επίπεδο της επιχείρησης. Περαιτέρω, η αποκέντρωση των
ΣΣΕ είναι πιθανόν να επηρεάσει το πεδίο
δράσης και επιρροής του συνδικαλιστικού
κινήµατος, καθώς ενδέχεται το κέντρο βάρους
της αντιπροσώπευσης των συµφερόντων των
εργαζοµένων να µετατοπιστεί πλέον στο επίπεδο της επιχείρησης λαµβάνοντας υπόψη και
τα ιδιαίτερα παραγωγικά χαρακτηριστικά της.
Από τη θεσµοθέτηση των επιχειρησιακών συλλογικών συµβάσεων στα τέλη Οκτωβρίου του
2011 επήλθε έκρηξη σύναψης επιχειρησιακών
συµβάσεων εργασίας, οι οποίες προβλέπουν
πάγωµα ή συνηθέστερα µείωση των αµοιβών.
Ενώ το 2011 υπογράφηκαν 179 επιχειρησιακές συµβάσεις, το 2012 υπογράφηκαν 976, οι
οποίες εντοπίζονται κυρίως σε µεταποιητικές
επιχειρήσεις (34,1%), στο εµπόριο (21,9%)
και στα εστιατόρια και ξενοδοχεία (19,8%),
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ενώ σχεδόν η µία στις δύο (47,8%) προβλέπει
εφαρµογή των αποδοχών της Εθνικής ΣΣΕ
(Ιωάννου και Παπαδηµητρίου 2013). Για το
2013 οι επιχειρησιακές συµβάσεις υπολογίζονται πάνω από 410, µε το ΣΕΠΕ να εκτιµά
τη µέση µεταβολή των αµοιβών στο -5,6%.
Η δε νοµοθετικά επιβληθείσα µείωση των
κατώτατου ηµεροµισθίου φαίνεται εµφανώς
στη διαχρονική εξέλιξη του µέσου ηµεροµισθίου των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ (βλ. ∆ιαγράµµατα 3 και 4). Το υψηλότερο µέσο ηµεροµίσθιο ανδρών (61,45 ευρώ) παρατηρείται
τον Ιανουάριο του 2012, ενώ από το Φεβρουάριο, στα µέσα του οποίου το ελάχιστο ηµεροµίσθιο µειώθηκε κατά 22%, ακολουθεί πτωτική τάση, µε αποτέλεσµα ο µέσος ονοµαστικός µισθός να εµφανίσει το 2012 µείωση κατά
3,6%, έναντι αύξησης 0,6% το 2011. Η συστηµατική µείωση του µέσου ηµεροµισθίου το
περιόρισε το Νοέµβριο του 2013 στα 53,49
ευρώ, εµφανίζοντας αθροιστικά µείωση κατά
13,0% έναντι του Ιανουαρίου του 2012. Από
την άλλη πλευρά, οι µειώσεις του µέσου ηµεροµισθίου εµφανίζονται ήδη όλο και µικρότερες, δείχνοντας ότι η επίδραση της µείωσης
του ελάχιστου ηµεροµισθίου στο µέσο έχει
µάλλον ολοκληρώσει τον κύκλο της, διασκεδάζοντας έτσι τους φόβους για επικείµενο
αποπληθωρισµό µισθών. Ενδεικτικό είναι ότι
ο µέσος µισθός ανδρών τον Αύγουστο του
2013 (54,12 ευρώ) είναι ελαφρώς υψηλότερος
από ό,τι τον προηγούµενο µήνα (53,66 ευρώ),
ενώ τους µήνες Σεπτέµβριο-Νοέµβριο παραµένει πρακτικά ο ίδιος, γύρω στα 53 ευρώ.
Θα µπορούσε να υποστηριχθεί ως προκαταρκτικό συµπέρασµα ότι οι παραπάνω αλλαγές
ή κατ’ άλλους µεταρρυθµίσεις στην αγορά
εργασίας, συνδυαζόµενες µε τις παρατηρούµενες αντίστοιχες εξελίξεις στα βασικά
µεγέθη της αγοράς, µε καθυστέρηση µείωσαν
τα µέσα ηµεροµίσθια στον ιδιωτικό τοµέα,
συγκράτησαν την περαιτέρω απώλεια θέσεων
εργασίας και το κλείσιµο επιχειρήσεων και
συνέβαλαν στην ανάκαµψη της µισθωτής απασχόλησης του ιδιωτικού τοµέα και του αριθµού
των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονοµία
από τις αρχές του 2013.
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4 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑ∆Ο
Η µέχρις εδώ εξέταση αναφέρεται στο
σύνολο των επιχειρήσεων και απασχολουµένων του ΙΚΑ. Θεωρούµε ωστόσο ότι έχει
ενδιαφέρον η εξέταση των παραπάνω µεγεθών για επιµέρους κατηγορίες επιχειρήσεων
ή κλάδων. Έτσι, στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα εξεταζόµενα µεγέθη χωριστά για τις
επιχειρήσεις που το ΙΚΑ χαρακτηρίζει ως
µεγάλες, δηλαδή µε 10 τουλάχιστον ασφαλισµένους, και για τις µικρές, που έχουν λιγότερους από 10 ασφαλισµένους. Οι επιλεγέντες µήνες είναι ο Ιούλιος του 2002, ο παλαιότερος µήνας για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ο Ιούνιος του 2008, ο µήνας µε
τον υψηλότερο αριθµό ασφαλισµένων στο
ΙΚΑ, ο ∆εκέµβριος του 2012 µε την αντίστοιχη
ελάχιστη απασχόληση, καθώς και ο Νοέµβριος του 2013, ο τελευταίος διαθέσιµος κατά
τη συγγραφή της εργασίας. Από τον Πίνακα
3 προκύπτουν πολλές ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Ενδεικτικά σηµειώνονται:
• Φαίνεται ότι ο ρόλος των µεγάλων επιχειρήσεων στην απασχόληση διαχρονικά
αυξάνεται, καθώς συγκεντρώνουν αυξανόµενο µερίδιο απασχόλησης. Αυτό δεν
πρέπει να εκπλήσσει, εφόσον τα µέσα
ηµεροµίσθια στις µεγάλες εµφανίζονται
για τους πλήρως απασχολούµενους περίπου 50% υψηλότερα από ό,τι στις µικρές,
υποδηλώνοντας αντίστοιχη υπεροχή και
στην παραγωγικότητα.
• Ο αριθµός των µεγάλων επιχειρήσεων εµφανίζει υψηλότερη αύξηση στην άνοδο και
µικρότερη µείωση στην κάθοδο από τις
µικρές, αλλά και στην ανάκαµψη του 2013 οι
µεγάλες επιχειρήσεις εµφανίζουν υψηλότερο
ποσοστό αύξησης (22%) από ό,τι οι µικρές
(16%). Το φθινόπωρο του 2013 οι σχεδόν 32
χιλιάδες µεγάλες επιχειρήσεις είναι σαφώς
περισσότερες από τις αντίστοιχες το 2002,
ενώ οι περίπου 190 χιλιάδες µικρές επιχειρήσεις είναι κατά 5% λιγότερες από ό,τι το
2002. Με αυτή την έννοια, φαίνεται ότι στην
κρίση άντεξαν περισσότερο οι µεγάλες επιχειρήσεις από τις µικρές.
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• Οι νέες θέσεις εργασίας την περίοδο της
ανόδου συγκεντρώνονται στις µεγάλες
(περίπου 550 χιλιάδες, έναντι 55 χιλιάδες
στις µικρές), αλλά και οι απώλειες θέσεων
εργασίας την περίοδο της κρίσης είναι σε
αυτές σχεδόν τετραπλάσιες (340 χιλιάδες,
έναντι 90 στις µικρές).
• Τα ηµεροµίσθια των πλήρως απασχολούµενων την περίοδο της ανόδου εµφάνισαν
σχετικά υψηλότερη αύξηση στις µεγάλες
επιχειρήσεις, στην κάθοδο οι συγκρατηµένες αυξήσεις τους παρατηρούνται στις
µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις, ενώ οι µειώσεις το 2013 είναι σχετικά υψηλότερες
στις µικρές. Τα ηµεροµίσθια των µερικώς
απασχολούµενων αυξήθηκαν λιγότερο από
των πλήρως απασχολούµενων στην άνοδο
(ιδιαίτερα των ανδρών στις µεγάλες), ενώ
η µείωσή τους επήλθε ενωρίτερα. Με αυτή
την έννοια θα µπορούσε να υποστηριχθεί
ότι τα δηλούµενα ηµεροµίσθια των µερικώς
απασχολούµενων εµφανίζουν σχετικά
µεγαλύτερη ευελιξία.
• ∆εν παρατηρούνται εντυπωσιακές µεταβολές στις ηµέρες εργασίας ανά µήνα για τους
πλήρως απασχολούµενους. Η ελαφρά πτωτική τάση την περίοδο της ανόδου συνεχίστηκε στην κάθοδο αλλά και στην ανάκαµψη του 2013, µε τις µικρές επιχειρήσεις
να εµφανίζουν υψηλότερα ποσοστά µείωσης από τις µεγάλες. Για τους µερικώς απασχολούµενους οι ηµέρες εργασίας εµφανίζουν επίσης πτωτική τάση, µε σχετικά µεγαλύτερη µείωση στην άνοδο, ενώ κατ’ εξαίρεση στην κάθοδο οι µερικώς απασχολούµενοι στις µεγάλες επιχειρήσεις αύξησαν
τις ηµέρες απασχόλησης σηµαντικά.
• Η µερική απασχόληση, στην οποία το ΙΚΑ
εντάσσει όσους εργάζονται λιγότερες ώρες
από το σύνηθες ωράριο εργασίας των πλήρως απασχολούµενων ανεξάρτητα από τον
αριθµό των ηµερών εργασίας εβδοµαδιαίως,
εµφανίζει σηµαντική αύξηση στην άνοδο
(υπερδιπλασιάστηκε στις µεγάλες και αυξήθηκε περίπου κατά 25% στις µικρές). Στην
κρίση υπήρξαν µικρές απώλειες της µερικής
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Πίνακας 3 Απασχόληση και ηµεροµίσθια σε µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις προ και κατά τη
διάρκεια της κρίσης

Ιούλιος
2002

Ιούνιος
2008

∆εκέµβριος
2012

Νοέµβριος
2013

Μεταβολή
2002-08
(%)

Μεταβολή
2008-12
(%)

Μεταβολή
2012-13
(%)

26.854

37.717

26.011

31.735

40,4

-31,0

22,0

953.672

1.402.534

1.060.771

1.180.210

47,0

-24,4

11,3

Άνδρες πλήρους

521.818

698.584

500.143

539.796

33,9

-28,4

7,9

Γυναίκες πλήρους

Μεγάλες επιχειρήσεις (10+ άτοµα)
Αριθµός επιχειρήσεων
Απασχολούµενοι

350.977

527.231

388.077

397.260

50,2

-26,4

2,4

Άνδρες µερικής

29.137

59.175

58.552

95.375

103,1

-1,1

62,9

Γυναίκες µερικής

51.740

117.544

113.999

147.779

127,2

-3,0

29,6

Άνδρες πλήρους

46,68

63,06

65,57

63,76

35,1

4,0

-2,8

Γυναίκες πλήρους

37,36

51,44

54,6

53,78

37,7

6,1

-1,5

Άνδρες µερικής

35,98

37,63

34,08

29,07

4,6

-9,4

-14,7

Γυναίκες µερικής

21,96

29,4

29,33

26,73

33,9

-0,2

-8,9

Άνδρες πλήρους

24,63

24,16

23,82

23,55

-1,9

-1,4

-1,1

Γυναίκες πλήρους

24,15

23,89

23,65

23,37

-1,1

-1,0

-1,2

Άνδρες µερικής

19,65

16,78

18,43

16,56

-14,6

9,8

-10,2

Γυναίκες µερικής

20,11

17,62

19,56

18,53

-12,4

11,0

-5,3

Αριθµός επιχειρήσεων

202.086

257.025

163.854

189.926

27,2

-36,3

15,9

Απασχολούµενοι

510.418

553.925

361.539

440.078

8,5

-34,7

21,7

Άνδρες πλήρους

242.349

231.473

132.090

143.241

-4,5

-42,9

8,4

Γυναίκες πλήρους

181.006

200.355

106.804

114.675

10,7

-46,7

7,4

Άνδρες µερικής

37.175

44.676

50.803

80.102

20,2

13,7

57,7

Γυναίκες µερικής

49.888

77.421

71.842

102.060

55,2

-7,2

42,1

Άνδρες πλήρους

32,77

41,40

43,27

38,67

26,3

4,5

-10,6

Γυναίκες πλήρους

28,57

37,63

39,73

35,89

31,7

5,6

-9,7

Άνδρες µερικής

19,87

24,72

24,56

21,78

24,4

-0,6

-11,3

Γυναίκες µερικής

17,82

22,81

23,08

20,73

28,0

1,2

-10,2

Άνδρες πλήρους

24,76

23,38

22,6

22,17

-5,6

-3,3

-1,9

Γυναίκες πλήρους

24,97

23,39

22,7

22,07

-6,3

-2,9

-2,8

Άνδρες µερικής

19,97

18,89

18,45

17,72

-5,4

-2,3

-3,9

Γυναίκες µερικής

20,04

18,57

18,24

17,48

-7,3

-1,8

-4,2

Μέσο ηµεροµίσθιο

Ηµέρες απασχόλησης

Μικρές επιχειρήσεις (10– άτοµα)

Μέσο ηµεροµίσθιο

Ηµέρες απασχόλησης

Πηγή: Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
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απασχόλησης στις µεγάλες επιχειρήσεις,
ενώ στις µικρές οι µερικώς απασχολούµενοι
άνδρες εµφάνισαν αξιοσηµείωτη αύξηση.
Το 2013 η µερική απασχόληση ανέκαµψε
εντυπωσιακά. Από τις σχεδόν 200 χιλιάδες
αύξηση της απασχόλησης την περίοδο
∆εκέµβριος 2012-Νοέµβριος 2013, οι 130
χιλιάδες είναι µερικώς απασχολούµενοι.
Ήδη πάνω από ένας στους πέντε ασφαλισµένους στο ΙΚΑ (23,6% το Νοέµβριο του
2013) εµφανίζεται ως µερικώς απασχολούµενος, προκειµένου για γυναίκες πάνω από
µία στις τρεις (33%) και στις µικρές επιχειρήσεις πάνω από τέσσερις στους δέκα
(41,4%). Η πρόσφατη έκρηξη της µερικής
απασχόλησης ίσως υποκρύπτει και κάποιες
ελεγκτέες µετατροπές συµβάσεων εργασίας
πλήρους απασχόλησης σε µερικής (δηλαδή
πλήρους ωραρίου σε µερικό ωράριο) για τη
µείωση των καταβαλλόµενων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
• Τέλος, είναι αξιοσηµείωτο ότι η ανάκαµψη
της απασχόλησης το 2013 εντοπίζεται σε
συγκεκριµένους κλάδους. Από τη µεταποίηση σηµειώνονται ο κλάδος των τροφίµων
(5 χιλιάδες αύξηση της απασχόλησης), η
παραγωγή χηµικών προϊόντων και η παραγωγή πλαστικών, κλάδοι που είχαν σχετικά
λιγότερες απώλειες στην κάθοδο, αλλά και
η ένδυση και υπόδηση που κατέρρευσε στην
κάθοδο. Από τις υπηρεσίες, ανάκαµψη
εµφανίζουν τα ξενοδοχεία (εντυπωσιακή),
οι βοηθητικές προς τις µεταφορές δραστηριότητες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, η
υγεία και κοινωνική µέριµνα, η διάθεση
λυµάτων και απορριµµάτων, καθώς και οι
κλάδοι της ενέργειας και των µεταφορών.
Μια άλλη προσέγγιση που αποκτά όλο και
περισσότερο ενδιαφέρον είναι η εξέλιξη των
εξεταζόµενων µεταβλητών ανάλογα µε το αν
εντοπίζονται στον τοµέα που παράγει διεθνώς
εµπορεύσιµα προϊόντα και υπηρεσίες ή στον
τοµέα των µη εµπορεύσιµων διεθνώς. Ο
τοµέας των διεθνώς εµπορεύσιµων µπορεί να
προσεγγιστεί µε τους παραγωγικούς κλάδους
των οποίων τα παραγόµενα αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται και (µετα)πωλούνται διε-
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θνώς ή θα µπορούσαν να γίνουν αντικείµενο
διεθνών εµπορικών συναλλαγών σε εύλογες
σχετικές τιµές. Στον τοµέα των εµπορεύσιµων
συνήθως εντάσσονται οι µεταποιητικές βιοµηχανίες και κάποιες υπηρεσίες αγοράς, όπως
εναέριες ή υδάτινες µεταφορές, ελεγκτικές ή
συµβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ στα µη εµπορεύσιµα συγκεκριµένες υπηρεσίες οι οποίες
µπορούν να παραχθούν µόνο εγχωρίως, όπως
δηµόσιες υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας ή
εκπαίδευσης, εµπόριο, κατασκευές. Αντίστοιχα, οι εργαζόµενοι για την παραγωγή των
διεθνώς εµπορεύσιµων µπορεί να δραστηριοποιούνται οπουδήποτε στον κόσµο, ενώ οι
εργαζόµενοι για την παραγωγή των µη εµπορεύσιµων κατά κανόνα πρέπει να εργάζονται
εντός της επικράτειας της χώρας. Είναι
φανερό ότι οικονοµίες µε ανεπτυγµένο τον
τοµέα των διεθνώς εµπορεύσιµων προϊόντων
εµφανίζουν εξωστρέφεια, ικανοποιητική διεθνή ανταγωνιστικότητα και καλές επιδόσεις
στο διεθνές εµπόριο και το ισοζύγιο πληρωµών τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για
µικρές οικονοµίες όπως η ελληνική που δεν
µπορούν παρά να είναι και ανοικτές και υποκείµενες στον διεθνή ανταγωνισµό. Ιδιαίτερα
στη σηµερινή συγκυρία, χωρίς την αύξηση των
εξαγωγών ή την υποκατάσταση εισαγωγών,
δηλαδή χωρίς την ενίσχυση των διεθνώς εµπορεύσιµων προϊόντων, είναι δύσκολο να
υπάρξει βιώσιµη ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας. Ενδεχόµενη ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης θα οδηγούσε σύντοµα σε αύξηση
των εισαγωγών, οι οποίες όµως πρέπει να χρηµατοδοτηθούν κυρίως µε εισπράξεις από
αυξηµένες εξαγωγές, επειδή δεν είναι δυνατόν να συσσωρεύεται επιπλέον εξωτερικό
χρέος. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι οι
καλές οικονοµικές επιδόσεις συγκεκριµένων
χωρών, όπως της Γερµανίας, συµβαδίζουν µε
το ότι κλάδοι των διεθνώς εµπορεύσιµων
προϊόντων τους αποτελούν και τους ηγέτες
στους µισθούς (Dustman et al. 2014, Blanchard
et al. 2013, Jimeno and Thomas 2013), σε αντίθεση µε την Ελλάδα όπου το κράτος µε την
ασκούµενη εισοδηµατική πολιτική του αλλά
πολλές φορές και τα δικαστήρια έχουν αποτελέσει το παράδειγµα για τις αυξήσεις των
µισθών τις οποίες αργά ή γρήγορα ακολουθεί
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Πίνακας 4 Απασχόληση και ηµεροµίσθια σε κλάδους εµπορεύσιµων και µη προϊόντων προ
και κατά τη διάρκεια της κρίσης

Ιούλιος
2002

Ιούνιος
2008

∆εκέµβριος
2012

Νοέµβριος
2013

Μεταβολή
2002-08
(%)

Μεταβολή
2008-12
(%)

Μεταβολή
2012-13
(%)

Αριθµός επιχειρήσεων

7.151

7.992

4.992

5.759

11,8

-37,5

15,4

Απασχολούµενοι

254,6

275,4

164,5

200,8

8,2

-40,3

22,1

41,8

58,8

63,1

63,6

40,7

7,3

0,8

Αριθµός επιχειρήσεων

2.545

3.902

3.273

3.593

53,3

-16,1

9,8

Απασχολούµενοι

109,3

158,6

141,1

136,1

45,1

-11,0

-3,6

52,9

68,8

67,8

67,6

30,1

-1,5

-0,3

16.026

24.075

17.746

22.721

50,2

-26,3

28,0

501,3

776,1

580,7

629

54,8

-25,2

8,3

41,4

56,5

58

57,2

36,5

2,7

-1,4

Μεγάλες επιχειρήσεις (10+ άτοµα)
Εµπορεύσιµη βιοµηχανία

Μέσο ηµεροµίσθιο (€)
Εµπορεύσιµες υπηρεσίες

Μέσο ηµεροµίσθιο (€)
Μη εµπορεύσιµοι κλάδοι
Αριθµός επιχειρήσεων
Απασχολούµενοι
Μέσο ηµεροµίσθιο

Πηγή: Μηνιαία Στοιχεία Απασχόλησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

αναπόφευκτα και ο ιδιωτικός τοµέας
(Demekas and Kontolemis 2000, Κανελλόπουλος και Ζερβού 2010, European Central
Bank 2012, σελ. 58).
Σε αυτή την εργασία, υιοθετώντας σχετικά
στενή έννοια των διεθνώς εµπορεύσιµων, ορίζουµε ως τοµέα εµπορεύσιµων προϊόντων τους
κλάδους των οποίων τουλάχιστον το 10% της
τελικής παραγωγής τους, σύµφωνα µε τους
πίνακες εισροών-εκροών του 2010, εξάγεται.
Το όριο αυτό επιλέχθηκε επειδή συνολικά
περίπου το 15% της τελικής παραγωγής εξάγεται και τα συµπεράσµατα δεν αλλάζουν µε
µικρές αλλαγές του 10%. Με αυτό το κριτήριο,
στα εµπορεύσιµα προϊόντα εντάσσονται ο
πρωτογενής τοµέας (εκτός δασών) και η µεταποίηση (εκτός από τις εκδόσεις-εκτυπώσεις),
ενώ ξεχωρίζουµε και τον τοµέα των εµπορεύσιµων υπηρεσιών, όπου ανήκουν υπηρεσίες
όπως οι υδάτινες και εναέριες µεταφορές, τα
ταχυδροµεία και τηλεπικοινωνίες και ασφαλίσεις. Οι υπόλοιποι κλάδοι εντάσσονται στα
µη εµπορεύσιµα.
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Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι υπάρχει υψηλή
συγκέντρωση εργαζοµένων και επιχειρήσεων
στον τοµέα των µη εµπορεύσιµων διεθνώς
προϊόντων, γεγονός που αντανακλά και τις
διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας. Εναλλακτικά προκύπτει ότι οι επιδόσεις του τοµέα των εµπορεύσιµων προϊόντων
ως προς την απασχόληση υστερούν σηµαντικά
έναντι των άλλων δύο τοµέων. Την περίοδο της
ανόδου 2002-2008 η απασχόληση στα εµπορεύσιµα αυξήθηκε κατά 8,2%, έναντι 54,8%
στα µη εµπορεύσιµα. Από τις σχεδόν 450 χιλιάδες νέες θέσεις την περίοδο της ανόδου, περίπου οι 380 χιλιάδες εντοπίζονται σε µη εµπορεύσιµα, όπου δεν υπάρχει ανταγωνισµός από
το εξωτερικό αλλά ούτε και νέες (εξωτερικές)
πηγές χρηµατοδότησης της ανάπτυξής τους.
Αντίστοιχα στην κρίση, οι απώλειες θέσεων
εργασίας ήταν σηµαντικά υψηλότερες στα
εµπορεύσιµα (-40,3%) από τα µη εµπορεύσιµα
(-25,2%). Ενθαρρυντικό είναι το ότι στην ανάκαµψη του 2013 η απασχόληση στα διεθνώς
εµπορεύσιµα, που ωστόσο είναι σε χαµηλότερο επίπεδο, αυξήθηκε κατά 22,1%, έναντι
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8,3% στα µη εµπορεύσιµα. Κοντά στα µη εµπορεύσιµα αγαθά είναι η εξέλιξη της απασχόλησης στις εµπορεύσιµες υπηρεσίες, οι οποίες
φαίνεται ότι στην κρίση είχαν τις λιγότερες
σχετικά απώλειες. Παρόµοια εξέλιξη µε την
απασχόληση εµφανίζει και ο αριθµός των επιχειρήσεων για τις τρεις εξεταζόµενες οµάδες.
Με αυτά τα στοιχεία, πέρα από τη σχετική
αντοχή των διεθνώς εµπορεύσιµων υπηρεσιών,
µπορεί να υποστηριχθεί ότι το 2013 παρατηρήθηκε αξιόλογη στροφή προς τα διεθνώς
εµπορεύσιµα, εξέλιξη που επίσης ανιχνεύεται
για αυτή την περίοδο µε συγκεκριµένους δείκτες παραγωγής και επενδύσεων (Τράπεζα της
Ελλάδος, Έκθεση του ∆ιοικητή για το 2013,
Πλαίσιο V.1). Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι οι
χαµηλές επιδόσεις των εµπορεύσιµων σε απασχόληση και αριθµό επιχειρήσεων συµβαδίζουν µε τις σχετικά υψηλότερες αυξήσεις των
ηµεροµισθίων, ενώ οι ικανοποιητικές αντίστοιχες επιδόσεις στις εµπορεύσιµες υπηρεσίες συνδέονται µε τις µικρότερες σε αυτές
αυξήσεις ηµεροµισθίων, τα οποία ωστόσο
έχουν και υψηλότερο µέσο επίπεδο. Με αυτή
την έννοια, ίσως είναι υπερβολικό να υποστηρίζεται ότι στη σηµερινή παγκοσµιοποιηµένη
εποχή δεν έχουν σηµασία τα ηµεροµίσθια και
γενικότερα το κόστος εργασίας (=ανταγωνιστικότητα κόστους εργασίας) για τη δηµιουργία ή διαφύλαξη θέσεων εργασίας.
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Βέβαια οι προηγούµενες διαπιστώσεις αγνοούν το γεγονός ότι κάποιες από τις οριζόµενες
ως µη εµπορεύσιµες υπηρεσίες στην πράξη
µπορεί να είναι ή να γίνουν διεθνώς εµπορεύσιµες. Σηµαντικός λ.χ. τουρισµός αλλοδαπών ενισχύει αρκετές θέσεις εργασίας στα
ξενοδοχεία, εστιατόρια, ακόµη και εµπορικά
καταστήµατα. Με τους τουρίστες υγείας ή
αλλοδαπούς σπουδαστές, οι µη εµπορεύσιµοι
κλάδοι υγείας και εκπαίδευσης µπορούν να
καταστούν διεθνώς εµπορεύσιµοι.

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η εργασία εξετάζει τις δραµατικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην απασχόληση και στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Ενθαρρυντική διαπίστωση είναι ότι η αγορά εργασίας
του ιδιωτικού τοµέα, ύστερα από µια πενταετία συρρίκνωσης, από τις αρχές του 2013
βρίσκεται σε ανάκαµψη. Οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις φαίνεται να συνδέονται µε τις
θεσµικές αλλαγές στον τρόπο διαπραγµάτευσης και καθορισµού των µισθών. Το βάθος
και η διάρκεια των απωλειών απασχόλησης
ίσως δεν θα ήταν τόσης έκτασης εάν η αγορά
εργασίας εµφάνιζε περισσότερη ευελιξία
στον καθορισµό είτε των µισθών είτε των
ωρών ή ηµερών εργασίας.
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ΕΥPΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ:
“ΕΞΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΣ” ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Φαίδων Καλφάογλου*
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών
1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ο τραπεζικός τοµέας διαδραµατίζει κρίσιµο
ρόλο στην οικονοµία, καθώς η οµαλή λειτουργία της χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
απρόσκοπτη διενέργεια των συναλλαγών και
την οικονοµική ανάπτυξη. Οι τράπεζες δρουν
ως χρηµατοοικονοµικοί διαµεσολαβητές οι
οποίοι µετατρέπουν τα κεφάλαια των καταθετών (συνήθως βραχυπρόθεσµα) σε δάνεια
(συνήθως µακροπρόθεσµα), µια διαδικασία
που τις εκθέτει σε κινδύνους. Η διακοπή της
παροχής τραπεζικών υπηρεσιών ή η υπολειτουργία συνιστωσών της διαµεσολάβησης οδηγεί σε αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες (negative externalities), αφού το κόστος που
φέρουν οι µέτοχοι από την πτώχευση µιας τράπεζας είναι µικρότερο από το συνολικό κόστος
που υφίσταται η κοινωνία. Επίσης, οι τράπεζες είναι πολύ ευάλωτες σε διαταραχές ρευστότητας καθώς και στην πιθανότητα µετάδοσης µιας διαταραχής λόγω της αλληλοσύνδεσής τους. Για να προστατευθεί ο τραπεζικός
τοµέας και να ενισχυθεί η χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα, έχει δηµιουργηθεί ένα πλαίσιο
κανόνων, ελέγχων και διαδικασιών το οποίο
είναι γνωστό ως χρηµατοοικονοµικό πλέγµα
ασφαλείας (financial safety net). Στις περισσότερες περιπτώσεις το πλέγµα ασφαλείας
περιλαµβάνει οργανισµούς που είναι επιφορτισµένοι µε την προληπτική εποπτεία των
τραπεζών, παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης
κρίσεων, επιβλέπουν τα συστήµατα πληρωµών
και παρέχουν εγγύηση των καταθέσεων.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το πλέγµα
ασφαλείας εµπίπτει στην αρµοδιότητα των
κρατών-µελών. Οι προσπάθειες εναρµόνισης
των διαφόρων συνιστωσών του πλέγµατος
ασφαλείας έχουν ξεκινήσει από τα τέλη της
δεκαετίας του ’80, όταν εκδόθηκαν ειδικές
οδηγίες για την άρση των εµποδίων εισόδου
στον τραπεζικό κλάδο, την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και την προστασία των

καταθέσεων. Όµως η πλήρης µεταφορά του
πλέγµατος ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
δεν είχε πολιτική στήριξη και για να µην καθυστερήσει η δηµιουργία της Ενιαίας Αγοράς
Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών αποφασίστηκε ένα υποκατάστατο, η υλοποίηση του
κανόνα της αµοιβαίας αναγνώρισης (mutual
recognition), που σηµαίνει ότι το πλέγµα
ασφαλείας παρέµεινε στην αρµοδιότητα των
εθνικών αρχών µε την αµοιβαία αναγνώριση
εθνικών κανόνων και πρακτικών. Βεβαίως, οι
κανόνες αυτοί βασίζονταν σε κοινά πρότυπα
που εξειδικεύονταν σε διάφορες ευρωπαϊκές
οδηγίες. Παράλληλα καθιερώνεται η έννοια
του ελέγχου του κράτους καταγωγής (home
country control), που σηµαίνει ότι τράπεζα
που είχε λάβει άδεια λειτουργίας σε ένα κράτος-µέλος µπορεί να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος (κράτος υποδοχής)
ως νέα τράπεζα ή ως υποκατάστηµα ή χωρίς
εγκατάσταση, χωρίς το κράτος υποδοχής να
έχει το δικαίωµα να θέτει εµπόδια σε αυτή τη
διαδικασία. Εφαρµόστηκε δηλαδή η “αρχή
του κοινοτικού διαβατηρίου”, η οποία οδήγησε σε σηµαντική διασυνοριακή επέκταση
των τραπεζών. Η χώρα υποδοχής, αν και είχε
το δικαίωµα να επιβάλει αυστηρότερο πλαίσιο
ρυθµιστικών κανόνων, δεν αναµενόταν να το
πράξει, καθώς µε αυτό τον τρόπο θα είχε
ανταγωνιστικό µειονέκτηµα.
Στη συνέχεια, ήλθε ο καταλύτης της εισαγωγής του νέου νοµίσµατος, του ευρώ, που εξαφάνισε ορισµένους “αυτόµατους διορθωτικούς µηχανισµούς” οι οποίοι υπάρχουν σε
κάθε οικονοµία που έχει δικό της νόµισµα.
Έτσι, δεν υπήρχε πλέον η δυνατότητα αυτόµατης διόρθωσης ανισορροπιών. Όµως οι
επιπτώσεις στη χρηµατοπιστωτική αγορά
ήταν σηµαντικές, καθώς ενοποιήθηκε πλή* Οι απόψεις που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο είναι προσωπικές και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της Τράπεζας της
Ελλάδος. Ευχαριστώ τη Heather Gibson, τη Νατάσα Κουτσοµανώλη και συναδέλφους από τη Μονάδα Εξυγίανσης Τραπεζών για
τις χρήσιµες παρατηρήσεις τους.
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ρως η διατραπεζική αγορά, η οποία έγινε
“πανευρωπαϊκή”, ενώ αντίστοιχα φαινόµενα
πλήρους ενοποίησης παρατηρούνται και στην
αγορά (κρατικών) οµολόγων. Με τον τρόπο
αυτό, η αγορά οµολόγων απέκτησε τεράστια
ρευστότητα αλλά και αυξηµένη εµπορευσιµότητα. Επίσης, ενοποιήθηκαν σε µεγάλο
βαθµό οι χρηµατοπιστωτικές υποδοµές λόγω
της δηµιουργίας συστηµάτων διατραπεζικών
πληρωµών µε την εισαγωγή του TARGET
(Trans-European Automated Real-Time
Gross Settlement Express Transfer System)
και την εφαρµογή του ενιαίου χώρου πληρωµών (SEPA). Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκε στον ίδιο βαθµό ενοποίηση των τραπεζικών πιστώσεων, όπου η αγορά παρέµεινε
κυρίως εθνική.
Παρά τις ανωτέρω πολύ σηµαντικές εξελίξεις
προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των αγορών, η εποπτεία παρέµεινε σε εθνικό επίπεδο.
Ακόµη και ο συντονισµός των εθνικών εποπτικών αρχών αποδείχθηκε δύσκολος και προβληµατικός, καθώς παρατηρήθηκαν φαινόµενα εθνικού προστατευτισµού. Καµία µεταβολή δεν συντελέστηκε στο χρηµατοοικονοµικό πλέγµα ασφαλείας, το οποίο παρέµεινε
στην αρµοδιότητα των κρατών-µελών. Όταν
την 1.1.1999 ξεκίνησε η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ), η κοινή προσπάθεια
εστιάστηκε στο πλαίσιο της νοµισµατικής
πολιτικής και σε κάποιο βαθµό της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) ανατέθηκε η ενιαία νοµισµατική πολιτική αλλά όχι το πλέγµα ασφαλείας ή µέρος αυτού, π.χ. η εποπτεία των τραπεζών. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας δεν έφερε
αλλαγές στο συγκεκριµένο πεδίο. Από πολιτική άποψη τα κράτη-µέλη δεν ήταν προετοιµασµένα για πλήρη µεταφορά αρµοδιοτήτων
σε κεντρικό επίπεδο.
Ο επόµενος καταλύτης είναι η παγκόσµια
χρηµατοπιστωτική κρίση του 2007-2008 και η
κρίση χρέους της ευρωζώνης, που υποχρέωσαν τους ιθύνοντες σε ανασχεδιασµό της
αρχιτεκτονικής του τραπεζικού συστήµατος.
Μεταξύ των µελετών και προτάσεων που υποβλήθηκαν, η έκθεση της οµάδας De Larosière
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(De Larosière Report 2009) 1 αποτελεί τον
οδηγό για τις µεταβολές που συντελούνται
στην αρχιτεκτονική του ρυθµιστικού πλαισίου
των τραπεζών στην ΕΕ. Η έκθεση περιέχει
προτάσεις που παρεµβαίνουν στην καρδιά
του πλέγµατος ασφαλείας, όπως η πρόταση
για µεταφορά της εποπτείας των τραπεζών
από τις εθνικές αρχές σε υπερεθνικό οργανισµό ή η πρόταση για την καθιέρωση νέας
διάστασης στην εποπτεία, της µακροπροληπτικής εποπτείας. Η εξέλιξη της κρίσης µετέβαλε τις πολιτικές προτεραιότητες και οδήγησε τη συζήτηση σε πιο ευρύ πεδίο, στην
ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση, που κατ’
ουσίαν σηµαίνει ότι τα στοιχεία του χρηµατοοικονοµικού πλέγµατος ασφαλείας µεταφέρονται από εθνικό σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο. Η κρίση χρησιµοποιήθηκε ως ευκαιρία
βάθυνσης της εσωτερικής αγοράς και άµβλυνσης των αντιθέσεων για µεταφορά αρµοδιοτήτων σε κεντρικό επίπεδο.
Στις 29.6.2012 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξουσιοδότησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή2 να δηµιουργήσει οδικό χάρτη προς την τραπεζική
ένωση ως σηµατοδότηση της προσήλωσης στο
κοινό νόµισµα και καταλύτη για περαιτέρω
οικονοµική και πολιτική ενοποίηση. Τέθηκε
ως άµεσος επιτακτικός στόχος η διάρρηξη του
φαύλου κύκλου3 της αλληλεξάρτησης υπερχρεωµένων κρατών-αδύναµων τραπεζών (sovereign-banking nexus). Στις 12.9.2012 δηµοσιοποιήθηκε το σχέδιο που προέβλεπε τρεις
πυλώνες, τον ενιαίο µηχανισµό εποπτείας των
τραπεζών, τον ενιαίο µηχανισµό εξυγίανσης
καθώς και τον ενιαίο µηχανισµό εγγύησης
καταθέσεων, µε διαδοχική υλοποίηση του
κάθε πυλώνα. Για να είναι αξιόπιστη η προσπάθεια, αποφασίστηκε η δηµιουργία ενός
µόνιµου µηχανισµού αντιµετώπισης των κρίσεων, του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (European Stability Mechanism –
1 Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the
EU chaired by Jacques de Larosière, Brussels, 25.2.2009.
2 Βλ. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/131388.pdf.
3 “… to break the vicious cycle between banks and sovereigns”. Κεφάλαια ύψους περίπου 500 δισεκ. ευρώ έχουν αντληθεί από τις τράπεζες της ευρωζώνης από την αρχή της κρίσης µέχρι σήµερα, το
ήµισυ από ιδιωτικά κεφάλαια και το υπόλοιπο από δηµόσιους
πόρους, που αντιστοιχεί περίπου στο 5% του ΑΕΠ της ευρωζώνης.
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ESM)4, στον οποίο δόθηκε η δυνατότητα απευθείας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών
µέχρι του ποσού των 60 δισεκ. ευρώ, και η
δηµιουργία κοινών ρυθµιστικών κανόνων λειτουργίας και εποπτείας ώστε να εναρµονιστεί
το πλαίσιο παροχής τραπεζικών υπηρεσιών.
Συνεπώς, όταν µιλάµε για υλοποίηση της τραπεζικής ένωσης στην ευρωζώνη, εννοούµε ότι
τα κράτη-µέλη αποφάσισαν συντονισµό των
τραπεζικών τους συστηµάτων µέσω τριών
πυλώνων και δύο δράσεων. Πιο συγκεκριµένα
αποφάσισαν την υιοθέτηση:
1. κοινών κανόνων λειτουργίας και εποπτείας
των τραπεζών (single rulebook),
2. κοινού πλαισίου εποπτείας των τραπεζών
(single supervision),
3. κοινής διαδικασίας εξυγίανσης προβληµατικών τραπεζών (single resolution),
4. εναρµονισµένου συστήµατος εγγύησης καταθέσεων (harmonised deposit guarantee),
5. ενιαίου ταµείου υποστήριξης (common
backstop arrangement).

Η πρώτη και η πέµπτη δράση θεωρούνται υποστηρικτικές (supportive), ο δεύτερος πυλώνας
προληπτικός (preventive), ενώ οι άλλοι δύο
πυλώνες διορθωτικοί (remedial). Οι υποστηρικτικές δράσεις έχουν στόχο να εδραιώσουν
την πεποίθηση για προσήλωση στο εγχείρηµα.
Ο προληπτικός πυλώνας έχει στόχο να µειώσει την πιθανότητα εµφάνισης και την ένταση
µιας τραπεζικής κρίσης, ενώ οι διορθωτικοί
πυλώνες να ορθώσουν ένα µόνιµο τείχος προστασίας για την ευρωζώνη και να προστατεύσουν τους εθνικούς προϋπολογισµούς. Αυτό
υπονοεί µεγαλύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη,
η οποία είναι η πολιτικά αποδεκτή πρόταση,
και συνεπώς η τραπεζική ένωση έχει συνολική
λογική και συνολική δοµή υλοποίησης των
παραπάνω πυλώνων και δράσεων.

2 ΑΙΤΙΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι πολιτικές αποφάσεις για την υλοποίηση της
τραπεζικής ένωσης έχουν ευρεία ακαδηµαϊκή
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υποστήριξη. Όταν οι οικονοµολόγοι στη δεκαετία του ’60 ανέπτυξαν τη θεωρία της άριστης
νοµισµατικής περιοχής (optimum currency
area), στην οποία στηρίχθηκε το εγχείρηµα
του ευρώ, θεώρησαν ότι απαιτούνται τρία
βασικά στοιχεία (Mundell criteria) για να µπορεί να υλοποιηθεί: (α) ελεύθερη διακίνηση
των συντελεστών παραγωγής και των προϊόντων, (β) παρόµοιο επίπεδο οικονοµικής ολοκλήρωσης των συµµετεχόντων κρατών και (γ)
οµοιόµορφη αντίδραση των οικονοµιών σε
εξωτερικές διαταραχές. Αν κάποιο από τα
κριτήρια δεν ικανοποιείται πλήρως, απαιτείται η ύπαρξη δηµοσιονοµικών µέσων εξισορρόπησης (Kenen criteria) για να αντιµετωπιστούν οι αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες που
ενδεχοµένως δηµιουργεί η νοµισµατική
ένωση, ώστε η απώλεια της δυνατότητας προσαρµογής των συναλλαγµατικών ισοτιµιών να
υποκατασταθεί από δηµοσιονοµικές µεταβιβάσεις. Αυτό αναµενόταν να αµβλύνει τις επιδράσεις µιας απρόσµενης εξωτερικής ασύµµετρης διαταραχής. Αν πάλι η δηµοσιονοµική
ολοκλήρωση δεν µπορεί να επιτευχθεί, αυτή
µπορεί ατελώς να υποκατασταθεί από µηχανισµό κατανοµής των κινδύνων (risk-sharing
mechanism) µέσω της ολοκλήρωσης των χρηµατοπιστωτικών αγορών. Αν και υπήρχαν
ακαδηµαϊκές αναφορές για την ανάγκη στήριξης (π.χ. µε εγγύηση καταθέσεων ή δυνατότητα δανεισµού έσχατης ανάγκης) (βλ.
Goodhart 2000)5, η τραπεζική ένωση δεν εθεωρείτο ως µια επιπλέον προϋπόθεση της άρι4 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (ESM) είναι ένας διεθνής οργανισµός που εδρεύει στο Λουξεµβούργο και ο οποίος
ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2012, ως µόνιµο τείχος προστασίας
για να παρέχει άµεση πρόσβαση στα προγράµµατα χρηµατοδοτικής βοήθειας για τα κράτη-µέλη της ευρωζώνης που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες, µε µέγιστη δανειοδοτική ικανότητα
τα 500 δισεκ. ευρώ και µε δυνατότητα παρέµβασης στη δευτερογενή αγορά κρατικών οµολόγων. Αντικατέστησε δύο προηγούµενα
προγράµµατα χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τo
Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Χρηµατοοικονοµικής Σταθεροποίησης (EFSM). Όλες οι νέες διασώσεις κάθε µέλους της ευρωζώνης θα καλύπτονται πλέον από τον ESM, ενώ το EFSF και ο EFSM
θα συνεχίσουν να χειρίζονται και να παρακολουθούν τα ήδη εγκεκριµένα προγράµµατα διάσωσης.
5 Κατά την εξέλιξη της τρέχουσας κρίσης υπήρχαν και προτάσεις
για δανειστή έσχατης ανάγκης για τα οµόλογα των κρατών-µελών
(βλ. De Grauwe 2011). Αυτό εν µέρει υλοποιήθηκε µε την απόφαση της ΕΚΤ για την ενεργοποίηση ενός νέου προγράµµατος
αγοράς κρατικών οµολόγων, των Οριστικών Νοµισµατικών Συναλλαγών (Outright Monetary Transactions), σύµφωνα µε το οποίο
µπορούν να πραγµατοποιηθούν απεριόριστες αγορές κρατικών
οµολόγων υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
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στης νοµισµατικής περιοχής (βλ. Krugman
2012). Γι’ αυτό το λόγο, η οικοδόµηση της
ευρωζώνης αρχικά δεν περιλάµβανε την τραπεζική ένωση.

θέση για βάθυνση της ολοκλήρωσης, ήταν
σχεδόν µονόδροµος να εγκαταλειφθεί το (γ)
και οι εθνικές πολιτικές να περάσουν σε υπερεθνικό επίπεδο.

Η απουσία αναφορών σε ενιαία τραπεζική
αγορά σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στη διάρθρωση των οικονοµιών στο στάδιο ανάπτυξης
της θεωρίας, όπου η πραγµατική οικονοµία
διαδραµάτιζε πολύ σηµαντικότερο ρόλο, ενώ
ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας ήταν επικουρικός. Η παγκόσµια κίνηση κεφαλαίων αφορούσε κυρίως ροές στηριζόµενες σε πραγµατικά αγαθά, ενώ τα κερδοσκοπικά κεφάλαια
ήταν µικρά. Στις επόµενες δεκαετίες οι ρόλοι
αντιστράφηκαν και ο χρηµατοπιστωτικός
τοµέας άρχισε να διαδραµατίζει πρωτεύοντα
ρόλο. Αντιστράφηκε και η µορφή των κεφαλαίων που διακινούνται, αφού το σηµαντικότερο µέρος αφορά πλέον βραχυπρόθεσµα
κερδοσκοπικά κεφάλαια. Οι περισσότερες
κρίσεις προήλθαν από το χρηµατοπιστωτικό
τοµέα και οι αρνητικές επιπτώσεις στην πραγµατική οικονοµία ανέδειξαν την έννοια της
χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας. Παράλληλα προσαρµόστηκε και η οικονοµική φιλοσοφία, καθώς η θεωρία µετεξελίχθηκε στην
προσέγγιση του financial trilemma (βλ.
Schoenmaker 2011) κατά την οποία (α) η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, (β) η χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση και (γ) οι εθνικές
πολιτικές είναι ασύµβατοι στόχοι, καθώς δεν
µπορούν να επιτευχθούν όλοι ταυτόχρονα σε
µια συνδεδεµένη αγορά. Η οικονοµική ολοκλήρωση και οι εθνικές πολιτικές θα οδηγήσουν σε αστάθεια, καθώς οι εθνικές πολιτικές
έχουν επιδίωξη την εθνική ευηµερία, αγνοώντας ή υποβαθµίζοντας τις εξωτερικές οικονοµίες. Αυτό έχει ως συνέπεια το δηµόσιο
αγαθό της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
να µην παρέχεται στο άριστο επίπεδο.6 Συνεπώς, ένας από τους τρεις στόχους πρέπει να
εγκαταλειφθεί. Αν εγκαταλειφθεί το (α), τότε
υπάρχει ο κίνδυνος χρηµατοπιστωτικής
αστάθειας µε αρνητικές επιπτώσεις στην
οικονοµική ανάπτυξη. Αν εγκαταλειφθεί το
(β), σταµατά η ενοποίηση των αγορών και
όλα τα συνεπαγόµενα πλεονεκτήµατα. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, µε δεδοµένη την πολιτική

Παράλληλα, αναβαθµίστηκε και η ακαδηµαϊκή έρευνα και αναπτύχθηκαν υποδείγµατα
που δείχνουν την αναγκαιότητα της τραπεζικής ένωσης εντός µιας νοµισµατικής ένωσης
(βλ. Bignon et al. 2013). Εξετάζοντας το
κόστος των διασυνοριακών πιστώσεων, οι σχετικές µελέτες καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι
τα πλεονεκτήµατα µιας νοµισµατικής ένωσης
µπορούν να µεγιστοποιηθούν όταν υπάρχει
ενιαία αγορά τραπεζικών πιστώσεων. Η
αγορά πρέπει να λειτουργεί οµαλά και οι εποπτικές αρχές µπορούν να συµβάλουν αποφεύγοντας ενέργειες που αυξάνουν το κόστος
των διασυνοριακών πιστώσεων, διευκολύνοντας τη συλλογή πιστωτικών πληροφοριών και
αντιµετωπίζοντας σε ίση νοµική βάση τις διασυνοριακές απαιτήσεις. Όλα τα παραπάνω
παραπέµπουν σε µια τραπεζική ένωση.
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Εκτός από τη θεωρητική θεµελίωση της δηµιουργίας τραπεζικής ένωσης, υπάρχει και η
πρακτική αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήµατος των τραπεζών που είναι πολύ µεγάλες για να καταρρεύσουν (too big to fail). Το
φαινόµενο διογκώθηκε παγκοσµίως και τα
κράτη κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν τα φαινόµενα του ηθικού κινδύνου (moral hazard)
και της δυσµενούς επιλογής (adverse selection)
που παρουσιάστηκαν (βλ. Valiante 2012).
Ο ηθικός κίνδυνος είναι ένα θέµα που έχει
µελετηθεί εκτενώς στην τραπεζική θεωρία,
αλλά η τρέχουσα κρίση ανέδειξε δραµατικά
µια επιπλέον διάσταση, τις επιπτώσεις της
αύξησης του µεγέθους των τραπεζών µέσω
µόχλευσης. Η ένταση του ανταγωνισµού και
ο περιορισµός των αποδόσεων οδήγησαν τις
τράπεζες σε εξεύρεση εναλλακτικού τρόπου
ενίσχυσης των αποδόσεων, και αυτό επιτεύχθηκε µέσω µόχλευσης. Η αύξηση του µεγέ-

6 Βλ. Vítor Constâncio, Vice-President of the ECB, “Banking Union
and European integration”, Speech at the OeNB Economics
Conference, Vienna, 12 May 2014.
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θους µε δανειακά κεφάλαια κατ’ ουσίαν
σηµαίνει ανάληψη µεγαλύτερων κινδύνων
και µεταφορά τους σε αυτούς που παρέχουν
τα κεφάλαια, δηλαδή στους καταθέτες και
οµολογιούχους. Αυτό δεν θα δηµιουργούσε
πρόβληµα αν οι τελευταίοι είχαν τη δυνατότητα και το κίνητρο να επιβάλουν πειθαρχία
στις τράπεζες σχετικά µε την ανάληψη κινδύνων. Αλλά η ικανότητα επιβολής πειθαρχίας από τους καταθέτες και οµολογιούχους
είναι αµφισβητήσιµη, καθώς έχουν περιορισµένη δυνατότητα κατανόησης της επικινδυνότητας µιας τράπεζας, καθώς και περιορισµένη δυνατότητα επηρεασµού των αποφάσεων µιας τράπεζας. Επίσης δεν έχουν και τα
κατάλληλα κίνητρα, αφού η ύπαρξη συστήµατος εγγύησης καταθέσεων αποστερεί
οποιοδήποτε κίνητρο επιβολής πειθαρχίας,
τουλάχιστον από τους καταθέτες που καλύπτονται από το ύψος της εγγύησης. Ο µηχανισµός που υποκαθιστά τη δυνατότητα επιβολής πειθαρχίας είναι η εποπτεία των τραπεζών από µια εποπτική αρχή, η οποία έχει
τη δυνατότητα να ελέγχει και να περιορίζει
την ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες και
κυρίως τη µετακύλισή τους σε τρίτους (risk
shifting). Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις
διασυνοριακές τράπεζες όπου εµπλέκονται
πολλές εποπτικές αρχές µε διαφορετικά κίνητρα και επιδιώξεις. Μια ενιαία εποπτική
αρχή µπορεί να είναι πιο παρεµβατική (intrusive) και να επιβάλλει τα κίνητρα πειθαρχίας
πιο αποτελεσµατικά.

των τραπεζών των πιο αδύναµων χωρών,8 και
εξάλειψη των ωφελειών της διεθνούς διαφοροποίησης. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε η
κερδοφορία των τραπεζών και βοηθήθηκαν οι
κυβερνήσεις να αντλήσουν κεφάλαια, ενώ η
κρίση βρισκόταν σε εξέλιξη. Όµως καλλιεργήθηκε και η προσδοκία ότι οι κυβερνήσεις θα
έσωζαν τις προβληµατικές τράπεζες µε οποιοδήποτε κόστος. Λόγω του µεγάλου µεγέθους
των τραπεζών και των αρνητικών συνεπειών
πιθανής πτώχευσης για την αγορά κρατικών
οµολόγων και την πραγµατική οικονοµία, θεωρείτο σχεδόν δεδοµένο9 ότι η κυβέρνηση θα
σπεύσει σε βοήθεια (bail-out). Έτσι οι τράπεζες συνέδεσαν κατ’ ουσίαν την τύχη τους µε
την τύχη των χωρών και δηµιουργήθηκε ένας
φαύλος κύκλος (doom loop) αλληλεξάρτησης,
ο οποίος επιδείνωσε την αβεβαιότητα καθώς
έκανε δυσκολότερο το διαχωρισµό του κινδύνου χώρας από τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου. Παρατηρήθηκε περιχαράκωση κάθε
χώρας σε εθνικό επίπεδο και κατάτµηση της
ευρωζώνης σε εθνικές αγορές προς “διαφύλαξη” της ρευστότητας (liquidity ring fencing).
Η περιχαράκωση σε πολλές περιπτώσεις
προήλθε από πολιτικές σκοπιµότητες και δεν
ήταν αποτέλεσµα ορθολογικής οικονοµικής
επιλογής. Έτσι, περιορίστηκε η δυνατότητα
των τραπεζών για διοχέτευση διασυνοριακής
ρευστότητας εντός του οµίλου και πολλές τράπεζες οδηγήθηκαν σε αποεπένδυση ή προσαρµογή του επιχειρηµατικού τους µοντέλου.
Οι εθνικές εποπτικές αρχές δεν αντέδρασαν

Περαιτέρω, στην Ευρώπη παρουσιάστηκε µια
άλλη διάσταση του ηθικού κινδύνου, η προεξόφληση της κρατικής στήριξης σε περίπτωση
προβληµάτων, γεγονός που στρέβλωσε συµπεριφορές και πολλαπλασίασε τις επιπτώσεις
της κρίσης (βλ. Nikolov and Popov 2014). Οι
τράπεζες εκµεταλλεύθηκαν τη φθηνή χρηµατοδότηση της ΕΚΤ και µετέφεραν την παρεχόµενη ρευστότητα προς επενδύσεις σε, κατά
τεκµήριο ασφαλείς, κρατικούς τίτλους (carry
trade) µε υψηλότερες αποδόσεις. Οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν πρωτίστως οµόλογα της
χώρας καταγωγής (home country bias).7
Παράλληλα, παρατηρήθηκε αποεπένδυση
από διασυνοριακές τοποθετήσεις, ιδιαίτερα

7 Οι ευρωπαϊκές τράπεζες διακρατούν οµόλογα των χωρών καταγωγής αξίας περίπου 1,8 τρισεκ. ευρώ ή 6% του συνολικού ενεργητικού.
8 http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1194-home-sweethome-bias-and-other-stories/.
9 Υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφία που εξετάζει τη συµπεριφορά
των επενδυτών των µεγάλων τραπεζών και ιδιαίτερα τη στρέβλωση
των συµπεριφορών από τη θεώρηση ότι η τράπεζα είναι πολύ
µεγάλη για να καταρρεύσει (too big to fail). Η ανάλυση συνήθως
εξετάζει τα περιθώρια των τραπεζικών οµολόγων, τα περιθώρια
των πιστωτικών παραγώγων, τις αποδόσεις των τραπεζικών µετοχών, την ανάλυση των τραπεζικών ισολογισµών κ.λπ. Σε πρόσφατη
µελέτη οι Afonso et al. (2014) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι
µεγάλες και σύνθετες τράπεζες έχουν υψηλότερο βαθµό αποδοχής του κινδύνου και ότι, όσο πιο επικίνδυνες είναι οι τράπεζες,
τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκµεταλλευθούν προς όφελός τους την “αναµενόµενη” κρατική στήριξη. Επίσης τα συµπεράσµατα καταδεικνύουν ότι οι τράπεζες που αξιολογήθηκαν από
οίκους αξιολόγησης ως µεγαλύτερης πιθανότητας να λάβουν κρατική στήριξη αναλαµβάνουν µεγαλύτερους κινδύνους. Σηµειώνεται ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch άρχισε να δηµοσιοποιεί τη διαβάθµιση στήριξης (support rating) απ’ όπου εξάγεται και η πιθανότητα στήριξης από την κυβέρνηση ή θεσµικούς επενδυτές.
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στην “περιχαράκωση” σε εθνικό επίπεδο και
στην κατάτµηση της ευρωζώνης σε “εθνικές
τραπεζικές αγορές”. Μια εποπτική αρχή µε
πανευρωπαϊκή στόχευση πιθανότατα θα αντιδρούσε πιο άµεσα στον κατακερµατισµό (fragmentation)10 και θα λάµβανε µέτρα περιορισµού του.
Ένα επιπλέον κίνητρο αντίδρασης στον κατακερµατισµό της αγοράς είναι η επαναφορά
της οµαλότητας στη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς και το πρόβληµα της ενιαίας
µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής. Από
την αρχή της κρίσης παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά το φαινόµενο του “παγώµατος”
της διατραπεζικής αγοράς. Στην περίπτωση
αυτή εφαρµόστηκε στην πράξη η θεωρία των
υποβαθµισµένων προϊόντων (markets for
lemons) λόγω ασύµµετρης πληροφόρησης. Η
αδυναµία διάκρισης µεταξύ “καλών” και
“κακών” τραπεζών οδήγησε τις καλές τράπεζες να µην µπορούν να χρηµατοδοτηθούν
µε αποδεκτά επιτόκια, γεγονός που οδήγησε
σε σταδιακή κατάρρευση της διατραπεζικής
αγοράς, και η υπερβάλλουσα ρευστότητα
κατευθύνθηκε στην ΕΚΤ. Για να αµβλύνει τα
προβλήµατα, η ΕΚΤ µείωνε συνεχώς τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και υιοθέτησε την ιδέα των αρνητικών
επιτοκίων, ενώ παράλληλα µετέβαλε το εύρος
του “διαδρόµου” µεταξύ των επιτοκίων διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης και διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων για να
περιορίσει τη διακύµανση των επιτοκίων ή να
δώσει κίνητρα δραστηριοποίησης στη διατραπεζική αγορά.
Όµως την περιχαράκωση της ρευστότητας και
τον κατακερµατισµό των αγορών ενισχύει το
υπάρχον ρυθµιστικό πλαίσιο των τραπεζών
και ειδικότερα ο τρόπος µεταχείρισης των
κρατικών οµολόγων και του κυβερνητικού κινδύνου (sovereign risk). Στις χρηµατοπιστωτικές αγορές για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ο
κυβερνητικός κίνδυνος είναι υποτιµηµένος και
η σύγχρονη χρηµατοοικονοµική θεωρία βασίζεται στην υπόθεση ότι τα κρατικά οµόλογα
είναι µηδενικού κινδύνου. Αυτή την κατεύθυνση ακολουθεί και το πλαίσιο της Βασι-
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λείας, αν και στην πρόσφατη ιστορία υπάρχουν παραδείγµατα αθέτησης ή οιονεί αθέτησης υποχρεώσεων από κράτη. Η χρηµατοπιστωτική αγορά άρχισε να µη θεωρεί τους
τίτλους αυτούς µηδενικού κινδύνου, αλλά το
κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας δεν ακολούθησε τη µετεξέλιξη αυτή και χρησιµοποιεί
µεν διαφορετικούς συντελεστές στάθµισης
ανάλογα µε την εξωτερική διαβάθµιση, αλλά
διατηρεί προνοµιακό καθεστώς µε συντελεστή
0% για ανοίγµατα έναντι κρατικών τίτλων που
χρηµατοδοτούνται στο ίδιο νόµισµα. Παράλληλα, επιτρέπει τη µόνιµη εξαίρεση των ανοιγµάτων έναντι κυβερνήσεων από τα εσωτερικά
υποδείγµατα και τη χρησιµοποίηση του προνοµιακού συντελεστή, καθώς και εξαίρεση
των ανοιγµάτων αυτών από τον υπολογισµό
των µεγάλων χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων.
Τέλος, το πλαίσιο της ρευστότητας δίνει
έµφαση στα κρατικά οµόλογα ως στοιχεία
υψηλής δυνατότητας ρευστοποίησης, τα οποία
προτείνονται ως βασικά στοιχεία κάλυψης των
υποχρεώσεων ρευστότητας των τραπεζών.
Όλα τα παραπάνω υπονοούν ότι το κρατικό
χρέος µεταξύ των χωρών της ευρωζώνης θεωρείται σε µεγάλο βαθµό αµοιβαιοποιηµένο και
απαλλαγµένο από τους λοιπούς κινδύνους
χώρας. Αυτό ενισχύει το κίνητρο για έκθεση
σε κυβερνητικό κίνδυνο, κυρίως στον κίνδυνο
από τη χώρα προέλευσης,11 και δεν συµβάλλει
στη διάρρηξη του δεσµού.
Τέλος, εµφανίστηκε διάρρηξη στην ενιαία
µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής σε ολόκληρη την ευρωζώνη. Οι µεταβολές των επιτοκίων είχαν επίδραση σε ορισµένες χώρες,
αφού µεταφέρονταν στην πραγµατική οικονοµία µέσω των τραπεζών, ενώ σε άλλες
χώρες δεν είχαν καµία επίπτωση, καθώς οι
1 0 Ως κατακερµατισµός της αγοράς νοείται η διακοπή των χρηµατοοικονοµικών ροών µεταξύ των µελών της αγοράς και η αύξηση
του κόστους χρηµατοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
1 1 Το νέο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ δεν αλλάζει το καθεστώς για τους
κρατικούς τίτλους του τραπεζικού χαρτοφυλακίου, αν και υπάρχουν συζητήσεις για την τροποποίηση των κανόνων (βλ. “Banks
face new rules about risk”, The Wall Street Journal, 7 July 2014).
Βεβαίως, επιβάλλει επιπλέον κεφάλαια για τους τίτλους του χαρτοφυλακίου συναλλαγών ώστε να καλύψει την πιστωτική συνιστώσα του κινδύνου αγοράς (IRC – Incremental Risk Charge).
Επίσης, µε την καθιέρωση δείκτη µόχλευσης πραγµατοποιείται ένα
πρώτο βήµα αποµάκρυνσης από το µηδενικό συντελεστή, αφού το
σύνολο του χαρτοφυλακίου κρατικών τίτλων υπολογίζεται στον
παρονοµαστή του δείκτη.
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τράπεζες των χωρών αυτών αντιµετώπιζαν
προβλήµατα χρηµατοδότησης και δεν µπορούσαν να µεταδώσουν το στίγµα της νοµισµατικής πολιτικής. Έτσι, τα επιτόκια προς
τον πραγµατικό τοµέα της οικονοµίας είναι
σηµαντικά διαφοροποιηµένα εντός της
ευρωζώνης µε διάκριση µεταξύ του βορρά
και του νότου της ευρωζώνης. Οι επιχειρήσεις εντός της ευρωζώνης αντιµετώπιζαν και
αντιµετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες
δανεισµού, οι οποίες επιδρούν άµεσα στην
πραγµατική οικονοµία και επιτείνουν τον
κατακερµατισµό.
Η Ευρώπη και η ευρωζώνη ιδιαίτερα είναι µια
οικονοµία που βασίζεται στις τράπεζες. Ο
τραπεζικός δανεισµός αποτελεί τη βασική
πηγή του εξωτερικού δανεισµού των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, και αυτό δεν αναµένεται να µεταβληθεί δραστικά (Bijilsma and Zwart 2013).
Όπως αναφέρθηκε, στην ευρωζώνη παρατηρήθηκε ενοποίηση των χρηµαταγορών και
κεφαλαιαγορών αλλά οι τραπεζικές πιστώσεις
παρέµειναν περιχαρακωµένες σε εθνικό επίπεδο. Υπό µια έννοια οι µεγάλες επιχειρήσεις, που σε πολλές περιπτώσεις έχουν διέξοδο προς τις κεφαλαιαγορές, επλήγησαν
λιγότερο από την κρίση από ό,τι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που έχουν σχεδόν µοναδική διέξοδο την προσφυγή στις τράπεζες.
Επίσης, η κρίση έπληξε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις ασύµµετρα εντός της ευρωζώνης,
καθώς οι επιχειρήσεις των χωρών της περιφέρειας επλήγησαν περισσότερο από ό,τι οι
επιχειρήσεις των χωρών του κέντρου. Αυτό θα
µπορούσε να ερµηνευθεί µε όρους ανταγωνιστικότητας και επιχειρήµατα δηµιουργικής
καταστροφής (creative destruction), αλλά
οφείλεται και στην ασύµµετρη πρόσβαση σε
χρηµατοδότηση, που δηµιούργησε εξωτερικές
οικονοµίες ανεξάρτητες από τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο, και συνεπώς η πολιτική πρωτοβουλία ήταν επιβεβληµένη. Οι κυβερνήσεις
έπρεπε να διορθώσουν την αποτυχία της αγοράς αλλά δεν είχαν όλες οι κυβερνήσεις την
ίδια δηµοσιονοµική ικανότητα να επιβάλουν
λύσεις. Συνεπώς, η προσήλωση στο εγχείρηµα
του ευρώ υπαγόρευσε τη µεταφορά αρµοδιο-
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τήτων σε κεντρικό επίπεδο και η πολιτική επιλογή για προώθηση της τραπεζικής ένωσης
θεωρήθηκε η ενδεδειγµένη λύση. Άλλωστε, η
µεταβολή της χρηµατοδότησης της οικονοµίας
θα προέλθει από τη διόρθωση των προβληµάτων του τραπεζικού τοµέα, ώστε αυτός να
αποκτήσει τα κατάλληλα κίνητρα για να
κατευθύνει τα κεφάλαια σε παραγωγικές
επενδύσεις.
Για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα περιχαράκωσης και κατακερµατισµού, έπρεπε να
δηµιουργηθούν ένας µηχανισµός διαχωρισµού
του κινδύνου χώρας από τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου αλλά και ένας µηχανισµός
σηµατοδότησης του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου. Ο πρώτος µηχανισµός πρέπει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα της συλλογικής δράσης (collective action problem)12 που απαιτεί
την ανάληψη δράσης από έναν κοινό µηχανισµό στην ευρωζώνη (π.χ. ΕΚΤ). Πράγµατι, η
ΕΚΤ προσπάθησε µε συµβατικά και µη συµβατικά µέτρα νοµισµατικής πολιτικής να εξισορροπήσει τις χρηµαταγορές και κεφαλαιαγορές, πράγµα που κατόρθωσε σε µεγάλο
βαθµό. Με την οµαλοποίηση της αγοράς κρατικών οµολόγων θα είναι δυνατή η ορθή αποτίµηση του κινδύνου χώρας και στη συνέχεια
ο διαχωρισµός του από τον κίνδυνο αντισυµβαλλοµένου. Αυτό θα εξοµαλύνει και τις
πιστωτικές συνθήκες εντός της ευρωζώνης και
θα επιτρέψει τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων µε βάση τα χαρακτηριστικά κινδύνου
και όχι τη χώρα καταγωγής ή τη χώρα δραστηριοποίησης. Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες θα σταµατήσουν να είναι τράπεζες των
κρατών της ευρωζώνης αλλά τράπεζες της
ζώνης του ευρώ (euro area banks).13 Όσον
αφορά το µηχανισµό σηµατοδότησης, πρέπει
να έχει στόχο να ενισχύσει την εµπιστοσύνη
στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα και να
12 Ο όρος “πρόβληµα συλλογικής δράσης” (collective action
problem) αναφέρεται σε µια κατάσταση όπου τα µέλη µιας συλλογικότητας θα επωφελούνταν από µια συγκεκριµένη δράση αλλά
το κόστος ανάληψης της δράσης καθιστά απαγορευτικό για κάθε
µέλος να αναλάβει τη δράση ατοµικά. Η ορθολογική επιλογή
είναι να αναληφθεί συλλογική δράση και καταµερισµός του
κόστους.
13 Βλ. Christian Noyer, “Why the economic and monetary union needs
a banking union”, address at the conference “The euro dilemma:
inside or outside”, Budapest 31.1.2014.

Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

49

3.Kalfaoglou_OikDeltio39:

1

18-07-14

14:25

50

περιορίσει τις αµφιβολίες για την ευρωστία
των τραπεζών και την πραγµατική αξία του
ενεργητικού τους. Οι πρωτοβουλίες για τη διενέργεια και τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των πανευρωπαϊκών ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing) καθώς και της διαδικασίας ανάλυσης της
ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών της
ευρωζώνης (Asset Quality Review) κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτό τον
τρόπο ενισχύεται και η εµπιστοσύνη των
καταθετών για να περιοριστούν οι µετακινήσεις καταθέσεων από µια χώρα της ευρωζώνης σε άλλη. Το φαινόµενο έλαβε µεγάλες
διαστάσεις κατά την εξέλιξη της κρίσης και
οφειλόταν τόσο στην αδυναµία διάκρισης της
ευρωστίας των τραπεζών όσο και στην
έλλειψη εµπιστοσύνης στη δυνατότητα των
κρατικών προϋπολογισµών να στηρίξουν
πιθανή πτώχευση τραπεζών και να εξασφαλίσουν την εγγύηση των καταθέσεων. Παρατηρήθηκε µεταφορά καταθέσεων προς χώρες
µε πιο υγιή δηµόσια οικονοµικά, αν και σε
πολλές περιπτώσεις προσέφεραν αρνητικές
αποδόσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η εναρµόνιση
των συστηµάτων προστασίας των καταθέσεων
θεωρείται ότι θα αµβλύνει τους ενδοιασµούς
των καταθετών.
Παράλληλα όµως πρέπει να καταλαγιάσουν
και οι ενδοιασµοί των αγορών, οι οποίες κατ’
ουσίαν επιζητούν ταχείες λύσεις, σχετική
βεβαιότητα για το ποιος θα υποστεί το κόστος
µιας πτώχευσης και περιορισµό του συστηµικού κινδύνου. Πρακτικά αποδείχθηκε ότι
οι αποκλίνουσες εθνικές συµπεριφορές,
ειδικά για τις διασυνοριακές τράπεζες, οδηγούν σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων, ενώ η αβεβαιότητα για την κατανοµή
του κόστους οδηγεί σε αύξηση του βαθµού
αποστροφής προς τον κίνδυνο. Οι ενδοιασµοί
µπορούν να περιοριστούν µε την υιοθέτηση
ενός ενιαίου και οργανωµένου τρόπου εξυγίανσης των προβληµατικών τραπεζών.
Έτσι, τυχόν προβλήµατα σε διασυνοριακές
τράπεζες δεν θα δηµιουργούν εντάσεις εντός
ΕΕ και θα µπορούν να αποκοµιστούν περαιτέρω οφέλη από την Ενιαία Αγορά Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών.
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3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(FINANCIAL SAFETY NET)
3.1 ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η οικονοµική θεωρία προβλέπει ότι απαιτείται κυβερνητική παρέµβαση όταν η αγορά
αποτυγχάνει να παραγάγει το άριστο αποτέλεσµα και προσδιορίζει τρεις βασικές
αιτίες, την ύπαρξη αρνητικών εξωτερικών
οικονοµιών, την ασύµµετρη πληροφόρηση
και την ύπαρξη συστηµικών προβληµάτων. Η
ρυθµιστική παρέµβαση στην τραπεζική
αγορά µπορεί να αιτιολογηθεί από τους
παραπάνω λόγους και συνήθως σχεδιάζεται
ένα χρηµατοοικονοµικό πλέγµα ασφαλείας
που προστατεύει τις τράπεζες από διαταραχές και αµβλύνει τα προβλήµατα. Ο βαθµός
άµβλυνσης των προβληµάτων εξαρτάται από
τον τρόπο σχεδιασµού του πλέγµατος ασφαλείας. Οι ακαδηµαϊκές µελέτες πριν από την
κρίση πρότειναν το πλέγµα ασφαλείας να
παρέχει τα κατάλληλα κίνητρα για την αποτροπή της επέκτασης των τραπεζικών προβληµάτων στην υπόλοιπη οικονοµία λόγω του
περιορισµού των πιστώσεων και της υπεραντίδρασης των καταθετών, ορθολογικής ή µη,
που µπορεί να οδηγήσει στο φαινόµενο των
µαζικών αναλήψεων (βλ. Calomiris 1999). Η
κρίση όµως απέδειξε ότι το παραδοσιακό
πλέγµα ασφαλείας δεν ήταν επαρκές, κυρίως
ως προς το σκέλος της εξυγίανσης των τραπεζών µε διασυνοριακή δραστηριότητα.
Φάνηκε αναγκαίο να καθιερωθεί ένας εκ των
προτέρων µηχανισµός κατανοµής των ζηµιών
και άρχισαν οι πρώτες σκέψεις για συντονισµό των εθνικών µηχανισµών ή εισαγωγή
υπερεθνικών µηχανισµών. Οι Schoenmaker
and Gros (2012) προσαρµόζουν τα κριτήρια
στα διδάγµατα της κρίσης και προτείνουν
ορισµένες βασικές αρχές σχεδιασµού ενός
χρηµατοοικονοµικού πλέγµατος ασφαλείας.
Αυτές είναι:
α ) Η αντιµετώπιση των τραπεζικών προβληµάτων πρέπει, κατ’ αρχήν, να γίνεται µε τη
χρησιµοποίηση ιδιωτικών λύσεων (π.χ. εξυγίανση µε ίδια µέσα) πριν από τη χρησιµοποίηση κρατικής στήριξης.
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β) Το πλέγµα ασφαλείας πρέπει να καλύπτει
όλο το γεωγραφικό εύρος των δραστηριοτήτων των τραπεζών.
γ) Στην εξυγίανση των προβληµατικών τραπεζών πρέπει να εφαρµόζεται η προσέγγιση του ελάχιστου κόστους τόσο για το
σύστηµα εγγύησης καταθέσεων όσο και
για το σύστηµα εξυγίανσης.
δ) Οι µηχανισµοί εξυγίανσης και εγγύησης
πρέπει να χρηµατοδοτούνται εκ των προτέρων από τις τράπεζες τις οποίες καλύπτουν.
ε) Πρέπει να υπάρχει ένα έσχατο εργαλείο
στήριξης του πλέγµατος ασφαλείας, και
αυτό πρέπει να παρασχεθεί από την κυβέρνηση (fiscal backstop).
στ) Η διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός του
πλέγµατος ασφαλείας πρέπει να είναι
ταχεία και άκρως εµπιστευτική.
ζ) Η διαχείριση του πλέγµατος ασφαλείας
πρέπει να είναι εντός των ορίων των καθιερωµένων αρµοδιοτήτων και να προβλέπεται λογοδοσία σε αρµόδια όργανα.

Το πλέγµα ασφαλείας που δηµιουργήθηκε
στην ευρωζώνη βασίστηκε στις παραπάνω
αρχές και περιλαµβάνει τρεις συνιστώσες.
1. Προληπτική εποπτεία
Οι εποπτικές αρχές λαµβάνουν προληπτικά
µέτρα ώστε να διαγνώσουν όσο το δυνατόν πιο
έγκαιρα τυχόν προβλήµατα στις τράπεζες.
Προς τούτο έχουν σχεδιάσει σειρά κανόνων
προληπτικής εποπτείας µε στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πτώχευσης των
τραπεζών και της πιθανότητας µετάδοσης µιας
κρίσης (για περαιτέρω ανάλυση βλ. στο
Παράρτηµα Α).
2. ∆ιαχείριση κρίσεων
Οι αρχές διαχείρισης λαµβάνουν µέτρα για τη
διευκόλυνση της ρευστότητας των τραπεζών,
την ενεργοποίηση του δανειστή έσχατης ανάγκης, αν είναι αναγκαίο, και τη συντεταγµένη
εξυγίανση των προβληµατικών τραπεζών (για
περαιτέρω ανάλυση βλ. στο Παράρτηµα Β).
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3. Εγγύηση καταθέσεων
Οι αρµόδιες αρχές έχουν αναπτύξει σύστηµα
εγγύησης καταθέσεων ώστε να αποτρέψουν
τον κίνδυνο πανικού των καταθετών και τη
µετεξέλιξή του σε µαζικές αναλήψεις (για
περαιτέρω ανάλυση βλ. στο Παράρτηµα Γ).
Η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία προτείνει, µε
βάση την ανάλυση κινήτρων, ότι η προληπτική
εποπτεία και η διαχείριση κρίσεων µπορεί να
συνυπάρχει κάτω από την ίδια οργανωτική
δοµή, αλλά η εγγύηση καταθέσεων πρέπει να
διαχωριστεί. Στην ευρωζώνη εφαρµόζεται σε
µεγάλο βαθµό η πρόταση, καθώς ο φορέας
προληπτικής εποπτείας (ΕΚΤ) έχει λόγο στην
εξυγίανση των τραπεζών, κυρίως στη διαπίστωση της ανάγκης εξυγίανσης, παρότι δηµιουργείται διακριτός φορέας εξυγίανσης.
Επίσης προτείνεται (βλ. Schoenmaker and
Gros 2012) το πλέγµα ασφαλείας να δραστηριοποιείται υπό το “πέπλο άγνοιας” (veil of
ignorance), όπου ο καθένας θα επιθυµεί τη
συµµετοχή στο πλέγµα αφού δεν θα είναι γνωστό εκ των προτέρων πού θα εµφανιστούν οι
ζηµίες. Αυτό όµως µε την παρούσα κατάσταση
της ευρωζώνης δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί, καθώς υπάρχει διαµορφωµένη άποψη για
το πού ενδέχεται να εµφανιστούν ζηµίες.
3.2 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΟΜΙΛΩΝ (GROUP RESOLUTION)
Το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων στην
Ευρώπη ήταν συνάρτηση της φιλοσοφίας που
έχει αναπτυχθεί µεταπολεµικά και µπορεί να
συνοψιστεί σε δύο χαρακτηριστικά: (α) η
πτώχευση µιας τράπεζας θεωρείται πολύ
σηµαντικό γεγονός και η ιστορική πραγµατικότητα δείχνει ότι πολύ σπάνια µια τράπεζα
αφήνεται να πτωχεύσει και (β) το σύνολο των
καταθέσεων µιας τράπεζας είναι εγγυηµένο.
Αυτό οδήγησε σε σταθερότητα του συστήµατος, αλλά διαχρονικά προκάλεσε και στρεβλώσεις στη συµπεριφορά των τραπεζών και
των καταθετών, καθώς εκ των προτέρων προεξοφλούσαν την κρατική υποστήριξη. Όµως
η ένταση της τρέχουσας κρίσης οδήγησε σε
αναθεώρηση των παραπάνω στερεοτύπων και
η Ευρώπη άρχισε να αναθεωρεί τον τρόπο
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αντιµετώπισης των τραπεζικών κρίσεων, και
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των διασυνοριακών τραπεζών. Έµφαση δόθηκε στην εξυγίανση των διασυνοριακών τραπεζών, καθώς
έγινε προφανές ότι µια µη συντονισµένη εξυγίανση µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντική
αποµείωση της αξίας των τραπεζών 14 (going
concern value) και να απειληθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα.
Παράλληλα, έγινε προφανές ότι, µε δεδοµένη
την ιδιαίτερη φύση των τραπεζικών εργασιών
και την πιθανότητα επέκτασης των προβληµάτων στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστηµα, οι
διαδικασίες εξυγίανσης πρέπει να είναι
σύντοµες ώστε να προστατευθούν οι ευαίσθητες λειτουργίες, οι καταθέτες και η εµπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστηµα. Οι συνήθεις
διαδικασίες πτώχευσης που προβλέπονται
στον πτωχευτικό κώδικα στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν µπορούν να εξασφαλίσουν τα
παραπάνω, λόγω της ειδικής φύσης των τραπεζικών υποχρεώσεων (βλ. Sommer 2014).
Συχνά γίνεται διάκριση µεταξύ λειτουργικών
υποχρεώσεων (operational liabilities) και χρηµατοδοτικών υποχρεώσεων (funded capital),
όπου οι πρώτες χρήζουν µεγαλύτερης προστασίας, συµφωνηµένης εκ των προτέρων.
Επίσης, οι συνήθεις διαδικασίες πτώχευσης
είναι χρονοβόρες µε αποτέλεσµα να είναι
δυνατή η άσκηση περαιτέρω πιέσεων µε απόσυρση των καταθέσεων και έτσι να µειώνεται
ακόµη περισσότερο η πιθανότητα εξυγίανσης.
Για το λόγο αυτό απαιτούνται ειδικές διαδικασίες (εξωδικαστικές) για την αντιµετώπιση
της εξυγίανσης των τραπεζών. Όµως και αυτό
δεν είναι επαρκές για τις διασυνοριακές τράπεζες, καθώς στις διαδικασίες εξυγίανσης
εµπλέκονται πολλές αρχές που αντιµετωπίζουν το δίληµµα του φυλακισµένου (prisoner’s
dilemma), όπου η συλλογική δράση οδηγεί σε
καλύτερα αποτελέσµατα, η οποία όµως δεν
µπορεί να προεξοφληθεί. Η έλλειψη ενός κοινού πλαισίου οδηγεί σε µη συλλογικές ενέργειες και συχνά αποκλίνουσες εθνικές λύσεις.
Αυτές αντανακλούν εθνικές προτεραιότητες,
οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν
τις εθνικές δυνατότητες και συνολικά ενέχουν
µεγαλύτερο κόστος. Αυτό παρατηρήθηκε στην

52

Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους
και έγινε σαφές ότι απαιτείται σηµαντική προετοιµασία για να υλοποιηθούν οι βέλτιστες
λύσεις (οι συµβατικές τεχνικές εξυγίανσης
παρουσιάζονται στο Πλαίσιο 1). Καθίσταται
αναγκαία η δηµιουργία ενός πλαισίου διαχείρισης κρίσεων, ώστε να υπάρχουν κανόνες
και διαδικασίες γνωστές εκ των προτέρων και
να αποτρέπεται η αβεβαιότητα και η αστάθεια. Πρέπει να αναπτυχθούν µηχανισµοί που
επιτρέπουν την ταχεία λήψη αποφάσεων υπό
καθεστώς µεγάλης κοινωνικής και πολιτικής
πίεσης. Ταυτόχρονα, οι µηχανισµοί αυτοί πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των διασυνοριακών τραπεζών και τις προκλήσεις της εξυγίανσης τραπεζικών οµίλων
(βλ. Gleeson 2014 και Randell 2014). Η πλειοψηφία των συστηµικά σηµαντικών τραπεζών
λειτουργεί µε πολλές νοµικές οντότητες, είτε
ως θυγατρικές είτε ως υποκαταστήµατα, ή
ακόµη και µε εξωχώριες δοµές, και σε πολλές
χώρες υποδοχής µε διαφορετικά συστήµατα
και ποιότητα εποπτείας τραπεζών (ή χωρίς
καθόλου εποπτεία). Σε περίπτωση ανάγκης
εξυγίανσης η συνηθέστερη διαδικασία περιχαρακώνει τα εντός συνόρων περιουσιακά
στοιχεία προς ικανοποίηση των εντός συνόρων πιστωτών15 χωρίς να λαµβάνονται υπόψη
τα συµφέροντα του οµίλου. Αυτή η προσέγγιση (territorial approach) µπορεί να οδηγήσει σε αποµείωση της αξίας του οµίλου, καθώς
αποτρέπει την ενδοοµιλική ενίσχυση και µεταφορά περιουσιακών στοιχείων. Παράλληλα, η
πολυπλοκότητα των οργανωτικών δοµών
περιορίζει τη ροή πληροφόρησης προς τις
εποπτικές αρχές σχετικά µε το µέρος του οµίλου που χρειάζεται εξυγίανση, µε αποτέλεσµα
να συµπαρασύρεται ολόκληρος ο όµιλος.
Έτσι, διακόπτονται σηµαντικές δραστηριό1 4 Η εξυγίανση, για να υλοποιηθεί ως µέσο πολιτικής, πρέπει να οδηγεί σε καλύτερο αποτέλεσµα µε µικρότερη αποµείωση της αξίας
της τράπεζας σε σχέση µε το κλείσιµο και τη ρευστοποίησή της.
Γενικότερα πρέπει να ισχύει η αρχή ότι κανένας πιστωτής δεν θα
είναι σε δυσµενέστερη θέση σε σχέση µε την περίπτωση ρευστοποίησης (no creditor worse-off than in liquidation – NCWOL). Η
επιτυχία ενός σχήµατος εξυγίανσης εξαρτάται από το βαθµό υλοποίησης της αρχής αυτής. Συνεπώς, η εξυγίανση θέτει µεγαλύτερες προκλήσεις από την πτώχευση µιας τράπεζας, καθώς αυτό που
πρέπει να διαφυλαχθεί είναι τα δικαιώµατα ορισµένων πιστωτών
και η αξία της τράπεζας.
1 5 Είναι γνωστή η ρήση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας,
“Global banking institutions are global in life but national in
death”.
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τητες της τράπεζας που ενδεχοµένως είναι
κρίσιµης σηµασίας για τη χρηµατοπιστωτική
σταθερότητα. Το πρόβληµα επιτείνεται σε
περίπτωση ανάπτυξης δραστηριοτήτων “σκιώδους” τραπεζικής που βρίσκονται εκτός του
εύρους της εποπτείας. Το πρόβληµα επιτείνεται περαιτέρω όταν υπάρχουν ενδοοµιλικές
συµφωνίες για διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Η διακοπή των λειτουργιών σε µία χώρα
µπορεί να επηρεάσει συστηµικές λειτουργίες
σε άλλη χώρα.
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Για την επίλυση όλων αυτών των θεµάτων, το
Συµβούλιο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Financial Stability Board) περιέγραψε τα
βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει
ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εξυγίανσης τραπεζών (βλ. Financial Stability Board 2011,
2012) και τα οποία πρέπει να ενσωµατωθούν
σε εθνικές νοµοθεσίες. Στην Ευρώπη έχει
ψηφιστεί η Οδηγία για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων (BRRD) που εξειδικεύει
πολλά από τα παραπάνω θέµατα.

Πλαίσιο 1

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
(i) Αναδιάρθρωση (restructuring)
Η αναδιάρθρωση υπονοεί εποπτική ανεκτικότητα (forbearance) και χρησιµοποιείται όταν η τράπεζα έχει σηµαντικά προβλήµατα, αλλά εκτιµάται ότι µέσω αναδιάρθρωσης µπορεί να επανέλθει
σε εύρωστη κατάσταση. Η αναδιάρθρωση περιλαµβάνει ριζικές µεταβολές σε πολλά επίπεδα
και µπορεί να γίνει µε ή χωρίς το διοικητικό σχήµα της τράπεζας. Περιλαµβάνει λειτουργική
αναδιάρθρωση (π.χ. βελτίωση των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου), οργανωτική αναδιάρθρωση (π.χ. αλλαγή µετοχικής σύνθεσης) και χρηµατοοικονοµική αναδιάρθρωση (π.χ. αποµόχλευση).
(ii) Μεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα (bridge bank)
Το µεταβατικό πιστωτικό ίδρυµα λαµβάνει άδεια να λειτουργήσει για περιορισµένο χρονικό διάστηµα σε προσωρινή βάση. Μοναδικός στόχος του είναι να γεφυρώσει το χάσµα µεταξύ της πτώχευσης µιας τράπεζας και του χρόνου που απαιτείται για να βρεθεί ο κατάλληλος αγοραστής ή
να ακολουθηθεί µια εναλλακτική διαδικασία. Τα επιλεγµένα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού της προβληµατικής τράπεζας µεταφέρονται στο προσωρινό πιστωτικό ίδρυµα. Οι τραπεζικές λειτουργίες δεν διακόπτονται και οι πελάτες συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες µέσω του µεταβατικού ιδρύµατος. Η προβληµατική τράπεζα τίθεται σε εκκαθάριση διατηρώντας τα µη επιλεγµένα στοιχεία ενεργητικού, τα οποία µπορεί να ρευστοποιήσει η ίδια ή να τα µεταφέρει σε ειδική εταιρία διαχείρισης ενεργητικού (asset management). Κατ’
ουσίαν πρόκειται για διαχωρισµό (asset separation) σε καλή τράπεζα (good bank) και κακή τράπεζα (bad bank), µε την πρώτη να συνεχίζει τις τραπεζικές λειτουργίες υπό τη µορφή µεταβατικού πιστωτικού ιδρύµατος και τη δεύτερη να τίθεται υπό εκκαθάριση.
(iii) Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού/παθητικού (purchase and assumption)
Στη διαδικασία αυτή στοιχεία ενεργητικού/παθητικού της προβληµατικής τράπεζας µεταβιβάζονται σε υγιή τράπεζα βάσει ανταγωνιστικών προσφορών. Η άδεια λειτουργίας της προβληµατικής τράπεζας ανακαλείται και στην υγιή τράπεζα µεταβιβάζονται τα επιλεγµένα στοιχεία
ενεργητικού και παθητικού χωρίς να µεταβιβάζεται η άδεια λειτουργίας της προβληµατικής τράπεζας. Τα στοιχεία που δεν µεταβιβάζονται τίθενται σε διαδικασία εκκαθάρισης ή µεταβιβάζονται σε εταιρία διαχείρισης ενεργητικού. Κατ’ ουσίαν διενεργείται διαχωρισµός (asset separation) υγιών και µη υγιών στοιχείων.
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(iv) Βοήθεια προς την τράπεζα (open bank assistance)
Πρόκειται για άµεση βοήθεια σε τράπεζα που έχει προβλήµατα και η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα πτώχευε µε επιπτώσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η βοήθεια µπορεί να είναι
πολλών µορφών και από πολλούς εναλλακτικούς φορείς. Μπορεί να είναι κεφαλαιακή ενίσχυση,
ενίσχυση ρευστότητας, διαχείριση προβληµατικού χαρτοφυλακίου, εγγυήσεις κ.λπ. Οποιαδήποτε
µορφή και αν λάβει η βοήθεια, συνήθως συνοδεύεται µε σχέδια αναδιάρθρωσης.
(v) Κρατικοποίηση (nationalisation)
Η τράπεζα κηρύσσεται σε πτώχευση, οι µέτοχοι χάνουν τα κεφάλαιά τους και η κυβέρνηση καθίσταται κύριος µέτοχος και συνεχίζει την τραπεζική δραστηριότητα. Μπορεί να αποτελεί µόνιµη
ή προσωρινή λύση.
(vi) Εκκαθάριση (liquidation)
Περιλαµβάνει αναστολή όλων των λειτουργιών της τράπεζας, η οποία τίθεται σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του πτωχευτικού κώδικα. Πωλούνται όλα τα στοιχεία ενεργητικού και µε
τα ανακτώµενα ποσά καλύπτονται οι υποχρεώσεις, ανάλογα µε τη σειρά κατάταξης των πιστωτών.
3.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
Όταν µια τράπεζα πτωχεύσει και η αξία του
ενεργητικού υπολείπεται της αξίας του παθητικού, τότε η ζηµία πρέπει να κατανεµηθεί
µεταξύ των πιστωτών της και οι συνήθεις διαδικασίες πτώχευσης προβλέπουν ότι όλοι οι
πιστωτές της ίδιας τάξης πρέπει να τύχουν ίσης
αντιµετώπισης. Παρ’ όλα αυτά είναι ευρέως
αποδεκτό ότι µερικοί πιστωτές (κυρίως οι
καταθέτες λιανικής) πρέπει να απολαύουν
µεγαλύτερης προστασίας σε καταστάσεις πτώχευσης (βλ. Hardy 2013). Γενικά, οι καταθέτες
µπορούν να προστατευθούν µε τρεις τρόπους:
• Άµεση εγγύηση (explicit guarantee): Οι
καταθέσεις ασφαλίζονται από ειδικό οργανισµό και συνεπώς η ζηµία επιµερίζεται
µεταξύ αυτών που συµµετέχουν στον οργανισµό και καταβάλλουν εισφορά. Η κάλυψη
µπορεί να είναι περιορισµένη ή απεριόριστη.
• Έµµεση εγγύηση (implicit guarantee): Οι
καταθέσεις δεν είναι άµεσα ασφαλισµένες,
αλλά η παρέµβαση του κράτους θεωρείται
δεδοµένη σε περίπτωση εµφάνισης προβληµάτων και συνεπώς η ζηµία επιµερίζεται
στο σύνολο των φορολογουµένων.
• Προνοµιακή αντιµετώπιση καταθετών
(depositor preference): Οι καταθέσεις δεν
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είναι άµεσα ασφαλισµένες, αλλά οι καταθέτες έχουν προνοµιακή αντιµετώπιση έναντι των υπόλοιπων πιστωτών στα ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς η ζηµία επιµερίζεται µεταξύ των υπόλοιπων πιστωτών της τράπεζας.
Υπάρχει διαφορά µεταξύ άµεσης και έµµεσης
εγγύησης καταθέσεων. Η άµεση εγγύηση καταθέσεων πηγάζει από κανονιστικό πλαίσιο που
καθορίζει τις προϋποθέσεις εγγύησης, τις διαδικασίες αποζηµίωσης, καθώς και άλλα
θέµατα όπως τον τρόπο χρηµατοδότησης, το
ύψος της κάλυψης κ.λπ. Σε περίπτωση που δεν
υφίσταται κανονιστικό πλαίσιο, η εγγύηση είναι
έµµεση, δηλαδή οι καταθέτες καλύπτονται είτε
από την ευρωστία των τραπεζών, την οποία
“εξασφαλίζει” η εποπτεία που ασκούν οι αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές, ή από την “κοινή πεποίθηση” ότι οι καταθέσεις είναι γενικώς καλυµµένες και σε κάθε περίπτωση η ζηµία αναµένεται να καλυφθεί από το κράτος. Αυτή η
πεποίθηση υπήρχε (και υπάρχει) σε πολλές
χώρες, γεγονός που αποτρέπει µεν συστηµικούς
κινδύνους, αλλά εισάγει στρεβλώσεις στη
συµπεριφορά των τραπεζών και των πιστωτών.
Η προνοµιακή αντιµετώπιση των καταθετών
ενδυναµώνει τα κίνητρα για επιβολή πειθαρχίας στις τράπεζες, αφού οι µη καλυµµένοι
καταθέτες ενδέχεται να υποστούν ζηµία εξαι-
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τίας της µόχλευσης της τράπεζας. Συνεπώς,
έχουν τα κατάλληλα κίνητρα να συναλλάσσονται µε την τράπεζα µε τρόπο που επιβάλλει
πειθαρχία (ή να µη συναλλάσσονται καθόλου). Αντίθετα µε την άµεση ή έµµεση
εγγύηση, η επιβολή πειθαρχίας µεταφέρεται
σε τρίτους που έχουν πιο περιορισµένες δυνατότητες παρέµβασης. Θεωρητικά η έµµεση
προστασία και η προνοµιακή αντιµετώπιση
καταθετών είναι υποκατάστατα. Όµως η προνοµιακή αντιµετώπιση από µόνη της δεν είναι
αποτελεσµατική, καθώς δεν εξασφαλίζει άµεσες και γρήγορες πληρωµές προς τους καταθέτες για να αποτραπούν φαινόµενα µαζικών
αναλήψεων. Έχει επικρατήσει ο συνδυασµός
άµεσης προστασίας και προνοµιακής αντιµετώπισης καταθετών, όπου ο οργανισµός ασφάλισης καταθέσεων καλύπτει άµεσα τους ασφαλισµένους καταθέτες και υποκαθίσταται αντ’
αυτών στη σειρά κατάταξης των πιστωτών. Οι
µη ασφαλισµένοι καταθέτες προηγούνται των
λοιπών πιστωτών, αλλά έπονται του οργανισµού ασφάλισης.
Ειδική µνεία απαιτείται για το καθεστώς της
προνοµιακής αντιµετώπισης εθνικών καταθετών (national depositor preference), όπου οι
απαιτήσεις των καταθετών των τραπεζών
προηγούνται των απαιτήσεων των καταστηµάτων τραπεζών που εδρεύουν εκτός της
χώρας, αν η τράπεζα καταστεί αφερέγγυα. Αν
και οι προτάσεις του Συµβουλίου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπουν ότι οι
κανονιστικές ρυθµίσεις δεν πρέπει να κάνουν
διακρίσεις µε βάση την εθνικότητα, τη χώρα
της κατάθεσης ή τη χώρα όπου είναι πληρωτέα η κατάθεση, πολλές χώρες, µεταξύ των
οποίων οι ΗΠΑ και η Αυστραλία, έχουν
θεσµοθετήσει το καθεστώς της προνοµιακής
αντιµετώπισης των εθνικών καταθετών.

4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
(SINGLE SUPERVISORY MECHANISM – SSM)
4.1 ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Αν και οι βασικοί κανόνες τραπεζικού δικαίου
παράγονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εθνικές
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αρχές έχουν τη διακριτική ευχέρεια να τους
προσαρµόζουν προς το αυστηρότερο και να
τους ερµηνεύουν µε βάση εθνικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες. Αυτό έχει δηµιουργήσει ένα συνονθύλευµα κανονιστικών
ρυθµίσεων, που οδηγεί σε νοµική αβεβαιότητα, επιτρέποντας στις τράπεζες να αξιοποιούν ρυθµιστικά κενά, στρεβλώνοντας τον
ανταγωνισµό. Όσο προχωρεί η ενοποίηση των
χρηµατοπιστωτικών αγορών, οι αποκλίσεις
αυτές µπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες,
καθώς οποιαδήποτε διαταραχή µπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα. Ένα από τα µέτρα ανάσχεσης του κατακερµατισµού της αγοράς θεωρείται η χρησιµοποίηση ενιαίων ορισµών
καθώς και ενιαίας µεθοδολογίας και εποπτικών πρακτικών. Παραδείγµατος χάριν, τα
κοινά πρότυπα ανάπτυξης εσωτερικών υποδειγµάτων για εποπτικούς σκοπούς θα αµβλύνουν διαφορές στον υπολογισµό του σταθµισµένου ενεργητικού. Την υλοποίηση των ενιαίων κανόνων και πρακτικών εποπτείας (single rulebook) στο πλαίσιο της ΕΕ έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority). Έχει εντολή να
δηµιουργήσει δεσµευτικά πρότυπα (binding
technical standards) για τη Βασιλεία ΙΙΙ (CRD
IV-CRR) και άλλα εποπτικά θέµατα, τα οποία
θα έχουν νοµική ισχύ και θα αποτελούν µέρος
του εθνικού δικαίου των κρατών-µελών.
Η ολοκλήρωση του έργου αναµένεται ότι θα
οδηγήσει έτσι σε έναν πιο ανθεκτικό, πιο διαφανή και πιο αποτελεσµατικό ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα. Η ύπαρξη ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων θα διασφαλίσει ότι οι κανόνες
προληπτικής εποπτείας, στο µέτρο του δυνατού, εφαρµόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι
η οικονοµική κατάσταση των τραπεζών είναι
πιο διαφανής και συγκρίσιµη, ενώ θα περιοριστεί το κόστος συµµόρφωσης µε τους εποπτικούς κανόνες για τις τράπεζες, αφού δεν θα
χρειάζεται να συµµορφώνονται µε διαφορετικά πλαίσια κανόνων. Επίσης, ενιαία αντιµετώπιση των τραπεζών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο µπορεί να καθιερώσει κοινή εποπτική
κουλτούρα και να θέσει τα θεµέλια της ισότιµης µεταχείρισης µε θετικές επιπτώσεις στον
ανταγωνισµό και περιορισµό της µεροληψίας
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της χώρας καταγωγής (country bias). Έτσι
αυξάνεται η αξιοπιστία του εποπτικού πλαισίου και µετριάζονται οι πιέσεις για επιλεκτική
αντιµετώπιση (regulatory capture). Παρ’ όλα
αυτά, το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να
διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αφήσει
ένα ορισµένο βαθµό εθνικής ευελιξίας,
καθώς ο ίδιος κίνδυνος µπορεί να εκδηλωθεί
µε διαφορετικό τρόπο σε διάφορες χώρες,
αφού διαφέρει η οικονοµική κατάσταση κάθε
χώρας. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι
οικονοµικοί και πιστωτικοί κύκλοι δεν είναι
συγχρονισµένοι σε ολόκληρη την ΕΕ.
4.2 ΜΙΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ
Για το σχεδιασµό της εποπτείας σε επίπεδο
ΕΕ έπρεπε να απαντηθούν πολλά ερωτήµατα.
Γιατί απαιτείται ενιαίος µηχανισµός εποπτείας; Ποιος πρέπει να είναι ο φορέας εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Ποιες τράπεζες
πρέπει να καλύπτονται; Ποια η σχέση εποπτείας τραπεζών και νοµισµατικής πολιτικής;
Ποιος ο σχεδιασµός της ενιαίας εποπτείας;
Θα επιχειρήσουµε µια µικρή ανάλυση των
παραπάνω ερωτηµάτων καθώς και των
λύσεων που υιοθετήθηκαν.
(i) Ενιαίος εποπτικός µηχανισµός
Ο ενιαίος εποπτικός µηχανισµός αποτελεί µια
συγκεντρωτική προσέγγιση της εποπτείας των
τραπεζών, η οποία µπορεί να λάβει τρεις µορφές, (α) της διευρυµένης συνεργασίας µεταξύ
των εθνικών εποπτικών αρχών, (β) της ενίσχυσης του βασικού επόπτη (lead supervisor)
και (γ) της υιοθέτησης ενός υπερεθνικού οργανισµού εποπτείας. Τα (α) και (β) υπήρχαν στην
Ευρώπη, αλλά αποδείχθηκαν λιγότερο αποτελεσµατικά του αναµενοµένου. Οι διασυνοριακές τράπεζες αναπτύσσονται µέσω υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών και η εποπτεία των
πρώτων υπάγεται στη χώρα καταγωγής ενώ
των δεύτερων στη χώρα υποδοχής. Η αποτελεσµατική εποπτεία σε επίπεδο οµίλου απαιτεί τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων
εποπτικών αρχών. Όµως η εθελοντική συνεργασία είναι ένα ατελές συµβόλαιο που η ενεργοποίησή του δεν είναι εξασφαλισµένη. Η

56

Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

εµπειρία έδειξε ότι η συνεργασία µεταξύ των
εποπτικών αρχών είναι δύσκολη, ιδιαίτερα σε
περιόδους κρίσης, αφού εµπλέκονται θέµατα
υποχρεώσεων λογοδοσίας σε εθνικές αρχές
και φορολογικά θέµατα. Είναι σαφές ότι η
αρχιτεκτονική που είχε υιοθετηθεί, προϊόν
πολιτικού συµβιβασµού, δεν έλαβε υπόψη τις
αρνητικές εξωτερικές οικονοµίες της διασυνοριακής τραπεζικής, αφού η γεωγραφική
περιφέρεια δραστηριοποίησης των τραπεζών
δεν συνέπιπτε µε την περιφέρεια εποπτείας.
Από τις τρεις εναλλακτικές επελέγη η συγκεντρωτική προσέγγιση της εποπτείας µε βάση
µια υπερεθνική αρχή που µειώνει τα προβλήµατα συντονισµού µεταξύ της χώρας καταγωγής και των χωρών υποδοχής.16 Σε θεωρητικό
επίπεδο η επιλογή της συγκεντρωτικής προσέγγισης µπορεί να στοιχειοθετηθεί µε ανάπτυξη υποδείγµατος κόστους-ωφέλειας, όπου
το κόστος είναι η µεροληπτική συµπεριφορά
των εθνικών εποπτικών αρχών,17 ενώ η ωφέλεια η καλύτερη πληροφόρησή τους για τις
τράπεζες. Μπορεί να δειχθεί ότι η άριστη
αρχιτεκτονική του συστήµατος εποπτείας
εξαρτάται από τρεις παράγοντες (βλ. Colliard
2013): (α) την ένταση της σύγκρουσης συµφερόντων µεταξύ της υπερεθνικής αρχής και
των εθνικών αρχών, (β) το βαθµό αδιαφάνειας
των τραπεζών και (γ) την ιδιαιτερότητα των
στοιχείων ενεργητικού. Όσο µεγαλύτερη είναι
η ένταση στη σύγκρουση συµφερόντων ή/και
όσο µικρότερη είναι η ιδιαιτερότητα των στοιχείων ενεργητικού, τόσο περισσότερο ενδείκνυται η υπερεθνική αρχή. Αντίθετα, η εθνική
αρχή ενδείκνυται όταν υφίσταται αυξηµένη
αδιαφάνεια λόγω περίπλοκης δοµής ή/και
πολύπλοκων προϊόντων. Ένα επιπλέον συµπέρασµα της µελέτης είναι ότι µια τράπεζα µπο1 6 Υπήρχαν και προτάσεις που συνιστούσαν εναλλακτικές προσεγγίσεις των (α) και (β). Παραδείγµατος χάριν, είχε προταθεί η ενίσχυση των εθνικών εποπτικών αρχών µε την υποχρέωση όλων των
τραπεζών να δρουν σε οποιαδήποτε χώρα µέσω θυγατρικών και
να υπόκεινται στον έλεγχο της χώρας υποδοχής. Επίσης είχε προταθεί οι χώρες υποδοχής να έχουν τη δυνατότητα να εποπτεύουν
τις διασυνοριακές τράπεζες ανάλογα µε τις επιπτώσεις στην οικονοµία της χώρας υποδοχής (effect-based regulation). Οι παραπάνω
λύσεις δεν υιοθετήθηκαν, καθώς θα οδηγούσαν σε ανάσχεση της
ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1 7 Σε πολλές µελέτες έχει τεκµηριωθεί ότι οι εθνικοί επόπτες έχουν
στρεβλωµένα κίνητρα στην απόφαση να παρέµβουν σε προβληµατική τράπεζα µε δραστηριότητα εκτός χώρας (βλ. Beck et al.
2012).
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ρεί ευκολότερα να χρηµατοδοτηθεί από πηγές
εκτός της χώρας καταγωγής όταν υπάρχει υπερεθνική εποπτική αρχή.
(ii) Φορέας εποπτείας
Οι επιλογές ήταν τρεις, (α) η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα (EKT), (β) η Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών (EBA) και (γ) ένας νέος
φορέας. Για πρακτικούς λόγους απορρίφθηκε
η τρίτη επιλογή και για πολιτικούς η δεύτερη,
καθώς η EBA εδρεύει στο Λονδίνο. Η συµβιβαστική λύση ήταν η ΕΚΤ να δρα ως ενιαία
εποπτική αρχή εντός του ενιαίου πλαισίου
κανόνων εποπτείας (single rulebook) που
καθορίζεται από την ΕΒΑ. Επίσης, η Οδηγία
1024/2013 (η ιδρυτική οδηγία του ενιαίου
φορέα εποπτείας) επιβάλλει στην ΕΚΤ τον
εσωτερικό διαχωρισµό της εποπτείας από τη
νοµισµατική πολιτική και καθορίζει τις σχέσεις της ΕΚΤ µε τις εθνικές εποπτικές αρχές.
Χρησιµοποιείται ένα δισδιάστατο σύστηµα
(two-tiers system) όπου η ΕΚΤ έχει την αρµοδιότητα για τα κυριότερα θέµατα της εποπτείας, όπως η χορήγηση και η ανάκληση
άδειας λειτουργίας τραπεζών, η εξέταση εξαγορών και συγχωνεύσεων, η συµµόρφωση µε
το πλαίσιο κεφαλαιακών απαιτήσεων της
Βασιλείας, η αποποµπή µέλους της διοίκησης
των τραπεζών και η εποπτεία σε ενοποιηµένη
βάση. Οι εθνικές εποπτικές αρχές θα συνεχίσουν να υφίστανται, καθώς έχουν συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία. Θα συνδράµουν στο έργο της ΕΚΤ και θα διατηρήσουν
ορισµένους τοµείς εποπτείας, όπως η προστασία των καταναλωτών και η αποτροπή
ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος.
Βεβαίως, η επιλογή της ΕΚΤ ως φορέα εποπτείας δεν είναι χωρίς κινδύνους. Κατ’ αρχήν
σε κάθε εκχώρηση αρµοδιοτήτων υπάρχει το
πρόβληµα αντιπροσώπευσης (agency problem), που προκύπτει κυρίως από τη µη ευθυγράµµιση των κινήτρων. Η εποπτεία της ΕΚΤ
µπορεί να είναι πιο παρεµβατική σε σχέση µε
την ανοχή που ενδεχοµένως επιδείκνυαν οι
εθνικές εποπτικές αρχές (regulatory forbearance), θα είναι όµως δύσκολο να αγνοηθούν
παντελώς τα εθνικά συµφέροντα. Αν τα προ-
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βλήµατα της σύγκρουσης συµφερόντων αποδειχθούν ανυπέρβλητα, το κόστος θα είναι
µεγάλο και µπορεί να επισκιάσει το ρόλο της
ΕΚΤ στην άσκηση νοµισµατικής πολιτικής και
να θέσει εν αµφιβόλω την εκχώρηση των εθνικών αρµοδιοτήτων τόσο στη νοµισµατική πολιτική όσο και στην εποπτεία των τραπεζών.
(iii) Τράπεζες που καλύπτονται
Στο ερώτηµα αυτό οι επιλογές ήταν δύο, (α)
το σύνολο των τραπεζών που εδρεύουν στην
ευρωζώνη ή (β) µόνο οι συστηµικά σηµαντικές
τράπεζες που εδρεύουν στην ευρωζώνη. Αν
και η αρχική πρόταση συνηγορούσε υπέρ της
πρώτης επιλογής, η πολιτική διεργασία εντός
της ευρωζώνης οδήγησε στην υιοθέτηση της
δεύτερης επιλογής. Τέθηκαν τα κριτήρια για
τις συστηµικά σηµαντικές τράπεζες18 και επελέγησαν 128 τράπεζες19 ―οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 85% του συνολικού τραπεζικού
ενεργητικού― που θα εποπτεύονται από την
ΕΚΤ, αρχής γενοµένης από το Νοέµβριο του
2014. Οι υπόλοιπες τράπεζες θα εποπτεύονται
µέσω των εθνικών αρχών εποπτείας µε βάση
τα κοινά πρότυπα εποπτείας, ενώ η ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωµα λήψης των περισσότερων
αποφάσεων που αφορούν και σε αυτές ή το
δικαίωµα ένταξης στην άµεση εποπτεία της
οποιασδήποτε τράπεζας.
(iv) Εποπτεία τραπεζών και νοµισµατική πολιτική
Όπως αναφέρθηκε, η ιδρυτική απόφαση του
ενιαίου µηχανισµού εποπτείας επιβάλλει το
διαχωρισµό της εποπτείας από τη νοµισµατική
πολιτική εντός της ΕΚΤ. Σε πολλές χώρες της
Ευρώπης την τελευταία 15ετία αποφασίστηκε
η δηµιουργία ανεξάρτητου φορέα εποπτείας
του συνόλου της αγοράς εκτός εθνικής κεντρικής τράπεζας, η οποία διατηρούσε τον έλεγχο
της νοµισµατικής πολιτικής. Το κύριο επιχεί18 Τα τέσσερα κριτήρια που υιοθετήθηκαν είναι (α) το ύψος του
ενεργητικού, (β) η σηµαντικότητα για τη χώρα εγκατάστασης ή την
Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, (γ) η σηµαντικότητα των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και (δ) η αίτηση ή η χορήγηση βοήθειας από ευρωπαϊκούς µηχανισµούς (EFSF, ESM).
19 Στη λίστα περιλαµβάνονται οι τέσσερις συστηµικά σηµαντικές τράπεζες στην Ελλάδα: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha
Bank και Eurobank.
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ρηµα του διαχωρισµού ήταν η άµβλυνση θεµάτων σύγκρουσης συµφερόντων, που θα µπορούσαν να ανακύψουν από την επιδίωξη δύο
στόχων, της σταθερότητας των τιµών και της
εποπτείας των τραπεζών. Γενικά όταν υπάρχουν δύο στόχοι απαιτούνται δύο µέσα πολιτικής. Αν οι συνέργειες υπερισχύουν των θεµάτων σύγκρουσης συµφερόντων, οι στόχοι ανατίθενται σε ενιαίο φορέα, ενώ σε αντίθετη
περίπτωση σε διαφορετικούς φορείς. Η
εφαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής απαιτεί
υψηλό βαθµό αξιοπιστίας και τυχόν αρνητικά
γεγονότα στον τοµέα της εποπτείας θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν κίνδυνο φήµης και
να επηρεάσουν τη λειτουργία της νοµισµατικής
πολιτικής. Η ανοχή έναντι µιας προβληµατικής
τράπεζας µπορεί να είναι µεγαλύτερη στο
πλαίσιο της εποπτείας παρά της νοµισµατικής
πολιτικής, π.χ. όταν απαιτείται αύξηση κεφαλαίων σε σχέση µε την παροχή άµεσης ρευστότητας. Άλλωστε η αντιµετώπιση µιας κρίσης
µπορεί να απαιτεί µέτρα νοµισµατικής πολιτικής που ενδεχοµένως να αντιβαίνουν στο
στόχο της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας,
π.χ. η παροχή ρευστότητας µπορεί να οδηγεί
σε διόγκωση των τιµών των περιουσιακών
στοιχείων. Όµως υπάρχουν και αντίθετα επιχειρήµατα. Το πιο σηµαντικό είναι η πληροφόρηση. Η άσκηση νοµισµατικής πολιτικής
απαιτεί πληροφόρηση για τους αντισυµβαλλοµένους που είναι διαθέσιµη στην εποπτεία,
π.χ. ρευστότητα έκτακτης ανάγκης (ELA) µπορεί να δοθεί µόνο σε φερέγγυες τράπεζες. Η
έννοια της φερέγγυας τράπεζας µπορεί όµως
να καθοριστεί µόνο από την εποπτική αρχή.
Επίσης, η σύγχρονη οικονοµική θεωρία τεκµηριώνει τη στενή σχέση µεταξύ νοµισµατικής
πολιτικής και χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς ο βασικός δίαυλος µετάδοσης της
νοµισµατικής πολιτικής προς τον πραγµατικό
τοµέα είναι το τραπεζικό σύστηµα. Η πληροφόρηση διαχέεται ευκολότερα αν η εποπτεία
δεν είναι πολύ αποµακρυσµένη από τη νοµισµατική πολιτική. Συνεπώς, µια διαχωρισµένη
αλλά όχι χωριστή εποπτεία µπορεί να βοηθήσει στην άσκηση της νοµισµατικής πολιτικής.
Αυτό το µοντέλο έχει αποφασιστεί για την ΕΕ
όπου εντός της ΕΚΤ έχει ιδρυθεί Εποπτικό
Συµβούλιο (Supervisory Board), διαχωρισµένο
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από τις δοµές της νοµισµατικής πολιτικής, του
οποίου οι αποφάσεις θα υποβάλλονται στο
∆ιοικητικό Συµβούλιο (Governing Council) το
οποίο θα τις επικυρώνει µε τη διαδικασία της
µη αντίρρησης (non-objection procedure).
(v) Σχεδιασµός ενιαίας εποπτείας
Πριν από την πλήρη ανάληψη καθηκόντων
εποπτείας το Νοέµβριο του 2014, υπάρχει µια
µεταβατική περίοδος κατά την οποία η ΕΚΤ
θα προβεί σε µια συνολική αξιολόγηση (comprehensive assessment), η οποία αποτελεί την
“ιδρυτική πράξη” του SSM. Η αξιολόγηση επιδιώκει τρεις βασικούς στόχους: (α) τη διαφάνεια, δηλαδή την ενίσχυση της ποιότητας της
διαθέσιµης πληροφόρησης για την κατάσταση
των τραπεζών, (β) την εξυγίανση των ισολογισµών, δηλαδή τον καθορισµό και την εφαρµογή των αναγκαίων διορθωτικών µέτρων, αν
και όπου χρειάζονται, και (γ) οικοδόµηση
εµπιστοσύνης, δηλαδή τη διαβεβαίωση όλων
των ενδιαφερόµενων µερών ότι οι τράπεζες
είναι εύρωστες και αξιόπιστες. Εφόσον διαπιστώνεται κεφαλαιακή ανεπάρκεια, οι τράπεζες θα υποχρεούνται να λάβουν µέτρα
έγκαιρης παρέµβασης και η ΕΚΤ θα παρακολουθεί και θα επιβάλλει την εφαρµογή των
µέτρων αυτών. Τέτοια µέτρα θα µπορούσαν να
περιλαµβάνουν, για παράδειγµα, την ανακεφαλαιοποίηση µέσω διακράτησης κερδών, την
έκδοση µετοχικών τίτλων, τον επαναπροσδιορισµό των πηγών χρηµατοδότησης, το διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Αν
και οι ιθύνοντες έχουν δηλώσει ότι τα διορθωτικά µέτρα θα εφαρµοστούν µε αυστηρότητα, 20 στη βιβλιογραφία διατυπώνονται
αµφιβολίες µε βάση την ανάλυση κινήτρων και
τη δυνατότητα υποστήριξης των αποφάσεων
(βλ. Valiante 2014).
4.3 ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΕ
Η κρίση στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα και
την ευρωζώνη οδήγησε σε µεταβολές στην
2 0 Βλ. “Toward the European Banking Union: achievements and
challenges”, Speech by Danièle Nouy, Chair of the Supervisory
Board of the Single Supervisory Mechanism, at the OeNB
Economics Conference, Vienna, 12 May 2014.

3.Kalfaoglou_OikDeltio39:

1

18-07-14

14:25

αρχιτεκτονική της εποπτείας. Το 2010 ιδρύθηκε το ESFS (European System of Financial
Supervisors), το οποίο δεν είναι νοµικό πρόσωπο, αλλά απλώς σηµατοδοτεί τη δηµιουργία
των τριών νέων εποπτικών αρχών στην ΕΕ, της
ΕΒΑ (για τον τραπεζικό τοµέα – Οδηγία
1093/2010), της EIOPA (για τον ασφαλιστικό
τοµέα – Οδηγία 1094/2010) και της ESMA
(για τις κεφαλαιαγορές – Οδηγία 1095/2010).
Ενώ οι τρεις παραπάνω φορείς είναι συνέχεια
προηγούµενων ανάλογων φορέων, στο ESFS
για πρώτη φορά εντάχθηκε και το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο Συστηµικού Κινδύνου (European
Systemic Risk Board – ESRB) υπεύθυνο για τη
µακροπροληπτική εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ
(Οδηγία 1092/2010),21 ενώ µε βάση τον Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1096/2010
ανατέθηκε στην ΕΚΤ η ειδική αποστολή της
λειτουργίας του ESRB.
Η δηµιουργία του ESRB µετέβαλε τη µέχρι
τότε εποπτική φιλοσοφία (βλ. Brinkhoff et al.
2012), σύµφωνα µε την οποία η ευρωστία των
µερών του συστήµατος, δηλαδή των φορέων
χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης, είναι
αρκετή για να διασφαλίσει την ευρωστία ολόκληρου του συστήµατος. Αυτό αποδείχθηκε
λανθασµένο, καθώς η ατοµική ευρωστία των
τραπεζών µπορεί να οδηγήσει σε συµπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο το
σύστηµα. Παραδείγµατος χάριν, πώληση µετοχών όταν οι τιµές ανεβαίνουν φαίνεται ορθολογική από τη σκοπιά µιας τράπεζας. Αν όµως
όλες οι τράπεζες προβούν στην ίδια ενέργεια,
τότε οι τιµές θα καταρρεύσουν. ∆ιορθωτικές
ενέργειες από τις τράπεζες µπορεί να πολλαπλασιάσουν τις επιπτώσεις και µε βάση τη
συσχέτιση των τιµών είναι πιθανόν να οδηγηθούν και άλλες αγορές σε πτώση. Περαιτέρω,
αν µία ή περισσότερες τράπεζες έχουν χαρτοφυλάκια συγκεντρωµένα σε ένα κλάδο,
πιθανόν αυτό να µην αποτελεί πρόβληµα αν
υπάρχουν τα απαιτούµενα κεφάλαια. Αν όµως
η συγκέντρωση κινδύνων αφορά όλο το τραπεζικό σύστηµα, µπορεί να δηµιουργηθούν
ανισορροπίες και αστάθεια. Συνεπώς, οι
µικροπολιτικές µπορεί να έχουν αρνητικές
µακροσυνέπειες, και είναι αυτό που οι οικονοµολόγοι αποκαλούν “fallacy of composi-
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tion”. Άρα η µακροπροληπτική επίβλεψη είναι
χρήσιµη όταν µπορεί να επηρεάσει τη µικροπροληπτική εποπτεία, η οποία δεν µπορεί να
θωρακίσει την ευρωστία των τραπεζών, αν δεν
λάβει υπόψη µακροοικονοµικούς παράγοντες.
Με βάση τα παραπάνω επιχειρήµατα, το ESRB
επιφορτίστηκε µε την αναγνώριση των συστηµικών κινδύνων και της συσσώρευσης κινδύνων στο σύστηµα. Χρησιµοποιώντας ποιοτικά
και ποσοτικά κριτήρια, δηλαδή την υποκειµενική κρίση, την ανάλυση διασυνδέσεων και την
προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων, εντοπίζει και κατατάσσει τους συστηµικούς κινδύνους βάσει προτεραιότητας και εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις για επανορθωτικές
ενέργειες, στη βάση της συµµόρφωσης ή εξήγησης “comply or explain”. Επίσης, συνεργάζεται µε τα υπόλοιπα µέλη του ESFS για την
αναγνώριση των κινδύνων στο σύστηµα και
αποτελεί ένα forum συζητήσεων για θέµατα
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας σε επίπεδο
ΕΕ. Το ESRB δεν έχει την εξουσιοδότηση να
εφαρµόζει µέτρα µακροπροληπτικής εποπτείας, καθώς η υλοποίησή τους εναπόκειται
στα κράτη-µέλη. Αυτό είναι λογικό, καθώς οι
οικονοµικοί και πιστωτικοί κύκλοι στις χώρες
της ΕΕ αλλά και η διάρθρωση των χρηµατοπιστωτικών συστηµάτων διαφέρουν.
Όµως και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός
(SSM) έχει εισαγάγει στοιχεία συστηµικού
κινδύνου και εµπεριέχει στοιχεία µακροπροληπτικής εποπτείας, καθώς η ΕΚΤ έχει την
ευθύνη των µέσων µικροπροληπτικής εποπτείας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
µακροπροληπτικούς στόχους. Τα βασικότερα
µέτρα µακροπροληπτικής εποπτείας που έχει
στη διάθεσή της η ΕΚΤ είναι τα αποθέµατα
κεφαλαίων (capital buffers), οι επιπλέον απαιτήσεις για τις συστηµικά σηµαντικές τράπεζες
και οι απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ. Τα παραπάνω κατ’ αρχήν εµπίπτουν στη δικαιοδοσία
των εθνικών εποπτικών αρχών, αλλά η ΕΚΤ
µπορεί να επιβάλει αυστηρότερα όρια.
21 Το 2010, µε το νόµο Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act, δηµιουργήθηκε στις ΗΠΑ το Financial
Stability Oversight Council (FSOC), που διαθέτει παρόµοιες αρµοδιότητες µε το ESRB.
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5 ΕΝΙΑΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
(SINGLE RESOLUTION MECHANISM – SRM)
5.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
Η δηµιουργία του ενιαίου µηχανισµού εποπτείας είναι ένα σηµαντικό βήµα για την
Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, αλλά πρέπει
να συνοδεύεται από µία αξιόπιστη λύση για το
χειρισµό των προβληµατικών τραπεζών. Οι
προσπάθειες επικεντρώθηκαν στη δηµιουργία
κοινών µηχανισµών και διαδικασιών εξυγίανσης των τραπεζών µέσω δύο νοµοθετικών
πρωτοβουλιών, της Οδηγίας για την ανάκαµψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυµάτων
(BRRD) σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης,
και του Κανονισµού σχετικά µε τον Ενιαίο
Μηχανισµό Εξυγίανσης (Regulation on
SRM), σε επίπεδο ευρωζώνης. Με την Οδηγία
επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι οι αρµόδιες
αρχές διαθέτουν τα αναγκαία µέσα για να
παρεµβαίνουν προληπτικά, δηλαδή πριν οι
τράπεζες παρουσιάσουν προβλήµατα, και
κατασταλτικά, δηλαδή όταν πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα εξυγίανσης ώστε οι κρίσιµης
σηµασίας λειτουργίες της τράπεζας να µπορούν να συνεχιστούν, ενώ το κόστος της εξυγίανσης να µη βαρύνει σε υπερβολικό βαθµό
τους φορολογουµένους. Σύµφωνα µε τη
BRRD, η εξυγίανση των τραπεζών παραµένει
εθνική αρµοδιότητα και επιχειρείται η εισαγωγή ενιαίου πλαισίου, καθώς και συντονισµός ενεργειών µέσω ευρωπαϊκών “κολλεγίων” εξυγίανσης. Με τον Κανονισµό SRM
επιδιώκεται η δηµιουργία ενιαίου µηχανισµού
στην ευρωζώνη µε τη σύσταση Ενιαίου Συµβουλίου Εξυγίανσης και Ενιαίου Ταµείου
Εξυγίανσης.
5.2 LIVING WILL
Η καινοτοµία του νέου πλαισίου εξυγίανσης
είναι η εισαγωγή της έννοιας “living will”,
που έχει χαρακτηριστεί µια από τις βασικότερες εποπτικές παρεµβάσεις µετά την κρίση
(βλ. Avgouleas et al. 2013) και θεωρήθηκε
υπέρτερο άλλων εναλλακτικών λύσεων (βλ.
Llewellyn 2013). Σηµατοδοτεί τη “θέληση”
των τραπεζών να παραµένουν “εν ζωή”,
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ενδεχοµένως µε µικρότερο µέγεθος ή/και
διαφορετικό επιχειρηµατικό µοντέλο, και την
προσήλωσή τους στην υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών για να επιτευχθεί αυτό. Η
“θέληση” αυτή έχει δύο συνιστώσες, τις αναγκαίες ενέργειες για συνέχιση της λειτουργίας (going concern) και τις αναγκαίες ενέργειες για εξυγίανση (gone concern), οι οποίες
πρέπει να απεικονίζονται σε ένα σχέδιο ανάκαµψης (recovery plan) και ένα σχέδιο εξυγίανσης (resolution plan) (βλ. Hüpkes 2014
και Otto 2014). Τα εν λόγω σχέδια αναδιάταξης σηµατοδοτούν δύο διαφορετικές
εκφάνσεις µιας κρίσης. Μια τράπεζα µπορεί
να αντιµετωπίσει δυσχέρειες και έντονες πιέσεις και απαιτείται ένα σχέδιο εκτάκτου ανάγκης (contingency plan) για να ανακτήσει τη
βιωσιµότητά της και την κανονική της λειτουργία. Το σχέδιο ανάκαµψης περιγράφει
τις εναλλακτικές πολιτικές µε τις οποίες αυτό
µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Αν οι πολιτικές
αυτές αποτύχουν, τότε πρέπει να ενεργοποιηθούν πολιτικές εξυγίανσης από τις αρµόδιες
αρχές. Το σχέδιο εξυγίανσης παρέχει όλες
τις αναγκαίες πληροφορίες στις αρµόδιες
αρχές ώστε να προχωρήσουν σε συντεταγµένη εξυγίανση. Κατ’ ουσίαν, το σχέδιο ανάκαµψης έχει στόχο να µειώσει την πιθανότητα να απαιτηθεί παρέµβαση από τις αρµόδιες αρχές, ενώ το σχέδιο εξυγίανσης να µειώσει το κόστος παρέµβασης αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Προφανώς το σχέδιο εξυγίανσης ενεργοποιείται αν αποτύχει το σχέδιο ανάκαµψης. Παράλληλα, ο στόχος των
σχεδίων είναι να εισαγάγουν ένα βαθµό πειθαρχίας και να ενεργοποιήσουν τη διοίκηση
της τράπεζας (και τις αρµόδιες αρχές) στην
αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων σε περίπτωση που η τράπεζα αντιµετωπίσει προβλήµατα. Είναι επωφελέστερο ο σχεδιασµός
αυτός να γίνει εκ των προτέρων, ιδιαίτερα
για τράπεζες µε διασυνοριακή δραστηριότητα, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι η εκ των
υστέρων διαβούλευση ενέχει προβλήµατα
συντονισµού (coordination failure), καθώς
υπάρχει µεροληψία (και πολιτική πίεση) για
εθνικές στρατηγικές (βλ. Angkinand and
Wihlborg 2013).
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Η εκ των προτέρων και αποτυπωµένη
“θέληση” των τραπεζών για συντεταγµένη
αναδιάταξη θεωρείται ότι µπορεί να συµβάλει
στη µείωση του ηθικού κινδύνου, καθώς γίνονται γνωστές οι ενέργειες που απαιτούνται αν
µια τράπεζα βρεθεί υπό πίεση. ∆ίνεται η
δυνατότητα να απλοποιηθεί η οργανωτική της
δοµή και να γίνουν διαυγή τα συστατικά της
µέρη ώστε να είναι εκ των προτέρων γνωστό
ποια θα χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση αναδιάταξης. Αυτό βοηθά στη µείωση της διασύνδεσης µεταξύ των τραπεζών και εν δυνάµει στη µείωση της συστηµικής διάστασης
κάθε τράπεζας.
Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό το γεγονός
ότι τα σχέδια ανάκαµψης και εξυγίανσης πρέπει να καταρτιστούν τόσο σε ατοµικό επίπεδο
όσο και σε επίπεδο οµίλου. Αυτό θα δώσει τη
δυνατότητα διατήρησης της αξίας του οµίλου
συνολικά και αποµόνωσης των επιπτώσεων
από τυχόν πτώχευση ενός µέλους του οµίλου.
Αναγνωρίζεται η δυνατότητα ενδοοµιλικής
στήριξης που µπορεί να παρέχεται µεταξύ
των µελών ενός οµίλου (π.χ. µητρική τράπεζα
σε αλλοδαπό υποκατάστηµα) µε µορφή
δανείου ή εγγυήσεων ή στοιχείων για εξασφαλίσεις. Τράπεζες που λειτουργούν εντός
οµίλου έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε
συµφωνία µε άλλο µέλος του οµίλου για χρηµατοοικονοµική ενίσχυση και αυτό πρέπει να
αποτελεί µέρος του σχεδίου αναδιάταξης. Για
να συµβεί αυτό, πρέπει η ενίσχυση να είναι
σχετικά βεβαία (presumably certain).
(i) Σχέδια ανάκαµψης (recovery plans)
Κάθε τράπεζα πρέπει να καταρτίζει και να
επικαιροποιεί σχέδια ανάκαµψης ώστε να
διασφαλίζεται ότι λαµβάνει µέτρα για την
αντιµετώπιση προβληµάτων σε πρώιµο στάδιο. Τα σχέδια αυτά περιγράφουν τα µέτρα
που σχεδιάζει να λάβει για την ανασυγκρότησή της σε περίπτωση ακραίων µακροοικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών πιέσεων
και για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
ρευστότητας ή άντλησης κεφαλαίων. Πρέπει
να είναι λεπτοµερή και ρεαλιστικά, να βασίζονται στην υπόθεση της µη στήριξης από
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κρατικούς πόρους και να περιγράφουν τον
τρόπο χρησιµοποίησης των διευκολύνσεων
ρευστότητας που παρέχονται από τις νοµισµατικές αρχές. Τα σχέδια ανάκαµψης δεν
προβλέπουν τους παράγοντες που οδηγούν σε
µια κρίση, αλλά τις εναλλακτικές πολιτικές
που πρέπει να υλοποιηθούν αν εµφανιστούν
διαταραχές διαφόρων µορφών και εντάσεων,
ιδιαίτερα διαταραχών που οδηγούν σε
κεφαλαιακή ανεπάρκεια και στενότητα ρευστότητας. Οι εναλλακτικές πολιτικές δεν
είναι κοινά συµβατικά µέτρα, αλλά µέτρα που
αναφέρονται σε ιδιάζουσες συνθήκες, όπως
ανακεφαλαιοποίηση από την αγορά, αποεπένδυση µε µείωση καταστηµάτων, θυγατρικών κ.λπ., αναδιάρθρωση του παθητικού,
αποµόχλευση ή ενίσχυση της ρευστότητας.
Επίσης, η ενεργοποίηση κάθε πολιτικής δεν
µπορεί να είναι αυτόµατη, π.χ. µε τον καθορισµό κάποιου ορίου ενεργοποίησης, αλλά να
βασίζονται σε δείκτες ανάκαµψης που ενεργοποιούν κάποια από τις εναλλακτικές πολιτικές (triggers). Οι δείκτες πρέπει να χρησιµοποιούνται ως σήµα έγκαιρου προσδιορισµού της καλύτερης εναλλακτικής και πρέπει
να είναι ενσωµατωµένοι στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων ή/και στον προγραµµατισµό της κεφαλαιακής βάσης και να αναφέρονται σε θέµατα φερεγγυότητας και ρευστότητας. Επίσης, για κάθε µία εναλλακτική
πολιτική πρέπει να προσδιοριστούν η επίπτωση στη λειτουργία της τράπεζας, η επίπτωση στη συνολική χρηµατοπιστωτική διαµεσολάβηση, καθώς και οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι από την αδυναµία υλοποίησης κάθε
εναλλακτικής. Είναι προφανές ότι τα σχέδια
ανάκαµψης αποτελούν ένα επιπλέον εργαλείο στην εργαλειοθήκη της διαχείρισης κινδύνων µιας τράπεζας.
(ii) Σχέδια εξυγίανσης (resolution plans)
Σύµφωνα µε την BRRD, τα σχέδια εξυγίανσης
καταρτίζονται από τις αρχές εξυγίανσης και
περιγράφουν τις ενέργειες στις οποίες πρέπει
να προβεί η αρχή εξυγίανσης για τη συντεταγµένη εξυγίανση µιας τράπεζας, αν αυτό
απαιτηθεί, ώστε να προστατευθεί η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, οι καταθέτες και τα
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περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από δηµόσια κεφάλαια και να διατηρηθούν οι βασικές λειτουργίες διαµεσολάβησης. Είναι προφανές ότι µε
την ενεργοποίηση των σχεδίων εξυγίανσης η
τράπεζα χάνει την αυτονοµία της και οι αναγκαίες ενέργειες καθορίζονται από την αρχή
εξυγίανσης. Για να είναι όµως η παρέµβαση
αποτελεσµατική, η αρχή εξυγίανσης πρέπει να
έχει στη διάθεσή της πλήθος πληροφοριών και
η τράπεζα είναι υποχρεωµένη να έχει εκ των
προτέρων συγκεντρώσει και υποβάλει τις αναγκαίες πληροφορίες. Με βάση τις πληροφορίες αυτές καταρτίζονται οι πλέον ενδεδειγµένες πολιτικές. Έτσι αποφεύγεται η συγκέντρωση πληροφοριών υπό την πίεση γεγονότων και καταστάσεων. Βεβαίως, η αρχή εξυγίανσης δεν δεσµεύεται από το σχέδιο και
µπορεί να εφαρµόσει εναλλακτικό σχέδιο
ανάλογα µε τις περιστάσεις.

να θεωρηθεί ως µια διαδικασία δύο σταδίων.
Στο πρώτο στάδιο (feasibility assessment)
απαιτείται ο καθορισµός των στρατηγικών
εξυγίανσης που είναι πραγµατοποιήσιµες µε
δεδοµένα τα εργαλεία εξυγίανσης και την
ικανότητα των αρχών να τα εφαρµόσουν
άµεσα. Στο δεύτερο στάδιο (systemic impact
assessment) κρίνεται η αξιοπιστία των πραγµατοποιήσιµων στρατηγικών εξυγίανσης µε
βάση τις συστηµικές επιπτώσεις σε εγχώριο
ή/και διεθνές επίπεδο.

Βασικό σηµείο ενός σχεδίου εξυγίανσης είναι
η απλοποίηση των οργανωτικών δοµών της
τράπεζας και αυτό µπορεί να γίνει µε (α) τον
καθορισµό των κρίσιµων λειτουργιών (critical services) µιας τράπεζας και της στρατηγικής διατήρησής τους σε περίοδο διαταραχών, (β) τον καθορισµό κοινών λειτουργιών
(shared services) στην περίπτωση οµίλου, π.χ.
κοινών υποδοµών ή κοινών δραστηριοτήτων,
και (γ) τον καθορισµό ενδοοµιλικών σχέσεων
σε διάφορα επίπεδα, π.χ. αµοιβαίες εγγυήσεις ή αµοιβαία χρήση προσωπικού. Για τον
καθορισµό των κρίσιµων λειτουργιών µπορεί
να ληφθούν υπόψη οι αρνητικές επιπτώσεις
µιας ξαφνικής διακοπής των λειτουργιών
καθώς και οι αιτιάσεις της αγοράς για συγκεκριµένες λειτουργίες, κυρίως σε θέµατα υποκατάστασης των λειτουργιών. Στη συνέχεια,
απαιτείται ο προσδιορισµός των εναλλακτικών δυνατοτήτων εξυγίανσης ανά νοµικό
πρόσωπο/οντότητα, καθώς και ο προσδιορισµός των ενδεχόµενων εµποδίων για συντεταγµένη εξυγίανση. Μια τράπεζα είναι “εξυγιάνσιµη” (resolvable) αν µπορεί να εξυγιανθεί µε προστασία των σηµαντικών δραστηριοτήτων της και χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Η
εκτίµηση των δυνατοτήτων εξυγίανσης µπορεί
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Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι, επειδή τα
εργαλεία ενδέχεται να συνεπάγονται σηµαντική παρεµβολή στα δικαιώµατα ιδιοκτησίας
των µετόχων και των πιστωτών, οι µηχανισµοί
εξυγίανσης θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα
µέτρα εξυγίανσης λαµβάνονται µόνο εφόσον
έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες ρεαλιστικές
επιλογές ανάκαµψης.

Η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία έχει τεκµηριώσει
ότι η εκ των υστέρων εξυγίανση διασυνοριακών τραπεζών φέρνει στην επιφάνεια προβλήµατα συντονισµού, λόγω εθνικών στρατηγικών στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων. Αν
εξεταστεί το θέµα σε όρους θεωρίας παιγνίων,
η ισορροπία µη συνεργασίας επικρατεί σε µη
επαναλαµβανόµενα παίγνια (π.χ. εξυγίανση),
ενώ η ισορροπία συνεργασίας σε επαναλαµβανόµενα παίγνια (π.χ. εποπτεία) (βλ. Schoenmaker 2010). Συνεπώς, προτείνεται η εκ των
προτέρων δηµιουργία µηχανισµού εξυγίανσης,
που σηµαίνει εκ των προτέρων συγκέντρωση
των πόρων (pooling of resources). Στην περίπτωση της ευρωζώνης τα ερωτήµατα που
έπρεπε να απαντηθούν σχετικά µε το µηχανισµό εξυγίανσης αφορούσαν (α) το φορέα εξυγίανσης, (β) το µηχανισµό λήψης αποφάσεων
και (γ) τη χρηµατοδότηση του φορέα.
(i) Φορέας εξυγίανσης
Για να υλοποιηθεί το πλαίσιο εξυγίανσης
έπρεπε να καθιερωθεί ένας ανεξάρτητος και
ενιαίος φορέας εξυγίανσης. Οι εναλλακτικές
επιλογές ήταν πολλές. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή
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Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ή η Ευρωπαϊκή
Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), ως επέκταση των
δυνατοτήτων προληπτικής εποπτικής παρέµβασης. Η επιλογή δεν έτυχε υποστήριξης, για
να αποτραπεί µεγάλη συγκέντρωση εξουσίας,
αλλά στους δύο οργανισµούς ανατέθηκε επικουρικός ρόλος, στην ΕΚΤ δόθηκε η δυνατότητα να εισηγείται ποια τράπεζα δεν είναι
βιώσιµη και πρέπει να εξυγιανθεί, ενώ στην
ΕΒΑ ανατέθηκε η δηµιουργία εγχειριδίου
κανόνων και πρακτικών για τις διαδικασίες
αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης. ∆εύτερον, ο
Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας
(ESM), ο οποίος αποτελεί µίγµα πολιτικής και
τεχνοκρατικής προσέγγισης, σχεδιάστηκε
για να υποστηρίζει τα κράτη-µέλη που αντιµετωπίζουν προβλήµατα και µπορεί να συµµετέχει στην ανακεφαλαιοποίηση προβληµατικών τραπεζών όταν απειλείται η συστηµική
σταθερότητα. Αυτό θα µπορούσε να καταστήσει τον ESM σηµαντικό υποψήφιο, όµως
έρχεται σε αντίθεση µε τη βασική πολιτική
αντιµετώπισης της αλληλεξάρτησης υπερχρεωµένων κρατών-αδύναµων τραπεζών. Η
σύγκρουση συµφερόντων που ενδεχοµένως θα
προέκυπτε απέτρεψε αυτή την επιλογή. Τρίτον, ο Μηχανισµός Εγγύησης Καταθέσεων,
όπως ισχύει στις ΗΠΑ όπου το FDIC έχει
εξουσίες εξυγίανσης παράλληλα µε την
εγγύηση καταθέσεων. Οι δύο δραστηριότητες
έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά, καθώς
έχουν στόχο να προστατεύσουν τους καταθέτες και να αποτραπεί ο πανικός. Όµως, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ο µηχανισµός για την
εγγύηση των καταθέσεων, που αποτελεί τον
τρίτο πυλώνα της τραπεζικής ενοποίησης, προβλέπεται να παραµείνει σε εθνικό επίπεδο και
γενικά η συζήτηση δεν είναι ώριµη για το συνδυασµό των δύο µηχανισµών. Συνεπώς, επελέγη µια διαφορετική εναλλακτική, προϊόν
πολιτικού συµβιβασµού, η δηµιουργία ενός
νέου οιονεί Ενιαίου Φορέα Εξυγίανσης. Η
λέξη οιονεί υπονοεί ότι ο φορέας έχει µεν
Συµβούλιο και Ταµείο (βλ. κατωτέρω), αλλά
ο εκτελεστικός βραχίονας είναι οι εθνικές
αρχές εξυγίανσης. Η λύση δεν είναι η άριστη
αλλά έχει το πλεονέκτηµα ότι δηµιουργείται
ένας νέος φορέας µε αποκλειστικό στόχο την
εξυγίανση των τραπεζών και έτσι παρακά-
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µπτονται όλες οι συγκρούσεις συµφερόντων
των άλλων λύσεων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αµοιβαιοποίηση των κινδύνων
καθώς και η αναγκαία ταχύτητα, ανεξαρτησία
και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων. Το
αρνητικό είναι ότι πρόκειται για ένα νέο
οργανισµό, η συµπεριφορά του οποίου δεν
έχει δοκιµαστεί στην πράξη σχετικά µε τον
τρόπο λήψης αποφάσεων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς αναγκαστικά θα πρέπει να συνυπάρχει µε άλλες δοµές και σε πολλές περιπτώσεις η σύγκρουση συµφερόντων
είναι ενδογενής.
(ii) Μηχανισµός λήψης αποφάσεων
Επελέγη ένας πολύπλοκος µηχανισµός, ως
προϊόν συµβιβασµού µεταξύ διατήρησης εθνικών πολιτικών και κοινών ευρωπαϊκών πολιτικών. ∆ηµιουργείται Ενιαίο Συµβούλιο
Εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB),
το οποίο, θα αρχίσει να λαµβάνει αποφάσεις
εξυγίανσης από το 201622 για τις τράπεζες που
υπάγονται στη δικαιοδοσία του, µετά από
πρωτοβουλία της ΕΚΤ ή του ίδιου του Συµβουλίου (υπό προϋποθέσεις). Η έναρξη της
διαδικασίας µπορεί να γίνει όταν συντρέχει
το σύνολο των παρακάτω προϋποθέσεων:
(α) µια τράπεζα έχει πτωχεύσει ή είναι πιθανό
να πτωχεύσει,
(β) δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος διάσωσης, µε ιδιωτικά κεφάλαια ή εποπτικές
παρεµβάσεις,
(γ) η διάσωση είναι προς το κοινό συµφέρον.

Η πιθανότητα να πτωχεύσει µια τράπεζα
καθορίζεται από συγκεκριµένους δείκτες,
όπως παράβαση των εποπτικών απαιτήσεων
(π.χ. ελάχιστα κεφάλαια), αρνητικά ίδια
κεφάλαια και ενδεχόµενο αδυναµίας αποπληρωµής των καταθετών και οµολογιούχων.
Το “κοινό συµφέρον” εξυπηρετείται αν οι
πρακτικές εξυγίανσης είναι ανάλογες των στόχων της εξυγίανσης.
22 Η περίοδος προσαρµογής είναι αναγκαία, διότι σε διαφορετική
περίπτωση η αµοιβαιοποίηση των κινδύνων θα συµπεριλάµβανε
και παλαιούς κινδύνους που προϋπάρχουν του νέου µηχανισµού
(legacy assets).
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Όταν η διαδικασία εξυγίανσης ξεκινήσει, η
τράπεζα χάνει την αυτονοµία της και ενεργοποιείται το Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης (βλ.
κατωτέρω). Η απόφαση λαµβάνεται από το
Συµβούλιο σε περιορισµένη ή διευρυµένη
σύνθεση. Η εξυγίανση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών και πάντοτε το σαββατοκύριακο. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ένα σηµαντικό θέµα, καθώς οποιαδήποτε αστοχία µπορεί να δηµιουργήσει
αστάθεια. Στις αποφάσεις του Συµβουλίου
µπορεί να ασκήσει βέτο το Συµβούλιο
ECOFIN, µετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος ή αν η Επιτροπή ζητήσει σηµαντική µεταβολή της χρήσης του Ταµείου για συγκεκριµένη περίπτωση εξυγίανσης, γεγονός που εν
µέρει πολιτικοποιεί τη διαδικασία. Οι εθνικές
αρχές εξυγίανσης είναι υποχρεωµένες να
εφαρµόσουν τις αποφάσεις του Συµβουλίου.
Γενικά, η όλη διαδικασία έχει επικριθεί ως
περίπλοκη που δεν συνάδει µε την ανάγκη
λήψης γρήγορων αποφάσεων µε παράλληλη
τήρηση της εµπιστευτικότητας.
(iii) Χρηµατοδότηση
Αποφασίστηκε η δηµιουργία Ενιαίου
Ταµείου Εξυγίανσης (Single Resolution
Fund – SRF) ώστε να συνδυαστούν οι εθνικοί πόροι και να µπορεί να αντιµετωπιστεί
αποτελεσµατικότερα µια τραπεζική κρίση. Η
χρηµατοδότηση του Ταµείου αποφασίστηκε
να καλυφθεί εκ των προτέρων (ex ante funding), επιλογή η οποία µπορεί να γίνει ευκολότερα αποδεκτή σε πολιτικό επίπεδο και
παρέχει τα σωστά κίνητρα προς τις τράπεζες
για να ενσωµατώσουν το κόστος στις αποφάσεις τους. Επιπλέον, προβλέπεται και εκ
των υστέρων χρηµατοδότηση (ex post funding), η οποία πρέπει να χρησιµοποιείται σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς έχει υπερκυκλικό χαρακτήρα.
Στο Ταµείο δόθηκε 8ετής περίοδος προσαρµογής µε στόχο να αντληθούν περίπου 55
δισεκ. ευρώ µε εισφορές των τραπεζών των
χωρών που συµµετέχουν στο σύστηµα ώστε
να είναι λειτουργικό. Στην τελική φάση των
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διαπραγµατεύσεων αποφασίστηκε να επιταχυνθεί η αµοιβαιοποίηση 23 των πόρων και το
40% των κεφαλαίων να είναι διαθέσιµο από
το πρώτο έτος, το 20% από το δεύτερο και τα
υπόλοιπα να κατανεµηθούν στα υπόλοιπα 6
έτη. Αν στο ενδιάµεσο απαιτηθούν κεφάλαια
που υπερβαίνουν τα σωρευµένα κεφάλαια, η
διαφορά µπορεί να καλυφθεί από εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης (bridge financing). Βεβαίως, λαµβάνεται πρόνοια ώστε η
συµµετοχή να διαφοροποιείται ανάλογα µε το
επιχειρηµατικό µοντέλο της τράπεζας.
Τα θέµατα που τίθενται ως προς τη χρηµατοδότηση αφορούν (α) το ασφάλιστρο που
πρέπει να καταβάλει η κάθε τράπεζα και (β)
το ύψος της χρηµατοδότησης. Όσον αφορά
σο ασφάλιστρο κάθε τράπεζας, υπάρχει θεωρητική τεκµηρίωση για διαφοροποίηση ανάλογα µε τον κίνδυνο, καθώς σε διαφορετική
περίπτωση θα επιδοτείτο η συµπεριφορά που
ενέχει µεγάλο κίνδυνο. Αν και αυτό έχει αποφασιστεί, η εφαρµογή αυτής της πολιτικής
είναι δύσκολη, καθώς ενέχει αναδιανεµητικές επιπτώσεις µεταξύ τραπεζών και τραπεζικών συστηµάτων.
Όσον αφορά το ύψος της χρηµατοδότησης, ο
υπολογισµός προκύπτει από τη µέγιστη δυνητική ζηµία που µπορεί να προκληθεί και τη
χρονική περίοδο που απαιτείται για να συσσωρευθεί αυτό το ποσό. Επειδή αυτός ο υπολογισµός είναι δύσκολος, τέθηκε ως στόχος
τα κεφάλαια να καλύπτουν το 1% των καλυµµένων καταθέσεων, δηλαδή περίπου 55
δισεκ. ευρώ. Υπάρχουν κριτικές ότι το ποσό
είναι ανεπαρκές. Σηµειώνεται όµως ότι το
ποσό δεν αφορά την κάλυψη ζηµιών, αλλά την
υποστήριξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης
και ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών που
προέρχονται από τη διαδικασία εξυγίανσης.
Με τα σηµερινά δεδοµένα, το ποσό αυτό µπορεί να καλύψει προβλήµατα στο τραπεζικό
σύστηµα της ευρωζώνης εκτός των πολύ µεγάλων τραπεζών και µπορεί να αντιµετωπίσει
µια κρίση σε ένα µικρό ή µεσαίου µεγέθους
2 3 Η διαδικασία αµοιβαιοποίησης περιγράφεται στη ∆ιακυβερνητική
Συµφωνία (IGA) της 21.5.2014 (βλ. δελτίο τύπου του ECOFIN).
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τραπεζικό σύστηµα. 24 Είναι προφανές ότι το
Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης δεν µπορεί να
καλύψει συστηµική κρίση µεγάλων διαστάσεων. Σ’ αυτή την περίπτωση, για να διατηρηθούν οι βασικές λειτουργίες του συστήµατος, π.χ. συστήµατα πληρωµών, και να συνεχιστεί η πιστωτική ενίσχυση της οικονοµίας,
χρειάζεται δηµοσιονοµική υποστήριξη (fiscal
backstop). Αυτό έχει αναγνωριστεί από τα
κράτη-µέλη που έχουν δεσµευθεί για εξειδίκευση των λύσεων κατά την περίοδο προσαρµογής. 25
5.4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Το κόστος εξυγίανσης και η διαδικασία επιµερισµού του κόστους είναι από τα πιο
δύσκολα, πολιτικά και οικονοµικά θέµατα
ενός πλαισίου εξυγίανσης (βλ. Mayes 2004).
Κατά την κρίση του 2008 και το σοκ από την
κατάρρευση της Lehman Brothers, οι εθνικές
κυβερνήσεις και η ΕΚΤ ήταν ενάντια σε
κάθε επιβολή ζηµίας στους πιστωτές µιας
τράπεζας, πολύ δε περισσότερο στους καταθέτες. Όµως η διαδικασία αποµείωσης της
αξίας των ελληνικών οµολόγων (PSI) και η
επιβολή ζηµιών σε µη εγγυηµένες καταθέσεις κυπριακών τραπεζών άλλαξαν την προσέγγιση αυτή. Σε επίπεδο ευρωζώνης
έπρεπε να υιοθετηθεί ένας µηχανισµός κατανοµής κόστους (burden sharing mechanism)
α) σε διασυνοριακό επίπεδο και β) σε επίπεδο πιστωτών µιας τράπεζας. Επιπλέον,
έπρεπε να εξειδικευθούν τα συστατικά στοιχεία αυτού του µηχανισµού. 26
(i) Κατανοµή κόστους σε διασυνοριακό επίπεδο
Όσον αφορά την κατανοµή του κόστους σε
διασυνοριακό επίπεδο, υπάρχουν δύο προσεγγίσεις:
• Μοναδιαίο σηµείο εξυγίανσης (single point
of entry – SPOE), όπου οι τεχνικές εξυγίανσης εφαρµόζονται στο ανώτατο οργανωτικό επίπεδο µιας τράπεζας, συνήθως
από την αρχή εξυγίανσης της χώρας καταγωγής. Τα περιουσιακά στοιχεία των θυγα-
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τρικών διατηρούνται µε δυνατότητα χρησιµοποίησής τους αν παραστεί ανάγκη
(going concern) και δεν εφαρµόζονται οι
τεχνικές εξυγίανσης σε χαµηλότερα οργανωτικά σχήµατα εντός ενός οµίλου.
• Πολλαπλό σηµείο εξυγίανσης (multiple
point of entry – MPOE), όπου οι τεχνικές
εξυγίανσης εφαρµόζονται, συνήθως συγχρονισµένα, από δύο ή περισσότερες αρχές
που είναι αρµόδιες για τα αντίστοιχα µέρη
ενός οµίλου. Ο διαχωρισµός µπορεί να
γίνει µε πολλούς τρόπους, σε εθνικό ή
τοπικό επίπεδο, σε συγκεκριµένους τοµείς
δραστηριοτήτων ή µε κάποιο συνδυασµό
αυτών. Σ’ αυτή την περίπτωση, η αρχή εξυγίανσης της χώρας καταγωγής έχει το ρόλο
του συντονιστή. Οι διαδικασίες εξυγίανσης
δεν είναι αναγκαίο να είναι παρόµοιες σε
όλα τα µέρη και µπορούν να υλοποιηθούν
µε διαφορετικές τεχνικές.
Στην ευρωζώνη ακολουθείται η δεύτερη προσέγγιση, καθώς η εξυγίανση των τραπεζών
ακολουθεί βασικά εθνικές προσεγγίσεις, και
είναι αµφίβολο κατά πόσον υλοποιείται αποτελεσµατικά η έννοια του συντονιστή. Το νέο
πλαίσιο σηµατοδοτεί τη µεταστροφή στην
προσέγγιση του Μοναδιαίου Σηµείου Εξυγίανσης για να αντιµετωπιστεί η πιθανότητα
η εγχώρια αρχή εξυγίανσης να περιχαρακώνει (ring fencing) τα εγχώρια περιουσιακά
24 Η Ισπανία άντλησε από τον ESM 40 δισεκ. ευρώ για τις τράπεζες
και το πρόγραµµα ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών
έφθασε στα 50 δισεκ. ευρώ.
25 Βλ. Vanden Bosch, Xavier (2014), “Is the EMU ready for future
shocks? An overview of available ‘backstops’”, BTTD, Banking
Union and beyond. Discussion Papers.
26 Γενικότερα, οι Goodhart and Schoenmaker (2009) προτείνουν ένα
µηχανισµό κατανοµής κόστους σε δύο επίπεδα, ένα γενικό και ένα
ειδικό. Στο γενικό επίπεδο πρέπει να συµµετέχουν όλες οι χώρες,
καθώς η σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος έχει τα χαρακτηριστικά δηµόσιου αγαθού και όπως σε κάθε
δηµόσιο αγαθό υπάρχει ο κίνδυνος της ανέξοδης εκµετάλλευσης
(free riding). Ένα επιπλέον αρνητικό σηµείο είναι ότι απαιτούνται διασυνοριακές δηµοσιονοµικές ροές, γεγονός το οποίο δεν
είναι πάντα εύκολα διαχειρίσιµο από πολιτικής απόψεως. Παράδειγµα του παραπάνω µηχανισµού µπορεί να θεωρηθεί η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM) και η
πιστωτική διευκόλυνση που παρείχε στην Ελλάδα. Στο ειδικό επίπεδο προτείνεται να συµµετέχουν µόνο οι χώρες που θίγονται
άµεσα από τις επιπτώσεις µιας εξυγίανσης τραπεζών. Αυτός ο
µηχανισµός µπορεί να θεωρηθεί συµβατός µε κίνητρα, καθώς
παρέχει στη φορολογική αρχή κίνητρα ώστε να ασκήσει πίεση για
τη βέλτιστη εποπτική προσπάθεια.
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στοιχεία µιας τράπεζας, µε αποτέλεσµα να µη
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξυγίανση ενός οµίλου.27
(ii) Κατανοµή κόστους µεταξύ των πιστωτών
Όσον αφορά την κατανοµή του κόστους
µεταξύ των πιστωτών µιας τράπεζας, η επίσηµα διακηρυγµένη πολιτική της ΕΕ είναι ότι,
για να γίνει συνεισφορά κρατικών κεφαλαίων
σε µια τράπεζα ή κεφαλαίων από τον ESM
(bail-out), πρέπει πρώτα να έχουν εξαντληθεί
όλες οι υπόλοιπες πηγές, δηλαδή τα κεφάλαια
των µετόχων και των πιστωτών µιας τράπεζας
έως το 8% των κεφαλαίων (bail-in), ενώ η
συνεισφορά και του Ταµείου Εξυγίανσης δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 5% των συνολικών
υποχρεώσεων (πλέον των ιδίων κεφαλαίων).
Μετά τα παραπάνω ποσοστά η ενίσχυση δεν
είναι υποχρεωτική και οι πιστωτές µπορεί να
κληθούν να συµβάλουν περαιτέρω. Κατ’
ουσίαν, ο µηχανισµός αποτελεί µια µορφή
εγγύησης των πιστωτών έναντι της αφερεγγυότητας µιας τράπεζας, γεγονός που µπορεί
να περιορίσει ή να αποτρέψει µαζικές αναλήψεις σε περιόδους κρίσης.
Όσον αφορά την κατανοµή µεταξύ των
πιστωτών, το σηµαντικότερο θέµα είναι η
σειρά ευθύνης των πιστωτών (pecking order).
Η σειρά ευθύνης έχει προσδιοριστεί µε σαφήνεια στo πλαίσιο και πρώτοι στη σειρά προτίµησης είναι οι κοινοί µέτοχοι (Common Tier
1, Additional Tier 1 και Tier 2), έπονται οι
οιονεί µέτοχοι (κάτοχοι τίτλων µειωµένης
εξασφάλισης) και τελευταίοι είναι οι πιστωτές, οµολογιούχοι και καταθέτες. Από τους
καταθέτες εξαιρούνται σαφώς αυτοί που
καλύπτονται από το σύστηµα εγγύησης
καταθέσεων, το οποίο και καλείται να καλύψει τη ζηµία αντ’ αυτών χωρίς να απαιτείται
να συνεισφέρει περαιτέρω σε ανακεφαλαιοποίηση. Το πλαίσιο παρέχει ένα βαθµό ευελιξίας στα κράτη-µέλη, καθώς παρέχεται στις
εθνικές αρχές εξυγίανσης η δυνατότητα εκ
των προτέρων εξαίρεσης ορισµένων κατηγοριών πιστωτών. Αυτό πιθανόν εισάγει µια
µεροληψία για ορισµένες κατηγορίες καταθετών και ενδεχοµένως συντελεί στην αύξηση
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της αβεβαιότητας, αλλά επιτρέπει ο µηχανισµός να µην παρεµποδίζεται από π.χ. νοµικής
φύσεως θέµατα. Σ’ αυτή την περίπτωση το
κόστος το υφίσταται ο φορέας εξυγίανσης, ο
οποίος µπορεί να παρέµβει υπό προϋποθέσεις. Ένα γενικό πρόβληµα είναι ότι, αν η
ανακεφαλαιοποίηση µε ίδια µέσα εφαρµοστεί
σε δύο τράπεζες, ενδέχεται να οδηγήσει σε
διαφορετική κατανοµή ζηµιών, γεγονός που
σηµαίνει ότι δεν εξασφαλίζεται ίση µεταχείριση µεταξύ πιστωτών.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανακεφαλαιοποίηση µε ίδια µέσα (bail-in) θεωρείται εργαλείο
εξυγίανσης (πιο αναλυτικά βλ. το Πλαίσιο 2
και το Πλαίσιο 3) και µπορεί να εφαρµοστεί
µόνο όταν µια τράπεζα καλύπτει τα κριτήρια,
δηλαδή (α) έχει πτωχεύσει ή είναι πιθανό να
πτωχεύσει, (β) δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος διάσωσης µε ιδιωτικά κεφάλαια ή εποπτικές παρεµβάσεις και (γ) η εξυγίανση εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Το πρώτο κριτήριο καθορίζεται από την ΕΚΤ, ενώ το Συµβούλιο Εξυγίανσης αποφαίνεται για τα άλλα
δύο. Αν συντρέχουν όλοι οι παραπάνω λόγοι
το Συµβούλιο µπορεί να εφαρµόσει την ανακεφαλαιοποίηση µε ίδια µέσα είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό µε άλλες τεχνικές
εξυγίανσης, όπως η δηµιουργία µεταβατικής
τράπεζας ή η µεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού/παθητικού.
Το ζήτηµα που προκάλεσε πολλές διαβουλεύσεις ήταν ο καθορισµός της έννοιας
“πιθανό να πτωχεύσει”, καθώς µπορεί να
λάβει πολλές ερµηνείες. Παραδείγµατος
χάριν, αν η τράπεζα βρίσκεται σε καθεστώς
προ-εξυγίανσης (έγκαιρης παρέµβασης) και ο
προγραµµατισµός κεφαλαίων περιλαµβάνει
την ανάγκη χρησιµοποίησης κρατικών κεφαλαίων, αυτό αποτελεί ένδειξη πιθανότητας
πτώχευσης; Η Οδηγία δίνει µια δυνατότητα
2 7 Στις ΗΠΑ το FDIC καθιέρωσε την προσέγγιση του Μοναδιαίου
Σηµείου Εξυγίανσης, αλλά αντί να επικεντρώνεται στο ανώτατο
οργανωτικό επίπεδο µιας τράπεζας, δηµιουργεί µια προσωρινή
επιχείρηση (bridge company) στην οποία µεταφέρει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και εκδίδει µετοχές της επιχείρησης τις οποίες
ενεχυράζει υπέρ αυτών που έχουν απαιτήσεις έναντι της τράπεζας (βλ. “Resolution of Systemically Important Financial
Institutions: The Single Point of Entry Strategy,” 78 Fed. Reg.
76614, Dec. 18, 2013).
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ευελιξίας καθώς προβλέπει ότι σε ορισµένες
περιπτώσεις η χρησιµοποίηση κρατικών
κεφαλαίων δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη και
ένδειξη πιθανότητας πτώχευσης. Αυτό αφορά
µόνο φερέγγυες τράπεζες και υπό την προϋπόθεση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό της
Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το πλαίσιο κρατικής βοήθειας προς το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα (βλ. Banking Communication 2013/C,
216/01, 30 July 2013).28 Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι η χρησιµοποίηση κρατικών κεφαλαίων
µπορεί να γίνει αποδεκτή αν είναι προληπτικού και προσωρινού χαρακτήρα και ανάλογου
µεγέθους µε τις επιπτώσεις µιας σοβαρής διαταραχής (βλ. Micossi et al. 2014).
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28 Από το 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε σειρά αποφάσεων
για πλαίσιο κρατικής βοήθειας προς το χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα. Η νοµική βάση των αποφάσεων ήταν η πρόβλεψη της
Συνθήκης (107-109 TFEU) για δυνατότητα λήψης έκτακτων
µέτρων λόγω σοβαρών διαταραχών στις οικονοµίες των κρατώνµελών. Καθώς η κρίση εξελισσόταν το πλαίσιο αναθεωρήθηκε
πολλές φορές για να συµπεριλάβει τα νέα δεδοµένα. Με την ανακοίνωση του εγχειρήµατος της τραπεζικής ένωσης, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θεώρησε ότι απαιτείται ένα προσωρινό πλαίσιο µέχρι
την ολοκλήρωση της ένωσης και προέβη στην δηµοσιοποίηση της
30 Ιουλίου 2013. Η καινοτοµία του νέου πλαισίου είναι ότι προβλέπεται η υποχρεωτική συµµετοχή των πιστωτών µιας τράπεζας
στην ανακεφαλαιοποίηση, πριν την παροχή κρατικής βοήθειας.
Πιο συγκεκριµένα προβλέπονται δύο περιπτώσεις: α) η τράπεζα
να µην πληροί τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και β) η τράπεζα να πληροί τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις αλλά να
έχει προσδιοριστεί έλλειµµα κεφαλαίων από την εποπτική αρχή.
Στην πρώτη περίπτωση η συµµετοχή των πιστωτών προηγείται της
κρατικής βοήθειας, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, που καλύπτει π.χ.
τα αποτελέσµατα µιας άσκησης προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων, η συµµετοχή µπορεί να λάβει τη µορφή µετατροπής σε
ίδια κεφάλαια µόνο αν δεν µπορεί να καλυφθεί το έλλειµµα κεφαλαίων µε άλλο τρόπο.

Πλαίσιο 2

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΕ Ι∆ΙΑ ΜΕΣΑ (BAIL-IN)
Η διάσωση µε ίδια µέσα (bail-in) αποτελεί µια διαδικασία εξυγίανσης που στόχο έχει να διασφαλίσει ότι το κόστος µιας ενδεχόµενης πτώχευσης φέρουν οι επενδυτές σε µια τράπεζα. Μπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: (α) την υποχρεωτική µετατροπή των πιστωτών σε µετόχους
(debt conversion) ή (β) τη διαγραφή της ονοµαστικής αξίας των απαιτήσεων των πιστωτών
(write-down) (βλ. IMF 2012). Για να µπορούν να εφαρµοστούν οι δύο προσεγγίσεις, πρέπει
να υπάρχουν τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που νοούνται ως οιονεί κεφάλαια µε βάση τους εποπτικούς κανόνες. Το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ ορίζει επακριβώς τα µέσα και πώς αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν όταν η τράπεζα προσεγγίσει ένα κρίσιµο σηµείο βιωσιµότητας (point
of non-viability).
Είναι πολύ σηµαντικό να γίνει η διάκριση µεταξύ αυτόµατων µετατροπών (automatic conversions)
και θεσµικών µετατροπών (contractual conversions). Η πρώτη περίπτωση αφορά χρηµατοοικονοµικά µέσα µε ρήτρα µετατροπής εφόσον επέλθει κάποιο καθορισµένο γεγονός κινδύνου που
ενεργοποιεί τη µετατροπή (π.χ. Contingent Convertible Securities – CoCos). Σ’ αυτή την περίπτωση, η µετατροπή σε ίδια κεφάλαια είναι αυτόµατη. Αντίθετα, στην περίπτωση των θεσµικών
µετατροπών η απόφαση δεν είναι αυτόµατη και λαµβάνεται από την αρµόδια αρχή. Και στις δύο
περιπτώσεις η κρίσιµη παράµετρος είναι το σηµείο ενεργοποίησης της µετατροπής. Στόχος είναι
να παραµείνει η τράπεζα σε λειτουργία και συνεπώς πρέπει να αποφευχθεί τυχόν καθυστερηµένη µετατροπή. Η ισχύουσα µέθοδος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών έχει το πλεονέκτηµα
ότι προστατεύεται η αξία των στοιχείων του ενεργητικού και δίνονται στην αρµόδια αρχή περισσότερες ευχέρειες υλοποίησης των συµβατικών µέτρων εξυγίανσης.1 Και στις δύο πάντως περιπτώσεις η µετατροπή οδηγεί σε αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τη στιγµή που χρειάζονται περισσότερο και γι’ αυτό θεωρείται ένα κατ’ εξοχήν αντικυκλικό µέτρο.
Για να συµβεί αυτό, κάθε τράπεζα πρέπει να έχει χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία δύνανται
να διαγραφούν προς απορρόφηση ζηµιών ή/και να µετατραπούν σε µετοχικό κεφάλαιο υπό συγκε1 Βλ. οµιλία του Ben S. Bernanke στο Federal Deposit Insurance Corporation’s Forum on Mortgage Lending for Low and Moderate Income
Households, Arlington, Virginia, 8 Ιουλίου 2008 και κατάθεσή του ενώπιον της Committee on Financial Services, U.S. House of
Representatives, 10 Ιουλίου 2008.
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κριµένες προϋποθέσεις και συνθήκες (bail-inable instruments) ώστε να υπάρχει επαρκές απόθεµα για απορρόφηση ζηµιών. Στο πλαίσιο του Ενιαίου Μηχανισµού Εξυγίανσης το Συµβούλιο,
σε συνεργασία µε τις εποπτικές αρχές, µπορεί να ορίζει το ποσοστό αυτών των µέσων στη διάρθρωση κεφαλαίων µιας τράπεζας (Minimum Requirement of Eligible Liabilities – MREL). Ο διαχωρισµός των χρηµατοοικονοµικών µέσων µπορεί να συµβάλει στη διαφάνεια, καθώς και στη
δηµιουργία χωριστών δευτερογενών αγορών (βλ. Kenadjian 2014).
Η επέκταση της διάσωσης µε ίδια µέσα σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν θεωρούνται κεφάλαια ή οιονεί κεφάλαια δηµιουργεί θέµατα προς επίλυση. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις (βλ. Huertas 2014): πρώτον, η προσέγγιση του καταρράκτη (waterfall approach), όπου καθορίζεται µια επιπλέον οµάδα χρηµατοοικονοµικών µέσων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανακεφαλαιοποίηση, και δεύτερον, η προσέγγιση της εξαίρεσης (carve-out approach), όπου τα µέσα στο
σύνολό τους θεωρείται ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περίπτωση ανακεφαλαιοποίησης,
µε εξαίρεση ορισµένα συγκεκριµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Κατ’ ουσίαν, και οι δύο προσεγγίσεις επιχειρούν κάποια µορφή διάκρισης µεταξύ των πιστωτών της τράπεζας και συνήθως
συνδυάζονται µε την πολιτική της προτίµησης των καταθετών (depositor preference).

Πλαίσιο 3

ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ (DEPOSITOR DISCIPLINE)
Με τη νέα Οδηγία για την εξυγίανση των τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί µια στροφή
στην πολιτική εξυγίανσης των τραπεζών, εισάγοντας την έννοια της πειθαρχίας από τους καταθέτες (depositor discipline).
Η πειθαρχία της αγοράς (market discipline) είναι µια γενικότερη έννοια και νοείται ως το σύνολο
των µέτρων που µπορούν να υιοθετήσουν οµαδικά οι παράγοντες της αγοράς σε περίπτωση υπερβολικής ανάληψης κινδύνων από µια τράπεζα. Η επιβολή πειθαρχίας όµως είναι συνάρτηση α)
της δυνατότητας των παραγόντων να έχουν τεκµηριωµένη άποψη για την οικονοµική κατάσταση
της τράπεζας και β) της ικανότητάς τους να επηρεάζουν τις αποφάσεις της τράπεζας. Στη βιβλιογραφία όλα τα παραπάνω κωδικοποιούνται ως επιβολή πειθαρχίας από τους καταθέτες (depositor discipline), µε συνιστώσες την ικανότητα παρακολούθησης (monitoring ability) και την ικανότητα επιρροής (influencing ability). Η πίεση που µπορούν να ασκήσουν οι παράγοντες της αγοράς µπορεί να εκδηλωθεί ως αποτέλεσµα τιµής (price effect), όπου απαιτούν επιπλέον ασφάλιστρο κινδύνου, ή ως αποτέλεσµα ποσότητας (quantity effect), όπου αποσύρουν τα κεφάλαιά
τους από την τράπεζα.
Η ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία έχει µελετήσει το θέµα, αλλά τα συµπεράσµατα είναι αλληλοσυγκρουόµενα. Γενικά, στις πιο ανεπτυγµένες αγορές φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα επιβολής
πειθαρχίας, αλλά σε λιγότερο ώριµες αγορές υπάρχουν πολλοί θεσµικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τα κίνητρα, όπως π.χ. η “κοινή πεποίθηση” ότι οι καταθέσεις είναι στο σύνολό
τους διασφαλισµένες από τις πολιτικές εξυγίανσης που είχαν ακολουθηθεί στο παρελθόν, όπου
διασφαλίστηκε το σύνολο των καταθέσεων. Οι Berger and Turk-Ariss (2013), σε µελέτη δείγµατος
τραπεζών από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, εξέτασαν την επίδραση στην πειθαρχία από τους καταθέτες πριν και µετά την κρίση του 2007/08. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι υπήρχε πειθαρχία πριν
από την κρίση, αλλά ότι ο βαθµός διαφοροποιείται µεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Επίσης, ο βαθµός πει-
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θαρχίας εξαρτάται από το µέγεθος της τράπεζας και από το αν είναι εισηγµένη ή όχι στο χρηµατιστήριο. Μετά την κρίση οι καταθέτες είναι πιο ευαίσθητοι στα θεµελιώδη χαρακτηριστικά
κινδύνου των τραπεζών, αλλά ο βαθµός πειθαρχίας που επιβάλλουν έχει µειωθεί ως αποτέλεσµα των κυβερνητικών παρεµβάσεων για τη διάσωση των τραπεζών.
Παρά τα αντικρουόµενα θεωρητικά αποτελέσµατα, θεσµικά έχει οριστικοποιηθεί ότι οι καταθέτες που δεν καλύπτονται από το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων, δηλαδή οι µεγάλοι καταθέτες, ενδέχεται να υποστούν το κόστος εξυγίανσης µιας τράπεζας. Αυτό αλλάζει τη συµπεριφορά
τους, καθώς πρέπει να “δρουν ως επενδυτές”, έννοια που πρώτη φορά χρησιµοποιήθηκε µετά
τις νοµοθετικές µεταβολές στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του ’90.1 Για να µπορέσει αυτό
να υλοποιηθεί, πρέπει να συνοδευθεί µε επιπλέον µέτρα που ενδυναµώνουν τη διαφάνεια των
τραπεζών και βελτιώνουν την ικανότητα των καταθετών να προσδιορίσουν το προφίλ κινδύνου.
Η επίπτωση της επιπλέον διαφάνειας έχει µελετηθεί από τους Gick and Pausch (2012), οι οποίοι
εστιάζουν την ανάλυση σε ένα πολύ συγκεκριµένο γεγονός, τη δηµοσιοποίηση της διαδικασίας
και των αποτελεσµάτων των ασκήσεων προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκαν στις ΗΠΑ.2 Χρησιµοποιώντας το πλαίσιο της θεωρίας των παιγνίων, αναπτύσσουν ένα υπόδειγµα πειθούς (persuasion game) µε ποµπό του µηνύµατος τις εποπτικές αρχές και αποδέκτες
τους παράγοντες της αγοράς. Οι αρχές έχουν κίνητρο άριστου σχεδιασµού της άσκησης µε παράλληλη υλοποίηση ενός µηχανισµού δηµοσιοποίησης. Η δηµοσιοποίηση των µεθόδων και των αποτελεσµάτων επηρεάζει θετικά τις αποφάσεις των αποδεκτών των πληροφοριών.
1 Βλ. Jens, William G. and David F. Scott (1992), “Banks in distress: Depositors must act like investors”, Business Forum, 17(4).
2 Πριν από τη δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων υπήρχε σηµαντική εσωτερική διαβούλευση στις εποπτικές αρχές για το βαθµό δηµοσιοποίησης των επιπτώσεων. Τελικά αποφασίστηκε η δηµοσιοποίηση µε το παρακάτω σκεπτικό: “the decision to depart from the
standard practice of keeping examination information confidential has led supervisors to take the unusual step of publically reporting
the findings of this supervisory exercise.”

6 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (HARMONISED DEPOSIT
GUARANTEE SCHEME – HDGS)
Το πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώθηκε το 1994 µε
στόχο την ενίσχυση της λιανικής τραπεζικής µε
την καθιέρωση ελάχιστων προτύπων για την
ασφάλιση των καταθέσεων. Όµως η εναρµόνιση µεταξύ των κρατών-µελών υπήρξε πολύ
µικρή. Εναλλακτικά σχήµατα είχαν καθιερωθεί σε διάφορες χώρες µε διάφορα επίπεδα
κάλυψης, αποδεκτούς καταθέτες, χρόνο πληρωµής κ.λπ. Τα σχήµατα αυτά αποδείχθηκαν
ανεπαρκή στην κρίση, καθώς δεν ήταν προετοιµασµένα να αντιµετωπίσουν κρίσεις
τέτοιων διαστάσεων, µε συνέπεια την ανάγκη
κυβερνητικής παρέµβασης (π.χ. Ηνωµένο
Βασίλειο, Ισλανδία). Έτσι, ανελήφθη σειρά
νοµοθετικών πρωτοβουλιών29 (βλ. Cariboni et
al. 2008, Gerhardt and Lannoo 2011), µε

τελευταία την εκ νέου αναθεώρηση της Οδηγίας στις 16.4.2014. Οι αναθεωρήσεις αποτελούν µια συνεχή διαδικασία µε στόχο την
εναρµόνιση των κανόνων και τη βελτίωση της
προστασίας των καταθετών. Όµως η βασική
διάρθρωση του ευρωπαϊκού συστήµατος
εγγύησης καταθέσεων δεν µεταβάλλεται
δραστικά. Αν και υπάρχουν προτάσεις για
αλλαγή του πλαισίου (βλ. Schoenmaker and
Gros 2012) και παραχώρηση εποπτικών αρµοδιοτήτων ή αρµοδιοτήτων εξυγίανσης και ρευστοποίησης των τραπεζών κατά τα πρότυπα
του FDIC, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για
τόσο δραστικές αλλαγές.
29 Η αλλαγή του συστήµατος εγγύησης καταθέσεων ήταν µεταξύ των
προτάσεων της οµάδας de Larosière για την αναµόρφωση της αρχιτεκτονικής της τραπεζικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU
chaired by Jacques de Larosière, Brussels, 25.2.2009.
“Recommendation 14: Deposit Guarantee Schemes (DGS) in the EU
should be harmonized and preferably be pre-funded by the private
sector (in exceptional cases topped up by the State) and provide high,
equal protection to all bank customers throughout the EU.”
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Στη συνέχεια εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος εγγύησης καταθέσεων στην ΕΕ και ιδιαίτερα η εξέλιξη του
κανονιστικού πλαισίου.
(i) Μορφή
Στην ΕΕ κάθε κράτος-µέλος είναι υποχρεωµένο να έχει τουλάχιστον ένα εθνικό σύστηµα
εγγύησης καταθέσεων. Η Οδηγία για την
εγγύηση των καταθέσεων διατηρεί τα εθνικά
συστήµατα και επιδιώκει τη µεγαλύτερη εναρµόνισή τους. Η προσέγγιση αυτή µπορεί να
εφαρµοστεί πιο εύκολα και χωρίς πολιτικές
τριβές, αλλά δηµιουργεί προβλήµατα ανταγωνισµού και δεν αντιµετωπίζει καίρια το πρόβληµα της κίνησης των κεφαλαίων προς πιο
εύρωστες χώρες και τράπεζες (fly to quality).
Εντός της ΕΕ µια τράπεζα µπορεί να επεκταθεί µε την ίδρυση θυγατρικής, η οποία υπόκειται στο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων της
χώρας υποδοχής, ή µε την ίδρυση καταστηµάτων, τα οποία υπόκεινται στο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων της χώρας καταγωγής. Η διαφοροποίηση των δύο συστηµάτων µπορεί να
δηµιουργήσει θέµατα ανταγωνισµού. Όσον
αφορά το θέµα της κίνησης κεφαλαίων εντός
της ευρωζώνης, αυτό έλαβε σηµαντικές διαστάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.
Κεφάλαια από τις χώρες της περιφέρειας
κατευθύνθηκαν προς τις χώρες του κέντρου
καθώς η κρίση εξελισσόταν. Υπό ορισµένες
προϋποθέσεις θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν προβλεπόταν η δηµιουργία ενός Ενιαίου Οργανισµού, ο οποίος θα κάλυπτε όλες
τις καταθέσεις πανευρωπαϊκά. Όµως µια
τέτοια απόφαση είναι πολιτικά δυσεφάρµοστη,
καθώς οδηγεί σε πλήρη αµοιβαιοποίηση των
κινδύνων. Η εναρµόνιση των συστηµάτων είναι
µερική λύση, καθώς κάθε εθνικό σύστηµα έχει
ως έσχατη υποστήριξη τους εθνικούς προϋπολογισµούς, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν η
αιτία της µετακίνησης κεφαλαίων. Επίσης, η
δηµιουργία Ενιαίου Οργανισµού δεν µπορεί
να εξεταστεί µεµονωµένα, καθώς αποτελεί
µέρος του χρηµατοοικονοµικού πλέγµατος
ασφαλείας και συναρτάται και µε το µηχανισµό εξυγίανσης, ο οποίος παραµένει σε εθνικό
επίπεδο. Στην ευρωζώνη, αν και είναι υπό
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καθιέρωση ο Ενιαίος Μηχανισµός Εξυγίανσης, ο Ενιαίος Μηχανισµός Εγγύησης Καταθέσεων παραµένει µακροχρόνιος στόχος. Βραχυχρόνια ο πολιτικός συµβιβασµός κατέληξε
στη λύση της διατήρησης των εθνικών σχηµάτων εγγύησης καταθέσεων και στην επιδίωξη
της περαιτέρω εναρµόνισής τους.
(ii) Συµµετοχή
Αρχικά η συµµετοχή στα εθνικά συστήµατα
εγγύησης καταθέσεων δεν ήταν υποχρεωτική
για όλες τις τράπεζες, αν αυτές ήταν µέρος
άλλων ισοδύναµων σχηµάτων. Αυτό καταργήθηκε και η συµµετοχή είναι υποχρεωτική,
ώστε όλοι οι καταθέτες να καλύπτονται από
την πτώχευση οποιασδήποτε τράπεζας καλύπτεται από το σχήµα. Με αυτόν τον τρόπο το
κόστος της πτώχευσης επιµερίζεται σε όλες
τις τράπεζες και όχι σε όσες συµµετέχουν
στο σύστηµα.
(iii) Ύψος κάλυψης
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η κάλυψη είχε οριστεί στο ελάχιστο των 20.000 ευρώ, αλλά
υπήρχαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ
των εθνικών συστηµάτων, οι οποίες αντανακλούσαν ιστορικές συµπεριφορές και διαφορές στο κατά κεφαλήν εισόδηµα, χωρίς να
λαµβάνεται η πολιτική απόφαση για εναρµόνιση. Η προσέγγιση άλλαξε δραµατικά το
2008, όταν το Συµβούλιο αύξησε το όριο στα
50.000 ευρώ µε στόχο τα 100.000 ευρώ το 2010,
ως όριο µέγιστης εναρµόνισης. Το όριο αυτό
είναι σε ισχύ µέχρι σήµερα30 και το σύνολο
των εθνικών συστηµάτων έχει προσαρµοστεί
σε αυτό.
Το ύψος κάλυψης πρέπει να είναι µεγάλο για
ψυχολογικούς και πολιτικούς λόγους ώστε να
αποτρέπει τον πανικό και να δείχνει προσήλωση στο στόχο. Το ύψος των 100.000 ευρώ
καλύπτει µεγάλο ποσοστό των καταθέσεων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (95%) και κατ’
ουσίαν το σύστηµα έχει µετατραπεί σε οιονεί
3 0 Σε ορισµένες ειδικές περιπτώσεις καλύπτονται για περιορισµένο
χρονικό διάστηµα και καταθέσεις µεγαλύτερες των 100.000 ευρώ.
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απεριόριστης κάλυψης. Αν επιπλέον ληφθεί
υπόψη ότι η κάλυψη είναι ανά καταθέτη ανά
τράπεζα, προκύπτει ότι η πραγµατική
κάλυψη είναι µεγαλύτερη από το όριο που
έχει θεσπιστεί. 31
Τέλος, έχει καταργηθεί και η δυνατότητα της
συνυπευθυνότητας (coinsurance), η οποία
όπου υπήρχε δεν εφαρµόστηκε. Παραδείγµατος χάριν, συνυπευθυνότητα µέχρι 10%
ίσχυε στο Ηνωµένο Βασίλειο µέχρι την πτώχευση της Northern Rock, η οποία όµως δεν
εφαρµόστηκε όταν η τράπεζα πτώχευσε.
(iv) Χρηµατοδότηση
Ο µηχανισµός χρηµατοδότησης καθώς και τα
συνολικά κεφάλαια είναι θέµατα που επηρεάζουν την εµπιστοσύνη των καταθετών στο
σύστηµα. Στην αρχική Οδηγία δεν υπήρχε
αναφορά στα θέµατα αυτά και υπήρχαν διαφοροποιήσεις ανά κράτος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της το 2008 υπολόγισε ότι
στις περισσότερες χώρες τα κεφάλαια δεν
κάλυπταν το 1% των επιλέξιµων καταθέσεων
και κατά µέσο όρο ήταν 0,53% για την ΕΕ-15.
Επίσης, σε άσκηση προσοµοίωσης κρίσης
φάνηκε ότι το σύστηµα σε όλη την ΕΕ µπορεί
να καλύψει ένα σενάριο τραπεζικής κρίσης
µικρής κλίµακας. Ορισµένες χώρες µπορούν
να καλύψουν κρίση µεσαίας κλίµακας αλλά
καµία µεγάλης κλίµακας. Στην πράξη, αποδείχθηκε ότι και το σενάριο για µεγάλης κλίµακας κρίση (8,9 δισεκ. ευρώ ζηµία) ήταν
ήπιο, αφού η κρίση της Northern Rock στο
Ηνωµένο Βασίλειο δηµιούργησε 25 δισεκ.
λίρες ζηµία, γεγονός που υποχρέωσε την
κυβέρνηση σε παρέµβαση.
Η νέα Οδηγία θέτει ως στόχο τα εθνικά
συστήµατα εγγύησης καταθέσεων να συγκεντρώσουν κεφάλαια ίσα µε το 0,8% των επιλέξιµων καταθέσεων, εντός δεκαετίας µε εκ
των προτέρων εισφορές, οι οποίες υπολογίζονται µε ένα µικτό σύστηµα σταθερού ποσοστού και διαφοροποιηµένου ποσοστού µε
βάση τον κίνδυνο. Αν, σε περίπτωση πτώχευσης µιας τράπεζας, τα κεφάλαια δεν επαρκούν, οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να
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παρέχουν εκ των υστέρων χρηµατοδότηση έως
το 0,5% των επιλέξιµων καταθέσεων. Κατ’
ουσίαν εισάγεται ο συνδυασµός 60%-40% εκ
των προτέρων µε εκ των υστέρων χρηµατοδότηση, καθώς η τρέχουσα κερδοφορία των
ευρωπαϊκών τραπεζών δεν είναι ιδιαίτερα
ισχυρή. Επίσης εισάγεται και η δυνατότητα
δανεισµού κεφαλαίων µεταξύ των εθνικών
συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων.
(v) Επιλέξιµες καταθέσεις και χρόνος πληρωµής
Η βασική αρχή για να καταστεί ένα προϊόν
επιλέξιµο είναι η πλήρης αποπληρωµή του,
δηλαδή χωρίς έκπτωση στο κεφάλαιο. Οι
απλές καταθέσεις, σε οποιοδήποτε νόµισµα,
εµπίπτουν στον ορισµό, αλλά καταθέσεις µε
πιο περίπλοκα χαρακτηριστικά, όπως καταθέσεις η αξία των οποίων εξαρτάται από ένα
χρηµατιστηριακό δείκτη, δεν καλύπτονται.
Επίσης, σε περίπτωση πτώχευσης η πληρωµή
πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός 20 ηµερών,
προθεσµία που προβλέπεται να µειωθεί σε 7
ηµέρες µέχρι το 2024. Αυτό απαιτεί σηµαντική
απλοποίηση των διαδικασιών, καθώς µελέτη
της ΕΕ έδειξε ότι σε ορισµένες χώρες η διαδικασία περιλαµβάνει µέχρι και 21 βήµατα.32
(vi) ∆ιαφορές από το Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης
Όπως αναλύθηκε, στη ευρωζώνη έχει αποφασιστεί η σύσταση Ενιαίου Ταµείου Εξυγίανσης.
Παρόµοιο ταµείο δεν έχει αποφασιστεί για την
εγγύηση των καταθέσεων, αν και αυτό παρα31 Με την εναρµόνιση στο ποσό των 100.000 ευρώ παύει να έχει
νόηµα η συµπληρωµατική κάλυψη (topping-up) που µπορούσαν να
παρέχουν καταστήµατα τα οποία λειτουργούσαν σε χώρες υποδοχής µε υψηλότερη κάλυψη. Αν ένα κατάστηµα λειτουργούσε σε
χώρα µε υψηλότερη κάλυψη, οι καταθέτες απολάµβαναν την
κάλυψη της χώρας καταγωγής καθώς και την επιπλέον κάλυψη της
χώρας υποδοχής. Αυτή η δυνατότητα είχε το πλεονέκτηµα της ίσης
µεταχείρισης των καταθετών σε µια τράπεζα, αλλά το µειονέκτηµα
της άνισης µεταχείρισης των καταθετών σε µια χώρα. Επίσης, το
σύστηµα εγγύησης καταθέσεων, σε περίπτωση πτώχευσης, έπρεπε
να καταβάλλει ποσά σε τράπεζα η οποία δεν τελούσε υπό την
άµεση εποπτεία του. Ακόµη µεγαλύτερα προβλήµατα δηµιουργούνταν όταν µια κατηγορία καταθετών ήταν επιλέξιµη σε µια
χώρα αλλά δεν ήταν επιλέξιµη σε άλλη.
32 Προβλέπεται ότι σε περίπτωση πτώχευσης ο καταθέτης δεν απαιτείται να υποβάλει αίτηση αποζηµίωσης, αλλά η διαδικασία ενεργοποιείται αυτόµατα. Επίσης, ο καταθέτης απευθύνεται στο εγχώριο σύστηµα εγγύησης καταθέσεων (single point contact), χωρίς
να απαιτείται επαφή µε άλλα συστήµατα, για να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις του. Τα συστήµατα είναι υποχρεωµένα να έχουν δηµιουργήσει διαύλους επικοινωνίας.
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µένει µακροχρόνιος στόχος και όλες οι παράµετροι θα εξεταστούν εντός του τρέχοντος
έτους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δύο ταµεία
δεν είναι παρόµοια, αφού έχουν (ή θα έχουν)
διαφορετικό στόχο. Το µεν ταµείο εγγύησης
καταθέσεων καλύπτει µόνο τους επιλέξιµους
καταθέτες, ενώ το ταµείο εξυγίανσης διασφαλίζει ότι µια τράπεζα µπορεί να ορθοποδήσει
και καλύπτει το κόστος της εξυγίανσης.

7 ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η έκθεση των τεσσάρων προέδρων (βλ. Van
Rompuy, H., J.M. Barroso, J.C. Juncker, and
M. Draghi (2012), “Προς µια Γνήσια (genuine)
Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση”) περιγράφει τα βήµατα για τη δηµιουργία µιας σταθερής και ολοκληρωµένης αρχιτεκτονικής στο
χρηµατοπιστωτικό, το δηµοσιονοµικό, τον
οικονοµικό και τον πολιτικό τοµέα, προκειµένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα του
ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο
σύνολό της. Έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα
προς τη δηµοσιονοµική ενοποίηση και ορισµένα δειλά βήµατα προς την πολιτική ενοποίηση, κυρίως µε τη βελτίωση της οικονοµικής διακυβέρνησης. Η µεγαλύτερη πρόοδος
σηµειώθηκε στην τραπεζική ενοποίηση, όπου
οι εξελίξεις ήταν πολύ γοργές. Αποφασίστηκε
η υλοποίηση της τραπεζικής ένωσης µε τρεις
πυλώνες, που αναπτύχθηκαν διεξοδικά στην
παρούσα µελέτη, µε στόχο τη διάρρηξη του
δεσµού µεταξύ υπερχρεωµένων κρατών-αδύναµων τραπεζών, την ανάσχεση του κατακερµατισµού των κεφαλαιαγορών, την αποκατάσταση της µετάδοσης της νοµισµατικής
πολιτικής και την οµαλοποίηση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων. Η νοµική προεργασία έχει ολοκληρωθεί και τώρα έχει αρχίσει η φάση της υλοποίησης, που αναµένεται
δύσκολη και µακρά.
Η τραπεζική ένωση επιδιώκει να επιλύσει αυτά
τα προβλήµατα ξεκινώντας µε την οµαλοποίηση της αγοράς κρατικών οµολόγων ώστε να
διαχωριστεί ο κίνδυνος χώρας από τον κίνδυνο
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αντισυµβαλλοµένου. Επίσης, µε τις πρωτοβουλίες για ενιαίους κανόνες και ενιαία εποπτεία
επιχειρείται να σταλεί ένα σαφές µήνυµα για
την ευρωστία των τραπεζών και να αρθούν
όλες οι αµφιβολίες για την ποιότητα του ενεργητικού τους. Σε περιπτώσεις προβληµάτων, το
ενιαίο πλαίσιο εξυγίανσης καθιερώνει διαδικασίες και αµοιβαιοποίηση των πόρων ώστε να
περιοριστούν ενδεχόµενα συστηµικά προβλήµατα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι καθιερώνει εκ
των προτέρων γνωστούς κανόνες κατανοµής
των ζηµιών, όπου για πρώτη φορά προβλέπεται η συµµετοχή των µεγάλων καταθετών στην
εξυγίανση των τραπεζών. Αυτό είναι βέβαιο ότι
θα µεταβάλει τις συµπεριφορές από την πλευρά
τόσο των καταθετών όσο και των τραπεζών. Για
τους µικρούς καταθέτες ο εναρµονισµός των
συστηµάτων εγγύησης καταθέσεων αναµένεται
να δηµιουργήσει ένα µεγαλύτερο αίσθηµα
ασφάλειας και να περιορίσει τις κινήσεις καταθέσεων εντός της ΕΕ.
Τα παραπάνω αναµένεται να οµαλοποιήσουν
την τραπεζική αγορά εντός της ευρωζώνης και
να δηµιουργήσουν ένα αποτελεσµατικότερο
τραπεζικό σύστηµα, το οποίο θα είναι σε θέση
να υποστηρίζει την οικονοµική ανάπτυξη. Η
διασυνοριακή τραπεζική θα ανακτήσει το
δυναµισµό της και οι τράπεζες θα αναστρέψουν την αυξανόµενη αποστροφή προς τον
κίνδυνο. Η νοµισµατική πολιτική θα µπορεί να
είναι πιο αποτελεσµατική και να µεταφέρει το
στίγµα της στην πραγµατική οικονοµία. Οι
συνθήκες αυτές θα δηµιουργήσουν ευνοϊκές
προϋποθέσεις για τη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων. Τα επιτόκια θα οµαλοποιηθούν
και δεν αναµένεται να παρατηρούνται µεγάλες αποκλίσεις µεταξύ των κρατών-µελών.
Σηµασία έχει τα επιτόκια να αντικατοπτρίζουν
τον ιδιοσυγκρατικό κίνδυνο και όχι τη χώρα
καταγωγής ή δραστηριοποίησης. Βεβαίως, ο
κίνδυνος χώρας θα συνεχίζει να επηρεάζει το
ασφάλιστρο κινδύνου και τα επιτόκια, όσο το
ρυθµιστικό πλαίσιο µεροληπτεί υπέρ των κρατικών οµολόγων και δεν προχωρούν τα υπόλοιπα σκέλη της “γνήσιας” οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Ο τραπεζικός τοµέας είναι κεντρικής σηµασίας για το ευρωπαϊκό χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα, καθώς παρέχει τα 2/3 των συνολικών
πιστώσεων, και συνεπώς επηρεάζει τη λειτουργία της πραγµατικής οικονοµίας. Η εποπτεία του τραπεζικού τοµέα δεν είναι ένα
τεχνικό θέµα, καθώς απαιτεί σε σηµαντικό
βαθµό υποκειµενική κρίση. Ένα πλήρες και
αποτελεσµατικό σύστηµα προληπτικής εποπτείας πρέπει να εξετάζει τον τραπεζικό
κλάδο µε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις:

την οικονοµική ευρωστία είναι και η αποτελεσµατική οργάνωση µιας τράπεζας, ώστε να
έχει τη δυνατότητα αποτροπής προβληµάτων
που σχετίζονται µε συστήµατα, διαδικασίες
και ηθεληµένα ή µη ανθρώπινα λάθη. Με άλλα
λόγια, πρέπει να υπάρχει ένα αποτελεσµατικό
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που να διασφαλίζει ότι η τράπεζα λειτουργεί σύµφωνα
µε καταγεγραµµένους κανόνες και διαδικασίες, καθώς και ότι υπάρχουν συστήµατα προληπτικού ελέγχου για την αποτροπή δυσλειτουργιών και ζηµιών.
(iii) ∆ιαχείριση ρευστότητας

•
•

Μικροπροληπτική εποπτεία
Μακροπροληπτική εποπτεία

1 ΜΙΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Η µικροπροληπτική εποπτεία των τραπεζών
εξετάζει όλους εκείνους τους παράγοντες που
επηρεάζουν την ασφάλεια και την ευρωστία
των τραπεζών, µε σκοπό την προστασία των
καταθετών. Ο απώτερος στόχος είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πτώχευσης
µιας τράπεζας και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται παρέχουν εναλλακτικά επίπεδα
(layers) προστασίας.

Το τρίτο επίπεδο προστασίας αναφέρεται στη
διαχείριση της ρευστότητας. Η τρέχουσα
κρίση ανέδειξε µε δραµατικό τρόπο τον κίνδυνο ρευστότητας, ο οποίος εν µέρει είχε
παραµεληθεί, καθώς η επαρκής ρευστότητα
εθεωρείτο σηµάδι ευρωστίας. Όµως δεν διαγνώστηκε εγκαίρως ότι αυτό οδήγησε σε
χαλάρωση των πιστωτικών κριτηρίων. Επίσης,
τα σχήµατα τιτλοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν για άντληση ρευστότητας εισήγαγαν
µια νέα διάσταση στη ρευστότητα που δεν
έγινε απολύτως κατανοητή. Συνεπώς, στόχος
είναι ο προσδιορισµός του επαρκούς “επιπέδου” ρευστότητας.

(i) Επάρκεια κεφαλαίων
2 ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Το πρώτο επίπεδο προστασίας αναφέρεται
στα κεφάλαια της τράπεζας και ειδικότερα
στο θέµα της κεφαλαιακής επάρκειας. Μια
επαρκώς κεφαλαιοποιηµένη τράπεζα σηµαίνει ότι αναλαµβάνει κινδύνους µε επαρκή ίδια
µέσα. Έχει διεθνώς αναγνωριστεί ότι κάθε
τράπεζα πρέπει να λειτουργεί µε ορισµένα
ελάχιστα ίδια κεφάλαια που αποτελούν
εγγύηση για τους καταθέτες σε περίπτωση
προβληµάτων.
(ii) Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση
κινδύνων
Το δεύτερο επίπεδο προστασίας αναφέρεται
στα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ)
και ειδικότερα στα συστήµατα διαχείρισης
κινδύνων. Εξίσου σηµαντικός παράγοντας µε
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Ως µακροπροληπτική εποπτεία νοείται η
συστηµατική παρακολούθηση των χαρακτηριστικών και των τάσεων που σηµειώνονται
στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, στην πραγµατική οικονοµία και στους διαύλους που
συνδέουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε
την υπόλοιπη οικονοµία. Η µακροπροληπτική
εποπτεία, σε αντίθεση µε τη µικροπροληπτική εποπτεία που εστιάζει σε επιµέρους
εποπτευόµενους φορείς (π.χ. τράπεζες,
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.), µελετά
τους κινδύνους και αξιολογεί την ανθεκτικότητα σε επίπεδο συστήµατος, λαµβάνοντας
υπόψη και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των
διαφόρων µερών του συστήµατος. Τα βασικά
εργαλεία µακροπροληπτικής διαχείρισης
είναι τα εξής:
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(i) ∆είκτες µόχλευσης (leverage ratios)
Οι δείκτες κεφαλαιακής µόχλευσης, δηλαδή ο
λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο
του ενεργητικού της τράπεζας, έχουν επανέλθει στο προσκήνιο ως µέτρο αντιµετώπισης
της µόχλευσης. Όταν εφαρµόζονται στο
σύνολο των τραπεζών, µπορούν να περιορίσουν τη συσσώρευση µόχλευσης σε επίπεδο
συστήµατος κατά τη διάρκεια της ανοδικής
φάσης του οικονοµικού κύκλου. Επίσης, οι
δείκτες µόχλευσης µπορούν να λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά µε τους παραδοσιακούς δείκτες µε βάση τον κίνδυνο και να ενσωµατώσουν οποιαδήποτε υποεκτίµηση του κινδύνου,
ανεξάρτητα από τις αιτίες που την προκαλούν
(λανθασµένη υλοποίηση των εποπτικών κανόνων, κίνδυνος λανθασµένης ειδίκευσης υποδειγµάτων κ.λπ.).
(ii) Περιορισµοί στη διανοµή κερδών
Ο περιορισµός στη διακριτική ευχέρεια των
τραπεζών ως προς τη διανοµή των κερδών
είναι ουσιώδους σηµασίας ιδίως σε περιόδους
κρίσης, καθώς µπορεί να βοηθήσει την τράπεζα να αντεπεξέλθει στα προβλήµατα και να
συνεχίσει τη λειτουργία της. Η διακριτική
ευχέρεια περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη διανοµή µερίσµατος, την επαναγορά µετοχών, τις
έκτακτες παροχές προς το προσωπικό, πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές ή την ενεργοποίηση του δικαιώµατος αποπληρωµής υβριδικών τίτλων.
(iii) Αποθέµατα κεφαλαίων (capital buffers)
Οι τράπεζες πρέπει να λειτουργούν µε απόθεµα κεφαλαίου πέραν των ελάχιστων απαι-
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τούµενων κεφαλαίων. Τα επιπλέον αυτά
κεφάλαια στοχεύουν να καταστήσουν τις τράπεζες πιο ανθεκτικές σε περιόδους ύφεσης και
καλύτερα προετοιµασµένες να απορροφήσουν
τις επιπτώσεις διαταραχών. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αντιστροφή της υπερκυκλικής
συµπεριφοράς που πολλαπλασιάζει τις επιπτώσεις µιας κρίσης. Το πλαίσιο κεφαλαιακών
απαιτήσεων της Βασιλείας ΙΙΙ καθορίζει τρία
είδη αποθεµάτων: α) ένα απόθεµα διατήρησης
(conservation buffer) ίσο µε 2,5% του σταθµισµένου ενεργητικού µε στόχο την αποτροπή
διανοµής κερδών αν δεν έχει αποκατασταθεί
η κεφαλαιακή βάση, β) ένα αντικυκλικό απόθεµα (countercyclical buffer) ίσο µε 0%-2,5%
του σταθµισµένου ενεργητικού, που εξειδικεύεται σε εθνικό επίπεδο µε βασικό κριτήριο
την υπερβολική µεγέθυνση της πιστωτικής
επέκτασης και µε στόχο την αποτροπή υπερβολικής ανάληψης κινδύνων και τέλος γ) επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις που κλιµακώνονται µέχρι του 3,5% του σταθµισµένου ενεργητικού για τις συστηµικά σηµαντικές τράπεζες.
(iv) ∆υναµικές προβλέψεις
Η πολιτική προβλέψεων συνδέεται και µε την
κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες σε
περιόδους ευνοϊκής συγκυρίας ενδέχεται να
σχηµατίζουν λιγότερες προβλέψεις από όσες
απαιτούνται για να καλύψουν την αναµενόµενη ζηµία, εµφανίζοντας έτσι αυξηµένη κερδοφορία. Με ένα σύστηµα δυναµικών προβλέψεων, οι τράπεζες θα ήταν υποχρεωµένες
να προβαίνουν σε αυξηµένες προβλέψεις στις
περιόδους ευνοϊκής συγκυρίας, ώστε να µπορούν να τις χρησιµοποιήσουν στις περιόδους
δυσµενούς συγκυρίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
Ο σχεδιασµός ενός αποτελεσµατικού πλαισίου
διαχείρισης κρίσεων έχει στόχο την αποτροπή
εµφάνισης εγχώριας ή διεθνούς κρίσης που θα
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πραγµατική
οικονοµία. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την
υλοποίηση ενός πλαισίου τριών σταδίων :
• Στάδιο πρόληψης
• Στάδιο πρώιµης παρέµβασης
• Στάδιο εξυγίανσης.
1 ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Το στάδιο της πρόληψης αποσκοπεί στην
αύξηση των πιθανοτήτων πρώιµου εντοπισµού
των προβληµάτων, καθώς και στην ενίσχυση
της ετοιµότητας των τραπεζών σχετικά µε την
αντιµετώπιση σοβαρών δυσχερειών. Αυτό επιτυγχάνεται µε:
(i) Ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας
Η ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας αποτέλεσε τον κύριο κορµό των µεταβολών.
Εκτός από τη βελτίωση των παραδοσιακών
µέσων εποπτείας, δύο εργαλεία απέκτησαν
ιδιαίτερη σηµασία, η ανάλυση του επιχειρηµατικού µοντέλου (business model) και η
άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress testing).
Το επιχειρηµατικό µοντέλο µιας τράπεζας
είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και η αιτιώδης
σχέση είναι αµφίδροµη. Μπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα µοντέλα λειτουργίας των
τραπεζών: (α) καθολικής τραπεζικής (universal banking), (β) λιανικής τραπεζικής, (γ)
επιχειρηµατικής τραπεζικής και (δ) επενδυτικής τραπεζικής, κάθε ένα από τα οποία
δηµιουργεί διαφορετικές προοπτικές και κινδύνους. Η ανάλυση του επιχειρηµατικού
µοντέλου αναφέρεται τόσο στα σηµεία ευαισθησίας και τη διατηρησιµότητα του υφιστάµενου µοντέλου, που είναι συνάρτηση του
οικονοµικού και λειτουργικού περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται µια τράπεζα,
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όσο και στην κουλτούρα και την επιχειρηµατική στρατηγική της τράπεζας. Το επιχειρηµατικό µοντέλο µπορεί να αναλυθεί µε βάση
ποσοτικούς και ποιοτικούς παράγοντες. Οι
ποσοτικοί παράγοντες αναφέρονται στη
δυναµική της κερδοφορίας της τράπεζας, στην
εξέλιξη των βασικών µεγεθών του ισολογισµού, καθώς και στο βαθµό αποδοχής των
κινδύνων. Οι ποιοτικοί παράγοντες που πρέπει να αναλυθούν είναι οι σχέσεις µε εξωτερικούς παράγοντες, η εσωτερική δοµή της
τράπεζας, η φήµη της, τα στοιχεία του συγκριτικού της πλεονεκτήµατος, η εταιρική διακυβέρνηση, ο εσωτερικός έλεγχος και η ικανότητα διαχείρισης των κινδύνων.
Η άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων προσπαθεί να απαντήσει στο ερώτηµα τι µπορεί να συµβεί σε µια τράπεζα, αν
και όταν υλοποιηθούν ορισµένοι ακραίοι
αλλά αληθοφανείς κίνδυνοι. Υπάρχουν δύο
µεθοδολογίες, η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity approach) και η ανάλυση σεναρίου
(scenario approach). Η ανάλυση ευαισθησίας
υποθέτει µια αλλαγή σε ένα συγκεκριµένο
παράγοντα κινδύνου, π.χ. υποτίµηση του
νοµίσµατος αναφοράς, ανεξάρτητα από τους
άλλους παράγοντες κινδύνου και χωρίς να
διευκρινίζεται η αιτία της µεταβολής. Ο στόχος είναι να ποσοτικοποιηθούν οι επιπτώσεις αυτής της µεταβολής. Η ανάλυση σεναρίου εξετάζει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, µε έµφαση στην ταυτόχρονη εµφάνισή
τους, οι οποίοι προέρχονται είτε από ένα
συγκεκριµένο χαρτοφυλάκιο, π.χ. µεταβολές
στο χαρτοφυλάκιο δανείων από ταυτόχρονη
εµφάνιση πιέσεων στα επιτόκια και στις
τιµές των ακινήτων, είτε από ένα συγκεκριµένο γεγονός που επηρεάζει οριζόντια την
τράπεζα, π.χ. µεταβολές στα επιτόκια που
ενδεχοµένως επηρεάζουν το επιχειρηµατικό
χαρτοφυλάκιο, το λιανικό χαρτοφυλάκιο και
τη σχέση µεταξύ στοιχείων ενεργητικού/
παθητικού.
(ii) Συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών
Στις περιπτώσεις των διασυνοριακών τραπεζών η χώρα καταγωγής και οι χώρες υποδοχής
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πρέπει να συνεργαστούν για να προσδιορίσουν τα πρακτικά εµπόδια στην επίτευξη
συντονισµένης δράσης σε περίπτωση µιας
οικονοµικής κρίσης. Η συνεργασία αυτή καλύπτεται από κολλέγια εποπτών (supervisory colleges). Γενικά, τα κολλέγια είναι µόνιµοι
θεσµοί που επιτρέπουν το συντονισµό, τη
συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών
µεταξύ των εποπτικών αρχών που είναι συνυπεύθυνες για µια τράπεζα µε διασυνοριακή
δραστηριότητα. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται
στην ανάπτυξη µηχανισµών ανταλλαγής πληροφοριών και διαύλων επικοινωνίας µεταξύ
των εµπλεκοµένων, καθώς και ενός πλαισίου
που διευκολύνει τη διαχείριση κρίσεων. Προτείνεται η δηµιουργία οµάδων αντιµετώπισης
κρίσεων (crisis management groups) µε
βασική αρµοδιότητα την ανάπτυξη σχεδίων
ανάκαµψης και σχεδίων εξυγίανσης ώστε να
εξασφαλίζεται προετοιµασία για την αντιµετώπιση προβληµάτων.
2 ΣΤΑ∆ΙΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Στο δεύτερο στάδιο της πρώιµης παρέµβασης,
οι µεν νοµισµατικές αρχές µπορούν να παρεµβαίνουν για έκτακτη χρηµατοδότηση φερέγγυων τραπεζών µέσω του µηχανισµού του
δανειστή έκτακτης ανάγκης (lender of last
resort), ενώ οι εποπτικές αρχές µπορούν να
παρεµβαίνουν προληπτικά ώστε να µετριαστούν κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις. Και στις
δύο περιπτώσεις πρέπει να υπάρχουν οι
κατάλληλοι µηχανισµοί ώστε να ενεργοποιείται η παρέµβαση.
(i) ∆ανειστής έσχατης ανάγκης (lender of last
resort)
Η χρηµατοδότηση των τραπεζών υπό κανονικές συνθήκες λαµβάνει τη µορφή συνήθους
χρηµατοδότησης µε το παρεµβατικό επιτόκιο
(π.χ. διαδικασία κύριας αναχρηµατοδότησης
και πάγια διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης από την ΕΚΤ). Υπό συνθήκες πίεσης
λαµβάνει τη µορφή έκτακτης χρηµατοδότησης
(π.χ. διαδικασία απεριόριστης χρηµατοδότησης µε σταθερό επιτόκιο που εισήγαγε η
ΕΚΤ) και υπό συνθήκες ακραίας πίεσης λαµ-
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βάνει τη µορφή παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance –
ELA).33 Η τελευταία παρέµβαση είναι αποτελεσµατική όταν (α) η τράπεζα αντιµετωπίζει προσωρινά προβλήµατα ρευστότητας αλλά
είναι φερέγγυα, (β) υπάρχουν αποδεκτές εξασφαλίσεις, (γ) παρέχεται µε επιτόκιο υψηλότερο από τα επιτόκια της αγοράς και (δ)
παρέχεται απεριόριστη ρευστότητα προς τράπεζες που ικανοποιούν τα (α) και (β).
Βεβαίως, ο ορισµός µιας φερέγγυας τράπεζας
που αντιµετωπίζει προσωρινά προβλήµατα
ρευστότητας σε σχέση µε µια αφερέγγυα τράπεζα είναι δύσκολος και δυσδιάκριτος. Σε
πολλές περιπτώσεις, προβλήµατα ρευστότητας µπορεί να οδηγήσουν σε αφερεγγυότητα,
µε συνέπεια τον αποκλεισµό από τις αγορές
µέχρι να ληφθούν µέτρα εξυγίανσης. Από την
άλλη πλευρά, για τις νοµισµατικές αρχές ο
ακριβής ορισµός µπορεί να µην είναι επιθυµητός στο πλαίσιο της έννοιας της εποικοδοµητικής ασάφειας (constructive ambiguity),
ώστε να µετριαστούν ενδεχόµενα προβλήµατα ηθικού κινδύνου.
Στην ευρωζώνη η παροχή έκτακτης ρευστότητας είναι αρµοδιότητα των εθνικών νοµισµατικών αρχών και οι κίνδυνοι βαρύνουν
αυτές, καθώς η ενέργεια δεν εντάσσεται στο
πλαίσιο άσκησης της ενιαίας νοµισµατικής
πολιτικής. Αν και µέσω του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού η πληροφόρηση θα είναι
πολύ πιο έγκαιρη και έγκυρη, η ΕΚΤ δεν φαίνεται να επιθυµεί να αυξήσει τον κίνδυνο του
ισολογισµού της αλλά ούτε και οι εθνικές
νοµισµατικές αρχές φαίνονται πρόθυµες να
προσθέσουν έναν ακόµη µηχανισµό επιµερισµού των ζηµιών (loss sharing mechanism).
Βεβαίως, η ΕΚΤ µπορεί να απαγορεύσει την
παροχή έκτακτης ρευστότητας σε περίπτωση
που έρχεται σε αντίθεση µε τους νοµισµατικούς στόχους, καθώς η ίδια παραµένει η µόνη
αρµόδια να παρέχει ρευστότητα στο σύνολο
του συστήµατος µέσω των εργαλείων άσκησης
νοµισµατικής πολιτικής.

33 Βλ. Gonzales-Paramo, J.M. (2013), “Innovations in Lender of Last
Resort Policy in Europe”, Handbook of Safeguarding Global
Financial Stability, Chapter 41, Elsevier.
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(ii) Μηχανισµός παρέµβασης (triggers)
Η Οδηγία CRDIV-CRR (Βασιλεία ΙΙΙ) παρέχει τις αναγκαίες εξουσίες πρώιµης παρέµβασης στις εποπτικές αρχές (Άρθρο 104) ώστε
να επιβάλλουν µέτρα σε τράπεζες οι οποίες
αδυνατούν να ικανοποιήσουν κάποια από τις
απαιτήσεις της εν λόγω Οδηγίας. Συνεπώς, οι
εποπτικές αρχές µπορούν να απαιτούν:
•
Ίδια κεφάλαια µεγαλύτερα των ελάχιστων απαιτούµενων.
•
Βελτίωση των διαδικασιών για τον υπολογισµό των εσωτερικών κεφαλαίων, καθώς
και εκπόνηση των σχεδίων ανάκαµψης και
εξυγίανσης.
•
Βελτίωση των διαδικασιών κανονιστικής συµµόρφωσης.
•
Συγκεκριµένη πολιτική προβλέψεων.
•
Περιορισµό των δραστηριοτήτων των
τραπεζών ή αποεπένδυση από δραστηριότητες
υψηλού κινδύνου.
•
Περιορισµό του κινδύνου που ενέχουν
(inherent risk) δραστηριότητες ή προϊόντα της
τράπεζας.
•
Περιορισµό του µεταβλητού τµήµατος
των αµοιβών (bonus κ.λπ.).
•
Αποθεµατοποίηση κερδών για ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων.
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•
Περιορισµό των πληρωµών, µερισµάτων ή τοκοµεριδίων, χωρίς αυτό να συνιστά
αθέτηση.
•
Πρόσθετη ή συχνότερη πληροφόρηση.
•
Ειδικές απαιτήσεις ρευστότητας.
Εκτός από τα παραπάνω, η εποπτική αρχή
µπορεί να παρεµβαίνει προληπτικά και να
απαιτεί την υλοποίηση ή χρονοδιάγραµµα
υλοποίησης των πολιτικών που έχουν προσδιοριστεί στα σχέδια ανάκαµψης και εξυγίανσης, την αλλαγή της διοίκησης της τράπεζας, τη σύγκληση γενικής συνέλευσης κ.λπ.
Η εποπτική αρχή έχει επίσης τη δυνατότητα
να τοποθετεί ειδικό διαχειριστή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα.
3 ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Το τρίτο στάδιο της εξυγίανσης ξεκινά όταν (α)
η τράπεζα έχει πτωχεύσει ή είναι στα πρόθυρα
της πτώχευσης, (β) δεν υπάρχει η δυνατότητα
ανάκαµψης µε ιδιωτικά κεφάλαια ή εποπτικές
παρεµβάσεις και (γ) οι ενέργειες εξυγίανσης
είναι αναγκαίες για λόγους δηµόσιου συµφέροντος. Αν συντρέχουν και οι τρεις παραπάνω
προϋποθέσεις, η αρχή εξυγίανσης µπορεί να
ενεργοποιήσει κάποια ή κάποιες από τις συµβατικές τεχνικές εξυγίανσης (βλ. Πλαίσιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
1 ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Συστήµατα Εγγύησης Καταθέσεων βρίσκονται σε ισχύ στις περισσότερες χώρες του
κόσµου. Καθιερώθηκαν για πρώτη φορά µετά
τη µεγάλη κρίση του 1929-1933 µε στόχο να
ελαχιστοποιήσουν ή να εξαλείψουν τον κίνδυνο απώλειας των καταθέσεων σε περίπτωση
πτώχευσης των τραπεζών.34 Το αίσθηµα της
ασφάλειας είναι σηµαντικό, αφού οι καταθέσεις για τα νοικοκυριά και τις µικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν αποταµιεύσεις ή
σηµαντικά κεφάλαια για τη διενέργεια
συναλλαγών. Πολλές φορές η αναγκαιότητα
ενός συστήµατος εγγύησης καταθέσεων υποεκτιµάται σε περιόδους ευφορίας και αναδεικνύεται σε περιόδους κρίσης. Ιστορικά
αποδεικνύεται ότι τέτοια συστήµατα καθιερώθηκαν ή προσαρµόστηκαν µετά από
κάποια µεγάλη διαταραχή.
Γενικά, ένα σύστηµα εγγύησης καταθέσεων
πρέπει να ισορροπήσει µεταξύ δύο στόχων,
την αποτροπή πανικού και την εξάλειψη του
ηθικού κινδύνου. Οι καταθέτες µιας τράπεζας
δεν έχουν τα µέσα ούτε τη δυνατότητα ανάλυσης της οικονοµικής κατάστασης της τράπεζας και η αβεβαιότητα µπορεί εύκολα και
γρήγορα να εξελιχθεί σε πανικό. Το πλαίσιο
ανάλυσης του γνωστού υποδείγµατος Diamond and Dybvig καταλήγει σε δύο µορφές
ισορροπίας, την “καλή” και την “κακή”. Στην
“καλή” ισορροπία οι µαζικές αναλήψεις
περιορίζονται στις µη εύρωστες τράπεζες,
αλλά αν η απώλεια της εµπιστοσύνης επεκταθεί και σε εύρωστες τράπεζες, επικρατεί η
“κακή” ισορροπία και γενικεύεται το πρόβληµα του πανικού και των µαζικών αναλήψεων. Σ’ αυτή την περίπτωση υγιείς τράπεζες
είναι πιθανόν να πτωχεύσουν. Όµως η πλήρης
κάλυψη των καταθετών οδηγεί σε µείωση των
κινήτρων για επιβολή πειθαρχίας. Οι καταθέτες, γνωρίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα
αποζηµιωθούν, δεν έχουν κίνητρα να επιβάλουν σύνεση στην επικινδυνότητα των επενδύσεων της τράπεζας.

2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν ένα
σύστηµα εγγύησης καταθέσεων είναι τα
εξής:35
(i) Νοµική µορφή, στόχος και συµµετοχή
Οι οργανισµοί εγγύησης καταθέσεων µπορεί
να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί. Η διάκριση έχει
σηµασία ως προς την υπευθυνότητα και τη
λογοδοσία, καθώς στην πρώτη περίπτωση οι
υποχρεώσεις αφορούν την κυβέρνηση, ενώ
στη δεύτερη περίπτωση έναν ιδιωτικό οργανισµό. Όσον αφορά το στόχο, αυτός είναι
συνάρτηση της ιστορικής εξέλιξης της οικονοµίας και του τρόπου που µια οικονοµία
αντιµετωπίζει τα θέµατα καταµερισµού του
κόστους, καθώς αυτά πάντα ενέχουν σηµεία
σύγκρουσης συµφερόντων. Ο τρόπος επίλυσής
τους προσδιορίζει και το ρόλο ενός συστήµατος εγγύησης καταθέσεων. Όσον αφορά τη
συµµετοχή, αυτή πρέπει να ορίζεται µε τρόπο
ώστε το σύστηµα να παραµένει εύρωστο σε
συνεχή βάση. Η συµµετοχή µπορεί να είναι
υποχρεωτική ή προαιρετική. Όταν η συµµετοχή είναι προαιρετική, υπάρχει κίνητρο στις
πιο εύρωστες τράπεζες να µη συµµετέχουν
στο σύστηµα, ενώ οι λιγότερο εύρωστες να
συµµετέχουν.
(ii) Ύψος κάλυψης
Όσον αφορά το ύψος κάλυψης, υπάρχουν
τρεις προσεγγίσεις: (α) απεριόριστη κάλυψη,
(β) περιορισµένη κάλυψη και (γ) συνυπευθυνότητα. Στην περίπτωση της απεριόριστης
κάλυψης είναι ενδεχόµενο να εµφανιστεί το
φαινόµενο του ηθικού κινδύνου, ενώ στην
περιορισµένη κάλυψη το φαινόµενο του κατακερµατισµού των καταθέσεων σε ποσά µέχρι
το ύψος της κάλυψης. Το ύψος της κάλυψης
πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να καλύπτει ένα
34 Για µια ιστορική αναδροµή βλ. Bradley, Christine M. (2000), “A
historical perspective on deposit insurance coverage”, FDIC
Banking Review, 13(2).
35 Βλ. Financial Stability Board (2012), “Thematic Review on Deposit
Insurance Systems”, Basel.
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µεγάλο µέρος των καταθέσεων, αλλά να αποτρέπει φαινόµενα αδιαφορίας για επιβολή
πειθαρχίας. Στην περίπτωση της συνυπευθυνότητας, οι καταθέτες έχουν κάλυψη, αλλά
είναι συνυπεύθυνοι ως ένα ποσοστό και
ουσιαστικά είναι καλυµµένοι για το υπόλοιπο.
Εναλλακτικά, οι µικροί καταθέτες µπορεί να
έχουν πλήρη κάλυψη και η συνυπευθυνότητα
να περιορίζεται στους µεγαλύτερους καλυµµένους καταθέτες.
(iii) Χρηµατοδότηση
Η χρηµατοδότηση µπορεί να είναι (α) εκ των
προτέρων (ex ante), (β) εκ των υστέρων (ex
post) ή (γ) συνδυασµός των δύο. Η εκ των
προτέρων χρηµατοδότηση συνίσταται στην
καταβολή τακτικών εισφορών για τη δηµιουργία ενός ταµείου που ενεργοποιείται αν
κάποιο µέλος του συστήµατος πτωχεύσει.
Στην εκ των υστέρων χρηµατοδότηση τα
κεφάλαια συγκεντρώνονται αν και όταν
κάποιο µέλος του συστήµατος πτωχεύσει. Το
πρώτο σύστηµα έχει τα πλεονεκτήµατα της
συνεχούς χρηµατοδότησης από όλα τα µέλη,
συµπεριλαµβανοµένων και των “προβληµατικών” τραπεζών, καθώς και της διατήρησης
της σταθερότητας αν τα συσσωρευθέντα
κεφάλαια είναι επαρκή, αλλά και τα µειονεκτήµατα του περιορισµού των κερδών των
τραπεζών. Το δεύτερο σύστηµα έχει το πλεονέκτηµα της παροχής κινήτρων παρακολούθησης της συµπεριφοράς των τραπεζών, αλλά
το µειονέκτηµα της υπερκυκλικότητας, καθώς
τα κεφάλαια που είναι αναγκαία αντλούνται
σε περίοδο διαταραχών και η πτωχεύσασα
τράπεζα δεν συνεισφέρει.
(iv) Εισφορές
Οι δύο εναλλακτικοί τρόποι υπολογισµού των
εισφορών είναι (α) ένα συγκεκριµένο ποσοστό των ασφαλισµένων καταθέσεων (flat rate)
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και (β) ένα ποσοστό µε βάση τον κίνδυνο
(risk-based rate). Η προσέγγιση του σταθερού
ποσοστού, ειδικά αν συνδυαστεί µε µη υποχρεωτική συµµετοχή, ενδέχεται να δηµιουργήσει το πρόβληµα της δυσµενούς επιλογής
(adverse selection), καθώς µόνο οι λιγότερο
εύρωστες τράπεζες θα έχουν κίνητρο να συµµετέχουν δεδοµένου ότι θα επιδοτούνται από
τις πιο υγιείς τράπεζες. Η προσέγγιση της διαφοροποίησης ανάλογα µε τον κίνδυνο υπερτερεί, διότι παρέχει κίνητρα παρακολούθησης
της επικινδυνότητας των τραπεζών αλλά περιλαµβάνει πιο περίπλοκους υπολογισµούς,
καθώς πρέπει να αναπτυχθεί µια µεθοδολογία
υπολογισµού.
(v) Επιλέξιµοι καταθέτες
Η βασική αρχή για να καταστεί ένας καταθέτης επιλέξιµος, δηλαδή να καλύπτεται από το
σύστηµα, είναι να µην έχει τη δυνατότητα να
κατανοεί την ευρωστία και την οικονοµική
κατάσταση µιας τράπεζας αλλά ούτε τα µέσα
για να το επιτύχει. Με αυτό το σκεπτικό τα
συστήµατα εγγύησης καταθέσεων συνήθως
καλύπτουν καταθέτες λιανικής (φυσικά πρόσωπα), αλλά µπορούν να καλύπτουν και
νοµικά πρόσωπα, κυρίως µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Οι καταθέσεις της διατραπεζικής
αγοράς καθώς και οι καταθέσεις που συνδέονται µε ξέπλυµα χρήµατος συνήθως εξαιρούνται.
(vi) Χρόνος πληρωµής
Η βασική λειτουργία ενός συστήµατος εγγύησης καταθέσεων είναι η ταχεία πληρωµή των
καταθετών σε περίπτωση πτώχευσης µιας τράπεζας. Συνήθως οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και ο χρόνος πληρωµής εξαρτάται από
(α) το χρόνο εξακρίβωσης της αδυναµίας
καταβολής των καταθέσεων και (β) το χρονικό
πρόγραµµα αποπληρωµής.
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Η ΕΞΥΠΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ” ΚΑΙ
“∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ” ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;1
Σοφία Λαζαρέτου
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών
“Αν η καλλιτεχνική έκφραση εκτιµηθεί ως ενεργειακό δυναµικό που
µπορεί να επενδυθεί και να αποδώσει καρπούς, τότε
είναι σίγουρο ότι η οικονοµική κρίση δεν
µπορεί να καταβάλει τον ανήσυχο
καλλιτεχνικό κόσµο”.
Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό ∆ίκτυο (Οκτώβριος 2013)2

1 ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ”
Την άνοιξη του 2014 θα επιλεγεί η νικήτρια
πόλη στον πρωτότυπο διαγωνισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάδειξη της πρώτης “Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας της Καινοτοµίας”.3 Σκοπός του διαγωνισµού είναι να
παροτρύνει τις αστικές περιοχές να αναπτύξουν ένα “βιώσιµο οικοσύστηµα καινοτοµίας”
(sustainable innovation ecosystem), στο οποίο
συµµετέχουν πολίτες, επιχειρήσεις, πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, δηµόσιοι
φορείς και χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί µε
ζητούµενο τη “δηµιουργία ενός κατάλληλου
δικτύου πόλεων που θα ανταλλάσσουν µεταξύ
τους λαµπρές ιδέες για το µέλλον”.4 Η νικήτρια πόλη θα πρέπει αποδεδειγµένα να ακολουθεί µια συνολική στρατηγική που είναι (α)
καινοτόµος (innovative) όσον αφορά τις ιδέες,
τις διαδικασίες και τα εφαρµοζόµενα µέσα,
(β) πηγή έµπνευσης (inspiring), προσελκύοντας ταλαντούχους δηµιουργούς και χρηµατοδοτικούς φορείς-επενδυτές, (γ) ολοκληρωµένη (integrated), δηλαδή να επιδιώκει µια
έξυπνη, βιώσιµη και χωρίς αποκλεισµούς
οικονοµική ανάπτυξη σύµφωνα µε τους στόχους της νέας οικονοµικής στρατηγικής
“Ευρώπη 2020”, και (δ) διαδραστική (interactive), δηλαδή να δηµιουργεί κοινότητες καινοτοµίας µέσα στην ίδια πόλη, αλλά και
µεταξύ πόλεων.
Η προκήρυξη του συγκεκριµένου διαγωνισµού
αποκαλύπτει περίτρανα τη στροφή του ενδιαφέροντος και της προσοχής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στη νέα “οικονοµία του πολιτισµού

και της δηµιουργίας” και τον κοµβικό ρόλο
αυτής της νέας οικονοµίας για την οικονοµική
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό, προάγεται ο
τελικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
καταστεί η ΕΕ “ένωση της καινοτοµίας”.
Στην Ευρώπη, οι “βιοµηχανίες” ―όπως συνηθίζεται να λέγονται, και βεβαίως δεν πρόκειται για την κλασική έννοια της βιοµηχανικής
παραγωγής― που παράγουν αγαθά πολιτισµού και δηµιουργίας (cultural and creative
1 Το άρθρο αυτό αποτελεί τµήµα εκτενέστερης οµώνυµης µελέτης
που ζητήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και
τα βασικά συµπεράσµατά της παρουσιάστηκαν στη διηµερίδα
“Χρηµατοδοτώντας τη ∆ηµιουργικότητα” (20-21 Φεβρουαρίου
2014) στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του 2014. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω τη Λίνα Μενδώνη, τη Ζωή Καζαζάκη, τη Μόνικα
Τσιλιµπέρδη και τη Μαρία-Ξένη Γαρέζου για την πολύτιµη συνδροµή τους σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής. Ευχαριστίες επίσης οφείλονται στον Γρηγόρη Καραντινάκη, στον Μύρωνα Μιχαηλίδη και τη Μαρία Φασουλάκη για την ευγενική παραχώρηση των
στατιστικών στοιχείων των φορέων που εκπροσωπούν. Ευχαριστώ
θερµά τη Μάρλεν Μούλιου και τον Γιώργο Κλήµη, καθώς και τον
∆ιονύση Ποτσολάκη για την εκτενή και εποικοδοµητική συζήτηση
και την ιδιαίτερα γόνιµη ανταλλαγή απόψεων που είχα µαζί τους.
Με βοήθησαν στη σωστή κατανόηση βασικών εννοιών και στην
καλύτερη αντίληψη της ελληνικής πραγµατικότητας. Ευχαριστώ
επίσης τον ∆ηµήτρη Μαλλιαρόπουλο για τις εύστοχες παρατηρήσεις του και την ενθάρρυνσή του. Τέλος, µεταξύ των συναδέλφων µου στην Τράπεζα της Ελλάδος, είµαι υπόχρεη στον Χρίστο
Κατηφόρη για τη βοήθειά του σε ορισµένες στατιστικές του εµπορίου και στην Πηνελόπη Τσαλαπόρτα για τη βοήθεια που µου προσέφερε στη συλλογή υλικού κατά το αρχικό στάδιο της εκπόνησης
της µελέτης. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά
τη συντάκτρια της µελέτης, ενώ οι απόψεις που εκφράζονται στην
παρούσα δεν απηχούν κατ’ ανάγκην τις απόψεις της Τράπεζας της
Ελλάδος.
2 Το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό ∆ίκτυο είναι µια οργάνωση καλλιτεχνών που από το 2012 έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο πολιτιστικής
παρέµβασης στην πόλη των Αθηνών. Μορφή αυτής της παρέµβασης για το 2013 ήταν το “Μικρό Παρίσι των Αθηνών” (9-16 Οκτωβρίου).
3 IP/13/808, iCapital. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 (2014-2020) θα εστιάζει περισσότερο
στους τρόπους χρηµατοδότησης της καινοτοµίας σε όλα τα στάδια
της ανάπτυξής της, από την επιστηµονική ανακάλυψη µέχρι τη
συνεργασία µε την αγορά.
4 Máire Geoghegan-Quinn, Επίτροπος για την Έρευνα, την Καινοτοµία και τις Επιστήµες, 3 Σεπτεµβρίου 2013.
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industries) αποτελούν τα τελευταία χρόνια
έναν από τους πιο δυναµικούς τοµείς. Θεωρούνται “… καταλύτης καινοτόµων εξελίξεων
στη βιοµηχανία και στον τοµέα των υπηρεσιών…” και ως εκ τούτου “… καταλαµβάνουν
σηµαντική θέση στη στρατηγική ‘Ευρώπη
2020’, δεδοµένου ότι συµβάλλουν σε ένα νέο
τύπο ανάπτυξης…”, ενισχύοντας τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και προωθώντας τη
γνωστική και πολιτισµική της πολυµορφία.5
Συνδέονται στενά µε την εκπαίδευση και την
κατάρτιση και η δυναµική τους εξέλιξη αντανακλάται όχι µόνο στην οικονοµική, αλλά και
στην κοινωνική ανάπτυξη. “Ο πολιτισµός µπορεί να συµβάλλει στην ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς µέσω της προώθησης του διαπολιτισµικού διαλόγου µε πλήρη σεβασµό της
πολιτισµικής ιδιαιτερότητας”. Αναγνωρίζεται
ότι “… [οι δηµιουργικές βιοµηχανίες] διαδραµατίζουν πλέον κεντρικό ρόλο για την
αναπτυξιακή προοπτική, την ανταγωνιστικότητα και το µέλλον της ΕΕ-28 και των πολιτών
της… Είναι φορείς συγκριτικού πλεονεκτήµατος που δεν µπορεί να αντιγραφεί… είναι
παράγοντες τοπικής ανάπτυξης και πρωτοπόροι βιοµηχανικών αλλαγών… Ενισχύουν
την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ανάπτυξη και επιτρέπουν σε άτοµα και κοινότητες να συµµετάσχουν πλήρως στα κοινωνικά,
πολιτιστικά και οικονοµικά δρώµενα”.6
Οι κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές, αλλά
κυρίως οι τεχνολογικές εξελίξεις που σηµειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στους τοµείς
της πληροφορίας και της επικοινωνίας,7 όπως
οι νέες µορφές ψηφιοποίησης (digitisation),
το διαδίκτυο (Internet), οι µορφές διασκευής
(remix), ανάµειξης (mashing) και χρήσης
(sampling) διαφορετικών έργων, ενίσχυσαν
τη ζήτηση εκ µέρους των Eυρωπαίων πολιτών
για πολιτιστικά αγαθά, πνευµατικές δηµιουργίες και νέες µορφές ψυχαγωγίας και τέρψης. Εξάλλου, η δηµογραφική γήρανση του
πληθυσµού στον ανεπτυγµένο κόσµο προσδιόρισε µια νέα οµάδα ενεργών καταναλωτών, τα άτοµα της τρίτης ηλικίας, που διαθέτουν εισόδηµα αλλά και χρόνο να δαπανήσουν για την απόλαυση εµπειριών και συγκινήσεων µέσω της κατανάλωσης αγαθών και
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υπηρεσιών πολιτισµού και δηµιουργίας. Στο
άλλο άκρο της δηµογραφικής κλίµακας, η νέα
γενιά εξοικειώνεται ταχύτατα µε τη νέα
τεχνολογία της επικοινωνίας και πληροφορίας και αναδεικνύεται σε δυναµική αγορά
που όχι µόνο καταναλώνει, αλλά µε τη διαδραστική συµµετοχή της καθίσταται επίσης
συµπαραγωγός και [συν]διαµορφωτής του
τελικού προϊόντος.
Οι αλλαγές αυτές προσδιόρισαν τόσο την εξέλιξη νέων επιχειρηµατικών προτύπων και την
εµφάνιση νέων καινοτόµων βιοµηχανιών
(όπως π.χ. η δηµιουργία παιχνιδιών για υπολογιστή και η σχεδίαση διαδικτυακών εφαρµογών) όσο και τον αναπροσανατολισµό των
παραδοσιακών βιοµηχανιών παραγωγής αγαθών πολιτισµού από την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και µόνο των αναγκών της πνευµατικής και οικονοµικής ελίτ προς τη διοχέτευση των προϊόντων του πολιτισµού σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα και µαζικότερη
κατανάλωση. Επέβαλαν εξάλλου στις βιοµηχανίες παραγωγής καταναλωτικών αγαθών να
επανασχεδιάσουν και να επαναπροσδιορίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, τα δίκτυα παροχής και διανοµής,
καθώς και τους τρόπους χρηµατοδότησης,
ώστε να ικανοποιούν τις διαρκώς αυξανόµενες και µεταβαλλόµενες ανάγκες των πελατών
τους. Έδωσαν δηλαδή στο ευρύ κοινό τη
δυνατότητα ευκολότερης πρόσβασης στην
τέχνη τόσο στις παραδοσιακές εκφράσεις της,
όπως η ζωγραφική, η γλυπτική, η µουσική, η
αρχιτεκτονική και το θέατρο, όσο και στις πιο
5 CCMI/098, Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα “Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη θέσπιση του προγράµµατος ∆ηµιουργική Ευρώπη”, 28 Μαρτίου 2012, σελ. 1.
6 Βλ. ΕΕ C51, 17 Φεβρουαρίου 2011, σελ. 43-49, και τα συµπεράσµατα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου για την εκπαίδευση και τον πολιτισµό, 19-20 Μαΐου 2011.
7 Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση της ∆ιεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, 2,7 δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον πλανήτη έχουν
σήµερα πρόσβαση στο διαδίκτυο µέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου, ενώ ο αριθµός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανέρχεται σε 6,8 δισεκατοµµύρια. Το 50% του πληθυσµού της γης καλύπτεται από το ευρυζωνικό δίκτυο 3G. Στην ΕΕ-28, το ποσοστό των
νοικοκυριών που έχουν σύνδεση µε το διαδίκτυο φθάνει το 79%
(Eurostat, ∆εκέµβριος 2013). Στην Ελλάδα, το ήµισυ του συνολικού πληθυσµού (ηλικίας 16-74 ετών) χρησιµοποιεί ηλεκτρονικό
υπολογιστή ή έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ποσοστό αυτό φθάνει το 86% στους νέους ηλικίας µέχρι 24 ετών. Βλ. έρευνα της
ΕΛΣΤΑΤ για τη χρήση τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας από τα ελληνικά νοικοκυριά (Μάρτιος 2012).
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σύγχρονες µορφές της, όπως η τηλεόραση και
ο κινηµατογράφος.
Η ύπαρξη ενός καταναλωτικού κοινού πρόθυµου να καταναλώσει πολιτιστικά αγαθά, η
διάθεση επαρκών χρηµατικών κεφαλαίων είτε
µε τη µορφή επιχορηγήσεων είτε µε τη µορφή
επενδύσεων-δανείων, το διαθέσιµο ανθρώπινο
κεφάλαιο και η προσφορά δηµιουργών συνετέλεσαν στη “συνάντηση” της παραδοσιακής
βιοµηχανίας και εν γένει της οικονοµίας µε τον
πολιτισµό και τη δηµιουργία. Με την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας και των εφαρµογών
της, η επένδυση στο χώρο του πολιτισµού και
της δηµιουργίας δεν απαιτεί µεγάλα χρηµατικά
κεφάλαια. Απαιτεί όµως ευστροφία, φαντασία,
δηµιουργική αντίληψη, ποιότητα έκφρασης,
εξωστρέφεια, δεξιοτεχνία, ικανοποιητικό
βαθµό προσαρµοστικότητας στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση. Η επάρκεια των προς επένδυση χρηµατικών κεφαλαίων, το χαµηλό κόστος παραγωγής και η χαµηλή τιµή πώλησης δεν αποτελούν πλέον τους µόνους προσδιοριστικούς
παράγοντες της επίδοσης της επιχειρηµατικής
δραστηριότητας στο χώρο αυτό. Η µοναδικότητα και η επωνυµία, η δυνατότητα αποκόµισης προσωπικών εµπειριών και συγκινήσεων
είναι εξίσου σηµαντικοί προσδιοριστικοί
παράγοντες της παραγωγικότητας και του
συγκριτικού πλεονεκτήµατος.
Η ευρωπαϊκή βιοµηχανία πολιτισµού και δηµιουργίας αναδεικνύεται σήµερα παγκόσµιος
ηγέτης, κατέχοντας το 70% της παγκόσµιας
αγοράς.8 Έχοντας συγκριτικό πλεονέκτηµα
στο εξαγωγικό εµπόριο προς τις τρίτες χώρες,
αποτελεί τον καλύτερο πρεσβευτή της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, της κοινοτικής και εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Χρησιµοποιώντας ως βασικό συντελεστή
παραγωγής τη γνώση, το συναίσθηµα, τον
πολιτισµό και την καινοτοµία, διαδίδει στον
υπόλοιπο κόσµο τις ευρωπαϊκές ηθικές αξίες
και πολιτικές αρετές.
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία,
ο τοµέας αυτός συνεισφέρει το 3% του ΑΕΠ
της ΕΕ-27 ―µη συµπεριλαµβανοµένου του
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χρηµατοπιστωτικού τοµέα― και απασχολεί
περισσότερους από 7 εκατοµµύρια ανθρώπους, από τους οποίους περίπου 1 εκατοµµύριο είναι αυτοαπασχολούµενοι και ελεύθεροι
επαγγελµατίες. Κατά την Πράσινη Βίβλο
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2010), συµβάλλει
κατά 2,6% στο ΑΕΠ της ΕΕ-27 και προσφέρει
θέσεις εργασίας σε περισσότερους από 5 εκατοµµύρια ανθρώπους.9 Μεταξύ 2002 και 2011,
οι εξαγωγές προϊόντων πολιτισµού και δηµιουργίας από την Ευρώπη προς τον υπόλοιπο
κόσµο αυξήθηκαν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 6,3%.
Ο τοµέας αυτός φάνηκε µάλιστα ιδιαίτερα
ανθεκτικός στην παρούσα κρίση χρέους και
ύφεση όσον αφορά τις προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξής του και ενίσχυσης της απασχόλησης, ιδιαίτερα των νέων.10
Ενώ την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετηρίδας
επέδειξε ένα σταθερό βηµατισµό προς µια
αναπτυξιακή τροχιά, από το 2010 και µετά ο
ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης ξεπέρασε το 10%
και αναµένεται να παραµείνει σε αυτό το
υψηλό ποσοστό τα επόµενα έτη.11 Άλλωστε,
έχει στατιστικά επαληθευθεί (Power 2011) η
υψηλή συσχέτιση µεταξύ του κατά κεφαλήν
εισοδήµατος και του επιπέδου απασχόλησης
στον τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργίας
σε δείγµα 266 περιφερειών από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Βρέθηκε ότι γύρω στο 50% της διαφοράς του κατά κεφαλήν εισοδήµατος µεταξύ
των περιφερειών µπορεί να εξηγηθεί από την
ένταση απασχόλησης και το βαθµό εξειδίκευσης των εν λόγω περιφερειών στον τοµέα αυτό.
8 European Commission, Commission Staff Working Document on
Competitiveness of the European High-End Industries, SWD(2012)
286 final, 26 Σεπτεµβρίου 2012.
9 Βλ. Frontier Economics (2012) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2010).
Το 2004 οι απασχολούµενοι στον κλάδο αριθµούσαν 5,9 εκατ. ή
3,1% του εργατικού δυναµικού στην ΕΕ-27, συµπεριλαµβανοµένων των απασχολουµένων στον πολιτιστικό τουρισµό. Βλ. KEA
(2006). Μεταξύ 2004 και 2007, το ποσοστό απασχόλησης παρέµεινε σταθερό στο 2,5% του συνόλου, µε µικρές αποκλίσεις µεταξύ
των χωρών. Το 2009 εκτιµήθηκε εκ νέου σε 1,7% του συνόλου, µε
βάση όµως την κατηγοριοποίηση των επαγγελµάτων ISCO-08
(2011). Η καταγεγραµµένη αυτή µείωση της απασχόλησης οφείλεται εν πολλοίς στην αλλαγή της στατιστικής µεθοδολογίας,
καθώς και στην αναθεώρηση τόσο της κατηγοριοποίησης των δραστηριοτήτων όσο και των επαγγελµάτων. Τα στοιχεία εποµένως
δεν είναι συγκρίσιµα διαχρονικά.
10 Βλ. Πρωτοβουλία για την εργασία των νέων, Σύνοδος Κορυφής
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 7-8 Φεβρουαρίου 2013.
11 Για το 2012 εκτιµάται ότι ο ρυθµός ανάπτυξης κυµάνθηκε µεταξύ
7% και 9%. Βλ. Altagamma Monitor Update (2012).
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1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Η σηµασία της ανάπτυξης του νέου αυτού
τοµέα για την ελληνική οικονοµία είναι πολύ
µεγάλη. Η δοµή της ελληνικής οικονοµίας και
κοινωνίας παρουσιάζει µια σειρά από ιδιαιτερότητες που παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα στις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα, όπως:
(i) το µεσαίο έως πολύ µικρό µέγεθος των
επιχειρήσεων,
(ii) ο υψηλός βαθµός έντασης εργασίας,
(iii) η προσωπική ταυτότητα της δηµιουργίας,
(iv ) η παραγωγική ή “δηµιουργική” φαντασία, µε την έννοια της ικανότητας επεξεργασίας νέων χρήσιµων εικόνων και
εννοιών,
(v) η ελευθεριότητα σκέψης και νόησης και
η διάθεση κριτικής,
(vi) η ευκολία προσαρµογής στο διαρκώς
µεταβαλλόµενο περιβάλλον,
(vii) η αισθητική και η ποιότητα έκφρασης,
(viii) η έµφαση στην καινοτοµία,
(ix) η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της
χώρας και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες,
(x) η µοναδικότητα της γλώσσας,
(xi) το απόθεµα τεχνογνωσίας και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού.

Αν και τα στατιστικά στοιχεία για την πορεία
του τοµέα στην Ελλάδα είναι από ελλιπή έως
ανύπαρκτα, σύµφωνα µε πρόσφατη µελέτη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Power 2011), η περιφέρεια της Αττικής συγκαταλέγεται για το
2007 µεταξύ των καλύτερων 25 περιφερειών µε
κριτήριο την επίδοση στην απασχόληση από
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ένα σύνολο 266 περιφερειών 30 χωρών της
Ευρώπης.12 Συγκεκριµένα, συγκαταλέγεται
µεταξύ των 10 περιφερειών µε την καλύτερη
επίδοση στο πεδίο των µέσων ενηµέρωσης και
στις 20 καλύτερες περιφέρειες στο πεδίο των
εκδόσεων.13 Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα
κατέχει τη 18η θέση σε σύνολο 30 χωρών µε
κριτήριο την απασχόληση (4,1%). Γίνεται εποµένως εύκολα αντιληπτό ότι όχι µόνο η προοπτική ανάπτυξης του τοµέα αυτού στην
Ελλάδα, που αριθµεί πολλούς και διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, είναι ιδιαίτερα
καλή, αλλά και η συνεισφορά του ως εργαλείου οικονοµικής ανάπτυξης σε τοπικό και
εθνικό επίπεδο είναι σηµαντική, αφού διαχέει
σηµαντικά οφέλη σε πολλούς άλλους τοµείς της
εθνικής οικονοµίας. Και τούτο γιατί η µέχρι
τώρα ευρωπαϊκή εµπειρία έχει δείξει ότι:

Πρώτον, το επιχειρηµατικό µοντέλο που χρησιµοποιείται στον τοµέα του πολιτισµού και
της δηµιουργίας κρίνεται ιδιαίτερα επιτυχηµένο.14 Βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη σηµασία της επωνυµίας προέλευσης και του εµπορικού σήµατος και στη συµβολική ή εσωτερική
αξία (intrinsic value) του παρεχόµενου προϊόντος, επιτρέποντας την επιβολή υψηλότερης
τιµής σε σχέση µε τα µη επώνυµα και τυποποιηµένα προϊόντα. Η υψηλότερη αυτή τιµή
αποκρυσταλλώνει την “εκφραστική αξία” του
προϊόντος (expressive value), τις υψηλές προδιαγραφές κατασκευής, όπως τα αυστηρά κριτήρια επιλογής των πρώτων υλών και ελέγχου
της ποιότητας του τελικού παραγόµενου προϊόντος, την πρωτοτυπία στη σύλληψη της ιδέας
και τη µοναδικότητα στο σχεδιασµό, την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του δηµιουργού, την
αρµονική συνύπαρξη της παραδοσιακής
τεχνοτροπίας µε τη νέα τεχνολογία και την
ευκολία προσαρµογής του προϊόντος στις
απαιτήσεις του κάθε καταναλωτή χωριστά,
ώστε το προϊόν να θεωρείται µοναδικό, προσδιορίζοντας µε αυτό τον τρόπο µια σχετικά
1 2 Κατέχει την 9η καλύτερη θέση, αν και θεωρείται η 25η πολυπληθέστερη περιφέρεια.
1 3 Κατέχει τη 10η και 6η καλύτερη θέση αντίστοιχα.
1 4 Η ευρεία αντίληψη ότι ο πολιτισµός αποτελεί εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης ενσωµατώθηκε στην εθνική οικονοµική πολιτική
της Μεγάλης Βρετανίας από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, µε
άριστες οικονοµικές επιδόσεις, όπως θα δούµε παρακάτω.
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ανελαστική ζήτηση στις µεταβολές της τιµής.
Τούτο σηµαίνει ότι η παραγωγικότητα του
τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργίας δεν
εξαρτάται τόσο από το κόστος παραγωγής όσο
από τη δεξιοτεχνία, την έµπνευση και τη
φαντασία, καθώς και από την ένταση των προσωπικών συγκινήσεων που η κατανάλωσή του
προσφέρει στο άτοµο.

∆εύτερον, η δεξιοτεχνία και το ατοµικό ταλέντο αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να
καταστεί το προϊόν µοναδικό, πρωτότυπο και
επώνυµο. Συνεπώς, ο τοµέας αυτός ενθαρρύνει την υψηλή εξειδίκευση, τη διαρκή εκµάθηση και εκπαίδευση και την προστασία της
γνώσης της παραδοσιακής τεχνοτροπίας.
Παράλληλα, η διαρκής ανάγκη σχεδιασµού
νέων προϊόντων ενθαρρύνει την καινοτοµία
τόσο στον τρόπο παραγωγής όσο και στη χρησιµοποίηση νέων πρώτων υλών.
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πόλο έλξης ξένων επισκεπτών και κατ’ επέκταση την ευρεία γνωστοποίηση των πολιτιστικών αξιών και του τρόπου ζωής της βασίστηκε εξ ολοκλήρου στο παραδοσιακό τρίπτυχο “ήλιος, θάλασσα, αρχαιότητες”, που
συνδύαζε την απόλαυση του ελεύθερου χρόνου, την ψυχαγωγία και την άνετη διαµονή µε
το φυσικό τοπίο και την ιστορία. Αν και το τρίπτυχο αυτό λειτούργησε, θα έλεγε κανείς, ικανοποιητικά έως τώρα, όπως αυτό αποδεικνύεται από την εκτίναξη του αριθµού των
ξένων επισκεπτών και των τουριστικών εσόδων µετά από µια περίοδο παρατεταµένης
βαθµιαίας πτώσης, θεωρείται σήµερα µάλλον
ξεπερασµένο στο υπό διαµόρφωση νέο
παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον.

Τέταρτον, επειδή εξ ορισµού στηρίζεται στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει
η καινοτοµία, είτε αυτή συνδυάζεται µε νέες
τεχνολογίες είτε µε νέες επιστηµονικές ανακαλύψεις ή µε την αισθητική και την καλλιτεχνική δηµιουργία, ο πολιτισµός και η δηµιουργία ως οικονοµικές δραστηριότητες προάγουν την ευρεσιτεχνία σε ολόκληρη την οικονοµία και συνεισφέρουν ενεργά στην υιοθέτηση και εφαρµογή τρόπων προστασίας των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας.15

Ήδη από τη δεκαετία του 1990 το παγκόσµιο
βιοµηχανικό παραγωγικό υπόδειγµα άλλαξε
µε την ενσωµάτωση της νέας οικονοµίας της
γνώσης και της πληροφορίας. Στην πρώτη
δεκαετία της νέας χιλιετηρίδας, η νέα οικονοµία αλλάζει εκ νέου µε την ενσωµάτωση της
δηµιουργίας και του πολιτισµού ως παραγόντων παραγωγής πλούτου. Αφού ξεπεράστηκε
η ταύτισή του αποκλειστικά µε την πολιτιστική
κληρονοµιά και τις καλές τέχνες, ο πολιτισµός
έλαβε µια πιο ευρεία ερµηνεία, αυτή του τρόπου ζωής και του συνόλου των κοινών αξιών
και εµπειριών. Σε συνδυασµό δε µε τη διεθνοποίηση των τηλεπικοινωνιών και την
ψηφιακή τεχνολογία, η πολιτιστική δηµιουργική έκφραση και ανταλλαγή έλαβε νέες µορφές. Από τη µια πλευρά, ο καταναλωτής
άλλαξε συµπεριφορά και από παθητικός
δέκτης πληροφοριών έγινε ενεργός [συν]διαµορφωτής του περιεχοµένου του προϊόντος
που ζητά να καταναλώσει. Από την άλλη, οι
βιοµηχανίες έστρεψαν το ενδιαφέρον τους
από την απλή αναπαραγωγή προς την παραγωγή και διανοµή σε στοχευόµενες αγορές
καταναλωτικών αγαθών όπου η αισθητική, το
ντιζάιν και ο νεωτερισµός έχουν πρωτεύοντα
ρόλο. Περαιτέρω υπάρχει ανάγκη σύνδεσης
των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών µε τον πολιτιστικό τουρισµό που συνιστά

Τις τελευταίες δεκαετίες, η εθνική προσπάθεια για την ανάδειξη της χώρας σε κορυφαίο

15 Για το πώς η καινοτοµία, η έρευνα και η τεχνολογία µπορούν να
συνεισφέρουν στην έξοδο της χώρας από την παρούσα δυσοίωνη
συγκυρία, βλ. Herrmann and Kritikos (2013).

Τρίτον, η παραγωγή, η παροχή και η διανοµή
των προϊόντων και των υπηρεσιών πολιτισµού
απαιτούν ένα πλέγµα πολλών επιχειρήσεων,
προµηθευτών, παρόχων και διανοµέων, συνήθως µικρού ή µεσαίου µεγέθους, και πολλών
επαγγελµατιών (είτε χειρωνακτών είτε πνευµατικών δηµιουργών-καλλιτεχνών), εγκατεστηµένων συχνά σε µικρότερα αστικά κέντρα
ή οικονοµικά φτωχότερες περιοχές. Η ανάπτυξη εποµένως του πολιτισµού και της δηµιουργίας συνεισφέρει στη συνολική ανάπτυξη
της τοπικής οικονοµίας και τη δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή.
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ασφαλές εργαλείο ανάδειξης των πολιτιστικών και δηµιουργικών δυνάµεων που προσδιορίζουν την αναπτυξιακή προοπτική κάθε
περιοχής.16
Τρεις εποµένως είναι οι κινητήριες δυνάµεις
της αναπτυξιακής πορείας της οικονοµίας του
πολιτισµού και της δηµιουργίας: η τεχνολογία,17 η έντονη επιθυµία για απόκτηση εµπειριών και συγκινήσεων18 και ο τουρισµός.19
Με δεδοµένο το νέο διεθνές αναπτυξιακό
υπόδειγµα στο οποίο η οικονοµία της γνώσης
και της τεχνολογίας συγκεράζεται µε την οικονοµία του πολιτισµού και της δηµιουργίας, η
ελληνική πολιτεία, κατά την αναζήτηση ενός
νέου βιώσιµου αναπτυξιακού παραδείγµατος,
θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στα
αντιληπτά πλέον οφέλη της έξυπνης οικονοµίας, η οποία αναγνωρίζεται σήµερα ευρέως
ως η επόµενη ατµοµηχανή ανάπτυξης. Κατά
συνέπεια, υπό το φως αυτών των εξελίξεων, η
πρόκληση για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία σήµερα δεν είναι µόνο η προστασία και
συντήρηση της υφιστάµενης εθνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και του ιστορικού παρελθόντος, αλλά και η δηµιουργία νέων µορφών
πολιτισµού, που ενθαρρύνουν όλους τους
πολίτες να συµµετάσχουν στη διαδικασία
παραγωγής γνώσης και νέων ιδεών, προάγοντας την πρωτοτυπία, την προσωπική έκφραση
και την καινοτοµία και εν τέλει τον πολιτισµό
αυτόν καθαυτόν. Με άλλα λόγια, η πρόκληση
που αντιµετωπίζει σήµερα η τρέχουσα πολιτική πολιτιστικής διαχείρισης είναι η µεταστροφή της από τη στατική προσέγγιση (κληροδότηση) του πολιτισµού προς τη δυναµική
του θεώρηση (παραγωγή νέων µορφών). Η
εµµονή στη στατική προσέγγιση µετατρέπει
την κοινωνία σε παθητικό καταναλωτή προϊόντων πολιτισµού, που κατά κανόνα εισάγονται. Αντίθετα, η στροφή της στη δυναµική
προσέγγιση την καθιστά κοινωνία δηµιουργική, µε θετικές συνέπειες για το σύνολο της
οικονοµίας.20
Η στροφή αυτή συνιστά και το βασικό στόχο
της παρούσας µελέτης. Πέραν του ότι αποτελεί µια πρώτη πειραµατική προσπάθεια ποσο-
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τικής καταγραφής των ελληνικών επιδόσεων
στο νέο αυτό τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, αφού τα ισχνά στατιστικά στοιχεία δεν
µας επιτρέπουν ακόµη µια ασφαλή και
ευκρινή απεικόνισή του, η παρούσα µελέτη
αποσκοπεί κυρίως στην πληροφόρηση των
ενδιαφεροµένων (που είναι οικονοµικοί και
κοινωνικοί φορείς, ιδιωτικοί και δηµόσιοι
φορείς, υπεύθυνοι χάραξης οικονοµικής
πολιτικής, κοινή γνώµη) σχετικά µε το ότι
αυτός ο τοµέας είναι ανάγκη να συµπεριληφθεί στις τρέχουσες συζητήσεις για το υπό
διαµόρφωση νέο παραγωγικό µοντέλο της
χώρας, που θα είναι καλύτερα προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις και ανάγκες της σύγχρονης διεθνοποιηµένης ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Τονίζεται δηλαδή η ανάγκη για µια ολιστική θεώρηση της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία θα δίνει
έµφαση στον εντοπισµό και την καλλιέργεια
της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωµίας της
χώρας, που µπορεί να αποτελέσει ένα ασφαλές συστατικό του συγκριτικού πλεονεκτήµατός της. Μια τέτοια θεώρηση θα πρέπει να
εκµεταλλεύεται το πλέγµα σχέσεων (creative
nexus) που συνδέουν τον πολιτισµό και τη
δηµιουργία µε την ανάπτυξη και την τεχνολογία, την ενθάρρυνση των επενδύσεων και τη
διεύρυνση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών, µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της
απασχόλησης και την καταπολέµηση ιδιαίτερα
της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού
τους αποκλεισµού.
1 6 Για τη σηµασία του πολιτιστικού τουρισµού, βλ. Khouanova-Rubicondo (2011) και ΥΠΠΟ (2010).
1 7 Η ψηφιακή τεχνολογία έχει επιφέρει τεράστια ανάπτυξη των
µέσων µε τα οποία µεταφέρεται το περιεχόµενο ενός προϊόντος
στον καταναλωτή, όπως η καλωδιακή, δορυφορική και ψηφιακή
τηλεόραση, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, οι εφαρµογές µετάδοσης,
αποθήκευσης και αναµετάδοσης οποιουδήποτε ηχητικού υλικού
(podcasting, streaming).
1 8 Η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού σε 9 δισεκατοµµύρια µέχρι
το 2050, η επέκταση του προσδόκιµου ορίου ζωής και η µείωση της
τιµής λόγω της βελτίωσης της τεχνολογίας είναι παράγοντες που
αυξάνουν τη ζήτηση για αγαθά πολιτισµού και δηµιουργίας.
1 9 Αν και η τρέχουσα παγκόσµια χρηµατοοικονοµική κρίση έπληξε
όλους τους τοµείς παραγωγής, ο τουρισµός ανέκαµψε διεθνώς
ταχύτερα. Κατά τον Παγκόσµιο Οργανισµό Τουρισµού (UNWTO
2009), εκτιµάται ότι ο αριθµός των αφίξεων διεθνώς θα αυξάνεται κατά 4% ετησίως, προσεγγίζοντας τα 1,6 δισεκατοµµύρια µέχρι
το 2020.
2 0 Εµφανείς είναι οι διασυνδέσεις µεταξύ πολιτισµού και τουρισµού,
“δηµιουργικών” και “συµβατικών” παραγωγικών τοµέων, περιφερειακής
και
τοπικής
οικονοµίας.
Βλ.
http://www./ceanet.eu/report/BISC creative industries.pdf και
http://www.europe-innova.eu/creative.
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Οι σκέψεις αυτές κρίνονται επίκαιρες και ιδιαίτερα χρήσιµες στην παρούσα δυσµενή ελληνική συγκυρία. Ευελπιστούµε ότι η πρώτη
αυτή προσπάθεια ενασχόλησης µε την οικονοµική του πολιτισµού και της δηµιουργίας θα
δώσει το εναρκτήριο λάκτισµα αφενός για τη
συστηµατική καταγραφή, τη µελέτη των ιδιαιτεροτήτων και την παρακολούθηση των επιδόσεων της “νέας οικονοµίας”, που παραµένει εν πολλοίς αχαρτογράφητη, και αφετέρου
για την ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών στο πεδίο της οικονοµικής πολιτικής για
την ενίσχυσή της.
Ειδικότερα, επιχειρούµε έναν πρώτο απολογισµό της ελληνικής εµπειρίας µέχρι σήµερα
και µια ακτινογραφία της αναπτυξιακής προοπτικής και των προκλήσεων που αντιµετωπίζει. Ερωτήµατα που θα µας απασχολήσουν
είναι: Πρώτον, µπορεί να καταστεί µοχλός
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας; ∆εύτερον, µπορεί να συνεισφέρει στον αναπροσανατολισµό του χαρακτήρα του εθνικού οικονοµικού υποδείγµατος από µια εσωστρεφή
καταναλωτική οικονοµία, που βασίζεται
κυρίως στο λιανικό εµπόριο και τις κατασκευές, σε µια “έξυπνη” και εξωστρεφή οικονοµία, µε έµφαση στην απόκτηση ισχυρού
συγκριτικού πλεονεκτήµατος στη δεξιοτεχνία,
τεχνολογία και καινοτοµία; Τρίτον, ποιες
είναι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο
τοµέας του πολιτισµού και της δηµιουργίας
λειτουργώντας σε ένα εγχώριο περιβάλλον
βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης, υπερβάλλουσας και φθηνής πλέον προσφοράς εργασίας, οικονοµικής αβεβαιότητας και πιστωτικής στενότητας, αλλά και σε ένα διεθνές περιβάλλον στασιµότητας, αποπληθωρισµού και
έντονου ανταγωνισµού;
Το υπόλοιπο άρθρο αποτελείται από τα
παρακάτω τµήµατα. Στο τµήµα 2 διατυπώνουµε έναν ορισµό της “οικονοµίας του πολιτισµού και της δηµιουργίας”, αναφέρουµε τα
προαπαιτούµενα για την ανάπτυξή της και
παρουσιάζουµε την πολύπλευρη διάστασή
της. Στο τµήµα 3 επιχειρούµε για πρώτη φορά
µια παρουσίαση του προφίλ της Ελλάδος στον
τοµέα αυτό. Αξιολογούµε τις επιδόσεις της
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χώρας κατά την τελευταία δεκαετία, δίνοντας
έµφαση στις προκλήσεις που καλείται να
αντιµετωπίσει ως αναπόσπαστο µέλος της
παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας. Αναλυτικότερα, πειραµατιζόµαστε µε τον ορισµό, τη
µέτρηση και την ταξινόµηση του πολιτισµού
και της δηµιουργίας σε ένα εννοιολογικό
πλαίσιο χρήσιµο για το στατιστικό εντοπισµό
της έξυπνης οικονοµίας. Ορίζουµε εκείνες τις
στατιστικές που είναι αναγκαίες για την
παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτίµηση
των επιδόσεών της και επιχειρούµε την
παρουσίαση του πολιτισµού και της δηµιουργίας σε αριθµούς. Στο τµήµα 4 καταγράφουµε τις ιδιαιτερότητες του τοµέα πολιτισµού και δηµιουργίας στην Ελλάδα και προτείνουµε έντεκα πρακτικές προτάσεις εργασίας που βοηθούν στην εµφάνιση ενός νέου
ενάρετου κύκλου πολιτισµού-δηµιουργίαςοικονοµίας.

2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΟΡΙΣΜΟ
Στην παραδοσιακή θεωρία και πολιτική της
βιοµηχανικής οργάνωσης, οι όροι “πολιτιστικές βιοµηχανίες” (cultural industries) και
“δηµιουργικές βιοµηχανίες” (creative industries) συχνά αναφέρονται σε παραγωγικούς
τοµείς που βρίσκονται στην περιφέρεια του
ενδιαφέροντος της οικονοµικής και βιοµηχανικής ανάλυσης και συνήθως καλύπτουν το
χώρο του πολιτισµού, του θεάµατος και των
τεχνών.21 Ο αρµονικός συγκερασµός της
έννοιας του πολιτισµού και της καλλιτεχνικής
και πνευµατικής δηµιουργίας µε την έννοια
της οικονοµίας της αγοράς δηµιούργησε ένα
νέο τοµέα, τον “τοµέα του πολιτισµού και της
δηµιουργίας”, και ανέδειξε ένα νέο πεδίο
ενδιαφέροντος για την οικονοµική επιστήµη,
21 Μόλις πριν από 15 έτη, ο όρος “πολιτιστικές και δηµιουργικές
οικονοµίες ή βιοµηχανίες” ήταν παντελώς άγνωστος στους οικονοµολόγους, κοινωνιολόγους, στατιστικολόγους και διαχειριστές
του πολιτισµού. Το βρετανικό παράδειγµα, που χρονολογείται
από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, εισήγαγε τον όρο για να
περιγράψει, να εντοπίσει, να απεικονίσει και να µετρήσει το
συγκεκριµένο τοµέα της βρετανικής οικονοµίας. Συναφείς όροι
είναι “δηµιουργική οικονοµία”, “δηµιουργική κοινωνία”,
“δηµιουργική τάξη”, “δηµιουργικοί εργαζόµενοι”. Βλ. British
Council (2010).
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τα “οικονοµικά του πολιτισµού”22 και τη “δηµιουργική οικονοµία”.23
Η γρήγορη άλλωστε ανάπτυξη που σηµείωσε
ο τοµέας τα τελευταία χρόνια διεθνώς οδήγησε στην αναγνώρισή του ως αυτοτελούς
κλάδου της οικονοµίας, που περιλαµβάνει
πολλές και σηµαντικές δραστηριότητες παραγωγικού ενδιαφέροντος, όπως η διαφήµιση, η
αρχιτεκτονική, το σχέδιο, τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, ο
κινηµατογράφος, τα εικαστικά, η λογοτεχνία
και το θέατρο, το λογισµικό, η µουσική, η
φωτογραφία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία, τα
µουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι, και γενικότερα µορφές πολιτισµικής και λαογραφικής
κληρονοµιάς, οι εκδόσεις και οι αίθουσες
τέχνης. Καλύπτει δηλαδή ένα ευρύ και ετερόκλητο φάσµα δραστηριοτήτων συναφών µε
τον πολιτισµό γενικότερα. Ωστόσο, όπως φαίνεται από το Σχήµα 1, έντονες είναι οι οµοιότητες, οι αλληλεξαρτήσεις και οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ πολιτιστικής, οικονοµικής,
επιστηµονικής και τεχνολογικής δηµιουργίας.
Πολιτιστική δηµιουργία είναι η ικανότητα της
σύλληψης µιας πρωτότυπης εκφραστικής ιδέας
ή ενός διαφορετικού τρόπου αισθητικής ερµηνείας του κόσµου γύρω µας. Επιστηµονική
δηµιουργία είναι η επιθυµία για µελέτη και
πειραµατισµό µε στόχο την απόκτηση συστηµατικής γνώσης και την εξεύρεση νέων τρόπων επίλυσης προβληµάτων. Οικονοµική δηµιουργία είναι η ικανότητα αξιοποίησης του
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συγκριτικού πλεονεκτήµατος προς όφελος της
οικονοµικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και
της ενισχυµένης συµµετοχής της χώρας στο
διεθνές εµπόριο. Τεχνολογική δηµιουργία,
τέλος, είναι η δυνατότητα υιοθέτησης νέων
τρόπων παραγωγής, διανοµής και διάδοσης.
Οι “δηµιουργικοί επιχειρηµατίες” καλούνται
να καλύψουν το κενό µεταξύ των καλλιτεχνώνδηµιουργών και του ακροατηρίου-καταναλωτών. Σε όλο το φάσµα της δηµιουργίας, από τις
εκδόσεις και την επικοινωνία, τους µουσικούς
παραγωγούς έως τους κινηµατογραφικούς
παραγωγούς, τους προγραµµατιστές διαδραστικών παιχνιδιών και τη χειροτεχνία, οι
“δηµιουργικοί επιχειρηµατίες” προσδιορίζουν
το είδος του πολιτισµού που καταναλώνουµε
και πώς τον καταναλώνουµε, φροντίζοντας
όµως παράλληλα η επιχείρησή τους να είναι
βιώσιµη µε χρηµατοοικονοµικά κριτήρια.
Ο όρος “δηµιουργικές βιοµηχανίες” (Mato
2009, Miller 2009, UNCTAD 2010, Throsby
2001) περιλαµβάνει όλες τις επιχειρήσεις που
έχουν ως πυρήνα της δραστηριότητάς τους την
2 2 Κατά το έγκριτο διεθνές περιοδικό Journal of Cultural Economics,
η οικονοµική του πολιτισµού αποτελεί “πεδίο εφαρµογής της οικονοµικής θεωρίας και ανάλυσης στις τέχνες του θεάµατος και στον
πολιτισµό. Ασχολείται µε την οικονοµική και επιχειρηµατική
οργάνωση του τοµέα του πολιτισµού και τη συµπεριφορά των
παραγωγών-δηµιουργών, καταναλωτών και κυβερνητικών φορέων
σε θέµατα πολιτισµού”. http://www.springer.com/economics/
microeconomics/journal/10824.
23 Κατά τον Howkins (2005), ο όρος περιγράφει τη σύνδεση της ικανότητας για δηµιουργία µε τα οικονοµικά της παραγωγής πλούτου.
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“ικανότητα για δηµιουργία” (creation), µε την
έννοια της διανοητικής και κοινωνικής διεργασίας για την παραγωγή νέων ιδεών,
εννοιών, σχεδίων, συνδέσµων, διαδικασιών
και clusters.24 Η νέα ιδέα πρέπει να είναι πρωτότυπη, προσωπική, µε περιεχόµενο, και να
είναι χρήσιµη (Howkins 2005) και ικανή να
οδηγήσει σε ένα συγκριτικό οικονοµικό πλεονέκτηµα (Florida 2002, 2005). Εναλλακτικά,
κατά το βρετανικό παράδειγµα (βλ. DCMS
2001), στην προσπάθεια ποσοτικοποίησης της
προστιθέµενης αξίας του τοµέα των τεχνών
και του πολιτισµού (arts and culture), που ήταν
έως και τα µέσα της δεκαετίας του 1990 άµεσα
οικονοµικά εξαρτώµενος από την κρατική επιχορήγηση, ως “δηµιουργικές βιοµηχανίες ορίζονται αυτές που έχουν ως κέντρο αναφοράς
την ατοµική δεξιοτεχνία, το ταλέντο και τη
δηµιουργικότητα και έχουν δυνατότητες
παραγωγής πλούτου και δηµιουργίας νέων
βιώσιµων θέσεων εργασίας µέσω της οικονοµικής εκµετάλλευσης της πνευµατικής ιδιοκτησίας” (σελ. 4). Με άλλα λόγια, έµφαση
δίνεται στη γνώση και στο ταλέντο ως βασική
εισροή παραγωγής και λιγότερο στο τελικό
προϊόν αυτό καθαυτό, το οποίο ενδιαφέρει
πρωτίστως την πολιτιστική βιοµηχανία (Power
2009). Οι δηµιουργικές βιοµηχανίες δηλαδή
καλύπτουν ένα ευρύτερο πεδίο από ό,τι οι
πολιτιστικές βιοµηχανίες, κατά τρόπο ώστε να
αναδεικνύονται νέες δυναµικές που δεν είχαν
γίνει άµεσα και ευρέως αντιληπτές στο χώρο
της πολιτικής για τον πολιτισµό, την απασχόληση και την εκπαίδευση.
Την τελευταία δεκαετία, η ακαδηµαϊκή οικονοµική και καλλιτεχνική φιλολογία έχει κατακλυστεί από διάφορους όρους και έννοιες
που προσπαθούν να περιγράψουν την “οικονοµία του πολιτισµού και της δηµιουργίας”.
Ποικίλες έννοιες και ιδέες εναλλάσσονται
γύρω από όρους όπως “πολιτιστικές βιοµηχανίες”, “δηµιουργικές βιοµηχανίες”, “οικονοµία της δηµιουργίας”, “οικονοµία των
αισθήσεων, συγκινήσεων και εµπειριών”. 25
Ζωηρή επίσης είναι η συζήτηση για το αν
αποτελεί τοµέα (sector) ή βιοµηχανία (industry) ή δραστηριότητα (activity), αλλά και αν
θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένας αµιγώς
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οικονοµικός όρος όπως αυτός της “οικονοµίας της αγοράς”, που παραπέµπει άµεσα σε
δραστηριότητες εµπορευµατικού χαρακτήρα
(for-profit), για να περιγράψει εν πολλοίς
δράσεις µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (not
for-profit).
Αν και στην ακαδηµαϊκή βιβλιογραφία η διατύπωση απλών και λειτουργικών ορισµών
χαρακτηρίστηκε από έντονη αντιπαράθεση26
εξαιτίας της δυσδιάκριτης διαφοράς των εν
λόγω κλάδων, στην πράξη λόγω της µεγάλης
επικάλυψης της παραγωγικής τους δραστηριότητας έχει επικρατήσει η από κοινού θεώρηση των πολιτιστικών και δηµιουργικών βιοµηχανιών (Jeffcutt and Pratt 2009, Power and
Scott 2004) και η εναλλακτική χρήση των δύο
όρων για την περιγραφή εκείνων των επιχειρήσεων σύλληψης, παραγωγής, διάδοσης και
διανοµής εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών που χρησιµοποιούν εκτενώς τη γνώση,
την καινοτοµία, τη δηµιουργία και τον πολιτισµό ως βασική εισροή παραγωγής. Προσεγγίζοντας το παράδειγµα των ΗΠΑ,27 κρίσιµο στοιχείο για τη συµπερίληψη µιας επιχείρησης στον τοµέα αυτό αποτελεί ο προσανατολισµός της στην αγορά έτσι ώστε να έχει
τη δυνατότητα αυτοχρηµατοδότησης και να
είναι σε θέση να καταβάλλει φόρους κύκλου
εργασιών (Söndermann et al. 2009). Συνεπώς,
βασικά στοιχεία του τελικού προϊόντος πρέπει
να είναι:
(i) το στοιχείο της καινοτοµίας που εµπεριέχει,
(ii) ο συµβολισµός,
24 Ορίζονται ως ένα γεωγραφικά συγκεντρωµένο, σύνθετο σύνολο
ισχυρά αλληλεξαρτώµενων εταιριών, προµηθευτών, παρόχων και
σχετιζόµενων θεσµών που προωθούν την καινοτόµο σκέψη και τον
ανταγωνισµό (Porter 2005).
25 Με αυτό τον όρο (experience economy) υιοθετείται η άποψη ότι
ο καταναλωτής είναι διατεθειµένος να δαπανήσει ένα ολοένα
µεγαλύτερο τµήµα του διαθέσιµου εισοδήµατός του για την απόκτηση συναισθηµατικών εµπειριών και συγκινήσεων, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της ζήτησης για πολιτιστικά και δηµιουργικά
προϊόντα (Pine and Gilmore 1999).
26 Βλ. για παράδειγµα Kroeber and Kluckhohn (1952), που κατέγραψαν περισσότερους από 150 ορισµούς για τον πολιτισµό. Βλ.
επίσης Flew and Cunningham (2010).
27 Το παράδειγµα των ΗΠΑ αναφέρεται στη συγκρότηση ενός τοµέα
πολιτισµού-δηµιουργίας ελάχιστα εξαρτώµενου από την κρατική
επιχορήγηση µε σαφή προσανατολισµό στην αγορά και επιδίωξη
κερδοφορίας και άνετης αυτοχρηµατοδότησης.
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(iii) η κατοχύρωση της ονοµασίας προέλευσης και επωνυµίας,
(iv) ο πειραµατισµός και η πρωτοτυπία και
(v ) η υψηλή αξία χρήσης, δηλαδή πρέπει το
προϊόν να καλύπτει συγκεκριµένες ατοµικές ανάγκες και να αποκτά έτσι ανταλλακτική αξία σε όρους αγοράς.

Η Πράσινη Βίβλος, ωστόσο, υιοθετεί έναν πιο
ευέλικτο ορισµό, προσπαθώντας να συνδυάσει
δραστηριότητες τόσο µε εµπορικό όσο και µε
κοινωνικό χαρακτήρα. Συγκεκριµένα, στο
άρθρο 2 της πρότασης του προγράµµατοςπλαισίου “∆ηµιουργική Ευρώπη”, ως πολιτιστικός και δηµιουργικός τοµέας ορίζεται κάθε
τοµέας του οποίου οι δραστηριότητες “…
βασίζονται σε πολιτιστικές αξίες και/ή αποτελούν προϊόν καλλιτεχνικής και δηµιουργικής
έκφρασης ανεξάρτητα από το αν αυτές οι δραστηριότητες έχουν ή όχι ως γνώµονα την
αγορά και ανεξάρτητα από το είδος της δοµής
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που τις ασκεί” (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2011).28
Ο ορισµός αυτός βασίζεται στο “υπόδειγµα
των οµόκεντρων κύκλων” (Throsby 2001, KEA
2006, ESSnet-Culture 2012): όσο πιο έντονο
είναι το περιεχόµενο της καλλιτεχνικής, πολιτιστικής και δηµιουργικής έκφρασης ενός
προϊόντος, τόσο περισσότερο νοµιµοποιείται
να συµπεριληφθεί στο σκληρό πυρήνα της
πολιτιστικής και δηµιουργικής οικονοµίας (βλ.
Σχήµα 2). Γίνεται άµεσα αντιληπτό ότι οι βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του πολιτισµού και της δηµιουργίας
συνιστούν ένα ποικιλόµορφο σύνολο δραστηριοτήτων. Έχουν εντούτοις ένα κοινό χαρακτηριστικό. Αντλούν έσοδα και παράγουν
κέρδη πρώτον, από την εκµετάλλευση της
δηµιουργικής έµπνευσης του εργατικού δυνα2 8 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει ως επιχειρήσεις πολιτισµού
και δηµιουργίας µε προσανατολισµό στην αγορά ή µε εµπορικό
χαρακτήρα εκείνες τις επιχειρήσεις που για µια σειρά ετών τα
έσοδα από την πώληση του προϊόντος τους αναλογούν σε ποσοστό όχι µικρότερο από το 50% των συνολικών εσόδων (πωλήσεις,
επιχορηγήσεις, χορηγίες, δωρεές). Βλ. ESSnet-Culture (2012, σελ.
172).
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µικού τους και δεύτερον, από την αποκλειστική οικονοµική διαχείριση των πνευµατικών
δικαιωµάτων. Η ύπαρξη αυτή καθαυτή της
προστασίας των δικαιωµάτων του δηµιουργού
είναι σηµαντική, γιατί µετασχηµατίζει το
προϊόν από απλή ερασιτεχνική ασχολία ή
µεµονωµένη παραγωγική δραστηριότητα σε
βιοµηχανία.
2.1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
Πέντε είναι τα προαπαιτούµενα για την ανάπτυξη της οικονοµίας του πολιτισµού και της
δηµιουργίας, γνωστά στη βιβλιογραφία ως η
προσέγγιση των τεσσάρων “t” συν ένα
(Florida 2002, British Council 2010, Levickaité 2011):
(i) η τεχνολογία (technology), δηλαδή η
εφαρµοσµένη ανθρώπινη γνώση,
(ii) το ταλέντο (talent) και η ιδιαίτερη ταυτότητα, δηλαδή το ανθρώπινο κεφάλαιο,
(iii) η ανεκτικότητα (tolerance), δηλαδή η
άρση κάθε φυσικού ή άλλου εµποδίου
µεταξύ κοινοτήτων, πόλεων και περιφερειών που περιορίζει ή αποθαρρύνει την
πρόσβαση και τη συµµετοχή του πολίτη
στην κοινωνία της γνώσης, της πληροφορίας και της καινοτοµίας,
(iv ) η επιλογή του χώρου εγκατάστασης
(territory) και
(v ) ο πειραµατισµός (experimentation),
δηλαδή η εµπειρία από τη διαρκή εισαγωγή
νέων ιδεών, προϊόντων και διαδικασιών
παραγωγής.

Ένα άλλο σηµαντικό προαπαιτούµενο είναι οι
“δηµιουργικοί εργαζόµενοι”, που χαρακτηρίζονται από (i) διαφοροποίηση, εξειδίκευση,
ανεξάρτητη σκέψη, ποιοτική εκπαίδευση29 και
διά βίου κατάρτιση, (ii) υψηλή κινητικότητα
µεταξύ επαγγελµάτων και γεωγραφικών
περιοχών, (iii) πολλαπλή απασχόληση και ταύτιση ρόλων εργαζοµένου-δηµιουργούπαραγωγού-επιχειρηµατία, (iv) αποδυνά-
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µωση των συλλογικών-συντεχνιακών σχηµατισµών και ενώσεων στην αγορά εργασίας και
(v) µείωση της εξάρτησης από παραδοσιακά
χαρακτηριστικά όπως η κοινωνική τάξη και η
καταγωγή (McRobbie 2005).
Θα πρέπει να σηµειωθεί εξάλλου ότι οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν στην επιχειρηµατική σφαίρα οι εκφραστές πολιτισµού και
πρωτότυπων ιδεών είναι πολλές.30 Πρώτον, σε
αντίθεση µε τις παραδοσιακές βιοµηχανίες, οι
“δηµιουργικές επιχειρήσεις” δεν µπορούν
εύκολα να εξηγήσουν στο καταναλωτικό κοινό
και να πείσουν για την αξία του προϊόντος που
παράγουν, αφού η αναπαραγωγή της ιδέας
δεν συνιστά απλή επανάληψη, αλλά νέα παραγωγή που το αποτέλεσµα και η απόδοσή της
δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων.

∆εύτερον, η παραγωγή γνώσης και νέων ιδεών
συνήθως ευδοκιµεί στο πλαίσιο δικτύων ελεύθερων επαγγελµατιών-δηµιουργών µικρού
µεγέθους µε χαλαρούς κανόνες λειτουργίας
και σπανιότερα σε µεγάλους και δυσκίνητους
οργανισµούς.
Τρίτον, που συνδέεται µε το προηγούµενο, το
µικρό µέγεθος της επιχείρησης31 και η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας µεταξύ πολλών,
µικρών και διαφορετικών µερών δυσκολεύει
την εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας, την
πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, την προστασία
των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, τη διείσδυση σε
ξένες αγορές, το συντονισµό δράσεων και τη
διασύνδεση µε άλλους παραγωγικούς τοµείς
καθώς και την κινητικότητα των καλλιτεχνώνδηµιουργών τόσο µεταξύ γεωγραφικών περιοχών όσο και εντός και εκτός του πολιτιστικού
και δηµιουργικού χώρου. Από την άλλη, ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας κάποιων δηµιουργι-

29 Προϋπόθεση για την επίτευξη της ποιοτικής εκπαίδευσης είναι η
αλλαγή του χαρακτήρα της βασικής εκπαίδευσης ώστε να στραφεί από τη µιµητική και στείρα µάθηση στην καλλιέργεια της διανοητικής, δηµιουργικής ελευθερίας και επιδεξιότητας.
30 Βλ. Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 2013.
31 Ισχυρή είναι η παρουσία πολύ µικρών, µικρών και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, που αποτελούν σχεδόν το 80% του συνόλου.
Βλ. Γνωµοδότηση 2011/C 51/09 της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα “Πράσινη Βίβλος – Απελευθέρωση
του δυναµικού των κλάδων του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας” COM(2010) 183 τελικό (17 Φεβρουαρίου 2011).
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κών κλάδων όπως τα µέσα επικοινωνίας και η
διαφήµιση περιορίζει τον ανταγωνισµό.

Τέταρτον, µε κύριο χαρακτηριστικό την ελεύθερη σκέψη και έκφραση, η δηµιουργία και ο
πολιτισµός πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση µε την καθεστηκυία κοινωνική και οικονοµική τάξη.
Πέµπτον, η ιδιαίτερα κατακερµατισµένη
ευρωπαϊκή αγορά, η απουσία ενός κοινά αποδεκτού ορισµού των βιοµηχανιών πολιτισµού
και δηµιουργίας που θα διευκόλυνε τον εντοπισµό τους σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και η ανεπάρκεια ασφαλών
ποσοτικών δεδοµένων όσον αφορά τη συµβολή τους στην εθνική και ευρωπαϊκή αναπτυξιακή διαδικασία εγείρουν σηµαντικά
εµπόδια στη δηµιουργία ενός φορέα στρατηγικού σχεδιασµού και συντονισµού δράσεων.
Έκτον, η γρήγορη διάδοση των νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής και διανοµής επιφέρουν την ταχεία απαξίωση των
δεξιοτήτων και καθιστούν επιτακτική την ανάγκη τόσο για άµεση συνέργεια των ανθρώπων
του πολιτισµού και της δηµιουργίας µε τη νέα
τεχνολογία όσο και για σύµπραξη της εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης µε
τον επιχειρηµατικό κόσµο.
Έβδοµον, οι εγγενείς δυσκολίες, η ανεπαρκής εξοικείωση ή ακόµη και η επιφυλακτικότητα των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων σε
ό,τι αφορά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων
που βασίζονται σε άυλα κεφάλαια και συνεπώς η αδυναµία τους να διαβαθµίσουν τον
πιστωτικό κίνδυνο που αυτές εµπεριέχουν,
αλλά και η αβεβαιότητα για τη ζήτηση των
προϊόντων τους, είχαν ως αποτέλεσµα τη
δύσκολη πρόσβαση ή ακόµη και τον αποκλεισµό τους από την αγορά δανειακών κεφαλαίων και την πλήρη εξάρτησή τους από την
κρατική επιχορήγηση.
2.2 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Παρ’ όλη την προεργασία που έχει γίνει µέχρι
σήµερα στην ΕΕ, η οριοθέτηση των επαγγελ-

94

Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

µατικών πεδίων που καλύπτει ο τοµέας του
πολιτισµού και της δηµιουργίας παραµένει εν
πολλοίς ασαφής, µε αποτέλεσµα την αδυναµία να εκτιµηθεί επακριβώς η συµβολή του
στο εθνικό προϊόν και τη συνολική απασχόληση, αλλά και να διαµορφωθεί ένα κοινοτικό
κανονιστικό/ρυθµιστικό πλαίσιο που θα αναγνωρίζει και θα αντιµετωπίζει τις ιδιαιτερότητές του.32
Ωστόσο, για την πορεία και τη συµβολή του
τοµέα στο διεθνές εµπόριο έχουµε σαφέστερη
εικόνα. Αν και το 2009, το πρώτο έτος µετά το
ξέσπασµα της κρίσης, ο όγκος του συνολικού
παγκόσµιου εµπορίου συρρικνώθηκε απότοµα
κατά 10,6%,33 το παγκόσµιο εξαγωγικό εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών πολιτισµού και
δηµιουργίας συνέχισε να αυξάνεται, µε ρυθµό
14,4% κατά µέσο όρο ετησίως την περίοδο
2002-2008. Το 2008 οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών του τοµέα αποτελούσαν το 2,7% και
4,8% αντίστοιχα του παγκόσµιου όγκου εξαγωγικού εµπορίου. Στην περίοδο της κρίσης
2007-2011, σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα
στατιστικά στοιχεία,34 οι εξαγωγές αγαθών του
τοµέα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία,
καταγράφοντας µέσο ετήσιο ρυθµό 3,7%, ενώ
οι αντίστοιχες εισαγωγές παρουσίασαν µικρή
συρρίκνωση κατά -0,08%.
Το ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζει τις εξελίξεις.
Κατά την περίοδο 2002-2011 το παγκόσµιο
εµπόριο προϊόντων πολιτισµού και δηµιουργίας σηµείωσε ραγδαία ανάπτυξη. Ο µέσος
ετήσιος ρυθµός ανόδου των παγκόσµιων εξαγωγών ήταν 8,8% και των εισαγωγών 7%. Η
ΕΕ-27 παρουσίασε αύξηση κατά 6,2% και 7%
αντίστοιχα. Στα χρόνια της κρίσης, ωστόσο, το
εµπόριο στην ΕΕ-27 και στον ανεπτυγµένο
κόσµο είτε παρέµεινε στάσιµο είτε συρρικνώθηκε ελαφρά. Αν και ο ρυθµός αύξησης
του εξαγωγών σε παγκόσµιο επίπεδο έπεσε
στο µισό, παρέµεινε θετικός και ισχυρός,
κυρίως εξαιτίας της αύξησης των εξαγωγών
3 2 Μόλις πρόσφατα η ΕΕ συµπεριέλαβε στον τοµέα του πολιτισµού
και της δηµιουργίας τα µουσεία και τη µόδα (υψηλή ραπτική). Βλ.
Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή 2013.
3 3 Βλ. IMF, World Economic Outlook, Οκτώβριος 2013.
3 4 http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx.
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από την Κίνα και την Ινδία. Οι κλάδοι που
σηµείωσαν τη µεγαλύτερη άνοδο σε όλη τη
δεκαετία 2002-2011 και τη µικρότερη πτώση
στα χρόνια της κρίσης ήταν τα έργα τέχνης, το
σχέδιο (µόδα, έπιπλο) και τα νέα µέσα εγγραφής ήχου και ηλεκτρονικών παιχνιδιών (βλ.
∆ιάγραµµα 2). Αντίθετα, οι εκδόσεις και τα
οπτικοακουστικά µέσα (κινηµατογράφος)
κατέγραψαν τη µεγαλύτερη πτώση.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες (βλ. ∆ιάγραµµα
3), οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η πληροφορική, καθώς και η διαφήµιση και τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης και άδειας χαρακτηρίζονται ως οι πλέον δυναµικοί κλάδοι παγκοσµίως. Η αξία εξάλλου των εισαγωγών και
εξαγωγών προϊόντων πολιτισµού και δηµιουργίας ήταν από 1,5 έως 2 φορές µεγαλύτερη
το 2011 σε σχέση µε το 2002, ενώ για τις αναπτυσσόµενες χώρες ήταν σχεδόν 3 φορές
µεγαλύτερη (βλ. ∆ιαγράµµατα 4α και 4β).
Περισσότερο από το 1/3 της αξίας του παγκόσµιου εµπορίου αναλογεί στην ΕΕ-27 (∆ιαγράµµατα 3, 4α, 4β, 5).
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3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Η Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα, ως
αναπόσπαστο µέλος της παγκοσµιοποιηµένης
οικονοµίας και κοινωνίας, καλείται να αντιµετωπίσει σύνθετες προκλήσεις που πηγάζουν από την παρατεταµένη παγκόσµια υφεσιακή διαταραχή, την αναδίπλωση της
παγκόσµιας κοινωνίας σε ανώφελους εθνικισµούς και τη διεύρυνση της ανισότητας
τόσο µεταξύ των κοινωνικών οµάδων στο
εσωτερικό µιας χώρας όσο και µεταξύ
χωρών. Υπεύθυνη η ίδια για την εθνική ολιγωρία της, τη διαµόρφωση δηλαδή και τη διατήρηση ενός µη βιώσιµου οικονοµικού υποδείγµατος που αρνήθηκε να προσαρµοστεί
στις απαιτήσεις της διεθνούς οικονοµίας,
καλείται σήµερα να αναλάβει την πρωτοβουλία της εθνικής οικονοµικής ανασυγκρότησης στο νέο παγκόσµιο οικονοµικό σκηνικό
που αναδύεται µετά την κρίση.
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Στη νέα αυτή εθνική αναπτυξιακή προοπτική,
ο τοµέας του πολιτισµού και της δηµιουργίας
αποτελεί το συνδετικό κρίκο (creative nexus)
µεταξύ του πολιτισµού, της οικονοµίας και της
τεχνολογίας. Ο σύγχρονος κόσµος είναι γεµάτος από εικόνες, ήχους, χρώµατα, σύµβολα και
ιδέες που δηµιουργούν απασχόληση, εισόδηµα και πλούτο, αλλά και νέες µορφές πολιτισµού που είναι εµπορεύσιµες. Στις µέρες
µας, κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι κατέχει το αποκλειστικό προνόµιο της γνώσης, της
πληροφορίας και της δηµιουργικής έκφρασης,
καθώς οι δηµιουργοί της πνευµατικής και καλλιτεχνικής έκφρασης αλλάζουν διαρκώς τον
τρόπο µε τον οποίο παράγουµε και ανταλλάσσουµε µεταξύ µας αγαθά, υπηρεσίες και
γνώσεις, και γενικότερα τον τρόπο ζωής και
επικοινωνίας.
Τρία είναι τα προαπαιτούµενα για την επιτυχή και αξιόπιστη διαµόρφωση µιας εθνικής
αναπτυξιακής στρατηγικής για τον τοµέα
αυτό:

Πρώτον, η αναγνώριση της θεσµικής µορφής,
της δοµής και των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων του τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργίας: ποια είναι τα ενδιαφερόµενα µέρη;
πώς σχετίζονται µεταξύ τους; ποια είναι η επίδρασή του στους άλλους τοµείς της οικονοµίας;
∆εύτερον, η συστηµατική ανάλυση της λειτουργίας του τοµέα και του πώς επηρεάζει
βασικά εθνικά οικονοµικά και κοινωνικά
µεγέθη και
Τρίτον, η συλλογή και επεξεργασία περιεκτικών στατιστικών σειρών για την ποσοτική
µέτρηση της επίδρασής του στο προϊόν, την
απασχόληση και το εµπόριο.
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τελικό αποτέλεσµα ενός µόνο συγκεκριµένου
κλάδου ενός τοµέα παραγωγής ή διανοµής
ενός προϊόντος. ∆εν χαρακτηρίζονται από τον
ίδιο βαθµό συνοχής που χαρακτηρίζει τους
“κλασικούς” παραγωγικούς τοµείς τόσο ως
προς τη διάρθρωση όσο και ως προς την ταυτότητα του παραγόµενου προϊόντος. Αντίθετα, ο τοµέας αυτός χαρακτηρίζεται από ετερογενείς δράσεις που διαχέονται ή είναι καλά
κρυµµένες σε πολλούς άλλους τοµείς, όπως ο
τοµέας της µεταποίησης ή ο τοµέας των υπηρεσιών, οι κλάδοι της επικοινωνίας ή του
εµπορίου. ∆εύτερον, ο πολιτισµός περιλαµβάνει ποικίλες εκφάνσεις της κοινωνικής
ζωής που δεν εµπεριέχονται σε µία µόνο κοινωνική οµάδα. Αντιπροσωπεύει ατοµικές
αξίες, µορφές αισθητικής και ηθικής, πνευµατικές αξίες, συµπεριφορές και αντιλήψεις,
συνήθειες και πρακτικές που καθορίζουν την
ταυτότητα κάθε ατόµου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µόλις πρόσφατα (βλ.
ESSnet-Culture 2012)35 διατύπωσε τέσσερα
βασικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ο
ορισµός του πολιτισµού και της δηµιουργίας:
(i) διαβάθµιση της έντασης του πολιτισµού και
της δηµιουργίας (culture-based feature),
δηλαδή της ικανότητας δηµιουργίας, εφεύρεσης και πρωτοτυπίας, (ii) διασφάλιση του
δικαιώµατος ιδιοκτησίας (εµπορικό σήµα,
πνευµατικά δικαιώµατα), (iii) µέθοδος παραγωγής (κόστος, δυνατότητα και ευκολία αναπαραγωγής, εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας) και (iv) χρηστική αξία, δηλαδή ποια
είναι η συµβολική ή εσωτερική αξία που έχει
το προϊόν για τον κάθε καταναλωτή χωριστά.36

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ

Με βάση αυτά τα κριτήρια, η ΕΕ παρουσίασε
ένα γενικό πλαίσιο οριοθέτησης του τοµέα του
πολιτισµού και της δηµιουργίας που προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα εθνολογικά, θρησκευτικά και ηλικιακά χαρακτηριστικά κάθε

Ο ορισµός, η µέτρηση και η ταξινόµηση του
πολιτισµού και της δηµιουργίας σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο χρήσιµο για το στατιστικό
εντοπισµό του συνιστούν εξαιρετικά δύσκολες διαδικασίες. Και τούτο διότι πρώτον, ο
πολιτισµός και η δηµιουργία δεν είναι το

35 Η ΕΕ ξεκίνησε την προσπάθεια οριοθέτησης και στατιστικής απεικόνισης µε πρωτοβουλία της Γαλλίας το 1997. Η προσπάθεια
συστηµατοποιήθηκε το 2000 (Leadership Group LEG-Culture
1997-2000) και εντάθηκε το 2009 µε τη σύσταση ειδικής επιτροπής µελέτης στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (ESSnetCulture 2009-2011). Η τελική προς διαβούλευση πρόταση παρουσιάστηκε το Μάιο του 2012. Βλ. επίσης WIFO (2010).
36 Κερδοσκοπικού (market sector) και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
επιχειρήσεις (non-market, social, third, non-profit sector).
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χώρας-µέλους (βλ. Σχήµα 3). Καλύπτει 10
πεδία οικονοµικής δραστηριότητας που βασίζονται σε 6 διαδοχικές οικονοµικές λειτουργίες37 οι οποίες συνθέτουν την “αλυσίδα
αξίας” (value chain) του τοµέα, και εµπεριέχει, σε µια πρώτη προσπάθεια ποσοτικής απεικόνισής του, 4 οικονοµικές και κοινωνικές
στατιστικές και 4 γενικές κατηγορίες δεικτών
οικονοµικής επίδοσης και διάχυσης της επίδρασης στο σύνολο της οικονοµίας.38
Σήµερα, στην Ελλάδα της κρίσης ξέρουµε ελάχιστα για τον τοµέα του πολιτισµού και της
δηµιουργίας:39 ποια είναι η οριοθέτησή του
τόσο στο χώρο της οικονοµίας όσο και στο
γεωγραφικό χώρο, ποιο είναι το µέγεθός του,
ποιες είναι οι µορφές απασχόλησης, ποια
είναι η συνεισφορά του στο εθνικό προϊόν και
στο εξαγωγικό εµπόριο της χώρας. Ακόµη
λιγότερα ξέρουµε για τις ιδιαιτερότητές του
και τις ανάγκες του.

Πρώτο βήµα στη διαδικασία της χαρτογράφησης είναι η πιστοποίηση των επαγγελµάτων
και η κατηγοριοποίησή τους µε ευκρινή διαχωρισµό τους από άλλες κατηγορίες που
χαρακτηρίζονται από µικρότερη ένταση πολιτιστικής και δηµιουργικής έκφρασης. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση σε
διοικητικό και πρακτικό επίπεδο σχετικά µε
την ταυτότητα και την τελική επιλογή εκείνων
των µονάδων παραγωγής που δυνητικά θα
αποτελέσουν τον τοµέα πολιτισµού και δηµιουργίας. Είναι εποµένως εµφανής η ανάγκη
διατύπωσης και υιοθέτησης ενός ευέλικτου
αλλά συνάµα ευδιάκριτου ορισµού, ο οποίος
θα πρέπει:
(i) να είναι συµβατός µε τις ιδιαιτερότητες
και τις ανάγκες της χώρας,
(ii) να δίνει έµφαση στην πολιτιστική, πνευµατική και καλλιτεχνική δηµιουργία αυτή
καθαυτή,
(iii) να εξαιρεί δραστηριότητες και επαγγέλµατα που σχετίζονται περισσότερο µε το
λιανικό εµπόριο και λιγότερο µε την παραγωγή και
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(iv) να καταγράφει µορφές πολιτιστικής και
δηµιουργικής παραγωγής που βρίσκονται
κρυµµένες σε άλλους “παραδοσιακούς” και
“µη δηµιουργικούς” τοµείς παραγωγής.

∆εύτερο βήµα είναι η σύνταξη της έκθεσης
χαρτογράφησης του τοµέα (mapping report
document). Αναλυτικότερα, µε βάση τον ορισµό που έχει διατυπωθεί στο πρώτο βήµα, θα
πρέπει να καταγραφούν όλες οι επιχειρήσεις,
οι κατηγορίες επαγγελµάτων και οι µορφές
απασχόλησης που δραστηριοποιούνται πλήρως
ή µερικώς στο συγκεκριµένο τοµέα. Στο στάδιο αυτό, η άµεση επαφή µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µέσω ερωτηµατολογίου αποτελεί
ασφαλή διαδικασία για την άντληση πλήρους
και αξιόπιστης πληροφόρησης. Η έκθεση χαρτογράφησης βοηθά να διαµορφωθεί µια ασφαλής και ακριβής εικόνα του µεγέθους και του
κύκλου εργασιών του αναδυόµενου τοµέα σε
µετρήσιµους όρους. Περαιτέρω, µε τη χαρτογράφηση όλων των µορφών οικονοµικής δραστηριότητας και απασχόλησης στον τοµέα αποκαλύπτεται το ανάγλυφο της αγοράς των προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισµού και δηµιουργίας, όπως για παράδειγµα (i) η συνύπαρξη ενός ιδιαίτερα µεγάλου αριθµού παραγωγικών µονάδων πολύ µικρού µεγέθους µε
έναν απασχολούµενο, που είναι συγχρόνως
και ο δηµιουργός, και ενός ελάχιστου αριθµού
εθνικών ή πολυεθνικών εταιριών ιδιαίτερα
µεγάλου µεγέθους, (ii) η τοποθεσία (αστικά ή
ηµιαστικά κέντρα), (iii) οι µορφές απασχόλησης (ελεύθεροι επαγγελµατίες, επιχειρηµατίες-παραγωγοί, µισθωτοί, ερασιτέχνες, µερικώς απασχολούµενοι), (iv) το είδος συµµετοχής (επιχειρηµατικότητα νέων και γυναικών),
3 7 Είναι εν πολλοίς διαφορετικές από τις δυνάµεις της προσφοράς
και της ζήτησης που καθορίζουν τη λειτουργία της αγοράς των
“κλασικών” αγαθών και υπηρεσιών.
3 8 Στο βρετανικό παράδειγµα, ως πολιτιστική ή δηµιουργική επιχείρηση ταξινοµείται εκείνη η µονάδα παραγωγής ή διάθεσης,
µικρού ή µεγάλου µεγέθους, που απασχολεί ένα σηµαντικό αριθµό
“δηµιουργικών” εργαζοµένων στο σύνολο των εργαζοµένων της
επιχείρησης. Ο αριθµός αυτός σε κάθε µορφή απασχόλησης και
δραστηριότητας δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το 30% του
συνόλου των εργαζοµένων στην απασχόληση αυτή. Με βάση το
κριτήριο της έντασης, οι εργαζόµενοι στον τοµέα του πολιτισµού
και της δηµιουργίας στη Μεγάλη Βρετανία υπολογίστηκαν το 2012
σε πάνω από 2 εκατ. άτοµα, αντιπροσωπεύοντας το 5,1% της συνολικής απασχόλησης (DCMS 2013).
3 9 Ανύπαρκτη είναι και η εκπόνηση εµπεριστατωµένης µελέτης για
την ελληνική περίπτωση. Μόνες αναφορές είναι: Λουρή (2007),
Κυριαζίδης (2007) και Καραµπάτσου-Παχάκη (2000).
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(v) τα πρότυπα καταναλωτικής συµπεριφοράς,
(vi) το ύψος της δηµόσιας δαπάνης σε επενδύσεις πολιτισµού και (vii) το ύψος της ιδιωτικής δαπάνης, επιχειρηµατικής και καταναλωτικής. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τις
πρακτικές συµµετοχής της κοινωνίας στον
πολιτισµό, είτε µε την ιδιότητα του δηµιουργού-παραγωγού- επιχειρηµατία είτε µε αυτήν
του καταναλωτή.
Τρίτο βήµα, στο πλαίσιο της ανάγκης για
χάραξη πολιτικής βάσει καταγεγραµµένων
στοιχείων (evidence-based policy), είναι η
εκπόνηση µιας περιοδικής απολογιστικής
έκθεσης (ενδεικτικά ανά τριετία), που όχι
µόνο θα παρακολουθεί, θα καταγράφει και θα
αξιολογεί την επίδοση του τοµέα, αλλά και θα
εκτιµά ποσοτικά τη διάχυση της επίδρασής του
στην εθνική οικονοµία και κοινωνία χρησιµοποιώντας οικονοµικές και κοινωνικές στατιστικές. Εκτός των οικονοµικών στατιστικών
(όπως το εθνικό προϊόν ή η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία, το ποσοστό ανεργίας ή απασχόλησης και ο όγκος του εξαγωγικού εµπορίου) κρίσιµες στατιστικές είναι η συχνότητα
των φαινοµένων βίας και τα ποσοστά εγκληµατικότητας, οι µαθησιακές επιδόσεις, τα
ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
και οι κοινωνικοί δείκτες ανισότητας, φτώχειας και κοινωνικής συνοχής.40
3.2 ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
Ο τοµέας του πολιτισµού στην Ελλάδα δεν
υποβλήθηκε ποτέ σε διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και αποτίµησης. Οι δράσεις σπανίως επιλέγονταν µε βάση τη
σύγκριση κόστους-οφέλους σε οικονοµικούς
όρους και σχεδόν ποτέ δεν είχε επιχειρηθεί η
αποτίµηση της απόδοσης. Ο πολιτισµός θεωρούνταν ως κοινωνική αξία που ένα κράτος
ευηµερίας και πρόνοιας υποχρεούται να χρηµατοδοτεί και να προασπίζει. Βεβαίως, το
ύψος αυτό καθαυτό της δηµόσιας δαπάνης για
τον πολιτισµό και τις τέχνες σε ένα συγκεκριµένο έτος ή για µια σειρά ετών δεν προσδιορίζει σε καµία περίπτωση από µόνο του το
µέγεθος και την ποιότητα του παραγόµενου
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προϊόντος. Ο σχεδιασµός, η προοπτική, η
σωστή οργάνωση και εφαρµογή, η διαρκής
αναζήτηση τρόπων που να καθιστούν πραγµατικά χρήσιµους τους φορείς του πολιτισµού
και της δηµιουργίας και να δικαιολογούν την
ύπαρξή τους, η γνώση και η προσαρµογή στις
ανάγκες της εποχής, ο δυναµισµός και η εξωστρέφεια είναι παράγοντες που, εκτός των
χρηµατοδοτικών, προσδιορίζουν εξίσου την
υγιή και βιώσιµη δραστηριότητα.41
Κρίσιµα ερωτήµατα που τίθενται είναι:

Πρώτον, κατά πόσον η ιδιωτική χρηµατοδότηση είναι θεµιτή, δεδοµένου ότι ο τοµέας του
πολιτισµού και της δηµιουργίας παράγει πολιτιστικά προϊόντα που προάγουν την κουλτούρα του τόπου και συµβάλλουν στην κοινωνική ανάπτυξη και γι’ αυτό το λόγο έχουν
έντονο χαρακτήρα δηµόσιου αγαθού.
∆εύτερον, πώς θα επιτευχθεί η ποσοτική
µέτρηση της πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης;
Τρίτον, πώς θα απεικονιστεί στατιστικά µια
δραστηριότητα όπως ο τοµέας του πολιτισµού
και της δηµιουργίας που διαρκώς αλλάζει
µορφές και σχήµατα παραγωγής παρακολουθώντας τις συνεχείς αλλαγές της τεχνολογίας;
Για να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη
ευκρινών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά
κρίσιµα µεγέθη, όπως η δαπάνη, δηµόσια και
4 0 Σύµφωνα µε την τελευταία µελέτη του ΟΟΣΑ (OECD 2013) για
την εκπαίδευση, οι µαθησιακές επιδόσεις των Ελλήνων µαθητών
χειροτέρευσαν την τελευταία τριετία, αυξήθηκε το ποσοστό των
“κακών” µαθητών, καθώς και το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης
της υποχρεωτικής εγκύκλιας εκπαίδευσης. Εξάλλου, τα πρόσφατα δηµοσιευµένα στοιχεία της Eurostat για τη φτώχεια στην
Ελλάδα (∆εκέµβριος 2013) αποκαλύπτουν το φάσµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού που βιώνει περισσότερο
από το 30% του πληθυσµού της χώρας (3,8 εκατ. άτοµα). Ένας
στους τρεις Έλληνες µε βάση τα στοιχεία του 2012 αντιµετωπίζει µία από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες: (α) το διαθέσιµο εισόδηµα του νοικοκυριού στο οποίο ζει είναι κάτω από το όριο της
φτώχειας, (β) έχει σοβαρή έλλειψη βασικών πόρων διαβίωσης
και (γ) ζει σε οικογένειες όπου δεν υπάρχει εργαζόµενος πλήρους απασχόλησης.
4 1 Βλ. ACE (2010). Τρανταχτή απόδειξη αποτελεί το πρόσφατο
παράδειγµα της δυναµικής επιστροφής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η Biennale της Αθήνας (Οκτώβριος-Νοέµβριος 2013) και της
Θεσσαλονίκης (∆εκέµβριος 2013) και το νέο υπό κατασκευή
κέντρο πολιτισµού στο Φαληρικό ∆έλτα.
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ιδιωτική, η απασχόληση, η παραγωγικότητα
και η κερδοφορία. Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των στατιστικών στοιχείων θα επιτρέψει την ποσοτική µέτρηση της επίδρασης
του τοµέα στην υπόλοιπη οικονοµία, η γνώση
της οποίας είναι αναγκαία όχι µόνο για τους
επιχειρηµατίες-επενδυτές, αλλά και για τους
υπεύθυνους χάραξης της οικονοµικής πολιτικής. Επιµέρους ερωτήµατα που πρέπει να
απαντηθούν µε τη χρήση αυτής της στατιστικής
βάσης είναι:
(i) Ποια είναι η συµµετοχή του τοµέα στη
συνολική απασχόληση και ποια τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των απασχολουµένων
στον τοµέα, όπως είδος απασχόλησης,
φύλο, µορφωτικό επίπεδο και επίπεδο
επαγγελµατικής εκπαίδευσης;
(ii) Ποια είναι η συµβολή του στη µείωση
του ποσοστού των νέων που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο και στην αύξηση του
ποσοστού των συµµετεχόντων στη διά βίου
εκπαίδευση και κατάρτιση;
(iii) Ποια είναι η συµβολή του στη βελτίωση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της
χώρας µέσω της προώθησης της έρευνας
και της τεχνολογίας;
(iv ) Ποια είναι η συµβολή του στη µείωση
των ποσοστών φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισµού, της µακροχρόνιας ανεργίας,
και στην επιτυχή επανένταξη µειονεκτικών
και φθινουσών οικονοµικά και κοινωνικά
περιοχών και οµάδων;42

Στην προσπάθεια καταγραφής της ελληνικής
εµπειρίας παρουσιάζονται µια σειρά από
σηµαντικά προβλήµατα:

Πρώτον, η έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισµού του τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργίας.
∆εύτερον, η έλλειψη µιας στατιστικής βάσης
δεδοµένων που περιέχει ποσοτικά στοιχεία
τουλάχιστον για τις βασικές οικονοµικές και
κοινωνικές στατιστικές, όπως κύκλος εργα-
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σιών και προστιθέµενη αξία, αριθµός και µέγεθος επιχειρήσεων, αριθµός απασχολουµένων,
αξία και όγκος εξαγωγικού εµπορίου, δαπάνη
(δηµόσια και ιδιωτική, καταναλωτική και επενδυτική), καταναλωτικές πρακτικές (ποσοστό
συµµετοχής και χρόνος χρήσης του προϊόντος).

Τρίτον, ακόµη και αν καταβληθεί προσπάθεια
υιοθέτησης της προτεινόµενης από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µεθοδολογίας (βλ.
Σχήµα 3), δεν είναι δυνατή η λήψη µιας ακριβούς ποσοτικής µέτρησης και στατιστικής
απεικόνισης του τοµέα, αφού στην Ελλάδα
ακολουθείται η τριψήφια κατηγοριοποίηση
δραστηριοτήτων (NACE Rev. 2) και επαγγελµάτων (ISCO-08),43 µε αποτέλεσµα να µην
είναι δυνατή η διάκριση µεταξύ µορφών δραστηριότητας ―πλήρης και αµιγής δραστηριότητα, µερικώς ασκούµενη και συνδεδεµένες
δραστηριότητες― και επαγγελµάτων διαφορετικής έντασης πολιτισµού και δηµιουργίας.
Επιβάλλεται συνεπώς ο επιµερισµός και η
ανάλυση των συνιστωσών των κατηγοριών των
δραστηριοτήτων και των επαγγελµάτων µε τη
χρήση της τετραψήφιας κατηγοριοποίησης,
αφού στην αντίθετη περίπτωση αλλού υπερεκτιµάται και αλλού υποεκτιµάται το µέγεθος
και η σηµασία τους.
Τέταρτον, στα χρόνια πριν από την κρίση ο
πολιτισµός στην Ελλάδα χρηµατοδοτούνταν σε
πολύ µεγάλο βαθµό σε κεντρικό, περιφερειακό
ή αυτοδιοικητικό επίπεδο µε χρήµατα των
φορολογουµένων. Η επιλογή των σχεδίων
προς χρηµατοδότηση γινόταν µε κριτήρια που
πολύ µικρή σχέση είχαν µε την αποδοτικότητα
και αποτελεσµατικότητά τους στην τοπική και
42 Όπως έδειξε η προσπάθεια ποσοτικοποίησης του νέου αναπτυξιακού τοµέα στη Βρετανία που ξεκίνησε στις αρχές της πρώτης
δεκαετίας του νέου αιώνα, ο αντίκτυπος όχι µόνο σε οικονοµικό
αλλά και σε κοινωνικό-πολιτιστικό επίπεδο ήταν θετικός και αυξανόµενος. Θετική ήταν η αποτίµηση της σύνδεσης του πολιτιστικού
τοµέα µε άλλες δηµόσιες πολιτικές, όπως η αστική αναβάθµιση,
η καταπολέµηση της εγκληµατικότητας, ο τρόπος επίλυσης διενέξεων και η προώθηση της πολυπολιτισµικότητας. Άµεσο επακόλουθο ήταν η µεταφορά δηµόσιων επενδυτικών πόρων από
περισσότερο παραδοσιακούς τοµείς της βρετανικής οικονοµίας
στον ευρύτερο τοµέα των τεχνών και του πολιτισµού. Βλ.
Pembroke (2013), DCMS (2011), ACE (2011) και McMaster
(2008).
43 Κατηγορίες δραστηριοτήτων που έχουν σχέση µε τον πολιτισµό,
τις τέχνες και τη δηµιουργία: 591, 592, 601, 601, 602, 741, 900.
Κατηγορίες επαγγελµάτων: 216, 235, 262, 264, 265, 343, 352, 731.
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εθνική οικονοµία και κοινωνία. Ο εκ των υστέρων έλεγχος και η αποτίµηση του παραγόµενου προϊόντος ήταν διαδικασίες ανύπαρκτες.
Τα αυστηρά µέτρα λιτότητας που εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης περιλάµβαναν σηµαντικές περικοπές της δηµόσιας δαπάνης και στον τοµέα του πολιτισµού. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η περιορισµένη δηµόσια χρηµατοδότηση ανέδειξε την αδήριτη ανάγκη επιλογής των δράσεων προς δηµόσια χρηµατοδότηση µε κυρίαρχο πλέον κριτήριο την
αποτίµηση (evidence-based argument) των
δράσεων σε όρους κοινωνικής και οικονοµικής
αποτελεσµατικότητας.
3.3 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Αν και τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία που
αφορούν τη νέα οικονοµία του πολιτισµού και
της δηµιουργίας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά
περιορισµένα και ελλιπή, στο τµήµα αυτό θα
επιχειρήσουµε µια πρώτη προσπάθεια παρουσίασης του προφίλ της χώρας.
Εµπορικές επιδόσεις
Αξιοποιώντας τις στατιστικές σειρές του διεθνούς εµπορίου, που εν πολλοίς είναι οι µόνες
πλήρεις και συγκρίσιµες,44 συµπεραίνουµε ότι,
αν και µεταξύ των ετών 2002 και 2011 η αξία
του διεθνούς εµπορίου της Ελλάδος σε προϊόντα και υπηρεσίες πολιτισµού και δηµιουργίας αυξήθηκε ραγδαία, το ισοζύγιο παρέµεινε
αρνητικό, όπως αυτό φαίνεται από τον Πίνακα
1 και το ∆ιάγραµµα 6, που παρουσιάζουν τις
εµπορικές επιδόσεις της χώρας τόσο στο σκέλος των εξαγωγών όσο και στο σκέλος των

εισαγωγών. Η ελλειµµατική θέση προσδιορίζεται από το εµπορικό έλλειµµα στην κατηγορία των προϊόντων, ενώ το µικρό ―αν και
αυξανόµενο διαχρονικά― πλεόνασµα στο
σκέλος των υπηρεσιών δεν είναι αρκετό για
την ανατροπή του αρνητικού ισοζυγίου.
Τα ∆ιαγράµµατα 7-10 απεικονίζουν τις
εµπορικές επιδόσεις της χώρας ανά κατηγο4 4 Ακολουθείται η κατηγοριοποίηση της UNCTAD (2010, σελ. 283284).

Πίνακας 1 Ο τοµέας πολιτισµού και δηµιουργίας στην Ελλάδα: εµπορικές επιδόσεις
(αξία σε εκατ. δολάρια)
2002

2011

Εξαγωγές

Εισαγωγές

Ισοζύγιο

Εξαγωγές

Εισαγωγές

Ισοζύγιο

836

1.517

-681

1.646

2.348

-702

Προϊόντα

413

1.146

-733

875

1.712

-837

Υπηρεσίες

423

371

52

771

636

135

Όλες οι κατηγορίες

Σηµείωση: Το αρνητικό πρόσηµο δηλώνει έλλειµµα.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από UNCTAD Database, Ιούνιος 2013.
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Πίνακας 2 Εξαγωγές και εισαγωγές προϊόντων πολιτισµού και δηµιουργίας: µερίδιο
συµµετοχής ανά κατηγορία (2002 και 2011)

Εισαγωγές (%)

Όλες οι κατηγορίες
Έργα τέχνης
Οπτικοακουστικά µέσα
Σχέδιο
Νέα µέσα εγγραφής ήχου
και ηλεκτρονικά παιχνίδια
Εκδόσεις
Εικαστικές τέχνες

Εξαγωγές (%)

2002

2011

2002

2011

100,0

100,0

100,0

100,0

13,32

8,42

9,68

6,30

0,14

0,11

0,12

0,05

65,31

66,83

70,98

76,79

5,09

7,40

6,36

5,51

12,65

13,09

9,07

9,62

2,81

4,14

2,11

1,70

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από UNCTAD Database, Ιούνιος 2013.

ρία προϊόντων και υπηρεσιών µεταξύ των
ετών 2002 και 2011. Όλες οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών σηµείωσαν ραγδαία
ανάπτυξη. Περισσότερο εξωστρεφείς ήταν οι
δραστηριότητες του σχεδίου (µόδα και έπιπλο), οι εκδόσεις βιβλίων, τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια, η διαφήµιση και η έρευνα αγοράς.
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2, το 76,8%
του συνόλου των εξαγόµενων προϊόντων πολιτισµού και δηµιουργίας για το έτος 2011 αφορούσε προϊόντα σχεδίου, κυρίως µόδας και
επίπλου. Το ποσοστό των εισαγωγών για τα
ίδια προϊόντα είναι το υψηλότερο (66%). Οι
λιγότερο εξωστρεφείς κλάδοι ήταν αυτοί των
οπτικοακουστικών µέσων και των εικαστικών

τεχνών. Ο Πίνακας 3 αποτυπώνει την ίδια
εικόνα για τον κλάδο των υπηρεσιών. Ο πιο
εξωστρεφής κλάδος ήταν της διαφήµισης,
έρευνας αγοράς και δηµοσκοπήσεων, ενώ
αυτός των υπηρεσιών έρευνας και τεχνολογίας
παρέµενε ο περισσότερο εσωστρεφής.
Περαιτέρω, το µερίδιο της Ελλάδος στη συνολική αξία του παγκόσµιου εµπορίου των προϊόντων πολιτισµού και δηµιουργίας, καθώς και
του εµπορίου της ΕΕ-27 είναι µικρό, χωρίς
εµφανή σηµάδια µεγαλύτερης διείσδυσης τόσο
στη διεθνή όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά (βλ.
Πίνακες 4 και 5 και ∆ιαγράµµατα 11α και 11β).
Οι ελληνικές εισαγωγές αντιπροσωπεύουν το

Πίνακας 3 Εξαγωγές και εισαγωγές υπηρεσιών πολιτισµού και δηµιουργίας: µερίδιο
συµµετοχής ανά κατηγορία (2002 και 2011)

Εισαγωγές (%)
2002

2011

2002

2011

∆ιαφήµιση, έρευνα αγοράς
και δηµοσκοπήσεις

17,79

19,81

21,04

31,26

Υπηρεσίες παραγωγής
οπτικοακουστικών έργων
και συναφείς υπηρεσίες

16,98

19,65

18,91

21,92

Προσωπικές, πολιτιστικές
και υπηρεσίες αναψυχής

49,06

39,15

45,86

28,02

Έρευνα και ανάπτυξη

16,17

21,38

14,18

18,81

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από UNCTAD Database, Ιούνιος 2013.
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Πίνακας 4 Η θέση της Ελλάδος στο παγκόσµιο εµπόριο προϊόντων πολιτισµού και
δηµιουργίας (2002 και 2011)
(% της συνολικής αξίας)
Εισαγωγές

Εξαγωγές

2002

2011

2002

2011

0,521

0,410

0,208

0,193

Έργα τέχνης

0,751

0,495

0,228

0,161

Οπτικοακουστικά µέσα

0,377

0,388

0,110

0,097

Σχέδιο

0,579

0,424

0,256

0,223

Νέα µέσα εγγραφής ήχου
και ηλεκτρονικά παιχνίδια

0,292

0,271

0,150

0,110

Εκδόσεις

0,489

0,523

0,125

0,195

Εικαστικές τέχνες

0,188

0,250

0,057

0,048

Όλες οι κατηγορίες

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από UNCTAD Database, Ιούνιος 2013.

0,86% του συνόλου των εισαγωγών και οι εξαγωγές µόλις το 0,4% του συνόλου των εξαγωγών της ΕΕ-27 (αστάθµητες όσον αφορά το
µέγεθος της χώρας). Σταθµίζοντας µε τον πληθυσµό της χώρας, η κατά κεφαλήν αξία των
εξαγωγών είναι τέσσερις φορές µικρότερη από
την κατά κεφαλήν αξία του συνόλου των εξα-

γωγών της ΕΕ-27. Η επίδοση αυτή είναι η
τέταρτη χειρότερη επίδοση µετά τη Ρουµανία,
τη Βουλγαρία και την Κύπρο και κατατάσσει
τη χώρα τέσσερις θέσεις χαµηλότερα από την
Πορτογαλία. Οµοίως, η κατά κεφαλήν αξία
των εισαγωγών είναι δύο φορές µικρότερη από
την κεφαλήν αξία των εισαγωγών της ΕΕ-27.
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Απασχόληση
Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
διαβούλευσης και εφαρµογής µιας συγκρίσιµης σε ενωσιακό επίπεδο µεθοδολογίας για
την κατάρτιση πλήρων στατιστικών σειρών
απασχόλησης στον τοµέα του πολιτισµού και
της δηµιουργίας, είναι χρήσιµη η παρουσίαση,

αν και ατελής, της στατιστικής απεικόνισης
του τοµέα αυτού στην Ελλάδα όσον αφορά την
απασχόληση. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία
της Eurostat για το έτος 2009, που είναι και τα
πλέον πρόσφατα (Cultural Statistics 2011), το
ποσοστό απασχόλησης σε πέντε συγκρίσιµες
επαγγελµατικές κατηγορίες του τοµέα πολιτισµού και δηµιουργίας ανήλθε σε 1,2% της

Πίνακας 5 Η θέση της Ελλάδος στο εµπόριο προϊόντων πολιτισµού και δηµιουργίας της
ΕΕ-27 (2002 και 2011)
(% της συνολικής αξίας)
Εισαγωγές
2002

2011

2002

2011

0,95

0,86

0,28

0,40

Έργα τέχνης

1,61

0,81

0,55

0,57

Οπτικοακουστικά µέσα

0,79

2,03

0,22

0,46

Σχέδιο

1,26

1,01

0,31

0,49

Νέα µέσα εγγραφής ήχου
και ηλεκτρονικά παιχνίδια

0,64

0,66

0,23

0,23

Εκδόσεις

0,69

0,98

0,20

0,32

Εικαστικές τέχνες

0,14

0,11

0,11

0,10

Όλες οι κατηγορίες

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από UNCTAD Database, Ιούνιος 2013.
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Πίνακας 6 Απασχόληση (2009)

Ελλάδα

Όλες οι κατηγορίες
Εκδόσεις

αριθµός σε
χιλ. άτοµα
52,6

%

%

1,2

3.638,5

1,7

16,1

30,6

1.251,7

34,4

5,4

10,3

402,3

11,1

11,7

22,2

348,6

9,6

9,1

17,3

1.045,6

28,7

10,2

19,4

590,3

16,2

Κινηµατογράφος, τηλεόραση, εγγραφή
µουσικής
Προγραµµατισµός και ραδιοτηλεοπτικές
εκποµπές
∆ηµιουργικές τέχνες και διασκέδαση
Βιβλιοθήκες, µουσεία, αρχεία

ΕΕ-27
αριθµός σε
χιλ. άτοµα

Γυναίκες

36,1

43,9

Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

49,8

68,6

Αυτοαπασχολούµενοι

28,5

42,2

Εργαζόµενοι κατ’ οίκον

20,1

45,9

Σηµείωση: Επαγγελµατικές κατηγορίες και κλάδοι µε βάση την ταξινόµηση NACE Rev. 2 (58, 59, 60, 90, 91) και ISCO-88 (243, 245).
Πηγή: Eurostat pocketbooks, Cultural Statistics, 2011.

συνολικής απασχόλησης στη χώρα µας, έναντι
1,7% στην ΕΕ-27. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε σε 52,6 χιλιάδες εργαζοµένους στις
κατηγορίες αυτές το 2009.

κλάδους του τοµέα πολιτισµού και δηµιουργίας για την περίοδο 2001-2012. Όλοι οι κλάδοι σηµείωσαν σηµαντική και γρήγορη ανά-

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 6, που αποτυπώνει την εικόνα της απασχόλησης για το
συγκεκριµένο έτος στην Ελλάδα και στην ΕΕ27, στην Ελλάδα ο κλάδος των εκδόσεων
συγκεντρώνει το µεγαλύτερο ποσοστό απασχόλησης (30,6%). Εξάλλου, η απασχόληση
των γυναικών προσεγγίζει το 40% της συνολικής απασχόλησης στον τοµέα και ο αριθµός
των απασχολουµένων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης είναι 1,5 φορά και πλέον µεγαλύτερος από
το συνολικό αριθµό των απασχολουµένων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στην εθνική οικονοµία.
Ποσοστό κοντά στο 30% ήταν αυτοαπασχολούµενοι ή εργάζονταν σε οικογενειακή επιχείρηση, πάνω από 10% απασχολούνταν ευκαιριακά ή µερικώς και πάνω από 20% εργάζονταν κατ’ οίκον. Συµπερασµατικά, η εικόνα της
απασχόλησης στην Ελλάδα προσοµοίαζε σε
µεγάλο βαθµό µε την αντίστοιχη στην ΕΕ-27.
∆είκτης κύκλου εργασιών
Το ∆ιάγραµµα 12 παριστάνει τη διαχρονική
εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών σε τρεις
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πτυξη µεταξύ των ετών 2004 και 2008, µε προεξέχοντα αυτόν των εκδόσεων. Από το 2009,
ωστόσο, ο δείκτης ακολουθεί µια πορεία
κατακόρυφης πτώσης λόγω της δυσµενούς
εθνικής και διεθνούς συγκυρίας. Το 2012, ο
δείκτης έχει µειωθεί σχεδόν στο µισό σε σχέση
µε την τιµή που είχε το 2008.
Συµµετοχή καταναλωτών
∆είκτη της συµµετοχής των καταναλωτών στον
πολιτισµό αποτελεί η δαπάνη των νοικοκυριών
σε αγαθά και υπηρεσίες πολιτισµού. Όπως
φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 13, η ποσοστιαία
συµµετοχή της µέσης µηνιαίας δαπάνης των
ελληνικών νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες πολιτισµού και αναψυχής παρέµεινε σχεδόν σταθερή τα χρόνια της κρίσης, σε αντίθεση
µε τη µεγάλη µείωση της ποσοστιαίας δαπάνης
για ένδυση και υπόδηση. Άλλος δείκτης είναι
ο συνολικός αριθµός των εισιτηρίων από ελληνικές αίθουσες κινηµατογράφου: από 9,7 εκατ.
το 2008 αυξήθηκε σε 12,5 εκατ. το 2009, 11,7
εκατ. το 2010, 10,9 εκατ. το 2011, για να µειωθεί στα επίπεδα του 2008 (9,9) το 2012.45

4 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κάθε χώρα είναι διαφορετική, κάθε αγορά
είναι ιδιαίτερη και κάθε προϊόν πολιτιστικού
και δηµιουργικού χαρακτήρα προσφέρει
ξεχωριστό άγγιγµα και µοναδική αίγλη στον
καταναλωτή. Κάθε χώρα εποµένως θα πρέπει
να προσδιορίσει τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά της πολιτιστικής και δηµιουργικής
ικανότητας των πολιτών της και να αναπτύξει
πρωτοβουλίες για τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής για την προώθηση της οικονοµίας του
πολιτισµού και της δηµιουργίας αξιοποιώντας
τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και ξεπερνώντας τις αδυναµίες της.
Ιστορικά και παραδοσιακά στην Ελλάδα,
όπως και σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες, η
πολιτική πολιτισµού εξαντλούνταν σε θέµατα
επιχορήγησης, φορολογικών απαλλαγών ή
ελαφρύνσεων και εκπαίδευσης στο χώρο του
θεάµατος και των καλών τεχνών. Με την ανά-
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δυση όµως µιας νέας οικονοµίας διατοµεακού
και πολυδιάστατου χαρακτήρα όπως είναι η
οικονοµία του πολιτισµού και της δηµιουργίας, επιτακτική κρίνεται η ανάγκη αλλαγής
προσανατολισµού της τρέχουσας πολιτικής για
τον πολιτισµό προς µια ενιαία εθνική στρατηγική αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, εξαιτίας της πολύπλευρης επίδρασης της στρατηγικής αυτής στην πολιτιστική, οικονοµική, τουριστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας, είναι λογικό η
ευθύνη να είναι διαθεµατική σε πολιτικό και
διοικητικό επίπεδο, αλλά και να υπάρχει µια
ανάλογη πολλαπλότητα των φορέων που συµµετέχουν.46 Ο αναπόφευκτος κατακερµατισµός της στρατηγικής και η αποσπασµατική
4 5 Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν από το Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου (ΕΚΚ), Νοέµβριος 2013.
4 6 Ετερόκλητο σύνολο από δηµόσιους φορείς, µη κερδοσκοπικούς
φορείς (κάποιοι από τους οποίους λαµβάνουν δηµόσια επιχορήγηση), ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορείς της
κοινωνίας των πολιτών, ιδρύµατα, ακαδηµίες, επαγγελµατικές και
καλλιτεχνικές ενώσεις και σωµατεία.
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εφαρµογή µέτρων ώθησης της νέας αυτής
οικονοµίας κάνει ορατό τον κίνδυνο της
συχνής αυτοαναίρεσης των µέτρων πολιτικής,
το δισταγµό και τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις (Caves 2000). Απαιτείται εποµένως σε
κεντρικό επίπεδο η υιοθέτηση µιας ολιστικής
θεώρησης του τοµέα και των επιπτώσεών του,
καθώς και η χάραξη ενιαίας και ολοκληρωµένης αναπτυξιακής πολιτικής. Εν όψει της
ανάγκης αυτής, απαιτείται η λειτουργία ενός
αποτελεσµατικού θεσµικού φορέα για το
συντονισµό των επιµέρους δράσεων όλων των
φορέων και η θέσπιση ενός καλά σχεδιασµένου, οργανωµένου και ευκρινούς ρυθµιστικού/κανονιστικού πλαισίου.
Συγκεκριµένα, προτείνεται:
− Κ ρά τος κα ι υποδοµές. Το κράτος θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει τις αναγκαίες
υποδοµές (εγκατάστασης, µεταφοράς, διανοµής, πρόσβασης στην τεχνολογία και επικοινωνίας) που είναι απαραίτητες για τη
λειτουργία του τοµέα. Περαιτέρω, µέσω
των δηµόσιων επενδύσεων θα πρέπει να
προστατεύει και να διατηρεί το πολιτιστικό
κεφάλαιο που αποτελεί τη βασική εισροή
παραγωγής των προϊόντων πολιτισµού.
− ∆ιυπουργικό Πα ρα τηρητήριο γ ια τον πολιτ ισ µό κα ι τ η δηµι ουργ ία. Ο νέος αυτός
θεσµικός φορέας θα έχει γνωµοδοτικό,
εκτελεστικό και εποπτικό ρόλο. Θα εστιάζει πρώτον, στη χάραξη µιας συνολικής
εθνικής στρατηγικής για τον πολιτισµό µε
µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο ορίζοντα. ∆εύτερον, στην έναρξη και διατήρηση ενός οργανωµένου διαλόγου (βλ.
παρακάτω αναλυτικά) που θα διεξάγεται
περιοδικά µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών. Ο διάλογος θα ενισχύεται µε
τη σύνταξη περιοδικής απολογιστικής
έκθεσης των δράσεων. Και τρίτον, στην
πρωτοβουλία για τη λειτουργία µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας, ενός κέντρου
ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης
όλων στην επικοινωνία και στην πληροφόρηση. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σηµασία στις µειονεκτικές γεωγραφικές περιο-
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χές ή σε περιοχές ή οµάδες πολιτών µε
χαµηλό εισόδηµα.
4.1 Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
Ο τοµέας του πολιτισµού και της δηµιουργίας
στην Ελλάδα εµφανίζει λίγο ως πολύ τις ίδιες
ιδιαιτερότητες που εµφανίζει και παγκοσµίως:
− Α ι σ θ η τ ή έ λ λ ε ι ψ η τ ο υ “ µ ε σ α ί ο υ µε γ έ θ ο υ ς ”
στ ην πα ρα γωγ ική δια δικα σία. Η αγορά
κυριαρχείται από τη συνύπαρξη ενός πολύ
µικρού αριθµού πολύ µεγάλων επιχειρήσεων, συνήθως πολυεθνικού χαρακτήρα,
και πολυάριθµων πολύ µικρών µονάδων
τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, που
τις περισσότερες φορές εκπροσωπούνται
από ένα µόνο άτοµο και λειτουργούν µε το
πρότυπο της κάθετης παραγωγής.47
− Κα τα κερµατ ισµός της εθν ικής αγ ορά ς µε
έντονη την ατοµική δηµιουργική συµβολή,
την έλλειψη επαγγελµατισµού και τους
περιορισµένους οικονοµικούς πόρους. Η
αγορά συνήθως οργανώνεται γύρω από
καλλιτέχνες και δηµιουργούς που θεωρούνται ευπώλητοι. Και αυτό γιατί η χρήση της
τεχνολογίας επιτρέπει τη µαζική παραγωγή
του προϊόντος και την απευθείας διάθεσή
του µε ελαχιστοποίηση του κόστους αναπαραγωγής και διανοµής και ταχεία απόσβεση της αρχικής επένδυσης. Οι µεγάλες
εταιρίες αποκοµίζουν µεγάλα κέρδη, ενώ
οι µικροί παραγωγοί και µεµονωµένοι καλλιτέχνες είναι σε θέση απλώς και µόνο να
καλύψουν το κόστος της επένδυσης.
− Η π ι θ α ν ό τ η τ α α π ο τ υ χ ί ας σ ε ο ι κ ο ν ο µ ι κ ο ύ ς
όρους είν αι πολ ύ µεγ άλ η. Η χρονική στιγµή
εµφάνισης και διάδοσης του προϊόντος
στην αγορά πρέπει να συµπέσει µε τη χρονική στιγµή εκδήλωσης της επιθυµίας από
την πλευρά του καταναλωτή, µε αποτέλεσµα ο κύκλος παραγωγής να είναι ασταθής
και ασαφής. Η πρόωρη ή αργοπορηµένη
εµφάνιση προσδιορίζει το µέγεθος της
47 Αυτή η µορφή οργάνωσης απαντάται τόσο στις ανεπτυγµένες όσο
και στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες, αν και τα απόλυτα µεγέθη
διαφέρουν µεταξύ χωρών (βλ. KEA 2006, Higgs et al. 2007).
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εµπορικής αποτυχίας ανεξαρτήτως ποιότητας. Επιπλέον, η αβεβαιότητα της ζήτησης48 για το προϊόν είναι µεγάλη, αφού οι
αντιδράσεις των καταναλωτών στην πρώτη
εµφάνιση ενός προϊόντος δεν είναι γνωστές
εκ των προτέρων, ούτε µπορούν να εκτιµηθούν ή να ερµηνευθούν µε ασφάλεια.
− Α π ο υ σ ί α α υ σ τη ρ ώ ν τυ π ι κ ώ ν µ ο ρ φ ώ ν σ χ έ σεων ερ γα σ ία ς. Η πιο συνηθισµένη µορφή
είναι αυτή του “project”, δηλαδή ο σχηµατισµός µιας οµάδας εργασίας ή ενός
δικτύου ορισµένου χρόνου για την εκπόνηση ενός συγκεκριµένου έργου. Τα µέλη
της οµάδας ή του δικτύου στη συντριπτική
τους πλειοψηφία λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελµατίες (freelancers) ή ως αυτοαπασχολούµενοι (self-employed). Με την
ολοκλήρωση του έργου, η οµάδα ή το
δίκτυο διαλύεται. Μεγάλη προσοχή εποµένως απαιτείται στη µελέτη της ιδιόµορφης αυτής αγοράς εργασίας και στο σχεδιασµό και την εφαρµογή πρωτοβουλιών
πολιτικής.
− Ο µ αδ ο π ο ί η σ η ( c l us t e r i n g ) κ αι σ υ σ τ έ γ α σ η
(co-location). Απόρροια των ιδιαιτεροτήτων
του τοµέα είναι η οµαδοποίηση, συγκέντρωση και συστέγαση σε συγκεκριµένο
γεωγραφικό χώρο µε σκοπό την εκµετάλλευση των ωφελειών που προκύπτουν από
τη συνύπαρξη, συνεργασία, αλληλεξάρτηση, εξειδίκευση και ανταγωνισµό µεταξύ
των δηµιουργών-παραγωγών, καθώς και
από το γεωγραφικό προσδιορισµό µιας
δεξαµενής “δηµιουργικών” εργαζοµένων
και ενός καταναλωτικού κέντρου. Με άλλα
λόγια, τα clusters λειτουργούν ως τόπος
συνάντησης µεταξύ δηµιουργών, καλλιτεχνών, παραγωγών, επιχειρηµατιών, “δηµιουργικών” εργαζοµένων και καταναλωτών
και ως τόπος ανταλλαγής εµπειριών, συναισθηµάτων και τεχνογνωσίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η Αθήνα.
− Η χρήση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί βασικό προσδιοριστικό παράγοντα της ανάπτυξης και µεγέθυνσης του
τοµέα, αφού φέρνει σε επαφή τον καλλιτέ-
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χνη-δηµιουργό µε τον επιχειρηµατία και
τον καταναλωτή, ενηµερώνει, προβάλλει
και καθιερώνει το εµπορικό σήµα.
4.2 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουµε ένα ελάχιστο πλαίσιο πρακτικών προτάσεων εργασίας που βοηθούν στην εµφάνιση
ενός νέου ενάρετου κύκλου πολιτισµού-δηµιουργίας-οικονοµίας, όπως περιγράφεται στο
Σχήµα 4. Αυτός ο ενάρετος κύκλος αποτυπώνει τις εξωτερικές οικονοµίες στην ιδιωτική
επενδυτική πρωτοβουλία, στη γνώση, την καινοτοµία και την τεχνολογία, στην καλλιέργεια
της επιχειρηµατικότητας και στον εξωστρεφή
προσανατολισµό της εθνικής οικονοµίας µε
ποσοτικό αντίκτυπο στο προϊόν, την απασχόληση και το εµπόριο. Ο ρόλος του κράτους
αναπροσανατολίζεται προς την πρωτοβουλία
ανάληψης συντονισµένης δράσης στο πλαίσιο
του ∆ιυπουργικού Παρατηρητηρίου σε τέσσερις βασικούς τοµείς:

Πρώτον, στην παροχή ισχυρών κινήτρων
για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.
∆εύτερον, στην παροχή επαρκούς υποδοµής για την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της ψηφιακής τεχνολογίας και των
εφαρµογών της.
Τρίτον, στην παροχή κινήτρων για την ανάδειξη του επιχειρηµατικού ταλέντου µέσω
της εκπαίδευσης και της κοινωνικής αναγνώρισης του “επιχειρείν”.
Τέταρτον, στη χάραξη πολιτικής µε γνώµονα την εξωστρέφεια της οικονοµίας,
δίνοντας έµφαση στον εκσυγχρονισµό και
την απλοποίηση της πολιτικής για την προώθηση των εξαγωγών.
Πέµπτον, στη θέσπιση και αξιόπιστη εφαρµογή του ρυθµιστικού/κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της νέας οικονοµίας
4 8 Γνωστή ως υπόθεση “nobody knows”.
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(νοµική προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων, ίση φορολογική µεταχείριση, ρύθµιση των σχέσεων εργασίας, ενίσχυση του
ανταγωνισµού).

ιδιωτικών εταιριών τηλεοπτικών σταθµών
για την παραγωγή ή τη συµπαραγωγή
ελληνικών κινηµατογραφικών έργων (βλ.
ν. 1866/89 και ν. 3905/2010). 50

Ενδεικτικά, προτείνουµε έ ν τε κα δρά σε ις
π ο λ ι τ ικ ή ς :

2 . Ε κπα ίδευση. Άµεση είναι η ανάγκη επαναπροσδιορισµού της εκπαίδευσης τόσο
στο σκέλος της διά βίου µάθησης και
κατάρτισης όσο και στο σκέλος της εγκύκλιας βασικής εκπαίδευσης. Και τούτο
διότι: (i) η σύνδεση της εκπαίδευσης και
των επιχειρήσεων είναι ατελής έως ανύπαρκτη, µε αποτέλεσµα την ατελή καλλιέργεια της “δηµιουργικής επιχειρηµατι-

1 . Φο ρο λ ογ ικ ή µε τ α χ ε ίρ ισ η. Μπορεί η
φορολογική πολιτική να προάγει την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη; Εάν η
απάντηση στο ερώτηµα είναι καταφατική,
τότε οι φόροι αποτελούν εργαλείο προώθησης του πολιτισµού και της δηµιουργίας. Συνήθης, αν και εσφαλµένη, είναι η
άποψη ότι τα προϊόντα πολιτισµού και
δηµιουργίας αποτελούν αγαθά πολυτελείας και ως τέτοια θα πρέπει να φορολογούνται µε υψηλούς συντελεστές. Η
σηµερινή διάρθρωση των συντελεστών του
ΦΠΑ θα πρέπει να επανεξεταστεί µε
βάση την αρχή ότι παρόµοια αγαθά θα
πρέπει να υπόκεινται στον ίδιο φορολογικό συντελεστή. 49 Άλλο ένα θέµα είναι η
επιβάρυνση από τη διπλή φορολόγηση σε
προϊόντα διεθνούς συµπαραγωγής, καθώς
και το θέµα των φορολογικών εκπτώσεων
(tax rebates). Κρίσιµης σηµασίας επίσης
ζήτηµα είναι η εισφορά 1,5% επί των ετήσιων διαφηµιστικών εσόδων όλων των

49 Αναφέρουµε ως παράδειγµα τη διαφορετική φορολογική µεταχείριση του θεάτρου και της µουσικής. Το θέατρο υπόκειται στο
µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ 6,5% επί του εισιτηρίου, ενώ η µουσική στο συντελεστή 13%. Εάν σε αυτόν προσθέσουµε το φόρο 7%
υπέρ της ΑΕΠΙ, της εταιρίας δηλαδή που διαχειρίζεται τα πνευµατικά δικαιώµατα των µουσικών καλλιτεχνών, καθώς και τον
ειδικό φόρο επί των θεαµάτων µε συντελεστή 5% επί του µικτού
κέρδους κάθε συναυλίας στην περιφέρεια της Αττικής και Θεσσαλονίκης (γνωστού ως φόρου του 1950 για τις άπορες κορασίδες), το µουσικό προϊόν επιβαρύνεται δυσανάλογα µε συνολικό
συντελεστή 25% σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και 20% στην επαρχία. Εάν προσθέσουµε και το φόρο 15% επί του κύκλου εργασιών
για τη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων, τότε η συνολική φορολογική επιβάρυνση για τα µουσικά προϊόντα ανέρχεται σε 35%
ή 40%.
50 Η δηµόσια τηλεόραση, οι εταιρίες συνδροµητικής τηλεόρασης και
οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων
τεχνολογιών υποχρεούνται να συνεισφέρουν το 1,5% του ετήσιου
κύκλου εργασιών τους. Τα έσοδα από τον ειδικό φόρο διατίθενται
κατά 80% στο ΕΚΚ και κατά 20% στο Υπουργείο Πολιτισµού και
Αθλητισµού. Μέχρι το µισό του συνολικού ποσού της εισφοράς
από τη δηµόσια και ιδιωτική τηλεόραση µπορεί να διατεθεί στο
ΕΚΚ ως διαφηµιστικός χρόνος προβολής των ελληνικών ταινιών.
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κότητας”, (ii) η εγκύκλια πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι αποξενωµένη από την καλλιέργεια των δηµιουργικών κλίσεων και των ταλέντων του
µαθητή, (iii) η διδασκαλία αντικειµένων
που εµπεριέχονται στους κλάδους του
πολιτισµού και της δηµιουργίας είναι
εµφανώς απούσα από τα σχολικά προγράµµατα, (iv) η ανάπτυξη των γνώσεων
πληροφορικής και τεχνολογίας είναι ατελής όχι µόνο στην εγκύκλια εκπαίδευση,
αλλά και στους σπουδαστές καλών τεχνών
και σχεδίου, (v) η πρακτική εξάσκηση
µέσω του θεσµού της µαθητείας και η διενέργεια σεµιναρίων είναι είτε απούσα είτε
ατελής, (vi) η πρωτοβουλία διοργάνωσης
διαγωνισµών και θέσπισης βραβείων αριστείας (awards of excellence) για νέα ταλέντα και νέους επιχειρηµατίες είναι µικρής
κλίµακας και εξαιρετικά περιορισµένη 51
και (vii) η πρωτοβουλία για την εξοικείωση
των καλλιτεχνών και δηµιουργών µε
θέµατα επιχειρηµατικότητας και τεχνολογίας είναι επίσης ελλιπής.
3 . Έ ν α ρ ξ η ε ν ό ς “ δ ι α ρ θ ρ ω µέ ν ο υ ” δ ι α λ ό γ ο υ
στο π λα ίσιο του ∆ ιυπουργ ικού Πα ρατ ηρητ ηρίου µε όλους τ ους εµπλ εκόµεν ους φορεί ς
(κρατικούς, ιδιωτικούς, οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών, τοπικούς φορείς
και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
εµπορικούς συλλόγους και επαγγελµατικές
ενώσεις) για τη δηµιουργία ενός δικτύου
εδραίωσης σχέσεων επικοινωνίας, προγραµµατισµού και συντονισµού δράσεων.
Η αποστολή και η επεξεργασία ερωτηµατολογίου και οι συνοµιλίες µε τους φορείς
θα µπορούσαν να αποτελέσουν την πρακτική διαδικασία για το σχηµατισµό αυτού
του δικτύου. Η δηµόσια πρωτοβουλία θα
πρέπει εποµένως να αναπτυχθεί από
ανθρώπους µε εµπειρία στον τοµέα και µε
κριτήριο τη διαφάνεια στην επιλογή. Ο
συνεργατικός αυτός σχηµατισµός θα πρέπει
να αναλάβει την πρωτοβουλία του σχεδιασµού µιας ολοκληρωµένης και συγκροτηµένης στρατηγικής για την ανάπτυξη του
τοµέα του πολιτισµού και της δηµιουργίας.
Για την επίτευξη του πρωταρχικού αυτού
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σκοπού θα πρέπει να προχωρήσει, µε βάση
την εµπειρία άλλων χωρών, προσαρµοσµένη όµως στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας,
πρώτον, στην εκπόνηση µιας άσκησης χαρτογράφησης και παρακολούθησης του
τοµέα (mapping exercise). Η άσκηση αυτή,
που θα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, θα πρέπει να αξιοποιεί τη διαθέσιµη εµπειρία των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά στον
τοµέα (evidence-based argument). ∆εύτερον, στη συλλογή και επεξεργασία κάθε
είδους πληροφόρησης και στην κατάρτιση
µιας αξιόπιστης στατιστικής βάσης ποσοτικών δεδοµένων για το προφίλ, το µέγεθος
και τη συµβολή του τοµέα. Η διαδικασία
αυτή θα πρέπει να είναι συνεχής. Και τούτο
γιατί η διαρκής αναθεώρηση της στατιστικής βάσης και η περιοδική δηµοσίευσή της
συµβάλλουν στην καλύτερη γνωριµία της
οικονοµικής και πολιτικής ηγεσίας µε τον
τοµέα αυτό, ώστε να καταστεί ευδιάκριτη
η σηµασία του για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Τρίτον, στη θέσπιση
ευκρινών και αξιοκρατικών κριτηρίων τόσο
στην κατάρτιση του προγράµµατος των
δράσεων των φορέων όσο και στη σύνταξη
των προϋπολογισµών των δράσεων αυτών.
Αν και τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια
κυριαρχούν, δεν θα πρέπει οι προϋπολογισµοί να εστιάζουν αυστηρά και µόνο στο
επιχειρηµατικό κέρδος, αλλά και στη χρησιµότητα για το κοινωνικό σύνολο. Με
άλλα λόγια, κυρίαρχο κριτήριο θα πρέπει
να είναι ο συνδυασµός της εµπορικότητας
και της ποιότητας. Τέταρτον, στην επιβολή
της υποχρέωσης οικονοµικού ελέγχου και
σύνταξης απολογιστικής έκθεσης όλων των
δράσεων. Ο εκ των υστέρων έλεγχος και
απολογισµός (ex post performance) αποτελούν ικανές και αναγκαίες προϋποθέσεις
για την επιτυχή διενέργεια της άσκησης της
στατιστικής απεικόνισης.
5 1 Αναφέρονται ενδεικτικά η πρόσφατη συνεργασία Google και ΣΕΒ
για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας µε την
παροχή τεχνογνωσίας, καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης και
της Eurobank µε την καθιέρωση του θεσµού των βραβείων καινοτοµίας.
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4. Αγ ορά εργασίας. Απαραίτητη είναι η αναγνώριση των επαγγελµατικών κατηγοριών
µε τη δηµιουργία ενός µητρώου δηµιουργών και µε τη θέσπιση κατάλληλης νοµοθεσίας για τη ρύθµιση των σχέσεων εργαζοµένου-εργοδότη. Η απουσία ειδικής αναγνώρισης των επαγγελµατικών κατηγοριών
και οι άτυπες και χαλαρές σχέσεις εργασίας, µε τη µορφή κυρίως βραχυπρόθεσµων
συµβάσεων έργου, η απουσία ενός πλέγµατος κοινωνικής ασφάλισης και η ατελής
προστασία των πολύ βραχυπρόθεσµων συµβάσεων οδηγούν σε υψηλό ποσοστό ανεργίας και µεγάλη διάρκεια αναζήτησης νέας
απασχόλησης. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί
επίσης στην άρση των εµποδίων τόσο στη
διατοµεακή και διεθνή κινητικότητα των
καλλιτεχνών-δηµιουργών όσο και στην
είσοδο νέων δηµιουργών. Η εθνική όσο και
η διεθνής αγορά εργασίας παραµένουν
κλειστές και συντεχνιακές, και χαρακτηρίζονται από διοικητικά εµπόδια που συνδέονται µε τη διαφορετική νοµοθεσία µεταξύ
των κρατών, αλλά και µεταξύ των τοµέων
στην ίδια χώρα.
5. Ρυθµιστι κό/κα ν ονιστ ικό πλ αίσ ιο. Βελτίωση, ενίσχυση και εκσυγχρονισµός της
υφιστάµενης νοµοθεσίας για µια ρεαλιστική προστασία των δηµιουργικών δραστηριοτήτων µε τη µορφή του δικαιώµατος
ευρεσιτεχνίας (patent), του βιοµηχανικού
σχεδίου (industrial design), της ονοµασίας
προέλευσης (appellation of origin) ή του
εµπορικού σήµατος (trademark). Κρίσιµα
ζητήµατα άµεσα συνυφασµένα µε την εισαγωγή ενός κανονιστικού πλαισίου είναι η
αποτίµηση της αξίας της πνευµατικής ιδιοκτησίας σε οικονοµικούς (χρηµατικούς)
όρους, η διανοµή κερδών και η αντιµετώπιση της πειρατείας.52
6 . Ά ρ σ η το υ π ε ρ ι ο ρ ι σ τι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ γ ι α τη ν
α ν άπ τ υ ξ η δ ι ε θ ν ώ ν σ υ µ π ρ ά ξ ε ω ν - σ υ µ π α ρ αγ ωγών. Ανάληψη πρωτοβουλίας διοργάνωσης περιοδικών εκδηλώσεων για την
παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων
πολιτισµού και δηµιουργίας στο εξωτερικό.
Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η διαδι-
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κτυακή τους παρουσίαση. Ενδεικτικά αναφέρεται η επιτυχηµένη και µόνιµη πλέον
ετήσια παρουσία του ελληνικού κινηµατογράφου στο Λονδίνο.53
7 . Μέ τρ α ε ν ίσ χυσ ης το υ α ν τ α γ ω ν ισ µ ού, ιδιαίτερα σε εκείνους τους κλάδους του
τοµέα που χαρακτηρίζονται από ολιγοπωλιακή διάρθρωση.
8 . ∆ η µ ι ο υρ γ ί α φ υσ ι κ ώ ν χ ώ ρ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς
κα ι έκθεσης. Οι πολλοί, µικροί και γεωγραφικά διασκορπισµένοι δηµιουργοίπαραγωγοί ωφελούνται από τη φυσική τους
εγκατάσταση σε µεγάλο χώρο εργασίας
στον οποίο συγκεντρώνεται µεγάλος αριθµός παραγωγών και αγοραστών.54 Εγκαταλελειµµένα βιοµηχανικά κτίρια ή εγκαταλελειµµένοι δηµόσιοι χώροι και παρηκµασµένες υποδοµές θα µπορούσαν να αναδειχθούν σε δυναµικούς χώρους έκφρασης
νέων ιδεών, παραγωγής νέων προϊόντων,
αλλά και εκπαίδευσης και επαγγελµατικής
κατάρτισης. Τα αποτελέσµατα διάχυσης
των ευεργετικών επιδράσεων αυτών των
εδαφικών συγκεντρώσεων στον τουρισµό,
στην οικονοµική ανάπτυξη µειονεκτικών
και φτωχών περιοχών, στην ανάπτυξη των
αστικών κέντρων αλλά και των περιφερειών είναι πολλά και ευδιάκριτα. Αναφέρουµε ενδεικτικά ως παράδειγµα το
Γκάζι, µια πρώην βιοµηχανική περιοχή στο
κέντρο της Αθήνας που τα τελευταία χρόνια, κατόπιν κατάλληλης παρέµβασης,
αξιοποιήθηκε ως χώρος µεγάλης πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας.55
9. Μορφές και τρόποι χρηµα τοδότησης. Τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα δεν είναι
εξοικειωµένα να αξιολογούν “πειραµατικά”, “πρωτότυπα”, “έξυπνα” και “δηµι52 Έχει υπολογιστεί (TERA 2010) ότι µόνο το 2008 η πειρατεία/αποµίµηση προϊόντων του τοµέα πολιτισµού και δηµιουργίας
(λογισµικό, κινηµατογράφος, µουσική, τηλεοπτικές παραγωγές)
επέφερε στην ΕΕ απώλειες φορολογικών εσόδων 10 δισεκ. ευρώ
και 185 χιλ. θέσεων εργασίας.
53 6ο Ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηµατογράφου, Westbourne
Studios, Λονδίνο, 7-18 Οκτωβρίου 2013.
54 Virtual Reality and Multimedia Parks, Computer Media Centres,
Business Centers.
55 Βλ. Γκόνη και ∆έφνερ (2011).
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ουργικά” επενδυτικά σχέδια που ζητούν
χρηµατοδότηση. Υπολογίζεται (European
Commission 2013) ότι τα επόµενα επτά έτη
το χρηµατοδοτικό κενό από τη µη εύκολη
πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό θα
ανέλθει στην ΕΕ-28 σε 13,4 δισεκ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά όµως, ούτε και οι
δηµιουργοί-παραγωγοί ή οι καλλιτέχνες,
που στην πλειονότητά τους είναι µεµονωµένες και πολύ µικρές οικονοµικές µονάδες,
διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία για
την κατάρτιση οικονοµικά βιώσιµων επενδυτικών-επιχειρηµατικών σχεδίων. Ανασταλτικά λειτουργεί το γεγονός ότι δεν
υπάρχει η αντίληψη της “δηµιουργικής” επιχειρηµατικότητας, ενώ επίσης ελλείπουν
τόσο οι ειδικοί που θα συντάξουν ή θα αξιολογήσουν τέτοια σχέδια όσο και σαφείς
κατευθυντήριες οδηγίες που θα διέπουν την
κατάρτιση αυτών των σχεδίων καθώς και τη
διακρίβωση της οικονοµικής τους σκοπιµότητας. Η εκπαίδευση αξιολογητών και ο
καθορισµός σαφών οδηγιών σύνταξης επιχειρηµατικών σχεδίων αποτελεί ικανή και
αναγκαία συνθήκη για την άντληση ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Το τέλος της επιδοµατικής πολιτικής και των πάσης φύσεως
κρατικών επιχορηγήσεων, αλλά και η
έλλειψη χρηµατοδότησης από τις τράπεζες
οδήγησαν τα τελευταία χρόνια στην αναζήτηση νέων χρηµατοδοτικών σχηµάτων
που βασίζονται στην έννοια της επιχειρηµατικότητας, όπως είναι (i) ο θεσµός της
ιδιωτικής πολιτιστικής χορηγίας,56 (ii) το
πρόγραµµα “∆ηµιουργική Ευρώπη 20142020” µε το υποπρόγραµµα “Πολιτισµός”
και “Media”,57 (iii) οι εταιρίες επιχειρηµατικών συµµετοχών και κεφαλαίων (venture
capital) και οι εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity funds),58
(iv) η χρηµατοδότηση από το κοινό (crowdfunding)59 και ο “συγγενής” θεσµός Peer-toPeer Lending60 και (v) το νέο ΕΣΠΑ (20142020) µε έµφαση στην τεχνολογία, την καινοτοµία και τη νεανική επιχειρηµατικότητα.
1 0 . Α ν α π ρ ο σ δ ι ο ρ ι σ µ ό ς τ η ς ε ξ αγ ω γ ι κ ή ς π ο λ ι τι κής. Η διεθνής αλλά και η ελληνική έως
τώρα εµπειρία επιβεβαιώνουν τον εξω-
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στρεφή χαρακτήρα της οικονοµίας του
πολιτισµού και της δηµιουργίας. ∆εδοµένου του πολύ µικρού µεγέθους της εγχώριας αγοράς και των θετικών επιδράσεών
της στο εξαγωγικό εµπόριο και στην προσέλκυση ξένων επιχειρηµατικών κεφαλαίων, η εθνική εξαγωγική στρατηγική θα
πρέπει να αναπροσανατολιστεί ώστε να
5 6 Η πολιτιστική χορηγία (βλ. ν. 3525/07) είναι ένας θεσµός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηµατοδότηση πολιτιστικών
δράσεων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων από πόρους που προέρχονται αποκλειστικά από τον ιδιωτικό τοµέα. Πρόκειται για
έκφραση αυτού που ονοµάζουµε εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Μέσω της χορηγίας οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην ανάδειξη
και αντιµετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών
θεµάτων, καθώς και στην προβολή της εικόνας τους. Ωστόσο, ο
θεσµός αυτός δεν προχώρησε στην πράξη. Το κυριότερο µειονέκτηµα είναι η αδυναµία του νοµοθετικού πλαισίου να ορίσει µε
ευκρίνεια τα ανταποδοτικά οφέλη του χορηγού που θα προσδιορίσουν ισχυρά κίνητρα για χορηγίες.
57 Με προϋπολογισµό αυξηµένο κατά 9% (1,46 δισεκ. ευρώ), το νέο
πρόγραµµα, που τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2014 ως
συνέχεια του προγράµµατος “Πολιτισµός 2007-2013”, θα χρηµατοδοτήσει τουλάχιστον 250 χιλιάδες καλλιτέχνες και επαγγελµατίες του πολιτιστικού χώρου, 2.000 κινηµατογραφικές αίθουσες, 800
ταινίες και 4.500 µεταφράσεις βιβλίων. Θα δηµιουργήσει επίσης
ένα νέο χρηµατοδοτικό µηχανισµό έως και 750 εκατ. ευρώ, που θα
δώσει τη δυνατότητα σε µικρές επιχειρήσεις του τοµέα πολιτισµού
και δηµιουργίας να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισµό
https://www.facebook.com/CreativeEuropeEU/info?ref=ts.
5 8 Οι εταιρίες αυτές, καταβάλλοντας ένα σηµαντικό χρηµατικό κεφάλαιο για την υλοποίηση µιας καλλιτεχνικής και δηµιουργικής
ιδέας, αναλαµβάνουν ταυτόχρονα όλους τους κινδύνους της επένδυσης και εποµένως µπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιάµεσοι
κρίκοι κινητοποίησης κεφαλαίων και επενδυτών και προώθησης
της καλλιτεχνικής και δηµιουργικής επιχειρηµατικότητας.
5 9 Βλ. Röthler and Wenzlaff (2011). Αποτελεί µια από τις πιο επιτυχηµένες και ταχύτατα ανερχόµενες µεθόδους χρηµατοδότησης
νέων ιδεών παγκοσµίως σύµφωνα µε την οποία ο δηµιουργός
απευθύνεται άµεσα στον κόσµο για τη χρηµατοδότηση της ιδέας
του. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Ο δηµιουργός δεν εξασφαλίζει
απλώς χρήµατα, αλλά και σχηµατίζεται µια κοινωνία ανθρώπων
που µέσω της χρηµατοδότησης µοιράζονται έναν κοινό στόχο και
γίνονται ενεργοί συνδηµιουργοί και όχι παθητικοί δέκτες του
έργου τέχνης. Η διαδικτυακή πλατφόρµα αυτοχρηµατοδότησης
µπορεί να γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο έρευνας αγοράς για το
συγκεκριµένο έργο τέχνης. Βλ. The Economist, “Equity crowdfunding: Cream of Devon” (2 Νοεµβρίου 2013), και Financial
Times, “Investors rush to be a part of the crowd” (1 Σεπτεµβρίου
2013). Στην Ελλάδα, αν και αυτός ο τρόπος χρηµατοδότησης δεν
είναι ακόµη ιδιαίτερα γνωστός, λειτουργεί µε επιτυχία η πρώτη
ελληνική διαδικτυακή πλατφόρµα αυτοχρηµατοδότησης
http://www.groopio.com/.
6 0 Ο θεσµός Peer-to-Peer Lending (P2P Lending) αποτελεί µια νέα
µορφή χρηµατοδότησης και ηλεκτρονικής τραπεζικής που σηµειώνει µεγάλη ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τη Βόρεια Ευρώπη. Στην
Ελλάδα είναι παντελώς άγνωστη, µε εξαίρεση την ιδιωτική εταιρία PROFILE, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη χρηµατοοικονοµικού λογισµικού. Λειτουργεί µέσω µιας εποπτευόµενης από τις
κανονιστικές αρχές διαδικτυακής πλατφόρµας, όπου η ζήτηση
συναντά την προσφορά. Άτοµα και επιχειρήσεις εξασφαλίζουν
έντοκο δανεισµό απευθυνόµενοι απευθείας σε άλλους ιδιώτες,
αποταµιευτές και επενδυτές µέσω της πλατφόρµας, η οποία λειτουργεί συµπληρωµατικά προς τα παραδοσιακά τραπεζικά σχήµατα. Τα οφέλη είναι πολλαπλά. Ο επενδυτής εξασφαλίζει µεγαλύτερη απόδοση σε σχέση µε την απόδοση ενός προθεσµιακού
καταθετικού λογαριασµού και ο δανειζόµενος βρίσκει κεφάλαια,
πολλές φορές µάλιστα µε χαµηλότερο επιτόκιο, τα οποία δεν θα
ήταν δυνατόν να βρει εξαιτίας της αποµόχλευσης των εµπορικών
τραπεζών, οι οποίες περιορίζουν σηµαντικά τη χρηµατοδότηση των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

4.Lazaretou_OikDeltio39:

1

18-07-14

14:10

συµπεριλάβει τη νέα αυτή οικονοµία µε
άξονες πρώτον, την προτεραιότητα που θα
πρέπει να δοθεί στην κατοχύρωση της ονοµασίας προέλευσης και του εµπορικού
σήµατος και την τήρηση προδιαγραφών
υψηλής ποιότητας. Ως παράδειγµα αναφέρουµε την ανάδυση της ξεχασµένης επωνυµίας “Ελληνικός Κινηµατογράφος”, την
“Καµεράτα–Ορχήστρα των Φίλων της
Μουσικής”, γνωστή στο εξωτερικό ως
Armonia Atenea,61 την “Εθνική Λυρική
Σκηνή”, γνωστή ως National Greek Opera,
καθώς και το “Κέντρο Πολιτισµού Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος”.62 ∆εύτερον, τη
διευκόλυνση των εξαγωγέων µε την απλοποίηση της εξαγωγικής διαδικασίας σε
θέµατα καθηµερινής δραστηριότητας όπως
εκτελωνισµός, επιθεώρηση, γραφειοκρατία. Και τρίτον, την καταβολή προσπάθειας
ώστε µια µεγάλη πόλη να αναγνωριστεί ως
διεθνής ή περιφερειακός κόµβος πολιτισµού και δηµιουργίας, αξιοποιώντας τη
γεωγραφική και πολιτιστική εγγύτητα της
χώρας µε την Ευρώπη.
11. Σύν δεση του πολ ιτισµού κα ι τ ης δηµιουργ ίας µε το τ ουριστικό προϊόν µε στόχο τον
καλύτερο συντονισµό των εµπλεκόµενων

115

φορέων και την έγκαιρη ανακοίνωση των
πολιτιστικών δράσεων της προσεχούς τουριστικής περιόδου. Μέχρι σήµερα, η ανακοίνωση των πολιτιστικών προγραµµάτων
(θέατρο, µουσική, χορός, εικαστικά κ.λπ.)
γίνεται κατά κανόνα τόσο αργά ώστε οι τουριστικοί πράκτορες δεν µπορούν να τα προσφέρουν στα πακέτα διακοπών που περιλαµβάνουν πολιτιστικά προγράµµατα (π.χ.
Φεστιβάλ Επιδαύρου). Η ανακοίνωσή
τους αρκετούς µήνες νωρίτερα από την
έναρξή τους θα έδινε τη δυνατότητα στους
τουριστικούς πράκτορες να παρέχουν
εγκαίρως στους πελάτες τους όλες τις πληροφορίες που έχουν σχέση µε τα πολιτιστικά δρώµενα της προσεχούς τουριστικής
περιόδου, µε τελικό αποτέλεσµα την ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισµού σε σηµαντική συνιστώσα του γενικού τουρισµού.

61 Ένδειξη του εξωστρεφούς χαρακτήρα του ελληνικού πολιτισµού
είναι η πρόσφατη διεθνής αναγνώριση της ελληνικής παραγωγής
της όπερας Alessandro από την Καµεράτα. Κέρδισε το βραβείο για
το καλύτερο CD όπερας στα Opera Awards 2013 και αναδείχθηκε
πρώτη στην ψηφοφορία του διεθνούς εµβέλειας µουσικού καναλιού Mezzo (∆εκέµβριος 2013).
62 Τόσο η Εθνική Λυρική Σκηνή όσο και το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος συγκαταλέγονται στα 11 σχήµατα από όλο τον κόσµο που διακρίθηκαν στο διαγωνισµό 46th Canadian Architect 2013 Awards
of Excellence για την προσφορά τους σε µια προσεκτική και ρεαλιστική παρέµβαση στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη.
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H ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 2008-2012*
Αικατερίνη Χαιρέτη
∆ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα µελέτη έχει στόχο να καταδείξει
τις τάσεις που επικρατούν στον τοµέα της στεγαστικής κατάστασης των κατοίκων της Ελλάδος στα χρόνια της οικονοµικής κρίσης, από
την άποψη τόσο της ποιότητας των στεγαστικών συνθηκών όσο και της δυνατότητας διατήρησής τους.
Εξετάζεται το χρονικό διάστηµα 2008-2012
(το 2012 είναι το τελευταίο έτος για το οποίο
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία) και παράλληλα
τα στοιχεία συγκρίνονται µε εκείνα της αµέσως προηγούµενης πενταετίας, καθώς και µε
εκείνα επιλεγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) και της ευρωζώνης και µε τα
συνολικά δεδοµένα των δύο αυτών χωρικών
ενοτήτων.
Η µελέτη βασίζεται σε στοιχεία των Ερευνών
Οικογενειακών Προϋπολογισµών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και των
Ερευνών Εισοδήµατος και ∆ιαβίωσης (Surveys on Income and Living Conditions –SILC)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως αναφέρεται στις σχετικές µεθοδολογικές σηµειώσεις, και οι δύο έρευνες βασίζονται
σε δισταδιακή στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, µε δείγµα κυλιόµενο η πρώτη και µερικώς επικαλυπτόµενο η δεύτερη, που προέρχεται από το µόνιµο πληθυσµό της Απογραφής
2001. Κριτήρια στρωµάτωσης του ερευνώµενου πληθυσµού είναι η γεωγραφική διαίρεση
της χώρας και ο βαθµός αστικότητας, ενώ
τελική δειγµατοληπτική µονάδα είναι το νοικοκυριό και µέθοδος συλλογής των στοιχείων
το ερωτηµατολόγιο.
Η µελέτη χωρίζεται σε δύο µέρη. Στο πρώτο
µέρος παρουσιάζεται ο συνολικός υπολογιζόµενος πληθυσµός της χώρας ανά έτος, καθώς
και η φυσική και µεταναστευτική κίνηση Ελλήνων και µη Ελλήνων υπηκόων, δεδοµένου ότι

οι συγκεκριµένες µεταβλητές, ενώ δεν σχετίζονται άµεσα µε τη στεγαστική κατάσταση των
νοικοκυριών, αντανακλούν ωστόσο µεταβολές
στις στεγαστικές τους ανάγκες. Παράλληλα
απεικονίζονται οι ίδιες µεταβλητές και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 (ΕΕ-27) και
ευρωζώνης των 17 (δηλαδή των κρατών-µελών
των δύο αυτών χωρικών ενοτήτων κατά το
τελευταίο έτος της περιόδου αναφοράς),
καθώς και σε επίπεδο µεµονωµένων χωρών
(εκ των οποίων τέσσερις ―Γερµανία, Ιταλία,
Ισπανία και Πορτογαλία― ανήκουν στην
ευρωζώνη και δύο ―Σουηδία και Ηνωµένο
Βασίλειο― έχουν επιλέξει τη µη ένταξη στη
ζώνη του ευρώ), µε σκοπό τη σύγκριση των
δεδοµένων µε εκείνα της Ελλάδος, ενώ παρατίθενται και στοιχεία της προηγούµενης πενταετίας, όπου αυτό είναι δυνατόν.
Επίσης, εξετάζεται η δοµή των νοικοκυριών,
ως προς τον τύπο οικογένειας στον οποίο
εντάσσονται, καθώς η δοµή των νοικοκυριών
συνδέεται µε τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί.
Τα δεδοµένα συγκρίνονται µε εκείνα της ΕΕ27, της ευρωζώνης και των επιλεγµένων
χωρών, σε επίπεδο κατανοµών, για τα έτη
2005, 2008 και 2012.
Στο δεύτερο µέρος εξετάζεται η στεγαστική
κατάσταση των νοικοκυριών σε επίπεδο αριθµού δωµατίων, εµβαδού, έτους κατασκευής,
τύπου κτιρίου και µορφής κατοχής πρώτης
κατοικίας, καθώς και σε επίπεδο µορφής και
χρήσης δεύτερης κατοικίας. Επίσης, απεικονίζεται η σχέση µεταξύ αριθµού δωµατίων
πρώτης κατοικίας και αριθµού µελών νοικοκυριού και υπολογίζονται οι συντελεστές
* Η συγγραφέας απευθύνει θερµές ευχαριστίες στη ∆ιευθύντρια και
Προϊσταµένη του Τµήµατος Ειδικών Μελετών της Τράπεζας της
Ελλάδος κυρία Heather Gibson, καθώς και στην Αναπληρώτρια
Προϊσταµένη του Τµήµατος Ειδικών Μελετών κα Χιόνα Μπαλφούσια για τις χρήσιµες υποδείξεις τους. Το άρθρο απηχεί τις απόψεις της συγγραφέως και όχι κατ’ ανάγκην της Τράπεζας της
Ελλάδος. Πιθανά λάθη βαρύνουν αποκλειστικά τη συγγραφέα.
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Πίνακας 1 Πληθυσµός και ποσοστό ατόµων 65 ετών και άνω στο σύνολο του πληθυσµού:
ΕΕ-27, ευρωζώνη-17, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωµένο
Βασίλειο

Σύνολο πληθυσµού
2008

2009

2010

2011

2012

ΕΕ-27

497.896.605

499.100.105

500.700.753

500.306.522

501.403.599

Ευρωζώνη-17

329.239.731

330.091.818

331.004.021

330.300.357

331.090.429

Γερµανία

82.002.356

81.802.257

81.751.602

80.327.900

80.523.746

Ελλάδα

11.190.654

11.183.516

11.123.392

11.123.034

11.062.508

Ισπανία

46.239.273

46.486.619

46.667.174

46.818.219

46.727.890

Ιταλία

59.000.586

59.190.143

59.364.690

59.394.207

59.685.227

Πορτογαλία

10.563.014

10.573.479

10.572.721

10.542.398

10.487.289

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

9.256.347

9.340.682

9.415.570

9.482.855

9.555.893

62.042.343

62.510.197

63.022.532

63.495.303

63.896.071

2003

2004

2005

2006

2007

ΕΕ-27

488.403.575

490.463.738

492.320.886

494.095.017

496.116.956

Ευρωζώνη-17

327.824.250

320.735.945

322.640.305

324.274.626

325.853.528

Γερµανία

82.531.671

82.500.849

82.437.995

82.314.906

82.217.837

Ελλάδα

11.037.745

11.073.713

11.112.113

11.143.780

11.182.224

Ισπανία

42.547.451

43.296.338

44.009.971

44.784.666

45.668.939

Ιταλία

57.495.900

57.874.753

58.064.214

58.223.744

58.652.875

Πορτογαλία

10.473.050

10.494.672

10.511.988

10.532.588

10.553.339

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

8.975.670

9.011.392

9.047.752

9.113.257

9.182.927

59.793.759

60.182.050

60.620.361

61.073.279

61.571.647

Ποσοστό ατόµων ηλικίας 65 ετών και άνω στο σύνολο του πληθυσµού
2008

2009

2010

2011

ΕΕ-27

17,3

17,4

17,6

17,9

18,2

Ευρωζώνη-17

18,1

18,3

18,4

18,7

19,0

Γερµανία

20,4

20,7

20,6

20,6

20,7

Ελλάδα

18,7

18,9

19,3

19,7

20,1

Ισπανία

16,6

16,8

17,1

17,4

17,7

Ιταλία

20,3

20,4

20,5

20,8

21,2

Πορτογαλία

18,0

18,3

18,7

19,0

19,4

Σουηδία

17,8

18,1

18,5

18,8

19,1

Ηνωµένο Βασίλειο

16,1

16,3

16,4

16,8

17,2

2003

2004

2005

2006

2007

ΕΕ-27

16,4

16,6

16,8

17,0

17,1

Ευρωζώνη-17

17,1

17,3

17,6

17,8

17,9

Γερµανία

18,0

18,6

19,3

19,8

20,1

Ελλάδα

18,0

18,3

18,5

18,6

18,6

Ισπανία

16,8

16,6

16,6

16,5

16,4

Ιταλία

19,2

19,5

19,9

20,1

20,2

Πορτογαλία

16,9

17,2

17,4

17,5

17,7

Σουηδία

17,2

17,2

17,3

17,4

17,5

Ηνωµένο Βασίλειο

15,9

15,9

15,9

15,9

15,9

Πηγές: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ.
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συσχέτισης και παλινδρόµησης. Στη συνέχεια
εξετάζεται το εισοδηµατικό επίπεδο των νοικοκυριών κατά κλιµάκια εισοδήµατος και ανά
αριθµό µελών νοικοκυριού, ο βαθµός ανισοκατανοµής των εισοδηµάτων, καθώς και το
µέσο και διάµεσο εισόδηµα.
Στόχος της εργασίας, όπως επισηµαίνεται και
στην πρώτη παράγραφο, είναι να καταγραφούν
οι τάσεις που υπάρχουν στον τοµέα της στέγασης κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα,
από την άποψη της ποιότητας των στεγαστικών
συνθηκών, αλλά και από την άποψη της δυνατότητας διατήρησης των υφιστάµενων στεγαστικών συνθηκών, δεδοµένων των µεταβολών
στο εισοδηµατικό επίπεδο των νοικοκυριών.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα, σηµαντικός αριθµός
νοικοκυριών έχει υποστεί αρνητική µεταβολή
στη στεγαστική του κατάσταση, ενώ ένας επίσης σηµαντικός αριθµός νοικοκυριών τελεί
δυνητικά υπό καθεστώς επισφάλειας ως προς
τη δυνατότητα διατήρησης της στεγαστικής του
κατάστασης, είτε λόγω των οικονοµικών
βαρών επί των ιδιόκτητων κατοικιών του είτε
γιατί διαβιοί σε παραχωρηµένες κατοικίες των
οποίων η παραχώρηση δύναται να σταµατήσει
να υφίσταται. Όλα τα νοικοκυριά έχουν υποστεί µείωση εισοδηµάτων, όµως τα νοικοκυριά
που έχουν µεταφερθεί στο χαµηλότερο εισοδηµατικό κλιµάκιο είναι αισθητά περισσότερα
από εκείνα που έχουν εγκαταλείψει το υψηλότερο εισοδηµατικό κλιµάκιο.

ΜΕΡΟΣ Α': ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΣΥΝΘΕΣΗ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
Α.1 Σύνολο πληθυσµού
Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 1, κατά το
υπό εξέταση χρονικό διάστηµα ο πληθυσµός
της Ελλάδος κινήθηκε καθοδικά, µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής -0,3%, ενώ κατά την
προηγούµενη πενταετία είχε κινηθεί ανοδικά
µε αντίστοιχο ρυθµό 0,3%.
Ο ρυθµός µεταβολής του πληθυσµού κινήθηκε
καθοδικά και σε επίπεδο µέσου όρου ΕΕ και

ευρωζώνης, χωρίς ωστόσο ο µέσος ρυθµός
µεταβολής να αποκτήσει αρνητικό πρόσηµο
(0,2% και 0,1% αντίστοιχα, έναντι 0,4% και
0,5% της προηγούµενης πενταετίας).
Σε επίπεδο µεµονωµένων χωρών, αισθητή
πτώση παρατηρείται στη Γερµανία (µέσος
ρυθµός µεταβολής -0,5%, έναντι -0,1% την
προηγούµενη πενταετία), ενώ στην Ισπανία ο
αντίστοιχος ρυθµός από 1,8% το διάστηµα
2003-2007 έπεσε στο 0,3% κατά το υπό εξέταση διάστηµα. Αισθητή πτώση παρατηρείται
και στην Πορτογαλία (-0,2%, έναντι 0,2% την
προηγούµενη πενταετία), ενώ στην Ιταλία ο
ανοδικός ρυθµός έπεσε από το 0,5% στο 0,3%.
Σταθερός ρυθµός µεταβολής παρατηρείται
στο Ηνωµένο Βασίλειο, 0,7% και κατά τις δύο
πενταετίες, ενώ η Σουηδία είναι η µόνη από το
εξεταζόµενο πάνελ χωρών που παρουσιάζει
άνοδο του ρυθµού µεταβολής, 0,8% έναντι
0,6% την προηγούµενη πενταετία.
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Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του πληθυσµού,
παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων (65 ετών και άνω) σε όλες ανεξαιρέτως τις εξεταζόµενες χώρες, τόσο κατά το
υπό εξέταση χρονικό διάστηµα όσο και κατά
το αµέσως προηγούµενο (µε εξαίρεση το Ηνωµένο Βασίλειο, όπου ένα σταθερό ποσοστό
15,9% ισχύει για όλα τα έτη της περιόδου
2003-2007).
Η Ελλάδα κατέχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό
το 2012 (20,1%) και είναι στην τρίτη θέση µετά
την Ιταλία (21,2%) και τη Γερµανία (20,7%).
Το χαµηλότερο ποσοστό παρατηρείται στο
Ηνωµένο Βασίλειο (17,2%).
Α.2 Φυσική κίνηση πληθυσµού
Γ εννήσεις: ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής
για την Ελλάδα είναι -4,0%, (βλ. ∆ιάγραµµα
2), έναντι 1,8% της προηγούµενης πενταετίας. Πτώση παρατηρείται και σε επίπεδο ΕΕ
και ευρωζώνης, -1,1% και -1,2%, έναντι 1,2%
και 0,6%, αντίστοιχα, της προηγούµενης
πενταετίας.

Σε επίπεδο µεµονωµένων χωρών, ο αµέσως
επόµενος υψηλότερος ρυθµός αφορά την Πορτογαλία, -3,7% έναντι -2,3% της προηγούµενης πενταετίας, και ακολουθεί η Ισπανία µε
-3,3% έναντι 2,8% της περιόδου 2003-2007.
Γ άµοι: ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής για
την Ελλάδα είναι -1,8%, όταν την αµέσως
προηγούµενη πενταετία ήταν οριακά ανοδικός, 0,1%. Ο αισθητά χαµηλός αριθµός
γάµων κατά τα έτη 2004, 2008 και 2012 κατά
πάσα πιθανότητα οφείλεται σε εθιµικές
συµπεριφορές, καθώς ένα τµήµα του πληθυσµού αποφεύγει τις γαµήλιες τελετές κατά τα
δίσεκτα έτη.

Οι υψηλότεροι αρνητικοί ρυθµοί µεταβολής
παρατηρούνται στην Πορτογαλία, την Ιταλία
και την Ισπανία, -5,5%, -4,1% και 4,0% αντίστοιχα, έναντι -3,6%, -1,3% και -1,3% της
προηγούµενης πενταετίας, ενώ οι υψηλότεροι
θετικοί ρυθµοί παρατηρούνται στο Ηνωµένο
Βασίλειο και τη Γερµανία, 0,9% και 0,7%
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Πίνακας 2α Φυσική κίνηση πληθυσµού σε ΕΕ-27, ευρωζώνη-17, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο: έτη 2008-2012

Απόλυτοι αριθµοί
2008

2009

Επί 1.000 κατοίκων

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Γεννήσεις
ΕΕ-27

5.425.681

5.367.995

5.367.768

5.224.965

5.189.406

10,9

10,8

10,7

10,4

10,4

Ευρωζώνη-17

3.468.196

3.413.240

3.422.488

3.345.102

3.299.660

10,6

10,4

10,4

10,1

10,0

Γερµανία

682.514

665.126

677.947

662.685

673.544

8,3

8,1

8,3

8,1

8,4

Ελλάδα

118.302

117.933

114.766

106.428

100.371

10,6

10,5

10,3

9,6

9,0

Ισπανία

518.503

493.717

485.252

470.553

453.348

11,3

10,6

10,4

10,1

9,7

Ιταλία

576.659

568.857

561.944

546.585

534.186

9,8

9,6

9,5

9,2

9,0

Πορτογαλία

104.594

99.491

101.381

96.855

89.841

9,9

9,4

9,6

9,2

8,5

Σουηδία

109.301

111.801

115.641

111.770

113.177

11,9

12,0

12,3

11,8

11,9

Ηνωµένο Βασίλειο

794.383

790.204

807.271

807.776

812.970

12,9

12,7

12,9

12,8

12,8

Γάµοι
ΕΕ-27

2.360.356

-

-

-

-

4,7

-

-

-

-

Ευρωζώνη-17

1.437.769

1.383.699

1.366.516

-

-

4,4

4,2

4,1

-

-

377.055

378.439

382.047

377.816

387.423

4,6

4,6

4,7

4,6

4,8

Ελλάδα

53.500

59.212

56.338

55.099

49.710

4,8

5,3

5,1

5,0

4,5

Ισπανία

192.123

172.357

165.641

158.220

163.173

4,2

3,7

3,6

3,4

3,5

Ιταλία

246.613

230.613

217.700

204.830

208.947

4,2

3,9

3,7

3,4

3,5

Πορτογαλία

43.228

40.391

39.993

36.035

34.423

4,1

3,8

3,8

3,4

3,3

Σουηδία

50.332

47.259

50.028

46.922

50.044

5,5

5,1

5,3

5,0

5,3

270.403

-

-

-

280.444

4,4

-

-

-

4,4

Γερµανία

Ηνωµένο Βασίλειο

Θάνατοι
ΕΕ-27

4.839.783

4.849.599

4.854.217

4.820.020

4.958.323

9,7

9,7

9,7

9,6

9,9

Ευρωζώνη-17

3.061.109

3.085.045

3.089.870

3.084.916

3.187.836

9,3

9,4

9,3

9,3

9,6

Γερµανία

844.439

854.544

858.768

852.328

869.582

10,3

10,4

10,5

10,4

10,8

Ελλάδα

107.979

108.316

109.084

111.099

116.668

9,7

9,7

9,8

10,0

10,5

Ισπανία

384.198

383.209

380.234

386.017

401.122

8,4

8,3

8,2

8,3

8,6

Ιταλία

585.126

591.663

587.488

593.417

612.883

9,9

10,0

9,9

10,0

10,3

Πορτογαλία

104.280

104.434

105.953

102.845

107.612

9,9

9,9

10,0

9,7

10,2

91.449

90.080

90.487

89.938

91.938

9,9

9,7

9,6

9,5

9,7

579.697

559.617

561.666

552.232

569.024

9,4

9,0

8,9

8,7

8,9

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ.
Σηµείωση: Οι παύλες δηλώνουν έλλειψη στοιχείων.
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Πίνακας 2β Φυσική κίνηση πληθυσµού σε ΕΕ-27, ευρωζώνη-17, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο: έτη 2003-2007

Απόλυτοι αριθµοί
2003

2004

Επί 1.000 κατοίκων

2005

2006

2007

2003

2004

2005

2006

2007

Γεννήσεις
ΕΕ-27

5.040.797

5.116.866

5.134.358

5.222.654

5.281.515

10,3

10,5

10,4

10,6

10,7

Ευρωζώνη-17

3.311.059

3.349.934

3.338.607

3.377.310

3.393.594

10,4

10,4

10,3

10,4

10,4

Γερµανία

706.721

705.622

685.795

672.724

684.862

8,6

8,6

8,3

8,2

8,3

Ελλάδα

104.420

105.655

107.545

112.042

111.926

9,5

9,6

9,7

10,1

10,0

Ισπανία

440.531

453.172

464.811

481.295

491.138

10,4

10,6

10,6

10,8

10,9

Ιταλία

544.063

562.599

554.022

560.010

563.933

9,5

9,8

9,6

9,6

9,7

Πορτογαλία

112.515

109.298

109.399

105.449

102.492

10,8

10,4

10,4

10,0

9,7

99.157

100.928

101.346

105.913

107.421

11,1

11,2

11,2

11,7

11,7

695.549

715.996

722.549

748.563

772.245

11,7

11,9

12,0

12,3

12,6

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

Γάµοι
ΕΕ-27

2.371.663

-

-

-

2.419.543

4,9

-

-

-

4,9

Ευρωζώνη-17

1.507.609

1.493.005

1.487.902

1.453.197

1.457.017

4,7

4,6

4,6

4,5

4,5

382.911

395.992

388.451

373.681

368.922

4,6

4,8

4,7

4,5

4,5

Ελλάδα

61.081

51.377

61.043

57.802

61.377

5,5

4,6

5,5

5,2

5,5

Ισπανία

210.477

214.309

206.432

201.566

199.660

5,0

5,0

4,7

4,5

4,4

Ιταλία

264.097

248.969

247.740

245.992

250.360

4,6

4,3

4,3

4,2

4,3

Πορτογαλία

53.735

49.178

48.671

47.857

46.329

5,1

4,7

4,6

4,5

4,4

Σουηδία

39.041

43.088

44.381

45.551

47.898

4,4

4,8

4,9

5,0

5,2

308.623

-

-

-

273.920

5,2

-

-

-

4,5

Γερµανία

Ηνωµένο Βασίλειο

Θάνατοι
ΕΕ-27

4.932.260

4.724.246

4.819.541

4.746.176

4.794.056

10,1

9,7

9,8

9,6

9,7

Ευρωζώνη-17

3.106.270

2.949.271

3.026.200

2.972.125

3.013.601

9,7

9,2

9,4

9,1

9,2

Γερµανία

853.946

818.271

830.227

821.627

827.155

10,3

9,9

10,1

10,0

10,1

Ελλάδα

105.529

104.942

105.091

105.476

109.895

9,6

9,5

9,5

9,5

9,8

Ισπανία

382.455

369.564

385.056

369.391

383.249

9,1

8,6

8,8

8,3

8,5

Ιταλία

586.468

546.658

567.304

557.892

570.801

10,2

9,5

9,8

9,6

9,8

Πορτογαλία

108.795

102.012

107.464

101.990

103.512

10,4

9,7

10,2

9,7

9,8

92.961

90.532

91.710

91.177

91.729

10,4

10,1

10,2

10,0

10,0

611.185

583.082

582.663

572.224

574.687

10,2

9,7

9,6

9,4

9,4

Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ.
Σηµείωση: Οι παύλες δηλώνουν έλλειψη στοιχείων.
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Οριακά αρνητικός ρυθµός, -0,1%, παρατηρείται στη Σουηδία, έναντι 5,2% την πενταετία 2003-2007.
Θά να τοι: υψηλός θετικός µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής για την Ελλάδα, 2,0%, έναντι
1,0% της προηγούµενης πενταετίας, ο υψηλότερος µεταξύ όλων των χωρών και κατά τα δύο
χρονικά διαστήµατα. Ακολουθούν η Ιταλία, η
Ισπανία και η Πορτογαλία µε 1,2%, 1,1% και
0,8%, έναντι -0,7%, 0,1% και -1,2% αντίστοιχα κατά το διάστηµα 2003-2007.

Ανάσχεση της καθοδικής τάσης παρατηρείται
στο Ηνωµένο Βασίλειο, -0,5% έναντι -1,5% το
διάστηµα 2003-2007, ενώ οι αρνητικοί ετήσιοι
µέσοι ρυθµοί της προηγούµενης πενταετίας σε
επίπεδο ΕΕ και ευρωζώνης, -0,7% και -0,8%,
έχουν µετατραπεί σε θετικούς, 0,6% και 1,0%
αντίστοιχα. Οριακά θετικός ρυθµός, 0,1%,
παρατηρείται στη Σουηδία (-0,3% το διάστηµα
2003-2007).
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, η
οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, κατέχει την
πρώτη θέση, παρατηρείται ότι οι γεννήσεις
κατά το υπό εξέταση διάστηµα είναι 557.800,
ενώ οι θάνατοι 553.146, δηλαδή τα δύο µεγέθη
είναι περίπου στο ίδιο ύψος.
Όπως έχει καταδειχθεί από πληθώρα µελετών,1 ο µη σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός
γεννήσεων από εκείνον των θανάτων, σε συνδυασµό µε την αύξηση του προσδόκιµου ζωής
που έχει παρατηρηθεί, είναι δείκτης υπογεννητικότητας και γήρανσης του πληθυσµού.
Τούτο συµβαίνει γιατί ο αριθµός των ατόµων
ηλικίας 65 ετών και άνω αυξάνεται ταχύτερα
από τον αριθµό των γεννήσεων µε αποτέλεσµα, προϊόντος του χρόνου, το ποσοστό των
ηλικιωµένων να αυξάνεται και αντίστοιχα µειώνεται το ποσοστό των νέων ανθρώπων.
Α.3 Μεταναστευτική κίνηση πληθυσµού
Όπως παρατηρείται στον Πίνακα 3, την
πενταετία 2008-2012 η Ελλάδα είχε την τρίτη
καλύτερη επίδοση στην είσοδο µεταναστών,
44,8 µετανάστες ανά 1.000 κατοίκους, µετά τη

Σουηδία, 53,3, και το Ηνωµένο Βασίλειο, 44,6.
Στην έξοδο όµως µεταναστών είχε την πρώτη
θέση, µε 46,0 αναχωρούντες ανά 1.000 κατοίκους και µε την Ισπανία να ακολουθεί µε 41,4
(ακολουθεί την Ελλάδα και στους εισερχόµενους µετανάστες µε 43,5 ανά 1.000 κατοίκους).
Στο ∆ιάγραµµα 3 απεικονίζονται οι καθαρές
ροές για το πάνελ χωρών που συνεξετάζονται
µε την Ελλάδα: η Ελλάδα και η Πορτογαλία
είναι οι µόνες χώρες όπου η έξοδος µεταναστών υπερέχει της εισόδου µε 1,2 και 3,1 µετανάστες αντίστοιχα λιγότερους ανά 1.000
κατοίκους.
Η υψηλότερη καθαρή είσοδος µεταναστών
παρουσιάζεται στην Ιταλία, 29,4. Ακολουθούν
η Σουηδία µε 28,2, το Ηνωµένο Βασίλειο µε
16,0, η Γερµανία µε 9,2 και η Ισπανία µε 2,2.
1 Βλ. Παράρτηµα, στοιχεία 1α-1στ, για µια συνοπτική επισκόπηση
της σχετικής βιβλιογραφίας.
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Πίνακας 3 Είσοδος/έξοδος µεταναστών σε ΕΕ-27, ευρωζώνη-17, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία,
Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο

Επί 1.000
κατοίκων

Εισερχόµενοι µετανάστες
2008

2009

2010

2011

2012

2008-2012

2008-2012

682.146

346.216

404.055

489.422

592.175

2.514.014

30,9

Ελλάδα

74.724

84.193

119.070

110.823

110.139

498.949

44,8

Ισπανία

599.075

392.962

360.705

371.331

304.053

2.028.126

43,5

Ιταλία

534.712

442.940

458.856

385.793

350.772

2.173.073

36,6

29.718

32.307

27.575

19.667

14.606

123.873

11,7

Σουηδία

101.171

102.280

98.801

96.467

103.059

501.778

53,3

Ηνωµένο Βασίλειο

590.242

566.514

590.950

566.044

498.040

2.811.790

44,6

2003

2004

2005

2006

2007

2003-2007

2003-2007

Γερµανία

768.975

780.175

707.352

661.855

680.766

3.599.123

43,7

-

-

-

-

-

-

-

Γερµανία

Πορτογαλία

Ελλάδα
Ισπανία

672.266

684.561

719.284

840.844

958.266

3.875.221

88,0

Ιταλία

470.491

444.566

325.673

297.640

558.019

2.096.389

36,1

Πορτογαλία

72.400

57.920

49.200

38.800

46.300

264.620

25,2

Σουηδία

63.795

62.028

65.229

95.750

99.485

386.287

42,6

431.487

518.097

496.470

529.008

526.714

2.501.776

41,3

Ηνωµένο Βασίλειο

Επί 1.000
κατοίκων

Εξερχόµενοι µετανάστες
2008

2009

2010

2011

2012

2008-2012

2008-2012

737.889

286.582

252.456

249.045

240.001

1.765.973

21,7

Ελλάδα

51.489

60.362

119.985

125.984

154.435

512.255

46,0

Ισπανία

288.432

380.121

403.377

409.034

446.606

1.927.570

41,4

80.947

80.597

78.771

82.461

106.216

428.992

7,2

Γερµανία

Ιταλία
Πορτογαλία

20.357

16.899

23.760

43.998

51.958

156.972

14,9

Σουηδία

45.294

39.240

48.853

51.179

51.747

236.313

25,1

Ηνωµένο Βασίλειο

427.207

368.177

339.306

350.703

321.217

1.806.610

28,7

2003

2004

2005

2006

2007

2003-2007

2003-2007

Γερµανία

626.330

697.632

628.399

639.064

636.854

3.228.279

39,2

Ελλάδα

-

-

-

-

-

-

-

Ισπανία

64.298

55.092

68.011

142.296

227.065

556.762

12,6

Ιταλία

62.970

64.849

65.029

75.230

65.196

333.274

5,7

8.900

10.680

10.800

12.700

26.800

69.880

6,6

35.023

36.586

38.118

44.908

45.418

200.053

22,1

313.960

310.389

328.408

369.470

317.587

1.639.814

27,0

Πορτογαλία
Σουηδία
Ηνωµένο Βασίλειο

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ.
Σηµειώσεις: Τα ποσοστιαία σύνολα των ετών 2008-2012 και 2003-2007 έχουν υπολογιστεί επί του µέσου πληθυσµού των ετών αναφοράς.
Οι παύλες δηλώνουν έλλειψη στοιχείων.
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Σε σύγκριση µε την προηγούµενη πενταετία
παρατηρείται ότι η καθαρή είσοδος έχει αυξηθεί στη Σουηδία (7,7), στη Γερµανία (4,7) και
στο Ηνωµένο Βασίλειο (1,8), ενώ στην Ιταλία
έχει µειωθεί οριακά (κατά 1 άτοµο ανά 1.000
κατοίκους).
Η χώρα που παρουσιάζει τη µεγαλύτερη και
εξαιρετικά υψηλή διαρροή είναι η Ισπανία, η
οποία από καθαρή είσοδο 75,3 µεταναστών
ανά 1.000 κατοίκους την πενταετία 2003-2007
έφθασε τους 2,2 το διάστηµα 2008-2012. Προφανέστατα, αυτό οφείλεται στη ραγδαία
πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας
στον τοµέα των οικιστικών ακινήτων, η οποία
είχε υπεραναπτυχθεί κατά το χρονικό διάστηµα 2003-2007.2 Η πτώση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, προφανώς, είναι η
βασική αιτία εξόδου των µη Ελλήνων υπηκόων µεταναστών και στην περίπτωση της
Ελλάδος καθώς οι µισοί και πλέον άνδρες
αλλοδαποί εργαζόµενοι απασχολήθηκαν
στον κλάδο των κατασκευών τα χρόνια της
ακµής της ελληνικής αγοράς ακινήτων.3
Σύµφωνα µε σχετικές µελέτες, 4 η είσοδος
µεταναστών σε µια χώρα κατά κανόνα συνδέεται µε ανάπτυξη, ενώ αντίθετα η έξοδος
συχνά σηµατοδοτεί οικονοµική υποβάθµιση.
Τούτο συµβαίνει γιατί η οικονοµική ανάπτυξη αυξάνει την παραγωγή και συνακόλουθα τη ζήτηση εργασίας µε συνέπεια την
προσέλκυση µεταναστών, ενώ αντίθετα η
οικονοµική υποβάθµιση οδηγεί σε µείωση της
παραγωγής και της ζήτησης για εργατικά
χέρια, µε αποτέλεσµα οι µετανάστες είτε να
µην ενθαρρύνονται να εισέλθουν στη χώρα
που έχει οικονοµικά προβλήµατα είτε να οδηγούνται στην έξοδο από τη χώρα, στην οποία
έζησαν και εργάστηκαν τα χρόνια της οικονοµικής ανάπτυξης.
Α.4 Η σύνθεση των νοικοκυριών
Στον Πίνακα 4α απεικονίζεται η σύνθεση των
νοικοκυριών στην Ελλάδα κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα. Τα νοικοκυριά κατατάσσονται σε εννέα κατηγορίες, εκ των
οποίων οι έξι πρώτες αντιστοιχούν σε συγκε-
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κριµένο αριθµό µελών, ενώ στις τρεις τελευταίες είναι ανοικτό το άνω όριο.
Παρατηρούµε ότι η κατηγορία των µονοµελών
νοικοκυριών µε µέλος άτοµο ηλικίας κάτω των
65 ετών έχει µειωθεί µε ετήσιο ρυθµό µεταβολής -1,3%, ενώ αντίθετα εκείνη µε µέλος
άτοµο άνω των 65 ετών έχει αυξηθεί µε αντίστοιχο ρυθµό 3,2%. ∆εδοµένου ότι το όριο των
65 ετών είναι συµβατικό (πρόκειται για τη
συνήθη ηλικία συνταξιοδότησης), και οι δύο
κατηγορίες εµπεριέχουν άτοµα άγαµα, διαζευγµένα και εν χηρεία, αλλά στη δεύτερη
κατηγορία απεικονίζεται περισσότερο ο
αυξηµένος αριθµός των ατόµων τρίτης ηλικίας.
Η κατηγορία “ζευγάρι µόνο του” παρουσιάζει
επίσης σχετικά υψηλό ετήσιο ρυθµό µεταβολής 2,0%. Εδώ απεικονίζονται ο χαµηλός
αριθµός γεννήσεων, που έχει συνέπεια την
αύξηση του αριθµού των ζευγαριών χωρίς παιδιά, των συµβιώσεων εκτός γάµου, αλλά και
των ζευγαριών που τα παιδιά τους έχουν επιλέξει να ζήσουν σε άλλη κατοικία σε σχετικά
νεαρή ηλικία, χωρίς απαραίτητα να έχουν
παντρευτεί. Σηµαντική αύξηση παρουσιάζει η
κατηγορία των ζευγαριών µε ένα παιδί έως
και 16 ετών, 6,7%, µικρότερη εκείνη των ζευγαριών µε δύο παιδιά έως και 16 ετών, 1,9%,
ενώ η κατηγορία “ζευγάρι µε 3 παιδιά έως και
16 ετών” παρουσιάζει µεγάλη µείωση (-8,4%).
Είναι προφανές ότι η µείωση της κατηγορίας
των ζευγαριών µε 3 παιδιά έως και 16 ετών
έχει µεταφερθεί στις δύο προηγούµενες κατηγορίες και αντανακλά την επιλογή των ζευγαριών για γέννηση µικρότερου αριθµού παιδιών ή και καθόλου. Οι µονογονεϊκές οικογένειες µε παιδιά έως και 16 ετών έχουν επίσης αυξηθεί σηµαντικά, µε µέσο ετήσιο ρυθµό
22,6%. Σύµφωνα µε µελέτες,5 οι µονογονεϊκές
οικογένειες προκύπτουν όχι µόνο για κοινωνικούς, αλλά και για οικονοµικούς λόγους,
καθώς γάµοι ή ελεύθερες συµβιώσεις, συνήθως µετά από µη προγραµµατισµένες εγκυµοσύνες, αναβάλλονται ή µαταιώνονται ορι2
3
4
5

Βλ. Παράρτηµα, στοιχεία 2α-2β.
Βλ. Παράρτηµα, στοιχεία 3α-3β.
Βλ. Παράρτηµα, στοιχεία 4α-4γ.
Βλ. Παράρτηµα, στοιχεία 5α-5β.
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Πίνακας 4α Κατανοµή των νοικοκυριών ανάλογα µε τη σύνθεση του νοικοκυριού: Ελλάδα
(σύνολο χώρας, έτη 2008-2012)
2008

2009

Σύνθεση νοικοκυριού

2010

2011

2012

Απόλυτοι αριθµοί

Άτοµο µόνο ηλικίας κάτω των 65 ετών

436.614

400.356

420.515

382.785

414.627

Άτοµο µόνο ηλικίας 65 ετών και άνω

382.851

430.661

418.706

457.333

434.406

Ζευγάρι µόνο του

831.644

873.610

874.030

898.827

901.538

Ζευγάρι µε 1 παιδί έως και 16 ετών

229.450

338.107

322.584

324.340

297.348

Ζευγάρι µε 2 παιδιά έως και 16 ετών

540.448

508.230

520.499

529.356

583.364

Ζευγάρι µε 3 παιδιά και άνω έως και 16 ετών

39.676

30.908

30.987

26.876

27.929

Ένας γονέας µε 1 παιδί ή περισσότερα έως
και 16 ετών

21.035

39.466

37.148

60.501

47.470

1.003.441

941.078

951.148

947.520

982.780

Ζευγάρι ή ένας γονέας µε παιδιά άνω των 16 ετών
Άλλο είδος νοικοκυριού
Σύνολο

587.016

551.735

555.648

521.323

473.775

4.072.175

4.114.151

4.131.265

4.148.861

4.163.237

Μεταβολές (%)
Σύνθεση νοικοκυριού

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

Άτοµο µόνο ηλικίας κάτω των 65 ετών

-

-8,3

5,0

-9,0

8,3

Άτοµο µόνο ηλικίας 65 ετών και άνω

-

12,5

-2,8

9,2

-5,0

Ζευγάρι µόνο του

-

5,0

0,0

2,8

0,3

Ζευγάρι µε 1 παιδί έως και 16 ετών

-

47,4

-4,6

0,5

-8,3

Ζευγάρι µε 2 παιδιά έως και 16 ετών

-

-6,0

2,4

1,7

10,2

Ζευγάρι µε 3 παιδιά και άνω έως και 16 ετών

-

-22,1

0,3

-13,3

3,9

Ένας γονέας µε 1 παιδί ή περισσότερα έως
και 16 ετών

-

87,6

-5,9

62,9

-21,5

Ζευγάρι ή ένας γονέας µε παιδιά άνω των 16 ετών

-

-6,2

1,1

-0,4

3,7

Άλλο είδος νοικοκυριού

-

-6,0

0,7

-6,2

-9,1

Σύνολο

-

1,0

0,4

0,4

0,3

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.

στικά, λόγω οικονοµικών δυσκολιών του ζευγαριού, ενώ υπάρχουν και οι περιπτώσεις που
η συµβίωση (στο πλαίσιο γάµου ή ελεύθερη)
διασπάται, καθώς ο ένας γονέας, συνήθως ο
πατέρας, µετακινείται σε άλλη πόλη ή σε άλλη
χώρα για να εργαστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Έτσι µπορεί βάσιµα να πιθανολογηθεί
ότι ο υψηλός ρυθµός αύξησης στη συγκεκριµένη κατηγορία νοικοκυριού οφείλεται
κυρίως στην οικονοµική κρίση.
Η κατηγορία “ζευγάρι ή ένας γονέας µε παιδιά άνω των 16 ετών” έχει επίσης µειωθεί µε
µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής -0,5%, γεγονός
που οφείλεται στο ότι αυξάνεται ο αριθµός
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των νέων που επιλέγουν την αυτονόµηση από
την γονική οικογένεια. Αξίζει ωστόσο να επισηµανθεί ότι η µείωση είναι µικρή και δυσανάλογη των τάσεων ελευθερίας που επικρατούν στη νεολαία, γεγονός που επίσης οφείλεται στις οικονοµικές δυσκολίες οι οποίες
εµποδίζουν τους νέους ανθρώπους να αποµακρυνθούν από τη γονική στέγη.6 Τέλος, η
τελευταία κατηγορία, “άλλο είδος νοικοκυριού”, παρουσιάζει σηµαντική µείωση, µε ετήσιο ρυθµό µεταβολής που φθάνει στο -5,2%.
Προφανώς πρόκειται κυρίως για τα νοικοκυριά όπου συγκατοικούν δύο ή τρεις γενεές
6 Βλ. Παράρτηµα, στοιχεία 6α-6β.
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λυτων αριθµών, µε συνέπεια να υπάρχει αδυναµία υπολογισµού των µεταβολών.

µαζί, δηλαδή ζευγάρια µε γονείς, καθώς και
ζευγάρια µε παιδιά και γονείς.
Στον Πίνακα 4β απεικονίζεται η σύνθεση των
νοικοκυριών σε επίπεδο ΕΕ και ευρωζώνης,
καθώς και σε επίπεδο των µεµονωµένων
χωρών που έχουν επιλεγεί, για τα έτη 2005,
2008 και 2012. Όπως παρατηρείται, η σύνθεση
των νοικοκυριών βάσει της Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης παρουσιάζει κάποιες διαφορές σε σχέση µε τη σύνθεση
των νοικοκυριών βάσει της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών, καθώς ο ευρωπαϊκός στατιστικός φορέας λαµβάνει υπόψη
του όλες τις µορφές συµβιώσεων. Έτσι, στη
θέση των “γονέας/γονείς” της ΕΟΠ παρατίθενται τα “ενήλικας/ενήλικες”, ενώ η κατηγορία “άλλο είδος νοικοκυριού” διαχέεται
στις άλλες κατηγορίες και δεν υπάρχει ως
αυτοτελής οµάδα. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιµο
να απεικονιστούν και οι δύο κατηγοριοποιήσεις, καθώς τα στοιχεία της SILC δηµοσιεύονται µόνο σε επίπεδο κατανοµών, όχι και από-

Όπως εξόφθαλµα παρατηρείται, στην κατηγορία “άτοµο µόνο ηλικίας κάτω των 65 ετών”
η Ελλάδα κατέχει ποσοστό αισθητά µικρότερο
των µέσων όρων ΕΕ και ευρωζώνης, 8,9%,
10,8% και 10,7% αντίστοιχα, για τα τρία έτη,
και βρίσκεται στην προτελευταία θέση, µε
τελευταία την Πορτογαλία και κατά τις τρεις
χρονικές ενότητες, µε 6,0%, 6,5% και 7,6%
αντίστοιχα. Η Ισπανία καταγράφει 11,1%,
12,2% και 13,4% αντίστοιχα, ενώ η Ιταλία
14,1%, 15,1% και 16,1%. Το υψηλότερο ποσοστό για το έτος 2005 αφορά τη Σουηδία,
26,7%, και ακολουθεί η Γερµανία µε 23,3%,
ενώ στην τρίτη θέση, µε αισθητή διαφορά, βρίσκεται το Ηνωµένο Βασίλειο µε 18,4%. Το
επόµενο εξεταζόµενο έτος, το 2008, το ποσοστό της Γερµανίας εµφανίζεται αυξηµένο,
26,1%, ενώ εκείνα της Σουηδίας και του Ηνωµένου Βασιλείου παρουσιάζουν πτώση, στο
23,5% και στο 16,3% αντίστοιχα. Κατά το έτος
2012, το ποσοστό εµφανίζεται ενισχυµένο στη
Γερµανία, 27,5%, οριακά ενισχυµένο στη Σουηδία, 23,6%, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο
εµφανίζεται οριακά µειωµένο, 16,1%.
Το χάσµα µεταξύ βόρειων και µεσογειακών
χωρών είναι εµφανές και σαφώς οφείλεται
στο ότι οι νέοι της δεύτερης οµάδας χωρών
εγκαταλείπουν δυσκολότερα την οικογενειακή στέγη για να ζήσουν µόνοι τους. Το γεγονός ωστόσο ότι η τάση στις νότιες χώρες εµφανίζεται αυξητική καταδεικνύει ότι η διάθεση
αυτονόµησης από τη γονική οικογένεια κερδίζει έδαφος και εκεί.
Στην επόµενη κατηγορία, του ενός ατόµου ηλικίας 65 ετών και άνω, οι διαφοροποιήσεις
µεταξύ των χωρών είναι αισθητές, αλλά όχι
τόσο κραυγαλέες όσο στην προηγούµενη
κατηγορία νοικοκυριών. Το 2005 οι τρεις από
τις τέσσερις µεσογειακές χώρες, Ελλάδα,
Ισπανία και Πορτογαλία, βρίσκονται περίπου
στο ίδιο επίπεδο, στο 10,9% η πρώτη και στο
10,6% οι δύο επόµενες, ενώ στις χώρες της
Βορειοδυτικής Ευρώπης προηγείται η Σουηδία, µε 15,0% και ακολουθούν η Γερµανία και
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Πίνακας 4β Κατανοµή των νοικοκυριών ανάλογα µε τη σύνθεση του νοικοκυριού: ΕΕ-27,
ευρωζώνη-17, Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο
(έτη 2005, 2008 και 2012)
Κατανοµές (%)
Σύνθεση νοικοκυριού

ΕυρωEE-27 ζώνη-17 Γερµανία Ελλάδα Ισπανία

Ιταλία

ΠορτοΗν.
γαλία Σουηδία Βασίλειο

2005
Άτοµο µόνο ηλικίας κάτω των 65 ετών

16,4

17,3

23,3

8,9

11,1

14,1

6,0

26,7

18,4

Άτοµο µόνο ηλικίας 65 ετών και άνω

12,6

12,9

13,8

10,9

10,6

14,1

10,6

15,0

13,6

Ένας ενήλικας µε εξαρτώµενα παιδιά

4,1

3,9

5,1

1,8

1,8

2,5

3,0

6,3

6,7

28,1

28,4

31,0

27,4

25,9

25,6

26,0

27,6

32,1

9,9

9,9

9,1

10,1

10,8

10,3

15,8

7,2

7,8

10,6

10,8

8,7

17,2

10,6

11,2

11,1

9,7

8,8

∆ύο ενήλικες µε 3 ή περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά

3,4

3,3

2,9

0,9

3,0

2,5

2,2

4,4

3,4

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες

8,9

8,8

3,9

17,1

16,6

13,4

15,0

1,5

6,2

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες µε εξαρτώµενα παιδιά

5,9

4,8

2,1

5,7

9,7

6,3

10,3

1,5

3,0

Σύνολο

100

100

100

100

100

100

100

100

100

∆ύο ενήλικες
∆ύο ενήλικες µε 1 εξαρτώµενο παιδί
∆ύο ενήλικες µε 2 εξαρτώµενα παιδιά

2008
Άτοµο µόνο ηλικίας κάτω των 65 ετών

17,4

19,0

26,1

10,8

12,2

15,1

6,5

23,5

16,3

Άτοµο µόνο ηλικίας 65 ετών και άνω

13,0

12,7

13,0

9,3

10,0

14,8

11,1

14,2

14,8

3,9

3,7

4,6

1,3

1,8

3,0

2,9

5,5

5,5

28,1

28,4

31,1

27,3

27,1

25,1

27,9

30,9

31,8

Ένας ενήλικας µε εξαρτώµενα παιδιά
∆ύο ενήλικες
∆ύο ενήλικες µε 1 εξαρτώµενο παιδί

9,6

9,4

8,1

8,6

11,1

10,7

14,3

7,9

8,3

10,0

10,1

7,9

16,7

11,0

10,9

11,2

9,8

9,4

∆ύο ενήλικες µε 3 ή περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά

3,2

3,2

2,6

1,3

2,4

2,3

2,0

4,1

3,6

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες

8,9

8,8

4,6

18,7

15,6

12,6

15,1

2,0

6,6

∆ύο ενήλικες µε 2 εξαρτώµενα παιδιά

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες µε εξαρτώµενα παιδιά

5,9

4,6

2,1

5,9

8,9

5,6

9,1

2,3

3,7

Σύνολο

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2012
Άτοµο µόνο ηλικίας κάτω των 65 ετών

18,0

19,8

27,5

10,7

13,4

16,1

7,6

23,6

16,1

Άτοµο µόνο ηλικίας 65 ετών και άνω

12,8

12,8

12,8

9,9

9,7

15,0

11,7

15,2

12,8

Ένας ενήλικας µε εξαρτώµενα παιδιά

4,1

4,0

4,6

1,4

2,8

3,2

4,1

5,0

6,4

28,8

28,9

31,5

27,6

28,4

25,0

28,9

30,0

32,5

∆ύο ενήλικες µε 1 εξαρτώµενο παιδί

9,5

9,3

7,9

8,4

11,4

10,4

13,2

7,5

8,7

∆ύο ενήλικες µε 2 εξαρτώµενα παιδιά

9,7

10,0

7,2

18,2

11,5

10,4

10,5

11,1

8,7

∆ύο ενήλικες

∆ύο ενήλικες µε 3 ή περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά

2,9

2,9

2,3

0,7

2,2

2,2

1,3

3,7

3,4

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες

8,8

8,3

4,3

18,6

13,5

12,4

15,1

2,0

7,4

Τρεις ή περισσότεροι ενήλικες µε εξαρτώµενα παιδιά

5,4

4,0

2,0

4,6

7,0

5,4

7,6

2,0

3,8

Σύνολο

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Πηγή: Eurostat, Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (Surveys on Income and Living Conditions – SILC).
(*) Η κατηγοριοποίηση της Eurostat διαφέρει από εκείνη της ΕΛΣΤΑΤ και κατά πάσα πιθανότητα αυτό οφείλεται στο ότι ο ευρωπαϊκός στατιστικός φορέας λαµβάνει υπόψη του και συµβιώσεις, τις οποίες η ΕΛΣΤΑΤ έχει εντάξει στην κατηγορία "Άλλο είδος νοικοκυριού".
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το Ηνωµένο Βασίλειο, µε 13,8% και 13,6%. Η
βόρεια και µεσογειακή ταυτόχρονα Ιταλία
ακολουθεί τη Σουηδία µε 14,1%.
Το επόµενο εξεταζόµενο έτος, το 2008, το
ποσοστό για την Ελλάδα είναι ελαφρά µειωµένο, 9,3%, το ίδιο και για την Ισπανία, 10,0%,
ενώ η Πορτογαλία καταγράφει κάπως υψηλότερο ποσοστό, 11,1%. Ελαφρά µειωµένο
ποσοστό παρατηρείται και στη Σουηδία,
14,2%, στο Ηνωµένο Βασίλειο παρατηρείται
αύξηση, 14,8%, ενώ στη Γερµανία το ποσοστό
είναι ελαφρά µειωµένο, 13,0%.
Τέλος το 2012, σε σχέση µε το προηγούµενο
εξεταζόµενο έτος, τα ποσοστά εµφανίζονται
αυξηµένα στη Σουηδία, 15,2%, την Πορτογαλία, 11,7%, την Ιταλία, 15,0% και την Ελλάδα,
9,9%, ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο, την Ισπανία και τη Γερµανία παρατηρείται πτώση και
τα ποσοστά διαµορφώνονται σε 12,8%, 9,7%
και 12,8% αντίστοιχα.
Παρατηρείται ότι τα ποσοστά είναι γενικώς
υψηλότερα στις βόρειες χώρες και αυτό εξηγείται από το ότι η τάση των ηλικιωµένων
ατόµων να παραµένουν στο χώρο τους και να
µην εγκαθίστανται στις οικογένειες των παιδιών τους είναι ισχυρότερη από ό,τι στις
νότιες χώρες. 7
Ακολουθεί η κατηγορία “ένας ενήλικας µε
εξαρτώµενα παιδιά”, όπου η Ελλάδα καταγράφει µόλις 1,8% το 2005, 1,3% το 2008 και
1,4% το 2012 και βρίσκεται στην τελευταία
θέση και κατά τα τρία έτη. Σχετικά κοντά βρίσκεται και η Ισπανία µε 1,8%, 1,8% και 2,8%
αντίστοιχα, ενώ η Ιταλία έχει ποσοστά 2,5%,
3,0% και 3,2% αντίστοιχα. Η Πορτογαλία
ξεκινά από 3,0% το 2005, κατεβαίνει στο 2,9%
το 2008, ενώ το 2012 εκτινάσσεται στο 4,1%.
Σε αντίθεση µε τις µεσογειακές, οι χώρες της
Βορειοδυτικής Ευρώπης παρουσιάζουν αντίστροφη πορεία: η Γερµανία από 5,1% το 2005
κατεβαίνει στο 4,6% και διατηρεί το ίδιο
ποσοστό και το 2012. Η Σουηδία από 6,3% το
2005 κατεβαίνει στο 5,5% το 2008 και στο
5,0% το 2012, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο
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ξεκινά από 6,7% το 2005, πέφτει στο 5,5% το
2008 και ανεβαίνει στο 6,4% το 2012.
Όπως έχει ήδη επισηµανθεί στην ανάλυση του
Πίνακα 4α, η κατηγορία των µονογονεϊκών
νοικοκυριών, πέραν των περιπτώσεων διαζυγίου ή χηρείας, εµπεριέχει τόσο άτοµα που
έχουν επιλέξει την εκτός γάµου ή συµβίωσης
τεκνοποίηση, κυρίως γυναίκες, όσο και άτοµα
που έχουν εξαναγκαστεί να µεγαλώνουν παιδιά µόνα τους, για οικονοµικούς λόγους, είτε
γιατί µια µη προγραµµατισµένη γέννηση παιδιού δεν ακολουθήθηκε από γάµο ή συµβίωση
είτε γιατί ο ένας από τους δύο γονείς, συνήθως
ο πατέρας, υποχρεώθηκε να εργαστεί σε άλλη
πόλη ή σε άλλη χώρα.
Σε κάθε περίπτωση, το γενικά υψηλότερο
ποσοστό των βόρειων χωρών, έναντι εκείνου
των νότιων, αντανακλά τη συνειδητή επιλογή
µεγαλύτερου αριθµού γυναικών των πρώτων
χωρών, σε σχέση µε τις δεύτερες, να τεκνοποιήσουν εκτός γάµου ή συµβίωσης.8
Στην κατηγορία “δύο ενήλικες” η Ελλάδα διατηρεί το ίδιο περίπου ποσοστό και κατά τα
τρία έτη, 27,4%, 27,3% και 27,6% αντίστοιχα.
Τις δύο πρώτες θέσεις, και για τα τρία έτη,
κατέχουν το Ηνωµένο Βασίλειο, µε 32,1%,
31,8% και 32,5%, και η Γερµανία, µε 31,0%,
31,1% και 31,5%, και ακολουθούν η Σουηδία,
µε 27,6%, 30,9% και 30,0%, η Πορτογαλία, µε
26,0%, 27,9% και 28,9%, η Ιταλία, µε 25,6%,
25,1%, και 25,0%, και η Ισπανία µε 25,9%,
27,1% και 28,4%.
∆εδοµένου ότι πρόκειται για µια πολύ γενική
κατηγορία που συµπεριλαµβάνει πολλών µορφών συµβιώσεις (ετερόφυλα και οµόφυλα ζευγάρια, παντρεµένα ή σε ελεύθερη συµβίωση,
φίλους/ες, γονέα µε ενήλικο παιδί) είναι
δύσκολη η εξαγωγή συµπερασµάτων, το γεγονός ωστόσο ότι και εδώ τα υψηλότερα ποσοστά αφορούν στις βόρειες χώρες καταδεικνύει
7 Βλ. Παράρτηµα, στοιχεία 7α-7γ.
8 ∆ιευκρινίζεται ότι, σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις της Eurostat, ως
εξαρτώµενα παιδιά θεωρούνται τα παιδιά µέχρι 18 ετών, καθώς
και οι οικονοµικά ανενεργοί νέοι µεταξύ 18 και 24 ετών που συµβιούν µε έναν τουλάχιστον γονέα τους.
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ότι η τάση αποφυγής απόκτησης παιδιών είναι
ισχυρότερη σε αυτές τις χώρες και λιγότερο
ισχυρή στις µεσογειακές.
Στην επόµενη κατηγορία, “δύο ενήλικες µε
ένα εξαρτώµενο παιδί”, εµφανίζεται να έχει
την πρώτη θέση η Πορτογαλία και κατά τα
τρία έτη, µε 15,8%, 14,3% και 13,2% αντίστοιχα, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η
Σουηδία µε 7,2%, 7,9% και 7,5%. Η Ελλάδα
καταγράφει 10,1%, 8,6% και 8,4%, η Ιταλία
10,3%, 10,7% και 10,4%, η Ισπανία 10,8%,
11,1% και 11,4%, ενώ η Γερµανία ακολουθεί
µε 9,1%, 8,1% και 7,9% και το Ηνωµένο Βασίλειο µε 7,8%, 8,3% και 8,7%.
Στην αµέσως επόµενη κατηγορία, “δύο ενήλικες µε δύο εξαρτώµενα παιδιά”, παρατηρούνται αισθητά υψηλά, τα υψηλότερα όλων
και για τα τρία έτη, ποσοστά στην Ελλάδα,
17,2%, 16,7% και 18,2% αντίστοιχα, και ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά η Ιταλία µε
11,2%, 10,9% και 10,4%, η Πορτογαλία µε
11,1%, 11,2% και 10,5%, η Ισπανία µε 10,6%,
11,0% και 11,5%, το Ηνωµένο Βασίλειο µε
8,8%, 9,4% και 8,7% και η Γερµανία µε 8,7%,
7,9% και 7,2%.
Ακολουθεί η κατηγορία “δύο ενήλικες µε τρία
ή περισσότερα εξαρτώµενα παιδιά”, όπου η
Ελλάδα, σε αντίθεση µε την προηγούµενη
κατηγορία, βρίσκεται στην τελευταία θέση και
κατά τα τρία εξεταζόµενα έτη, µε 0,9%, 1,3%
και 0,7% αντίστοιχα, ενώ η Σουηδία βρίσκεται
στην πρώτη σειρά µε 4,4%, 4,1% και 3,7%
αντίστοιχα. Ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο
µε 3,4%, 3,6% και 3,4%, η Ισπανία µε 3,0%,
2,4% και 2,2%, η Γερµανία µε 2,9%, 2,6% και
2,3%, η Ιταλία µε 2,5%, 2,3% και 2,2% και η
Πορτογαλία µε 2,2%, 2,0% και 1,3%.
Οι τρεις προηγούµενες κατηγορίες πρέπει να
συνεκτιµηθούν, καθώς έχουν κοινό σηµείο αναφοράς τα παιδιά και προφανώς εµπεριέχουν
ανακατατάξεις. Τα ποσοστά τόσο σε επίπεδο
ΕΕ και ευρωζώνης όσο και σε επίπεδο µεµονωµένων χωρών καταδεικνύουν µια γενική
τάση ενίσχυσης της µορφής νοικοκυριού µε δύο
παιδιά, µε εξαίρεση την Πορτογαλία και την
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Ισπανία, όπου τα νοικοκυριά µε δύο παιδιά
είναι αισθητά λιγότερα στην πρώτη και ελαφρά
λιγότερα στη δεύτερη, ενώ στην Ελλάδα αυτή
η τάση εµφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή.
Η οµάδα των νοικοκυριών µε τρία παιδιά και
άνω υπολείπεται αισθητά της αµέσως προηγούµενης, σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες,
καθώς και στους µέσους όρους ΕΕ και ευρωζώνης. Είναι προφανές ότι στις χώρες όπου οι
εισερχόµενοι µετανάστες αφορούν σηµαντικό
ποσοστό του πληθυσµού, οι µορφές νοικοκυριού που προκύπτουν έχουν λιγότερο εθνικά
και περισσότερο µικτά χαρακτηριστικά, ενώ
στις χώρες όπου οι αλλοδαποί είναι σχετικά
λίγοι, τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών
είναι περισσότερο εθνικά και οι µορφές νοικοκυριού αναδεικνύουν ευκολότερα τις
συµπεριφορές των ηµεδαπών. Το γεγονός ότι
η Ιταλία και η Σουηδία είναι οι χώρες µε το
υψηλότερο ποσοστό καθαρής εισόδου µεταναστών (µέσος όρος περιόδου 2008-2012: 29,4
και 28,2 αλλοδαποί ανά 1.000 κατοίκους, έναντι 30,4 και 20,5 της πενταετίας 2003-2007)
δίνει πιθανόν την εξήγηση για το ότι τα νοικοκυριά µε τρία και άνω εξαρτώµενα παιδιά
είναι αισθητά περισσότερα από τα αντίστοιχα
των χωρών µε χαµηλή είσοδο ή έξοδο µεταναστών, καθώς, όπως είναι ευρέως γνωστό, οι
µετανάστες που προέρχονται από χώρες της
Αφρικής και της Ασίας έχουν τάση απόκτησης
σχετικά µεγάλου αριθµού παιδιών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη Σουηδία, είναι επίσης
γνωστό και θα πρέπει να συνεκτιµηθεί το
γεγονός ότι στη χώρα αυτή υπάρχει ένα
ισχυρό σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας.
Στην κατηγορία “νοικοκυριά µε τρεις ή περισσότερους ενήλικες”, η Ελλάδα βρίσκεται στην
πρώτη θέση και τα τρία έτη, και µάλιστα µε
ανοδική πορεία, πιθανότατα λόγω της οικονοµικής κρίσης, 17,1%, 18,7% και 18,6% αντίστοιχα, µε την Ισπανία και την Πορτογαλία να
την ακολουθούν µε 16,6%, 15,6% και 13,5% η
πρώτη και 15,0%, 15,1% και 15,1% η δεύτερη.
Έπονται η Ιταλία µε 13,4%, 12,6% και 12,4%,
το Ηνωµένο Βασίλειο µε 6,2%, 6,6% και 7,4%,
ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η Γερµανία µε 3,9%, 4,6% και 4,3% αντίστοιχα.
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Και σε αυτή την κατηγορία νοικοκυριών
παρατηρείται ένα αισθητό χάσµα µεταξύ των
βόρειων και νότιων χωρών της ∆υτικής Ευρώπης, που αντανακλά την υψηλότερη τάση αυτονόµησης των νέων από τη γονική οικογένεια
στις πρώτες, αλλά και την ανάσχεση της τάσης
αυτονόµησης των νέων στις δεύτερες, λόγω
της οικονοµικής κρίσης.
Στην κατηγορία “τρεις η περισσότεροι ενήλικες
µε εξαρτώµενα παιδιά”, παρατηρούνται για µια
ακόµη φορά ενισχυµένα ποσοστά στις χώρες
του νότου έναντι εκείνων του βορρά, µε την
Πορτογαλία να προπορεύεται αισθητά µε
10,3%, 9,1% και 7,6% για τα τρία εξεταζόµενα
έτη αντίστοιχα, την Ισπανία να ακολουθεί µε
9,7%, 8,9% και 7,0% και µε αµέσως επόµενη
την Ιταλία µε 6,3%, 5,6% και 5,4%. Ακολουθεί
η Ελλάδα µε 5,7%, 5,9% και 4,6%, ενώ το Ηνωµένο Βασίλειο βρίσκεται στην τρίτη θέση από
το τέλος (3,0%, 3,7% και 3,8%), µε προτελευταία τη Γερµανία (2,1%, 2,1% και 2,0%) και
τελευταία τη Σουηδία (1,5%, 2,3% και 2,0%).
Η συγκεκριµένη µορφή νοικοκυριού αφορά
κυρίως συνύπαρξη τριών γενεών, µια µορφή
νοικοκυριού που παραδοσιακά απαντάται
συχνότερα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.9
Στο ∆ιάγραµµα 5 απεικονίζεται το µέσο µέγεθος νοικοκυριού. Παρατηρείται, όπως είναι
φυσικό, αφού έχει καταδειχθεί από την προηγούµενη ανάλυση, ότι ο µέσος αριθµός µελών
νοικοκυριού είναι αισθητά υψηλότερος στις
χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Η Ελλάδα έχει κατά µέσο όρο 2,7 µέλη ανά
νοικοκυριό από το 2004 µέχρι και το 2010, ενώ
από το 2011 και µετά ο µέσος όρος κατεβαίνει στα 2,6 µέλη. Η Πορτογαλία έχει 2,8 µέλη
το 2004, διατηρεί αυτό τον αριθµό έως και το
2007, από το 2008 έως και το 2010 κατεβαίνει
στα 2,7 µέλη και τα δύο τελευταία εξεταζόµενα έτη µειώνεται ακόµη περισσότερο στα
2,6 µέλη. Η Ισπανία ξεκινά από τα 2,7 µέλη το
2004, ανεβαίνει στα 2,8 το 2005, το 2006 επανέρχεται στα 2,7, διατηρεί αυτό τον αριθµό
µέχρι και το 2009 και το 2010 µειώνεται και
παραµένει στα 2,6 µέλη µέχρι και το 2012.

Οι χαµηλότεροι µέσοι όροι παρατηρούνται
στη Σουηδία και τη Γερµανία, 2,1 για όλα σχεδόν τα έτη η πρώτη µε εξαίρεση το 2009 όπου
κατεβαίνει στα 2,0 µέλη, και 2,1-2,0 µέλη η
δεύτερη.
Σύνοψη Α' Μέρους
Παρατηρείται καθοδικός ρυθµός µεταβολής
του συνολικού πληθυσµού της χώρας και ταυτόχρονα αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων ατόµων (65 ετών και άνω). Οι εξεταζόµενες πληθυσµιακές µεταβλητές παρουσιάζουν την ίδια, αν και όχι τόσο έντονη, τάση και
σε επίπεδο ΕΕ και ευρωζώνης. Σε επίπεδο
µεµονωµένων χωρών των δύο χωρικών ενοτήτων, η καθοδική τάση παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη στην Ισπανία και κάπως λιγότερο
έντονη στην Πορτογαλία.
9 Βλ. Παράρτηµα, στοιχείο 8.
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Η Ελλάδα, όπως και η Ισπανία και η Πορτογαλία, µετατράπηκε την τελευταία πενταετία
από χώρα υποδοχής σε χώρα αποστολής µεταναστών, εις βάρος τόσο των πληθυσµιακών
µεγεθών, όσο και των οικονοµιών αυτών των
χωρών.
Σε ό,τι αφορά τη δοµή των νοικοκυριών, παρατηρείται ιδιαίτερα έντονος θετικός ρυθµός
µεταβολής στα µονογονεϊκά νοικοκυριά και
αισθητός, αλλά λιγότερο έντονος του προηγουµένου στα νοικοκυριά που αποτελούνται
από ζευγάρι και ένα παιδί έως 16 ετών.
Σε επίπεδο µέσων όρων ΕΕ και ευρωζώνης
(στοιχεία σε επίπεδο κατανοµών) παρατηρείται σχετικά υψηλό ποσοστό µονογονεϊκών
νοικοκυριών στις χώρες της Βορειοδυτικής
Ευρώπης (κυρίως Σουηδία, Γερµανία και
Ηνωµένο Βασίλειο), ενώ ιδιαίτερα ενισχυµένα εµφανίζονται στις ίδιες χώρες και τα νοικοκυριά µε δύο ενήλικες χωρίς παιδιά, καθώς
και εκείνα µε ένα µέλος κάτω των 65 ετών.

ΜΕΡΟΣ Β': ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΥΟ −
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ
Β.1 Νοικοκυριά κατά µέγεθος και οι κατοικίες
αυτών κατά αριθµό δωµατίων, τύπο κτιρίου,
µορφή κατοχής και έτος κατασκευής
Αριθµ ός δω µα τίων ν οικ οκ υριών: Όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 6, ο ετήσιος ρυθµός
µεταβολής για τις τρεις πρώτες κατηγορίες
κατοικιών µε κριτήριο τον αριθµό δωµατίων
είναι 3,8%, 3,7% και 2,6% αντίστοιχα, ενώ για
τις τρεις τελευταίες κατηγορίες (τεσσάρων,
πέντε και έξι δωµατίων) οι αντίστοιχοι ρυθµοί
µεταβολής είναι -3,7%, -5,1% και -10,1%.

Είναι προφανές ότι δεν µπορούν να αντιστοιχιστούν οι ίδιοι αριθµοί µελών νοικοκυριού και αριθµού δωµατίων, αλλά το ότι οι
ρυθµοί µεταβολής των µικρών κατοικιών είναι
αισθητά εντονότεροι από εκείνους των
µικρών νοικοκυριών είναι ο πρώτος δείκτης
από τον οποίο καταδεικνύεται ότι η στεγα-
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στική κατάσταση των νοικοκυριών έχει µεταβληθεί επί τα χείρω.
Έτος κ ατα σκε υή ς10 της κ ατοικία ς: Παρατηρείται (∆ιάγραµµα 7) αρνητικός ρυθµός µεταβολής (-1,9%) για τις προ του 1946 κατασκευασµένες κατοικίες και ιδιαίτερα υψηλός
θετικός ρυθµός (6,1%), για τις κατασκευασµένες µεταξύ 1946 και 1960. Οι κατοικίες της
εικοσαετίας 1961-1980 έχουν αυξηθεί µε ετήσιο ρυθµό 1,2%, ενώ εκείνες της δεκαπενταετίας που ακολουθεί, 1981-1995, έχουν µειωθεί µε αρκετά υψηλό ρυθµό, -5,5%. Ακολουθούν οι κατηγορίες 1996-2000, 2001-2006 και
εκείνες που κατασκευάστηκαν από το 2007
και µετά, µε ετήσιους ρυθµούς µεταβολής
3,8%, 2,6% και 21,6% αντίστοιχα. Αν παρατηρήσουµε την κατανοµή ανά κατηγορία (βλ.
Πίνακα 5), οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν
µέχρι το 1946 κυµαίνονται από 4,5% µέχρι
5,6% του συνόλου, οι µεταξύ του 1946 και
1 0 Σηµειώνεται ότι, λόγω της υψηλής σεισµικότητας του ελλαδικού
χώρου, ισχύει αντισεισµικός κανονισµός οικοδοµικών έργων, ο
οποίος επικαιροποιείται τακτικά, ορίζοντας ολοένα αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Ως αποτέλεσµα, τα παλαιά κτίσµατα υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε τα πιο σύγχρονα, σε ό,τι
αφορά το βαθµό αντισεισµικής προστασίας που προσφέρουν.
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Πίνακας 5 Κατοικίες νοικοκυριών κατά αριθµό δωµατίων και έτος κατασκευής: Ελλάδα
(σύνολο χώρας, έτη 2008-2012)
Σύνθεση νοικοκυριού

2008

2009

2010

2011

2012

Απόλυτοι αριθµοί
Αριθµός δωµατίων που χρησιµοποιεί το νοικοκυριό
1 δωµάτιο

152.200

129.091

164.186

157.411

177.001

2 δωµάτια

742.937

808.461

850.762

808.772

858.596

3 δωµάτια

1.738.959

1762.475

1.801.586

1.873.212

1.923.331

4 δωµάτια

1.082.847

1089.023

1.017.510

993.589

930.727

5 δωµάτια

262.527

256.608

244.376

262.428

212.952

92.703

68.493

52.844

53.448

60.629

4.072.173

4.114.151

4.131.264

4148860

4163.236

229.438

186.881

191.257

215.384

212.789

6 δωµάτια και άνω
Σύνολο
Έτος κατασκευής
Πριν το 1946
1946-1960

402.799

495.301

532.336

483.173

510.134

1961-1980

1.681.199

1788.622

1.824.107

1.760.046

1.763.631

1981-1995

1.080.974

1008.219

960.153

871.592

862.573

1996-2000

304.884

295.495

267.178

332.198

354.129

2001-2006

329.720

291.271

326.057

414.549

365.755

2007 και µετά
Σύνολο

43.161

48.362

30.177

71.918

94.225

4072.175

4114151

4131265

4.148.860

4.163.236

Κατανοµές (%)
Αριθµός δωµατίων που χρησιµοποιεί το νοικοκυριό
1 δωµάτιο

3,7

3,1

4,0

3,8

4,3

2 δωµάτια

18,2

19,7

20,6

19,5

20,6

3 δωµάτια

42,7

42,8

43,6

45,2

46,2

4 δωµάτια

26,6

26,5

24,6

23,9

22,4

5 δωµάτια

6,4

6,2

5,9

6,3

5,1

6 δωµάτια και άνω

2,3

1,7

1,3

1,3

1,5

Σύνολο

100

100

100

100

100

Πριν το 1946

5,6

4,5

4,6

5,2

5,1

1946-1960

9,9

12,0

12,9

11,6

12,3

1961-1980

41,3

43,5

44,2

42,4

42,4

1981-1995

26,5

24,5

23,2

21,0

20,7

1996-2000

7,5

7,2

6,5

8,0

8,5

2001-2006

8,1

7,1

7,9

10,0

8,8

2007 και µετά

1,1

1,2

0,7

1,7

2,3

Σύνολο

100

100

100

100

100

Έτος κατασκευής της κατοικίας

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ.
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του 2005 που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2006
(σήµερα έχει καταργηθεί) και καθιέρωνε
φόρο αυτόµατου υπερτιµήµατος για πωλήσεις
κατοικιών, από τον οποίο όµως απαλλάσσονταν οι µεταβιβαζόµενες κατοικίες αν είχαν
µείνει στην ιδιοκτησία του πωλητή για πάνω
από 25 χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα είχε
συνέπεια κάποιο αριθµό µεταβιβάσεων
παλαιών κατοικιών από τα πλουσιότερα στα
φτωχότερα κοινωνικά στρώµατα και αγορές
νεόδµητων κατοικιών. Το υψηλό ποσοστό
αύξησης των νοικοκυριών που στεγάζονται
σε κατοικίες µε έτος κατασκευής µέχρι το
1960 είναι ο δεύτερος δείκτης που καταδεικνύει αρνητική µεταβολή στις στεγαστικές
συνθήκες των νοικοκυριών σε επίπεδο παλαιότητας κατοικιών.

1960 από 9,9% µέχρι 12,9%, οι µεταξύ του
1961 και του 1980, οι περισσότερες, κυµαίνονται ανάµεσα στο 41,3% και το 44,2% του
συνόλου, ενώ η αµέσως επόµενη κατηγορία, οι
κατοικίες του χρονικού διαστήµατος 19811995, κυµαίνονται µεταξύ 20,7% και 26,5%
του συνόλου των κατοικιών. Οι κατοικίες του
χρονικού διαστήµατος 1996-2000 κυµαίνονται
µεταξύ 6,5% και 8,5%, οι του χρονικού διαστήµατος 2001-2006 µεταξύ 7,1% και 10,0%,
ενώ εκείνες που κατασκευάστηκαν από το
2007 και µετά ξεκινούν από το 0,7% και φθάνουν στο 2,3%.
∆εδοµένου ότι η κινητικότητα των νοικοκυριών µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών συνυπάρχει µε την πρόσθεση νέων κατοικιών στο
ήδη υφιστάµενο απόθεµα ανά έτος, δεν είναι
εύκολο να κατανοήσουµε σε τι ποσοστό οι
αρνητικοί ρυθµοί µεταβολής αφορούν κατοικίες που τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή
είναι κενές προς πώληση ή ενοικίαση ή έχουν
κατεδαφιστεί και σε τι ποσοστό κατοικούνται
την ίδια χρονική στιγµή. Μπορούµε όµως
γενικά να λάβουµε υπόψη ότι ο νόµος 3427
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Παράλληλα, το ότι οι µετά το 2000 κατασκευασµένες κατοικίες κατοικούνται από ένα
σχετικά µικρό ποσοστό νοικοκυριών, περίπου
10% του συνόλου, τη στιγµή που το σύνολο
των κατασκευασµένων κατοικιών την ίδια
περίοδο ξεπερνά το ένα εκατοµµύριο (στοιχεία οικοδοµικών αδειών ΕΛΣΤΑΤ), είναι ο
τρίτος δείκτης που καταδεικνύει σχετική
καθήλωση σε αρνητικές στεγαστικές συνθήκες
από την άποψη της παλαιότητας. Αν υπολογίσουµε τους µέσους ετήσιους ρυθµούς µεταβολής των προ και µετά το 2000 κατασκευασµένων κατοικιών, θα παρατηρήσουµε σχεδόν
µηδενικό ρυθµό στις πρώτες και 5,4% στις
δεύτερες, ποσοστό που µε πρώτη µατιά καταδεικνύει θετικά µηνύµατα για την άνοδο του
ποσοστού των νοικοκυριών που στεγάζεται σε
καινούργιες κατοικίες. Όµως το γεγονός ότι
αυτά τα ποσοστά συνυπάρχουν µε το 6,1% των
µεταξύ 1946 και 1960 οικοδοµηµένων κατοικιών, δηλαδή κατοικιών πολύ µεγάλης παλαιότητας από 52 µέχρι και 67 έτη, σαφώς υπερκαλύπτει τις θετικές τάσεις.
Τύ π ος κ τιρίου κα τ οικία ς : Απεικονίζονται
τρεις κατηγορίες (βλ. Πίνακα 6α): µονοκατοικία, διαµέρισµα και άλλο είδος. Στην
πρώτη κατηγορία παρατηρούµε ελαφρά
αρνητικό ρυθµό µεταβολής, -0,2%, στη δεύτερη 1,0%, ενώ στην τρίτη έναν εξαιρετικά
υψηλό θετικό ρυθµό µεταβολής που φθάνει
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στο 14,4% (βλ. ∆ιάγραµµα 8). ∆εδοµένου ότι
το “άλλο είδος”, σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις
της ΕΛΣΤΑΤ που παρέχει τα πρωτογενή στοιχεία, αφορά παράγκες, καλύβες και καταστήµατα, το θετικό ποσοστό µεταβολής είναι
ο τέταρτος δείκτης αρνητικής µεταβολής των
στεγαστικών συνθηκών των νοικοκυριών,
καθώς καταδεικνύει ότι ένας αυξανόµενος
αριθµός εξ αυτών χρησιµοποιεί ως στέγη ιδιαίτερα χαµηλής ποιότητας κατασκευές και
ένας άλλος αριθµός νοικοκυριών στεγάζεται
στα καταστήµατά του.
Μορφ ή κα τοχή ς κ ατοικ ία ς: Απεικονίζονται
τέσσερις κατηγορίες (βλ. Πίνακα 6α): ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη, ιδιόκτητη µε
οικονοµικά βάρη, παραχωρηµένη και ενοικιασµένη. Στην πρώτη κατηγορία, που αφορά
το 60% περίπου των νοικοκυριών, παρατηρούµε έναν ελαφρά θετικό ρυθµό µεταβολής,
0,2%, ενώ στη δεύτερη ο θετικός ρυθµός µεταβολής φθάνει στο 3,0%, αρκετά υψηλός (βλ.
∆ιάγραµµα 9). ∆εδοµένου ότι κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα δεν παρατηρείται αύξηση,
αλλά αντίθετα µείωση του αριθµού των στεγαστικών δανείων (στοιχεία Τµήµατος Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων της Τράπεζας της
Ελλάδος), συνάγεται ότι ο υψηλός θετικός
ρυθµός µεταβολής αφορά παλαιά στεγαστικά
δάνεια, των οποίων η αποπληρωµή είτε έχει
παραταθεί είτε οι κατοικίες προστατεύονται
από το νοµοθετικό πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας και εξ αυτού του λόγου δεν
έχουν τεθεί σε διαδικασία πλειστηριασµού.
Αισθητά θετικός ρυθµός µεταβολής παρατηρείται και στις παραχωρηµένες κατοικίες,
2,5%, ενώ ο ρυθµός µεταβολής των ενοικιασµένων κατοικιών είναι ελαφρά αρνητικός
στο -0,5% (βλ. ∆ιάγραµµα 9).

Οι θετικοί ρυθµοί µεταβολής τόσο των ιδιόκτητων κατοικιών µε οικονοµικά βάρη όσο και
των παραχωρηµένων δεν καταδεικνύουν µεν
αρνητική µεταβολή στις στεγαστικές συνθήκες
των νοικοκυριών και δεν προσµετρούνται
στους δείκτες αρνητικής µεταβολής της στεγαστικής κατάστασης των νοικοκυριών, καταδεικνύουν όµως δυνητική επισφάλεια ως προς
τη διατήρηση της υπάρχουσας στεγαστικής
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Πίνακας 6α Κατοικίες νοικοκυριών κατά τύπο κτιρίου και µορφή κατοχής: Ελλάδα
(σύνολο χώρας, έτη 2008-2012)
Χαρακτηριστικά κατοικιών

2008

2009

2010

2011

2012

Απόλυτοι αριθµοί
Τύπος κτιρίου κατοικίας
Μονοκατοικία

1.802.356

1.696.052

1.629.721

1.736.582

1.785.882

∆ιαµέρισµα

2.253.869

2.413.658

2.473.215

2.392.649

2.350.026

Άλλο είδος
Σύνολο

15.951

4.440

28.327

19.629

27.329

4.072.176

4.114.150

4.131.263

4.148.860

4.163.237

Μορφή κατοχής κατοικίας
2.524.107

2.500.802

2.427.845

2.511.276

2.548.231

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

457.339

491.502

483.101

513.479

514.365

Παραχωρηµένη

257.244

257.857

251.952

258.416

283.498

Ενοικιασµένη

833.485

863.989

968.367

865.689

817.143

4.072.175

4.114.150

4.131.265

4.148.860

4.163.237

Σύνολο

Μεταβολές (%)
2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

2012/2008

-5,9

-3,9

6,6

2,8

-0,9

Τύπος κτιρίου κατοικίας
Μονοκατοικία
∆ιαµέρισµα

7,1

2,5

-3,3

-1,8

4,3

-72,2

538,0

-30,7

39,2

71,3

1,0

0,4

0,4

0,3

2,2

-0,9

-2,9

3,4

1,5

1,0

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

7,5

-1,7

6,3

0,2

12,5

Παραχωρηµένη

0,2

-2,3

2,6

9,7

10,2

Ενοικιασµένη

3,7

12,1

-10,6

-5,6

-2,0

Σύνολο

1,0

0,4

0,4

0,3

2,2

Άλλο είδος
Σύνολο
Μορφή κατοχής κατοικίας
Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ.
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κατάστασης, καθώς το πλαίσιο προστασίας
της πρώτης κατοικίας µπορεί να αρθεί, η δε
παραχώρηση στέγης µπορεί επίσης να σταµατήσει να υφίσταται.

που κυµαίνονται από 11,8% έως και 17,5%,
όταν οι µέσοι όροι ΕΕ και ευρωζώνης κινούνται µεταξύ 26,9% και 27,8% ο πρώτος και
µεταξύ 25,9% και 28,3% ο δεύτερος.

Αξίζει να σηµειωθεί ωστόσο ότι το ποσοστό
των ιδιόκτητων κατοικιών χωρίς οικονοµικά
βάρη στην Ελλάδα παραµένει αισθητά υψηλότερο των µέσων όρων ΕΕ και ευρωζώνης,
αλλά και των ποσοστών των υπόλοιπων εξεταζόµενων χωρών (βλ. Πίνακα 6β). Το αντίθετο ακριβώς συµβαίνει µε τις ιδιόκτητες
κατοικίες µε οικονοµικά βάρη, όπου η Ελλάδα
βρίσκεται στην τελευταία θέση µε ποσοστά

Τα υψηλότερα ποσοστά στις ιδιόκτητες
κατοικίες µε οικονοµικά βάρη παρατηρούνται στη Σουηδία, από 54,4% το 2007 έως
68,0% το 2010.
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Χ ρ ή σ η κ α ι µ ο ρ φ ή κ α τ οχ ή ς δ ε ύ τ ε ρ η ς κ α τ οι κ ί α ς :
Το ποσοστό ιδιόκτητων κατοικιών είναι πολύ
υψηλό, γύρω στο 90,0%, για τα έτη 2008, 2009,
2011 και 2012, ενώ το έτος 2010 φθάνει το

5.New_Haireti_OikDeltio39:

1

25-07-14

13:05

139

Πίνακας 6β Κατανοµή νοικοκυριών κατά µορφή κατοχής κατοικίας: ΕΕ-27, ευρωζώνη-17,
Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο
(έτη 2005-2012)
Κατανοµές (%)
Σύνθεση νοικοκυριού

ΕυρωEE-27 ζώνη-17 Γερµανία

Ελλάδα Ισπανία

Ιταλία

ΠορτοΗν.
γαλία Σουηδία Βασίλειο

2005
Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

41,1

37,7

24,0

-

-

60,0

44,6

13,2

26,0

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

26,9

25,9

29,4

-

-

12,9

29,8

54,9

44,0

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

11,9

12,6

9,9

-

-

14,8

15,0

0,1

14,1

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

20,1

23,8

36,8

-

-

12,3

10,7

31,7

15,9

Σύνολο

100

100

100

0

0

100

100

100

100

Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

-

-

-

-

-

59,7

49,4

15,4

25,7

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

-

-

-

-

-

13,2

26,1

53,4

45,7

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

-

-

-

-

-

14,7

15,2

1,1

19,1

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

-

-

-

-

-

12,4

9,3

30,2

9,5

Σύνολο

0

0

0

0

0

100

100

100

100

Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

47,1

44,5

-

63,9

48,6

59,0

49,9

15,1

26,4

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

25,7

26,4

-

11,8

32,0

13,8

24,3

54,4

46,9

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

14,6

12,7

-

6,5

8,6

14,5

16,0

2,0

18,4

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

12,7

16,3

-

17,9

10,7

12,8

9,8

28,5

8,3

Σύνολο

100

100

0

100

100

100

100

100

100

Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

46,7

44,0

-

63,8

47,2

57,8

44,2

13,3

26,6

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

26,5

27,3

-

12,9

33,0

14,8

30,3

55,6

45,9

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

14,6

13,5

-

5,4

8,4

14,2

14,2

1,0

18,2

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

12,2

15,2

-

18,0

11,4

13,1

11,3

30,2

9,4

Σύνολο

100

100

0

100

100

100

100

100

100

Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

46,3

43,8

-

61,1

46,8

57,0

44,7

12,9

25,4

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

26,9

27,6

-

15,4

32,8

15,4

29,9

56,8

44,5

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

14,2

13,4

-

5,7

8,5

14,2

14,5

0,5

17,6

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

12,6

15,2

-

17,9

12,0

13,3

10,9

29,8

12,5

Σύνολο

100

100

0

100

100

100

100

100

100

2006

2007

2008

2009

2010
Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

42,7

38,0

25,4

59,8

45,5

56,4

42,4

2,8

26,0

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

27,8

28,3

27,8

17,5

34,4

15,4

32,5

68,0

43,9

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

12,0

11,7

7,1

4,6

8,3

14,1

12,3

0,5

18,1

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

17,5

21,9

39,7

18,2

11,9

14,0

12,7

28,7

11,9

Σύνολο

100

100

100

100

100

100

100

100

100
26,0

2011
Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

42,9

38,4

25,3

60,1

47,7

57,3

41,0

3,7

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

27,6

28,2

28,1

15,7

32,0

15,6

34,0

65,9

41,9

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

11,7

11,5

6,7

6,9

7,8

13,8

12,8

0,3

18,8

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

17,9

21,8

39,9

17,2

12,4

13,3

12,2

30,0

13,3

Σύνολο

100

100

100

100

100

100

100

100

100
28,4

2012
Ιδιόκτητη χωρίς οικονοµικά βάρη

43,2

38,4

25,2

60,7

47,2

58,0

40,7

8,6

Ιδιόκτητη µε οικονοµικά βάρη

27,3

28,5

28,0

15,2

31,8

16,1

33,8

61,6

38,3

Παραχωρηµένη ή µε συµβολικό ενοίκιο

11,0

10,8

8,1

5,9

8,3

12,6

14,5

0,2

17,5

Ενοικιασµένη σε τιµές αγοράς

18,6

22,3

38,6

18,2

12,7

13,3

10,9

29,7

15,9

Σύνολο

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Πηγή: Eurostat, Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (Surveys on Income and Living Conditions – SILC).
Σηµείωση: Οι παύλες δηλώνουν έλλειψη στοιχείων.

Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

139

5.New_Haireti_OikDeltio39:

1

25-07-14

13:05

140

Πίνακας 7 Νοικοκυριά κατά µορφή και χρήση δεύτερης κατοικίας: Ελλάδα
(σύνολο χώρας, έτη 2008-2012)
Χρήση και µορφή κατοχής δεύτερης κατοικίας

2008

2009

650.251

662.215

2010

2011

2012

669.749

640.551

Απόλυτοι αριθµοί
Ιδιόκτητη

722.226

Παραχωρηµένη δωρεάν

52.571

40.382

22.299

28.963

40.545

Ενοικιασµένη

20.562

30.768

10.610

22.690

20.376

723.384

733.365

755.135

721.402

701.472

89,9

90,3

92,8

91,3

Σύνολο

Κατανοµές (%)
Ιδιόκτητη

95,6

Παραχωρηµένη δωρεάν

7,3

5,5

3,0

4,0

5,8

Ενοικιασµένη

2,8

4,2

1,4

3,1

2,9

Σύνολο

100

100

100

100

100

2012/2008

Μεταβολές (%)

Ιδιόκτητη
Παραχωρηµένη δωρεάν
Ενοικιασµένη
Σύνολο

2009/2008

2010/2009

2011/2010

2012/2011

1,8

9,1

-7,3

-4,4

-1,5

-23,2

-44,8

29,9

40,0

-22,9

49,6

-65,5

113,9

-10,2

-0,9

1,4

3,0

-4,5

-2,8

-3,0

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ.

95,6% και η αύξηση έναντι του προηγούµενου
έτους το 9,1%. Η µεταβολή του 2011 έναντι
του 2010, έτους που ισχύει ο Φόρος Ακίνητης
Περιουσίας (νόµος 3842/2010), είναι -7,3%.
Οι δωρεάν παραχωρηµένες και οι ενοικιασµένες δεύτερες κατοικίες παρουσιάζουν
αντίθετα αισθητή αύξηση το έτος 2011, 29,9%
και 113,9% αντίστοιχα, ενώ οι µέσοι ετήσιοι
ρυθµοί µεταβολής και για τις τρεις κατηγορίες µορφής κατοχής δεύτερης κατοικίας
είναι -0,4% (ιδιόκτητες), -6,3% (παραχωρηµένες) και -0,2% (νοικιασµένες). Ο αντίστοιχος ρυθµός για το σύνολο των τριών κατηγοριών είναι -0,8%.
Ο αρνητικός ρυθµός µεταβολής στη χρήση
κατοχής δεύτερης κατοικίας δεν είναι δείκτης
που καταδεικνύει αρνητική µεταβολή στις στεγαστικές συνθήκες των νοικοκυριών, καθώς
αφορά δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες,
είναι όµως ενδεχοµένως ένδειξη της δυσµενούς εξέλιξης στα εισοδήµατα των νοικοκυριών κατά το υπό εξέταση διάστηµα.

140

Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

5.New_Haireti_OikDeltio39:

1

25-07-14

13:05

141

Β.2 Κατανοµή νοικοκυριών κατά εµβαδόν κατοικίας
Ο Πίνακας 8 δίνει πολύ σηµαντικές πληροφορίες για τις µικρές κατοικίες, αλλά πολύ
ασαφείς για τις µεγάλες, καθώς το εύρος
κατηγοριοποίησης για τις δεύτερες είναι πολύ
µεγάλο, 61-100 τετραγωνικά µέτρα και από
101 τετραγωνικά µέτρα και άνω.
Στον πίνακα απεικονίζεται η κατανοµή των
νοικοκυριών στο σύνολο και ανά αριθµό µελών
αυτών κατά κατηγορία εµβαδού κατοικίας.
Σύνολο νοικοκυριών: Σε επίπεδο µέσου ετήσιου
ρυθµού µεταβολής (βλ. ∆ιάγραµµα 11), παρατηρούµε αισθητή αύξηση στα κατοικούντα σε
πολύ µικρές κατοικίες µέχρι 40 τ.µ. νοικοκυριά
που φθάνει στο 7,3%, µικρότερη στα κατοικούντα σε µικρές, 40-60 τ.µ., 3,3%, αισθητά
µικρότερη στα κατοικούντα σε µεγάλες, 61-100
τ.µ., 1,1% και αισθητή πτώση, -3,6%, σε όσα
στεγάζονται σε πολύ µεγάλες κατοικίες, από
100 τ.µ. και άνω. Παρατηρούµε δηλαδή ότι το
σύνολο των νοικοκυριών µετακινούνται σε
µικρότερες κατοικίες και η µετακίνηση αυτή
είναι ιδιαίτερα αισθητή κατά το έτος 2010,
όπου το ποσοστό των κατοικούντων σε πολύ
µικρές κατοικίες αυξάνεται από 4,4% σε 5,7%,
δηλαδή αυξάνεται κατά 30,5%, των αµέσως
µεγαλύτερων από 15,8% σε 18,6%, αύξηση
κατά 17,7%, ενώ τα ποσοστά των κατοικούντων σε µεγάλες κατοικίες µειώνονται από
53,3% σε 51,9% και από 26,5% σε 23,9% αντίστοιχα, δηλαδή µεταβάλλονται αρνητικά κατά
-2,2% και κατά -9,6% αντίστοιχα.
Νοικοκυ ριά εν ός µ έλ ου ς : Σε επίπεδο µέσου
ετήσιου ρυθµού µεταβολής, παρατηρούµε επίσης αισθητή αύξηση στα µονοµελή νοικοκυριά
που κατοικούν σε πολύ µικρές κατοικίες,
4,5%, σε µικρές κατοικίες, αισθητά µικρότερη,
1,3%, ενώ στις µεγάλες και πολύ µεγάλες
κατοικίες οι ρυθµοί µεταβολής είναι -0,7% και
0,8% αντίστοιχα. Παρατηρούµε και εδώ
αισθητή µετακίνηση από µεγαλύτερες σε
µικρότερες κατοικίες το έτος 2010, όπου το
ποσοστό των κατοικούντων σε πολύ µικρές
κατοικίες αυξάνεται έναντι του προηγούµενου
έτους από 14,1% σε 16,9%, αύξηση 21,1%,

εκείνων που στεγάζονται σε µικρές, 40 έως 60
τ.µ., κατοικίες αυξάνεται από 28,8% σε 31,1%,
αύξηση 9,1%, εκείνων που στεγάζονται σε
µεγάλες κατοικίες µειώνεται από 47,2% σε
41,4%, σηµαντική µείωση, -11,3%, ενώ εκείνων που κατοικούν σε πολύ µεγάλες κατοικίες
αυξάνεται από 9,9% σε 10,5%, δηλαδή αυξάνεται κατά 7,3%.
Επισηµαίνεται εδώ ότι κατά πάσα πιθανότητα
η θετική µεταβολή σε αυτή την κατηγορία
σηµατοδοτεί ποιοτικές µεταβολές στη ζωή των
νοικοκυριών, δηλαδή µετακίνηση νεότερων
µελών του νοικοκυριού σε άλλη κατοικία,
γάµους παιδιών, διαζύγια και χηρείες.
Νοικοκυ ριά δύ ο µ ελ ών: Εδώ οι µεταβολές
είναι εντονότερες. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός
µεταβολής των διµελών νοικοκυριών, κατά
κανόνα ζευγαριών και µονογoνεϊκών οικογενειών µε ένα παιδί, που κατοικούν σε πολύ
µικρές κατοικίες είναι 6,8%, σε αµέσως µεγαλύτερες 3,4%, σε µεγάλες 0,5% και σε πολύ
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Πίνακας 8 Κατανοµή νοικοκυριών κατά εµβαδόν κατοικίας: Ελλάδα
(σύνολο χώρας, έτη 2008-2012)
Εµβαδόν δωµατίων
που χρησιµοποιεί
το νοικοκυριό

Νοικοκυριά µε
Όλα τα
νοικοκυριά

1 µέλος

2 µέλη

3 µέλη

4 µέλη

5 µέλη

6 µέλη
και άνω

Απόλυτοι αριθµοί
2008
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2009
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2010
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2011
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2012
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2008
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2009
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2010
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2011
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο
2012
Μέχρι 40 τ.µ.
41-60 τ.µ.
61-100 τ.µ.
101 τ.µ. και άνω
Σύνολο

185.717
635.025
2.137.307
1.114.125
4.072.174

122.828
249.818
367.766
79.053
819.465

54.702
184.594
639.969
268.869
1.148.134

7.138
98.578
476.543
276.736
858.995

90.806
585.383
434.352
1.110.541

550
7.192
48.042
38.534
94.318

499
4.037
19.605
16.580
40.721

179.407
651.856
2.193.087
1.089.801
4.114.151

117.134
239.478
391.919
82.486
831.017

44.080
190.393
650.280
276.161
1.160.914

14.085
91.816
499.500
262.684
868.085

3.513
123.019
592.616
432.644
1.151.792

595
5.140
41.503
26.467
73.705

2.010
17.268
9.358
28.636

234.208
767.255
2.144.322
985.479
4.131.264

141.882
261.213
347.618
88.507
839.220

57.382
232.368
631.841
243.471
1.165.062

25.721
123.220
487.180
235.806
871.927

9.222
143.676
619.974
379.765
1.152.637

5.452
45.201
27.406
78.059

1.326
12.507
10.523
24.356

220.263
699.356
2.228.542
1.000.700
4.148.861

137.028
256.872
355.001
91.217
840.118

60.375
209.805
658.186
235.682
1.164.048

13.276
107.127
489.273
259.381
869.057

9.583
120.503
674.631
383.884
1.188.601

4.033
38.646
19.305
61.984

1.017
12.806
11.231
25.054

245.727
721.783
2.235.027
960.699
4.163.236

146.260
71.042
263.264
211.248
357.829
653.654
81.679
239.766
849.032
1.175.710
Κατανοµές (%)

14.554
98.919
528.100
236.151
877.724

13.542
140.212
651.400
372.375
1.177.529

6.922
31.791
19.048
57.761

328
1.219
12.254
11.679
25.480

4,6
15,6
52,5
27,4
100

15,0
30,5
44,9
9,6
20,1

4,8
16,1
55,7
23,4
28,2

0,8
11,5
55,5
32,2
21,1

8,2
52,7
39,1
27,3

0,6
7,6
50,9
40,9
2,3

1,2
9,9
48,1
40,7
1,0

4,4
15,8
53,3
26,5
100

14,1
28,8
47,2
9,9
20,2

3,8
16,4
56,0
23,8
28,2

1,6
10,6
57,5
30,3
21,1

0,3
10,7
51,5
37,6
28,0

0,8
7,0
56,3
35,9
1,8

7,0
60,3
32,7
0,7

5,7
18,6
51,9
23,9
100

16,9
31,1
41,4
10,5
20,3

4,9
19,9
54,2
20,9
28,2

2,9
14,1
55,9
27,0
21,1

0,8
12,5
53,8
32,9
27,9

7,0
57,9
35,1
1,9

5,4
51,4
43,2
0,6

5,3
16,9
53,7
24,1
100

16,3
30,6
42,3
10,9
20,2

5,2
18,0
56,5
20,2
28,1

1,5
12,3
56,3
29,8
20,9

0,8
10,1
56,8
32,3
28,6

6,5
62,3
31,1
1,5

4,1
51,1
44,8
0,6

5,9
17,3
53,7
23,1
100

17,2
31,0
42,1
9,6
20,4

6,0
18,0
55,6
20,4
28,2

1,7
11,3
60,2
26,9
21,1

1,2
11,9
55,3
31,6
28,3

12,0
55,0
33,0
1,4

1,3
4,8
48,1
45,8
0,6

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ.
Σηµείωση: Οι παύλες δηλώνουν έλλειψη στοιχείων.
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µεγάλες -2,8%. Παρατηρούµε µια ακόµη φορά
ότι σηµείο καµπής αποτελεί το έτος 2010, όπου
το ποσοστό των κατοικούντων σε πολύ µικρές
κατοικίες αυξάνεται από 16,4% σε 19,9%,
δηλαδή αυξάνεται κατά 30,2%, των κατοικούντων σε µικρές κατοικίες µειώνεται από
56,0% σε 54,2% και εκείνο των κατοικούντων
σε πολύ µεγάλες κατοικίες µειώνεται από
23,8% σε 20,9%, δηλαδή µεταβάλλεται κατά
-2,8%. Επισηµαίνεται για µια ακόµη φορά ότι
οι µεταβολές στις πολύ µεγάλες κατοικίες
οφείλονται και σε µετακινήσεις µελών σε
άλλες κατοικίες, ενώ οι µεταβολές στην κατηγορία των κατοικιών µεταξύ 60 και 100 τ.µ.
συγκαλύπτουν την κινητικότητα εντός της
ίδιας κατηγορίας κατοικιών, καθώς το εύρος
των τετραγωνικών είναι πολύ µεγάλο.
Νοικοκυριά τριών µελών: Παρατηρούµε ότι εδώ
οι µεταβολές είναι ακόµη εντονότερες και
αυτό εξηγείται από το ότι τα τριµελή νοικοκυριά αποτελούνται κυρίως από ζευγάρια µε ένα
παιδί ή µονογονεϊκές οικογένειες µε δύο παιδιά, δηλαδή νοικοκυριά µε αυξηµένες οικονοµικές υποχρεώσεις και νοικοκυριά στα
οποία η κρίση επέδρασε πολύ εντονότερα από
όσο σε εκείνα του ενός και των δύο µελών.
Έτσι έχουµε ένα µέσο ρυθµό µεταβολής 19,5%
στη στέγαση στις πολύ µικρές κατοικίες, αµελητέο, 0,1%, στις αµέσως επόµενες, 2,6% στις
µεγάλες και αρνητικό ρυθµό µεταβολής -3,9%
στις πολύ µεγάλες. Εδώ το έτος καµπής για
τους κατοικούντες στις πολύ µικρές κατοικίες
είναι το έτος 2009, όπου το ποσοστό αυξάνεται από 0,8% σε 1,6%, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζεται, ενώ το αµέσως επόµενο έτος, το 2010,
αυξάνεται σε 2,9%, δηλαδή αυξάνεται επιπλέον κατά 82,6%. Το 2011 το ποσοστό µειώνεται σε 1,5%, αλλά το 2012 αυξάνεται και
πάλι σε 1,7%. Οι κατοικούντες σε µικρές
κατοικίες µειώνονται από 11,5% σε 10,6% το
2009, αυξάνονται από 10,6% σε 14,1% του
συνόλου των νοικοκυριών, δηλαδή κατά 34,2%,
το 2010, ενώ τα επόµενα δύο έτη τα ποσοστά
διαµορφώνονται σε 12,3% και 11,3%. Το
ποσοστό στις µεγάλες κατοικίες αυξάνεται από
55,5% σε 57,5% το 2009, µειώνεται σε 55,9%
το 2010, αυξάνεται όµως κατά τα επόµενα δύο
έτη σε 56,3% και σε 60,2% αντίστοιχα.
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Νοικοκυ ριά τε σσά ρω ν µε λώ ν: Όπως έχει ήδη
επισηµανθεί, πρόκειται για την πολυπληθέστερη οµάδα νοικοκυριών, όπου το έτος 2008
δεν καταγράφονται στοιχεία για την πρώτη
κατηγορία κατοικιών, καταγράφεται όµως για
τα τρία επόµενα έτη ένας απόλυτος αριθµός
που ξεκινά από τα 3.513 νοικοκυριά το 2009,
φθάνει τα 9.222 το 2010, τα 9.583 το 2011 και
τα 13.542 το 2012. Στις µικρές κατοικίες
έχουµε ετήσιο ρυθµό µεταβολής που φθάνει
στο 11,5% και αύξηση µεταξύ 2008 και 2009
που φθάνει στο 35,5%, καθώς το ποσοστό
αυξάνεται από 10,7% σε 12,5%, ενώ το 2010
η αντίστοιχη αύξηση είναι 16,8%. Το 2010
προκύπτει µείωση, -16,1%, η οποία όµως ακολουθείται από σχεδόν ισόποση αύξηση,
16,4%, το 2012. Στην αµέσως επόµενη κατηγορία εµβαδού παρατηρούµε αύξηση του
ποσοστού από 51,5% σε 53,8% το 2010, σε
56,8% το 2011, ενώ το 2012 πτώση σε 55,3%.
Τέλος, στις κατοικίες µε εµβαδόν από 100 τ.µ.
και άνω παρατηρούµε ετήσιο ρυθµό µεταβολής -3,8%, που αντανακλά µια σταδιακή µείωση του ποσοστού των κατοικούντων σε αυτές
από έτος σε έτος.
Νοικοκυ ριά πέ ντε µ ε λών : Παρατηρείται σταδιακή µείωση του όλου αριθµού των νοικοκυριών, ιδιαίτερα έντονη το 2009 (ακολουθεί µια
µικρή αύξηση το 2010), και µια αντίστοιχη
σταδιακή µείωση και των κατοικιών των τριών
τελευταίων κατηγοριών (µε µια µικρή επίσης
αύξηση το 2010). Κατά πάσα πιθανότητα εδώ
απεικονίζονται κυρίως η συρρίκνωση και η
διάσπαση των µεγάλων νοικοκυριών, λόγω
σταδιακής µείωσης των γεννήσεων και επιλογής των νεότερων µελών των οικογενειών
να αυτονοµηθούν από τη γονεϊκή οικογένεια.
Νοικ οκ υριά έξι µ ελ ών: ισχύουν όσα αναφέρονται για τα νοικοκυριά των πέντε µελών.

Ο Πίνακας 8 δίνει µια εικόνα της µετακίνησης
νοικοκυριών από µεγαλύτερες σε µικρότερες
κατοικίες, παρά το ότι η κατηγορία των κατοικιών µεταξύ 60 και 100 τ.µ., λόγω µεγάλου
εύρους, δεν µας επιτρέπει να παρατηρήσουµε
την κινητικότητα εντός αυτής της κατηγορίας
νοικοκυριών που είναι και η πολυπληθέστερη,
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αντιπροσωπεύοντας πάνω από 50,0% του
συνόλου και κατά τα πέντε έτη. Για λόγους
οικονοµίας της ανάλυσης θεωρούµε ως δείκτη
αρνητικής µεταβολής της στεγαστικής κατάστασης των νοικοκυριών εκείνον που αφορά
το σύνολο των νοικοκυριών και τους επιµέρους δείκτες, µε κριτήριο τον αριθµό των
µελών των νοικοκυριών, ως περαιτέρω ανάλυση του ίδιου δείκτη που εξειδικεύουν τη
βασική τάση.
Β.3 Κατοικούµενες κανονικές κατοικίες κατ’
αριθµό µελών και κατ’ αριθµό δωµατίων και
η σχέση µεταξύ των δύο µεγεθών
Αριθ µός µ ελ ών νοικοκ υριού : Όπως φαίνεται
από τον Πίνακα 9, ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής του αριθµού των νοικοκυριών για τις τρεις
πρώτες κατηγορίες αριθµού µελών (ενός, δύο
και τριών µελών) ήταν 0,9%, 0,6% και 0,5%
αντίστοιχα, ενώ εκείνος για τις τρεις τελευταίες κατηγορίες (τεσσάρων, πέντε και έξη
και άνω µελών) ήταν 1,5%, -11,5% και -11,1%
αντίστοιχα. Τα νοικοκυριά µε πέντε, καθώς
και έξι και άνω µέλη, ξεπερνούν τις 135.000 το
έτος 2008, ενώ τα επόµενα τέσσερα έτη κυµαίνονται µεταξύ 80.000 και 102.000, και οι µειώσεις αυτές έχουν σηµασία, καθώς πιθανότατα σηµατοδοτούν όχι µόνο ποσοτικές, αλλά
και ποιοτικές µεταβολές στη σύνθεση των νοικοκυριών, που προφανώς οφείλονται στη
διαρκώς αυξανόµενη τάση συρρίκνωσης των
µεγάλων νοικοκυριών, είτε λόγω χαµηλότερου
αριθµού γεννήσεων παιδιών είτε λόγω του ότι
βαίνει συνεχώς µειούµενος ο αριθµός των νοικοκυριών όπου συγκατοικούν δύο και τρεις
γενεές (παιδιά-γονείς-παππούδες), γεγονός
που διαπιστώθηκε και από τον Πίνακα 4.

Αν παρατηρήσουµε τους απόλυτους αριθµούς
του Πίνακα 9, διαπιστώνουµε ότι οι δύο πολυπληθέστερες κατηγορίες νοικοκυριών µε κριτήριο τον αριθµό των µελών είναι εκείνες των
δύο και των τεσσάρων ατόµων. Ο αριθµός των
νοικοκυριών µε δύο µέλη είναι 1.148.135 και
φθάνει το 1.175.709 το 2012, ενώ ο αριθµός
των νοικοκυριών µε τέσσερα µέλη είναι
1.110.541 το 2008 και φθάνει το 1.177.529 το
έτος 2012. Η κατηγορία των τετραµελών νοι-
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κοκυριών είναι και η ταχύτερα αυξανόµενη
κατηγορία, µε 1,5% ετήσιο ρυθµό µεταβολής
και 6,0% µεταβολή το 2012 έναντι του 2008.
Τα νοικοκυριά στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως
ατόµων που εµπεριέχουν, αυξήθηκαν µεταξύ
2008 και 2012 κατά 91.061, εκ των οποίων
πάνω από τα 2/3, 66.988, αφορούν τετραµελή
νοικοκυριά.
Αν συγκρίνουµε τα στοιχεία των µελών νοικοκυριού του Πίνακα 9 µε τα στοιχεία σύνθεσης του νοικοκυριού του Πίνακα 4, προκύπτει µια διαφορά που χρειάζεται ανίχνευση.
Ο αριθµός των τετραµελών νοικοκυριών κατά
τα πέντε εξεταζόµενα έτη είναι περίπου ένα
εκατοµµύριο, ενώ ο αριθµός των ζευγαριών µε
δύο παιδιά µέχρι 16 ετών (η µόνη µορφή
τετραµελούς νοικοκυριού που απεικονίζεται
καθαρά ως τέτοια στον Πίνακα 4) είναι περίπου πεντακόσιες χιλιάδες. Πού “κρύβονται” οι
υπόλοιπες πεντακόσιες χιλιάδες; Κατά πάσα
πιθανότητα “κρύβονται” στην κατηγορία “ζευγάρι ή ένας γονέας µε παιδιά άνω των 16
ετών”, καθώς και εκεί οι απόλυτοι αριθµοί
είναι ιδιαίτερα υψηλοί, επίσης γύρω στο ένα
εκατοµµύριο, καθώς και στην κατηγορία
“άλλο είδος νοικοκυριού”, κατηγορία που
γενικά και τα πέντε έτη αριθµεί γύρω στο µισό
εκατοµµύριο. Ωστόσο, παρά τη σηµαντικότητά
της, η κατηγορία των τετραµελών νοικοκυριών
δεν µπορεί να εξεταστεί αυτόνοµα ως προς
την ποιότητα της στεγαστικής της κατάστασης
από τα στοιχεία του Πίνακα 5, καθώς δεν
είναι εύκολο να γίνει άµεση αντιστοίχιση
µελών νοικοκυριού και αριθµού δωµατίων
κατοικιών.
Ο Πίνακας 9 µας δίνει επίσης µια εξειδικευµένη και συγκεκριµένη εικόνα της σχέσης
µεταξύ αριθµού µελών νοικοκυριού και αριθµού δωµατίων κατοικιών ανεξαρτήτως του
εµβαδού των δωµατίων. Η σχέση ατόµων και
δωµατίων έχει σηµασία, καθώς καταδεικνύει
τη στεγαστική κατάσταση των νοικοκυριών όχι
ως προς τη συνολική χωρητικότητα των κατοικιών, αλλά ως προς το βαθµό δυνατότητας
αυτόνοµης λειτουργίας κάθε µέλους από τα
υπόλοιπα µέλη της οικογένειας εντός της κοινής κατοικίας. Ο πίνακας παρουσιάζει µια
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Πίνακας 9 Κατοικούµενες κανονικές κατοικίες κατ' αριθµό µελών και κατ' αριθµό δωµατίων:
Συντελεστής παλινδρόµησης και συντελεστής συσχέτισης
(σύνολο χώρας, έτη 2008-2012)

Σύνολο
Aριθµός
κατοικούµεατόµων
νων
(µελών) ανά
κανονικών
κατοικία
κατοικιών

Μέσος
Συντελεστής
Μέσος
Μέσος αριθµητικός
συσχέτισης
αριθµός αριθµητικός
αριθµού
αριθµού
Συντελεδωµατίων
αριθµού
δωµατίων
µελών και
ανά
µελών
ανά στής παλιναριθµού
δρόµησης
κατοικία νοικοκυριού
κατοικία
δωµατίων

Σύνολο
δωµατίων

Σύνολο
ατόµων

Μέσος
αριθµός
δωµατίων
ανά άτοµο

4.072.175

13.055.205

10.850.800

1,20

3,21

1 άτοµο

819.465

2.070.813

819.465

2,53

2,53

2 άτοµα

1.148.135

3.624.714

2.296.270

1,58

3,16

3 »

858.995

2.939.107

2.576.985

1,14

3,42

4 »

1.110.541

3.912.758

4.442.164

0,88

3,52

5 »

94.318

351.779

471.590

0,75

3,73

6 και άνω

40.721

156.034

244.326

0,64

3,83

4.114.150

13.083.519

10.904.613

1,20

3,18

1 άτοµο

831.017

2.164.195

831.017

2,60

2,60

2 άτοµα

1.160.914

3.633.127

2.321.828

1,56

3,13

3 »

868.085

2.924.952

2.604.255

1,12

3,37

4 »

1.151.793

3.988.173

4.607.172

0,87

3,46

5 »

73.705

262.662

368.525

0,71

3,56

6 και άνω

28.636

110.410

171.816

0,64

3,86

4.131.264

12.879.453

10.932.116

1,18

3,12

1 άτοµο

839.220

2.157.876

839.220

2,57

2,57

2 άτοµα

1.165.063

3.597.812

2.330.126

1,54

3,09

3 »

871.927

2.845.233

2.615.781

1,09

3,26

4 »

1.152.638

3.908.463

4.610.552

0,85

3,39

5 »

78.059

275.429

390.295

0,71

3,53

6 και άνω

24.357

94.640

146.142

0,65

3,89

4.148.860

12.997.413

10.990.025

1,18

3,13

1 άτοµο

840.118

2.177.277

840.118

2,59

2,59

2 άτοµα

1.164.048

3.547.074

2.328.096

1,52

3,05

3 »

869.056

2.906.152

2.607.168

1,11

3,34

4 »

1.188.601

4.053.245

4.754.404

0,85

3,41

5 »

61.983

225.741

309.915

0,73

3,64

6 και άνω

25.054

87.924

150.324

0,58

3,51

4.163.237

12.813.477

10.985.425

1,17

3,08

1 άτοµο

849.034

2.084.247

849.034

2,45

2,45

2 άτοµα

1.175.709

3.524.771

2.351.418

1,50

3,00

3 »

877.724

2.889.903

2.633.172

1,10

3,29

4 »

1.177.529

4.017.002

4.710.116

0,85

3,41

5 »

57.761

201.173

288.805

0,70

3,48

6 και άνω

25.480

96.381

152.880

0,63

3,78

2008

2009

2010

2011

2012

3,50

3,37

0,24

0,94

3,50

3,33

0,22

0,96

3,50

3,29

0,23

0,97

3,50

3,26

0,18

0,90

3,50

3,24

0,23

0,95

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ.
(*) Για να υπολογιστούν οι συντελεστές παλινδρόµησης και συσχέτισης, θεωρούµε ως άνω όριο µελών νοικοκυριού τα 6 µέλη και ως άνω όριο
αριθµού δωµατίων τα 6 δωµάτια και εξ αυτού του λόγου τα σύνολα δωµατίων και ατόµων είναι υποεκτιµηµένα.
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µικρή αδυναµία. Το σύνολο µελών του συνόλου
των νοικοκυριών έχει προκύψει µε πολλαπλασιασµό των επιµέρους κατηγοριών µε κριτήριο
τον αριθµό µελών επί την ποσότητα των µελών.
∆εδοµένου ότι το άνω όριο της κατηγορίας νοικοκυριών µε έξι µέλη και άνω είναι ανοικτό, η
κατηγορία αυτή και κατά συνέπεια το σύνολο
έχουν σχετικά υποεκτιµηθεί.
Ένα πρώτο βασικό στοιχείο που παρατηρούµε στον πίνακα είναι µια σταδιακή πτώση
του µέσου αριθµού δωµατίων και µια αντίστοιχη ελαφρά µείωση του µέσου αριθµού
δωµατίων ανά άτοµο τα έτη 2010 και 2012. Την
ίδια εικόνα αποκοµίζουµε και όταν παρατηρούµε την εξέλιξη των αριθµητικών µέσων
όρων των δύο µεγεθών. Με σταθερό τον αριθµητικό µέσο όρο του αριθµού µελών του νοικοκυριού, παρατηρούµε σταδιακή µείωση του
αριθµητικού µέσου όρου του αριθµού των
δωµατίων.
Ο συντελεστής συσχέτισης κινείται µεταξύ
0,90 και 0,97 στο σύνολο της πενταετίας και
καταδεικνύει θετική και ισχυρή συσχέτιση
µεταξύ των δύο µεγεθών, αφού όσο αυξάνεται
ο αριθµός των µελών του νοικοκυριού, αυξάνεται και ο αριθµός των δωµατίων.
Ο συντελεστής παλινδρόµησης, δηλαδή ο
συντελεστής που καταδεικνύει πόσο αυξάνεται ο αριθµός των δωµατίων όταν τα µέλη του
νοικοκυριού αυξάνονται κατά ένα, παρουσιάζει επίσης µικρή µείωση το έτος 2009 έναντι του 2008, αυξάνεται λίγο το 2010, µειώνεται αισθητά το 2011 και το 2012 επανέρχεται
στο επίπεδο του 2010. Στο σύνολο της πενταετίας κινείται µεταξύ 0,24 και 0,18 (µε µέσο
τετραγωνικό σφάλµα µεταξύ 0,01 και 0,02 και
για τα πέντε έτη), κρίνεται ως χαµηλός και
κατά συνέπεια αποτελεί δείκτη χαµηλού βαθµού δυνατότητας αυτόνοµης λειτουργίας
κάθε µέλους από τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας εντός της ίδιας κατοικίας. Ο δείκτης
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες µεταβολές από
έτος σε έτος, µε εξαίρεση το έτος 2011, εποµένως δεν µπορούµε να αναφερθούµε γενικά
σε αρνητική µεταβολή, αλλά σε καθήλωση
στην ίδια αρνητική κατάσταση.
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Ο δείκτης αξιολογείται ως χαµηλός, καθώς,
βάσει των επεξηγηµατικών σηµειώσεων που
αφορούν την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης, ένα µέλος θεωρείται ότι
έχει στενότητα χώρου, εάν το νοικοκυριό δεν
έχει στη διάθεσή του: ένα δωµάτιο για το νοικοκυριό, ένα δωµάτιο για κάθε ζευγάρι, ένα
δωµάτιο για κάθε άγαµο µέλος ηλικίας 18
ετών και άνω, ένα δωµάτιο για δύο άγαµα
µέλη του νοικοκυριού του ίδιου φύλου ηλικίας
12 έως 17 ετών, ένα δωµάτιο για κάθε άγαµο
µέλος διαφορετικού φύλου ηλικίας 12 έως 17
ετών, ένα δωµάτιο για κάθε δύο µέλη ηλικίας
κάτω των 12 ετών.
∆εδοµένου ότι από την επεξεργασία των πρωτογενών στοιχείων προκύπτουν νοικοκυριά
κατ’ αριθµό µελών και όχι κατά τύπο νοικοκυριού, θεωρούµε ότι στα τετραµελή, πενταµελή και εξαµελή νοικοκυριά συµπεριλαµβάνονται δύο παιδιά, τρία παιδιά και τέσσερα
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παιδιά, αντίστοιχα, 18 ετών και άνω. Αυτό
σηµαίνει ότι, βάσει των προδιαγραφών της
ΕΕ, ένα τετραµελές νοικοκυριό χρειάζεται
τουλάχιστον 4 δωµάτια, ένα πενταµελές 5
δωµάτια και ένα εξαµελές 6 δωµάτια. Για να
είναι επαρκής ο χώρος και για τα εξαµελή νοικοκυριά, πρέπει ο συντελεστής παλινδρόµησης να είναι, µε στρογγυλοποίηση στο ένα
δεκαδικό ψηφίο, 0,7 για όλα τα έτη.
Σε ό,τι αφορά το µέσο αριθµό δωµατίων ανά
άτοµο, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 12, οι
µέσοι αριθµοί δωµατίων ανά άτοµο στην ΕΕ27 είναι 1,5 για το έτος 2005 και 1,6 για τα
επόµενα εξεταζόµενα έτη 2008 και 2012, ενώ
στην ευρωζώνη των 17 είναι 1,6 για το 2005
και 1,7 για τα έτη 2008 και 2012.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση, µε
µέσο αριθµό δωµατίων ανά άτοµο 1,2 για όλα
τα εξεταζόµενα έτη (υπάρχουν µικροδιαφορές,
αλλά µε τη στρογγυλοποίηση των αριθµών σε
ένα δεκαδικό ψηφίο δεν διακρίνονται), µε την
Πορτογαλία στην αµέσως προηγούµενη θέση,
µε 1,4, 1,4 και 1,6, και την Ιταλία στην τρίτη
από το τέλος θέση µε 1,4 και για τα τρία έτη.
Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το Ηνωµένο
Βασίλειο, µε 1,8, 1,8 και 1,9 αντίστοιχα, η
Ισπανία µε 1,7, 1,9 και 1,9 και ακολουθούν η
Γερµανία µε 1,7, 1,7 και 1,8 και η Σουηδία µε
1,7 και για τα τρία έτη.
Β.4 Νοικοκυριά κατά µέγεθος εισοδήµατος
Στον Πίνακα 10 απεικονίζονται οκτώ εισοδηµατικά µεγέθη (κλιµάκια) σε επίπεδο συνόλου και ανά αριθµό µελών νοικοκυριού. Βάσει
των επεξηγήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, πρόκειται για
τα εισοδήµατα που προκύπτουν µετά την
αφαίρεση των άµεσων φόρων και των εισφορών στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης,
δηλαδή πρόκειται για το διαθέσιµο εισόδηµα
των νοικοκυριών.
Σύνολο νοικοκυριών: Παρατηρούµε ότι το 2008
το µεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών, 22,3%,
εντάσσεται στο υψηλότερο εισοδηµατικό κλιµάκιο, από 3.501 ευρώ και άνω, ενώ το µικρό-
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τερο, 4,8%, στο χαµηλότερο, από 0 έως 750
ευρώ. Το 2012 τα πλέον εύπορα νοικοκυριά
έχουν πέσει στο 12,2%, ενώ τα φτωχότερα
έχουν ανέβει στο 10,6%. Το 2012 το µεγαλύτερο ποσοστό των νοικοκυριών, 15,4%,
εντάσσεται στο εισοδηµατικό κλιµάκιο από
751 έως και 1.100 ευρώ. Στα ενδιάµεσα έτη
παρατηρούµε αλµατώδη αύξηση των φτωχότερων νοικοκυριών από το 4,8% το 2008 στο
8,6% το 2009 και στο 20,5% το 2010, ενώ το
2011 το ποσοστό πέφτει στο 16,0%. Αντίθετα,
τα πλέον εύπορα νοικοκυριά έχουν πέσει από
το 22,3% του 2008 στο 15,5% το 2009, στο
13,0% το 2010, ενώ το 2011 αποτελούν µόλις
το 11,8% του συνόλου των νοικοκυριών. Γενικότερα, παρατηρούµε σταδιακή αύξηση των
νοικοκυριών που εντάσσονται στα χαµηλότερα
εισοδηµατικά κλιµάκια και σταδιακή µείωση
εκείνων που εντάσσονται στα υψηλότερα, ενώ
στα δύο µεσαία εισοδηµατικά µεγέθη τα ποσοστά µεταβάλλονται κάπως πιο συγκρατηµένα
το πρώτο και οριακά το µεγαλύτερο, κάτι που
φαίνεται και από τους µέσους ετήσιους ρυθµούς µεταβολής, 5,8% και 0,7% αντίστοιχα.
Νοικοκυ ριά µ ε έν α µέ λος: Παρατηρούµε ότι το
2008 το µεγαλύτερο ποσοστό των µονοµελών
νοικοκυριών, 32,3%, εντασσόταν στο δεύτερο
εισοδηµατικό κλιµάκιο. Το 2012 το ποσοστό
έχει πέσει στο 27,0% και πλειοψηφούν πλέον,
µε 34,2%, τα µονοµελή νοικοκυριά µε εισόδηµα από 0 έως και 750 ευρώ. Τα ποσοστά των
νοικοκυριών του χαµηλότερου κλιµακίου ξεκινούν από 19,3% το 2008, φθάνουν το 33,4% το
2009, βρίσκονται στο 32,0% το 2010, ενώ το
2011 φθάνουν το 40,5%.
Νοικοκυ ριά µ ε δύ ο µ έλ η: Σε αντίθεση µε τα
µονοµελή νοικοκυριά, παρατηρούµε ότι το
2008 η κατανοµή των διµελών νοικοκυριών
στα εισοδηµατικά κλιµάκια είναι κάπως πιο
“συµµετρική”, τα ποσοστά των εντασσοµένων
σε αυτά κυµαίνονται από 10,2% έως 17,7%, µε
εξαίρεση το χαµηλότερο κλιµάκιο που αφορά
µόλις το 2,3% του συνόλου των διµελών νοικοκυριών. Κατά τα επόµενα έτη αυτή η σχετική συµµετρία ανατρέπεται, καθώς αυξάνονται αισθητά οι εντασσόµενοι στα χαµηλά
εισοδηµατικά κλιµάκια, ενώ τα πλέον εύπορα
Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

147

5.New_Haireti_OikDeltio39:

1

25-07-14

13:05

148

Πίνακας 10 Νοικοκυριά κατά µέγεθος εισοδήµατος ανά αριθµό µελών νοικοκυριού
(σύνολο χώρας, έτη 2008-2012)
Νοικοκυριά µε
Κλιµάκια εισοδήµατος
(σε ευρώ)
Από 0 έως 750

Όλα τα
νοικοκυριά

1 µέλος

2 µέλη

3 µέλη

4 µέλη

6 µέλη
και άνω

4,8

19,3

2,3

0,7

0,2

1,3

0,9

Από 751 έως 1.100

10,7

32,3

10,2

3,1

1,8

2,4

4,7

Από 1.101 έως 1.450

11,5

20,7

14,8

6,1

6,2

4,4

7,2

Από 1.451 έως 1.800

10,9

9,2

16,5

9,1

8,6

4,7

1,2

Από 1.801 έως 2.200

13,0

6,7

17,7

13,2

13,6

7,8

5,3

Από 2.201 έως 2.800

14,1

5,4

14,2

19,8

15,3

23,1

15,2

Από 2.801 έως 3.500

12,8

2,8

10,4

19,4

16,8

20,4

16,7

Από 3.501 και άνω

22,3

3,6

14,0

28,6

37,6

36,0

48,8

Σύνολο 2008

100

20,1

28,2

21,1

27,3

2,3

1,0

Από 0 έως 750

8,6

33,4

4,9

1,6

0,2

1,4

-

Από 751 έως 1.100

15,4

35,5

18,6

7,8

4,3

5,1

-

Από 1.101 έως 1.450

13,7

12,5

19,8

9,1

12,4

8,4

9,8

Από 1.451 έως 1.800

12,1

6,7

17,4

12,6

10,5

8,9

14,5

Από 1.801 έως 2.200

10,7

4,3

12,2

13,2

11,8

15,3

5,5

Από 2.201 έως 2.800

12,8

3,4

11,9

19,5

15,1

16,9

12,7

Από 2.801 έως 3.500

11,3

2,4

6,1

17,0

17,7

19,9

24,3

Από 3.501 και άνω

15,5

1,8

9,1

19,2

27,9

24,0

33,3

Σύνολο 2009

100

20,2

28,2

21,1

28,0

1,8

0,7

Από 0 έως 750

20,5

32,0

13,0

19,3

21,0

18,7

14,8
8,0

Από 751 έως 1.100

15,9

28,3

13,4

11,9

12,7

12,5

Από 1.101 έως 1.450

15,2

15,6

20,4

11,5

12,7

11,3

9,4

Από 1.451 έως 1.800

11,2

9,6

14,6

9,2

10,5

9,2

12,9

Από 1.801 έως .2.200

8,4

5,1

11,9

8,5

7,2

9,3

8,3

Από 2.201 έως 2.800

9,7

4,5

10,6

13,8

9,3

11,3

10,1

Από 2.801 έως 3.500

6,1

1,8

6,7

8,5

6,7

9,1

13,9

Από 3.501 και άνω

13,0

3,2

9,4

17,3

19,9

18,6

22,7

Σύνολο 2010

100

20,3

28,2

21,1

27,9

1,9

0,6

Από 0 έως 750

16,0

40,5

12,7

7,1

9,2

4,9

6,9

Από 751 έως 1.100

16,5

29,3

18,3

10,0

10,9

11,2

11,1

Από 1.101 έως 1.450

14,5

15,1

20,9

11,4

10,7

7,7

11,5

Από 1.451 έως 1800

12,4

6,6

14,6

15,9

12,0

9,1

4,7

Από 1.801 έως 2.200

9,5

2,8

10,1

13,4

10,7

11,0

6,5

Από 2.201 έως 2.800

10,1

2,8

10,3

14,1

11,6

18,5

14,0

Από 2.801 έως 3.500

9,1

0,9

7,5

13,2

13,1

15,0

17,1

Από 3.501 και άνω

11,8

1,8

5,6

14,8

21,9

22,6

28,2

Σύνολο 2011

100

20,2

28,1

20,9

28,6

1,5

0,6

Από 0 έως 750

10,6

34,2

9,9

2,0

1,5

0,5

2,6

Από 751 έως 1.100

15,4

27,0

21,4

10,2

5,9

4,9

2,2

Από 1101 έως 1.450

15,2

14,4

21,8

11,9

12,1

6,2

9,3

Από 1.451 έως 1.800

13,3

8,6

15,9

16,1

12,1

12,6

13,4
22,8

Από 1.801 έως 2.200

13,1

7,0

12,1

18,1

14,3

17,8

Από 2.201 έως 2.800

11,7

4,6

8,7

14,8

17,2

19,8

13,0

Από 2.801 έως 3.500

8,4

1,7

5,0

9,3

15,6

12,2

13,4

Από 3.501 και άνω

12,2

2,5

5,2

17,6

21,3

26,0

23,3

Σύνολο 2012

100

20,5

28,3

21,2

28,4

1,4

0,6

Πηγή: Επεξεργασία πρωτογενών στοιχείων από Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισµών της ΕΛΣΤΑΤ.
Σηµείωση: Οι παύλες δηλώνουν έλλειψη στοιχείων.
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νοικοκυριά µειώνονται µεν, αλλά λιγότερο.
Ειδικότερα, οι εντασσόµενοι στο πρώτο εισοδηµατικό κλιµάκιο αυξάνονται από 2,3% το
2008 σε 4,9% το 2009, σε 13,0% το 2010, ενώ
µειώνονται λίγο το 2011, στο 12,7%, και ακόµη
περισσότερο το 2012, σε 9,9%.
Νοικοκ υριά µε τρία µέλη : Παρατηρείται ιδιαίτερη άνοδος στο χαµηλότερο εισοδηµατικό κλιµάκιο κατά το έτος του πρώτου µνηµονίου, το
2010. Από 0,7% και 1,6% του συνόλου των τριµελών οικογενειών τα έτη 2008 και 2009 αντίστοιχα, τα φτωχότερα τριµελή νοικοκυριά φθάνουν στο 19,3%, ενώ στη συνέχεια µειώνονται
στο 7,1% και στο 2% κατά τα έτη 2011 και 2012
αντίστοιχα. Αισθητή µείωση παρατηρείται και
στο ποσοστό των πλέον ευπόρων που από
28,6% το 2008 µειώνονται σε 19,2% το 2009, σε
17,3% το 2010, σε 14,8% το 2011, ενώ το 2012
αυξάνονται και φθάνουν στο 17,6%. Αισθητή
πτώση παρατηρείται και στην αµέσως επόµενη
κατηγορία επίσης κατά το έτος 2010, καθώς
από 17,0% το 2009 µειώνονται σε 8,5%, ενώ τα
έτη 2011 και 2012 τα ποσοστά διαµορφώνονται
σε 13,2% και 9,3% αντίστοιχα.
Νοικοκυ ριά µε τέσσερα µέλη: Οι εντασσόµενοι
στο χαµηλότερο κλιµάκιο αυξάνονται ραγδαία
το 2010, καθώς από το 0,2% του συνόλου των
τετραµελών νοικοκυριών κατά τα έτη 2008 και
2009 φθάνουν το 21,0%, ενώ κατά τα επόµενα
δύο έτη µειώνονται σε 9,2% και 1,5% αντίστοιχα. Τα πλέον εύπορα νοικοκυριά µειώνονται επίσης, αλλά λιγότερο, τα έτη 2009 και
2010, ενώ τα έτη 2011 και 2012 τα ποσοστά
τους αυξάνονται.
Νοικοκυριά µε πέντε µέλη: Η εικόνα είναι ανάλογη µε εκείνη των τετραµελών νοικοκυριών,
η βαρύτητά της ωστόσο είναι πολύ µικρότερη,
καθώς τα πενταµελή νοικοκυριά κυµαίνονται
από 57.760 έως και 94.317 και ο αριθµός βαίνει συνεχώς µειούµενος, ενώ εκείνα µε τέσσερα µέλη υπερβαίνουν το ένα εκατοµµύριο
και κατά τα πέντε έτη του εξεταζόµενου χρονικού διαστήµατος.
Νοικοκυριά µε έξι µέλη και άνω: Παρατηρούµε
και εδώ εξαιρετικά υψηλή ενίσχυση του ποσο-

στού των εντασσοµένων στο χαµηλότερο εισοδηµατικό κλιµάκιο το έτος 2010, ενώ µεγάλη
µείωση παρατηρείται και στο κλιµάκιο των
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πλέον ευπόρων, καθώς από το 48,8% του
συνόλου των εξαµελών νοικοκυριών το
ποσοστό µειώνεται στο 23,3% το έτος 2012.
Επισηµαίνεται και εδώ ότι τα εξαµελή νοικοκυριά αφορούν µόλις το 1% του συνόλου των
νοικοκυριών το 2008, ενώ το 2012 το ποσοστό
τους επί του συνόλου είναι 0,6%.
Ο Πίνακας 10 καταδεικνύει αισθητή µείωση
των εισοδηµάτων τόσο σε επίπεδο συνόλου
των νοικοκυριών όσο και σε επίπεδο αριθµού
µελών, καθώς παρατηρείται αύξηση των νοικοκυριών που εντάσσονται στα χαµηλότερα
εισοδηµατικά κλιµάκια, ενώ αντίθετα παρατηρείται µείωση εκείνων που εντάσσονται στα
υψηλότερα. Για λόγους οικονοµίας της ανάλυσης θεωρούµε ως δείκτη αρνητικής µεταβολής της οικονοµικής κατάστασης των νοικοκυριών τον πέµπτο κατά σειρά, εκείνον που
αφορά το σύνολο των νοικοκυριών, και τους
επιµέρους δείκτες, µε κριτήριο τον αριθµό των
µελών των νοικοκυριών, ως περαιτέρω ανάλυση του ίδιου δείκτη, δηλαδή ως δείκτες που
εξειδικεύουν τη βασική τάση. Η αρνητική
µεταβολή της οικονοµικής κατάστασης των
νοικοκυριών σαφώς συνδέεται τόσο µε την
αρνητική µεταβολή της στεγαστικής τους
κατάστασης όσο και µε την αυξηµένη επισφάλεια που δυνητικά αντιµετωπίζουν ως
προς τη διατήρηση της υπάρχουσας στεγαστικής κατάστασης.
B.5 Βαθµός ανισοκατανοµής εισοδηµάτων - Μέσο
και διάµεσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα
Στο ∆ιάγραµµα 14 απεικονίζεται ο βαθµός ανισοκατανοµής εισοδηµάτων, διά του συντελεστή
Gini, σε επίπεδο ΕΕ, ευρωζώνης και επιλεγµένων χωρών για τα έτη 2005, 2008 και 2012.
Όπως εξόφθαλµα παρατηρείται, η Ελλάδα
βρίσκεται στις πρώτες θέσεις και κατά τα τρία
εξεταζόµενα έτη, ενώ κατά το έτος 2012 η ανισοκατανοµή εµφανίζεται αισθητά υψηλότερη
των προηγουµένων, καθώς έχει εξελιχθεί από
33,2 το 2008 σε 34,3. Αρνητική εξέλιξη παρατηρείται και στην Ισπανία, καθώς ο συντελεστής από 32,2 εξελίσσεται σε 31,9 το 2008,
αλλά εκτινάσσεται στο 35,0 το 2012, ενώ στην
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Πορτογαλία ο ιδιαίτερα υψηλός βαθµός ανισοκατανοµής, 38,1 το 2005, κινείται καθοδικά
και φθάνει το 35,8 το 2008 και το 34,5 το 2012.
Σχετικά υψηλός βαθµός ανισοκατανοµής µε
αυξητική πορεία µετά το 2008 παρατηρείται
και στην Ιταλία, 32,8 το 2005, 31,0 το 2008 και
31,9 το 2012, ενώ σχετικά υψηλός είναι ο
συντελεστής, αλλά µε αντίστροφη, πτωτική
πορεία, και στο Ηνωµένο Βασίλειο µε 34,6 το
2005, 33,9 το 2008 και 32,8 το 2012. Στη Γερµανία η ανισότητα εισοδήµατος ξεκινά µε 26,1
το 2005, εξελίσσεται σε 30,2 το 2008 και περιορίζεται στο 28,3 το 2012, ενώ στη Σουηδία, που
παρουσιάζει τη µικρότερη ανισότητα, ο συντελεστής βρίσκεται στο 23,4 το 2005, ανέρχεται
στο 24,0 το 2008 και ακόµη περισσότερο, στο
24,8, το 2012.
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Πίνακας 11 Μέσο και διάµεσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα σε ΕΕ-27, ευρωζώνη-17,
Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σουηδία και Ηνωµένο Βασίλειο

Α. Μέσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ΕΕ-27

-

-

14.541

14.694

15.889

16.763

16.774

16.908

17.098

17.598

Ευρωζώνη-17

-

-

16.351

16.321

17.464

18.870

19.254

19.417

19.412

19.676

Γερµανία

-

-

18.214

17.283

20.270

21.086

21.223

21.470

21.549

22.022

Ελλάδα

9.675

10.199

11.149

11.666

12.130

12.766

13.505

13.974

12.626

10.676

Ισπανία

-

11.621

12.008

12.643

13.266

14.214

14.483

14.369

13.907

13.885

Ιταλία

-

15.834

16.671

16.648

17.213

17.734

17.963

18.136

18.056

18.204

Πορτογαλία

-

8.867

9.392

9.554

9.929

10.288

10.393

10.540

10.405

10.227

Σουηδία

-

18.452

18.996

18.997

20.205

21.825

22.643

20.932

23.887

26.340

Ηνωµένο Βασίλειο

-

-

22.528

22.780

24.822

22.807

19.393

20.518

20.788

22.691

Β. ∆ιάµεσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ΕΕ-27

-

-

12.657

12.950

13.898

14.480

14.584

14.714

14.853

15.325

Ευρωζώνη-17

-

-

14.384

14.459

15.343

16.378

16.777

16.961

16.959

17.202

Γερµανία

-

-

16.393

15.663

17.777

18.309

18.586

18.797

19.043

19.595

Ελλάδα

8.206

8.844

9.417

9.850

10.200

10.800

11.496

11.963

10.985

9.513

Ισπανία

-

10.327

10.453

11.138

11.645

12.628

12.856

12.667

12.120

11.970

Ιταλία

-

13.552

14.352

14.524

15.005

15.639

15.637

15.937

15.972

16.029

Πορτογαλία

-

6.916

7.195

7.311

7.573

8.143

8.282

8.678

8.408

8.323

Σουηδία

-

17.396

17.513

17.993

18.860

20.601

21.251

19.729

22.524

24.753

Ηνωµένο Βασίλειο

-

-

18.546

19.495

21.143

18.923

16.262

17.101

17.136

19.007

Πηγή: Eurostat, Έρευνες Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης (Surveys on Income and Living Conditions-SILC).
Σηµείωση: Το ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα έχει σταθµιστεί ως εξής για κάθε νοικοκυριό: το πρώτο άτοµο από 14 ετών και άνω έχει συντελεστή βαρύτητας 1, τα υπόλοιπα άτοµα από 14 ετών και άνω 0,5, ενώ τα άτοµα ηλικίας 0-13 ετών 0,3.Οι παύλες δηλώνουν έλλειψη στοιχείων.

Σε επίπεδο ΕΕ ο συντελεστής ξεκινά από 30,6
το 2005, ανεβαίνει στο 30,9 το 2008 και κατεβαίνει λίγο, στο 30,6, το 2012, ενώ σε επίπεδο
ευρωζώνης τα αντίστοιχα επίπεδα είναι 29,3,
30,3 και 30,4, παρατηρείται δηλαδή µια ελαφρά ανοδική πορεία.
Θα πρέπει και εδώ να επισηµανθεί ότι η ανισοκατανοµή εισοδήµατος είναι αισθητά υψηλότερη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Eurostat, για να συνυπολογίζονται οι διαφορές στο µέγεθος και τη σύνθεση του νοικοκυριού, το διαθέσιµο εισόδηµα σταθµίζεται µε
κριτήριο την ηλικία και τον αριθµό των µελών
του νοικοκυριού µε κλίµακα ισοδυναµίας,
βάσει της οποίας το πρώτο άτοµο ηλικίας από
14 ετών και άνω σταθµίζεται µε 1, τα υπόλοιπα
άτοµα από 14 ετών και άνω µε 0,5, ενώ τα
άτοµα ηλικίας 0-13 ετών σταθµίζονται µε
συντελεστή 0,3.

Στον Πίνακα 11 απεικονίζονται το µέσο και το
διάµεσο ισοδύναµο εισόδηµα, αντίστοιχα σε
επίπεδο ΕΕ, ευρωζώνης και των επιλεγµένων
χωρών των δύο χωρικών ενοτήτων. Όπως
αναφέρεται στις σχετικές σηµειώσεις της

Όπως εξόφθαλµα παρατηρείται, το µέσο ισοδύναµο διαθέσιµο εισόδηµα για την Ελλάδα
είναι το δεύτερο χαµηλότερο, µετά από εκείνο
της Πορτογαλίας, ενώ η Ισπανία βρίσκεται
στην τρίτη από το τέλος θέση.
Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

151

5.New_Haireti_OikDeltio39:

1

25-07-14

13:05

152

Όπως παρατηρείται στο ∆ιάγραµµα 15.Α, το
µέσο ισοδύναµο εισόδηµα στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά την τριετία 2005-2007 (για να είναι
δυνατή η σύγκριση µε τις άλλες χώρες ελήφθησαν υπόψη µόνο τα έτη που υπάρχουν
στοιχεία για όλο το πάνελ χωρών) µε µέσο
ετήσιο ρυθµό µεταβολής 4,3%, ευρισκόµενο
πολύ κοντά στο µέσο όρο της ΕΕ που ήταν
4,5% και κατά µία µονάδα πάνω από το µέσο
όρο της ευρωζώνης (3,3%). Οι αντίστοιχοι
µέσοι ρυθµοί µεταβολής ήταν για τη Γερµανία
5,5%, την Ισπανία 5,1%, το Ηνωµένο Βασίλειο
5,0%, τη Σουηδία 3,1%, την Πορτογαλία 2,8%
και για την Ιταλία 1,6%.
Κατά την πενταετία 2008-2012 οι θετικοί ρυθµοί είτε ακολουθούν καθοδική πορεία είτε
µετατρέπονται σε αρνητικούς, µε εξαίρεση τη
Σουηδία, όπου παρατηρείται ρυθµός αύξησης
4,8%, αισθητά υψηλότερος εκείνου της τριετίας 2005-2007, και τη Γερµανία, όπου ο ρυθµός αύξησης είναι 1,1% που είναι και ο µέσος
της ευρωζώνης, κατά τι χαµηλότερος εκείνου
της ΕΕ (1,2%).
Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην αρνητική µεταβολή, µε µέσο ρυθµό -4,4%, µε αµέσως επόµενη, και µε µεγάλη διαφορά, την
Ισπανία που παρουσιάζει αρνητικό ρυθµό
-0,6%. Ακολουθούν το Ηνωµένο Βασίλειο και
η Πορτογαλία µε -0,1%.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται, όπως είναι
φυσικό, και κατά την ανάλυση των δεδοµένων
για το διάµεσο ισοδύναµο εισόδηµα (βλ. ∆ιάγραµµα 15.Β).
Εδώ παρατηρείται εξαιρετικά υψηλός ρυθµός
αύξησης στο Ηνωµένο Βασίλειο την τριετία
2005-2007, 6,8%, που υποχωρεί στο οριακό
0,1% την πενταετία 2008-2012, και επίσης
εντυπωσιακός ρυθµός στην Ισπανία, 5,5%,
που εξελίσσεται σε -1,3% τα χρόνια της κρίσης. Αντίθετα, στη Σουηδία παρατηρείται ανοδική τάση του ρυθµού, από 3,8% σε 4,7%.
Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής του διάµεσου ισοδύναµου εισοδήµατος στην Ελλάδα
από 4,1% (στο ίδιο επίπεδο µε τη Γερµανία)
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τα έτη 2005-2007 εξελίσσεται σε -3,1% (ο
πλέον αρνητικός) τα χρόνια της κρίσης, ενώ
στην Πορτογαλία ο θετικός ρυθµός του 2,6%
κατεβαίνει στο 0,5%. Στη Γερµανία ο ρυθµός
κατεβαίνει στο 1,7%, ενώ τα µέσα επίπεδα ΕΕ
και ευρωζώνης από 4,8% και 3,3% αντίστοιχα
κατεβαίνουν σε 1,4% και 1,2%.

Σε ό,τι αφορά τις στεγαστικές συνθήκες, κατά
το υπό εξέταση διάστηµα, τόσο οι στεγαστικές
συνθήκες των νοικοκυριών της χώρας όσο και
οι δυνατότητες διατήρησης των υφισταµένων
στεγαστικών συνθηκών µεταβλήθηκαν επί τα
χείρω, όπως καταδεικνύεται από µια σειρά
δείκτες:

Σύνοψη ευρηµάτων

• Αυξήθηκε ο αριθµός των νοικοκυριών που
διαβιούν σε µη κανονικές κατοικίες, όπως
καλύβες, παράγκες και καταστήµατα.

Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστηµα,
παρατηρείται µείωση του πληθυσµού της
χώρας, τόσο σε επίπεδο Ελλήνων όσο και σε
επίπεδο ξένων υπηκόων.
Η Ελλάδα, από χώρα υποδοχής µεταναστών
από άλλες χώρες, µετατρέπεται σε χώρα αποστολής µεταναστών σε άλλες χώρες, ενώ παράλληλα παρατηρείται αισθητή µείωση των γεννήσεων και των γάµων και υψηλή άνοδος των
θανάτων. Όπως έχει καταδειχθεί από πολλές
µελέτες και έχει ήδη επισηµανθεί, µικρότερος
ή όχι σηµαντικά µεγαλύτερος αριθµός γεννήσεων από τον αντίστοιχο αριθµό των θανάτων
είναι σαφής δείκτης υπογεννητικότητας και, σε
συνδυασµό µε την αύξηση του προσδόκιµου
ζωής, δείκτης γήρανσης του πληθυσµού.
Η καθοδική εξέλιξη του πληθυσµού, τόσο ως
προς τη φυσική του κίνηση όσο και ως προς τη
µεταναστευτική του διάσταση, αποτελεί
ένδειξη ότι η χώρα βρίσκεται σε διαδικασία
δηµογραφικής υποβάθµισης.
Η εικόνα αυτής της υποβάθµισης ενισχύεται
και από την εικόνα που δίνεται από την εξέλιξη της σύνθεσης των νοικοκυριών, όπου
παρατηρείται αύξηση τόσο των ζευγαριών
χωρίς παιδιά όσο και εκείνων µε ένα µόνο
παιδί, µε τα δεύτερα να αυξάνονται µε αλµατώδη ρυθµό, ενώ αντίθετα παρατηρείται
έντονη µείωση στα ζευγάρια µε τρία παιδιά
και άνω µέχρι 16 ετών που µειώνονται µε επίσης αλµατώδη αρνητικό ρυθµό µεταβολής.
Έντονος, αλλά όχι αλµατώδης ρυθµός µεταβολής παρατηρείται και στα ζευγάρια µε δύο
παιδιά µέχρι 16 ετών, ρυθµός που δίνει προβάδισµα σε απόλυτους αριθµούς στα τετραµελή νοικοκυριά στην Ελλάδα.

• Αυξήθηκε επίσης ο αριθµός των νοικοκυριών που διαβιούν σε κατοικίες ενός, δύο
και τριών δωµατίων, ενώ αντίθετα µειώθηκαν τα νοικοκυριά που διαβιούν σε κατοικίες τεσσάρων δωµατίων και άνω. Η µετακίνηση των νοικοκυριών σε µικρότερες
κατοικίες ερµηνεύεται µόνο εν µέρει από
τις µεταβολές στη σύνθεση των νοικοκυριών
(αύξηση ολιγοµελών νοικοκυριών λόγω διάσπασης συµβίωσης νοικοκυριών δύο και
τριών γενεών, αύξησης ζευγαριών µε λιγότερα παιδιά, διαζευγµένων, µονογονεϊκών
οικογενειών), κατά το υπόλοιπο αποδίδεται
σε οικονοµικούς λόγους.11
• Αυξήθηκαν τα νοικοκυριά που κατοικούν
σε κατοικίες µε υψηλό συντελεστή παλαιότητας.
• Αυξήθηκαν επίσης τα νοικοκυριά µε ιδιόκτητες κατοικίες που φέρουν οικονοµικά
βάρη και εκείνα που διαβιούν σε κατοικίες
που τους έχουν παραχωρηθεί.
• Παρατηρήθηκε µετακίνηση των νοικοκυριών σε κατοικίες µικρότερου εµβαδού.
• Παρατηρήθηκε αρκετά ισχυρή συσχέτιση
µεταξύ ανόδου αριθµού µελών νοικοκυριού
και ανόδου αριθµού δωµατίων των κατοι11 Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τις επεξηγήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για
τη δοµή της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισµών και της
Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ως κανονικό δωµάτιο θεωρείται κάθε δωµάτιο µε επιφάνεια τουλάχιστον τέσσερα τετραγωνικά µέτρα, ύψος δύο µέτρα,
παράθυρο, στο οποίο χωρά ένα κρεβάτι. Αυτό σηµαίνει ότι ο
πραγµατικός αριθµός δωµατίων, όπως έχουµε συνηθίσει να τα
εννοούµε και όχι βάσει των προδιαγραφών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι µικρότερος.
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κιών στις οποίες διαµένουν, όµως ο συντελεστής παλινδρόµησης καταδεικνύει ότι η
άνοδος του αριθµού δωµατίων είναι πολύ
µικρότερη από την άνοδο του αριθµού των
µελών του νοικοκυριού.
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κλιµάκια και µειώθηκαν τα περισσότερο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
1α. Παπαδάκης κ.ά. (2012). Οι συγγραφείς αναλύουν πρωτογενή στοιχεία πληθυσµού και προβλέπουν ότι ο δείκτης εξάρτησης (αναλογία µη παραγωγικών ατόµων σε 100 παραγωγικά) από
50% το 2010 θα αναρριχηθεί στο 82% το 2050, γεγονός που εκτιµούν ότι µεταξύ άλλων θα επηρεάσει αρνητικά την παραγωγική διαδικασία.
1β. Prskawetz and Lindh (eds) (2007). Συνδυάζοντας τις οικονοµετρικές τους εκτιµήσεις µε τις
πληθυσµιακές προβολές της Eurostat, οι ερευνητές θεωρούν αναπόφευκτη την πτώση του ΑEΠ,
κυρίως στις χώρες όπου προβλέπεται µείωση του ποσοστού του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας.
1γ. McNicoll (2003). Ο συγγραφέας θεωρεί ότι η µετάβαση από υψηλά σε χαµηλά ποσοστά θανάτων επιδρά θετικά στη διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης, ενώ δεν διαβλέπει θετικό αντίκτυπο από τη µετάβαση από υψηλό σε χαµηλό επίπεδο γονιµότητας, παρά το γεγονός ότι µια
πτώση του δείκτη γονιµότητας από αρχικά υψηλά επίπεδα συνδέεται µε βελτίωση των συνθηκών ιατρικής φροντίδας και εκπαίδευσης σε αναπτυσσόµενες οικονοµίες.
1δ. Cincotta and Engelman (1997). Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η ανοδική
πορεία του ΑEΠ µπορεί να ανασχεθεί, όταν η ταχεία άνοδος του πληθυσµού αυξάνει το ποσοστό των ατόµων µη εργάσιµης ηλικίας εις βάρος του ποσοστού των ατόµων εργάσιµης ηλικίας.
1ε. Eurostat (2009α). Στατιστικοί πίνακες µε ανάλυση των πληθυσµιακών µεγεθών για το σύνολο
των χωρών της ΕΕ για τα έτη 2000, 2007 και 2008.
1στ. Eurostat (2013). Στατιστικοί πίνακες µε ανάλυση των πληθυσµιακών µεγεθών για το σύνολο
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα έτη 2011 και 2012.
2α. Jimeno (2011). Συνοπτική παρουσίαση της ισπανικής οικονοµίας, στην οποία διαπιστώνεται η έντονη πτώση της παραγωγής και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο.
2β. Stawinska (2010). Στατιστικά στοιχεία από τον κλάδο των κατασκευών στις χώρες της ΕΕ.
3α. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών (2012). Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων,
στην οποία διαπιστώνεται η έντονη ύφεση στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο.
3β. ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (2009). Αναλυτική παρουσίαση των οικονοµικών µεγεθών και της απασχόλησης της χώρας, στην οποία παρατίθενται στοιχεία που καταδεικνύουν ότι οι µισοί και πλέον
αλλοδαποί εργαζόµενοι απασχολήθηκαν στον κατασκευαστικό κλάδο τα χρόνια της ακµής του.
4α. Zlotnik (2008). Η (δηµογράφος) συγγραφέας αναλύει τα στάδια της δηµογραφικής µετάβασης και επισηµαίνει τη θετική επίδραση της πτώσης της θνησιµότητας (πρώτο στάδιο δηµογραφικής µετάβασης) στη µέση ηλικία του πληθυσµού, καθώς αφορά κυρίως τα παιδιά και κατά
συνέπεια συµβάλλει στην αύξηση του ποσοστού των νέων ατόµων ως προς το συνολικό πληθυσµό. Στη συνέχεια επισηµαίνει την αρνητική επίδραση της πτώσης της γονιµότητας (δεύτερο στάδιο δηµογραφικής µετάβασης) στη µέση ηλικία του πληθυσµού, καθώς ο µειωµένος αριθµός γεννήσεων αυξάνει το ποσοστό των ηλικιωµένων ατόµων ως προς το συνολικό πληθυσµό.
4β. Skeldon (2008). Ο συγγραφέας επισηµαίνει ότι η αύξηση του πληθυσµού των αστικών περιοχών, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και µετά, έχει προκύψει κυρίως λόγω της µετανάστευσης και όχι λόγω της αύξησης των γεννήσεων, χωρίς, τονίζει, αυτό να σηµαίνει ότι η µετανάστευση µπορεί επ’ αόριστον να εξισορροπεί το χαµηλό δείκτη γονιµότητας.
4γ. De Haas (2008). Ο ερευνητής θεωρεί τη µετανάστευση ως ενδογενή µεταβλητή και µέρος
µιας ευρύτερης διαδικασίας ενσωµατωµένης στη έννοια “ανάπτυξη”, που όµως παράλληλα έχει
και τη δική της δυναµική, και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι µετανάστευση και ανάπτυξη είναι
αλληλοτροφοδοτούµενες διαδικασίες και θεωρεί τη θέση ότι η µετανάστευση επιδρά στην οικονοµική ανάπτυξη µονοµερώς.
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5α. Κικίλιας κ.ά. (2008). Ανάλυση της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης των µονογονεϊκών νοικοκυριών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
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ένα σύνολο ανθρώπων που συµβιούν αρµονικά, καθώς, όπως διαπιστώνει, συχνά τα ισχυρότερα
οικονοµικά και κοινωνικά µέλη αδιαφορούν για τα υπόλοιπα άτοµα του νοικοκυριού που θεωρητικά προστατεύουν, µε συνέπεια τα αδικούµενα µέλη να έχουν την τάση να αυτονοµηθούν.
7α. Czischke and Pittini (2008). Οι ερευνήτριες παραθέτουν στατιστικά στοιχεία και καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα ηλικιωµένα άτοµα αυξάνονται και ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθµός όσων επιθυµούν να έχουν το δικό τους αυτόνοµο χώρο.
7β. Bennett and Dixon (2006). Μελέτη για τα προβλήµατα των ηλικιωµένων ανθρώπων, στην
οποία διαπιστώνεται, ότι το ποσοστό των ατόµων τρίτης ηλικίας που επιθυµούν να ζήσουν µόνα
τους αυξάνεται και ότι τα κράτη πρέπει να λάβουν µέτρα για να καλύψουν τις στεγαστικές τους
ανάγκες.
7γ. Stula (2012). Ανίχνευση των προβληµάτων των ηλικιωµένων στην Ευρώπη κυρίως στον τοµέα
της στέγης µε στοιχεία επιλεγµένων χωρών.
8. Eurostat (2010). Παρουσίαση και σχολιασµός στατιστικών στοιχείων σχετικά µε τη δοµή των
νοικοκυριών στις χώρες της ΕΕ.
9. Randall (2011). Μελέτη για τη στεγαστική κατάσταση των νοικοκυριών στο Ηνωµένο Βασίλειο για τα έτη 2007-2010. Εξετάζεται η εξέλιξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στον τοµέα
των οικιστικών ακινήτων σε σχέση µε την αύξηση του πληθυσµού, ο τύπος κτιρίου και η µορφή
κατοχής κατοικίας, τα οικονοµικά βάρη των νοικοκυριών σε ό,τι αφορά τη στέγαση, η ενεργειακή
κατάσταση των κατοικιών και προβλήµατα όπως η απώλεια στέγης.
11. Pittini (2012). Μελέτη για το στεγαστικό κόστος των νοικοκυριών στις χώρες της ΕΕ για το
έτος 2010, από την οποία προκύπτει ότι το στεγαστικό κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, 41,0% του
εισοδήµατός τους, για τα φτωχά νοικοκυριά, ενώ η στεγαστική κατάσταση για τα φτωχά νοικοκυριά είναι δυσµενέστερη στη ∆ανία, την Ελλάδα και το Ηνωµένο Βασίλειο.
12. Rybkowska and Schneider (2011). Χαρτογράφηση των στεγαστικών συνθηκών στις χώρες
της EE µε έµφαση στη στέρηση στέγης για το έτος 2009, στην οποία διαπιστώνεται ότι 30 εκατοµµύρια άνθρωποι της συγκεκριµένης χωρικής ενότητας υπέφεραν από έλλειψη χώρου και
έλλειψη ανέσεων στους χώρους στέγασής τους.
13. Economic Commission For Europe (2009). Στη µελέτη ανιχνεύεται η αλληλοτροφοδοτούµενη επίδραση πληθυσµού και κατοικιών, καθώς, κατά την εκτίµηση της συγγραφέως, η αύξηση
του πληθυσµού τροφοδοτεί την αύξηση της ζήτησης για κατοικίες, ενώ αντίθετα η καθοδική
πορεία επιδρά αρνητικά, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η ποιότητα των οικιστικών ακινήτων είναι
χαµηλή.
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∆ΟΚIΜΙΑ ΕΡΓΑΣIΑΣ
(ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΜΑΪΟΣ 2014)
Το κεφάλαιο αυτό περιέχει περιλήψεις ∆οκιµίων Εργασίας που συγγράφονται από στελέχη ή/και
εξωτερικούς συνεργάτες της Τράπεζας της Ελλάδος και εκδίδονται από την Τράπεζα. Τα πλήρη
κείµενα, υπό το γενικό τίτλο “Working Papers” είναι διαθέσιµα στην πρωτότυπη γλώσσα, κατά
κανόνα αγγλικά (βλ. www.bankofgreece.gr).
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Linkages between the Eurozone and the south-eastern European countries: a global VAR analysis
(∆εσµοί µεταξύ της ευρωζώνης και των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: ανάλυση µε το υπόδειγµα global VAR)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 163
Minoas Koukouritakis, Athanasios P. Papadopoulos, Andreas Yannopoulos

Η µελέτη διερευνά τις επιδράσεις της οικονοµικής πολιτικής της ευρωζώνης σε συγκεκριµένες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Κύπρος, η Ρουµανία, η Σλοβενία και
η Τουρκία. Λόγω του ότι οι χώρες αυτές
είναι συνδεδεµένες είτε µε την ΕΕ ή µε την
ευρωζώνη και η οικονοµική αλληλεξάρτηση
µεταξύ τους συνεχώς µεγαλώνει, χρησιµοποιήθηκε το υπόδειγµα Global VAR. Τα
αποτελέσµατα της ανάλυσης έδειξαν ότι

όλες οι χώρες του δείγµατος, µε εξαίρεση
την Τουρκία, αντιδρούν µε παρόµοιο τρόπο
σε µεταβολές (α) της µακροοικονοµικής
πολιτικής της ευρωζώνης και (β) της ονοµαστικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας του ευρώ
σε σχέση µε το δολάριο. Προκύπτουν εποµένως οικονοµικοί δεσµοί µεταξύ των
χωρών-µελών της ΕΕ ή της ευρωζώνης στη
Νοτιανατολική Ευρώπη, καθώς και µεταξύ
καθεµιάς από τις χώρες αυτές και της ευρωζώνης.

On the prediction of corporate financial distress in the light of the financial crisis: empirical evidence
from Greek listed firms
(Πρόβλεψη της χρεοκοπίας υπό το φως της χρηµατοπιστωτικής κρίσης: εµπειρικά στοιχεία από
ελληνικές εισηγµένες επιχειρήσεις)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 164
Evangelos C. Charalambakis

Η µελέτη αξιολογεί την επίδραση πληροφοριών από τις οικονοµικές καταστάσεις και
από δεδοµένα της αγοράς στην πρόβλεψη
χρεοκοπίας των ελληνικών επιχειρήσεων
χρησιµοποιώντας την τεχνική του discrete
hazard. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι ένα υπόδειγµα που περιλαµβάνει
τρεις χρηµατοοικονοµικούς αριθµοδείκτες
και τρεις µεταβλητές της αγοράς είναι το πιο
κατάλληλο υπόδειγµα για την εκτίµηση της
πιθανότητας χρεοκοπίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό το υπόδειγµα υπερτερεί
έναντι του υποδείγµατος που περιλαµβάνει
τη µεταβλητή EDF βασισµένη στο υπόδειγµα
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του Merton, ενός πολυπαραγοντικού υποδείγµατος που βασίζεται αποκλειστικά σε
µεταβλητές από λογιστικές καταστάσεις,
ενός υποδείγµατος που συνδυάζει το EDF µε
χρηµατοοικονοµικά µεγέθη και ενός πολυπαραγοντικού υποδείγµατος που χρησιµοποιεί µόνο δεδοµένα της αγοράς. Οι έλεγχοι
προβλεπτικής ικανότητας εντός δείγµατος
επιβεβαιώνουν τα κύρια αποτελέσµατα. Οι
εµπειρικές αποδείξεις εκτός δείγµατος δείχνουν ότι το υπόδειγµα έχει την υψηλότερη
προβλεπτική ικανότητα κατά τη διάρκεια της
κρίσης, όταν χρησιµοποιούµε δεδοµένα πριν
από την κρίση.
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The credit crunch and firm growth in the euro area: 2005-2011. A quantile panel analysis
(Η πιστωτική στενότητα και η µεγέθυνση των επιχειρήσεων στη ζώνη του ευρώ: 2005-2011. Ανάλυση
µε τη µέθοδο των panel quantiles)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 165
Sophia Dimelis, Ioannis Giotopoulos, Helen Louri

H µελέτη εξετάζει τις επιδράσεις της πιστωτικής επέκτασης (του τραπεζικού δανεισµού)
στη µεγέθυνση των επιχειρήσεων πριν και
µετά την εκδήλωση της πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης, λαµβάνοντας υπόψη τα
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού
τοµέα και της εγχώριας οικονοµίας κάθε
χώρας. Η οικονοµετρική µέθοδος των ‘panel
quantiles’ εφαρµόζεται σε ένα µεγάλο
δείγµα 2.075 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρωζώνη (17 χώρες) κατά
την περίοδο 2005-2011. Τα κύρια ευρήµατα
της µελέτης υποδηλώνουν ότι πριν από την
κρίση η µεγέθυνση των επιχειρήσεων εξαρτάται σηµαντικά από την πιστωτική επέκταση.
Ωστόσο, µετά το 2008 η πιστωτική στενότητα
φαίνεται ότι επηρεάζει σηµαντικά µόνο τις
λιγότερο δυναµικές επιχειρήσεις και κυρίως
εκείνες που δραστηριοποιούνται σε αγορές
που κυριαρχούνται από εγχώριες τράπεζες.
Επιπρόσθετα, η οµαδοποίηση των επιχειρή-

σεων βάσει του µεγέθους τους οδηγεί σε
ενδιαφέροντα συµπεράσµατα: η πιστωτική
στενότητα επηρεάζει σηµαντικά µόνο τις
µικρές επιχειρήσεις. Χωριστές εκτιµήσεις για
οικονοµίες µε περισσότερο και λιγότερο ανεπτυγµένο χρηµατοπιστωτικό τοµέα αντίστοιχα δείχνουν ότι η πιστωτική στενότητα
έχει σηµαντική επίδραση κυρίως σε χώρες µε
χαµηλότερο βαθµό χρηµατοπιστωτικής ανάπτυξης. Επιπλέον, τα ευρήµατα της µελέτης
αποκαλύπτουν ότι ο βαθµός συγκέντρωσης
του τραπεζικού τοµέα επηρεάζει αρνητικά τη
µεγέθυνση των επιχειρήσεων σύµφωνα µε τις
περισσότερες εκτιµήσεις. Τέλος, ο κίνδυνος
και η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα επηρεάζουν τη µεγέθυνση των επιχειρήσεων
τόσο στο συνολικό δείγµα όσο και στις οικονοµίες όπου κυριαρχούν οι εγχώριες τράπεζες, ενώ γενικά δεν παίζουν κάποιο ρόλο
όταν στις εθνικές αγορές κυριαρχούν οι ξένες
τράπεζες.

Return dispersion, stock market liquidity and aggregate economic activity
(∆ιασπορά αποδόσεων, ρευστότητα χρηµατιστηριακής αγοράς και συνολική οικονοµική δραστηριότητα)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 166
Stavros Degiannakis, Andreas Andrikopoulos, Timotheos Angelidis, Christos Floros

Η µελέτη εξετάζει πώς η διασπορά των αποδόσεων επηρεάζει τη ρευστότητα, τις αποδόσεις και τον κίνδυνο στη χρηµατιστηριακή αγορά. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την
προβλεπτική ικανότητα της διασποράς των
αποδόσεων ως δείκτη της εξέλιξης της
συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας
στο πλαίσιο ενός υποδείγµατος αλλαγής
καθεστώτος που συµπεριλαµβάνει τις διακυµάνσεις της χρηµατιστηριακής αγοράς

και τη σύνδεσή τους µε την κατάσταση της
οικονοµίας. ∆ιαπιστώνουµε ότι υπάρχει
αµφίδροµη σχέση αιτιότητας κατά Granger
µεταξύ έλλειψης ρευστότητας και διασποράς αποδόσεων στη χρηµατιστηριακή αγορά
των ΗΠΑ. Η µελέτη καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει σηµαντική σχέση µεταξύ
οικονοµικών συνθηκών και δεικτών κινδύνου όπως η διασπορά αποδόσεων και η
µεταβλητότητα.
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The output effects of systematic and non-systematic fiscal policy changes in Greece
(Η επίδραση της συστηµατικής και της µη συστηµατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής στο ρυθµό
οικονοµικής µεγέθυνσης)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 167
Athanasios O. Tagkalakis

Η µελέτη, βασιζόµενη στη βιβλιογραφία περί
δηµοσιονοµικών κανόνων (βλ. Gali and
Perotti 2003), εξετάζει την επίδραση της
συστηµατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής
(που στοχεύει στη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους)
και της µη συστηµατικής (ή εξωγενούς) δηµοσιονοµικής πολιτικής στο ρυθµό οικονοµικής
µεγέθυνσης. Η ανάλυση συνδέεται µε τις
µελέτες των Chung et al. (2007) και Taylor
(2011), που εξετάζουν την ταλάντευση των
ασκούντων τη δηµοσιονοµική πολιτική στις
ΗΠΑ µεταξύ της άσκησης δηµοσιονοµικής
πολιτικής κατά διακριτική ευχέρεια ή µε
βάση δηµοσιονοµικούς κανόνες. Όπως επισηµαίνεται στην µελέτη του Taylor (2011), η
άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής µε βάση
δηµοσιονοµικούς κανόνες έχει θετικές επιδράσεις στην οικονοµία.
Η ανάλυση των οικονοµικών επιδράσεων της
συστηµατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής έχει
ιδιαίτερη σηµασία και για την Ελλάδα, καθώς

σηµαντικό µέρος των πρόσφατων δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων (στο πλαίσιο του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής και
κατά τη ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος) αποσκοπεί στη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του δηµόσιου χρέους.
Τα βασικά ευρήµατα της µελέτης είναι ότι η
εξωγενής ή µη συστηµατική δηµοσιονοµική
πολιτική έχει κεϋνσιανές επιδράσεις (µε εξαίρεση τις παρεµβάσεις που αφορούν τις καθαρές µεταβιβάσεις και τον ΦΠΑ). Οι περικοπές
των δηµόσιων δαπανών µε στόχο τη βελτίωση
της δηµοσιονοµικής κατάστασης (συστηµατική
δηµοσιονοµική πολιτική) βραχυχρόνια έχουν
κεϋνσιανές επιδράσεις στο ρυθµό οικονοµικής
µεγέθυνσης, ωστόσο µεσοµακροχρόνια η επίδρασή τους µετατρέπεται σε µη κεϋνσιανή,
οδηγώντας σε αύξηση του ρυθµού οικονοµικής
µεγέθυνσης. Το ίδιο ισχύει και για τις αυξήσεις των άµεσων φόρων που αποφασίζονται
µε κριτήριο τη διόρθωση των δηµοσιονοµικών
ανισορροπιών.

Putting the EMU integration into a new perspective: the case of capital market holdings
(Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των αγορών υπό νέα προοπτική: η περίπτωση των αγορών κεφαλαίου)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 168
George T. Palaiodimos

Η µελέτη, βασιζόµενη στο επαυξηµένο υπόδειγµα βαρύτητας, διερευνά την επίδραση
της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης
(ΟΝΕ) στην ολοκλήρωση των αγορών κεφαλαίων, όπως αυτή εκφράζεται από την επενδυτική διακράτηση οµολόγων και µετοχών.
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Συνεισφέρουµε στην αντίστοιχη βιβλιογραφία
οικονοµικής ολοκλήρωσης, ακολουθώντας µια
ευρύτερη προσέγγιση των διεθνών ροών-αποθεµάτων κεφαλαίου (αγορές µετοχών και
κρατικών οµολόγων) που διερευνά την
ύπαρξη επιδράσεων από την ολοκλήρωση
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λόγω της ΟΝΕ, καθώς και την επίπτωση της
πρόσφατης χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης, σηµαντικές
επιδράσεις ολοκλήρωσης (µεταξύ των χωρώνµελών της ΟΝΕ) παρατηρούνται καθ’ όλη την
περίοδο πριν και µετά από την εγκαθίδρυση
της ΟΝΕ (δηλαδή τα έτη 1997, 2001 και 2002)
και στις δύο αγορές. Ειδικότερα, παρατηρείται αύξηση της διακράτησης οµολόγων και
µετοχών εντός της ΟΝΕ κατά 50% και 18%
αντίστοιχα. Οι επιδράσεις αυτές συνοδεύονται
επίσης από αύξηση της διακράτησης οµολόγων και µετοχών χωρών της ΟΝΕ από επενδυτές εκτός ΟΝΕ.
Παρότι οι αγορές κινήθηκαν προς την ίδια
κατεύθυνση λόγω του σχηµατισµού της ΟΝΕ,
χρονικά διαφοροποιούνται, καθώς σύµφωνα
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µε τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεών µας αυτή
η διαρθρωτική βελτίωση στην περίπτωση της
αγοράς οµολόγων παρατηρείται κυρίως µετά
τα πρώτα στάδια του σχηµατισµού της ΟΝΕ
(1997), ενώ στην περίπτωση της αγοράς µετοχών αποτελεί κυρίως µια εξέλιξη που ακολουθεί την τελική φάση της ΟΝΕ (εντοπίζεται
χρονικά στο 2001). Τέλος, οι ανωτέρω επιδράσεις φαίνεται να εξασθενούν σηµαντικά
µετά το 2007, εξέλιξη που µπορεί να αποδοθεί στη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση. Τα
αποτελέσµατα αυτά είναι ενδεικτικά του
υπάρχοντος χαµηλού βαθµού ολοκλήρωσης
των αγορών κεφαλαίων, τόσο εντός όσο και
εκτός ΟΝΕ, γεγονός που υπογραµµίζει την
ανάγκη επιτάχυνσης των µεταρρυθµίσεων που
σχετίζονται µε τη χρηµατοπιστωτική ολοκλήρωση και την εποπτεία εντός της ΟΝΕ.

Discretionary fiscal policy and economic activity in Greece
(∆ιακριτική δηµοσιονοµική πολιτική και οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 169
Athanasios O. Tagkalakis

Η µελέτη εξετάζει την επίδραση της διακριτικής δηµοσιονοµικής πολιτικής στην οικονοµική
δραστηριότητα και στις επιµέρους συνιστώσες
της (ιδιωτική κατανάλωση, ιδιωτικές επενδύσεις και καθαρές εξαγωγές) στην Ελλάδα την
περίοδο 2000-2011. Η οικονοµετρική ανάλυση
που χρησιµοποιείται προκειµένου να εξαχθεί
η συνιστώσα που αφορά τις εξωγενείς διακριτικές δηµοσιονοµικές µεταβολές βασίζεται
στη βιβλιογραφία περί δηµοσιονοµικών κανόνων (βλ. Bohn (1998), Gali and Perotti (2003)).
Ακολουθώντας τους Gali and Perotti (2003),
θεωρούµε τα κατάλοιπα που προκύπτουν από
την οικονοµετρική εκτίµηση των δηµοσιονοµικών κανόνων ως την εξωγενή ή διακριτική
συνιστώσα της δηµοσιονοµικής µεταβολής.
Αντίστοιχη µεθοδολογία έχει χρησιµοποιηθεί
σε προηγούµενες µελέτες, π.χ. Perotti (1999),
Fatas and Mihov (2003, 2006), Tagkalakis
(2008) και Afonso et al. (2010).

Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, οι δηµόσιες
δαπάνες και οι καθαροί φόροι έχουν κεϋνσιανού τύπου επιδράσεις στην οικονοµική
δραστηριότητα. Η αύξηση της δηµόσιας
κατανάλωσης οδηγεί σε σηµαντική αύξηση
του πραγµατικού ΑΕΠ, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των ιδιωτικών επιχειρηµατικών
επενδύσεων. Περικοπές στο πρόγραµµα
δηµοσίων επενδύσεων οδηγούν σε αποτέλεσµα υποκατάστασης υπέρ των ιδιωτικών
επενδύσεων, αλλά συσχετίζονται αρνητικά
µε τις καθαρές εξαγωγές. Οι αυξήσεις των
έµµεσων και άµεσων φόρων περιορίζουν την
ιδιωτική κατανάλωση, τις ιδιωτικές επενδύσεις και το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης.
Επιπλέον, οι υψηλότεροι άµεσοι φόροι
περιορίζουν το διαθέσιµο εισόδηµα, µειώνοντας έτσι τη ζήτηση εισαγόµενων αγαθών,
µε αποτέλεσµα τη βελτίωση του εµπορικού
ισοζυγίου.
Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

163

6.New_DOKIMIA ERGASIAS_OikDeltio39 :

1

25-07-14

13:06

164

Oil price shocks and volatility do predict stock market regimes
(Οι διαταραχές και η µεταβλητότητα των τιµών του πετρελαίου προβλέπουν την κατάσταση των χρηµατιστηριακών αποδόσεων)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 170
Stavros Degiannakis, Timotheos Angelidis, George Filis
Η εργασία µελετά κατά πόσον οι διαταραχές
των τιµών του πετρελαίου και η µεταβλητότητά
τους παρέχουν προγνωστικές πληροφορίες για
την κατάσταση των χρηµατιστηριακών αποδόσεων (ανοδική/καθοδική αγορά) και τη
µεταβλητότητα (υψηλή/χαµηλή) του χρηµατιστηρίου των ΗΠΑ. Τα αποτελέσµατα δείχνουν
ότι οι µεταβολές των τιµών του πετρελαίου και
η µεταβλητότητά τους έχουν προβλεπτική ικανότητα όσον αφορά την κατάσταση των αποδόσεων και της µεταβλητότητας του χρηµατιστηρίου. Η πλήρης επίδραση των αποδόσεων

των τιµών του πετρελαίου αποκαλύπτεται
µόνο όταν οι διαταραχές (κρίσεις) στις τιµές
του πετρελαίου διαχωριστούν ανάλογα µε την
προέλευσή τους (από την πλευρά της προσφοράς ή της ζήτησης αντίστοιχα) και ως εκ
τούτου η µελέτη των διαταραχών των τιµών
του πετρελαίου ανάλογα µε την προέλευσή
τους αυξάνει την ακρίβεια της πρόβλεψης της
κατάστασης της χρηµατιστηριακής αγοράς. Τα
ευρήµατα είναι ενδιαφέροντα για τους ερευνητές και επενδυτές που ασχολούνται µε τις
αγορές µετοχών και παραγώγων.

Assessing the variability of indirect tax elasticity in Greece
(Αξιολόγηση της µεταβλητότητας της ελαστικότητας των έµµεσων φόρων στην Ελλάδα)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 171
Athanasios O. Tagkalakis
Στην παρούσα µελέτη, βασιζόµενοι στα
ευρήµατα των Poghosyan (2011), Brondolo
(2009) και Sansak et al. (2010), εξετάζουµε τη
διαχρονική µεταβλητότητα της ελαστικότητας
των έµµεσων φόρων ως προς την οικονοµική
δραστηριότητα. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των
προαναφερθεισών µελετών, η ελαστικότητα
των έµµεσων φόρων ως προς την οικονοµική
δραστηριότητα αυξάνεται σε περιόδους
οικονοµικής κρίσης. Συνεπώς, η ελαστικότητα
των έµµεσων φόρων ενδέχεται να αυξάνεται
σε περιόδους συνεχιζόµενης κάµψης της
οικονοµικής δραστηριότητας (όπως στην
Ελλάδα την περίοδο 2009-2012), γεγονός που
µπορεί να οδηγήσει σε διαρκείς αποκλίσεις
στους δηµοσιονοµικούς στόχους των εσόδων.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µε βάση
παλαιότερη µελέτη του ΟΟΣΑ (Girouard and
André, 2005) η ελαστικότητα των έµµεσων
φόρων ως προς την οικονοµική δραστηριότητα
στην Ελλάδα εθεωρείτο ότι ήταν µοναδιαία
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(δηλαδή σταθερή ανεξάρτητα από τη φάση
του οικονοµικού κύκλου).
Ωστόσο, τα ευρήµατα της µελέτης µας
υποδηλώνουν ότι η ελαστικότητα των έµµεσων
φόρων ως προς το πραγµατικό ΑΕΠ έχει
αυξηθεί κατά τη διάρκεια της οικονοµικής
κρίσης, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί
µεταξύ 1,23 και 1,84 τα τελευταία τρίµηνα.
Αυτό αποδίδεται τόσο στην αυξηµένη
µεταβλητότητα της φορολογικής βάσης ως προς
το ΑΕΠ όσο και στην αυξηµένη µεταβλητότητα
των φορολογικών εσόδων ως προς τη
φορολογική βάση. Με βάση τις εκτιµήσεις µας,
υπολογίζουµε ότι µια µείωση του ΑΕΠ κατά
1% θα συνέβαλλε σε αύξηση του ελλείµµατος
κατά 0,15-0,23% του ΑΕΠ µέσω της
υποχώρησης των έµµεσων φόρων. Η εκτίµηση
αυτή είναι σηµαντικά υψηλότερη αυτής που
προκύπτει βάσει της υπόθεσης της µοναδιαίας
ελαστικότητας των έµµεσων φόρων ως προς το
ΑΕΠ (0,11-0,12% του ΑΕΠ).
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Transmission effects in the presence of structural breaks: evidence from south-eastern European countries
(Η µετάδοση της νοµισµατικής πολιτικής υπό συνθήκες διαρθρωτικών αλλαγών: στοιχεία από χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 172
Minoas Koukouritakis, Athanasios P. Papadopoulos, Andreas Yannopoulos

Η µελέτη διερευνά το µηχανισµό µετάδοσης
της νοµισµατικής πολιτικής διαµέσου των επιτοκίων και της πραγµατικής σταθµισµένης
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, για πέντε χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Βουλγαρία,
Ελλάδα, Κροατία, Ρουµανία και Τουρκία.
Στην ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατες
τεχνικές ελέγχου µοναδιαίων ριζών και συνολοκλήρωσης, οι οποίες υποθέτουν την ύπαρξη
διαρθρωτικών αλλαγών (structural breaks) στα

στατιστικά στοιχεία. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη µιας µακροχρόνιας οικονοµικής σχέσης, µε σταθερότητα
παραµέτρων, για καθεµία από τις πέντε χώρες
του δείγµατος. Επιπλέον, οι εκτιµηµένες
συναρτήσεις αιφνίδιων αντιδράσεων (impulse
response functions) για τις νοµισµατικές µεταβλητές και την πραγµατική συναλλαγµατική
ισοτιµία συγκλίνουν και ακολουθούν ένα
λογικό µοτίβο σε όλες τις περιπτώσεις.

Why firms avoid cutting wages: survey evidence from European firms
(Γιατί οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να µειώσουν τους µισθούς: αποτελέσµατα µε βάση έρευνα πεδίου σε
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 173
Philip Du Caju, Theodora Kosma, Martina Lawless, Julián Messina, Tairi Rõõm
Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις σπάνια µειώνουν τους ονοµαστικούς µισθούς είναι ένα
φαινόµενο που παρατηρείται συχνά, ακόµη
και στην περίπτωση σηµαντικών αρνητικών
οικονοµικών διαταραχών. Η παρούσα εργασία χρησιµοποιεί µια µοναδική έρευνα
πεδίου που διεξήχθη σε δεκατέσσερις ευρωπαϊκές χώρες και ζήτησε απευθείας από τις
επιχειρήσεις να αναφέρουν τη συχνότητα της
µείωσης µισθών και να εκτιµήσουν τη σηµασία
µιας σειράς λόγων που πιθανόν να αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από το να καταφεύγουν
σε µειώσεις µισθών. Λίγο περισσότερο από το
2% των επιχειρήσεων είχαν µειώσει µισθούς
τα πέντε τελευταία χρόνια πριν από τη διεξαγωγή της έρευνας. Η ανησυχία αναφορικά
µε τη διατήρηση του παραγωγικού προσωπικού, η µείωση της προσπάθειας και η πτώση
του ηθικού παρουσιάζονται ως βασικοί λόγοι
για την ακαµψία των µισθών σε όλες τις χώρες
και σε όλους τους τύπους επιχειρήσεων. Οι

περιορισµοί που απορρέουν από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτελούν σηµαντικό
παράγοντα για τις επιχειρήσεις στην ευρωζώνη, αλλά έρχονται πολύ χαµηλά στην κατάταξη των λόγων που εµποδίζουν τη µείωση των
µισθών στις χώρες που δεν ανήκουν στην
ευρωζώνη. Η εργασία εξετάζει επίσης πώς τα
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και το
θεσµικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων επηρεάζουν τη σηµασία που αποδίδεται σε καθέναν από τους λόγους που προβάλλονται συνήθως για να εξηγήσουν τη
χαµηλή συχνότητα της µείωσης των µισθών.
Για παράδειγµα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν µεγαλύτερο ποσοστό εργατών και
ανειδίκευτων υπαλλήλων κατατάσσουν σε
υψηλή θέση την εργατική νοµοθεσία, αλλά
αποδίδουν µικρότερη σηµασία στην ανησυχία
ότι θα χάσουν τους καλύτερους εργαζοµένους
τους ή στο πιθανό κόστος µελλοντικών προσλήψεων και εκπαίδευσης προσωπικού.
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Inequality, poverty and social welfare in Greece: distributional effects of austerity
(Ανισότητα, φτώχεια και κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα: αναδιανεµητικές επιδράσεις των µέτρων
λιτότητας)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 174
Theodore Mitrakos
Η µελέτη παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών
δεικτών της ανισότητας και της φτώχειας στην
Ελλάδα, δίνοντας έµφαση στις αναδιανεµητικές επιπτώσεις των µέτρων λιτότητας που
εφαρµόστηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης. Επιπλέον, εξετάζεται η δοµή της ανισότητας και η συµβολή των
διαφόρων πηγών εισοδήµατος στη διαµόρφωση της συνολικής ανισότητας, ενώ συζητούνται τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήµατος κοινωνικής αλληλεγγύης και
η περιορισµένη αναδιανεµητική επίδραση των
κοινωνικών παροχών. Προς το σκοπό αυτό,
αξιοποιούνται δεδοµένα από τις πιο πρόσφατες έρευνες νοικοκυριών (Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισµών και Έρευνα
Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των
Νοικοκυριών). Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι η εισοδηµατική ανισότητα και η σχετική φτώχεια έχουν αυξηθεί, αλλά όχι δραµατικά, κατά τα πρώτα έτη της τρέχουσας κρίσης, αν και η σύνθεση του φτωχού πληθυσµού

άλλαξε σηµαντικά. Ωστόσο, η απότοµη µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών και η δραµατική αύξηση της ανεργίας
οδήγησαν σε σηµαντική επιδείνωση του επιπέδου ευηµερίας και της φτώχειας σε απόλυτους όρους, δηλαδή όταν το κατώφλι της φτώχειας σε πραγµατικούς όρους παραµένει σταθερό στα επίπεδα προ της κρίσης. Ως εκ τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί
το δίχτυ κοινωνικής προστασίας στη χώρα
µας, ώστε να δοθεί βοήθεια σε όσους πλήττονται περισσότερο από την τρέχουσα κρίση.
Η ανάγκη για µια πολιτική προώθησης της
ανάπτυξης και της απασχόλησης είναι πλέον
περισσότερο από προφανής, ενώ ο επαναπροσδιορισµός των βασικών παραµέτρων της
κοινωνικής πολιτικής προβάλλει ως επιτακτικά αναγκαίος κατά την τρέχουσα κρίση. Η
ύπαρξη ενός ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος που θα λειτουργήσει ως ανάχωµα στοιχειώδους κοινωνικής προστασίας από καταστάσεις ακραίας ένδειας και φτώχειας παραµένει πλέον το βασικό ζητούµενο.

Η έξυπνη οικονοµία: “πολιτιστικές” και “δηµιουργικές” βιοµηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;
∆οκίµιο εργασίας Νο. 175
Sophia Lazaretou
Η οικονοµία του πολιτισµού και της δηµιουργίας αποτελεί επίκαιρο θέµα µελέτης στη διεθνή οικονοµική την τελευταία δεκαετία και
κυριαρχεί στις συζητήσεις για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής τόσο στις ανεπτυγµένες
(µεταβιοµηχανικές) όσο και στις αναδυόµενες
οικονοµίες. Ο τοµέας αυτός φάνηκε ιδιαίτερα
ανθεκτικός στην παρούσα συγκυρία της κρίσης
χρέους και ύφεσης. Με δεδοµένο το νέο διεθνές αναπτυξιακό υπόδειγµα, στο οποίο η
οικονοµία της γνώσης και τεχνολογίας συγκε-
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ράζεται µε την οικονοµία του πολιτισµού και
της δηµιουργίας, η ελληνική πολιτεία, κατά την
αναζήτηση ενός νέου βιώσιµου αναπτυξιακού
παραδείγµατος, θα πρέπει να εστιάσει την
προσοχή της στα αντιληπτά πλέον οφέλη της
έξυπνης οικονοµίας. Η πρόκληση εποµένως
είναι να µεταστραφεί η τρέχουσα πολιτική
πολιτιστικής διαχείρισης από τη στατική (κληροδότηση) στη δυναµική προσέγγιση (παραγωγή νέων µορφών). Βασικός στόχος της
παρούσας µελέτης είναι να βοηθήσει αυτή τη
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τερον, καταγράφει τις ιδιαιτερότητες του τοµέα
στην Ελλάδα και, τρίτον, παρουσιάζει έντεκα
πρακτικές προτάσεις εργασίας που βοηθούν
στην εµφάνιση ενός νέου ενάρετου κύκλου
πολιτισµού-δηµιουργίας-οικονοµίας.

Déjà vu? The Greek crisis experience, the 2010s versus the 1930s. Lessons from history
(Déjà vu; Η εµπειρία κρίσεων στην Ελλάδα τις δεκαετίες του 1930 και του 2010: διδάγµατα από το παρελθόν)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 176
George Chouliarakis and Sophia Lazaretou
Η εµπειρία προηγούµενων κρίσεων στην
Ελλάδα είναι λίγο-πολύ terra incognita. Σε όλες
τις διεθνείς εµπειρικές µελέτες η Ελλάδα είτε
αγνοείται συστηµατικά είτε περιλαµβάνεται
περιπτωσιακά και µόνο στο δείγµα των υπό
εξέταση χωρών. Στην ελληνική βιβλιογραφία
εξάλλου οι αναφορές στο θέµα είναι επίσης
λιγοστές. Στην παρούσα µελέτη εστιάζουµε
στην εµπειρία της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930 στην Ελλάδα και τη χρησιµοποιούµε ως βάση για να αξιολογήσουµε τις επιλογές πολιτικής και τους περιορισµούς που
αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα, µε σκοπό να
αντλήσουµε διδάγµατα πολιτικής από το παρελθόν και να επισηµάνουµε την ανάγκη να αποφευχθούν παρόµοιες καταστάσεις στο µέλλον.
Ειδικότερα, στη βάση στατιστικής ανάλυσης
αντιπαραβάλλουµε την κρίση της δεκαετίας του
1930 µε τη σηµερινή, επιχειρούµε να εντοπί-

σουµε οµοιότητες και διαφορές, συζητούµε τις
δράσεις πολιτικής και αξιολογούµε την επίδραση της ασκηθείσας πολιτικής στα βασικά
µεγέθη της οικονοµίας. Εξ όσων γνωρίζουµε, η
παρούσα µελέτη αποτελεί την πρώτη ενδελεχή
συγκριτική µελέτη της ελληνικής εµπειρίας των
κρίσεων σε δύο διαφορετικές ιστορικές περιόδους, “τότε” και “τώρα”. Η σύγκριση µε την
περίοδο του Μεσοπολέµου δείχνει ότι η τρέχουσα κρίση της ελληνικής οικονοµίας θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως βαθιά και παρατεταµένη οικονοµική δυσπραγία και όχι ως υφεσιακό επεισόδιο (depression versus recession).
Περαιτέρω, τα εµπειρικά ευρήµατα δείχνουν
επίσης ότι η αδυναµία των εθνικών αρχών να
ασκήσουν πολιτικές συµβατές µε την υποχρέωση αξιόπιστης εφαρµογής µιας “νοµισµατικής
άγκυρας” αποτέλεσε ένα από τα γενεσιουργά
αίτια της αποτυχίας της χώρας.

In old Chicago: Simons, Friedman and the development of monetary-policy rules
(Η παλαιά σχολή του Σικάγου: o Simons, ο Friedman και η ανάπτυξη κανόνων νοµισµατικής πολιτικής)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 177
George S. Tavlas
Η µελέτη εξετάζει τους διάφορους κανόνες
πολιτικής που πρότειναν ο Henry Simons, ο
οποίος από τα µέσα της δεκαετίας του 1930
υποστήριζε τον κανόνα σταθεροποίησης των
τιµών, και ο Milton Friedman, ο οποίος από το
τέλος της δεκαετίας του 1950 υποστήριζε τον
κανόνα της διατήρησης σταθερού ρυθµού
αύξησης της προσφοράς χρήµατος. Παρότι και
οι δύο κανόνες αποσκοπούν στην εξάλειψη

της αβεβαιότητας που πηγάζει από την
άσκηση πολιτικής κατά διακριτική ευχέρεια,
διαφέρουν λόγω της διάστασης απόψεων
µεταξύ Simons και Friedman σχετικά µε τη
σταθερότητα των µακροχρόνιων σχέσεων. Ο
κανόνας του Simons είναι πλησιέστερος προς
τους σύγχρονους κανόνες, που υπογραµµίζουν
ότι η επιδίωξη της σταθερότητας των τιµών
αποτελεί τη βέλτιστη νοµισµατική πολιτική.
Τεύχος 39
Οικονοµικό ∆ελτίο
Ιούλιος 2014

167

6.New_DOKIMIA ERGASIAS_OikDeltio39 :

1

25-07-14

13:06

168

Financing exports of goods: a constraint on Greek economic growth
(Η χρηµατοδότηση των εξαγωγών αγαθών: ανασταλτικός παράγοντας της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονοµίας)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 178
Ioanna C. Bardakas
Η µελέτη αξιολογεί την επίδραση των συνθηκών χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων στις
ελληνικές εξαγωγές αγαθών κατά την τελευταία δεκαετία. Λαµβάνοντας υπόψη την
ύπαρξη αντίστροφης αιτιότητας, µε βάση την
τεχνική της πολυµεταβλητής συνολοκλήρωσης
του Johansen (1988), εκτιµούµε µια ανηγµένη
µορφή των εξαγωγών, η οποία δείχνει την
ύπαρξη σχέσης µεταξύ της πρόσβασης των επιχειρήσεων στην τραπεζική χρηµατοδότηση και
των εξαγωγών αγαθών τόσο σε µακροχρόνιο
όσο και σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Η ισχύς των
αποτελεσµάτων εξασφαλίζεται µε την εκτίµηση
εναλλακτικών εξειδικεύσεων που παράγουν
συγκρίσιµα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας
απόλυτες ή σχετικές τιµές και λαµβάνοντας

υπόψη τις επιδράσεις του οικονοµικού κύκλου.
Πιο συγκεκριµένα, δείχνουµε ότι κατά τη διάρκεια µιας οικονοµικής κρίσης (κατά την οποία,
όπως και για µεγάλο µέρος του δείγµατος, η
χρηµατοδότηση µειώνεται) µια πτώση 10% στη
χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων οδηγεί σε
επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των εξαγωγών κατά 6-9% σε βραχυχρόνια βάση και κατά
2-4% σε µακροχρόνια βάση. Επιπλέον, µια
παρόµοια αύξηση στην τραπεζική χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια µιας
οικονοµικής ανάκαµψης αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εξαγωγών κατά 6-9%, η
οποία µε τη σειρά της θα οδηγήσει σε αύξηση
περίπου 1-2% του τρέχοντος ΑΕΠ και αντίστοιχη επιτάχυνση της οικονοµικής ανάπτυξης.

Financial stability indicators and public debt developments
(∆είκτες χρηµατοπιστωτικής ευστάθειας και εξελίξεις στο δηµόσιο χρέος)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 179
Athanasios O. Tagkalakis
Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η αλληλεπίδραση µεταξύ χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και δηµοσιονοµικής πολιτικής. Ακολουθώντας προηγούµενες µελέτες των Cihak
and Schaeck (2007, 2010) και Furceri and
Zdizienicka (2012a) διερευνάται η επίδραση
επιλεγµένων δεικτών χρηµατοπιστωτικής
ευστάθειας στην πιθανότητα µελλοντικής χειροτέρευσης του δηµόσιου χρέους, λαµβάνοντας υπόψη ποικίλες µακροοικονοµικές µεταβλητές. Εξετάζονται τόσο οι άµεσες επιπτώσεις (κόστος ανακεφαλαιοποίησης τραπεζικού
συστήµατος κ.ά.) όσο και οι έµµεσες επιπτώσεις (πτώση του ΑΕΠ λόγω κατάρρευσης του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα) στο δηµόσιο
χρέος. Η εξέλιξη των δεικτών χρηµατοπιστωτικής ευστάθειας παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης όσον αφορά τις µελλοντικές επιδόσεις
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του τραπεζικού συστήµατος και κατ’ επέκταση
µπορεί να προειδοποιήσει τις αρµόδιες αρχές
για τους ενδεχόµενους δηµοσιονοµικούς κινδύνους σε περίπτωση αστάθειας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Χρησιµοποιώντας κατάλληλες οικονοµετρικές
µεθόδους και εξετάζοντας 20 χώρες του
ΟΟΣΑ για την περίοδο 1997-2010, τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι ένα
εύθραυστο τραπεζικό σύστηµα µπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα δηµόσια οικονοµικά. Ειδικότερα, χαµηλή κερδοφορία, αδύναµη κεφαλαιακή βάση και χαµηλής ποιότητας στοιχεία
ενεργητικού είναι συνώνυµα ενός αδύναµου
τραπεζικού συστήµατος, το οποίο µπορεί να
αυξήσει την πιθανότητα µελλοντικών δηµοσιονοµικών κινδύνων.
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Does fairness matter for the success of fiscal consolidation?
(Επηρεάζει την επιτυχία της δηµοσιονοµικής προσαρµογής η πιο δίκαιη κατανοµή του βάρους της;)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 180
Georgia Kaplanoglou, Vassilis T. Rapanos and Ioanna C. Bardakas
Έχει σηµασία για την επιτυχία των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής η
δίκαιη κατανοµή του βάρους της προσαρµογής; Αυτό το ερώτηµα δεν έχει αναλυθεί
ποτέ εµπειρικά, παρά τη σπουδαιότητά του,
δεδοµένου µάλιστα ότι πολλές ανεπτυγµένες
χώρες έχουν εφαρµόσει προγράµµατα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, τα οποία σε πολλές
περιπτώσεις έχουν οδηγήσει σε σηµαντική
αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας και
έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια των πολιτών. Χρησιµοποιώντας στοιχεία για 29
χώρες του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 19712009, υποστηρίζουµε ότι η δίκαιη κατανοµή
των βαρών έχει σηµασία και ειδικότερα ότι
η καλύτερη στόχευση των κοινωνικών
µεταβιβάσεων και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους όσον αφορά την καταπολέµηση της φτώχειας, η αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία και η ενίσχυση των ενεργητικών πολιτικών απασχό-

λησης καθώς και προγράµµατα όπως η κοινωνική στέγαση που απευθύνονται στους
φτωχούς, ακόµη και η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας των προσπαθειών δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Τα
ευρήµατα αυτά αµφισβητούν την κρατούσα
άποψη ότι επιτυχείς δηµοσιονοµικές προσαρµογές είναι εκείνες που βασίζονται σε
περικοπές των δαπανών και όχι σε αύξηση
των φόρων. Τα αποτελέσµατα της εργασίας
παρέχουν εµπειρικά στοιχεία που δείχνουν
ότι η άµβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων
της προσαρµογής, µε την υποστήριξη των πιο
αδύναµων τµηµάτων της κοινωνίας, είναι
ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία της.
Έτσι, η “δίκαιη δηµοσιονοµική προσαρµογή” µπορεί να αποφέρει διττό όφελος,
καθώς πέρα από την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, συντελεί και στην επιτυχία της
ίδιας της προσαρµογής.

The determinants of VAT revenue efficiency: recent evidence from Greece
(Προσδιοριστικοί παράγοντες της φορολογικής αποδοτικότητας του ΦΠΑ: πρόσφατα στοιχεία από την
Ελλάδα)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 181
Athanasios O. Tagkalakis
Στην παρούσα µελέτη διερευνώνται οι
προσδιοριστικοί παράγοντες της φορολογικής αποδοτικότητας του ΦΠΑ στην Ελλάδα.
Αφορµή για την εξέταση του εν λόγω θέµατος ήταν το γεγονός ότι οι διαδοχικές αυξήσεις του ΦΠΑ από την αρχή της εφαρµογής του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής δεν οδήγησαν σε υψηλότερο λόγο εσόδων ΦΠΑ προς το ΑΕΠ (βλ. IMF,
2012, 2013).

al. 2010), εξετάζουµε οικονοµετρικά τη σχέση
µεταξύ φορολογικής αποδοτικότητας του ΦΠΑ
και ρυθµού µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ.
Ταυτόχρονα, λαµβάνουµε υπόψη τη δυνατότητα των φορολογικών αρχών να περιορίσουν
τη φοροδιαφυγή, καθώς και την επίδραση της
µεταβολής των καταναλωτικών προτύπων µε
στροφή προς αγαθά πρώτης ανάγκης, τα οποία
συνήθως επιβαρύνονται µε χαµηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Ακολουθώντας αντίστοιχες εµπειρικές µελέτες
(βλ. Poghosyan 2011, Brondolo 2009, Sansac et

Τα ευρήµατα της µελέτης υποδηλώνουν ότι
µια υποχώρηση (επιτάχυνση) του ρυθµού
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ανάπτυξης κατά 1% αυξάνει (µειώνει) τη
φορολογική αποδοτικότητα του ΦΠΑ κατά
0,63 της εκατοστιαίας µονάδας. Επιπλέον, η
φορολογική αποδοτικότητα του ΦΠΑ τείνει
να είναι χαµηλότερη κατά µέσο όρο σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Η αδυναµία αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής (η οποία επι-
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τείνεται σε περιόδους οικονοµικής κρίσης)
µειώνει τη φορολογική αποδοτικότητα του
ΦΠΑ. Αντίστοιχη αρνητική επίπτωση προκύπτει και από τη στροφή των καταναλωτικών
προτύπων προς αγαθά πρώτης ανάγκης (η
οποία συνήθως παρατηρείται σε περιόδους
παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης).

BoGGEM: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Model for Policy Simulations
(BoGGEM: ένα δυναµικό στοχαστικό υπόδειγµα γενικής ισορροπίας για προσοµοιώσεις οικονοµικής
πολιτικής)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 182
Dimitris Papageorgiou
Η µελέτη παρουσιάζει ένα ∆υναµικό Στοχαστικό Υπόδειγµα Γενικής Ισορροπίας, το
οποίο σχεδιάστηκε για τη διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης εναλλακτικών
σεναρίων οικονοµικής πολιτικής. Η δοµή της
είναι η ακόλουθη. Αρχικά παρουσιάζονται το
θεωρητικό υπόβαθρο και τα δοµικά χαρακτηριστικά του υποδείγµατος. Στη συνέχεια, γίνεται διαµέτρηση και προσοµοίωση του υποδείγµατος για την ελληνική οικονοµία και διερευνώνται οι δυναµικές του ιδιότητες. Πιο
συγκεκριµένα, εξετάζονται οι ροπές δεύτερης

τάξης των βασικών µακροοικονοµικών µεταβλητών που αναπαράγονται από το υπόδειγµα,
καθώς και η συµβολή εξωγενών διαταραχών
στη µεταβλητότητα βασικών µεγεθών χρησιµοποιώντας συναρτήσεις αιφνίδιων αντιδράσεων και ανάλυση της διακύµανσης. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το υπόδειγµα αναπαράγει σε ικανοποιητικό βαθµό τα βασικά
χαρακτηριστικά των οικονοµικών κύκλων της
ελληνικής οικονοµίας και συνεπώς µπορεί να
αποτελέσει ένα χρήσιµο εργαλείο για τη διενέργεια πειραµάτων οικονοµικής πολιτικής.

On Modeling Banking Risk
(Εκτίµηση του τραπεζικού κινδύνου µέσω υποδείγµατος)
∆οκίµιο εργασίας Νο. 183
E.G. Tsionas
Η µελέτη αναπτύσσει νέους δείκτες χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και βασίζεται σε ένα
παραµετρικό υπόδειγµα της αναµενόµενης
µεγιστοποίησης της χρησιµότητας από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, υπό τους περιορισµούς της τεχνολογίας βάσει της νεοκλασικής
θεωρίας της παραγωγής. Το υπόδειγµα µπορεί να εκτιµηθεί µε τη χρήση τυποποιηµένων
οικονοµετρικών τεχνικών, όπως η µέθοδος
GMM για τα δυναµικά δεδοµένα και η ανάλυση παραγόντων για την εκτίµηση των πινάκων συνδιασποράς. Μια λειτουργική µορφή
για τη συνάρτηση χρησιµότητας δεν είναι ανα-
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γκαία και αποδεικνύεται πώς µε βάση το υπόδειγµα µπορούν να υπολογιστούν δείκτες αποστροφής προς τον κίνδυνο και σύνεσης. Το
υπόδειγµα εκτιµάται µε τη χρήση δεδοµένων
για τις χώρες της ευρωζώνης και επικεντρώνεται (i) στη χρήση του ως προσέγγισης ενός
“µηχανισµού έγκαιρης προειδοποίησης”, (ii)
σε συγκεκριµένες ανά τράπεζα και χώρα εκτιµήσεις της αποστροφής προς τον κίνδυνο και
της σύνεσης και (iii) στην παραγωγή ενός γενικευµένου δείκτη κινδύνου που στηρίζεται στην
αβεβαιότητα σχετικά µε το κόστος των τραπεζικών δανείων.
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