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Η σηµασία της ανάκαµψης 
του 2017 	
Η ελληνική οικονοµία κατέγραψε θετικό 
ρυθµό µεγέθυνσης (1,4%) το 2017 -τον 
υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας- 
αφήνοντας οριστικά πίσω το υφεσιακό 
παρελθόν της. Όµως, τη δυναµική στην 
ανάκαµψη την προσδίδει τόσο ο ρυθµός όσο 
-κατά προτεραιότητα µάλιστα- η ποιότητα 
και βιωσιµότητά της, δηλαδή η προοπτική 
της. Και η ανάκαµψη του 2017 βασίστηκε 
αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου των 
παραγωγικών επενδύσεων (9,6%), των 
εξαγωγών αγαθών κι υπηρεσιών (6,7%) και 
της απασχόλησης (2%) που αποτελούν και 
τ ι ς τρε ι ς βασ ικές συν ιστώσες της 
κυβερνητικής αναπτυξιακής στρατηγικής 
για την αναµόρφωση του παραγωγικού 
υποδείγµατος της χώρας σε εξωστρεφή 
βάση και µε κοινωνική συµµετοχή και 
συνοχή (βλέπε Διαγράµµατα 1-2). 

Παρά τις συνολικά θετικές εξελίξεις, όµως, 
η στασιµότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης 
(0,1%), η κάµψη της δηµόσιας κατανάλωσης 
( -1 ,1%) και ελαφρά ταχύτερη των 
εξαγωγών αύξηση των εισαγωγών (7,2%) 
είχαν ως αποτέλεσµα η συµβολή του 
εξωτερικού τοµέα στο ΑΕΠ να καταστεί 
αρνητική. Ως εκ τούτου, το ΑΕΠ εξελίχθηκε 
λίγο χαµηλότερα από την επίσηµη 
πρόβλεψη (1,6%) στον Προϋπολογισµό του 

2018, αν και είναι πιθανό ο στόχος αυτός να 
επιτευχθεί µε την ανακοίνωση των 
οριστικών αποτελεσµάτων τον Οκτώβριο 
του 2018. 

Η αύξηση αυτή του ΑΕΠ θεωρήθηκε από 
ορισµένους αναλυτές ως αποτυχία, µε 
σ υ ν έ π ε ι α ν α 
χαρακτηρισθεί η 
ανάκαµψη ως 
χ α µ η λ ή , 
α δ ύ ν α µ η , 
ανισόρροπη ή 
και «χαµένη». 
Ωστόσο, οι εκτιµήσεις αυτές όχι µόνο δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, 
αλλά παραγνωρίζουν τα δεδοµένα και 
αδυνατούν να κατανοήσουν ότι, χωρίς να 
υποτιµώνται οι δυσκολίες και τα εµπόδια, 
βρισκόµαστε σε µία µεταβατική φάση µε 
ι δ ι α ί τ ερα θετ ι κά χαρακτηρ ισ τ ι κά . 
Συγκεκριµένα: 

1. Είχαµε τέσσερα συνεχόµενα τρίµηνα 
κλιµακούµενης οικονοµικής ανάκαµψης το 
2017, γεγονός που στην παγκόσµ ια 
κοινότητα θεωρείται απόδειξη οριστικής 
εξόδου από την ύφεση και εδραίωσης της 
ανάκαµψης µιας οικονοµίας. 

2. Η αύξηση του ΑΕΠ ήταν η µεγαλύτερη 
από το 2007, ενώ η αύξηση της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας το δ’ τρίµηνο του 2017 
ήταν η µεγαλύτερη από το 2006.  
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Δ2. Σωρευτικοί Ρυθµοί Μεγέθυνσης Βασικών Μεγεθών της Οικονοµίας, περίοδος 2014-2017

Δ1. Ρυθµός Οικονοµικής Μεγέθυνσης (%) για ΑΕΠ, Τελική Καταναλωτική Δαπάνη Νοικοκυριών και 
ΜΚΙΕΝ, Ακαθάριστος Σχηµατισµός Παγίου Κεφαλαίου, Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών 
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3. Ο ι π α ρ α γω γ ι κ έ ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς 
(Ακαθάρ ι σ τ ο ς Σχηµατ ι σµό ς Παγ ί ου 
Κεφαλαίου-ΑΣΠΚ), αυξήθηκαν µε διπλάσιο 
του επίσηµου στόχου ρυθµό (9,6% έναντι 5%) 
σηµειώνοντας τη µεγαλύτερη αύξηση της 
τ ελευτα ίας 10ε τ ίας . Συγκεκρ ιµένα , 
προσεγγίζουν τα επίπεδα του 2012 και 
συνεισφέροουν συνολικά το 50% της 
συνολικής ετήσιας αύξησης του ΑΕΠ, µετά 
την αφαίρεση της αρνητικής επίδρασης στην 
ανάπτυξη, των σχετιζόµενων µε τις 
επενδύσεις εισαγωγών.  

4. Π ρ ώ τ η φ ο ρ ά α π ό τ ο 2 0 0 0 
(τουλάχιστον) είχαµε τόσο ισχυρή αύξηση 
του ΑΣΠΚ (28,9%) το δ’ τρίµηνο έτους, 
συνεισφέροντας 3,3 ποσοστιαίες µονάδες 
στον ετήσιο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ στο 4ο 
τρίµηνο και αντανακλώντας τη δυναµική 
των επενδύσεων εκτός κατοικιών που 
αυξήθηκαν κατά 31,4% ετησίως (υψηλό 
11ετίας). 

5. Η Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία 
(ΑΠΑ) της βιοµηχανίας το 2017 βρέθηκε στο 
υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 7ετίας. 

6. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 
οικονοµίας µε βάση τις τελικές τιµές 
κατανάλωσης αυξήθηκε 0,8% έναντι του 
2016 και 10,7% έναντι του 2010 (ΟΟΣΑ). 

7. Οι εξαγωγές αγαθών κι υπηρεσιών το 
2017 είχαν τη δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση 
της τελευταίας 10ετίας και ανήλθαν στο 
ιστορικό επίπεδο ρεκόρ των 60 δις ευρώ.  

8. Συγχρόνως , η επ ιχε ιρηµατ ική 
δραστηριότητα το 2017 παρουσιάζει 
αυξανόµενη δυναµική µε την καθαρή 
δηµιουργία 5.993 επιχειρήσεων, την για 
πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης 
ετήσια αύξηση της πιστωτικής επέκτασης 
προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (0,4%) και τη 
λειτουργική κερδοφορία προ φόρων των 
ελληνικών επιχειρήσεων να αυξάνει 1,6% για 
πρώτη φορά από το 2008 και 2,0% ετησίως το 
4ο τρίµηνο (βλέπε Διάγραµµα 3).  

9. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της 
απασχόλησης από 0,7% που ήταν την περίοδο 

2013-2014 αυξήθηκε σε 1,9% την περίοδο 
2014-2016 και 2,2% το διάστηµα 2016-2017, 
δηλαδή τριπλασιάστηκε σε σχέση µε την 
πρώτη άνοδο του 2014.  

10. Αντίστοιχα, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
µείωσης της ανεργίας από -4,2% την περίοδο 
2013-2014 ανήλθε σε -5,8% την περίοδο 
2014-2016 και -9,2% την περίοδο 2016-2017, 
δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε. 

Δ3. Καθαρές Νέες Συστάσεις Επιχειρήσεων  

Πηγή: ΓΕΜΗ (για το 2018 έχουν γίνει εκτιµήσεις 
βάσει των αποτελεσµατων του α΄ 3µήνου) 

Συνεπώς και εδραίωση της ανάκαµψης 
είχαµε το 2017 και δυναµική ανέλιξη από 
τρίµηνο σε τρίµηνο, µε κορύφωση της 
ανάκαµψης το δ’ τρίµηνο χάρις στις 
επενδύσε ις , τ ις εξαγωγές και την 
απασχόληση. Τα δε δηµοσιεύµατα πως η 
µεγάλη αύξηση των επενδύσεων το 2017 
οφείλεται κυρίως στις αγορές οχηµάτων 
από τις εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων 
και τα τουριστικά γραφεία µακράν απέχουν 
από τη συνολική πραγµατική εικόνα.  
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Το νέο παραγωγικό 
υπόδειγµα κι ο ενάρετος 
κύκλος 
Βεβαίως, το αναπτυξιακό αποτέλεσµα του 
2017 υστερεί έναντι του στόχου εξαιτίας της 
αδυναµ ί α ς αύξησης της ι δ ιωτ ικής 
κατανάλωσης (0,1% έναντι στόχου 0,9%) σε 
συνθήκες δηµοσιονοµικής προσαρµογής 
και  του µεγαλύτερου (του στόχου) 
πρωτογενούς πλεονάσµατος, το οποίο όµως 
κρίνεται απαραίτητο για την ενίσχυση της 
αξιοπιστίας, την αναδιάρθρωση του χρέους 
µε ευνοϊκότερους όρους και την άσκηση 
αναδιανεµητικής πολιτικής. Η αύξηση 
κυρίως της έµµεσης φορολογίας και η 
συνακόλουθη πίεση επί του διαθέσιµου 
εισοδήµατος, απλώς ισοσκελίστηκε από την 
αύξηση της απασχόλησης και των 
πραγµατικών αµοιβών εξαρτηµένης 
εργασίας διατηρώντας ουσιαστικά στάσιµη 
την ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη (βλέπε 
Διάγραµµα 4). Κατάσταση που αναµένεται 
να µεταστραφεί θετικά το 2018 όσο η 
ανεργία µειώνεται, ο µέσος µ ισθός 
ανακάµπτει και ολοκληρώνεται οµαλά το 
Πρόγραµµα ενισχύοντας την καταναλωτική 
εµπιστοσύνη. 

Δ4. Καταναλωτική Δαπάνη (εκατ. ευρώ) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Η ανάκαµψη αυτού του είδους δίνει 
προτεραιότητα σε εξαγωγές-επενδύσεις-
απασχόληση. Είναι, δε, συµβατή µε τον νέο 

αναπτυξιακό σχεδιασµό που βασίζεται από 
τ η ν µ ί α σ τ η ν αποκα τ άσ τ α σ η τ η ς 
εµπιστοσύνης πιστωτών και επενδυτών 
όσον αφορά την ικανότητα δηµοσιονοµικής 
αυτοπειθάρχησης, µεταρρυθµ ιστικής 
π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή ς κ α ι α λ λ α γ ή ς τ ω ν 
παραγωγικών δοµών της ελληνικής 
οικονοµίας, και από την άλλη στην µείωση 
της ανεργίας και στη διατήρηση της 
κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς σ υ ν ο χ ή ς µ ε ά σ κ η σ η 
α ν α δ ι α ν ε µ η τ ι κ ώ ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν κ α ι 
ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτου. 
Και αυτό γιατί η κυβερνητική πολιτική δεν 
προτάσσει την οικονοµική ανάπτυξη έναντι 
της εισοδηµατικής αναδιανοµής όπως κατά 
κανόνα κάνουν οι ορθόδοξες οικονοµικές 
πολ ι τ ι κ έ ς , αλλά τ ι ς επ ιδ ιώκε ι εκ 
παραλλήλου θεωρώντας την κοινωνική 
συνοχή προϋπόθεση της β ιώσ ιµης 
ανάπτυξης.  

Στον βαθµό, όµως, που ανακτάται η 
εµπιστοσύνη, ανακάµπτουν οι επενδύσεις 
και το πρόγραµµα ολοκληρώνεται, γίνεται 
ολοένα και πιο φανερό ότι για την επίτευξη 
της µακροχρόνιας βιωσιµότητας της 
οικονοµικής ανάπτυξης είναι καθοριστική η 
υλοποίηση των µέτρων ελάφρυνσης του 
χρέους ή/και δυνητικού περιορισµού των 
στόχων των πρωτογενών πλεονασµάτων.  

Με άλλα λόγια, η µεν ποιοτική και 
διαρθρωτική ανάκαµψη της οικονοµίας 
πείθει τους πιστωτές και τις αγορές πως η 
Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό δρόµο, 
συγχρόνως όµως η µέτρια ποσοτικά 
ανάκαµψη αποδεικνύει πως µία οικονοµία 
όπως η ελληνική που πρακτικά κατέρρευσε 
επί σειρά ετών, µπορεί να συνέλθει 
γρήγορα µόνον αν διαθέτει ένα πιο 
αναπτυξιακό µείγµα πολιτικής (π.χ. 
ταχύτερες αδειοδοτήσεις επενδύσεων, 
ουσιαστική κεφαλαιακή ενίσχυση κι 
ενεργοποίηση Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
εξαίρεση αµυντικών δαπανών – λόγω 
εθνικού κινδύνου - ή Προγράµµατος 
Δηµοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ, από στόχους 
δηµοσ ιονοµ ι κής προσαρµογής ) κα ι 
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περιορίσει το φορτίο που την βαραίνει 
(αναδιάρθρωση χρέους).  

Συνεπώς, το αποτέλεσµα του 2017 ενισχύει 
τόσο την επενδυτική εµπιστοσύνη όσο και 
την διαπραγµατευτική ισχύ της ελληνικής 
κυβέρνησης για αναδιάρθρωση του χρέους 
και µία ευνοϊκότερη συµφωνία σχετικά με 
τους όρους της μεταμνημονιακής 
εποχής.  

Θέτει, δε, τις βάσεις για ενεργοποίηση 
ενός ενάρετου κύκλου σύμφωνα με τον 
οποίο μία ηπιότερη δημοσιονομική 
προσαρμογή με μετριοπαθή οικονομική 
α ν ά κ α μ ψ η ( μ έ σω ε π ε ν δ ύ σ εω ν , 
εξαγωγών, απασχόλησης), παράλληλη 
ολοκλήρωση του Προγράμματος και 
παραγωγικό μετασχηματισμό της 
οικονομίας, οδηγεί σε βελτίωση της 
εμπιστοσύνης αγορών /επενδυτών , 
ελάφρυνση χρέους εκ μέρους των 
πιστωτών και μεγαλύτερο δημοσιονομικό 
χώρο για τόνωση της αναπτυξιακής και 
αναδιανεμητικής πολιτικής με κατάληξη 
τη δημιουργία όρων βιώσιμης και δίκαιης 
ανάπτυξης. 

2018, προς επιτάχυνση και 
διάχυση της ανάπτυξης 
Ακριβώς επειδή η ανάκαµψη της οικονοµίας 
το 2017 βασίστηκε σε υγιείς δυνάµεις, 
αναµένεται να οδηγήσει σε ισχυρότερη 
µεγέθυνση το 2018 (2,3%). Η εκτίµηση αυτή, 
η οποία είναι συµβατή µε τις επίσηµες 
προβλέψεις (κυβέρνησης και διεθνών 
οργανισµών), βασίζεται επίσης στο κλείσιµο 
της τρίτης αξιολόγησης, την επιτάχυνση 
αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας και των 
µεταρρυθµ ίσεων, την πίστη για την 
ολοκλήρωση του Προγράµµατος, καθώς και 
στην έναρξη των συζητήσεων για την 
ελάφρυνση του χρέους που έχουν ως 
συνέπεια την σαφή βελτίωση των δεικτών 
οικονοµικού κλίµατος (βέλεπε Πίνακες 1-2). 

Τη δραστική βελτίωση του οικονοµικού 
κλίµατος επιβεβαιώνουν τόσο οι πολύ θετικές 
προβλέψεις του ΙΟΒΕ για επενδυτική έκρηξη 
στη βιοµηχανία µε αύξηση επενδύσεων 12% 
το 2017 και 15,4% το 2018, όσο και η πτώση 
των επιτοκίων σε προ κρίσης επίπεδα. 

Στη βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος 
συµβάλλουν, επίσης, η αυτοδύναµη έξοδος 
της Ελλάδας στις αγορές, η δηµιουργία ενός 
ταµείου - ασπίδα προστασίας (cashbuffers) 
ύψους 18 δις που διασφαλίζει τους επενδυτές 
από αστάθµητους κινδύνους, η απεµπλοκή 
των επενδύσεων στο Ελληνικό και τον 
Οργανισµό Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), τα 
επίπεδα - ρεκόρ των χρηµατοδοτήσεων από 
την ΕΤΕπ - EBRD και οι δηµοπρατήσεις 1,5 δις 
για δηµόσια έργα το 2018. 

Π1. Δείκτες Οικονοµικού Κλίµατος το 2018 
(ποσοστιαίες µεταβολές µεταξύ Φεβρουαρίου 
2018 και Φεβρουαρίου 2017 και 2014) 

Πηγή : ΙΟΒΕ και Markit 

Π2. Δείκτες Επιχειρηµατικών Προσδοκιών 
(ποσοστιαίες µεταβολές µεταξύ Φεβρουαρίου 
2018 και Φεβρουαρίου 2017 και 2014) 

Πηγή : ΙΟΒΕ  
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2014 2017 2018 2018/
2017

2018/
2014

Δείκτης 
Οικονοµικού 
Κλίµατος

95,1 93,1 104,3 12,0% 9,7%

Δείκτης 
Καταναλωτικής 
Εµπιστοσύνης

-63,1 -73,3 -53,0 38,3% 19,1%

Δείκτης  (ΡΜΙ) 
Υπευθύνων 
Προµηθειών 
στη Βιοµηχανία

51,3 47,7 56,1 17,6% 9,4%

2014 2017 2018 2018/
2017

2018/
2014

Βιομηχανία 89,9 91,8 103,1 12,3% 14,7%

Κατασκευές 80,4 46,2 63,4 37,2% -21,1%

Λιανεμπόριο 82,4 90,1 93,9 4,2% 14,9%

Υπηρεσίες 79,3 76,9 87,6 13,9% 10,5%
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Όµως, τις ευοίωνες προοπτικές για το 2018 
ήδη επικυρώνουν και οι πλέον πρόσφατες 
οικονοµικές εξελίξεις:  

• Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν τον 
Ιανουάριο κατά 18,5% σε ετήσια βάση και 
κατά 19,3% χωρίς τα πετρελαιοειδή όταν τον 
Ιανουάριο του 2017 και 2016 η αύξηση ήταν 
7,3% και -4,3% αντίστοιχα. 

• Η πιστωτική επέκταση προς τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε 0,6% τον 
Ιανουάριο έναντι µείωσης κατά -0,5% τον 
αντίστοιχο µήνα του 2017. 

• Το δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 
2018 οι πωλήσεις οχηµάτων αυξήθηκαν 
συνολικά 41,6% ετησίως έναντι 16,8% το 
αντίστοιχο δίµηνο του 2017.  

• Το ΠΔΕ αυξήθηκε ετήσιως κατά 209% 
τον Ιανουάριο και 27% τον Φεβρουάριο του 
2018, έναντι -80% και -34% αντίστοιχα το 
2017. 

• Από το 2007 έως και το 2016 ο 
αριθµός των χρεοκοπιών στην Ελλάδα 
σταθερά αυξανόταν, αντίθετα µε το 2017 
όταν µειώθηκε (-8%) και το 2018 που 
προβλέπεται να µειωθεί ακόµη ταχύτερα 
(-12%) σύµφωνα µε οικονοµική έρευνα της 
Atradius, Μάρτιος 2018 (βλέπε Διάγραµµα 5).  

• Το ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων 
µισθωτής εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ) του διµήνου 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2018 είναι θετικό 
κατά 86 θέσεις εργασίας, όταν το αντίστοιχο 
διάστηµα πέρυσι ήταν αρνητικό κατά 4.879 
θέσεις εργασίας. 

• Το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης 
ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές 
τράπεζες (ELA) µειώθηκε το α’ δίµηνο 2018 
στο ποσό των 16,6 δις ευρώ, γεγονός που 
αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των 
ελληνικών τραπεζών, λαµβανοµένων υπόψη 
των ροών που προέρχονται από καταθέσεις 
του ιδιωτικού τοµέα και από την πρόσβαση 
των τραπεζών στις χρηµατοπιστωτικές 
αγορές. 

• Τέλος, το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο τον 
Ιανουάριο 2018 ήταν θετικό και διπλάσιο του 
αντίστοιχου του 2017, ενώ τo spread των 
10ετών οµολόγων ήταν 332 µονάδες βάσης 
(µ.β.) έναντι 679 µ.β. τον Ιανουάριο 2017 και 
414 µ.β. τον Δεκέµβριο 2017. 

Ανάπτυξη για ποιόν ; 
Ωστόσο, το ζητούµενο για το 2018 δεν είναι 
µόνον η αύξηση του ρυθµού ανάκαµψης της 
οικονοµ ίας αλλά και η διάχυση των 
ωφελειών της σε µεγαλύτερο µέρος της 
κοινωνίας. Γιατί τo σηµαντικότερο είναι η 
ανόρθωση της οικονοµίας να έχει άµεσο 
αντίκρισµα στους όρους διαβίωσης της 
ελληνικής κοινωνίας, η οποία υπέστη τα 
πάνδεινα την περίοδο της οικονοµικής 
κρίσης. 

Δ5 . Ε τήσ ι α Ποσοσ τ ι α ί α ( % ) Μεταβολή 
Επιχειρηµατικών Χρεοκοπίων (εκτιµήσεις για 
2018) 

Πηγή: Atradius 

Μολονότι, δε, την ελληνική κοινωνία 
εξακολουθούν να σκιάζουν τα βάρη της 
κρίσης το µεγαλύτερο µέρος των οποίων έχει 
επωµιστεί η µεσαία τάξη, το φως στην άκρη 
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του τούνελ γίνεται πλέον ορατό για ολοένα 
και περισσότερο κόσµο.  

Βεβαίως, το γ’ µνηµόνιο µολονότι µείωσε 
δραστικά τα πρωτογενή πλεονάσµατα που 
είχαν συµφωνηθεί µε το β’ µνηµόνιο και κατ’ 
επέκταση περιόρισε τα δηµοσιονοµικά βάρη 
που θα επωµίζονταν η ελληνική κοινωνία, 
δεν απέφυγε, ωστόσο, κάποιες νέες 
φορολογικές κυρίως επιβαρύνσεις για τον 
ελληνικό λαό και τη µεσαία τάξη πρωτίστως, 
µην επιτρέποντας αύξηση του διαθέσιµου 
πραγµατικού εισοδήµατος: το µεν εισόδηµα 
εξαρτηµένης εργασίας το 9µηνο 2017 
αυξήθηκε 2,2% και σε σταθερές τιµές 1,2% 
έναντι της ίδιας περιόδου του 2016, ενώ το 
διορθωµένο ακαθάριστο διαθέσιµο εισόδηµα 
αυξήθηκε 1,2% και σε σταθερές τιµές 0,2% 
αντίστοιχα. Γεγονός που υποδηλώνει µία 
µικρή έστω κάµψη του πραγµατικού καθαρού 
διαθέσιµου εισοδήµατος λόγω της αύξησης 
της φορολογικής πίεσης. 

Δεν πρέπει εντούτοις να λησµονούµε πως η 
κρίση αύξησε αρχικά τη τάση φοροδιαφυγής 
µε συνέπεια να µην δηλώνεται και να 
υποεκτιµάται µεγαλύτερο µέρος του 
διαθέσιµου εισοδήµατος. Στη φοροδιαφυγή 
αυτή κι όχι στη µείωση της αποταµίευσης 
(όπως ορισµένοι εκτιµούν) οφείλεται κυρίως 
η υψηλότερη του διαθέσιµου εισοδήµατος 
καταναλωτική δαπάνη. Γιατί διαφορετικά δεν 
θα είχαµε αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων 
κατά 4 δις ευρώ το 2017.  

Συνεπώς, παρά την υψηλή φορολογία, οι 
αναφορές σε όψιµη κοινωνική διάλυση ή και 
γενικευµένη καταστροφή της µεσαίας τάξης 
δεν ευσταθούν, αφού δεν έχει κανείς παρά 
να κοιτάξει την επιστροφή της κυκλοφορίας 
των αυτοκινήτων στα προ κρίσης επίπεδα, 
την αύξηση του εγχώριου τουρισµού, την 
πληρότητα των ξενοδοχείων τις µέρες των 
εορτών, την επανεκκίνηση της ιδιωτικής 
οικοδοµικής δραστηριότητας και τις σταθερά 
αυξανόµενες πωλήσεις ΙΧ αυτοκινήτων και 
µοτοσυκλετών για να διαπιστώσει του λόγου 
το αληθές (βλέπε Διάγραµµα 6). 

Με τις επισηµάνσεις αυτές σε καµ ία 
περίπτωση δεν επιδιώκεται ο εξωραϊσµός της 
εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης στην οποία 
έχει περιέλθει το 1/3 του ελληνικού 
πληθυσµού µετά από 8 χρόνια ύφεσης και 
κρίσης. Στόχος, ωστόσο, είναι η  χωρίς 
εφησυχασµούς ανάδειξη των σηµαντικών 
βηµάτων προόδου που έχουν συντελεστεί σε 
µ ία σειρά µέτωπα στη διάρκεια της 
τρέχουσας διακυβέρνησης και τα οποία 
αποτελούν ζωντανή πηγή αισιοδοξίας για το 
άµεσο µέλλον.  

Δ6. Δείκτης Εµπορίου Αυτοκινήτων (µ.ο. έτους) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Συγκεκριµένα, την περίοδο 2014-2017 (βλέπε 
Πίνακα 3): 

1. Δηµιουργήθηκαν 217.000 καθαρές 
θ έ σ ε ι ς ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι τ ο π ο σ ο σ τ ό 
απασχόλησης (15-64 ετών) αυξήθηκε κατά 
4,1 εκατοστιαίες µονάδες (ε.µ.) από 49,4% το 
2014 σε 53,5% το 2017. Επίσης, το ποσοστό 
µερικής απασχόλησης από 10,5% έπεσε σε 
9,8%. 

2. Ο αριθµός των ανέργων της χώρας 
µειώθηκε αντίστοιχα  κατά 240.000, εκ των 
οποίων 190.000 ήταν µακροχρονίως άνεργοι, 
και το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε 5 ε.µ.. 

3.  Αντίστοιχα, το πόστο µακροχρόνιας 
ανεργίας µειώθηκε κατά 3,9 εκατοστιαίες 
µονάδες ενώ το πόστο ανεργίας των νέων 
µειώθηκε κατά 9,1 το ίδιο διάστηµα. 
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4. Ο πληθυσµός που διαµένει σε 
νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο 
µειώθηκε κατά 297.000 άτοµα από 1.334.000 
το 2014 σε 1.037.000 το γ΄ τρίµηνο 2017. 

Π3. Δείκτες  Απασχόλησης και Ανεργίας  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Επίσης, µεταξύ 2014 και 2016 (βλέπε Πίνακα 
4):  

1. Το ποσοστό των ευρισκοµένων σε 
κίνδυνο φτώχειας µετά τις κοινωνικές 
µεταβιβάσεις µειώθηκε από 22,1% σε 21,2%. 

2. Το ποσοστό των ατόµων µε υλικές 
στερήσεις µειώθηκε από 39,5% σε 38,5%. 

3. Η ανισοκατανοµή εισοδήµατος βάσει 
της σύγκρισης ανώτατου και κατώτατου 
πεντηµόριου (S80/S20) µειώθηκε από 4,1 σε 
3,9. 

4. Επίσης, η ανισοκατανοµή εισοδήµατος 
βάσει συντελεστή Gini µειώθηκε ελαφρά από 
34,5 σε 34,3. 

Τέλος, µεταξύ των περιόδων 2012-2014 και 
2 0 1 5 - 2 0 1 7 ( µ έ σ ο ι όρο ι π ερ ι ό δων ) 
παρατηρήθηκε ότι: 

1. Ο αριθµός των Μικροµεσα ίων 
Επιχειρήσεων (ΜµΕ) αυξήθηκε κατά 5.000, 

από 701.000 σε 706.000 (SME Performance 
Review , 2017). 

2. Ο αριθµός των απασχολουµένων σε 
ΜµΕ αυξήθηκε κατά 77.000, από 1.879.000 
σε 1.956.000.  

3. Ο αριθµός των πλειστηριασµών 
µειώθηκε κατά 70% περίπου από 20.000 σε 
6.000 περίπου.  

Π4. Βασικοί Δείκτες Συνθηκών Διαβίωσης 
(τελευταία διαθέσιµα στοιχεία) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Αν όλα τα παραπάνω θετικά συνέβησαν σε 
µία περίοδο αθροιστικά χαµηλής επέκτασης, 
αντιλαµβάνεται κανείς τι περαιτέρω 
αναπτυξιακά περιθώρια υπάρχουν τώρα που 
η οικονοµία ανακάµπτει και προσεχώς 
βγαίνει από τα µνηµόνια. 

Το καθαρό αποτύπωµα της 
νέας αναδιανεµητικής και 
κοινωνικής πολιτικής 
Είναι αυτονόητο πως η καλύτερη κοινωνική 
πολιτική είναι αυτή καθιστά την κοινωνία 
συµµέτοχο στην ανάπτυξη, δηλαδή αυτή που 
αυξάνει τα εισοδήµατα, την αγοραστική 
δύναµη και την καταναλωτική δαπάνη. Όχι 
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2014 2016 2014/
2016

Κίνδυνος Φτώχιας 
(κοινωνικές 
µεταβιβάσεις) 

22,1 21,2 -0,9

Άτοµα µε υλικές 
στερήσεις

39,5 38,5 -1,0

Πληθυσµός σε κίνδυνο 
φτώχιας ή κοινωνικού 
αποκλεισµού %

36,0 35,6 -0,4

Δείκτης κατανοµής 
εισοδήµατος σε 
πεντηµόρια (S80/S20)

4,1 3,9 -0,2

Δείκτης κατανοµής 
εισοδήµατος βάσει 
συντελεστή Gini

34,5 34,3 -0,2

2014 2017 2014/ 
2017

Απασχολούµενοι 3536 3824 217

Άνεργοι 1275 970 -240

% Απασχόλησης 
(15-64 ετών)

49,4 53,5 4,1

% Μερικής 
Απασχόλησης

10,5 9,8 -0,7

% Ανεργίας 26,5 21,5 -0,5

% Μακρχόνιας 
Ανεργίας

19,5 15,6 -3,9

% Ανεργίας Νέων 
(15-24 ετών)

52,7 43,6 -9,1
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µόνο για το πλουσιότερο 10-20% της 
κοινωνικής πυραµίδας αλλά για το σύνολο ή 
τουλάχ ισ τον την πλε ι ονό τη τά τη ς . 
Προϋπόθεση να συµβεί αυτό είναι να µην 
αντιµετωπίζεται η αύξηση της απασχόλησης 
και της αναδιανοµής ως υποπροϊόν της 
ανάπτυξης (προσέγγιση από πάνω προς τα 
κάτω) αλλά να διενεργείται παράλληλα η 
τόνωσή της (προσέγγιση και από κάτω προς 
τα πάνω). 

Αυτό επιχειρήθηκε ως τώρα από την 
παρούσα κυβέρνηση στο βαθµό που το 
επέτρεψαν οι µνηµονιακές δεσµεύσεις της 
χώρας και γι’ αυτό είχαµε τόση αύξηση της 
απασχόλησης και µείωση, ιδιαιτέρως, της 
µακροχρόνια άνεργιας (βλέπε Διάγραµµα 7) 
παρά την οριακή ύφεση το 2015-2016 και τη 
µέτρια ανάκαµψη το 2017. Για το 2018 
προβλέπεται η ενδυνάµωση της κοινωνικής 
και αναδιανεµητικής πολιτικής µε την 
δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, 
τη διευκόλυνση εξυπηρέτησης των χρεών 
(βλέπε ρύθµιση 120 δόσεων ακόµη και για 
χρέη κάτω των 20.000 ευρώ) και σειρά 
µέτρων µεταρρύθµ ισης του κράτους 
κοινωνικής πρόνοιας που θα οδηγήσουν στην 
αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 
0,5% κι ακολούθως 1,4% το 2019 και το 2020 
και στην άµβλυνση των ανισοτήτων. 

Δ7. Ποσοστό της Μακροχρόνια Ανεργίας 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Έτσι, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι 
χρηµατοδοτικές ανάγκες του κράτους, να 
ανασυγκροτηθεί παραγωγικά η οικονοµία και 
να τονωθεί η κοινωνική συνοχή στα πλαίσια 

µίας συνολικής, µεσοπρόθεσµης λύσης για 
την οικονοµία εξειδικεύτηκαν για το 2018 
συµπληρωµατικές δράσεις 0,3% του ΑΕΠ, ενώ 
δόθηκαν περαιτέρω εγγυήσεις για τη 
µεσοπρόθεσµη διατήρηση των υψηλών 
πρωτογενών πλεονασµάτων µέσω ενός 
πακέτου που θα εφαρµοστεί µετά το τέλος 
του προγράµµατος, αναδιαρθρώνοντας την 
αναλογία πηγών χρηµατοδότησης της γενικής 
κυβέρνησης κατά τρόπο πιο φιλικό προς την 
ανάπτυξη. Το πακέτο προωθεί εξοικονόµηση 
ύψους 2% του ΑΕΠ, που θα προέρχεται 
ισοµερώς από τη διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης εισοδήµατος για τα φυσικά πρόσωπα, 
µε έναρξη εφαρµογής το 2020, και από τη 
µεταρρύθµ ι ση του συνταξ ιοδοτ ικού 
συστήµατος, µε µείωση της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης, που θα εφαρµοστεί από το 2019.  

Ταυτόχρονα, όµως, το πακέτο προωθεί µία 
δέσµη εξισορροπητικών παρεµβάσεων ίσης 
αποτίµησης, µε έναρξη εφαρµογής το 2019 
και σκοπό τη µεταβολή του δηµοσιονοµικού 
µ ε ί γ µα τ ο ς προ ς : (α ) σ τ ο χ ε υ µ έ ν ε ς 
φορολογικές ελαφρύνσεις (µείωση ΕΝΦΙΑ, 
εισφοράς αλληλεγγύης, φορολογικών 
συντελεστών εισοδήµατος φυσικών και 
νοµ ι κών προσώπων ) , (β ) δηµόσ ι ε ς 
επενδύσεις (υποδοµές), (γ) ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης και (δ) κοινωνικές 
δαπάνες (στοχευµένες παροχές κοινωνικής 
πρόνοιας, όπως η θέσπιση επιδόµατος 
κατοικίας, η αύξηση του επιδόµατος τέκνων 
και η επέκταση προγραµµάτων παροχής 
σχολικών γευµάτων και προσχολικής 
εκπαίδευσης). Πλέον αυτών, προβλέπονται 
επιπρόσθετες παρεµβάσεις κοινωνικής 
προστασίας και φορολογικών ελαφρύνσεων 
που εκµεταλλεύονται το δηµοσιονοµικό χώρο 
που δηµιουργούν η αυξηµένη εισπραξιµότητα 
και η οικονοµική µεγέθυνση.  

Ήδη, µε τη λήξη του προγράµµατος τον 
προσ ε χή Αύγουσ τ ο κα ι λόγω των 
περισσότερων βαθµών ελευθερίας που θα 
έχουµε, σχεδιάζεται η εντός του 2018 
σταδιακή άρση των αδικιών, η ενίσχυση των 
κατώτερων στρωµάτων, αλλά πλέον και της 
µ ε σα ί α ς τ ά ξ η ς (βλ έπ ε ε λ ε ύθ ερου ς 
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επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους), 
ενώ εξετάζεται η ένταξη της αύξησης του 
κατώτατου µισθού στο εθνικό αναπτυξιακό 
σχέδιο στο βαθµό που το επιτρέπουν οι 
δηµοσιονοµικοί περιορισµοί. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως για το 2017, η 
δηµοσιονοµική υπερ-απόδοση έναντι του 
στόχου του προγράµµατος για πρωτογενές 
πλεόνασµα 1,75% του ΑΕΠ επέτρεψε 
παρεµβάσεις κοινωνικής προστασίας 
συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, 
720 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν προς 
ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων 
νο ικοκυρ ιών , µε τη µορφή εφάπαξ 
κοινωνικού µερίσµατος - υπό συγκεκριµένα 
κριτήρια εισοδήµατος, περιουσίας και 
οικογενειακής κατάστασης – το οποίο έχει 
σχεδιαστεί να καλύπτει το 1/3 του 
πληθυσµού (3,5 εκατ. άτοµα ο συνολικός 
αριθµός των µελών των δικαιούχων 
νοικοκυριών), δηλαδή όσων βρίσκονται κάτω 
από το όριο της φτώχειας ή αντιµετωπίζουν 
συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού.  

Η παρέµβαση αυτή συµπληρώνεται από 
νοµοθετικές προβλέψεις αφενός για την 
κρατική κάλυψη του κόστους των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ωφέλειας στον τοµέα της 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αναµένεται να 
ωφελήσει το σύνολο των νοικοκυριών, και 
αφετέρου για την επιστροφή των εισφορών 
υ γ ε ι ο ν ο µ ι κ ή ς π ε ρ ί θ α λ ψ η ς π ο υ 
παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις µεταξύ 
1.1.2012 και 30.6.2016.  

Πέραν των ως άνω µορφών έκτακτης 
ανακατανοµής πόρων, το νέο πρόγραµµα 
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης (ή 
Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδήµατος) έρχεται 
να εν ισχύσε ι το δίκτυο κοινωνικής 
προστασίας. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 2016 
σε 30 δήµους της χώρας, επεκτάθηκε σε όλη 
τη χώρα από τον Φεβρουάριο του 2017, και 
αναµένεται να ωφελήσει 750.000 άτοµα που 
βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και 
αποκλεισµού.  

Ο µεγάλος αυτός αριθµός των ωφελούµενων 
από το πρόγραµµα υποδηλώνει βεβαίως το 

υψηλό ποσοστό του συνολικού πληθυσµού 
που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας. 
Σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
το ποσοστό του πληθυσµού σε κίνδυνο 
φτώχειας ήταν 21,2% το 2016 µετά τις 
κοινωνικές µεταβιβάσεις, έναντι 52,9% πριν 
από όλες τις κοινωνικές µεταβιβάσεις 
(κυρίως συντάξεις και κοινωνικά επιδόµατα, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΕΚΑΣ που 
αντικαθίσταται σταδιακά από το Ελάχιστο 
Εγγυηµένο Εισόδηµα). Αυτό σηµαίνει ότι οι 
κοινωνικές µεταβιβάσεις συµβάλλουν στη 
µείωση του κινδύνου φτώχειας κατά 31,7 
ποσοστιαίες µονάδες, από τις οποίες οι 27,7 
µονάδες οφείλονται σε συντάξεις και οι 4,0 
µονάδες σε κοινωνικά επιδόµατα. Τέλος, 
ενισχυτικό σε όλα τα παραπάνω πρέπει να 
θεωρηθεί η µείωση τους τελευταίους µήνες 
στις τιµές των ειδών διατροφής (βλέπε 
Διάγραµµα 8). 

Δ8. Ετήσιες Ποσοστιαίες (%) Μεταβολές Τιµών στα 
Είδη Διατροφής 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πως ένα πρόγραµµα κατά 
της παιδικής φτώχειας 
µειώνει τις ανισότητες  
Δεν θα επεκταθούµε εδώ στα πολυάριθµα 
συµπληρωµατικά µέτρα µεταρρύθµισης, της 
κοινωνικής πρόνοιας (πέραν του Κοινωνικού 
Εισοδήµατος Αλληλεγγύης), εκσυγχρονισµού 
και διαφάνειας του συστήµατός της, 
αντιµετώπισης της φτώχειας, προστασίας του 
παιδικού πληθυσµού, ενεργοποίησης κι 
εξειδίκευσης πολιτικών απασχόλησης, καθώς 
και αποκατάστασης των δοµών υγείας, αφού 
υπάρχει εκτενής αναφορά αυτών στην 
ε ι σ η γ η τ ι κ ή έ κ θ ε σ η τ ο υ Κ ρ α τ ι κ ο ύ 
Προϋπολογισµού του 2018. Ως γνωστόν, την 
περίοδο 2011-2014 οι δαπάνες για την υγεία 
υποχώρησαν δραµατικά (βλέπε Διάγραµµα 
9). Θα περιοριστούµε, όµως, ενδεικτικά στην 
ανάλυση της Κοµισιόν για τη µεταρρύθµιση 
του Προγράµµατος για τα επιδόµατα του 
παιδιού (βλέπε  Compliance Report, Greece, 
2 / 3 / 2 0 1 8 ) η οπο ί α σ το χ εύ ε ι σ τη ν 
αντιµετώπιση της αυξανόµενης παιδικής 
φτώχειας στην Ελλάδα. 

Δ9. Δαπάνες για την Υγεία (εκατ. ευρώ) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Όπως τονίζει η έκθεση, παιδιά κάτω των 18 
ετών, καθώς και η νεολαία µεταξύ 18 και 24 
ετών έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από την 
οικονοµική κρίση. Το µερίδιο των παιδιών 
που κινδυνεύουν από φτώχεια ή κοινωνικό 
αποκλεισµό στην Ελλάδα αυξήθηκε από 
28,7% το 2008 σε 37,5% το 2016. Παρόµοια, 

26,7% των παιδιών αντιµετωπίζουν σήµερα 
σοβαρή υλική στέρηση, σε σύγκριση µε 10,4% 
το 2008. Όταν ο κίνδυνος φτώχειας µετράται 
µε διατήρηση του κατωφλίου της φτώχειας 
στο επίπεδο του 2008, το ποσοστό των 
παιδιών που κινδυνεύουν από τη φτώχεια 
αυξάνεται από 23% σε 55,7% το 2016. 

Η µεταρρύθµιση παγιώνει τα υπάρχοντα 
επιδόµατα για το «ένα παιδί» και τη «µεγάλη 
οικογένεια» σε ένα ενοποιηµένο επίδοµα για 
το παιδί, το οποίο βελτιώνεται µε όρους 
επάρκειας, στόχευσης και ισότητας. 

Ειδικότερα, το επίδοµα χορηγείται σε 
οικογένειες µέχρι 15.000 ευρώ ισοδύναµου 
οικογενειακού εισοδήµατος (το οποίο για ένα 
ζευγάρι µε δύο παιδιά αντιστοιχεί σε 30.000 
ευρώ από το ακαθάριστο εισόδηµα που 
εισπράχθηκε από οποιαδήποτε πηγή). Το 
επίπεδο των µηνιαίων παροχών αυξάνεται 
σηµαντικά σε σύγκριση µε το προηγούµενο 
επίδοµα για το µοναδικό παιδί (70 ευρώ ανά 
παιδί στην πρώτη βαθµίδα εισοδήµατος, σε 
σύγκριση µε 40 ευρώ προηγούµενα). Μια 
υψηλότερη παροχή ανά παιδί χορηγείται για 
τ ο τ ρ ί τ ο κ α ι τ ο ε π ό µ ε ν ο π α ι δ ί 
αντισταθµ ίζοντας την κατάργηση του 
επιδόµατος για τη «µεγάλη οικογένεια 
(απευθυνόταν αποκλειστικά σε οικογένειες 
µε τρία ή περισσότερα παιδιά). Τα οφέλη 
µειώνονται στο 60% για εισοδήµατα της 
δεύτερης βαθµ ίδας και σε 40% για 
εισοδήµατα της τρίτης βαθµίδας;. Αυτή η 
σταδιακή απόσυρση των παροχών όσο 
αυξάνει το εισόδηµα συµβάλλει στη 
διατήρηση οικονοµικών κινήτρων για 
εργασία. 

Επιπλέον ποσά 260 εκατ. ευρώ διατίθενται 
για τις οικογενειακές παροχές το 2018, 
αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 40%. 

Η Ελλάδα είναι ένα από τα κράτη µέλη µε τα 
χαµηλότερα επ ίπεδα των δαπανών 
κοινωνικής προστασίας (ως ποσοστό του 
ΑΕΠ) προς τις οικογένειες και τα παιδιά. 
Χάρη στο σχεδιασµό του νέου επιδόµατος, οι 
περισσότεροι από αυτούς τους πρόσθετους 
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πόρους θα ωφελήσουν τα χαµηλότερα 
εισοδήµατα.  

Σύµφωνα µε την ΕΕ, το νέο όφελος 
αναµένεται να µειώσει τόσο την παιδική 
φτώχεια όσο και την ανισότητα. Νοικοκυριά 
που βρίσκονται στα χαµηλότερα δεκατηµόρια 
εισοδήµατος απολαµβάνουν έτσι την 
υψηλό τ ερη αναλογ ι κά αύξηση τ ου 
διαθέσιµου εισοδήµατός τους. Το ποσοστό 
κινδύνου φτώχειας για παιδιά κάτω των 18 
ετών αναµένεται να µειωθεί κατά 2 
ποσοστιαίες µονάδες, ενώ η συνολική 
εισοδηµατική ανισότητα, όπως µετριέται από 
τον συντελεστή Gini, θα µειωθεί κατά 0,35 
ποσοστιαίες µονάδες. 

Οι πολιτικές απασχόλησης 
κι αναδιανοµής ως βασικός 
πυλώνας της ανάπτυξης 
Σε µια αδύναµη και µε κοινωνική ανισότητα 
οικονοµία όπως η ελληνική, δεν αρκεί να 
επιδιώκεται η επίτευξη ενός συγκεκριµένου 
επιπέδου ανάπτυξης και επενδύσεων, µόνο 
µέσω της δηµοσιονοµικής λιτότητας και των 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων (όπως 
ε π ι β λ ή θ η κ ε α π ό τ ο π ρ ό γ ρ α µ µ α 
προσαρµογής). Η πολιτική αυτή, της από τα 
πάνω προς τα κάτω δ ιάχυσης των 
αποτελεσµάτων, µπορεί να έχει συνέπειες 
τόσο στην απασχόληση, όσο και στην 
κατανοµή του εισοδήµατος και την κοινωνική 
συνοχή.  

Οι κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν είναι 
πολλές και πρέπει να αντιµετωπιστούν, όπως 
στην κάλυψη της κοινωνικής προστασίας και 
κυρίως στην αντιµετώπιση της ανεργίας. 
Χρειάζεται η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση 
να ενισχυθεί µέσα από αναπτυξιακές 
πολιτικές και πολιτικές ενεργητικής 
απασχόλησης που να στοχεύουν άµεσα τους 
ανέργους.  

Η ύψιστη προτεραιότητα είναι να 
επανέλθει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης 
και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, χωρίς 
να δημιουργηθεί νέο χρέος. Από την 

έναρξη της  οικονομικής κρίσης η χώρα 
π λ ή τ τ ε τ α ι α π ό χ α μ η λ ά ε π ί π ε δ α 
επενδύσεων και υψηλά ποσοστά ανεργίας. 
Επιπλέον, αμφισβητείται το κατά πόσον η 
καινοτομία, οι τεχνολογικές μεταβολές 
και τα οφέλη και οι επιβαρύνσεις που 
συνοδεύουν το άνοιγμα των αγορών και 
των κοινωνιών κατανέμονται ομοιόμορφα 
στην κοινωνία.
Η ενίσχυση της απασχόλησης µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω του νέου αναπτυξιακού 
σχεδίου για τη χώρα, αλλά και µε την 
απευθείας χρηµατοδότηση των ευκαιριών 
απασχόλησης για όλους όσοι είναι έτοιµοι και 
πρόθυµοι να εργαστούν, προσφέροντας 
θέσεις εργασίας µέσω προγραµµάτων στον 
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, και στο µη 
κερδοσκοπικό ή κοινωνικό επιχειρηµατικό 
τοµέα. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζει το 
γεγονός ότι Έλληνες άνεργοι απειλούνται 
λιγότερο από την φτώχεια σε σύγκριση µε 
χώρες όπως, π.χ, Γερµανία, δηλαδή υπάρχει 
ένα άξιο αναφοράς πλαίσιο στήριξης (βλέπε 
Διάγραµµα 10).  

Δ10. Χώρες όπου οι Άνεργοι Απειλούνται 
Περισσότερο από την Φτώχεια (κίνδυνος 
φτώχειας ανέργων 15-64 ετών) 

Πηγή: Eurostat 

Συνεπώς η αντίστροφη δηµοσιονοµική 
πολιτική προσέγγιση από τα κάτω προς τα 
πάνω µπορεί να τείνει προς την πλήρη 
απασχόληση κατά τη διάρκεια περιόδων 
οικονοµικής επέκτασης και να βελτιώσει τα 
εισοδήµατα για τους χαµηλόµ ισθούς 
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εργαζοµένους, ταχύτερα απ’ ότι τα 
εισοδήµατα για τους υψηλά αµειβόµενους 
εργαζόµενους.  

Για τη βελτίωση του µηχανισµού της 
κατανοµής του εισοδήµατος είναι απαραίτητη 
η αντίστοιχη διόρθωση της παραγωγικής 
διαδικασίας και του µηχανισµού δηµιουργίας 
εισοδήµατος για τη συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων. Αυτό σηµαίνει πως στόχος 
είναι η πλήρης απασχόληση, µε σταθερούς 
και αξιοπρεπείς µισθούς και τα εισοδήµατα 
ν α α υ ξ ά ν ο ν τ α ι α ν ά λ ο γ α µ ε τ η ν 
π α ρ α γω γ ι κ ό τ η τ α . Ε π ι π λ έ ο ν ε ί ν α ι 
απαραίτητες οι αλλαγές στο κοινωνικό δίχτυ 
ασφαλείας ώστε να δοθούν ευκαιρίες 
απασχόλησης σε όλους τους πολίτες. Στο 
πλαίσιο αυτό για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων της δίκαιης ανάπτυξης και των 
ίσων ευκαιριών απασχόλησης καταρτίζεται 
το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας. 
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