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WELCOME
Η οικογένεια του Finance Club UoM απέδειξε περίτρανα κατά
την διάρκεια της φετινής απαιτητικής λόγω της πανδημίας του
COVID-19, ακαδημαϊκής χρονιάς 2020-2021 ότι μπορεί να
συνεχίσει την ανοδική πορεία ανάπτυξης που ακολουθεί από την
ίδρυσή της και έπειτα. Η τρίτη ετήσια έκδοση του περιοδικού του
συλλόγου μας είναι η επιτομή της προσπάθειας των ανθρώπων
που απαρτίζουν αυτήν την οικογένεια που μέσα σε δύσκολες
συνθήκες επιλέγουν τον δρόμο της αριστείας, της προόδου
και του εθελοντισμού, προωθώντας την χρηματοοικονομική
επιστήμη και την ακαδημαϊκή κοινότητα τόσο του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, όσο και άλλων πανεπιστημίων ανά την Ελλάδα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές της
τρίτης έκδοσης του περιοδικού μας που συνέβαλαν τα μέγιστα
για την δημιουργία ενός άρτιου αποτελέσματος που αποτελεί
διαφήμιση για το σύλλογο και την ακαδημαϊκή κοινότητα μας.
Οι προσδοκίες κάθε χρόνο είναι μεγάλες αλλά αποδεικνύεται
περίτρανα ότι με σκληρή δουλειά, μελέτη, μεθοδικότητα και
αποτελεσματικότητα παράγεται ένα άριστο αποτέλεσμα. Στον
σύλλογό μας πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον ανήκει σε
αυτούς που το προετοιμάζουν. Βλέποντας, ως πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου, όλη την φετινή πορεία των ενεργών
μελών, που αποτελούν μέλη των υποομάδων μας, να παράγουν
ακαδημαϊκό έργο από την αρχή της θητείας μου ως την τελευταία
μέρα, πιστεύω με σιγουριά ότι το μέλλον τους ανήκει και έρχεται
πολλά υποσχόμενο. Συγχαρητήρια σε όλους σας. Σας εύχομαι
καλή ανάγνωση.
Με εκτίμηση,
Ιωάννης Κασίμης | Πρόεδρος Finance Club UoM 2020-2021
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Abstract:

The term Islamic Banking and Finance is used when financial institutions abide by the law of Sharia, as
described in the book of Quran. Charging interest is prohibited, as well as speculating and selling items not
directly in one’s possession. The result is an alternative paradigm to conventional banking, in which common
practices in the financial world like day trading and short selling are banned, and can possibly lead to a
more socially responsible financial culture, as well as an increased resistance to economic shocks. This was
demonstrated in the Great Financial Crisis of 2008, where Islamic banks steered clear of the moral hazard in
their organizational culture that led conventional banks to their collapse, as well as a markedly better financial
performance as long as the crisis had not seeped in the real economy.

T

he origin of Islamic Banking and Finance can be
traced to the dawn of Islam and to the book of
Quran, while its modern manifestation was established
in the 1960’s, in Egypt. Today it is a $2.5 trillion
industry with hundreds of institutions located in more
than 80 countries. According to a 2019 State of Global
Islamic Economy report, total sharia-compliant assets
are expected to grow to $3.5 trillion by 2024 (Domat,
2020). The theoretical framework around Islamic
banks commands for adherence to the principles of
the law of Sharia, leading to certain prohibitions quite
unusual for the world of conventional banking and
finance.
The four main points that differentiate the
two are the following: Investing in the industries
of tobacco, gambling, alcohol and entertainment
is forbidden, as they are considered haram or
unacceptable by religious terms. Selling items that
are not directly in one’s possession is not allowed,
so short-selling is out of the question, as well as
excessive speculation -gambling. However, the most
crucial prohibition is that of interest (Riba), which
constitutes a fundamental mechanism of the Western
financial system.
The normative approach towards explaining
the ban on riba is that it drives poor people deeper into
poverty while creating more wealth for the lenders
who do not have to carry the risk of carrying out an
activity, for instance starting a business endeavor or
purchasing a home. This of course makes economic
inequality soar, fracturing societal cohesion. In Islam,
as well as in Christianity and Judaism, this type of
inequality is considered sinful, as all are equal in front
of God.

There have also been attempts at citing
economic reasons. For example, interest, as a
predetermined cost of production, tends to prevent
full employment (Khan l968; Ahmad n.d.; Mannan
l970). In the same vein, the institution of interest has
been pointed at as the cause of international financial
crises, as well as the cause of economic cycles.
(Ahmad l952; Su’ud n.d.). However, both studies did
not succeed demonstrating a causal relation between
interest on one hand, and unemployment or economic
cycles on the other (Ariff, 1988).
Sometimes in the research literature, the
“unearned income” aspect of interest is cited as a
reason for its prohibition. On first sight, rent on a
property and riba look similar, but rent differs in the
regard that the benefit to the tenant is certain while the
productivity of borrowed capital is not. Also, property
is the subject of wear and tear in contrast with a loan
that is not, so the owner must be reimbursed.
The prohibition of interest in Islamic Banking
and Finance (henceforth IBF) does not completely
remove the cost of capital, as it is recognized as
a factor of production. What is not allowed is an a
priori claim on the added value, inviting the question
of what could be a replacement mechanism. Profit
and Loss Sharing (henceforth PLS) has partly filled
in the role of riba. The reason PLS is acceptable
or halal is because the rate of return for the lender
is not predetermined and in fact losses incurred
are also shared. One large advantage of the PLS
institution is that unlike conventional banking, it
forces the Islamic banks to do their due diligence on
the viability and profitability of the project, while the
importance of collateral takes a back seat. Through
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this way economic development can be significantly
stimulated as projects with potential can be financed
despite the lack of collateral. However, in practice,
focus is shifted toward short-term finance which
carries the fewer risks (Ariff, 1988).
Not all financing needs, however, can be met
through equity and PLS, debt has been an essential
mechanism of Islamic finance. Nevertheless,
important differences remain between conventional
lending and IBF. Goods being sold must be legally
possessed (ruling out any kind of short selling) and
financial intermediation must be based on asset
purchases and lease transactions, thus expanding in
line with the real economy, limiting credit creation.
There are a number of financial instruments
used in IBF, similar in some ways with those of
conventional finance but also with key differences,
in order to conduct financial intermediation while
abiding to the law of Sharia. They can be summarized
as such (Clews, 2016):
Ø Istisna’a: A procurement contract whereby
payment is made by a buyer for goods to be
delivered at a later date. An Istisna’a structure is
used to finance the construction period of a project.
The Islamic financiers appoint the borrower as
their agent to procure the specific project assets.

for depositors a competitive return regardless of
profits or losses. While this may seem inefficient,
Islamic banks are expected to be concerned about
religious beliefs and taking into account the positive
correlation between religiosity and risk aversion of an
individual, Islamic institutions may face less risk than
conventional banks (Abedifar et. Al, 2013)
Despite the aforementioned advantages of
IBF, the industry is relatively young, especially when
compared to conventional banking, and as a result there
is major ongoing debate regarding the compliance of
many financial products offered by Islamic banks with
the law of Sharia. Sheikh Muhammad Taqi Usmani,
of the Accounting and Auditing Organization for
Islamic Finance Institutions (AAOIFI), a Bahrainbased regulatory institution that sets standards for the
global industry, said that 85% of Sukuk, or Islamic
bonds, were un-Islamic. Because Sukuk underpin the
modern-day Islamic financial system, and Usmani is
a pioneer and maybe the most important scholar of
IBF at this moment, one of its pre-eminent proponents
arguing that the epicentre of the system was flawed
sent shockwaves through the industry. Also many
critics see Islamic finance as an industry more driven
by cultural identity than practical problem solving,
as many Islamic financial institutions use the same
strategies and products as conventional banks, altered
Ø Ijara: A lease contract whereby a party is given on a surface level in order to preserve the form over
a ‘right of use’ in return for a rental payment. The the function.
Ijara structure is usually used for the operational
phase of a project financing in conjunction with an
Istisna’s structure during the construction phase

Islamic Banking and Finance in correlation

Ø Wakala: An agency contract whereby the with the Global Financial Crisis of 2008
Wakil acts in an agency capacity on behalf of the
The crisis of 2008 caused catastrophic
financier
consequences, shaving an estimated $4 trillion from
the world economy as direct losses (Seidu,2009). The
Ø Sukuk: The Islamic equivalent of a bond, aftermath, however, both in developing and advanced
although rather than a debt claim the investor economies is still hard to comprehend. The report of
owns a share in the underlying asset.
the Financial Crisis Inquiry Commission proposes
that major causes of the Global Financial Crisis
Ø Murabaha: A credit sale agreement pursuant to (henceforth GFC) were discrimination, moral failure,
which an agreed profit between a financier and a weak governance, easy money policy, imprudent
client is specified in a sale and purchase contract. lending, excessive debt and leverage, and regulation
and supervision failure. Despite the downturn,
Ø Musharaka: a joint partnership arrangement in IBF continued its superior growth compared to
which profits and losses are shared, according to a the conventional financial sector. Islamic banking
predetermined ratio.
scholars Kayed and Hassan (2011) claim that Islamic
One basic function of a bank, the deposits, banks survived the initial outburst of GFC because
also theoretically abides to different rules in IBF. most of the causes and practices that led to the crisis
Depositors get their due from conventional banks are not permissible under Islamic finance principles,
irrespectively of the bank’s profit or loss, while an including ethical practices, the prohibition of interest
Islamic bank is expected to share the realized profit (riba), and multi-level supervision mechanisms
or loss with account owners. This of course carries a (Alqahtani,2016). It ought to be noted that no Islamic
high withdrawal risk for Islamic banks and in practice bank went bankrupt though the crisis of 2008 or
they tend to deviate from the PLS model, securing needed a bailout with taxpayer money.

|7|

As mentioned above, Islamic finance is assetbased. In contrast, the conventional system is based
on debt and when applying for a loan, the client has to
pledge assets to secure the loan from the bank. This is
called a collateralized or secured loan and if the client
defaults on his debts the bank has the right to sell the
collateral to recover its losses. In the Islamic banking
system, money is not disbursed to the client, the bank
purchases the asset and ownership remains with the
bank until the client completes his payments, while
allowing the use of the asset. The bank has a stake
and a vested interest in the viability of the project,
discouraging excessive speculation (Gharar) and
greed, manifested in the GFC as banking institutions
knowingly issuing loans to homebuyers who could
not afford to repay them, asking for low or even no
documentation to confirm the credit rating and income
of potential homebuyers, the now infamous subprime
loans.
IBF institutes, according to their profit and
loss sharing principle, harvest extra profits but also
must bear unexpected losses, as such they must take
project scrutinizing very seriously. Islamic banks did
not have the ability to get rid of the risk the subprime
loans carried through securitization and hedging.
Hedging is only allowed in the case that is backed
by tangible goods and does not exceed the amount of
their value, like the case of an export where foreign
currency is needed. Derivatives like CDOs and CDS
are considered gambling and are forbidden, resulting
in the minimizing of risk and speculation (LSE,
Introduction to Islamic Finance, 2014), as well as the
metathesis of risk.

Excessive leverage was one of the main
triggers of the global financial crisis and the basis for
many sovereign debt crises that shake many countries
around the globe to this day. Total debts of developed
countries have reached a point between 300 and
600 % of their accumulated GDP. The asset-based
or asset-backed Islamic finance culture, through the
usage of Musharaka or Murabaha instruments, does
not purchase or sell any debt and as such steered clear
of Option ARMs and securitized loan derivatives that
were dependent on subprime loans and triggered the
collapse of 2008 (Baber, 2018).

Other common practices of the conventional
financial systems that carry excessive risk and
contributed to the GFC are prohibited in IBF. Margin
trading for instance, the use of borrowed capital to
purchase stocks or other financial instruments, is
not allowed because the institution of interest on the
borrowed money is involved, as well as a much greater
risk than non-margin trading because losses incurred
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can be greater than the capital borrowed. Day trading,
the very short-term buying and selling of financial
instruments, has been called unislamic because of the
very short period of ownership. Day traders must pay
interest and furthermore it is believed they do not truly
own the object of their trade, something considered
haram and is the same principle that prohibits short
selling (DeLorenzo et Al, 2017).
A toxic asset is defined as a financial instrument
whose value has fallen significantly and there is no
longer a functioning market, therefore cannot be sold
at a price satisfactory to the holder. Junk bonds, CDOs
and other derivatives during the crisis of 2008 were
being “marked to market” daily as their value could
not be reliably estimated, tanking the balance sheets
of financial institutions who had invested heavily on
such assets. Islamic banks, due to the partnership
nature of their dealings, give emphasis on the success
of the project they get involved and their tendency
for “debtlessness” in the way they conduct business
safeguarded their liquidity and solvency.
Islamic banks performed better than their
conventional counterparts during the beginning of
the GFC in a number of financial indicators including
growth, liquidity, leverage, riskiness, capital
adequacy and asset quality. However, in the postcrisis phase when the real economy started to suffer,
those indicators were also majorly affected (Baber,
2018).
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Οι Φορολογικοί Παράδεισοι της E.Ε. και τα Νέα
Παγκόσμια Φορολογικά Δεδομένα
Δημήτρης Τζάρας*, Ελευθερία Πινακά**
* Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΠΜΣ), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ερευνητικά μου ενδιαφέροντα
αποτελούν η ελεγκτική, η ίση κατανομή του πλούτου, η φορολογία και τα κοινωνικοοικονομικά.
**Λογιστική & Χρηματοοικονομική, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα
συμπεριλαμβάνεται η διεθνής φορολόγηση, ΔΠΧΑ, εταιρική λογιστική και τα συμπεριφορικα
χρηματοοικονομικά.

Περίληψη

Τα φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς
οικονομικές συζητήσεις, με την μεγαλύτερη έμφαση για κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων να δίνεται
τα τελευταία χρόνια. Στο παρόν άρθρο δίνεται ιδιαίτερη βάση στα ζητήματα της εταιρικής φορολόγησης,
των ενδοομιλικών συναλλαγών και της μετατόπισης των κερδών στους περίφημους φορολογικούς
παραδείσους, όπως και στις δριμείς επιπτώσεις τους στα φορολογικά έσοδα των δημόσιων αρχών. Οι
παραπάνω περιπτώσεις, εν έτη 2021, δεν αφορούν μονάχα τους επιχειρηματικούς κολοσσούς των Η.Π.Α ή
της Κίνας, αλλά και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ως
επίκεντρο παγκοσμιοποιημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη στη
διαμόρφωση του μελλοντικού φορολογικού τοπίου. Αναλύονται τα χρηματικά ποσά που καταλήγουν στους
φορολογικούς παραδείσους, οι σημερινές συνθήκες αλλά και το μέλλον του φορολογικού συστήματος στην
Ευρώπη αλλά και στον κόσμο.

Ο

περίφημος Αυστριακός οικονομολόγος Λούντβιχ
Χάινριχ φον Μίζες έγραψε κάποτε πως «Η
φορολόγηση των κερδών, ισοδυναμεί με φορολόγηση
της επιτυχίας» (Planning for Freedom; and Twelve
other Essays and Addresses-1962). Αυτή την άποψη
ασπάζεται εύλογα σύσσωμος ο επιχειρηματικός
κλάδος, ο οποίος στον κυκεώνα των διαρκών
οικονομικών προκλήσεων προσπαθεί να επιτύχει
τον θεμελιώδη στόχο του επιχειρείν, που δεν είναι
άλλος από την ‘μεγιστοποιηση του κερδους΄ και κατά
συνέπεια τη μεγιστοποίηση της επιτυχίας.
Η φορολόγηση, τροφοδοτεί δύο βασικούς
πυλώνες των αναπτυγμένων κρατών: 1) την
δημοσιονομική πολιτική μέσω της χρηματοδότησης
κρατικών δαπανών και 2) την περιβόητη ανακατανομή
του πλούτου με γνώμονα την πάταξη των
ανισοτήτων.Παρόλα αυτά, οι υψηλοί ή οι οριζόντια
επιβεβλημένοι φορολογικοί συντελεστές, όπως και
το υπερ-ανταγωνιστικό επιχειρηματικό τοπίο εν έτει
2021, συνήθως τοποθετούν κράτη και επιχειρήσεις
σε «αντίπαλα στρατόπεδα». Ο ανταγωνισμός σε
τέτοιου είδους παγκοσμιοποιημένες οικονομίες δεν
αφορά μονάχα τις επιχειρήσεις αλλά και τα ίδια τα
κράτη που βρίσκονται σε έναν φαύλο κύκλο διαρκών
αναδιαρθρώσεων για την βελτίωση του φορολογικού
τους συστήματος και την προσέλκυση ξένων
επενδύσεων. Το αμφιλεγόμενο ερώτημα που γεννάται
στις διεθνείς συσκέψεις είναι πως ο ανταγωνισμός

αυτός μπορεί να αποβεί υγιής και ταυτόχρονα πως
θα ελαχιστοποιηθούν τα φαινόμενα φοροδιαφυγής
και φοροαποφυγής κυρίως στις χώρες όπου γίνεται
η πρωτογενής παραγωγή της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Η μετατόπιση εταιρικών κερδών
σε χαμηλοφορολογούμενες περιοχές, οι οποίες δεν
σχετίζονται με την χρηματική εισροή του εκάστοτε
εσόδου αποτελεί τον πυρήνα του προβλήματος της
«εταιρικής φοροαποφυγής». Οι όροι «φοροδιαφυγή»
και «φοροαποφυγή» παρόλο που αποτελούν τις όψεις
του ίδιου νομίσματος, δεν είναι πανομοιότυποι, ενώ
συχνά συγχέονται. Ποιες όμως είναι οι κυριότερες
διαφορές τους;
Ο όρος "φοροδιαφυγή" αναφέρεται στην
παράνομη απόκρυψη φορολογητέας ύλης από τις
δημόσιες αρχές «κατά παράβαση του φορολογικού
νόμου» (σύμφωνα και με τον ελληνικό νόμο
4174/2013). Επακόλουθο της φοροδιαφυγής είναι
η επιβολή του ποινικού κώδικα στην οντότητα.
Παραδείγματα φοροδιαφυγής όπως μπορούν να
εντοπιστούν και στον ελληνικό νόμο (4174/2013)
είναι η μη απόδοση του ΦΠΑ, δασμών, τελών, η
δημιουργία πλαστών παραστατικών και η χρήση των
“offshore” εταιρειών. Πολλές επιχειρήσεις αυξάνουν
το κόστος των πωληθέντων προϊόντων ή δημιουργούν
πλαστές δαπάνες, ώστε το φορολογητέο εισόδημα να
εμφανιστεί μικρότερο στο τέλος της διαχειριστικής
περιόδου.
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Εν
αντιθέσει
με
το
φαινόμενο
της
"φοροδιαφυγής",
η
"φοροαποφυγή"
(Χρυσοβιτσιώτης, Ι. & Σταυρακόπουλος Ι. (2001))
συνίσταται στην εφαρμογή νομίμων λογιστικών
πρακτικών που εντοπίζουν «παραθυράκια» στην
εκάστοτε νομοθεσία και τα εκμεταλλεύονται σε
πολλές περιπτώσεις καταχρηστικά για την καλύτερη
δυνατή φοροελάφρυνση της οντότητας. Σύμφωνα
με τον Τάτσο (2001), κίνητρο για την φοροαποφυγή
είναι η αποκλειστική αποφυγή του φόρου και όχι η
επίτευξη κάποιου οικονομικού στόχου. Το κλειδί
για την επιτυχημένη πρακτική της φοροαποφυγής
είναι η άριστη γνώση του νομικού πλαισίου, όπως
και των λογιστικών πρακτικών. Παρόλο που σε
ορισμένες περιπτώσεις οι αριθμητικές επιπτώσεις
της φοροδιαφυγής στα έσοδα των αρχών μπορούν να
εξισωθούν με αυτά της φοροαποφυγής, δεν πρέπει να
λησμονείται πως στην περίπτωση της τελευταίας δεν
επακολουθεί επιβολή κυρώσεων. Αυτό δημιουργεί
ένα καθεστώς ανισότητας μεταξύ των επιχειρήσεων,
καθώς δεν έχουν όλες το κατάλληλο λογιστικό
υπόβαθρο ή ανθρώπινο δυναμικό για την αξιοποίηση
των κενών της φορολογικής νομοθεσίας προς όφελος
τους.
Ένα απλό παράδειγμα σύμφωνα με τον
νομπελίστα οικονομολόγο Joseph E. Stiglitz είναι το
εξής: H γνωστή πολυεθνική εταιρεία Starbucks έχει
πάρει απόφαση για επέκταση των καταστημάτων
της στην Βρετανία και καταφέρνει να προσφέρει
επικερδώς τις υπηρεσίες της εκεί. Ταυτόχρονα, επειδή
καταφέρνει να αξιοποιήσει τις νομικές διεξόδους
καταλήγει να πληρώνει ελάχιστους έως μηδενικούς
φόρους στις Βρετανικές αρχές, μόνο και μόνο επειδή
έχει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιεί τα έσοδα που
δηλώνει ως άμεση απόρροια από την Βρετανική
της δραστηριότητα. Εφόσον όμως ο ισχυρισμός της
εταιρίας για τα έσοδα ήταν αληθής, γιατί συνεχίζει να
επεκτείνει την αλυσίδα της σε Βρετανικά εδάφη και πως
δικαιολογεί αυτή της την πράξη στις αρμόδιες αρχές;
Τα έσοδα που καθιστούν την εταιρεία κερδοφόρα
προφανώς και υπάρχουν. Τα νομικά παραθυράκια
όμως επιτρέπουν στην εταιρία να διοχετεύει κάποια
από αυτά σε χαμηλοφορολογούμενες περιοχές (εκτός
Ηνωμένου Βασιλείου) δηλώνοντας τα ως έσοδα από
δικαιώματα, ή ως αμοιβές franchise.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, ανάμεσα
στους αρμόδιους των φορολογικών αρχών,
ειδικότερα όσον αφορά το ζήτημα της φοροαποφυγής
είναι η τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών
και συγκεκριμένα η τεχνική του "transfer pricing
(μετατόπιση τιμής)". Ο όρος αυτός αναφέρεται σε
μία λογιστική τεχνική που χρησιμοποιούν κυρίως
οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με τις αντίστοιχες
θυγατρικές τους, οι οποίες εδρεύουν σε διαφορετικές
χώρες με σημαντική απόκλιση στους συντελεστές
φορολόγησης τους. Οι αγοραπωλησίες ανάμεσα
σε μητρικές-θυγατρικές-συγγενείς επιχειρήσεις
διενεργείται στην αντίστοιχη τιμή που ονομάζεται
"transfer price" και ως επί τω πλείστον διαφέρει
από την επίσημη τιμή της αγοράς ή οποία θα
χρησιμοποιείται για συναλλαγές με μη συγγενείς
επιχειρήσεις.1 Πως όμως ένα συγκεκριμένο
transfer price το οποίο χρησιμοποιείται μονάχα σε
ενδοομιλικές συναλλαγές ωφελεί τις αντίστοιχες
επιχειρήσεις και τι σχέση έχει με το φαινόμενο της
φοροαποφυγης;
Στην απλή περίπτωση δύο επιχειρήσεων Α και
Β μία αγοραπωλησία διενεργείται ως εξής: Η εταιρεία
Α κατασκευάζει για παράδειγμα μπαταρίες με κόστος
50$ και τις πουλάει στην εταιρία Β στην τιμή των
70$. Η Β ακολούθως μεταπωλεί τις μπαταρίες στην
τιμή των 90$. Το αντίστοιχο κέρδος για την Α και την
Β βρίσκεται στα 20 $ για την κάθε μία(σύνολο 40$),
ενώ οι τιμές πώλησης ορίζονται από τις δυνάμεις της
αγοράς και τον νόμο προσφοράς και ζήτησης.
Στην περίπτωση όμως που οι 2 αυτές
επιχειρήσεις είναι συγγενείς τα κέρδη των 40$
μπαίνουν στο κοινό ταμείο του ομίλου ΑΒ. Εφόσον
οι συντελεστές φορολόγησης που ισχύουν στις χώρες
και των 2 επιχειρήσεων είναι ίσοι, τότε δεν έχει νόημα
η τιμολόγηση μέσω transfer pricing. Δηλαδή, δεν έχει
νόημα να μεταβληθεί η τιμή που ισχύει στην αγορά
και να συμφωνηθεί μία υψηλότερη ή μικρότερη
μεταξύ των επιχειρήσεων. Ενώ η Α μπορεί να έχει
την δυνατότητα να πουλήσει σε μικρότερη τιμή
(από αυτή της αγοράς) στην Β για να παρουσιάσει
μικρότερα φορολογητέα κέρδη, τα κέρδη αυτά θα
αντισταθμιστούν καθώς το κόστος πωληθέντων της
Β θα μειωθεί και συνεπώς θα αυξηθούν ισόποσα τα
φορολογητέα κέρδη της τελευταίας.

1. Με βάση το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10 - Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΠΧΑ-10), δύο
εταιρίες έχουν σχέση μητρικής-θυγατρικής όταν η μία (μητρική) ασκεί έλεγχο στην δεύτερη (θυγατρική). Έλεγχος σημαίνει πως η
μητρική μπορεί να κατευθύνει κατά το δοκούν τις οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες της θυγατρικής με στόχο το κέρδος.
Σύνηθες κριτήριο αποτελεί η κατοχή ποσοστού τουλάχιστον του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας αν και αυτό δεν ισχύει
πάντα σε περιπτώσεις μεγάλης διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου, ύπαρξης δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου κ.α.. Κατά το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο 28 - Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (ΔΛΠ-28), για την ύπαρξη συγγενούς σχέσης μεταξύ
δύο οντοτήτων πρέπει να υπάρχει σημαντική επιρροή της μίας στην άλλη. Σύμφωνα με το ΔΛΠ-28 υπάρχει σημαντική επιρροή όταν η
μία εταιρεία κατέχει άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα μέσω θυγατρικών) τουλάχιστον το 20% στα δικαιώματα ψήφου της άλλης. Εκτός
του ξεκάθαρου ελάχιστου ποσού 20% η Πρότυπο ορίζει πως και χωρίς την υπέρβαση του παραπάνω ποσοστού δύναται να υπάρχει
σημαντική επιρροή αν συντρέχουν άλλες ισχυρές ενδείξεις που τα το αποδεικνύουν όπως η μεγάλη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου.
(Νεγκάκης,2015)
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Το transfer pricing "αξίζει" να χρησιμοποιηθεί
όταν για παράδειγμα ο φορολογικός συντελεστής που
ισχύει για την Α είναι υψηλότερος και κατά συνέπεια
την συμφέρει να πουλήσει σε μικρότερη τιμή (πχ
60$) μειώνοντας τα φορολογικά κέρδη στη χώρα

με τον υψηλό συντελεστή και αυξάνοντας τα στη
χώρα με τον χαμηλότερο. Τα αντίστοιχα φορολογικά
αποτελέσματα πριν και μετά την μείωση της τιμής
είναι τα εξής:

Εικόνα 1: Η αποτύπωση της πολιτικής του transfer pricing στους φόρους που πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση ΑΒ πριν και μετά την
εφαρμογή της. Στον πρώτο πίνακα της εικόνας παρουσιάζονται οι διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν για την μητρική
(Α) και την θυγατρικη (Β).
Στο δεύτερο πίνακα έχουμε την περίπτωση ΠΡΙΝ την εφαρμογή του transfer price με τους συνολικούς φόρους για την ΑΒ να
διαμορφώνονται με βάση την τιμή πώλησης που θα ίσχυε υπό κανονικές συνθήκες στην αγορά (70$).
Στο τρίτο πίνακα, η νέα μειωμένη τιμή πώλησης (60$) για τον διακανονισμό της ενδοομιλικής συναλλαγής μειώνει τα κέρδη της Α
(κατά 10$), η οποία βρίσκεται στην υψηλότερα φορολογούμενη περιοχή και κατά συνέπεια και τους φόρους της Α.Αντιστοίχως η
νέα τιμή των 70$ μπορεί να αυξάνει τα κέρδη της Β κατά το ίδιο ποσό των 10$,αλλά αυτά τα 10$ φορολογούνται με τον χαμηλότερο
συντελεστή που ισχύει στη Β. Με αυτό τον τρόπο η ΑΒ καταφέρνει να κρατήσει το κέρδος των 10$ για τον όμιλο ενώ ταυτόχρονα
μετατοπίζει αυτό το ποσό από την υψηλά φορολούμενη περιοχή Α στην αντίστοιχη χαμηλοφορολογούμενη περιοχή Β.

Με αυτόν τον τρόπο ο όμιλος ΑΒ κατάφερε
να εξοικονομήσει 1$ από τις φορολογικές της
υποχρεώσεις. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι στην
πράξη αυτές οι ενέργειες αφορούν αγοραπωλησίες
υπέρογκων ποσών, τότε εύκολα συμπεραίνει ότι ένας
όμιλος μπορεί να καταφέρει να γλιτώνει φορολογικά
βάρη χιλιάδων ή εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο η
Εσωτερική Υπηρεσία Εσόδων (IRS) των Η.Π.Α που
είναι υπεύθυνη για την συλλογή των φόρων, αναφέρει
(section 482) πως οι τιμές που χρησιμοποιούνται
για ενδοομιλικές συναλλαγές δεν θα πρέπει να
διαφοροποιούνται από αυτές που θα ίσχυαν σε
κανονικές συνθήκες αγοράς και συναλλαγής με
εξω-ομιλικές επιχειρήσεις. Για αυτόν ακριβώς τον
λόγο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από τις αρχές στις
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων και στον
τρόπο που αιτιολογείται η εκάστοτε ενδοομιλική
τιμολόγηση.
Τρανταχτό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση
του Facebook που κατηγορείται από την IRS
για υπέρογκες συμφωνίες transfer pricing με την
Ιρλανδία (International Tax Review, 2020). Το 2010
το facebook είχε αποτιμήσει τα άυλα περιουσιακά
του στοιχεία στο ποσό των 6.5 δις $ ενώ η IRS
υποστηρίζει πως η πραγματική τους αξία κυμαίνεται
στα 21 δις $. Σε περίπτωση που οι κατηγορίες της IRS

αποδειχθούν αληθείς, τότε το Facebook απειλείται με
πρόστιμο που αγγίζει τα 9 δις $.
Όλα αυτά αναμφίβολα αποτελούν τροχοπέδη
για τους δημοσιονομικούς και επενδυτικούς στόχους
των περισσότερων χωρών. Σύμφωνα με έκθεση του
IMF(2019) το κόστος της μετατόπισης εταιρικών
φόρων υπολογίστηκε στα 500-600 δις $ ετησίως,
ενώ σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Berkeley το
40% των κερδών των Αμερικανικών πολυεθνικών
μεταφέρονται σε “φορολογικούς παραδείσους.
Ο όρος φορολογικός παράδεισος συνήθως
μας παραπέμπει σε κάποιο απομακρυσμένο μέρος
του κόσμου όπου δεν μπορούν να φτάσουν οι
αρμόδιες αρχές. Στην πραγματικότητα υπάρχουν
και χώρες εντός της Ευρώπης όπου πολυεθνικές και
πλούσια φυσικά πρόσωπα καταθέτουν υπέρογκα
ποσά προκειμένου να αποφύγουν τις φορολογικές
επιβαρύνσεις τον τόπων τους.
Οι διαφορετικές φορολογικές πολιτικές που
ακολουθούν κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες και που εν
τέλει δημιουργούν ένα άδικο οικονομικό σύστημα
υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Τον Νοέμβριο του
2016 ο νομπελίστας οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς
δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πως οι
κίνδυνοι για φοροαποφυγή δεν ελλοχεύουν μονάχα
σε μακρινά σημεία του κόσμου αλλά και στην καρδιά
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των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον δείκτη Corporate Tax
Haven Index (CTHI), ο οποίος μετράει κατά πόσο
μία χώρα ευνοεί τις offshore να έχουν τα χρήματά
τους εκεί ώστε να αποδίδουν λιγότερους εταιρικούς
φόρους, πέντε περιοχές εντός των Ευρωπαϊκών
συνόρων βρίσκονται πολύ ψηλά στην κατάταξη των
φορολογικών παραδείσων. Συγκεκριμένα Ολλανδία
(4η), Ελβετία (5η), Λουξεμβούργο (6η), Τζέρσεϊ (7η)
και Ιρλανδία (11η) συμπληρώνουν την ενδεκάδα μαζί
με τις πολυακουσμένες σε θέματα φοροαποφυγήςφοροδιαφυγής Βρετανικές Παρθένες Νήσους (1η),
Βερμούδες (2η), Νησιά Κέιμαν (3η), Μπαχάμες (9η)
αλλά και τις ασιατικές Σιγκαπούρη (8η) και Χονγκ
Κονγκ (10η) (Erhart, 2020).

Από την άλλη βέβαια, στην Ευρωπαϊκή "μαύρη
λίστα" (EU list of third country jurisdictions for tax
purposes) με τις χώρες που δεν συμμορφώνονται με
τις κατά κανόνα παγκόσμιες δίκαιες φορολογικές
πρακτικές τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.
Η εν λόγω λίστα προτάθηκε από την Κομισιόν τον
Ιανουάριο του 2016, δημοσιεύθηκε πρώτη φορά από
το Συμβούλιο των Κρατών-Μελών τον Δεκέμβριο
του 2017 και έκτοτε καταρτίζεται δύο φορές τον
χρόνο. Σκοπός της λίστα είναι η καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε οικουμενικό
επίπεδο και οι βασικοί πυλώνες της αξιολόγησης
είναι τρεις. Πρώτο κριτήριο είναι η διαφάνεια,
δηλαδή κατά πόσο μια χώρα επιτρέπει την ανταλλαγή
φορολογικών και εισοδηματικών πληροφοριών.
Δεύτερο κριτήριο είναι αν εφαρμόζονται δίκαιες
φορολογικές διαδικασίες και τρίτο εάν υπάρχουν
φορολογικοί συντελεστές οι οποίοι ευνοούν την
απάτη.
Παρά τα παραπάνω και την προσπάθεια
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη λίστα
δέχεται δριμεία κριτική ως προς την πληρότητά της.
Ο μη-κερδοσκοπικός οργανισμός Oxfam, που έχει
ως όραμα την εξάλειψη της φτώχειας, δημοσίευσε
τον περασμένο Φεβρουάριο μία ανάλυσή του
όπου αναφέρει χαρακτηριστικά πως: μόνο 2 από
τις 13 χώρες με μηδενικό εταιρικό φορολογικό
συντελεστή και μόνο 1 από τις 18 με συντελεστή
μικρότερο του 12,5% συμπεριλαμβάνονται στην EU

blacklist, ενώ το 2019 πέντε κράτη μέλη (Κύπρος,
Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα) είχαν
χαρακτηριστικά φορολογικού παραδείσου με την
κατάσταση στο Λουξεμβούργο να είναι πρωτοφανής
καθώς τα τεχνητά μετατοπισμένα έσοδα από χώρες
με υψηλή φορολογία που εισήλθαν και εξήλθαν από
την χώρα να φτάνουν το 67% του συνολικού ΑΕΠ
της.
Το κράτος του Λουξεμβούργου είναι στο
επίκεντρο και ενός άρθρου του euronews όπου
αναφέρεται χαρακτηριστικά πως έπειτα από τις
πρόσφατες έρευνες με την ονομασία OpenLux,
55.000 υπεράκτιες εταιρίες έχουν τα χρήματά
τους εκεί με τον συνολικό αριθμό των καταθέσεων
αυτών να αγγίζει τα 6 τρισεκατομμύρια ευρώ. Στην
συνέχεια του άρθρου γίνεται κατανοητό πως η
απουσία της μικρής αυτής χώρας από την Ευρωπαϊκή
'blacklist' είναι αισθητή αφού το 90% των παραπάνω
περιουσιακών στοιχείων δεν ανήκει στην ολιγοπληθυσμιακή χώρα αλλά σε δισεκατομμυριούχους
και πολυεθνικές που εναποθέτουν τον πλούτο τους
εκεί (Liboreiro, 2021).
Το κυριότερο ζήτημα όμως που προκύπτει
όταν γίνεται λόγος για τους φορολογικούς
παραδείσους είναι οι φόροι-έσοδα που διαφεύγουν
των χωρών όπου γίνεται η παραγωγή αυτών των
κερδών. Αυτό επιβεβαιώνει και η περσινή έρευνα του
μη-κυβερνητικού οργανισμού Tax Justice Network
όπου έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, δείχνοντας
πως κάθε έτος η Ευρώπη χάνει από διαφυγόντα
κέρδη 27 δις ευρώ σε εταιρικούς φόρους τα οποία
καταλήγουν στον Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, το
Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Είναι άξιο λόγου
πως οι Ευρωπαϊκές χώρες χάνουν κάθε χρόνο 12 δις
από το Λουξεμβούργο, 10 δις από την Ολλανδία,
3 δις από την Ελβετία και 1,5 δις από την Μεγάλη
Βρετανία. Οι μεγαλύτεροι χαμένοι στο παιχνίδι της
φοροδιαφυγής είναι η Γαλλία με απολεσθέντα έσοδα
7 δις και η Γερμανία με 4 δις, με τα αποτελέσματα της
έρευνας να δείχνουν πως για κάθε 1$ φοροδιαφυγής
από τις μεγάλες εταιρείες των ΗΠΑ η Ευρώπη χάνει
περίπου 7$.
Φυσικά εκ των βασικών παικτών της
φοροαποφυγής-φοροδιαφυγής είναι ακόμα και
εταιρίες κολοσσοί των οποίων τα brands είναι
παγκοσμίως γνωστά. Κάποιες μόνο από αυτές
(Apple, Facebook, Google) καταφέρνουν κάθε χρόνο
να μην πληρώνουν εταιρικούς φόρους στην Ευρώπη
ύψους 358 δις ευρώ (500 δις $) μετατοπίζοντας τα
κέρδη τους από χώρες με υψηλούς φορολογικούς
συντελεστές (Γερμανία, Γαλλία) σε φορολογικούς
παραδείσους εντός των Ευρωπαϊκών συνόρων
(Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα) (Boffey,2021).
Οι big tech-companies εκμεταλλεύοντας τα
νομικά πλαίσια τα οποία δεν είναι ακόμη ξεκαθαρισμένα
για το διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργούν
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θυγατρικές και παραρτήματα σε πολλά μέρη του
κόσμου με μικρούς εως και μηδενικούς συντελεστές
με πρόφαση πως η δραστηριότητά τους αφορά κατά
κύριο λόγο τον κυβερνοχώρο. Συγκεκριμένα η Apple
αποτελεί συνηθισμένη πλέον περίπτωση μεγάλης
τεχνολογικής εταιρίας που μετατοπίζει τα κέρδη
της κατ' αυτόν τον τρόπο. Έπειτα από έρευνα της
Κομισιόν ήρθε στο φως της δημοσιότητας πως το
2016 η Apple κατέθεσε έσοδα ύψους 110 δις ευρώ
(προερχόμενα από τις δραστηριότητές της στην
Ευρώπη) σε μη-φορολογητέους λογαριασμούς στην
Ιρλανδία. Τα πρόστιμα ήταν βαριά με την απόφαση
της Κομισιόν να είναι πως η Apple θα έπρεπε να
πληρώσει πρόστιμο 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων
στην Ιρλανδία (Regan,2020).
Παρόμοιο παράδειγμα αποτελεί και η
εταιρία-κολοσσός Amazon που κατέχει την μερίδα
του λέοντος στον κλάδο του e-commerce. Η Amazon
κατάφερε εντός του 2020 και με αφορμή το ξέσπασμα
της πανδημίας του Covid-19 να εισπράξει 44 δις
ευρώ εντός των Ευρωπαϊκών συνόρων. Το ερώτημα
όμως είναι, πόσα από αυτά φορολογήθηκαν; Και η
απάντηση είναι συνταρακτική, η Amazon δεν έδωσε
ούτε ένα ευρώ στις ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές.
Η Amazon το κατάφερε αυτό μεταφέροντας αυτά τα
έσοδα στο Λουξεμβούργο, με το παράρτημά της εκεί
να δηλώνει απώλειες της τάξης των 1,2 δις ευρώ σε
κέρδη προ φόρων καταλήγοντας έτσι σε μηδενικούς
πληρωτέους φόρους.2 Μεγάλη έκπληξη προκαλεί πως
στο υποκατάστημα της Amazon στο Λουξεμβούργο,
που υπάρχει από το 2003, απασχολούνται 5262
άνθρωποι πράγμα που σημαίνει πως από αυτά τα
κέρδη προκύπτει το στατιστικό στοιχείο: εισόδημα
8,4 εκατομμύρια ευρώ ανά εργαζόμενο. Σε δήλωσή
της η Βρετανή πολιτικός Margaret Hodge αναφέρει:
"Φαίνεται πως η αδιάκοπη προσπάθεια της Amazon
για φοροδιαφυγή συνεχίζεται". (Neate,2021)
Στις αρχές του Απριλίου το επιτελείο του
νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ, Joe Biden,
ανακοίνωσε την πρότασή του για έναν παγκόσμιο
κατώτατο φορολογικό συντελεστή εταιρικού
εισοδήματος 21% ώστε να αντιμετωπιστεί το
φαινόμενο των φορολογικών παραδείσων και των
διαφυγόντων κερδών. Η Υπουργός Οικονομικών της
χώρας Janet Yellen δήλωσε νωρίτερα τον Απρίλιο πως
έχουν ξεκινήσει συζητήσεις στο G20 προκειμένου να
εφαρμοστεί αυτή η πρόταση. Το Διεθνές Νομισματικό

Ταμείο (ΔΝΤ) από την πλευρά του φάνηκε να θεωρεί
σωστή την εν λόγω ιδέα του Αμερικανού Προέδρου.
Σύμφωνα με τον David Böcking (2021) και το
άρθρο του στο γερμανικό Spiegel αυτή η κίνηση
θα επωφελήσει σημαντικά την Αμερική αλλά
παράλληλα και τις μεγάλες Ευρωπαϊκες χώρες
όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο
τα πράγματα δεν θα είναι ευνοϊκά για κράτη όπως
η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η
Ελβετία και η Σλοβακία που θα δουν μία μεγάλη
μείωση στις καταθέσεις των τραπεζών τους με μια
παράλληλη 'ελεύθερη πτώση΄ των εσόδων τους που
θα μεταφραστεί και σε απώλεια χιλιάδων θέσεων
εργασίας καθώς οι πολυεθνικές είτε θα αποσύρουν
είτε θα συρρικνώσουν τα παραρτήματά τους σε αυτές
τις περιοχές. Είναι γεγονός πως τα τελευταία 40 έτη
ο παγκόσμιος μέσος όρος του συντελεστή εταιρικής
φορολόγησης έχει συρρικνωθεί από το 40% σε μόλις
24%, καθώς μόνο για τις ΗΠΑ τα φορολογικά έσοδα
από εταιρική φορολόγηση αντανακλούν αναλογικά
μόνο το 1/10 των εσόδων του 1980. Αυτή η κίνηση
του Joe Biden φαίνεται να έχει θερμή ανταπόκριση
από όλες τις μεγάλες χώρες της Ευρώπης και του
κόσμου, με τα μάτια στραμμένα σε ένα μέλλον με
δίκαιο φορολογικό σύστημα και ισάξια κατανομή του
πλούτου (David Böcking, 2021).
Στις 5 Ιουνίου συνεδρίασαν οι επτά
ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου και κατέληξαν
σε μία πρωτοφανή απόφαση κατά των φορολογικών
παραδείσων. Τα μέλη της G7 συμφώνησαν ομόφωνα
πως πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις
ώστε να εγκαθιδρυθεί ένας παγκόσμιος ελάχιστος
φορολογικός συντελεστής εταιρικών κερδών ύψους
15% ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η
φοροαποφυγή. Η Janet Yellen χαρακτήρισε ιστορική
την απόφαση και τόνισε πως με αυτόν τον τρόπο
η κατανομή του παγκόσμιου πλούτου θα γίνει
δικαιότερη. Από την μεριά του ο Γερμανός Υπουργός
Οικονομικών Olaf Scholz πρόσθεσε πως αυτά είναι
καλά νέα για την δίκαιη φορολόγηση και άσχημα
νέα για τους φορολογικούς παραδείσους. Το επόμενο
βήμα στις συζητήσεις θα γίνει φέτος τον Ιούλιο στο
συνέδριο των G20 που θα πραγματοποιηθεί στην
Βενετία της Ιταλίας (Islam, F. 2021, G7: Rich nations
back deal to tax multinationals. BBC news).

2. Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 - Φόροι Εισοδήματος (ΔΛΠ-12), εφόσον προκύψουν φορολογικές ζημίες υπάρχει
η δυνατότητα μεταφοράς τους σε επόμενες οικονομικές περιόδους αναγνωρίζοντας αυτές ως αναβαλλόμενο φορολογικό περιουσιακό
στοιχείο στο Ενεργητικό του Ισολογισμού, δηλαδή ως απαίτηση (Νεγκάκης,2015). Στην περίπτωση της Amazon, η εταιρεία μετέφερε
τα έσοδα ύψους 44 δις ευρώ στο παράρτημά της στο Λουξεμβούργο το οποίο είχε περασμένο στον Ισολογισμό του αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση ύψους 2,7 δις ευρώ προηγούμενων χρήσεων. Έτσι μέσω του συμψηφισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης (ενεργητικό) και του τρέχοντος φόρου-έξοδο η Amazon συνεχίζει να πληρώνει 0 ευρώ σε φόρους για την Ευρωπαϊκή της
δραστηριότητα. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ΔΛΠ-12 για να μπορεί μία οντότητα να μεταφέρει αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις μεταξύ χρήσεων πρέπει να παρέχει ισχυρές αποδείξεις πως στο μέλλον θα έχει φορολογητέα κέρδη ώστε να
αντιστρέψει την διαφορά και όπως φαίνεται η Amazon πείθει τις αρμόδιες αρχές.
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Συμπεράσματα

Είναι σαφές πως η παγκοσμιοποίηση έφερε
μεγάλες αλλαγές στις οικονομίες και μία από την
σημαντικότερες αυτών είναι η κατακόρυφη αύξηση
του ανταγωνισμού. Πολλές εταιρίες αναζητώντας
λύσεις μείωσης των εξόδων τους καταφεύγουν
σε πρακτικές φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.
Κυρίως μεγάλοι όμιλοι και πολυεθνικές (offshore)
χρησιμοποιώντας νομικές παραλείψεις (βλ. big
tech companies) και λογιστικά τεχνάσματα (βλ.
transfer pricing) καταφέρνουν να μεταφέρουν τα
έσοδά τους, εκτός των χωρών που εδρεύουν, σε
φορολογικούς παραδείσους ώστε να επωφεληθούν
οικονομικά. Παρά την κοινή παρανόηση πως οι
φορολογικοί παράδεισοι αποτελούν κάποιο μακρινό
τόπο γίνεται κατανοητό ότι αυτοί βρίσκονται ακόμη
και στην καρδιά της Ευρώπης. Επίσης ενώ γίνονται
προσπάθειες καταπολέμησης του φαινομένου (για
παράδειγμα EU blacklist) δεν φαίνεται να είναι
επαρκείς ώστε να εξαλειφθούν τα διαφυγόντα κέρδη
και να επέλθει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα. Οι
χώρες που ζημιώνονται περισσότερο από αυτές τις
μεθόδους φοροδιαφυγής είναι εκείνες στις οποίες
δημιουργείται ο πλούτος, όπως οι ΗΠΑ και η
Γερμανία, που εν τέλει καταλήγει στους φορολογικούς
παραδείσους. Διεθνείς οργανισμοί όπως ο Oxfam
και ο TaxJustice πιέζουν τους διεθνής φορείς για να
παρθούν τα κατάλληλα μέτρα που θα εδραιώσουν ένα
δίκαιο παγκόσμιο φορολογικό σύστημα και μια ίση
κατανομή του πλούτου. Τα πρώτα βήματα για αλλαγή
φαίνεται να γίνονται με τις ισχυρότερες οικονομίες
του κόσμου, G7 και G20, να είναι πρόθυμες να
προωθήσουν έναν παγκόσμιο κατώτατο φορολογικό
συντελεστή που θα ανατρέψει τα δεδομένα για τους
φορολογικούς παραδείσους.
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Abstract
This article analyzes the three most advanced economies (China, USA, EU) on how they reacted to the
cryptocurrency market surge. It provides a summary of the regulatory frameworks that are being enforced
on them and the concerns and deficiencies that need to be addressed in future legislation. Furthermore, it
researches the cryptocurrency-inspired Central Bank Digital Currencies (CBDCs) countries are currently
developing, offering an insight into their structure and use. Finally, it contemplates the possible consequences
of these advancements of the financial world to the economic and societal impact. The article concludes
that cryptocurrencies are or could potentially become a destabilizing factor to the economy. The Blockchain
technology backing this market is currently used to develop the CBDCs, which could revolutionize transactions
and compete with private crypto companies and other cryptocurrencies. However commercial banks are feeling
threatened by these new developments since crypto is mainly used as a means of transactions, a practice until
now operated solely by commercial banks.

I

n April 2021 the cryptocurrency market surpassed
$2 trillion and until the end of May 2021 investors
lost about $830 billion. These numbers are a
representation of why Central Banks are worried and
have been for the past decade when the cryptocurrency
market picked up steam. This new form of exchanging
value became a success due to its efficiency and short
transaction time. With new major disruptions and
extreme volatility to the economic system and the
monetary sovereignty at stake, central banks feel
the need to act and deliver a new set of rules for the
regulation of these new forms of transactions and even
get into the cryptocurrency market with new tools
-their own Central Bank Digital Currencies (CBDCs).
Digital cryptocurrencies (or simply crypto)
were first believed to have been established in 2009.
They function as a medium of exchange by utilizing
cryptography and the blockchain technology, which is
a decentralized network of computers that control the
transactions by verifying and transferring them. This
new form of storing value and conducting worldwide
transactions has taken up as demand for reliable, direct
and anonymous transactions rose. In the way they are
structured, cryptocurrencies have no intrinsic value
since it is just a code whose only function is to repeat
a set of orders. It is exactly this simple idea that has
made them reliable when it comes to the efficiency of
the transaction, though since there is no guarantor their
value lies on the demand of the market making them
extremely volatile. The sudden success of crypto and
reputation has facilitated their growth and because it

is based on customer psychology the crypto market is
easily manipulated by news and events. It is exactly
this volatility Central Banks on their part are trying to
regulate and the new technology of blockchain they
are trying to make use of and introduce new stateowned forms of payment.

A global leader in cryptocurrency regulations
is China. Its ascent to global power status has
amplified the influence it has on the cryptocurrency
market. This is apparent from the fluctuations in
cryptocurrencies that coincide with announcements
the Chinese government issued over the years.
Since 2013, Chinese authorities have increasingly
introduced and enforced bans on mining, trading, and
all other activities concerning cryptocurrencies, the
most recent being the 2021 mid-May ban on financial
institutions from using crypto. To understand the
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reasoning behind this extreme measure, one must
contemplate the political situation in the country.
China has been criticized for its totalitarian
and controlling tendencies. Tough restrictions on
foreign companies wanting to conduct business,
social media censorship and overall tracking of its
population are some of the most notable examples.
It comes as no surprise when crypto became a trend
in China and the world, the country’s political system
thought it to be an unregulated and uncontrollable
economic back door to their tightly regulated society.
The cryptographic and decentralized nature of digital
currencies made it a great threat. Other reluctances
it has, are the byproducts that result from the
aforementioned decentralized and cryptic nature and
the lack of intrinsic value. Possible money-laundering
schemes, potential destabilization of financial markets
and the loss of control over the digital transaction
market are just some of their concerns.
In stark contrast to the Chinese way of
managing the crypto market, the United States of
America has taken a different approach when it comes
to regulating and recognizing it. Under US state and
federal law, exchanging with crypto is considered
the sale of a security ( which means it constitutes
an investment contract ) while when referring to
crypto in other derivative contracts ( such as futures,
options, swaps, etc. ) it constitutes a commodity and
is regulated by the Commodity Exchange Act of
the CFTC. In 2014 the IRS announced that “virtual
currencies” will be taxed as property transactions and
not as currency. Furthermore, the US has approved
companies to exchange cryptocurrencies and even
some states accept crypto payments from their
citizens. Despite the progress and wide acceptance of
crypto by the US agencies to the markets, politicians
and experts are still concerned just as much as China
is.
A notable example of the USA’s political
system worries over cryptocurrencies is the case
of Facebook’s project “Diem” (formerly known as
“Libra”). Diem was put in front of Congress and
questioned. In the hearing Facebook’s CEO Mark
Zuckerberg downplayed the importance and size
of Diem. Congress held a defensive stance mainly
driven by the potential instability to the markets such
a currency would bring. Namely, the biggest concern
is if Diem were to be launched by a company with
2 billion worldwide users and most of them started
trading via Facebook’s cryptocurrency, it would not
only downplay the significance of the dollar, hence
reducing at some degree the control of the FED, it
would also make the already multi-billion-dollar
company one of the biggest financial institutions in
the world -comparable to banks like JP Morgan and
Citigroup- virtually overnight. Most recently the US

Treasury has raised concerns about tax evasion and
called for stricter control over the issue. Despite these
developments, America has continued to follow the
free market template for its response to the crypto
market not by excluding it overall, but trying to
understand and integrate it in a manner that would
be the most beneficial or the least disruptive to the
economy, society, and financial institutions.
Much in the same wavelength as the US,
Europe has adopted a similar path towards regulating
crypto. The ECB has laid out comprehensive plans
to standardize the crypto market regulations for the
whole EU by providing a “Blockchain Strategy’’. On
that strategy, the ECB lays out general guidelines on
what the blockchain technology should include and be.
The guidelines make references to the sustainability
of the system, legal certainty and a unified regulation
across borders, data protection and compatibility with
the electronic Identification, Authentication and trust
Services (eIDAS) and laying the works for a panEuropean public services blockchain. At the same
time, the ECB is also looking into the threats crypto
poses and are for the most part the same as China’s
and the USA’s, preparing scenarios which give greater
insight towards the proper course of action.
In all the doubts and concerns Central Banks are
having, they understood that by only regulating,
supervising, and leaving the cryptocurrency
revolution to the big corporations or decentralized
hard-to-track currencies, the momentum built that
would undermine the very purpose of their function
which is to efficiently control monetary policy and
creating a stable overall economy. Their plan to “get a
foot in the game” was to build their own blockchainbacked digital currencies to assert control over the
market. These currencies are called Central Bank
Digital Currencies (CBDCs).
CBDCs work as centralized digital, tokenbased currencies issued and controlled by Central
Banks. The end product is expected to have the best
properties of both the blockchain technology, and a
currency guaranteed by a central authority that can’t
go bankrupt, thus giving it relative stability and
consumer confidence. CBDCs will serve the purpose
of providing the same quality characteristics as
cash while being a faster way of transacting due to
blockchain and easy to use by any electronic device
capable of connecting to the internet.
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This advancement does not come without its
challenges and benefits. One of the downsides is when
the economy is in a crisis people tend to withdraw
money from the banks. In the case where CBDCs get
established, a rapid exodus of capital from commercial
banks to CBDCs could put the financial system at risk.
Experts suggest solving this issue with a cap on the
number of transactions (a short of “capital controls”
that is issued in extraordinary situations). Secondly,
it could give Central Banks enhanced insight into
consumer transactions, constituting a possible data
protection threat for citizens. Thirdly, as Central
Banks gain a piece of the payment services market,
they deprive commercial banks of a source of revenue
and consequently leaving them with fewer funds
available to lend to citizens leading to a potentially
slower economic growth. On the opposite side of the
debate, the increased central control of the currency
could make it easier for Central Banks to introduce
more efficient and quicker monetary policies on the
money supply. For the CBDCs to catch up and bring
the pros and cons to an equilibrium, research and
development need to be done and regulations need to
be in place and countries are slowly delivering these
goals.
Today many of the world’s Central Banks are
researching or actively testing CBDCs in their region
and China proves to be one of the leading runners,
having already conducted tests. The digital Yuan, as
it is called, is the CBDC China is developing. During
its latest test period, the people applying for the trial
run rose tenfold from 50,000 to 500,000 and included
even more regions. As Bloomberg reports, the hype
on China’s digital currency did little to raise interest
for people eligible to try it. This should not come as
a big surprise due to the already highly developed
domestic digital payment market that is dominated
by big corporations like Alipay, WeChat, AntPay and
others. Put simply, even with the infrastructure and
the core functions in place, consumers in this market
are not that highly motivated to prefer this new form
of payment as an alternative to existing private ones
yet. Trial runs will most likely continue, and the

government will find ways to incentivize citizens.
Unlike many other economies like South
Korea and China, the EU and the USA both are
still in the preparation phase. On its part, the EU
has issued several papers over the past few years
on cryptocurrencies with the 2020 October “Report
on a digital euro” being a document analyzing the
preparation of the program. It quotes a series of
scenarios from which derive certain criteria, some of
which have been mentioned in this article. No specific
timeline has been proposed until now, with Christine
Lagarde -the ECB President- saying in an interview
that it could be within four years. The USA on its
part feels the pressure from China growing and it has
pushed it on announcing the release of an analysis
in Summer 2021 concerning the FED’s CBDC. In
interviews the FED’s chairman stated that the USA
will not race China and in the meantime China says
it will not try to replace the dollar with its digital
currency and it is only intended for domestic use.

Conclusion

As it is the case with most breakthroughs in
human history, they are rarely easy. Cryptocurrencies
do pose a great threat and Central Banks seem to
have been taking measures to regulate (either to ban
or exert control over) cryptocurrencies and their
affiliated companies in that market. The introduction
of CBDCs will cause a great shift of power which if
not effectively managed, could cause disruptions in
itself. To mitigate or even prevent this exposure to
risk, China as the most major economy that is leading
the way towards developing CBDCs, has proposed
global rules on CBDCs. Still the problem of getting
people interested in it remains. For Central Banks
to achieve the level of engagement to their project,
CBDCs need to be on par with private companies and
always in regard to efficiency, cost, accessibility, and
transparency. Several studies have confirmed that by
not developing effective CBDCs, the macroeconomic
balance and price stability will most likely be
disrupted and even probably allow quasi-monopolies
to form, consisting of big corporations. The most at
risk in each scenario -of either will or won’t CBDCs
be built- are commercial banks, whose function as the
mediator of transactions will certainly be affected.
Wall Street has already raised concerns, ringing the
bell to lawmakers in Washington. All that remains
to be seen is whether countries successfully build
a unified set of rules under which the global digital
currency system will abide and thus lead to minimal
risk. The shape the new digital currency market
will configure over the course of the next decade
is still hard to predict. As it now stands, companies
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are seizing these modern opportunities and central
banks are trying to exert control over the market for
stability while governments are on the border between
separating and regulating the markets.
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Ο «Χρυσός Κανόνας» του 21ου Αιώνα
Πάρης Μαγειρίας*
*Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα άπτονται της οικονομικής θεωρίας.

Περίληψη

Στο κείμενο που ακολουθεί, αρχικά μέσω μιας ιστορικής αναδρομής, περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο
λειτουργούσε ο «Χρυσός Κανόνας», οι αυτόματοι μηχανισμοί και τα οφέλη που συνέβαλαν στην επικράτηση
του για πάνω από 40 χρόνια. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις ανισορροπίες που δημιουργεί αλλά και στους
κινδύνους που εγκυμονεί η παραχώρηση του επιτοκίου των κρατών. Αναλύονται τα κριτήρια τα οποία
σύμφωνα με τον Mundell θα πρέπει να πληρούν οι χώρες που επιθυμούν να υιοθετήσουν κοινό νόμισμα
ώστε να αποφευχθούν οι περισσότερες κατά το δυνατόν ανισορροπίες. Τέλος, μετά τον διαχωρισμό μεταξύ
εσωτερικής και εξωτερικής υποτίμησης, υποστηρίζεται ένας τρόπος ο οποίος θα συνέδραμε στην σύγκλιση
των οικονομιών της Ευρωζώνης αλλά και στην επίτευξη ορισμένων κριτηρίων του Mundell.

Μ

ετά το πέρας δύο παγκοσμίων πολέμων
και μιας Μεγάλης Ύφεσης που άφησαν
κατακερματισμένη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το
1951 στο Παρίσι έγινε το πρώτο βήμα οικονομικής
σύγκλισης μεταξύ μεγάλων Ευρωπαϊκών κρατών, με
την καθιέρωση ζώνης ελεύθερου εμπορίου χάλυβα.
Με τις προσπάθειες για οικονομική σύγκλιση να είναι
φανερές, τα μέλη της Ένωσης ανέθεσαν πολιτικές
εξουσίες σε Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι θεσμοί αυτοί
είχαν στόχο την περαιτέρω ενοποίηση των χωρών
που συμμετείχαν, κάτι το οποίο είχαν επιτύχει σε
έναν βαθμό. Μέχρις ότου το 1992, με τη συνθήκη του
Μάαστριχτ, μπήκαν τα θεμέλια για την υιοθέτηση
κοινού νομίσματος.
Σε βάθος 20ετούς ύπαρξης του κοινού
νομίσματος (Ευρώ) πιο εύκολα παρατηρεί κανείς
τις αποκλίσεις που έχουν δημιουργηθεί, παρά το
αντίθετο, εγείροντας αμφιβολίες για τον βαθμό
συνεισφοράς του κοινού νομίσματος στην σύγκλιση
των κρατών της Ευρωζώνης αλλά και φέρνοντας στην
επιφάνεια ξανά το ερώτημα «πληρούσαν οι χώρες της
Ευρωζώνης τα κριτήρια για να υιοθετήσουν κοινό
νόμισμα;».
Αν είχε κάποιος την δυνατότητα να ταξιδέψει
στον χρόνο ενάμιση αιώνα πριν, θα συναντούσε
την προθυμία πολλών χωρών να εισέλθουν σε ένα
σύστημα σταθερών ισοτιμιών κατά το οποίο κάθε
χώρα ξεχωριστά εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί το
δικό της νόμισμα (η Γερμανία το μάρκο, η Γαλλία το
φράγκο, η Αγγλία τη λίρα κλπ), αλλά η αξία του ήταν
σταθερή σε σχέση με το χρυσό. Συνεπώς, όταν σε ένα
σύνολο χωρών, κάθε μία, «κλειδώνει» την αξία του

νομίσματος της με τον χρυσό, τότε είναι αδύνατον
να μεταβληθούν και οι αξίες των νομισμάτων μεταξύ
τους. Ο χρυσός ήταν μετατρέψιμος σε νόμισμα και
το νόμισμα σε χρυσό. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε
«Χρυσός Κανόνας» (Gold Standard) και διήρκησε
περίπου από το 1870-1914.
Το σύστημα αυτό περιλάμβανε έναν
σημαντικό αυτόματο μηχανισμό που συνέβαλε
στην εξισορρόπηση των ισοζυγίων πληρωμών όλων
των χωρών και ήταν ο μηχανισμός τιμών και ροής
πολύτιμων μετάλλων. Αυτός, επέβαλε την εκροή
χρυσού από μια χώρα με εμπορικό έλλειμμα και την
εισροή του σε μια άλλη με εμπορικό πλεόνασμα.
Επειδή υπήρχε σύνδεση της προσφοράς χρήματος
με την ποσότητα χρυσού που η κεντρική τράπεζα
κρατούσε ως αποθεματικό, το εμπορικό έλλειμμα
προκαλούσε μείωση στην προσφορά χρήματος και
το εμπορικό πλεόνασμα αύξηση. Στη συνέχεια,
η μειωμένη προσφορά χρήματος στη χώρα που
παρουσίαζε το εμπορικό έλλειμμα, πίεζε καθοδικά
τις τιμές αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά της
στις διεθνείς αγορές και διευκολύνοντας τη σταδιακή
του εξάλειψη. Αντίστοιχα, η εισροή χρυσού, ως
αποτέλεσμα του εμπορικού πλεονάσματος, αύξανε
την εγχώρια προσφορά χρήματος και οδηγούσε σε
πληθωρισμό. Η αυξανόμενη τιμή των εγχώριων
αγαθών, μείωνε την ανταγωνιστικότητα και εξάλειφε
το πλεόνασμα. Έτσι υπήρχε αυτόματη αποκατάσταση
της ισορροπίας.1
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι
η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου. Με τη
μετάβαση σε ένα σύστημα σταθερών ισοτιμιών το

1. Χρήστος Νικολάου Πατσογιάννης. 2016. Το Μέλλον Του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος: Διεθνές Σύστημα και Νομισματικά
Καθεστώτα. σελ 12-13
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εμπόριο και οι διεθνείς επενδύσεις μπορούσαν να
διεξαχθούν χωρίς φόβο ότι τα ποσά που ζητούνται
σε μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική
συναλλαγή δεν θα ανακτηθούν λόγω αλλαγών στις
σχετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες.
Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κάθε
χώρα εξακολουθούσε να έχει τη δική της κεντρική
τράπεζα χωρίς όμως την ανεξαρτησία των σημερινών
κεντρικών τραπεζών, αφού ήταν υπεύθυνη μόνο για
να διατηρεί σταθερή την αξία του νομίσματος σε
σχέση με τον χρυσό. Δεν ήταν σε θέση να επιτρέπουν
την προσφορά χρήματος να μεγεθύνεται ταχύτερα από
την πραγματική ανάγκη για χρήμα, καθώς αυτό θα
προκαλούσε άνοδο των τιμών συμπεριλαμβανομένου
και του χρυσού. Συνεπώς, εκπληρωνόταν ένας από
τους σημαντικότερους σκοπούς δημιουργίας του,
που δεν ήταν άλλος από τη σταθερότητα των τιμών
των αγαθών και υπηρεσιών. Αυτό βέβαια είναι
αμφίστομο, καθώς σε περιόδους υψηλής ανεργίας
που, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, είναι
απαραίτητη η χαλαρή νομισματική πολιτική, στερεί
από τη κεντρική τράπεζα τη δυνατότητα να αυξήσει
αποτελεσματικά τη ποσότητα χρήματος στην
οικονομία ώστε να επέλθει ισορροπία.
Αντίθετα, ένα από τα μεγαλύτερα
μειονεκτήματα του ήταν η μεταβλητότητα της τιμής
του, καθώς εξαρτιόταν άμεσα από την εύρεση ή μη
νέων κοιτασμάτων χρυσού. Χωρίς την ανακάλυψη
νέων, μεγάλων ποσοτήτων χρυσού, η σπανιότητα του
προκαλούσε πτώση των τιμών των κοινών αγαθών
σε όρους χρυσού, αυτό που σήμερα αποκαλούμε
αποπληθωρισμό2. Η ανικανότητα του Χρυσού Κανόνα
να αντέξει τους κραδασμούς και τις ανισορροπίες
που έφερε ο 1ος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914,
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Συγκεκριμένα,
σχεδόν έναν αιώνα μετά τη δημιουργία του, ο Robert
Mundell έθεσε και απάντησε το ερώτημα ποιες είναι
οι συνθήκες υπό τις οποίες μία ομάδα χωρών μπορεί
εύκολα να χρησιμοποιήσει το ίδιο νόμισμα.
Πρώτη αποτελεί η ευελιξία τιμών και μισθών.
Όταν οι ονομαστικές τιμές και οι μισθοί είναι
ευέλικτοι μεταξύ χωρών που μοιράζονται ένα ενιαίο
νόμισμα, η μετάβαση προς τη προσαρμογή μετά από
ένα σοκ είναι λιγότερο πιθανό να συνοδεύεται από
παρατεταμένη ανεργία στη μία χώρα ή/και υψηλό
πληθωρισμό στην άλλη. Σημαντικό παράγοντα
αποτελεί επίσης η ενοποίηση των συντελεστών
παραγωγής συμπεριλαμβανομένου της εργασίας,
καθώς ελαχιστοποιεί την ανάγκη για αλλαγή των
τιμών τους και της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ
των χωρών ως απάντηση σε πιθανή ύφεση. Υπάρχουν
αποδείξεις ότι ο όλο και μεγαλύτερος βαθμός

ελευθερίας στην κυκλοφορία των παραγόντων μεταξύ
των χωρών μιας νομισματικής ένωσης συμβάλλει στην
ανακατανομή τους και βελτιώνει την αποδοτικότητα,
χαρίζοντας ευημερία σε όλες τις χώρες που την
απαρτίζουν. Εκ των ων ουκ άνευ είναι η ενοποίηση
των χρηματοπιστωτικών αγορών επειδή μειώνει
την ανάγκη για προσαρμογές στις συναλλαγματικές
ισοτιμίες. Η άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια (π.χ.
μέσω εύκολου δανεισμού από πλεονασματικές
περιοχές) συμβάλει στην χρηματοδότηση εξωτερικών
ανισορροπιών. Δεν θα μπορούσε να λείπει ο βαθμός
οικονομικού ανοίγματος. Όσο πιο ανοιχτή είναι
μία οικονομία τόσο πιο πιθανό είναι οι μεταβολές
των τιμών των εμπορεύσιμων να μεταδοθούν στο
εγχώριο κόστος ζωής. Διάφοροι δείκτες πιστοποιούν
τον βαθμό «οικονομικού ανοίγματος» όπως: ο
λόγος των αμοιβαίων εξαγωγών και εισαγωγών ως
ποσοστό του ΑΕΠ, το μερίδιο των εμπορεύσιμων
έναντι των μη εμπορεύσιμων αγαθών κ.α. Η επόμενη
συνθήκη αφορά την διαφοροποίηση στην παραγωγή
και τη κατανάλωση. Η υψηλή διαφοροποίηση στη
παραγωγή και στη κατανάλωση και επομένως στις
εισαγωγές και εξαγωγές μειώνει τον πιθανό αντίκτυπο
των κραδασμών που αφορούν συγκεκριμένους
τομείς. Συνεπώς, μειώνει την ανάγκη για μεταβολές
των ισοτιμιών ελαχιστοποιώντας το κόστος που
συνεπάγεται η παραχώρηση της συναλλαγματικής
ισοτιμίας της χώρας με την μετάβαση σε μία
νομισματική ένωση.
Πρώτιστης σημασίας είναι οι ομοιότητες
στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς όταν τα
ποσοστά πληθωρισμού είναι όμοια μεταξύ χωρών
μιας νομισματικής ένωσης, οι όροι εμπορίου θα
παραμένουν επίσης αρκετά σταθεροί. Αυτό θα
εξισορροπήσει τις συναλλαγές μειώνοντας την ανάγκη
για ονομαστικές προσαρμογές της συναλλαγματικής
ισοτιμίας. Είναι απαραίτητο μεταξύ χωρών που
μοιράζονται το ίδιο νόμισμα να υπάρχουν μηχανισμοί
μέσω των οποίων να μεταφέρονται πόροι από τους
οικονομικά ισχυρότερους σε αυτούς που το έχουν
ανάγκη, με άλλα λόγια μία δημοσιονομική ένωση.
Επιπλέον σε περιόδους ασύμμετρων κρίσεων τέτοιοι
μηχανισμοί θα είχαν τη δυνατότητα να επαναφέρουν
την ισορροπία μεταξύ κρατών, μεταφέροντας πόρους
από τους οικονομικά κερδισμένους στους πληγέντες.
Στις Η.Π.Α υπάρχουν πολιτείες που κερδίζουν από
την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και πολιτείες
που πλήττονται. Υπάρχουν πολιτείες που δανείζονται
(επομένως πλήττονται από ενδεχόμενη άνοδο των
επιτοκίων) και πολιτείες που είναι καθαροί δανειστές.
Για παράδειγμα, μετά από μία διαταραχή στο
Τέξας, το Τέξας θα λάβει μέσω του ομοσπονδιακού

2. Ο αποπληθωρισμός είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο παρατηρείται μείωση του γενικού επιπέδου των τιμών. Είναι ουσιαστικά το
αντίθετο του πληθωρισμού. Προκαλείται όταν ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς χρήματος είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης
της πραγματικής παραγωγής.

|21|

προϋπολογισμού έμμεσα οικονομική υποστήριξη
από την κυβέρνηση. Βέβαια, η δημοσιονομική
ένωση προϋποθέτει το τελευταίο χαρακτηριστικό
που δεν είναι άλλο από την πολιτική ένωση και την
προθυμία να κατανέμονται τα βάρη μιας κρίσης.
Είναι απαραίτητη η δημιουργία κατάλληλων θεσμών
που θα αναλάβουν το πολιτικό βάρος να πάρουν
αποφάσεις και να αντιπροσωπεύσουν τον πληθυσμό
των κρατών που μοιράζονται το ίδιο νόμισμα.
Χρειάζονται συμβιβασμοί και κοινή πολιτική σε ότι
αφορά την επίτευξη του στόχου της ανεργίας, του
πληθωρισμού κ.α..
Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ικανή
να επιτύχει όσο ο ρυθμός οικονομικής
παγκοσμιοποίησης είναι ταχύτερος από τον ρυθμό
πολιτικής παγκοσμιοποίησης. Ο λόγος είναι ο εξής:
όσο ενισχύεται ο βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ
χωρών, τόσο αυξάνεται και η αλληλεξάρτηση τους.
Όταν αυξάνεται η αλληλεξάρτηση, οι ενέργειες
μιας χώρας έχουν επιπτώσεις στις άλλες. Συνεπώς
εντείνεται η ανάγκη για συλλογική δράση – για να
διασφαλιστεί ότι κάθε χώρα κάνει περισσότερα από
τα πράγματα που ωφελούν τις άλλες και λιγότερα που
τις βλάπτουν.3 Επιπλέον εφόσον υπάρχει ένας βαθμός
διαφοροποίησης μεταξύ των χωρών, κάθε ενδογενές
ή εξωγενές φαινόμενο θα επηρεάσει σε διαφορετικό
βαθμό την κάθε οικονομία. Εκεί ακριβώς μπορεί να
δράσει ένας προϋπολογισμός. Για να εξασφαλιστεί
ότι ακόμα και εάν μία χώρα ωφεληθεί περισσότερο
από κάποια άλλη για οποιονδήποτε λόγο, αυτό το
όφελος σε έναν βαθμό θα επιμεριστεί.
Είναι φανερό πως οι χώρες της Ευρωζώνης
δεν πληρούσαν τα κριτήρια, τα οποία σύμφωνα με τον
Robert Mundell ήταν απαραίτητα για να μπορέσει μία
ομάδα χωρών να χρησιμοποιεί με επιτυχία ένα κοινό
νόμισμα. Οι χώρες της Ευρωζώνης επιδόθηκαν στην
εσωτερική υποτίμηση ως λύση στην κρίση του 2008.
Εστίασαν δηλαδή στην πραγματική συναλλαγματική
ισοτιμία. Μία χώρα μπορεί με δύο τρόπους να κάνει
πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα της. Ο πρώτος
είναι να υποτιμήσει το νόμισμα της. Ο δεύτερος
είναι όταν οι τιμές των προϊόντων μειώνονται στο
εσωτερικό της χώρας – αυτό που αποκαλούμε
αποπληθωρισμό. Το σκεπτικό είναι το εξής: εφόσον
μία χώρα έχει εκχωρήσει τον έλεγχο του επιτοκίου
της και αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες
αφήνει τα πράγματα να πάρουν τη φυσιολογική τους
πορεία. Καθώς η ανεργία αυξάνεται, παρατηρείται
πτώση των μισθών που μεταφράζεται σε πτώση της
αγοραστικής δύναμης, άρα και πτώση των τιμών,

πράγμα που σημαίνει ότι πλέον τα παραγόμενα
προϊόντα είναι φθηνότερα. Συνεπώς αυξάνονται
οι εξαγωγές, μειώνονται οι εισαγωγές μέχρις ότου
επέλθει ισορροπία. Πιθανώς να ακούγεται οδυνηρό
ένα κράτος να προκαλεί την φτωχοποίηση των
πολιτών του με σκοπό την επαναφορά της ισορροπίας.
Η οικονομική ιστορία όμως έχει δείξει ότι αυτή η
αλληλουχία ενεργειών δεν φέρνει την αποκατάσταση
της πλήρους απασχόλησης. Πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες βασίστηκαν στην εσωτερική υποτίμηση με την
Ελλάδα να αποτελεί ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό
παράδειγμα εξαιτίας του μεγάλου εμπορικού
ελλείμματος που είχε στο τέλος της δεκαετίας του
2000. Από το 2009 μέχρι το 2019 η Ελλάδα κατάφερε
να περιορίσει το εμπορικό και δημοσιονομικό της
έλλειμμα σε σημαντικό βαθμό. Το κόστος βέβαια
ήταν η μη αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης,
καθώς η ανεργία ήταν αρκετά υψηλότερη σε σχέση με
μία δεκαετία πριν και το ΑΕΠ κατά 20% χαμηλότερο.
Επιπλέον, το κόστος αυτό θα ήταν αρκετά υψηλότερο
αν δεν είχε υποτιμηθεί το ευρώ αισθητά στη διάρκεια
των δέκα αυτών χρόνων.
Αν η εσωτερική υποτίμηση μπορούσε να
υποκαταστήσει αποτελεσματικά την αναπροσαρμογή
της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τότε ο Χρυσός
Κανόνας δεν θα είχε αποτελέσει πρόβλημα κατά
τη διάρκεια ούτε του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου
αλλά ούτε και της Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι
εσωτερικές υποτιμήσεις δε φέρνουν αντίστοιχα
αποτελέσματα. Οι μισθοί ενδέχεται να μη μειωθούν
καθώς η μείωση των μισθών από πλευράς εργοδοτών
υπονομεύει τη παραγωγικότητα των εργαζομένων.
Η πτώση των μισθών ενδέχεται να μην οδηγήσει σε
επαρκή μείωση της τιμής των εξαγώγιμων αγαθών.
Η πτώση των τιμών ενδέχεται να μην οδηγήσει σε
επαρκή αύξηση των εξαγωγών. Με άλλα λόγια, σε
αντίθεση με την αυτόματη μείωση των τιμών των
εξαγώγιμων αγαθών στη περίπτωση πτώσης της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, τα αποτελέσματα της
εσωτερικής υποτίμησης φθάνουν μέσα από διάφορα
«κανάλια»4, με επακόλουθο να μην επιτυγχάνει τον
στόχο της.
Είναι αυτονόητο ότι εφόσον όπως ο «Χρυσός
Κανόνας» έτσι και το Ευρώ δεν πληρούσαν τα
απαραίτητα κριτήρια σύμφωνα με τον Mundell, εάν οι
λαοί της Ευρώπης επιθυμούν να κρατήσουν ζωντανό
το όνειρο της όλο και ενοποιημένης Ευρωζώνης,
είναι απαραίτητο να υπάρξουν οι κατάλληλοι θεσμοί
που θα αναλάβουν αυτό τον ρόλο, μέσω της πολιτικής

3. Joseph E. Stiglitz. 2016. Ευρώ: Πώς Ένα Κοινό Νόμισμα Απειλεί Το Μέλλον Της Ευρώπης. σελ 76.
4. Με το όρο “κανάλια” ο συγγραφέας ορίζει την αλληλουχία των ενεργειών που θα έφερνε την αποκατάσταση της πλήρους
απασχόλησης στη περίπτωση της εσωτερικής υποτίμησης. Την μηχανική δηλαδή, κατά την οποία η αύξηση της ανεργίας μετά από μια
κρίση θα προκαλέσει μείωση των μισθών. Αυτή με τη σειρά της θα μειώσει την αγοραστική δύναμη, πράγμα το οποίο θα φέρει μείωση
των τιμών και συνεπώς αύξηση των εξαγώγιμων αγαθών.
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ένωσης, της αμοιβαιοποίησης του χρέους και της
τραπεζικής ένωσης.
Το πρώτο γενναίο βήμα είναι η έκδοση
Ευρωομολόγου. Μία εύλογη παρατήρηση είναι ότι
«ευρωομόλογα» εκδίδονται και σήμερα από τον
ESM, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
και πλέον από την Κομισιόν για τη δανειοδότηση
Ευρωπαϊκών κρατών που δυσκολεύονται να
δανειστούν από τις αγορές, την παροχή ρευστότητας
για έργα εντός και εκτός ΕΕ, και τη χρηματοδότηση
επενδύσεων αντίστοιχα. Οι τρείς αυτοί θεσμοί,
πέραν της βοήθειας που προσφέρουν με σκοπό την
σύγκλιση των οικονομιών της ΕΕ μεταξύ άλλων,
έχουν το εξής κοινό. Στερούνται της ικανότητας να
ανακατανείμουν αξιόλογη ποσότητα πλούτου με
σκοπό να ανακουφίσουν τις οικονομίες που πλήττονται
περισσότερο από μία κρίση. Το μόνο Ευρωομόλογο
που έχει την δυνατότητα να αναχρηματοδοτήσει τα
νέα χρέη και ελλείμματα που προκύπτουν εξαιτίας της
ύφεσης, επιμερίζοντας τον βάρος και κατανέμοντας
ισομερώς το ρίσκο, χρηματοδοτώντας τα κράτη μέλη
ανάλογα με το μέγεθος της ανάγκης, εκδίδεται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο λόγος είναι ο εξής:
τα Ευρωομόλογα από πλευράς ΕΚΤ χαρακτηρίζονται
από την κοινή ευθύνη. Κάθε κράτος μέλος είναι
υπεύθυνο για όλο το Ευρωπαϊκό χρέος και όχι μόνο
για το «κομμάτι» του χρέους που του αναλογεί, κάτι
το οποίο συμβαίνει στη περίπτωση του ESM. Τα κοινά
ομόλογα (Treasury Bonds) ήταν η κύρια πηγή πόρων
με τους οποίους οι Η.Π.Α ξεπέρασαν τη Μεγάλη
Ύφεση. Όπως τα Treasury Bonds δεν επιβάρυναν
τα χρέη των πολιτειών (Καλιφόρνια, Ντελαγουέαρ
κλπ.), έτσι και τα Ευρωομόλογα δεν θα αυξήσουν το
χρέος των κρατών-μελών.
Τέλος, είναι γεγονός ότι εδώ και δεκαετίες
ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός έχει συμβάλει
στην σύγκλιση των οικονομιών. Σε αντίθεση
με τις Ευρωπαϊκές δαπάνες όμως που κινούνται
στο 1%, οι ομοσπονδιακές δαπάνες στις Η.Π.Α
είναι τριακονταπλάσιες. Επομένως μπορούμε να
αναλογιστούμε το μέγεθος της διαφοράς του βαθμού
ανακατανομής πλούτου μεταξύ των πολιτειών από τη
μία και κρατών από την άλλη.
Κλείνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ο
Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε αναφέρει το μέσο με το
οποίο η Ευρώπη θα «άνθιζε», φέρνοντας πρωτοφανή
ευημερία στους πολίτες της, και αυτό είναι η θέσπιση
Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Σε κάθε
περίπτωση, οι νομισματικές ρυθμίσεις αποτελούν
μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, όχι αυτοσκοπό.
Τα νομίσματα έχουν φτιαχτεί για να υπηρετούν τους
ανθρώπους και όχι το αντίθετο.

Συμπεράσματα

Σε αυτό το άρθρο προβάλαμε το Ευρώ και
τον “Χρυσό Κανόνα” ως δύο νομισματικές ενώσεις
που αμφότερες δεν πληρούσαν τα κριτήρια που
σύμφωνα με τον Mundell είναι απαραίτητα για να
ελαχιστοποιηθούν οι ασυμμετρίες μεταξύ των χωρών
που την απαρτίζουν. Ονομαστικά, αυτά τα κριτήρια
είναι: η ευελιξία τιμών και μισθών, η ενοποίηση
των συντελεστών παραγωγής δίχως την εξαίρεση
της εργασίας, η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών
αγορών, ο βαθμός οικονομικού ανοίγματος μεταξύ
χωρών, η υψηλή διαφοροποίηση στην παραγωγή και
τη κατανάλωση, οι ομοιότητες στις μεταβολές των
τιμών, η δημοσιονομική ένωση και τέλος η πολιτική
ένωση. Καταλήγοντας, μετά τη διαφορά μεταξύ
εσωτερικής και εξωτερικής υποτίμησης, αναφέραμε
ότι το Ευρωομόλογο από πλευράς ΕΚΤ, αποτελεί
έναν τρόπο ανακατανομής πλούτου μεταξύ των
χωρών-μελών της Ευρωζώνης.
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Abstract

Shadow Banking has been at the center of numerous papers and researches since the mid-2000s and has had
significant economic consequences locally and globally. It is a term formed during the 2007 Great Recession,
as it was blamed for a major share of the damage. It involves both unregulated banking activities by regulated
institutions and regulated activities by unregulated institutions. In this article, the authors attempt to analyze
the shadow banking system by presenting events in which it played a significant role, focusing on the global
banking crisis that introduced the financial world to shadowy activities. Following this analysis, the way in
which shadow banking affects income distribution is demonstrated, leading to the understanding of its causes
and effects while the effectiveness of the applied regulations is discussed.

O

ver the course of time, the global financial system
has been affected by major debt bubbles and
market instability, which led to severe political and
economic consequences. Generally, at the beginning
of a bubble, assets produce accelerating returns, while
debt growth rates increase faster than the income
provided to service them. In other words, lenders and
investors make a lot of easy, fast money which leads
to a self-reinforcing bubble (Ray Dalio, 2018). As a
result of this dynamic, excessive financial leverage is
provided to financial intermediaries that may not be
subject to regulatory scrutiny. It is evident that these
levels of financial leverage promote risky economic
activity which in return can induce a painful market
crash.
As stated above, this vulnerable economic
environment, in combination with the global rise of
the banking industry has led to increased scrutiny of
the financial markets. In an attempt to describe the
inadequacy of current regulations, Paul McCully, a
reputable economist, introduced the financial term of
shadow banking1; the use of short-term funds to buy
longer-term assets by nonbank financial institutions
that operate in the “shadows” In today's terms, shadow
banking includes a broader definition.
Shadow banking is used to describe the
group of financial intermediaries that facilitate the
1
2
3
4

creation of credit, but whose members are operating
under no specific regulations. According to the
Financial Stability Board (FSB)2, these unregulated
entities perform the core banking function of
credit intermediation, which includes maturity
transformation, liquidity transformation, leverage
and credit risk transfer3. The term ‘shadow banking’
also refers to unregulated activities by regulated
institutions.
To illustrate, the most common financial
institutions that operate under obscurity are hedge
funds, which remain overlooked by the Securities
and Exchange Commission (SEC)4. Hedge funds are
pooled investment funds that trade in liquid asset
classes and utilize sophisticated trading and portfolio
construction strategies. Historically, hedge funds
were used by wealthy individuals to hedge their
usually large positions in their own companies. For
example, a wealthy owner of a textile company may
have wanted to hedge their stake in this company by
investing in other businesses which would do well
during an economic recession. Hedge funds, and
other market funds can perform similar functions to
banks, however, as they have “sophisticated” clients
they are not subject to the same level of regulatory
scrutiny that banks are. This means that hedge funds
are able to use significant amounts of leveraging

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/basics.htm
Organization of financial and supervisory authorities.
More on https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/06/basics.htm
U.S. governmental organization that protects investors and facilitates capital formation
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by utilizing derivatives and borrowing in order to
increase potential profits. However, this results in
significant amounts of risk taken on, which in some
cases can send shocks through the financial markets.
In 2021 alone, there have been two cases of such
events occurring; Melvin Capital’s short squeeze and
Bill Hwang’s Archegos Capital meltdown.

Source: Webb et. Al, 2021

In the case of Melvin Capital’s short squeeze,
the fund took a highly leveraged short position in the
US video game retail company, GameStop. Melvin
Capital shorted 143% of available shares. In other
words, they shorted more shares than the existing
ones in the market. The process of short selling
involves borrowing shares from the market, in order
to sell them today, and buy them back in the future
in order to make a profit by selling high and buying
low. However, this may result in a potentially infinite
loss if the shorted stock continuously increases to
infinity. In the case of the GameStop short squeeze,
retail investors began purchasing the company’s
stock, pushing its price higher. This caused a massive
increase in price due to the fact that as the stock
began to rally, Melvin Capital received margin calls,
forcing it to either liquidate other positions and post
more collateral or close its positions completely.
This drove demand for the stock even more, which
caused the stock to rally further as Melvin needed to
keep purchasing shares, while numerous investors
were not selling their stock. The result of this was
a liquidity crisis. Robinhood and other financial
brokers found themselves restricting users from being
able to purchase shares in GameStop and a few other
names. This was because clearinghouses, the entities
in the financial markets responsible for the exchange
of cash and securities, demanded that these brokers
posted higher collateral due to the sheer amount of
5

volume of Robinhood and other stock being traded.
This demonstrated to the world both an issue with
the way that markets currently operate, as well as the
extent to which one hedge fund’s actions can affect
the markets for worse.
Another such case is the implosion of
Archegos Capital Management where the fund
liquidated a portfolio worth over 20 billion and caused
multibillion-dollar losses to several investment banks,
such as Nomura and Credit Suisse. The firm had
concentrated positions in certain blue-chip companies
and in equity derivatives, like total return swaps. Total
return swaps are contracts between an investor and a
bank, which allow investors to collect the profits or
losses of a portfolio of assets, such as stocks, without
owning them. Investors, such as hedge funds, pay an
investment fee to the investment bank5 which buys
assets, and, in exchange, collects payments based
on the total return of the assets. These financial
instruments provide investors with heavy exposure
to the assets without being subject to regulations
that large shareholders would be. Hence, investors
own bigger positions without the need to provide
large funds up-front. Furthermore, total return swaps
provide anonymity to the investors, as the positions
are held under the bank’s name before they are sold
to a client.
In this case, Archegos Capital had $10 billion
under management, however, its total positions
approached $30 billion because of the lavish leverage
it obtained from investment banks through the
total return swap contracts. Such increased market
access could have benefited the firm with improved
investment returns and liquidity. Nevertheless, the
firm demonstrated poor risk management by holding
concentrated positions and investing in speculative
bets, such as Viacom CBS and Discovery Inc.
Archegos collapse began when these underlying
stocks of the total return swaps faltered. In return,
the investment banks made a margin call, which
required the firm to put up more collateral because of
the negative returns of the stocks. Archegos failed to
comply, and therefore the investment banks liquidated
the positions, which prompted more declines in the
stock prices. This incident highlights the lack of
transparency in equity derivative markets. Archegos
held swap contracts with six different prime brokers,
which caused a huge triple effect when the stocks
faltered.

Also described as a “prime broker”.
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Cases such as those mentioned above, have
led the shadow banking industry in a skyrocketing
value increase, making it a global industry surpassing
US $ 52 trillion in value. In Asia, the China Banking
and Insurance Regulatory Commission (CBIRC)
announced that nonbank lending and relevant activities
have an estimated value of 84.8 trillion yuan (US $
12.9 trillion) as of December 2020. More specifically,
wealth management product funds, entrusted loans,
small credit and peer-to-peer loans were equivalent
to 86 % of the country’s GDP and 29% of China’s
total banking assets. Shadow banking has proved to
be significantly dangerous for both institutions and
individuals and according to research conducted by
members of LSE in 2017, the problem stems from
three sidelined factors; the state, income inequality
and the politics of economic ideas.
Taking a closer approach to the second factor,
income distribution, the stable growth of shadow
banking activities on a worldwide basis can be justified
by both ends of the social inequality spectrum. On
the one hand, a narrow population of rich individuals
with enormous amounts of capital is seeking safety
and remarkable returns, while, on the other hand,
cash-poor individuals with relatively low incomes
are in need of cheaper credit. While that poses an
advantage of non-bank lending, helping surplus and
deficit units cover their needs theoretically in cases
when traditional banks wouldn’t grant any loans, it
doesn’t turn out that well when applied in the real
world. This brings us to the major event that unveiled
shadow banking to the financial world; the 2007
global financial crisis known as Great Recession.
It all started when financial institutions in
the US began granting loans and mortgage-backed
securities to low rated customers with no cash
equivalents or assets at their disposal. The housing
market had been booming at the time, with house
prices steadily moving upwards since circa 1997 while
a “bubble burst” was around the corner according to
several economists like Dean Baker, co-founder of
the Center of Economic Policy Research, and Jeffery

Robert Hunn, a renowned economic analyst. When in
2007 both house sales and the S&P house price index
was declining, foreclosure activity rose sharply and
the subprime mortgage industry started showing signs
of collapse. The non-backed customers were unable
to repay their mortgages because of the interest rates’
upward movements. This led to banks coming up with
new financial products and derivatives that contained
the toxic loans in them, as their main purpose to survive
bankruptcy was to offload the toxic assets. The most
popular products at the time that caused important
damage to individuals, as well as the world economy,
were CDOs. CDOs are financial tools banks use to
repackage personal loans such as auto loans, credit
card debt, mortgages or corporate debt into a product
sold to investors on the secondary market. What made
the banking activities even more shadowy was the
fact that the financial institutions then went to credit
rating businesses and agreed to rate the derivatives
AA or AAA, helping make them attractive to both
banks and individual investors. Overall, the banks’
strategy was too focused on derivative sales to keep
their market going, leading to what was later called
the Great Recession, a banking crisis that devastated
small businesses and big names.
The Great Recession is a prime example of
how shadowy activities, especially when executed by
traditional financial institutions, can lead the financial
world to catastrophe. While customers with no actual
assets or cash were granted loans they wouldn’t have
been accepted to get otherwise, their inability to repay
their dues didn’t need much time to show. Banks
were too greedy to stop granting loans and later
selling their “innovative” toxic derivatives that they
ended up harming both their customers and their own
organizations or even institutions that unknowingly
participated in the CDOs. When investors started
feeling insecure about their capital allocation they
decided to withdraw their funds, bringing banks
and shadow banks owned by them in a position
where they had to liquidate their assets for way less
than their actual value. The result was devastating;
numerous financial institutions, even names too big to
fail such as Lehman Brothers and Merrill Lynch, filed
for bankruptcy after they reached excessive levels of
leverage, while investors or institutions that were in
any way participating in those financial tools ended
up having huge losses.
Even though the shadow banking system has
been subject to more regulations after the banking
crisis in 2012, there are strong indicators that the
financial world isn’t heading in the right direction.
More regulation is required as it has been proven
that shadowy financial activities can harm local and
global economies in many ways. To be more precise,
they are often used to do things that could be carried
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out by the traditional banking system but involve
high leverage and maturity, liquidity and credit
transformation, making systemic events and crises
more probable to happen. Therefore, regulating the
shadow banks should be mainly focused on preventing
a systemic crisis from happening. Important ways of
doing so would be to restrict the liquidity of depositlike instruments, the use of deposit-like instruments
to fund long-term investments and, if possible, reduce
the problem of asymmetric information about the
quality of the securities.

Conclusion

Banking supervision is working on measuring the
exposure of regular banks to shadow banks and
regulating it through harsh restrictions in order to
avoid the shadows from affecting the economy in
general. Shadow banking may seem like an attractive
concept, at first sight, bridging the gap between the
actual needs of individuals and what traditional banks
are willing to offer to them. However, given the
fact that there are greedy institutions and investors
looking for every possible way to increase their
profits and, on the contrary, newly introduced to the
financial world naive individuals with inadequate
knowledge and information, it is a concept doomed
to fail. A combination of targeted regulation by bank
supervisors and rational decisions by institutions
and investors could minimize the possible threats of
shadow banking and help make important steps to
achieve income equality.
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Ποια είναι η σχέση μεταξύ καινοτομίας και
πανεπιστημίου και πόσο ευνοϊκή είναι η
λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων
για την ανάπτυξή της;
Αυτή είναι μία καίρια ερώτηση που απαιτεί
να ορίσουμε πρώτα την έννοια της καινοτομίας.
Ως καινοτομία θα μπορούσαμε να ορίσουμε τη
δημιουργία πρότυπων προϊόντων ή διαδικασιών
παραγωγής, που υιοθετούνται από οντότητες
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Η διαδικασία της
καινοτομίας περιλαμβάνει μία σειρά βημάτων όπως
την πρότυπη έρευνα, τη δημιουργία προσχεδίων, τη
διαδικασία «ανάπτυξης» με τις πρώτες πειραματικές
εφαρμογές, και, τέλος, το στάδιο της διοχέτευσης
του νέου προϊόντος ή παραγωγικής διαδικασίας στην
αγορά, που αποτελεί και το στάδιο της καινοτομίας.

Παναγιώτης Τζιογκίδης
Ο
Παναγιώτης
Τζιογκίδης
είναι
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας ενώ προηγουμένως ήταν Λέκτορας
στο University of Plymouth. Έχει λάβει
μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικό στην
Οικονομική Επιστήμη από το Cardiff University.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται
στις μεθόδους μέτρησης αποτελεσματικότητας
και παραγωγικότητας και έχει δημοσιεύσει σε
έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει
εμπειρογνώμονας για το Υπουργείο Μεταφορών
των ΗΠΑ σε ζητήματα παραγωγικότητας, ενώ έχει
παρουσιάσει μελέτη του για πολιτικές καινοτομίας
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν πρόσκλησης.

*Επισημαίνεται οτι η παρακάτω συνέντευξη αφορμάται
από την δημοσίευση του κυρίου Τζιογκίδη, σε συνεργασία
με άλλους ερευνητές, με τίτλο “A data envelopment analysis
and local partial least squares approach for identifying the
optimal innovation policy direction” που δημοσιεύθηκε το
2020 στο επιστημονικό περιοδικό “European Journal of
Operational Research”.

Τα πανεπιστήμια μπορούν να βοηθήσουν μία
ιδιωτική επιχείρηση ή ένα δημόσιο φορέα σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας αυτής, ενώ τα ίδια μπορούν
«παράγουν» τις δικές τους καινοτομίες. Υπάρχουν,
μάλιστα, θεωρητικά μοντέλα, όπως το innovation
helix framework, που εξηγούν αναλυτικά το
σημαντικό ρόλο των πανεπιστημίων στην καινοτομία.
Η παραδοσιακή συνεισφορά των πανεπιστημίων είναι
η βασική έρευνα, που αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της
καινοτομίας. Μάλιστα, είναι σύνηθες κοντά σε μεγάλα
πανεπιστήμια να δημιουργούνται Επιστημονικά και
Τεχνολογικά Πάρκα ή Πάρκα Καινοτομίας, στα οποία
τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με επιχειρήσεις και
τους εκάστοτε συνδέσμους βιομηχάνων ή τα εμπορικά
επιμελητήρια. Ένα πρόσφατο παράδειγμα στη
Θεσσαλονίκη είναι η δημιουργία της Αλεξάνδρειας
Ζώνης Καινοτομίας. Σαφώς και υπάρχει σημαντική
συνεισφορά των ελληνικών πανεπιστημίων, όπως
προκύπτει από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, από
τις διεθνείς διακρίσεις, από τη συμμετοχή τους σε
ερευνητικά προγράμματα, αλλά και από την ενεργό
συμμετοχή τους στα προαναφερθέντα πάρκα.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο σημαντικό
κομμάτι στο οποίο τα πανεπιστήμια μπορούν να
συνεισφέρουν σημαντικά. Συγκεκριμένα, αφορά τη
διαδικασία της υιοθέτησης (adoption) και εμπορικής
εφαρμογής της καινοτομίας από επιχειρήσεις ή
δημόσιους φορείς. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί
στα πλαίσια λειτουργίας των πάρκων που
ανέφερα προηγουμένως, ενώ αποκτά ολοένα και
σημαντικότερο ρόλο η δράση των θερμοκοιτίδων
νεοφυών επιχειρήσεων (incubation centres) όπου
η συνεισφορά των πανεπιστημίων είναι ιδιαίτερα
σημαντική. Στα πλαίσια δράσης των θερμοκοιτίδων,
επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια
λειτουργίας τους, μπορούν να λάβουν σημαντική
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στήριξη και καθοδήγηση, εκπαίδευση, δικτύωση
ακόμα και βοήθεια στην εύρεση χρηματοδότησης.
Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν κάνει ουσιαστικά
βήματα στην κατεύθυνση αυτή, αλλά σίγουρα
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης

Ποια είναι τα οφέλη του innovation
budgeting και πως αυτό συμβάλλει στην
πραγματική οικονομία;
Το innovation budgeting ή R&D budgeting
αναφέρεται στην πρακτική του να περιλαμβάνονται
στον τακτικό προϋπολογισμό επιχειρήσεων και
κρατών, δαπάνες σε Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D).
Ως έννοια, έχει αρχίσει να εμφανίζεται συστηματικά
στη διεθνή βιβλιογραφία στις αρχές της δεκαετίας
του 1980, όμως εντονότερο ερευνητικό ενδιαφέρον
παρατηρείται σχετικά πρόσφατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
από το 2014, στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης
“Europa 2020”, έχει θέσει σαν στόχο, κάθε κράτοςμέλος να δαπανά 3% του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος σε Έρευνα & Ανάπτυξη. Μάλιστα, τον
Δεκέμβριο του 2020, εν μέσω πανδημίας, εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Βουλή προϋπολογισμός ρεκόρ,
ύψους €95,5 δισεκατομμυρίων για έρευνα και
καινοτομία (R&I) για την περίοδο 2021 – 2027. Τα
παραπάνω αποτελούν ένδειξη ότι έχει αρχίσει να
γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτό ότι οι
δαπάνες σε R&D αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης
επιχειρήσεων αλλά και οικονομιών, συνολικότερα.

οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία προϊόντων με
βελτιωμένα χαρακτηριστικά και τα οποία καλύπτουν
αποτελεσματικότερα υπάρχουσες ανάγκες (όπως το
κινητό τηλέφωνο, η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή,
ή ακόμα και τα εμβόλια τύπου mRNA για την
COVID-19). Επιχειρήσεις που δεν αντιλαμβάνονται
την κατεύθυνση στην οποία κινείται η αγορά
(innovation myopia), μπορούν εύκολα να χάσουν ένα
σημαντικό μερίδιο αγοράς και ίσως να αφανιστούν με
το πέρασμα των χρόνων. Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα
είναι αυτό της Nokia, που ήταν πρωτοπόρος στην
κατασκευή κινητών τηλεφώνων στην αρχή της
δεκαετίας 2000-2010, και η οποία αποφάσισε να μην
προχωρήσει στην κατασκευή smart phones καθώς
εκτίμησε ότι θα ήταν κάτι παροδικό. Σταδιακά οι
πωλήσεις της μειώθηκαν σημαντικά και πλέον το
μερίδιο αγοράς της είναι μικρό.

Τα οφέλη της καινοτομίας είναι προφανή,
αλλά γίνεται επίσης αντιληπτό ότι οι δαπάνες σε
έρευνα και ανάπτυξη μπορεί να αποτελούν ζήτημα
«ζωής και θανάτου» για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για
αυτές που βρίσκονται σε κλάδους τεχνολογίας. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι καινοτομίες διαδικασιών βοηθούν
στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των διαθέσιμων
παραγωγικών πόρων, ενώ οι καινοτομίες προϊόντων
εξασφαλίζουν ότι θα διατηρείται «ζωντανή» η ζήτηση
για τα προϊόντα ή υπηρεσίες μίας επιχείρησης. Και
στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο:
η οποιαδήποτε μορφή καινοτομίας συμβάλει στη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Εδώ ακριβώς
έγκειται η έννοια του innovation budgeting: του
Η χρησιμότητα της καινοτομίας για τις
ποσού δηλαδή που θα πρέπει να προϋπολογίσει η
επιχειρήσεις εξαρτάται από το είδος της. Μία
κάθε οντότητα ώστε να δημιουργήσει, διατηρήσει ή
βασική κατηγορία είναι οι καινοτομίες διαδικασιών
επεκτείνει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
(process innovations) οι οποίες αποσκοπούν
στη μείωση του κόστους της παραγωγικής
Δεν θα πρέπει, όμως, να αγνοηθεί η
διαδικασίας,
αντικαθιστώντας
παρωχημένες
σημαντικότητα της καινοτομίας σε επίπεδο
διαδικασίες παραγωγής με καινοτόμες (όπως η
οικονομίας. Τα κράτη αποτελούν οντότητες οι
«γραμμή παραγωγής» που εισήγαγε ο Ford ή το
οποίες, όπως και οι επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν
σύστημα logistics που χρησιμοποιεί η Amazon),
ολοένα και περισσότερο περιορισμένους πόρους
ή δημιουργώντας κατάλληλα εργαλεία, υλικά ή
για να μπορέσουν να προσφέρουν κρατικά προϊόντα
μηχανήματα που βελτιώνουν την παραγωγικότητα
και υπηρεσίες. Οι καινοτομίες διαδικασιών, όπως ο
(όπως η αυτοματοποίηση παραγωγικών διαδικασιών
ψηφιακός μετασχηματισμός (digital transformation)
ή η χρήση 3D printers για την κατασκευή βελτιωμένων
των κρατικών υπηρεσιών,
αποδεσμεύουν
εξαρτημάτων). Σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς
παραγωγικούς πόρους και στο μακροπρόθεσμο
κλάδους, αποτελεί σχεδόν ζήτημα επιβίωσης η τακτική
ορίζοντα ενδέχεται να συμβάλουν στη μείωση
επικαιροποίηση των παραγωγικών διαδικασιών,
της φορολογίας. Οι καινοτομίες προϊόντων, όπου
ώστε οι τιμές των προϊόντων να παραμένουν σε
επίσης θα μπορούσαμε να εντάξουμε το digital
ανταγωνιστικά επίπεδα. Εταιρίες που δεν επενδύουν
transformation ή ακόμα και τη σταδιακή στροφή προς
σε Έρευνα και Ανάπτυξη, είτε λόγω άγνοιας είτε από
το μοντέλο Smart Cities που φαίνεται να προωθεί
επιλογή, συνήθως αποτελούν στόχους εξαγοράς από
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βελτιώνουν την ποιότητα
παραγωγικότερες επιχειρήσεις ή πτωχεύουν.
ζωής των πολιτών αλλά μπορούν και να αυξήσουν
την απασχόληση. Η καινοτομία συνολικότερα
Μία άλλη σημαντική κατηγορία είναι οι
προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και είναι ιδιαίτερα
καινοτομίες προϊόντων (product innovations) οι
σημαντικό το κάθε κράτος να προϋπολογίζει μία
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ελάχιστη δαπάνη σε R&D, το οποίο αντικατοπτρίζεται
Σύνθετοι δείκτες όπως ο GII υπάρχουν
και στις Ευρωπαϊκές δράσεις.
αρκετοί (πχ Human Development Index, Sustainable
Development Index, κ.α.), ενώ έχουν αναπτυχθεί
Ένα τελευταίο σημείο που αξίζει να σημειωθεί, διάφοροι τρόποι υπολογισμού τους. Μάλιστα ο
είναι το γεγονός ότι η καινοτομία ενέχει μεγάλο OECD έχει δημιουργήσει ένα πολυσέλιδο εγχειρίδιο
ρίσκο. Είναι σύνηθες να επενδύονται εκατομμύρια που αναλύει τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες.
ευρώ σε R&D ενώ μπορεί να μην αποδώσει καρπούς. Παρατηρήσαμε, λοιπόν, ότι στον υπολογισμό του
Για το λόγο αυτό, παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια GII, όπως και σε μερικούς άλλους δείκτες, έχουν
των οικονομικών κρίσεων της παγκόσμιας και της εφαρμοστεί ιδιαίτερα απλοϊκές μέθοδοι, το οποίο, εν
Ελληνικής οικονομίας, ότι τα επενδυθέντα ποσά μέρει, είναι κατανοητό αφού οι δείκτες αυτοί οφείλουν
σε R&D μειώθηκαν δραματικά. Συγκεκριμένα, οι να είναι κατανοητοί στο ευρύ κοινό. Η ένσταση που
σχετικές δαπάνες φαίνεται να διατηρήθηκαν μόνο από είχαμε είναι ότι η σχετική, εκτενής, ετήσια έκθεση
μεγάλες επιχειρήσεις ή από μικρές επιχειρήσεις και του GII βάσιζε σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματά
start-ups. Αντιθέτως, θα έπρεπε όλες οι επιχειρήσεις της και τις προτεινόμενες πολιτικές καινοτομίας
να έχουν διατηρήσει ένα επίπεδο δραστηριοτήτων σε στους εν γένει προβληματικούς υπολογισμούς
R&D καθώς οι δύσκολες εκείνες περίοδοι απαιτούν αυτούς. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε, λοιπόν, στην
καινοτόμες λύσεις.
κατεύθυνση της βελτίωσης της πληροφορίας και των
συμπερασμάτων που θα μπορούσε να λάβει κανείς
Τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε, μαζί με χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του GII.

τους άλλους ερευνητές να ασχοληθείτε με το
ολοκληρώθηκε η πρώτη εκδοχή της
πεδίο της καινοτομίας και πιο συγκεκριμένα έρευνάςΌταν
μας, είχαμε την τιμή να λάβουμε πρόσκληση
να συγγράψετε αυτή τη μελέτη;
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσουμε
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εντοπίζονται
στην εφαρμογή και βελτίωση μεθόδων μέτρησης
αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, αλλά
και στην πρακτική τους εφαρμογή σε επίπεδο λήψεων
αποφάσεων πολιτικής. Η καινοτομία συνδέεται
άμεσα με την παραγωγικότητα, οπότε ανέκαθεν
με ενδιέφερε το αντικείμενο αυτό. Μάλιστα, έχει
παρατηρηθεί γενικότερα ένα αυξημένο ενδιαφέρον
στους ακαδημαϊκούς κύκλους για ζητήματα
καινοτομίας, αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκών
θεσμών, όπως προανέφερα. Οπότε, ήθελα κι εγώ
προσωπικά να συνεισφέρω στο πεδίο αυτό με την
έρευνά μου.
Γιατί όμως ασχοληθήκαμε συγκεκριμένα
με τον Παγκόσμιο Δείκτη Καινοτομίας (Global
Innovation Index); Ο GII αποτελεί τον πληρέστερο και
πιο διαδεδομένο δείκτη μέτρησης της καινοτομίας και
κατάταξης των κρατών ανάλογα με τις επιδόσεις τους
σε διάφορους παράγοντες που απαρτίζουν το δείκτη
αυτό. Συντάσσεται από στελέχη που βρίσκονται στο
επίκεντρο της χάραξης οικονομικών πολιτικών και
τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αναφορά
που συνοδεύει το GII, επηρεάζουν, σε κάποιο βαθμό,
τις πολιτικές καινοτομίας. Μάλιστα, ένας από τους
συνεργάτες μου είχε εργαστεί στο παρελθόν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τμήμα όπου ουσιαστικά
εισήγαγε τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη αυτού
και το οποίο ελέγχει σε ετήσια βάση την πληρότητά
του και την μεθοδολογική του ακεραιότητα.

τα αποτελέσματα της μελέτης. Εκεί ανέφερα σαν ένα
σύντομο σχόλιο κάποιες σκέψεις για μελλοντικές
κατευθύνσεις πολιτικών καινοτομίας που πρέπει
να ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και εκεί ήταν που αναφερθήκαμε για πρώτη
φορά στους τρεις τύπους καινοτομίας, στους οποίους
αναφέρεστε και σε επόμενη ερώτηση.
Προς μεγάλη μας έκπληξη, στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή φάνηκε να μην ενδιαφέρονται τόσο για
τις τεχνοκρατικές μας προτάσεις για βελτίωση των
μαθηματικών μοντέλων, αλλά για τις τρεις πολιτικές
που παρουσιάσαμε εν τάχει εν τάχει. Μας επισήμαναν,
μάλιστα, ότι είχαν παρατηρήσει και αυτοί τρεις
διακριτές «συμπεριφορές» από την ανάλυση του GII
αλλά δεν είχαν καταφέρει να τις κατηγοριοποιήσουν
συστηματικά. Έτσι, αποφασίσαμε να μετατοπίσουμε
το βάρος της έρευνας στη δημιουργία μίας
μεθοδολογίας η οποία θα αναγνώριζε τις κατηγορίες
αυτές και θα κατέτασσε τις χώρες ανάλογα. Απώτερος
σκοπός ήταν και είναι, να δώσει το άρθρο το έναυσμα
ώστε να βελτιωθεί ο δείκτης GII, αλλά κυρίως η
πληροφορία που λαμβάνει κανείς από το δείκτη αυτό.

Παραθέτουμε απόσπασμα της μελέτης: ‘We
find, though, that countries are on average
more responsive to investments in human
capital and research…’( p.2, par. 5). Το
ανθρώπινο κεφάλαιο αποτιμάται, δηλαδή,
ως σημαντικότερο συγκριτικά με άλλους
παράγοντες που ευνοούν την καινοτομία.
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Πόσο σημαντικό κρίνετε για την χώρα
μας να επαναπατριστούν οι καταρτισμένοι
Έλληνες που μετανάστευσαν μετά το
ξέσπασμα της κρίσης;

οι σχετικοί πόροι. Οπότε το αν αξίζει να επενδύσει
ένα κράτος επιπλέον σε ανθρώπινο δυναμικό και
έρευνα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο
αποτελεσματικά έχει διαχειριστεί τους πόρους
που έχει ήδη διαθέσει για τους σκοπούς αυτούς.
Ίσως θα πρέπει πρώτα να διορθώσει κάποια από τα
Ας ξεκινήσουμε με το προφανές: το προβλήματα που προκαλούν την παρατηρούμενη
brain drain, η μετανάστευση δηλαδή των υψηλά αναποτελεσματικότητα.
καταρτισμένων Ελλήνων έχει δημιουργήσει
προβλήματα ανθρώπινου κεφαλαίου στη χώρα
μας. Ο επαναπατρισμός των ανθρώπων αυτών, Στη μελέτη αναφέρεται πως στον γνωστό
εφόσον υπάρχει η απαραίτητη απορρόφηση από δείκτη παγκόσμιας καινοτομίας (Global
Index)
υπάρχει
έντονη
θέσεις αντίστοιχου κύρους και ευθύνης, αποτελεί Innovation
παράγοντα-κλειδί για την καινοτομία και την συσχέτιση μεταξύ του υψηλού εισοδήματος
οικονομική ανάπτυξη συνολικότερα. Αρκεί να (high income) σε κάποια χώρα και της
αναλογιστεί κανείς τα σημαντικά κεφάλαια που απόδοσης
καινοτομίας
(innovation
διατίθενται, κυρίως από δημόσιους πόρους, για την
επιστημονική κατάρτιση ενός νέου. Φυσικά, δεν θα output). Τα ευρήματα της έρευνάς σας
πρέπει και να δαιμονοποιούμε τη μετανάστευση στο είναι διαφορετικά. Πού έγκειται αυτή η
εξωτερικό, καθώς όσοι τελικά επαναπατρίζονται διαφοροποίηση;
διαθέτουν αυξημένο know-how, περισσότερες
Αυτή η ερώτηση αποτελεί την καλύτερη
εμπειρίες και πιθανόν να έχουν «εκτεθεί» σε
προηγμένες διαδικασίες που θα μπορούσαν να ένδειξη ότι η πληροφορία που λαμβάνει κανείς
μεταφέρουν στην Ελλάδα κατά τον επαναπατρισμό από τον GII είναι ελλιπής. Για τον υπολογισμό
τους. Σε αυτή την περίπτωση, η μετανάστευση θα του δείκτη χρησιμοποιούνται πολλές επιμέρους
μπορούσαμε να πούμε ότι προωθεί τα knowledge μεταβλητές που συνήθως είναι γύρω στις 80. Αυτές
transfers που βοηθούν σημαντικά στη διαδικασία οι μεταβλητές κατηγοριοποιούνται σε εισροές και
της καινοτομίας. Εάν λάβουμε υπόψη και το γεγονός εκροές καινοτομίας, και έπειτα από μία διαδικασία
ότι δεν υπάρχουν πάντα αρκετές θέσεις ευθύνης αθροίσεων και επιμέρους υπολογισμών, προκύπτει
για να απορροφήσουν όλους τους καταρτισμένους το τελικό αποτέλεσμα: ένας αριθμός που ονομάζεται
Έλληνες, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αλήθεια Global Innovation Index. Από τη βάση υπολογισμού
είναι κάπου στη μέση. Αλλά σίγουρα και συνολικά, του δείκτη, προκύπτει ότι υψηλές τιμές μπορούν
είναι προς όφελος της Ελλάδας, καινούριες θέσεις να λαμβάνουν μόνο κράτη τα οποία διαθέτουν
εργασίας με υψηλές απαιτήσεις, να καλύπτονται από πλούσιους οικονομικούς πόρους, μέρος των οποίων
επενδύεται σε καινοτομία. Δηλαδή, χώρες όπως
επαναπατριζόμενους καταρτισμένους Έλληνες.
οι ΗΠΑ, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο,
Σχετικά με το πρώτο μέρος της ερώτησης, βρίσκονται πάντοτε υψηλά στην κατάταξη αφού
στη μελέτη μας υπάρχουν διαφορετικές κατευθύνσεις διαθέτουν πολλούς πόρους για να επενδύσουν σε
πολιτικών καινοτομίας (innovation policy directions). δράσεις προσοδοφόρες για την καινοτομία.
Αυτό που προκύπτει από τα αποτελέσματα της
Εδώ όμως, τίθεται ένα σημαντικό ζήτημα: πόσο
μελέτης είναι ότι η κατεύθυνση εκείνη στην οποία
αποτελεσματικά
χρησιμοποιούνται οι πόροι αυτοί;
τα περισσότερα κράτη εμφανίζουν την υψηλότερη
δυναμική καινοτομίας (μία έννοια την οποία εξηγώ Δηλαδή, εάν ένα κράτος διαθέτει άφθονες εισροές
σε επόμενη ερώτηση) είναι το Human Capital & καινοτομίας, σε ποιο βαθμό είναι ικανό να παράγει
Research. Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ εκροές καινοτομίας, σε σύγκριση με άλλα κράτη;
άλλων, επενδύσεις σε εκπαίδευση και χρηματοδότηση Και ακόμα πιο σημαντικό είναι το εξής ερώτημα:
για Έρευνα και Ανάπτυξη. Φαίνεται, λοιπόν, ότι μήπως τελικά κάθε κράτος “εξειδικεύεται” ως προς
διαθέτοντας περισσότερους πόρους στην κατεύθυνση τη χρήση συγκεκριμένων πόρων σε συγκεκριμένες
Human Capital & Research, οι χώρες αναμένεται δράσεις καινοτομίας; Οπότε έπρεπε να εξετάσουμε τη
να παράγουν, κατά μέσο όρο, περισσότερες εκροές δυναμική του κάθε κράτους για καινοτόμες δράσεις
ως προς τις διάφορες “κατευθύνσεις” καινοτομίας.
καινοτομίας σε σχέση με άλλες κατευθύνσεις.
Εδώ εντοπίζεται η ειδοποιός διαφορά μεταξύ
Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι η διάθεση πόρων
στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να γίνεται αλόγιστα. των αποτελεσμάτων μας και του GII. Στη δική
Όπως εξηγώ παρακάτω, πρέπει να λάβουμε υπόψη την μας μελέτη δεν μας ενδιέφερε τόσο η “ποσότητα”
αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιούνται καινοτομίας που ουσιαστικά μετρά ο GII και που
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αποτελεί περισσότερο ένα μέτρο οικονομικής
ευημερίας παρά καινοτομίας. Εμείς εξετάσαμε
πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιούνται οι πόροι
καινοτομίας από την κάθε χώρα, αλλά και τη δυναμική
που έχει κάθε χώρα για καινοτομία, δεδομένου του
περιβάλλοντος στο οποίο συναλλάσσεται και στο
οποίο καλείται να προάγει καινοτόμες δράσεις.
Δεν μας προκάλεσε καθόλου έκπληξη
το γεγονός ότι χώρες όπως η Ζάμπια, που
βρίσκονται τελευταίες στη λίστα κατάταξης του
GII, αναδεικνύονται αποτελεσματικές στη χρήση
πολύτιμων πόρων που διατίθενται για καινοτομία
αλλά και με υψηλή δυναμική αναφορικά με τις
επενδύσεις καινοτομίας. Ουσιαστικά, δείχνουμε ότι
εάν σε αυτές τις χώρες επενδυθούν περισσότεροι
πόροι για καινοτόμες δράσεις, τα αποτελέσματα
θα είναι εντυπωσιακά. Αντίθετα, αρκετές από τις
ανεπτυγμένες χώρες φαίνεται ότι είτε υστερούν σε
δυναμική, είτε να μην διαχειρίζονται τους πόρους
τους αρκετά αποτελεσματικά.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως οι
τρεις πολιτικές που υπάρχουν στην
«φαρέτρα» μιας χώρας όσον αφορά την
ανάπτυξη της καινοτομίας είναι οι εξής
τρείς: 1) innovation-facilitating policies,
2) innovation-improving, 3) hybrid. Εν
συντομία, τι είναι η κάθε μία και σε ποια
περίπτωση συνιστάται η εφαρμογή της;
Οι τρεις πολιτικές αυτές τις οποίες
προτείναμε στη δημοσίευσή μας, θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν περισσότερο ως τύποι πολιτικών
καινοτομίας (innovation policy directions) παρά μία
συγκεκριμένη λίστα πολιτικών. Αυτές αποτελούν
γενικές κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες
λαμβάνουν υπόψη δύο σημαντικούς παράγοντες:
την αποτελεσματικότητα στη χρήση πόρων για
καινοτομία, δηλαδή την αποτελεσματικότητα
καινοτομίας (innovation efficiency), και την
“ευαισθησία” ή δυνητική ποσοστιαία μεταβολή των
εκροών καινοτομίας για μία ποσοστιαία μεταβολή
των εισροών καινοτομίας, στο οποίο έχω αναφερθεί
προηγουμένως παραφραστικά, χρησιμοποιώντας τον
όρο “δυναμική καινοτομίας”. Μία ενδιαφέρουσα
τεχνική λεπτομέρεια είναι το γεγονός ότι για τον
καθορισμό της δυναμικής κάθε κράτους λαμβάνεται
υπόψη κατά πόσο το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται
είναι προσοδοφόρο για καινοτομία.

καινοτομία, θα τύχουν αποτελεσματικής διαχείρισης
και θα αποφέρουν καρπούς. Στην περίπτωση αυτή,
προτείνουμε πακέτα πολιτικών που προωθούν την
καινοτομία: τα innovation-facilitating policies. Εδώ
θα μπορούσε κανείς να συμπεριλάβει επιδοτήσεις
έρευνας, προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού
προσωπικού, φορολογικές ελαφρύνσεις για τις
επιχειρήσεις που επενδύουν σε R&D, κ.ο.κ.
Στον αντίποδα, εάν μία χώρα έχει χαμηλή
αποτελεσματικότητα καινοτομίας, ανεξάρτητα από
τη δυναμική καινοτομίας που έχει, θα ήταν λάθος
να εφαρμοστούν innovation-facilitating policies.
Εφόσον υπάρχουν παθογένειες στη διαχείριση πόρων,
θα πρέπει πρώτα να διορθωθούν τα προβλήματα
αυτά, και έπειτα να πραγματοποιηθούν οι σχετικές
επενδύσεις. Ακόμα και την υψηλότερη δυναμική
καινοτομίας να έχει μία χώρα, το αποτέλεσμα θα είναι
αβέβαιο εάν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση πόρων.
Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούσαν να
εφαρμοστούν πολιτικές όπως η μείωση του χρόνου
ισχύος μίας πατέντας, ανάλογα με την βαρύτητά της
φυσικά, ώστε να αυξηθεί η συχνότητα καινοτομίας,
η μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση
διαδικασιών για την κατοχύρωση εμπορικών και
πνευματικών δικαιωμάτων, η διαύγεια στις σχετικές
διαδικασίες και επαρκής ενημέρωση, όπως επίσης και
εποπτεία στη χρήση κονδυλίων και ο εντοπισμός των
περιπτώσεων της υπέρμετρης χρήσης πόρων. Αυτά
είναι παραδείγματα πολιτικών που κατατάσσουμε
στην κατηγορία των innovation-improving policies.
Τέλος, υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες δεν
ανήκουν ούτε στους top performers αναφορικά με
την αποτελεσματικότητα καινοτομίας αλλά ούτε και
στις πιο αναποτελεσματικές. Στις περιπτώσεις αυτές
προτείνεται μία μίξη πολιτικών όπου innovationfacilitating policies συνδυάζονται με τις innovationimproving policies με σκοπό την ταυτόχρονη
βελτίωση της διαχείρισης των πόρων αλλά και την
προώθηση των δράσεων καινοτομίας, ιδιαίτερα για
χώρες οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή δυναμική. Η
λογική των hybrid policies είναι ότι όσο βελτιώνεται
η αποτελεσματικότητα και δυναμική καινοτομίας,
τόσο περισσότερο οι πολιτικές αποκτάνε χαρακτήρα
innovation-facilitating παρά innovation-improving

Το άρθρο ολοκληρώνεται με την πρόταση
“Given the diversity of national innovation
systems, it is imperative that innovation
policy should be tailored for each country,
Εάν μία χώρα έχει υψηλή αποτελεσματικότητα instead of adopting a one-size-fits-all
καινοτομίας και υψηλή δυναμική καινοτομίας, αυτό approach that composite indicators tend
σημαίνει ότι επιπλέον πόροι που τυχόν δεσμευτούν για to promote”. Ποια, κατά τα πορίσματά
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σας, είναι η βέλτιστη πολιτική που μπορεί
να εφαρμόσει η Ελλάδα δεδομένης της
αβέβαιης οικονομικής κατάστασης;
Τα αποτελέσματα κάθε μελέτης εξαρτώνται
από τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται και
τις
μεταβλητές
που
λαμβάνονται
υπόψη.
Πραγματοποιήσαμε πειραματισμούς με εναλλακτικές
ομάδες μεταβλητών και ετών βάσης για την
ανάλυσή μας. Τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν
άλλαζαν σημαντικά, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι
για να μεταβληθούν τα αποτελέσματα της μελέτης
απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα της
ανάλυσης. Πρακτικά, αυτό απλά υποδεικνύει ότι
μπορεί να χρειαστεί καιρός και σημαντικές αλλαγές
προκειμένου να παρατηρηθεί ουσιαστική μεταβολή.
Για να είμαστε, λοιπόν, ακριβείς, τα
αποτελέσματα της μελέτης βασίστηκαν σε δεδομένα
του 2016, με συμπληρωματικούς ελέγχους σε
δεδομένα του 2018 και του 2019. Χρησιμοποιώντας
ως οδηγό τους 5 πυλώνες εισροών καινοτομίας
και τους 2 πυλώνες εκροών καινοτομίας του GII,
προκύπτουν οι 10 κατευθύνσεις καινοτομίας. Σε 8
από αυτές, η Ελλάδα βρίσκεται στο όριο μεταξύ της
ζώνης των innovation-improving και hybrid policies.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η βελτίωση των
διαδικασιών που προάγουν την καινοτομία, η μείωση
της γραφειοκρατίας, η εξασφάλιση ενός ασφαλούς
νομοθετικού πλαισίου που προστατεύει ουσιαστικά
την πνευματική ιδιοκτησία, η διευκόλυνση
χρηματοδότησης καινοτόμων δράσεων, κοκ, θα
πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στη χάραξη
πολιτικής καινοτομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις
2 κατευθύνσεις εκείνες που αφορούν τον πυλώνα
Human Capital & Research, απαιτούνται πολιτικές
τύπου innovation-improving, μιας και η Ελλάδα
βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τον χαμηλότερο
δείκτη αποτελεσματικότητας στον τομέα αυτό. Θα
πρέπει, δηλαδή, να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος με
τον οποίο χρησιμοποιούνται οι σχετικοί πόροι και να
διερευνηθεί κατά πόσο παράγοντες όπως το brain
drain έχουν επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα τα
οποία παρατηρούμε.
Σίγουρα, παρουσιάζει ενδιαφέρον να
επικαιροποιούνται τα αποτελέσματα αυτά κάθε έτος,
ώστε να παρακολουθείται με ακρίβεια η πορεία της
Ελλάδας στο διεθνή στίβο της καινοτομίας και να
λαμβάνονται έγκαιρα οι κατάλληλες κατευθύνσεις
πολιτικής καινοτομίας.
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Η πανδημία του COVID-19 έχει πλήξει
όπως όλες τις χώρες του κόσμου και την
Ελλάδα. Η ύφεση που σημειώθηκε για
το 2020 στην χώρα ήταν της τάξεως του
8,2%. Ποιες ήταν οι κύριες συνέπειες
και οι επιπτώσεις της πανδημίας στον
επιχειρηματικό κόσμο της χώρας μας αλλά
και το χρηματοπιστωτικό σύστημα;

Γεώργιος Α. Σαββάκης
Ο Γεώργιος Α. Σαββάκης, Ph.D., είναι
διευθυντής της Valuation & Research Specialists
(VRS) στο γραφείο της Αθήνας. Στο παρελθόν έχει
εργαστεί σε τμήματα ανάλυσης σε χρηματιστηριακές
εταιρείες, επενδυτικές επιτροπές, private equities
και family offices στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Παράλληλα διδάσκει χρηματοοικονομική ανάλυση
ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών στο Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στα προγράμματα
μεταπτυχιακών
σπουδών
στην
«Ποσοτική
Επενδυτική» και στη «Διοίκηση, Αναλυτική
και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων».
Αρθρογραφεί στο euro2day.gr για θέματα ανάλυσης
και επενδύσεων. Είναι διδάκτωρ Οικονομικής
Επιστήμης (Doctor of Philosophy in Economics)
από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη
«Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA in Finance) από το
Οικονομικό Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην
«Οικονομική Επιστήμη» (Master of Philosophy in
Economics) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
του ΕΚΠΑ. Έχει παρουσιάσει το ακαδημαϊκό έργο
του σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει τις
εργασίες του σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά
περιοδικά με κριτές. Είναι μέλος επιστημονικών
ενώσεων και κριτής σε επιστημονικά περιοδικά.

Η πανδημία ήρθε σε ένα ιδιαίτερα άσχημο
χρονικό σημείο, το χειρότερο ίσως, για την εγχώρια
οικονομία, αφού μόλις είχε ξεκινήσει η πορεία
ανάκαμψης και εξόδου της από τη δεκαετή και πλέον
οικονομική κρίση και την εγχώρια κρίση χρέους. Η
πανδημία θα προκαλέσει μόνιμες αρνητικές επιδράεις
στην Ελληνική οικονομία και τις επιχειρηματικές
δράσεις, παρά την πληθώρα από δημοσιονομικά και
νομισματικά κίνητρα και πολιτικές που εφαρμόζονται.
Ταυτόχρονα όμως, υποχρέωσε τις εγχώριες οντότητες
σε ένα ψηφιακό άλμα, το οποίο θα ήταν αδύνατο
να συμβεί τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά, υπό
φυσιολογικές συνθήκες. Η επίδραση της πανδημίας
δεν είναι οριζόντια στις επιχειρήσεις, αφού κάποιοι
κλάδοι της οικονομίας πιέστηκαν υπέρμετρα (π.χ.
αεροπορικές μεταφορές, τουρισμός, κατανάλωση)
ενώ κάποιοι άλλοι τομείς ευνοήθηκαν (π.χ. κλάδος
υγείας, επίγειες μεταφορές). Οι συνέπειες της
πανδημίας στις επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα
αποκαλυφθεί πλήρως, αφού τα προγράμματα
κρατικής στήριξης και επιδοτήσεων σε μια σειρά
κλάδων της οικονομίας και η άπλετη ρευστότητα
στο σύστημα από τις κεντρικές τράπεζες μπόρεσαν
να «απαλύνουν» τις συνέπειες. Για παράδειγμα,
παρά την κατάρρευση της παραγωγής αρχικά
(supply shock) και της κατανάλωσης μεταγενέστερα
(demand shock), η ανεργία δεν αυξήθηκε όλο αυτό
το διάστημα. Οι συνέπειες όμως θα φανούν σταδιακά
όσο η οικονομία επιστρέφει σε πιο ομαλές συνθήκες
και τα καταναλωτικά πρότυπα επιστρέφουν.
Παρότι δεν συζητείται ευρέως, νομοτελειακά, η
κρίση θα δημιουργήσει ευκαιρίες αλλά παράλληλα
πολλές επιχειρήσεις, ειδικά μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν
στις νέες συνθήκες, οπότε οι χρεοκοπίες θα αυξηθούν
σημαντικά την επόμενη περίοδο. Αυτό που ανέδειξε
και η πανδημία, όπως το είχε κάνει η οικονομική κρίση
νωρίτερα, είναι ότι το οικονομικό υπόδειγμα της
χώρας, το οποίο βασίζεται στις υπηρεσίες και το πολύ
μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων, αποτελεί
τροχοπέδη στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και
ευημερία. Το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων
οριοθετείται από τη χαμηλή παραγωγικότητα, την
εσωστρέφεια, την έλλειψη διαφοροποίησης ή / και
καινοτομίας και την αδυναμία προσέγγισης των
αγορών του εξωτερικού.
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Για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η
αρνητική επίδραση της πανδημίας, μέχρι στιγμής,
είναι επίσης πιο ήπια των αρχικών προβλέψεων,
όπως φάνηκε στα αποτελέσματα των τραπεζών.
Οι τράπεζες υποχρεώθηκαν σε βελτίωση των
ψηφιακών τους υπηρεσιών, ακολουθώντας τη
δημόσια διοίκηση. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο για το
εγχώριο σύστημα ήταν η αύξηση στις καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα αλλά και της χρηματοδότησης μέσω
και των κρατικών προγραμμάτων στήριξης. Από την
άλλη, οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στον
τραπεζικό τομέα αναμένεται να ενταθούν τα επόμενα
έτη και αυτό θα αντικατοπτριστεί στη δημιουργία
νεών μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) καθώς
και στην αναμενόμενη επιδείνωση του λόγου των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTC)
προς το σύνολο των εποπτικών κεφαλαίων. Η
Τράπεζα της Ελλάδος έχει προβλέψει ότι το 2021 θα
δημιουργηθούν νέα ΜΕΔ ύψους 8-10 δισ. ευρώ. Οι
κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης πραγματοποιούνται
και για να καλυφθούν εμπροσθοβαρώς αυτές οι
αρνητικές συνέπειες.

Πως σχολιάζετε τις πρόσφατες εκδόσεις
ομολόγων της Ελλάδας και τι προοπτικές
έχουν αυτές; Πως μπορεί να διαχειριστεί η
χώρα μας την αύξηση του Δημοσίου Χρέους
που αυτή τη στιγμή βρίσκετε σε ιδιαίτερα
υψηλά επίπεδα;
Το κλίμα στις αγορές ομολόγων για τη χώρα
είναι ονειρικό και οι πρόσφατες εκδόσεις είναι
εξαιρετικά επιτυχημένες και αυτό φαίνεται τόσο
από τους βαθμούς υπερκάλυψης, το προφίλ των
επενδυτών που έχουν προσελκύσει και την αποτίμησή
τους φυσικά. Η προετοιμασία από τον ΟΔΔΗΧ
λειτουργεί επικουρικά του θετικού κλίματος, καθώς
οι κινήσεις είναι πολύ προσεγμένες και με εξαιρετικό
timing. Οι εκδόσεις μακροπρόθεσμων εκδόσεων
είναι η σωστή στρατηγική με την ταυτόχρονη
αποπληρωμή ακριβών εργαλείων χρηματοδότησης,
όπως τα δάνεια του ΔΝΤ. Θα ήταν ευχής έργον να
συνεχιστεί αυτή η άτυπη προσπάθεια reprofiling του
δημοσίου χρέους που λαμβάνει χώρα σε υψηλότερες
λήξεις χαμηλού κόστους και για όσο επικρατούν οι
τόσο ευνοϊκές συνθήκες στις αγορές ομολόγων. Οι
προοπτικές θα είναι θετικές όσο α) η ΕΚΤ διατηρεί
το waiver των ελληνικών ομολόγων, β) η αναζήτηση
αποδόσεων και γ) η διάθεση για ρίσκο των επενδυτών
θα είναι τόσο υψηλή. Αυτό το μίγμα, ωστόσο, μπορεί
να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Η επανεμφάνιση του
πληθωρισμού, η αλλαγή ρητορικής από την κεντρική
τράπεζα των ΗΠΑ και οι αποτιμήσεις δεν είναι
θετικά στοιχεία για τις προοπτικές, αφού συνολικά
οι τιμές των ομολόγων υποφέρουν στις περιόδους
υψηλότερου πληθωρισμού.

Για τη βιωσιμότητα του χρέους δύο στοιχεία
είναι κρίσιμα: ο ρυθμός ανάπτυξης της εγχώριας
οικονομίας (g) και το πραγματικό κόστος επιτοκίου
και εξυπηρέτησης του χρέους (r). Η χώρα θα εξέλθει
από την πανδημία με υψηλά δίδυμα ελλείμματα και
τον υψηλότερο δείκτη χρέους προς ΑΕΠ στην ιστορία
της, το δεύτερο υψηλότερο παγκοσμίως μετά την
Ιαπωνία. Αν ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης και τα
πρωτογενή πλεονάσματα είναι υψηλά, με αρωγό το
ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης Next Generation EU
αλλά και τα άλλα προγράμματα, τόσο ώστε το κόστος
εξυπηρέτησης του χρέους (r) να είναι χαμηλότερο από
τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας, τότε το χρέος
θα μειώνεται και το «φαινόμενο της χιονοστιβάδας»
θα εξομαλύνεται. Για την Ελλάδα, επομένως, η
επιστροφή στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα
είναι μονόδρομος μετά την πανδημία. Η διατήρηση
του δανεισμού με χαμηλά επιτόκια αποτελεί
βασικό στοιχείο της ανάλυσης βιωσιμότητας του
ελληνικού χρέους, όπως φάνηκε και στις αναλύσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και του ΔΝΤ. Το
έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων της ΕΚΤ για
την πανδημία (ΡΕΡΡ), το ταμειακό μαξιλάρι και η
διάθεση ανάληψης κινδύνου βοήθησαν τη χώρα όχι
μόνο να διατηρήσει την πρόσβαση στις αγορές και
το κόστος δανεισμού χαμηλά, αλλά να δανειστεί στα
χαμηλότερα επίπεδα στην ιστορία της. Η χώρα αυτή τη
στιγμή «πληρώνει» επιτόκια δανεισμού χαμηλότερα
από την οικονομία των ΗΠΑ για παράδειγμα και αυτές
οι αποδόσεις είναι μη διατηρήσιμες, αν θέλουμε να
είμαστε ρεαλιστές. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε
δεν είναι κατάσταση ισορροπίας και σύντομα η χώρα
θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ποσότητα του χρέους
αλλά και το κόστος εξυπηρέτησής του.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας
και του sell-off των επενδυτών στο
Χρηματιστήριο της Αθήνας; Άλλαξε η
προτίμηση, το ενδιαφέρον και η δομή των
χαρτοφυλακίων των επενδυτών;
Η πανδημία Cοvid-19 προκάλεσε σεισμικές
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, οι επιπτώσεις της
οποίας είναι σε εξέλιξη. Πολλές εγχώριες εισηγμένες
επιχειρήσεις υπέστησαν δικαίως σημαντικές
μειώσεις στην κεφαλαιοποίηση τους ως αποτέλεσμα
του πρωτοφανούς αντίκτυπου και της αντίδρασης
της αγοράς στην Covid-19 αλλά και της έλλειψης
προετοιμασίας εκ μέρους τους και του φτωχού risk
management που εφαρμόζουν. Οι ελληνικές μετοχές
ως αγορά είθισται να υπεραντιδρούν στα αρνητικά
γεγονότα και σημείωσαν μια από τις χειρότερες
επιδόσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών στην
περίοδο του πρώτου lockdown. Η δομή των
χαρτοφυλακίων και οι προτιμήσεις των επενδυτών
άλλαξαν και συνεχίζουν να αλλάζουν. Το rotation
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σε θέσεις υπέρ των εταιρειών που ευνοήθηκαν ή
δεν επλήγησαν τόσο πολύ από την κρίση έναντι
των εταιρειών που χτυπήθηκαν ισχυρά από την
πανδημία ήταν συνεχές. Παράλληλα, υπήρξαν
και αλλαγές στο στυλ των προτιμήσεων. Από τις
επιλογές, οι επενδυτές από τις μετοχές ανάπτυξης
(growth), προχώρησαν στις μετοχές αξίας (value),
ακολουθώντας και την τάση στις μεγαλύτερες αγορές
του εξωτερικού. Πλέον, οι επενδυτές εισάγουν τον
πληθωρισμό στις παραμέτρους των επιλογών τους
ολοένα και περισσότερο, αφού το επονομαζόμενο
“reflation trade” αποκτά ενισχυμένη βαρύτητα σε
όρους τακτικής στα θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες εξελίξεις
γύρω από το ελληνικό χρηματιστήριο όπου
μετά το πέρας του φθινοπώρου του 2020
και έπειτα προσφέρει υψηλές συγκινήσεις;
Θεωρείτε ότι υπάρχει αξία στις εταιρίες
που διαπραγματεύονται; Πως σχολιάζετε
τις ΑΜΚ των ελληνικών τραπεζών;
Το χρονικό διάστημα από πέρυσι το Νοέμβριο
μπορεί να χαρακτηριστεί απρόσμενα θετικό για το
Χ.Α., με το ενδιαφέρον στην αγορά να έχει επανέλθει
και σε αυτό βοηθούν μια σειρά από γεγονότα, τα οποία
συνδέονται με το σταθερά θετικό κλίμα στις αγορές
των ομολόγων, την κεφαλαιακή ενίσχυση σημαντικών
εταιρειών αλλά και την είσοδο εισηγμένων εταιρειών
σε δείκτες με παγκόσμιο μετοχικό ενδιαφέρον. Η
αλλαγή ψυχολογίας είναι επίσης ένα στοιχείο το
οποίο έχει αλλάξει την προσέγγιση στην ελληνική
αγορά μετοχών. Η εγχώρια αγορά ήταν πάντοτε
αγορά που ευνοούσε το stock picking σε άμεση
συνάρτηση με τα flows των ξένων διαχειριστών,
αφού η βαρύτητα μικρού αριθμού τίτλων καθόριζε
και τις αποδόσεις του βασικού χρηματιστηριακού
δείκτη. Εξετάζοντας τα θεμελιώδη μεγέθη, φαίνεται
να υπάρχει ακόμη «αξία» αλλά σε μικρότερο αριθμό
εταιρειών. Επίσης, το υψηλό discount το οποίο
εμφάνιζαν κάποιες μετοχές 6-9 μήνες πριν, έχει πλέον
μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η εγχώρια αγορά μετοχών
δυστυχώς πάσχει από δυναμική και βάθος επιλογών
τα τελευταία έτη. Αρκετές εταιρείες αποφάσισαν να
εξέλθουν της μετοχικής αγοράς και οι οποίες δεν
έχουν αντικατασταθεί από νέες εισαγωγές. Ειδικά
για τις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών είναι μια
αναμενόμενη εξέλιξη. Είναι θετικό το στοιχείο ότι
υπάρχουν «χρήματα στο τραπέζι» για τις ελληνικές
τράπεζες, ανεξαρτήτως των αποτιμήσεων που αυτά
προσφέρονται. Επίσης, για πρώτη φορά, υπάρχουν οι
συνθήκες και τα χαρακτηριστικά ώστε αυτός ο γύρος
των αυξήσεων κεφαλαίου του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος να δημιουργήσει υπεραξίες για τους
μετόχους.

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα θα κερδίσει το
στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης που
όπως φαίνεται θα είναι η κινητήριος
δύναμη της επερχόμενης ανάπτυξης; Ποια
ευελπιστείτε ότι θα είναι η επόμενη μέρα
για την ελληνική οικονομία μετά το πέρας
της πανδημίας;
Το εγχώριο σχέδιο ανάκαμψης είναι το
μεγαλύτερο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη,
στο 16% τα επόμενα χρόνια, εκ των οποίων ποσό
που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του ΑΕΠ είναι σε
μορφή επιχορηγήσεων. Η Ελλάδα συνεπώς θα είναι
μια από τις πλέον ωφελούμενες χώρες στην κατανομή
των κοινοτικών κονδυλίων και το «Σχέδιο Ελλάδα
2.0» για την αξιοποίηση των πόρων του νεοσύστατου
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει
θετικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στην αλλαγή
του παραγωγικού προτύπου της χώρας. Το ερώτημα
που ανακύπτει κάθε φορά σε τέτοιες περιπτώσεις
αφορά την ικανότητα της εγχώριας διοίκησης να
απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων
πόρων αλλά και να τους διαθέσει αποτελεσματικά.
Αν κρίνουμε αποκλειστικά βάσει των αποδόσεων που
έχουν επιτευχθεί στο παρελθόν, οι επιδόσεις, για μια
σειρά από λόγους, ήταν κατώτερες των προσδοκιών,
ειδικά στο θέμα της αποτελεσματική διάθεσης των
πόρων και ίσως λιγότερο στη δέσμευση / απορρόφηση
των κονδυλίων. Οι ευρωπαϊκοί πόροι αποτελούν
μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα να επενδύσει
κεφάλαια μικρού ή μηδενικού κόστους σε μια
οικονομία που «διψάει» για επενδύσεις και οι οποίες
την τελευταία δεκαετία και λόγω της δημοσιονομικής
προσαρμογής έχουν περισταλεί δραματικά. Αν το
στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι αυτό της
ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης, σίγουρα οι
μηχανισμοί παρακολούθησης που έχει δημιουργήσει
πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και οι οποίοι στη
χώρα μας μέσα από τα προγράμματα προσαρμογής
φαίνεται να λειτουργούν, θα αυξήσουν σημαντικά
τις πιθανότητες. Αν όμως το στοίχημα του Ταμείου
Ανάκαμψης είναι η αλλαγή παραγωγικού προτύπου
και υποδείγματος για τη χώρα, νομίζω ότι είναι ο
στόχος είναι μάλλον φιλόδοξος. Το εξωστρεφές,
παραγωγικό και καινοτόμο αναπτυξιακό υπόδειγμα
θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο, κεφάλαια, διάθεση
αλλαγής και πρωτίστως ανθρώπινο κεφάλαιο το
οποίο στη χώρα βρίσκεται σε τεράστια έλλειψη μετά
από το brain drain της τελευταίας δεκαετίας.
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Αγαπητέ αναγνώστη,
Το 3ο τεύχος του περιοδικού Finance First του ερευνητικού φοιτητικού συλλόγου
Finance Club UoM στόχευσε φέτος, μέσω μιας συνεργατικής προσπάθειας
αρθρογράφων, αρχισυντακτών και άλλων συντελεστών, στην δημιουργία ενός
φοιτητικού επιστημονικού περιοδικού με περιεχόμενο υψηλού επιπέδου. Το
περιοδικό αποτελείται από 5 papers γραμμένα από φοιτητές και μέλη του συλλόγου,
καθώς και 2 συνεντεύξεις έγκριτων επιστημόνων και επαγγελματιών που γνωρίζουν
τους μηχανισμούς της αγοράς. Ελπίζουμε η προσπάθειά μας αυτή, να παρουσίασε
πληθώρα ερεθισμάτων που θα μετατραπούν σε γνώση καθώς και να αποτελέσει
εφαλτήριο για την αναγνώριση της όρεξης για δημιουργία του συλλόγου από την
ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Φέτος το Finance Club UoM γιόρτασε 6 χρόνια από την ίδρυση του. Ένας ακόμη
χρόνος γεμάτος δράσεις μέσω των οποίων καταφέραμε να διευρύνουμε το κοινό μας
και να έρθουμε πιο κοντά στα μέλη μας. Κάθε χρονιά που περνάει προσεγγίζουμε
περισσότερο τον στόχο μας, δηλαδή την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων που θα
αποτελέσουν θεμέλιο για την πρόοδο στον επαγγελματικό μας κλάδο. Δημιουργήσαμε
φιλίες οι οποίες θα κρατήσουν χρόνια, χτίσαμε συνεργασίες με κοινό στόχο και αγάπη
για αυτή την επιστήμη. Το Finance Club UoM μας χάρισε αναμνήσεις και γνώσεις,
οι οποίες θα μας συνοδεύουν κατά την διάρκεια της ζωής μας. Σε προτρέπουμε να
γνωρίσεις και εσύ τις δράσεις του συλλόγου και να έρθεις σε επαφή με εμάς μέσω των
social media που παρουσιάζονται στο οπισθόφυλλο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριου!
Με εκτίμηση,
Κωνσταντίνος Δημητρίου | Υπεύθυνος Ταμείου, Αρχισυντάκτης
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