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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΣΔΔ-ΕΣΤΑ

Πολιτική Οικονομία
Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης είναι πλέον ο μόνος γραπτός διαγωνισμός για την εισαγωγή των υποψηφίων και
μάλιστα στις ανώτατες θέσεις του Δημοσίου.
Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» συνεχίζουν την προετοιμασία των
υποψηφίων τους σε ολιγομελείς ομίλους για
το διαγωνισμό αυτό και παραθέτουν χρήσιμα
θέματα ανάπτυξης, τα οποία αντλούνται από
την τράπεζα των δεκάδων προσομοιωτικών
εφαρμογών που επιμελούνται οι εξειδικευμένοι συνεργάτες τους.
«Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία μετά την είσοδο της χώρας στο
μηχανισμό δανεισμού και ελέγχου των
Δημοσίων Οικονομικών από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο»
Επιμέλεια κειμένου: Τσιρώνης Γ. (BSc, MSc
Leicester School of Management)
Το συσσωρευμένο δημοσιονομικό χρέος σε
συγκερασμό με την εισαγωγή της διεθνούς
οικονομικής κρίσεως στην Ελλάδα κατέστησαν ως λύση την προσφυγή στο ΔΝΤ
και μάλιστα με όρους λιτότητας για εργαζομένους και επιχειρηματίες. Εκ πρώτης
όψεως, η οικονομική στήριξη της Ελλάδος
φαντάζει ως μονόδρομος στην επίλυση των
δημοσιονομικών της δυσχερειών, ωστόσο
οι επιπτώσεις του δανεισμού από το ΔΝΤ
είναι ίσως σοβαρότερες από τις επιπτώσεις
μιας διαφορετικής στρατηγικής οικονομικής
ανάκαμψης.
Αρχικά, η Ελλάδα χρηματοδοτείται από το
ΔΝΤ με σκοπό να αποπληρώσει τα συσσωρευμένα κρατικά ελλείμματα τα οποία είναι
αποτέλεσμα χρωστούμενων παρελθοντικών
δανείων και της αρνητικής διαφοράς μεταξύ
δημοσίων εσόδων και δημοσίων δαπανών.
Επομένως, το ύψος του δανείου δεν αυξάνει
άμεσα την κυκλοφορία του χρήματος, μιας
και δεν θα χρηματοδοτηθεί η παραγωγή
ή οι υπόλοιπες κερδοφόρες επενδύσεις.
Υποθέτοντας τώρα ότι αποπληρώνονται
οι παρελθοντικές κρατικές υποχρεώσεις, η
ελληνική κυβέρνηση καλείται να επωμιστεί
το δυσβάστακτο έργο αποπληρωμής του
νέου δανείου προσαυξημένο κατά το ορισθέν επιτόκιο. Ωστόσο, η αποπληρωμή αυτή
περιλαμβάνει ένα σύνολο εξαναγκαστικών
στρατηγικών οικονομικής αφαίμαξης που
ουσιαστικά θα βυθίσουν την ελληνική οικονομία σε μεγαλύτερη κρίση.
Συγκεκριμένα, η δανειοδότηση από το
ΔΝΤ απαιτεί αύξηση των ελληνικών κρατικών εσόδων. Η μεγιστοποίηση των φορολογικών εσόδων απαιτεί την αύξηση των

φορολογικών συντελεστών προς όλες τις
κατευθύνσεις. Η αύξηση της φορολογίας
έχει ως συνέπεια τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος προς κατανάλωση και το
βραχυπρόθεσμο περιορισμό της συναθροιστικής ζήτησης. Από την πλευρά των επιχειρήσεων μια χαμηλή συναθροιστική ζήτηση
συνεπάγεται συμπίεση των επιχειρηματικών
κερδών που με τη σειρά της τροφοδοτεί
μια διαδικασία άσκησης πτωτικών τάσεων
στους πραγματικούς μισθούς. Εναλλακτικά,
οι μισθοί θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα,
συνδυασμένοι όμως με αυξημένη ανεργία,
μιας και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να περιορίσουν το κόστος εργασίας προκειμένου να
αντεπεξέλθουν σε όρους βιωσιμότητας. Επίσης, τα χαμηλά επίπεδα της συναθροιστικής
ζήτησης θα αυξήσουν τα επιτόκια με αποτέλεσμα να παραγκωνιστούν οι επενδύσεις.
Ο παραγκωνισμός του κεφαλαίου είναι και
αποτέλεσμα του ανεπαρκούς εισοδήματος
το οποίο δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις
ιδιωτικές αποταμιεύσεις. Παρατηρούμε επομένως ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις
του δημόσιου δανεισμού είναι ιδιαίτερα δυσμενείς διότι δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο
αλληλοενισχυόμενων δυνάμεων συντήρησης της οικονομικής κρίσης. Από τη μια η
υψηλή φορολογία εξανεμίζει τα διαθέσιμα
κεφάλαια προς αποταμίευση, άρα μειώνει
τον όγκο των επενδύσεων, και από την άλλη
μειώνει την κερδοφορία των επιχειρήσεων
μειώνοντας κέρδη και μισθούς.
Ενα οικονομικό περιβάλλον όπου επικρατεί το χαμηλό εισόδημα, καθίσταται ιδιαίτερα
επισφαλές για την ανάληψη επενδυτικών
πρωτοβουλιών από το εξωτερικό και άμεσο
αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η
μειωμένη προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.
Με τον τρόπο αυτό σηματοδοτείται μια
διαδικασία που αποτρέπει την εισαγωγή
νέων προϊόντων και συνεπώς δημιουργείται υστέρηση της χώρας έναντι των ρυθμών
ανάπτυξης του εξωτερικού σε επίπεδο νέας
τεχνολογίας και προϋποθέσεων μείωσης του
κόστους εργασίας. Επίσης, το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που δημιουργείται μετά
την προσφυγή στο ΔΝΤ αποδυναμώνει την
πολιτική επιρροή της χώρας και την καθιστά
πολιτικά και οικονομικά αναξιόπιστη, γεγονός
που επιδρά αρνητικά τόσο στην προσέλκυση επενδύσεων όσο και στην προσέλκυση
τουριστών ή λοιπών εξωτερικών φορέων
που παλαιότερα συντελούσαν στην εισροή
κεφαλαίων.
Στον τραπεζικό τομέα οι απόψεις για τις
επιπτώσεις της ενίσχυσής μας από το ΔΝΤ
είναι διφορούμενες. Από τη μια πλευρά η

χρηματοδότηση του ΔΝΤ εγγυάται τη σταθεροποίηση της οικονομίας και συνεπώς
προσφέρει ένα θετικό κλίμα για τη δραστηριοποίηση των τραπεζών αλλά, από την
άλλη η συμπίεση του επιπέδου του ιδιωτικού
εισοδήματος έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ειδικότερα, η υψηλή φορολογία μειώνει το
διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και
ως γνωστόν τα χαμηλά εισοδήματα έχουν
χαμηλή ροπή προς αποταμίευση. Ακόμη, τα
χαμηλά εισοδήματα θα αυξήσουν την απόσυρση των ιδιωτικών καταθέσεων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι επιπλέον
ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν
από τους πραγματικούς μισθούς. Είναι προφανές ότι θα επέλθει μείωση των τραπεζικών χρηματικών διαθεσίμων και επομένως
οι τράπεζες θα χορηγούν λιγότερα δάνεια
και άρα στο μέλλον θα εισπράξουν λιγότερους τόκους, που συνεπάγονται λιγότερα
κέρδη. Η χαμηλή κερδοφορία των τραπεζών
θα μπορούσε θεωρητικά να αντισταθμιστεί
από τη μακροπρόθεσμη χορήγηση δανείων
λόγω της χαμηλής ρευστότητας της αγοράς,
ωστόσο το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον,
σε συνδυασμό με την καθίζηση της αγοράς
γης, καθιστά τη θέση των τραπεζών επισφαλή διότι μειώνονται οι εγγυήσεις εξασφάλισης των τόκων τους.
Μια άλλη πιθανή επίπτωση είναι η εξαγωγή κεφαλαίων στο εξωτερικό η οποία επιδρά
δυσμενώς στο εμπορικό έλλειμμα της χώρας
και επίσης συρρικνώνει τα επίπεδα της εθνικής αποταμίευσης. Παράλληλα, μετατίθεται
μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στο εξωτερικό, δημιουργούνται συναλλαγματικές απώλειες και κυρίως υποβαθμίζεται
η ελληνική οικονομία έναντι των ξένων, διότι
ένα μέρος των επενδύσεων του εξωτερικού χρηματοδοτείται από εγχώρια κεφάλαια.
Αρα, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
των επενδύσεων μετατοπίζονται στο εξωτερικό.
Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στο
χρηματιστήριο αξιών και την αγορά ομολόγων. Υποθετικά, η προσφυγή στο ΔΝΤ θα
δημιουργήσει τάσεις σταθεροποίησης της
ελληνικής οικονομίας και θα πατάξει την
κερδοσκοπία. Θεωρητικά τουλάχιστον θα
πρέπει να υποχωρήσουν τα spreads και η
χρηματαγορά να αντιδράσει θετικά. Στον
αντίποδα όμως αυτής της θεωρίας, θα
πρέπει να τονιστεί ότι εκκρεμούν τεράστια
δομικά προβλήματα στη χώρα, τα οποία αν
δεν επιλυθούν άμεσα, τα φαινόμενα κερδοσκοπίας θα επανεμφανιστούν ενισχύοντας τα
spreads και προκαλώντας υποχώρηση των
δεικτών του χρηματιστηρίου και συνεπώς

υποχώρηση της χρηματιστηριακής αξίας των
περισσότερων επιχειρήσεων.
Οι επιπτώσεις εκτείνονται και στο κοινωνικό φάσμα, διότι οι χαμηλοί μισθοί
επιτείνουν την κοινωνική δυσαρέσκεια,
δημιουργούν ταξικές εντάσεις και μερικές
φορές υποθάλπουν εγκληματικές ενέργειες.
Τα φαινόμενα των κοινωνικών αναταραχών
καθιστούν επισφαλή την αγορά, προκαλούν
στρεβλώσεις στην κατανομή των εισοδηματικών πόρων διότι ένα μεγάλο μέρος
των κρατικών δαπανών για την παραγωγή
κατευθύνεται προς τη μη παραγωγική καταστολή των κοινωνικών ανακατατάξεων.
Η κοινωνική δυσαρέσκεια έχει ως αποτέλεσμα και την υποβάθμιση των γεωγραφικών
πλαισίων του χώρου στα οποία εντοπίζεται,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται υποβάθμιση προς όλες τις κατευθύνσεις. Επίσης, θα
πρέπει να σημειώσουμε και την αντίδραση
του πληθυσμού ως προς το χώρο διαμονής
του. Είναι γνωστό, εξάλλου, ότι οι συνέπειες
του δημοσιονομικού ελλείμματος, και συνεπώς του δανεισμού, θα συμπιέσουν μισθούς
και κέρδη. Οι επιχειρήσεις θα αντιδράσουν
είτε με περικοπές θέσεων εργασίας και πληρώνοντας χαμηλότερους μισθούς είτε μεταφέροντας μέρος των δραστηριοτήτων τους
στο εξωτερικό αναζητώντας περισσότερο
ευσταθείς αγορές και χαμηλότερη φορολογία. Απότοκος αυτού του φαινομένου δεν
είναι άλλος από την επιχειρηματική υποβάθμιση της χώρας. Οι νέοι, από την άλλη,
καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα ζοφερό
μέλλον χωρίς επαγγελματικές προοπτικές.
Καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις
προκειμένου να αποκαταστήσουν το μέλλον τους και να ευημερήσουν οικονομικά.
Βλέποντας ότι δεν υπάρχουν προοπτικές
επαγγελματικής αποκατάστασης, θα πρέπει
να στραφούν στο εξωτερικό. Είναι πιθανό
ένα μέρος των νέων να μεταναστεύσει αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο στις διεθνείς
αγορές. Το φαινόμενο της εθνικής μετανάστευσης έχει πολυάριθμες συνέπειες εκ
των οποίων οι περισσότερες είναι δυσμενείς
από πλευράς οικονομικής σκοπιάς. Αρχικά,
μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου, το οποίο
είναι και η σημαντικότερη προϋπόθεση για
την οικονομική μεγέθυνση, μετακινείται στο
εξωτερικό με αποτέλεσμα την παραγωγικότητά του να την καρπώνονται ξένες επιχειρήσεις έναντι των ελληνικών. Επιπλέον, αλλοιώνεται η σύνθεση του πληθυσμού διότι
ο συνδυασμός της επιμήκυνσης του ορίου
ζωής με τη χαμηλή γεννητικότητα και το
φαινόμενο της μετανάστευσης δημιουργούν
έναν πληθυσμό μη παραγωγικών ατόμων.

Οι οικονομικές επιπτώσεις είναι η μείωση
της κατά κεφαλήν παραγωγικότητας και
επομένως του κατά κεφαλήν εισοδήματος
και του ΑΕΠ. Το επιχείρημα σύμφωνα με το
οποίο οι υψηλοί μισθοί που ενδεχομένως
να πληρώνονται στο εξωτερικό θα εισαχθούν από τους Ελληνες μετανάστες στην
Ελλάδα δεν είναι βάσιμο, διότι είναι πολύ
πιθανό κάποιοι να επιλέξουν να διαβιώσουν
μόνιμα έξω.
Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις από την προσφυγή μας στο ΔΝΤ είναι πολυάριθμες και
εκτείνονται τόσο στο οικονομικό όσο και στο
κοινωνικό φάσμα. Κυριότερες είναι η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων, η μείωση
των αποταμιεύσεων και ο παραγκωνισμός
των επενδύσεων, η χαμηλή συναθροιστική
ζήτηση, η μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και η αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά, οι
χρηματιστηριακές μεταπτώσεις σε παράγωγα
συμβόλαια και μετοχές, η εξασθένηση της
πολιτικής επιρροής της χώρας και ορισμένα φαινόμενα κοινωνικών αναταραχών και
ανασυνθέσεως του πληθυσμού.
Εκτιμούμε ότι το δημοσιονομικό χρέος της
χώρας θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με
την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών
οι οποίες πραγματικά θα αναζωογονούσαν
την ελληνική οικονομία και δεν θα την τοποθετούσαν σε ένα καθεστώς ελεγχόμενης
επιτήρησης. Ειδικότερα, κρίνεται αναγκαία
η περιστολή, τουλάχιστον κατά το ήμισυ,
του γραφειοκρατικού μηχανισμού, ο οποίος
απορροφά σημαντικό μέρος των δημόσιων
δαπανών και ουσιαστικά έχει μηδενικό οριακό προϊόν εργασίας. Με τον τρόπο αυτό θα
ήταν δυνατή η απόσπαση εργατικού δυναμικού με σκοπό να στελεχωθούν περισσότερο παραγωγικές επιχειρήσεις με σημαντική
συνεισφορά στο ΑΕΠ. Παράλληλα, αντί της
μείωσης των φόρων προτείνεται προσέλκυση ξένων επενδύσεων με τη χορήγηση
επιδοτήσεων και λοιπών παροχών, ώστε να
αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα μέσω της
διευρυμένης επενδυτικής δραστηριότητας.
Βαρύνουσας σημασίας είναι η εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
χώρας, όπως ο τουρισμός, οι φυσικοί πόροι και η στρατηγική της γεωγραφική θέση.
Αναδιάρθρωση θα έπρεπε να συντελεστεί
τόσο σε ασφαλιστικό όσο και σε συνταξιοδοτικό, ώστε οι παροχές να συμβαδίζουν με
τα κριτήρια της κοινωνικής δικαιοσύνης και
της αποτελεσματικότητας κατά Pareto. Με
στρατηγικές όπως οι προαναφερθείσες θα
ήταν δυνατό η χώρα μας να αντεπεξέλθει
της κρίσεως.

