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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε 
το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομι
κών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 
προβλημάτων της Ελλάδας, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 
συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία και διάρθρωση και του 
ανατέθηκαν οι εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: (α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυ
χρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση 
σχεδίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
που καθορίζει η κυβέρνηση- (β) η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυπρό
θεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η 
κατάρτιση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων- (γ) η επιμόρφωση 
νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και οικονομικής 
ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχει αναπτύξει και αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε όλους 
τους πιο πάνω τομείς. Διεξάγει έρευνες πάνω σε βασικά θέματα της ελληνικής 
οικονομίας, εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουθεί τις βραχυ
χρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην οικονομι
κή επιστήμη και τον προγραμματισμό και οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια. 

Στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η δημοσίευση μελε
τών, που είναι αποτέλεσμα έρευνας μελετητών του ΚΕΠΕ, καθώς και διαλέ
ξεων, που δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες που προσκαλούνται από το 
Κέντρο. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά 
ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και 
πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων 
οικονομικής έρευνας, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην προαγωγή της 
οικονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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Προκειμένου η μελέτη αυτή να δημοσιευθεί, υποβλήθηκε για κρίση στην Επιτροπή Με
λετών του ΚΕΠΕ, καθώς και σε τρεις εξωτερικούς κριτές, και το αρχικό κείμενο βελ
τιώθηκε από τον συγγραφέα, με βάση τα σχόλια και τις υποδείξεις τους. 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Είναι βέβαια γνωστό ότι οι επενδύσεις αποτελούν βασικό μοχλό της αναπτυ
ξιακής διαδικασίας. Εξίσου γνωστό είναι επίσης και το γεγονός πως οι πόροι 
που διατίθενται για επενδύσεις είναι συνήθως περιορισμένοι, με την έννοια ότι 
δεν επαρκούν ούτε και για την πραγματοποίηση των θεωρούμενων σαν κοινωνι
κά αποδοτικών επενδύσεων. 

Γίνεται επομένως φανερό, ότι σε μια αναπτυσσόμενη χώρα η προώθηση των 
επενδύσεων μπορεί να γίνει μόνον επιλεκτικά, με βασικό κριτήριο την αποδοτι
κότητα για το κοινωνικό σύνολο, ανεξάρτητα από τον επενδυτικό φορέα. Για την 
επίτευξη όμως του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η αξιολόγηση των επενδυτι
κών σχεδίων με αναλυτικές κοινωνικές μεθόδους και κριτήρια, με μεθόδους δη
λαδή και κριτήρια που αφενός λαμβάνουν υπόψη όλες τις επιπτώσεις από την 
αξιολογούμενη επένδυση και αφετέρου έχουν σα βάση αναφοράς το συμφέρον 
του κοινωνικού συνόλου και όχι του άμεσου επενδυτή. Προς την κατεύθυνση αυ
τή στρέφεται η προσπάθεια της παρούσας εργασίας η οποία εξειδικεύεται περισ
σότερο στην αξιολόγηση των δημόσιων επενδύσεων, μπορεί όμως να είναι εξί
σου υποβοηθητική και στην αξιολόγηση των ιδιωτικών επενδύσεων στην περί
πτωση επιδότησης από το κράτος. 

Στο χώρο της κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης των επενδύσεων έχουν γί
νει διεθνώς πολλές εργασίες. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλές αμφισβητήσεις, αν-
τιγνωμίες και επιφυλάξεις, τόσο στο θεωρητικό όσο και, κυρίως, στο πρακτικό 
επίπεδο, στη δυνατότητα δηλαδή να εφαρμοσθούν στην πράξη τα οποιαδήποτε 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Επομένως κάθε προσπάθεια εφαρμογής της κοι
νωνικής αξιολόγησης σε συγκεκριμένες δραστηριότητες έχει σημαντική αξία. Ει
δικότερα για τη χώρα μας, όπου οι σχετικές εργασίες είναι ελάχιστες και με πε
ριορισμένο αντικείμενο, η προσπάθεια είναι ακόμη πιο σημαντική. Έτσι η μελέ
τη του κ. Μπίτσικα καλύπτει ένα κενό στη σχετική ελληνική βιβλιογραφία και 
πιστεύεται ότι θα είναι χρήσιμη τόσο για τους πρακτικούς αξιολογητές επενδυτι
κών σχεδίων όσο και για τους σπουδαστές της κοινωνικής αξιολόγησης. 

Κέντρο Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών 
Απρίλιος 1986 
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Καθηγήτρια ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 
Επιστημονική Διευθύντρια 





Η παρούσα μελέτη είχε προγραμματισθεί να γίνει σε συνεργασία με τον κ. Ι. 
Βαρθολομαίο, στην αρχή και, όταν αυτός αποσπάσθηκε από το ΚΕΠΕ, με τον 
κ. Ι. Κουσουλάκο. Όμως και ο κ. Κουσουλάκος αποσπάσθηκε πολύ νωρίς και 
έτσι η αποκλειστική ευθύνη έμεινε στον υπογράφοντα. Πάντως, τους ευχαριστώ 
και τους δύο για τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που είχαμε, κυρίως σε σχέση με 
τη διάρθρωση της μελέτης. Για το ίδιο θέμα, αλλά και για πολλά άλλα, ευχαρι
στώ ιδιαίτερα και τον επικεφαλής του τμήματος των δημόσιων οικονομικών κ. 
Γ. Αγαπητό. Το πρώτο μέρος της μελέτης το συζητήσαμε εκτεταμένα με τις κυ
ρίες Αραμπατζή και Μοδινού-Δούμα και τους κυρίους Κελλάμη, Μαγγιώρο και 
Ουσταμανωλάκη, όλους στελέχη του ΥΠΕΘΟ, αρμόδια για τις δημόσιες επενδύ
σεις, τους οποίους και ευχαριστώ πολύ για τις εποικοδομητικές τους παρατηρή
σεις. Ευχαριστίες οφείλονται και στον κ. Ροδ. Παπα'ίωάννου, Αιευθυντή του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων, για τις σχετικές με τα θέματα της μελέτης συζη
τήσεις που είχαμε παλιότερα. Ευχαριστώ επίσης και τη συνάδελφο κ. Β. Αεδε-
γιάν, η οποία κατά καιρούς έκανε παρατηρήσεις σ' ορισμένα κεφάλαια της με
λέτης. 

Ιδιαίτερα, τέλος, ευχαριστώ την κ. Ανδρ. Κλαμάρη-Ακτύπη για τη φροντίδα 
και το ενδιαφέρον που έδειξε κατά τη δακτυλογράφηση των τελικών κειμένων, 
τον κ. Μυλωνάκη, ο οποίος έκανε τα διαγράμματα που απαιτήθηκαν καθώς και 
οποιονδήποτε άλλον συνέβαλε στην παρούσα μελέτη. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ 

Μάρτιος 1984 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην εργασία αυτή, πρώτον, παρουσιάζεται συνοπτικά το υφιστάμενο 
σύστημα επισήμανσης, μελέτης, επιλογής και εκτέλεσης του Προγράμμα
τος Δημόσιων Επενδύσεων της χώρας μας και, αφού επισημαίνονται ορι
σμένες αδυναμίες και προβλήματα αυτού, προτείνονται αντίστοιχες βελ
τιώσεις. 

Στη συνέχεια, αναπτύσσεται η σύγχρονη μεθοδολογία και τα ορθολο
γικότερα κριτήρια κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης των επενδύσεων, 
με εκτενέστερη ανάπτυξη της μεθόδου κοινωνικών ωφελειών - κόστους 
που προτείνεται από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμέ
νων Εθνών στην έκδοση "Guidelines for Project Evaluation", και που 
υιοθετείται στην παρούσα μελέτη για την περίπτωση της χώρας μας. 

Επειδή δε η υιοθετούμενη μέθοδος απαιτεί, για την εφαρμογή της, τη 
γνώση των κοινωνικών τιμών μιας σειράς εθνικοοικονομικών παραμέ
τρων (συντελεστή αναγωγής σε παρούσες αξίες, συναλλαγματικής ισοτι
μίας κλπ.), οι οποίες δεν είχαν μέχρι τώρα εκτιμηθεί για τη χώρα μας, 
εκτιμώνται εδώ σε ειδικό κεφάλαιο, έστω και πρόχειρα. 

Η εφαρμογή, τέλος, της υιοθετούμενης μεθόδου, με τη χρησιμοποίηση 
και των εκτιμώμενων κοινωνικών τιμών, αν και περιορίζεται μόνο σε μια 
συγκεκριμένη πραγματική περίπτωση (την περίπτωση του εγγειοβελτιωτι
κού έργου Πηνειού Θεσσαλίας: φράγμα Κρύας Βρύσης), λόγω έλλειψης 
κατάλληλων τεχνικοοικονομικών μελετών, παρέχει αρκετή θεμελίωση για 
τις πρακτικές δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Σκοπός και δικαιολόγηση της επενδυτικής δραστηριότητας 
του δημοσίου 

Είναι γνωστό ότι τελικός αντικειμενικός σκοπός της επενδυτικής, ό
πως και της γενικής οικονομικής δραστηριότητας του Δημοσίου, είναι 
(ή υποτίθεται ότι είναι) η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας, η 
οποία μετριέται κυρίως με την αύξηση του εθνικού εισοδήματος και τη 
δικαιότερη κατανομή του. Αλλά γεννιέται το ερώτημα, γιατί απαιτείται 
ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας από το Δημόσιο; Δεν επαρκεί 
στην προκειμένη περίπτωση ο ιδιωτικός τομέας; Και στην περίπτωση 
αυτή ποιο είναι το πεδίο δράσης και τα όρια της κρατικής επέμβασης 
καθώς και οι ειδικότεροι δικαιολογητικοί λόγοι της τελευταίας; Κατά 
τον Otto Eckstein1, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ καλή σχετική ανάλυ
ση, υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις του θέματος σήμερα: Η πρώτη προ
σέγγιση επιτρέπει τη σχετική κυβερνητική δράση μόνο όταν ο ιδιωτι
κός τομέας δεν είναι σε θέση να εκτελέσει το έργο· η δεύτερη αναγνω
ρίζει στην κυβέρνηση έναν περισσότερο δραστήριο ρόλο· η τρίτη είναι 
ο σοσιαλισμός. 

Κατά την πρώτη προσέγγιση, η κυβερνητική δραστηριότητα περιο
ρίζεται στις περιπτώσεις: 
α. Των συλλογικών αγαθών, των αγαθών δηλαδή που, από τη φύση 
τους, αφενός προσφέρονται σε ομάδες ατόμων και όχι σε κάθε άτομο 
χωριστά και, αφετέρου, δεν είναι δυνατό ν' αποκλεισθούν από αυτά τα 
άτομα που αρνούνται να πληρώσουν. Τέτοια αγαθά είναι: η εθνική άμυ
να, η εσωτερική τάξη και ασφάλεια, η δικαιοσύνη, ο έλεγχος των πλημ
μύρων κλπ2. 

1. Public Finance, 1964. 
2. Στα όρια των συλλογικών αγαθών βρίσκονται και οι δρόμοι και τα πάρκα, γιατί 

ενώ πολλές φορές οι αρνούμενοι να πληρώσουν για τη χρήση τους είναι δυνατό ν' 
αποκλεισθούν, π.χ. με την επιβολή διοδίων, άλλες φορές τούτο δεν είναι δυνατό χω
ρίς να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα (π.χ. στην περίπτωση μοναδικού δρόμου που 
συνδέει δύο πόλεις). 
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β. Των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν μεγάλη διαφορά μεταξύ ιδιωτι
κών και κοινωνικών ωφελειών και ιδιωτικού και κοινωνικού κόστους, 
κυρίως λόγω της ύπαρξης εξωτερικών οικονομιών, μη αντιπροσωπευτι
κών τιμών κλπ. (οι λόγοι αυτοί θα παρουσιασθούν αργότερα πιο αναλυ
τικά1). 
γ. Των δραστηριοτήτων οι οποίες περικλείουν πολύ μεγάλους κινδύνους ή 
απαιτούν υπερβολικά μεγάλα κεφάλαια, όπως π.χ. η έρευνα για την εύ
ρεση πετρελαίου και νέων πηγών ενέργειας, η διαστημική έρευνα κλπ. 
Οι δραστηριότητες αυτές συνήθως δεν προσελκύουν το ενδιαφέρον της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας ούτε είναι στις δυνατότητες της. 
δ. Των φυσικών μονοπωλίων, όπως είναι π.χ. η παροχή ηλεκτρικής 
ενέργειας, τηλεφωνικής και ταχυδρομικής υπηρεσίας, μαζικών μεταφο
ρών κλπ.2. 
ε. Άλλων δραστηριοτήτων, που είτε απαιτούν κρατική εξουσία, η οποία 
δεν είναι σκόπιμο να εκχωρηθεί σε ιδιώτες (π.χ. η διενέργεια απαλλο
τρίωσης των αναγκαίων εκτάσεων για δρόμους, αεροδρόμια κλπ.) είτε 
έχουν χαμηλότερο κόστος με δημόσιο φορέα (π.χ. η μετεωρολογική 
υπηρεσία). 

Κατά τη δεύτερη προσέγγιση, πέρα από τις παραπάνω δραστηριότη
τες, αναγνωρίζεται στην κυβέρνηση το δικαίωμα: 
L Ν' αναλαμβάνει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την παραγωγή ενός 
αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε ίση ανταγωνιστική βάση με τον ιδιωτικό το
μέα. 

1. Η ουσία της διαφοράς αυτής βρίσκεται στο ότι στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιώ
της επιχειρηματίας δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για όλο το κόστος το οποίο 
προκαλεί στην οικονομία ή δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευθεί όλες τις ωφέλειες της 
δραστηριότητας του. Στην περίπτωση ενός αρδευτικού φράγματος, π.χ., ο ιδιώτης 
επενδυτής δεν θα συμπεριλάβει στο κόστος του τις ζημιές τις οποίες ενδέχεται να 
υποστούν ορισμένοι από την αλλαγή της κοίτης του ποταμού και τη δημιουργία της 
τεχνητής λίμνης (καταστροφή ιχθύων, δημιουργία εστίας κουνουπιών, κίνδυνοι κατο
λισθήσεων κλπ.), ούτε και θα είναι σε θέση να εισπράξει τις ωφέλειες από το αγροτικό 
οδικό δίκτυο (το οποίο θα αναγκασθεί να κατασκευάσει για την εξυπηρέτηση του αρ
δευτικού δικτύου), από την αντιπλημμυρική προστασία κλπ. 

2. Στις δραστηριότητες αυτές το μέσο κόστος φθίνει με τη μεγέθυνση της επιχεί
ρησης και επομένως συμφέρει οικονομικά η μονοπωλιακή εκμετάλλευση. Για να μη 
δημιουργούνται όμως υπερβολικά ιδιωτικά κέρδη (τα οποία επιτρέπει η έλλειψη αντα
γωνισμού) ενδείκνυται η κρατική παρέμβαση, είτε άμεσα, με την ανάληψη της σχετι
κής επιχειρηματικής ευθύνης, είτε έμμεσα με την επιβολή σχετικών περιορισμών 
στους ιδιώτες-επιχειρηματίες. 
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//. Να επηρεάζει τις καταναλωτικές προτιμήσεις των ιδιωτών, όταν αυτές 
αποκλίνουν σημαντικά από τις σχετικές κοινωνικές προτιμήσεις (π.χ. 
απαγόρευση ναρκωτικών, υπερφορολόγηση οινοπνευματούχων ποτών, 
καπνού κλπ., επιδότηση κατοικίας, πνευματικών εκδηλώσεων κλπ.). 
Hi. Να επιδιώκει δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος, όταν θεωρείται 
ότι η υφιστάμενη κατανομή είναι άνιση και άδικη. (Η δικαιότερη κατα
νομή του εισοδήματος επιδιώκεται κυρίως με την εφαρμογή μέτρων δη
μοσιονομικής και πιστωτικής πολιτικής, επιδιώκεται όμως και με την 
προτίμηση κατασκευής έργων στις φτωχές περιοχές της χώρας, αλλά 
και έργων τα οποία αυξάνουν το εισόδημα των φτωχότερων τάξεων). 

Κατά την τρίτη τέλος προσέγγιση, του σοσιαλισμού, δίνεται ακόμη 
μεγαλύτερη προτίμηση στην κρατική οικονομική δραστηριότητα, έναντι 
της ιδιωτικής. Κατά την προσέγγιση αυτή, στις περιπτώσεις που οι 
συνθήκες είναι περίπου ίδιες για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα η 
δραστηριότητα θα πρέπει ν' αναλαμβάνεται από το δημόσιο τομέα. Πα
ραπέρα έχουμε και το μοντέλο του υπαρκτού σοσιαλισμού κατά το 
οποίο όλες οι δραστηριότητες θα πρέπει να ελέγχονται από τους εργά
τες μέσω της κυβέρνησης τους. 

Η χώρα μας σήμερα ακολουθεί την τρίτη προσέγγιση. Το Δημόσιο, 
δηλαδή, εκτός από την προσφορά των συλλογικών αγαθών, την ανάλη
ψη των δραστηριοτήτων που προκαλούν σημαντικές εξωτερικές οικο
νομίες καθώς και των δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν μεγάλους 
κινδύνους κλπ., αναλαμβάνει και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επη
ρεάζει τις καταναλωτικές προτιμήσεις των ατόμων, ασκεί πολιτική ανα
διανομής του εισοδήματος και, στις περιπτώσεις που η αποτελεσματικό
τητα προβλέπεται να είναι περίπου ίδια, είτε με δημόσιο είτε με ιδιωτι
κό φορέα, η προτίμηση δίνεται στο δημόσιο φορέα, ή σε κοινωνικούς 
και συλλογικούς φορείς (δημοτικές επειχειρήσεις, συνεταιρισμούς κλπ.). 

1.2. Η σημασία των δημόσιων επενδύσεων και η ανάγκη προγραμματι
σμού και ορθολογικών κριτηρίων επιλογής 

Η ευρύτητα του φάσματος του επενδυτικού ενδιαφέροντος του ελ
ληνικού Δημοσίου και η προσπάθεια που καταβάλλεται για γρήγορη 
οικονομική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει σε υψηλό επίπεδο δαπανών στις 
δημόσιες επενδύσεις. Συγκεκριμένα, το 1982 οι πληρωμές για επενδύ
σεις, από μόνο το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, έφθασαν τα 
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120 δισ. δρχ. περίπου. Αν σ' αυτά προστεθούν και οι επενδύσεις που 
πραγματοποίησαν οι λεγόμενοι φορείς παράλληλων επενδύσεων (δηλα
δή οι καθαρά κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίοι έχουν μό
νο νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου, όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, ο ΟΑΣ, η 
ΟΑ κλπ.) οι οποίες υπολογίζονται στο ποσό των 94 δισ. δρχ., τότε έ
χουμε συνολικό ύψος δημόσιων επενδύσεων για το 1982, 214 δισ. δρχ. 
Το ποσό αυτό αποτελεί το 30% περίπου των επενδύσεων ολόκληρης 
της οικονομίας. Είναι φανερή, επομένως, η μεγάλη σημασία των δημό
σιων επενδύσεων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, 
δεδομένου ότι οι επενδύσεις γενικά αποτελούν τη βάση της ανάπτυξης. 

Αλλά, εκτός από το ύψος τους, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν και 
μια ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη, γιατί αποτελούν αρκετά ελεγ
χόμενο μέσο της σχετικής πολιτικής. Έτσι, μπορούν να κατευθύνονται 
ενσυνείδητα προς τους τομείς που η πολιτική εξουσία θεωρεί ότι θα 
συμβάλλουν περισσότερο στους αναπτυξιακούς σκοπούς της. Οι δημό
σιες επενδύσεις επηρεάζουν επίσης σε σημαντικό βαθμό αυξητικά1 και 
τις ιδιωτικές επενδύσεις, λόγω του ότι αποτελούν πολλές φορές την 
απαραίτητη υποδομή για τις τελευταίες. Η διάνοιξη ενός δρόμου προς 
μια αναξιοποίητη περιοχή, για παράδειγμα, ακολουθείται συνήθως από 
σημαντική ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα στο γεωργικό τομέα, το 
βιομηχανικό, τον τουριστικό κλπ. 

Εκτός από τη συμβολή τους στην οικονομική ανάπτυξη, οι δημό
σιες επενδύσεις συνιστούν και αξιόλογο μέσο της πολιτικής αναδιανο
μής του εισοδήματος, με την προτίμηση κατασκευής έργων σε καθυστε
ρημένες περιοχές, όπως επίσης και έργων έντασης εργασίας, τα οποία 
κατά τεκμήριο αυξάνουν το εισόδημα των φτωχότερων τάξεων. Θα 
πρέπει να αναφερθεί επίσης και η χρησιμότητα των δημόσιων επενδύ
σεων σα μέσο για την επιδίωξη σταθερότητας της οικονομίας (με την 
αύξηση τους στις περιόδους ύφεσης και τον περιορισμό τους στις πε
ριόδους υπερθέρμανσης). 

Η μεγάλη, λοιπόν, σημασία που έχει η συγκέντρωση της επενδυτι
κής δύναμης στα χέρια του κράτους, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
τα κρατικά σχέδια επενδύσεων είναι συνήθως μεγάλου μεγέθους, επι
διώκουν πολλαπλούς σκοπούς και, κυρίως, στερούνται σε μεγάλο βαθ-

1. Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο οι δημόσιες επενδύσεις να έχουν και αρνητικές 
επιπτώσεις στις ιδιωτικές, κυρίως στις περιπτώσεις που οι πρώτες κατευθύνονται σε 
τομείς δράσης του ιδιωτικού τομέα, τον οποίο και ανταγωνίζονται. 
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μό την επικουρία των τιμών της αγοράς (όπως θα δούμε αργότερα), 
επιβάλλει την επισήμανση, τη μελέτη, την επιλογή και την εκτέλεση 
των τελευταίων με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και επιμέλεια και με 
βάση ορθολογικές μεθόδους, κριτήρια και διαδικασίες. Τούτο προϋπο
θέτει άρτιο μηχανισμό και οργάνωση, κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και 
εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Προϋποθέτει επίσης προγραμμα
τισμό σε βάθος σ' όλα τα στάδια των επενδύσεων, αρμονική συνεργα
σία από εκείνους που μπαίνουν στο κύκλωμα των δημόσιων επενδύ
σεων (κρατικοί φορείς, μελετητές, κατασκευαστές κλπ.) και αποδοχή 
από όλους της ανάγκης για την εκτέλεση των πιο ωφέλιμων κοινωνικά 
επενδύσεων. Προχειρότητες, περιπτωσιακές αντιμετωπίσεις, νεφελώδη 
και ασυνεπή κριτήρια ή και απλώς «κρίσεις αγαθού ανδρός» δεν συγχω
ρούνται στο επίπεδο που έχουν φθάσει οι δημόσιες επενδύσεις στη χώ
ρα μας, γιατί τούτο θα έπληττε σοβαρά την αναπτυξιακή μας προσπά
θεια. Αντιλήψεις, όπως αυτή που υποστηρίζει ότι εκείνο που έχει μεγά
λη σημασία για την ανάπτυξη είναι απλώς η κατασκευή έργων και όχι 
το είδος τους, είναι λανθασμένες και επικίνδυνες, γιατί μπορούν να 
οδηγήσουν στην επιλογή ελάχιστα αποδοτικών ή και ζημιογόνων επεν
δύσεων. Λανθασμένη είναι επίσης και η άποψη, ότι η ύπαρξη μη 
προσδιορίσιμων εξωτερικών οικονομιών των διάφορων επενδυτικών 
σχεδίων κάνει την αξιολόγηση τους χωρίς σημασία και τούτο γιατί οι 
εξωτερικές οικονομίες που δεν μπορούν να εκτιμηθούν συνήθως δεν εί
ναι τόσο αποφασιστικές. 

1.3. Αντικειμενικός σκοπός της μελέτης 

Θα ήταν οπωσδήποτε πολύ σημαντικό να διερευνήσει κανείς λεπτο
μερειακά και σε βάθος όλο το σύστημα του προγραμματισμού, της ορ
γάνωσης, της επιλογής και της εκτέλεσης των δημόσιων επενδύσεων 
στη χώρα μας, τούτο όμως ξεπερνάει τα πλαίσια της εργασίας αυτής. 
Αντικείμενο της τελευταίας είναι, κατά βάση, μόνο ένα τμήμα του συ
στήματος και συγκεκριμένα η οικονομική αξιολόγηση (από κοινωνική 
σκοπιά) και η επιλογή των έργων. Τα υπόλοιπα θέματα των δημόσιων 
επενδύσεων θα εξετασθούν βέβαια και αυτά, για να σχηματισθεί μια ει
κόνα ολόκληρου του συστήματος, αλλά σε περιορισμένα μάλλον πλαί
σια. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 2 της εργασίας θα παρουσιαστεί, σε πε
ρίληψη, ολόκληρο το υφιστάμενο σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης 
των δημόσιων επενδύσεων (τομείς επενδυτικού ενδιαφέροντος του Δη-
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μοσίου, επίπεδο προγραμματισμού, μηχανισμός και διαδικασία κατάρτι
σης και εκτέλεσης του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, κριτήρια 
αξιολόγησης των έργων, παράλληλες επενδύσεις κλπ.)· Επίσης θα γίνει 
προσπάθεια επισήμανσης των σημαντικότερων αδυναμιών του συστή
ματος και θα προταθούν ορισμένες ενδεχόμενες βελτιώσεις του. 

Σχετικά με την κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση των επενδύσεων 
η οποία, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί το κύριο αντικείμενο της μελέ
της, παρουσιάζεται πρώτα η σχετική μεθοδολογία και ειδικότερα η μέ
θοδος της ανάλυσης ωφελειών-κόστους του Οργανισμού Βιομηχανικής 
Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών1 (Κεφάλαια 3,4 και 5), στη συνέ
χεια (Κεφάλαιο 7) η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την κοινωνι
κοοικονομική αξιολόγηση ενός εγγειοβελτιωτικού έργου, σαν παράδειγ
μα εφαρμογής, και, τέλος, επιχειρείται η εξαγωγή σχετικών συμπερα
σμάτων (Κεφάλαιο 8). Για τις ανάγκες της αξιολόγησης του έργου που 
αναφέρθηκε γίνονται εκτιμήσεις τιμών ορισμένων εθνικοοικονομικών 
παραμέτρων (κοινωνικού επιτοκίου, κοινωνικού συντελεστή συναλλαγ
ματικής ισοτιμίας κλπ.), έστω και με περιορισμένες απαιτήσεις, οι 
οποίες εκτιμήσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περι
πτώσεις (Κεφάλαιο 6). 

Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος της εργασίας αυτής στην αξιο
λόγηση οφείλεται στο γεγονός ότι, μόλο που η τελευταία είναι πάρα 
πολύ σημαντική, αφού μας πληροφορεί αν η πραγματοποίηση μιας 
επένδυσης συμφέρει στην εθνική οικονομία ή όχι, εντούτοις στην πρά
ξη έχει μάλλον παραμεληθεί και πολλές φορές η επιλογή των έργων γί
νεται χωρίς καν μια υποτυπώδη οικονομική αξιολόγηση. Στις περιπτώ
σεις πάλι που μια τέτοια αξιολόγηση επιβάλλεται από τους διεθνείς 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, προκειμένου να δανειοδοτηθεί μια επέν
δυση, συνήθως αρκούμαστε στην αξιολόγηση την οποία κάνει ο μελε
τητής, εξετάζοντας επιπρόσθετα μόνο ορισμένες έμμεσες επιπτώσεις 
των επενδύσεων, για παράδειγμα στην εθνική άμυνα κλπ. Δεν παρα
γνωρίζονται βέβαια οι τεράστιες θεωρητικές και πρακτικές δυσκολίες, 
αλλά και το αυξημένο κόστος που έχει μια ολοκληρωμένη κοινωνικοοι
κονομική αξιολόγηση, ωστόσο πιστεύεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελ
τίωσης αυτής της κατάστασης. Στην ουσία, εκείνο που περισσότερο 
χρειάζεται είναι η οργάνωση ενός ορθολογικού μηχανισμού αξιολόγη
σης στο δημόσιο τομέα και η υιοθέτηση των κατάλληλων μεθόδων και 
κριτηρίων από αυτά που εφαρμόζονται διεθνώς. 

1. United Nations, Guidelines for Project Evaluation, New York, 1971, by 
Dasgupta. Sen and Marglin. Λ. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 

2.1. Ορισμός των δημόσιων επενδύσεων 

Οι δημόσιες επενδύσεις στη χώρα μας πραγματοποιούνται, όπως 
αναφέρθηκε προηγούμενα, αφενός από το κράτος και τα ΝΠΔΔ και 
αφετέρου από τις κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι επενδύσεις 
του κράτους και των ΝΠΔΔ καλύπτονται οργανωτικά, διοικητικά και 
χρηματοδοτικά από το λεγόμενο «Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 
(Π.Δ.Ε.)», ενώ οι επενδύσεις των κρατικών επιχειρήσεων και οργανι
σμών καλύπτονται από τα αντίστοιχα επενδυτικά προγράμματα αυτών. 

Με τον όρο «Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων» εννοούμε το 
νομικό-διοικητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσονται όλα τα έργα 
και οι μελέτες του (με στενή έννοια) δημόσιου τομέα, που εγκρίνονται 
από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και την αρμόδια Κυβερνητική 
Επιτροπή για την υπαγωγή τους σε κοινές αρχές, μεθόδους, κριτήρια, 
διαδικασίες κλπ. 

Οι επενδύσεις που εντάσσονται στο Π.Δ.Ε. αναφέρονται, κατά τη 
σχετική διατύπωση του ΝΔ 2957/54: 

α. Σε κατασκευές, ανακατασκευές ή επεκτάσεις μόνιμων ή ημιμόνι-
μων εγκαταστάσεων ή έργων. 

β. Σε προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού και κεφαλαιουχικών αγα
θών, που προορίζονται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις με το στοιχείο 
α'. 

γ. Σε έρευνες και μελέτες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και 
β' καθώς και σε άλλες μελέτες. 

δ. Στα κάθε είδους διοικητικά και γενικά έξοδα των παραπάνω περι
πτώσεων. 

ε. Στην εκτέλεση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας. 
Στο Πρόγραμμα εντάσσονται επίσης και τα δάνεια, οι επιχορηγή

σεις και άλλες ενισχύσεις (επιδότηση επιτοκίων κλπ.) που δίνει το κρά
τος σε διάφορους ανεξάρτητους δημόσιους και ιδιωτικούς επενδυτικούς 
φορείς και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση των δικών 
τους επενδυτικών προγραμμάτων, όπως επίσης και τα δάνεια των παρα-
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πάνω φορέων μεταξύ τους. (Οι περιπτώσεις αυτές των κρατικών επεν
δυτικών δαπανών καλύπτονται κυρίως από τις διατάξεις του Ν. 
1262/82 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και πε
ριφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποίησης συναφών διατά
ξεων»). 

Από τα προαναφερόμενα φαίνεται ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί 
στην έκταση του Προγράμματος και στο είδος των επενδύσεων που κα
λύπτει αυτό. Οποιαδήποτε κατασκευή και οποιοσδήποτε εξοπλισμός 
της, καθώς και οποιαδήποτε μελέτη και έρευνα, μαζί με τις διοικητικές 
δαπάνες για τη διεκπεραίωση τους, είναι καταρχήν δυνατό να ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα. 

Στο σύστημα των δημόσιων επενδύσεων γενικά υπάγονται, όπως 
αναφέρθηκε, και οι επενδύσεις των δημόσιων οργανισμών και επιχειρή
σεων, ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες συνήθως καλύπτονται συνολικά με 
τον τίτλο «παράλληλες επενδύσεις», δηλαδή επενδύσεις παράλληλες με 
το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτές, αν και εί
ναι έξω από το Π.Δ.Ε., υπάγονται ενμέρει στις ρυθμίσεις της νομοθε
σίας για τις δημόσιες επενδύσεις, κυρίως σ' ό,τι αφορά τη μελέτη και 
την εκτέλεση τους. Πράγματι, οι νόμοι 716/77 «περί αναθέσεως εκπο
νήσεως μελετών» και 1266/72 «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων» 
περιλαμβάνουν στα δημόσια έργα τις επενδύσεις των οργανισμών και 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Εκεί που υπάρχει διαφορετικό καθεστώς 
είναι στα κριτήρια και στις μεθόδους αξιολόγησης και επιλογής. Οι δη
μόσιες επιχειρήσεις, δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένες να εφαρμόζουν τα 
κρατικά κριτήρια και τις προτεραιότητες, αν και κατευθύνονται ολοφά
νερα από την κρατική πολιτική, προπάντων σχετικά με το συνολικό ύ-
ψος του επενδυτικού τους προγράμματος. 

2.2. Φορείς του Π.Δ.Ε. 

Οι γενικότεροι κρατικοί φορείς, οι οποίοι έχουν την τελική ευθύνη 
για την ορθή κατάρτιση, χρηματοδότηση και εκτέλεση του Π.Δ.Ε. είναι 
τα διάφορα υπουργεία. Το σημαντικότερο υπουργείο-φορέας των δημό
σιων επενδύσεων είναι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το υπουρ
γείο αυτό κινεί όλη τη διαδικασία και έχει την ευθύνη για την κατάρτι
ση ολόκληρου του Προγράμματος και την προώθηση του στο στάδιο 
της εκτέλεσης. Αλλά και στο στάδιο της εκτέλεσης έχει σημαντική 
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συμμετοχή το παραπάνω υπουργείο, κυρίως στους τομείς των μελετών 
και ερευνών, του προγράμματος παραμεθόριων περιοχών, της τεχνικής 
συνεργασίας κλπ. και, από το 1979, των νομαρχιακών προγραμμάτων. 
Σχετικά με τα τελευταία, θα πρέπει να λεχθεί ότι την κύρια ευθύνη για 
την κατάρτιση και εκτέλεση έχουν τα Νομαρχιακά Συμβούλια, ενώ ο 
ρόλος του υπουργείου είναι μάλλον εποπτικός1. 

Εξίσου σημαντικός φορέας, κυρίως στο στάδιο της εκτέλεσης, είναι 
το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το οποίο μαζί με τα νομικά πρόσωπα 
που εποπτεύει, έχει την ευθύνη για την εκτέλεση του 1/4 περίπου από 
το σύνολο των δημόσιων επενδύσεων. Οι τομείς στους οποίους συ
γκεντρώνει τη δραστηριότητα του το ΥΔΕ είναι: η συγκοινωνιακή υπο
δομή (λιμάνια, αερολιμένες, δρόμοι, γέφυρες), τα μεγάλα εγγειοβελτιω
τικά έργα, τα μεγάλα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης και τα δημόσια 
κτίρια. 

Δεύτερος φορέας σε ύψος εκτέλεσης επενδυτικού έργου του Προ
γράμματος είναι το Υπουργείο Παιδείας. Το υπουργείο αυτό καλύπτει 
περίπου το 15% του Προγράμματος (κυρίως με τα σχολικά κτίρια και 
τα κτίρια της ανώτατης και τεχνικής εκπαίδευσης). Στη συνέχεια έρ
χονται τα υπουργεία: Γεωργίας (εγγειοβελτιωτικά έργα και προπάντων 
αρδευτικά δίκτυα, γεωργικά προγράμματα, επενδύσεις στα δάση και την 
αλιεία), Βιομηχανίας και Ενέργειας (βιομηχανία, ενέργεια, βιοτεχνία) 
και Εθνικής Αμύνης (στρατιωτικά κτίρια, οχυρώσεις κλπ.), με 5-10% 
περίπου το καθένα. Και ακολουθούν χ ·*. υπουργεία: Μεταφορών, Κοι
νωνικών Υπηρεσιών, Προεδρίας, Πολιτισμού και Επιστημών κλπ. 

Πολύ σημαντική είναι και η συμβολή του Υπουργείου Οικονομι
κών, το οποίο έχει την κύρια ευθύνη της χρηματοδότησης του Προ
γράμματος και της εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων του (οι τε
λευταίες έφθασαν, το 1982, στο 24% του συνολικού ύψους του Προ
γράμματος). 

Μια αναλυτικότερη παρουσίαση του κρατικού επενδυτικού έργου 
κατά φορέα δίνεται στον Πίνακα 2.1. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι 

1. Με βάση το Ν. 1235/82 περί «άσκησης της Κυβερνητικής Πολιτικής και καθιέ
ρωσης της Λαϊκής Εκπροσώπησης στους νομούς», τα Νομαρχιακά Συμβούλια όχι μό
νο καταρτίζουν και εκτελούν τα νομαρχιακά προγράμματα επενδύσεων, αλλά έχουν 
και αρμοδιότητα να προτείνουν την ένταξη στα προγράμματα, περιφερειακής ή εθνι
κής κλίμακας, έργων άλλων φορέων, κρατικών ή κοινωφελών οργανισμών ή επιχειρή
σεων κοινής ωφέλειας ή της Αγροτικής Τράπεζας, που αφορούν το νομό τους (άρθρο 
6). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Πληρωμές του Π.Δ.Ε. κατά φορέα 
(περιλαμβάνονται και οι επιχορηγήσεις των ΝΠΔΔ) 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε τρέχουσες τιμές 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

Υπουργεία 

Εθνικής Οικονομίας1 

Δημοσίων Έργων 
Εθνικής Παιδείας 
Γεωργίας 
Βιομηχανίας και Ενέργειας 
Εθνικής Αμύνης 
Συγκοινωνιών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Προεδρίας Κυβερνήσεως 
Πολιτισμού και Επιστημών 
Εσωτερικών 
Οικονομικών2 

Χωροταξίας Οικισμού 
και Περιβάλλοντος 
Βορείου Ελλάδος 
Δημοσίας Τάξεως 
Εργασίας 
Εμπορικής Ναυτιλίας 
Εμπορίου 

1978 

993,2 
14.805,6 
7.839,2 
8.514,4 
2.785,7 
4.017,8 

2.934,6 
1.347,1 

1.539,8 
709,2 

4.858,7 

146,9 

-
436,3 
358,4 
306,1 

78,7 
67,9 

1979 

8.060,0 
19.840,3 
8.199,7 
5.515,1 
4.420,5 
3.520,2 
2.405,9 
1,638,2 

948,0 
763,0 

28,3 

7.670,0 

— 
460,7 
359,3 
328,1 
118,2 
34,0 

1980 

11.771,0 
13.734,6 
6.546,5 
5.348,2 
5.888,2 
2.671,3 

3.569.3 
1.632,3 
1.747,9 
1.002,9 

44,6 
9.083,6 

-
461,0 
424,8 
293,0 

79,1 
34,5 

1981 

19.281,4 
18.349,7 
8.123,6 
6.016,1 
5.089,5 
3.441,0 
2.140,1 
3.556,6 
1.705,3 
1.132,4 

575,7 
27.434,7 

533,2 
739,7 
512,8 
352,0 
111,8 
39,2 

1982 

23.935,0 
24.571,0 
10.099,5 
7.445,4 
4.748,7 
3.825,9 
3.747,0 
2.866,1 
2.397,1 

1.325,0 
1.513,1 

28.392,1 

1.630,9 
715,9 
442,1 

1.800,6 
107,6 

9,2 

Σύνολο 51.739,6 64.319,3 64.332,8 99.134,7 119.572,6 

1. Από το 1979 καλύπτει και τα νομαρχιακά προγράμματα, τα οποία προηγούμενα 
υπάγονταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

2. Από το 1979 έχουν μεταφερθεί τα τοκοχρεωλύσια των αναπτυξιακών δανείων (από 
τον τακτικό προϋπολογισμό). 
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οι κρατικοί φορείς δεν εκτελούν οι ίδιοι άμεσα, παρά μόνο κατ' εξαίρε
ση, επενδυτικό έργο. Η κύρια συμβολή τους έγκειται στην προετοιμα
σία των επενδυτικών σχεδίων, στην επιλογή των ιδιωτών μελετητών 
και κατασκευαστών, στην επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων απ' αυ
τούς και τέλος στην παραλαβή τους. 

2.3. Τομείς του Π.Δ.Ε. 

Οι τομείς στους οποίους εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο το επενδυτι
κό ενδιαφέρον του δημοσίου είναι: οι συγκοινωνίες, η εκπαίδευση, τα 
εγγειοβελτιωτικά, η ύδρευση-αποχέτευση, η γεωργία, η βιομηχανία, οι 
κοινωνικές υπηρεσίες κλπ. Στον Πίνακα 2.2. δίνονται οι πληρωμές του 
Π.Δ.Ε. κατά τομέα την τελευταία 5ετία. Από τα στοιχεία του πίνακα 
αυτού βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών του Προ
γράμματος πηγαίνει στις συγκοινωνίες. Ο τομέας αυτός, ο οποίος περι
λαμβάνει και τους σιδηροδρόμους, απορροφά το 15-20% περίπου από 
το σύνολο των πόρων που διατίθενται για δημόσιες επενδύσεις (με τά
ση όμως μείωσης κατά τα τελευταία χρόνια: το 1982 π.χ. η σχετική 
συμμετοχή ήταν μόνο 12%). Η γεωργία, μαζί με τα εγγειοβελτιωτικά, 
απορροφά γύρω στα 13-14%, η εκπαίδευση 11-12%, τα νομαρχιακά έρ
γα1 περίπου 10-15% (με σημαντική όμως αυξητική τάση κατά τα τελευ
ταία χρόνια), η ύδρευση-αποχέτευση 8-9% κλπ. Σημαντικός είναι και ο 
τομέας: διάφορα, στον οποίο περιλαμβάνονται οι διοικητικές δαπάνες, 
οι επιχορηγήσεις επιστημονικών ιδρυμάτων, τα τοκοχρεωλύσια αναπτυ
ξιακών δανείων και τα οχυρωματικά και άλλα έργα του Υπουργείου 
Εθνικής Αμύνης. Ο τομέας αυτός το 1982 πλησίασε το 30% των συνο
λικών δαπανών του Προγράμματος, κυρίως λόγω των τοκοχρεωλυ-
σίων. 

1. Τα νομαρχιακά έργα στην ουσία βέβαια δεν αποτελούν έναν τομέα κατ' αντικεί
μενο, όπως οι υπόλοιποι, αφού τα έργα αυτά καλύπτουν πολλούς τέτοιους τομείς 
(συγκοινωνίες, υδρεύσεις-αποχετεύσεις, γεωργοκτηνοτροφικά κλπ.), αλλά μια κατηγο
ρία έργων που κοινό τους χαρακτηριστικό έχουν το μέγεθος (σχετικά μικρά) και το 
είδος του πραγματικού φορέα επιλογής και εκτέλεσης τους (Νομαρχιακά Συμβούλια). 
Από το 1983 μάλιστα, η κατηγορία αυτή των έργων ενισχύθηκε πολύ με το λεγόμενο 
Πρόγραμμα Αποκέντρωσης των έργων του Εθνικού Προγράμματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων κατά τομέα 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε τρέχουσες τνμές 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 
16. 

17. 

Γεωργία 
Δάση, αλιεία 
Εγγειοβελτιωτικά 
Βιομηχανία, ενέργεια, 
βιοτεχνία 
Συγκοινωνίες 
Σιδηρόδρομοι 
Τουρισμός, μουσεία, 
μνημεία 
Εκπαίδευση 
Οικισμός 
Υγεία, πρόνοια 

Ύδρευση, αποχέτευση 
Δημόσια διοίκηση 
Έρευνα, τεχνολογία και 
τεχνική συνεργασία2 

Νομαρχιακά έργα 
Διάφορα 
Ειδικά έργα Αθηνών, 
Θεσ/κης και λοιπών περιοχών 
Διοικητικές δαπάνες 

1978 

5.156,6 
1.477,8 
4.534,1 

2.461,2 
7.740,0 
1.840,7 

2.171,0 
7.966,0 

561,3 
981,2 

4.445,2 

796,9 

944,1 
4.712,1 
5.269,9 

— 
681,5 

1979 

2.429,7 
1.154,1 
4.988,7 

3.585,4 
7.992,9 
1.169,6 

1.646,2 
7.388,8 
1.198,8 
1.230,2 
5.213,9 

696,8 

1.904,4 
7.089,1 

13.375,0 

1.283,2 
1.052,8 

1980 

2.143,8 
1.207,6 
5.631,3 

4.935,9 
7.500,2 
1.470,9 

2.008,5 
6.561,6 

615,7 

1.315,3 
1.691,6» 

785,6 

2.851,0 
9.115,2 

12.842,0 

2.740,3 
916,3 

1981 

1.822,3 
1.655,3 
5.081,2 

4.784,4 
8.710,5 
1.411,8 

2.330,8 
8.097,0 

796,3 
3.196,8 
1.002,5 
1.257,5 

3.892,7 
14.752,6 
32.306,2 

6.694,2 
1.346,9 

1982 

2.234,1 

1.901,3 
8.002,6 

5.617,5 
11.779,5 
2.145,7 

2.656,1 
10.443,7 
2.150,3 

2.554,8 
2.504,6 
1.290,5 

3.476,3 
18.502,6 
34.137,4 

7.587,1 
2.588,5 

Σύνολο 51.739,6 64.319,3 64.332,8 99.139,0 119.572,6 

1. Από το 1980 οι επενδύσεις για την ύδρευση και αποχέτευση της πρωτεύουσας έ
χουν μεταφερθεί στην ΕΥΔΑΠ. 

2. Περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις του τομέα Μεταλλεία-Ορυχεία. 
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2.4. Χωροταξική διάσταση του Π.Δ.Ε. 

Ενδιαφέρον θα ήταν να δει κανείς και πώς κατανέμονται οι δημό
σιες επενδύσεις στο χώρο. Μια τέτοια πληροφόρηση δίνει ο Πίνακας 
2.3. Ο πίνακας αυτός περιέχει τις συνολικές δαπάνες του Π.Δ.Ε. κατά 
νομό για τα έτη 1977-1981 και επίσης το μέσο όρο των δαπανών κατά 
κεφαλή και κατά νομό για την παραπάνω πενταετία. 

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι υπάρχει μια μάλλον ση
μαντική περιφερειακή ανισοκατανομή των δημόσιων επενδύσεων. Για 
παράδειγμα, στην πενταετία που εξετάζουμε, οι έξι νομοί που ευνοήθη
καν περισσότερο (Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Πέλλας, Σερρών και 
Ηλείας) απορρόφησαν περίπου τετραπλάσια ποσά κατά κεφαλή από ό
σα οι έξι λιγότερο ευνοημένοι (Τρικάλων, Κέρκυρας, Φθιώτιδας, Λάρι
σας, Καρδίτσας και Κοζάνης). Θα πρέπει πάντως να παρατηρηθεί ότι η 
παρουσιαζόμενη εικόνα της περιφερειακής κατανομής των δημόσιων 
επενδύσεων δεν είναι πολύ ενδεικτική, αφού δεν έχει κατανεμηθεί κατά 
νομό το 40% σχεδόν των πληρωμών του Προγράμματος. Πράγματι, εί
ναι πολύ πιθανό ένας νομός, ο οποίος φαίνεται αδικημένος από τα πο
σά που κατανεμήθηκαν, να συμμετέχει κατά μεγαλύτερο ποσοστό στα 
ακατανέμητα και έτσι να αποζημιώνεται κάπως. 

2.5. Δεσμεύσεις του Π.Δ.Ε. 

Τα κάθε είδους έργα και μελέτες που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμ
μα Δημόσιων Επενδύσεων και εκτελούνται ή έχει αναληφθεί υποχρέω
ση εκτέλεσης τους φτάνουν σε αρκετές χιλιάδες. Συγκεκριμένα, το έτος 
1982 το Πρόγραμμα περιείχε περίπου τέσσερις χιλιάδες έργα, εκτός 
από τα νομαρχιακά. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών έ
φτανε το ίδιο έτος στα 697,3 δισ. δρχ., ενώ το ανεκτέλεστο τμήμα του, 
δηλαδή το υπόλοιπο για αποπεράτωση, που έχει και ιδιαίτερη σημασία, 
έφτανε στο ποσό των 402,3 δισ. δρχ. Τα έργα δηλαδή που είχαν εντα
χθεί στο Πρόγραμμα την 1.1.82 χρειάζονταν 402,3 δισ. δρχ. για να 
ολοκληρωθούν. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με το ανεκτέλεστο 
τμήμα των ενταγμένων στο Π.Δ.Ε. έργων δίνονται στον Πίνακα 2.4. 
Στον ίδιο πίνακα δίνεται και το ανεκτέλεστο τμήμα του Προγράμματος 
κατά το έτος 1978. Από τη σύγκριση των σχετικών στοιχείων προκύ
πτει ότι στο διάστημα των ετών 1978-82 αυξήθηκε σημαντικά το παρα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Πληρωμές του Π.Δ. 

Νομοί 1977 

1. Αττικής 30.909,3 
2. Βοιωτίας 2.429,6 
3. Εύβοιας 572,6 
4. Ευρυτανίας 299,4 
5. Κυκλάδων 578,0 
6. Φθιώτιδας 459,1 
7. Φωκίδας 228,6 

II 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

Γρεβενών 
Ημαθίας 
Θεσ/κης 
Καστοριάς 
Κιλκίς 
Κοζάνης 
Πέλλας 

Πιερίας 
Φλώρινας 
Χαλκιδικής 

238,0 
492,0 

4.187,4 
251,0 
295,5 
546,5 
865,1 

208,7 
346,0 
913,7 

III 

18. Αιτωλ/νίας 1.638,6 
19. Αργολίδας 658,7 
20. Αρκαδίας 321,0 
21. Αχαΐας 1.397,0 
22. Ζακύνθου 101,3 
23. Ηλείας 2.161,7 
24. Κεφαλλονιάς 207,1 
25. Κορινθίας 544,5 
26. Λακωνίας 393,1 
27. Μεσσηνίας 1.278,8 

κατανεμημένες κατά νομό 
και κατά κεφαλή 

1978 1979 1980 

26.070,4 
1.102,1 

598,9 
302,6 
604,6 
482,4 
204,9 

26.139,8 
484,1 
602,3 

264,5 
664,3 
394,8 
247,9 

17.529,6 
449,4 

681,3 
357,5 
667,0 
454,5 
209,7 

365,0 
520,0 

5.716,2 
172,2 
277,9 
370,4 

1.010,6 
293,3 
369,4 
440,4 

289,2 
431,5 

6.149,0 
224,8 
319,5 
431,4 

1.377,2 
350,3 
329,7 
467,3 

384,8 
336,8 

4.750,3 
198,2 
362,8 
408,5 

1.727,2 

692,0 
265,9 
410,0 

904,1 
256,4 
251,7 

1.240,6 
225,6 

1.598,0 
244,8 
383,4 
277,0 
795,3 

1.143,6 
372,0 
423,0 

1.505,6 
136,6 

1.588,7 
224,2 
476,0 
345,2 
768,2 

1.101,6 
348,0 
478,3 

1.304,0 
130,4 

1.484,2 
170,9 
458,2 
371,2 

828,9 

σε απόλυτα μεγέθη 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε σταθερές τιμές 1982 

1977-1981 
1981 Σύνολο Κατά 

κεφαλή** 

( 

13.765,7114.414,8 
608,0 

1.028,2 

535,8 
800,7 
689,2 
360,0 

5.073,2 

3.483,3 

1.759,8 
3.314,6 
2.480,0 
1.251,1 

σε δρχ.) 

33.958 
43.296 
18.488 
67.214 

37.471 
15.309 
28.463 

393,0 
389,5 

3.558,4 
237,8 
427,1 

595,9 
1.683,5 

559,2 

339,0 
639,0 

1.670,0 
2.169,8 

24.361,3 
1.084,0 
1.682,8 
2.352,7 

6.663,6 
2.103,5 

1.650,0 
2.870,4 

45.853 
16.223 
27.950 
20.388 
20.632 
16.000 
50.335 

19.685 
31.470 
36.318 

1.040,0 
543,3 
647,9 

1.692,8 
242,2 
639,5 
422,7 
558,0 
459,2 

1.054,7 

5.827,9 
2.178,4 
2.121,9 
7.140,0 

836,1 
7.472,1 
1.269,7 
2.420,1 
1.845,7 
4.725,9 

26.520 
23.419 
19.660 
25.945 
27.857 
46.612 
40.569 
19.669 
19.800 
29.570 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 (συνέχεια) 

Νομοί 

28. 

29, 
30. 
31. 

32. 
33. 
34. 

35. 

36. 
37. 

38. 

39. 

40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

45. 

46. 
47. 

48. 

49. 
50. 

51. 

IV 

Καρδίτσας 

Λάρισας 
Μαγνησίας 
Τρικάλων 

γ 

Δράμας 
Καβάλας 
Σερρών 

VI 

Ηρακλείου 
Λασιθίου 
Ρεθύμνης 

Χανίων 

VII 

Άρτας 
Θεσπρωτίας 
Ιωαννίνων 
Κέρκυρας 
Λευκάδας 
Πρέβεζας 

VIII 

Έβρου 

Ξάνθης 
Ροδόπης 

IX 

Δωδεκανήσου 

Λέσβου 
Σάμου 

Χίου 

Σύνολο χώρας 

1977 

346,2 

688,0 
585,3 
260,0 

411,8 
425,0 

2.424,7 

1.059,2 

544,4 
193,8 
570,7 

331,3 
279,8 

1.022,1 
380,1 
150,0 
474,6 

2.609,1 

425,9 
481,1 

1.030,5 

453,9 
267,0 

260,8 

1978 

264,4 

776,7 
681,4 
392,0 

340,4 
863,2 

3.196,5 

771,2 

565,0 
296,2 
559,5 

314,2 
242,8 

1.245,4 
273,4 
110,2 
690,0 

1.940,3 
542,7 
469,5 

1.179,0 
350,3 
275,1 

200,0 

1979 

336,8 
661,7 
879,8 
372,8 

405,0 
784,3 

2.234,6 

983,8 
346,7 

370,0 
901,9 

274,7 

312,0 
1.046,5 

304,7 
172,4 
644,7 

2.281,3 
825,2 
890,3 

948,5 
637,1 

292,5 
295,7 

1980 

388,8 

838,6 
913,6 
249,6 

398,0 
603,4 

2.298,0 

759,4 

326,0 
440,4 

546,4 

199,2 
320,4 

1.200,0 
265,5 
175,1 
271,2 

1.745,2 
342,8 
426,9 

756,8 
534,5 
350,2 
315,2 

1981 

678,9 

1.11.1,5 
1.061,9 

514,1 

399,1 
923,6 

1.710,2 

1.561,5 
565,8 
505,7 

1.134,8 

302,6 
372,5 

2.448,3 

282,6 
197,8 
460,3 

2.037,6 
387,4 

708,3 

654,0 
734,7 
386,5 
489,8 

1977-1981 
Σύνολο 

κ 

C 

2.015,1 
4.076,5 
4.122,0 
1.788,5 

1.954,3 
3.599,5 

11.864,0 

5.135,1 
2.347,9 

1.806,1 
3.713,3 

1.422,0 
1.527,5 
7.962,3 
1.506,3 

805,5 
2.540,8 

10.613,5 
2.524,0 

2.976,1 

4.568,8 
2.710,5 
1.571,3 
1.561,5 

298.935,1 

Κατά 

εφαλή** 
σε δρχ.) 

16.130 
16.030 
22.621 
13.326 

20.621 
26.620 
60.454 

21.073 
33.516 
28.836 
29.504 

17.765 
37.005 
54.054 

15.142 
36.843 
45.440 

71.478 
28.431 
27.567 

31.494 

25.908 
38.780 
31.314 

30.690 

* Το 60% περίπου των συνολικών πληρωμών του Π.Δ.Ε., δεδομένου ότι το υπόλοι
πο 40% δεν έχει γίνει δυνατό να κατανεμηθεί κατά νομό. 

** Για την εκτίμηση των πληρωμών κατά κεφαλή χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της 
Απογραφής 1981. 



πάνω τμήμα του Προγράμματος (+131%), σαν λόγος όμως προς τις 
πληρωμές του Προγράμματος για τα αντίστοιχα έτη παρέμεινε σταθερό 
(περίπου 3,4). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Υπόλοιπο για αποπεράτωση των ενταγμένων στο Π.Δ.Ε. έργων 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε τρέχουσες τιμές 

Τομείς 

1. Γεωργία 

2. Δάση, αλιεία 
3. Εγγειοβελτιωτικά 

4. Βιομηχανία, ενέργεια, βιοτεχνία 
5. Συγκοινωνίες 
6. Σιδηρόδρομοι 
7. Τουρισμός, μουσεία, μνημεία 
8. Εκπαίδευση 
9. Οικισμός 

10. Υγεία-Πρόνοια 
11. Ύδρευση, αποχέτευση 
12. Δημόσια διοίκηση 
13. Έρευνα, τεχνολογία και τεχνική 

συνεργασία 
14. Νομαρχιακά έργα 
15. Διάφορα 
16. Διοικητικές δαπάνες 
17. Ειδικά έργα Αθηνών, Θεσσαλονίκης 

και λοιπών περιοχών 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 

την 

1.1.1978 

8.967,3 
3.353,7 

20.217,2 
15.753,5 
25.100,0 

6.597,9 
4.374,7 

24.399,6 
3.021,9 
3.122,2 

16.376,5 
2.512,7 

2.514,1 

9.853,7 
16.736,0 

1.316,3 

— 

174.244,5 

προς αποπεράτωση 

την 

1.1.1982 

9.291,4 
11.106,9 
32.596,7 
51.496,4 
45.536,6 
26.349,2 

4.590,5 
64.333,7 

6.569,1 
10.209,8 
18.312,1 

6.200,8 

7.087,5 
26.060,8 
47.621,8 

2.288,6 

32.684,0 

402.335,8 

% 
μεταβολή 

1982/1978 

3,6 
231,2 

61,2 
226,9 

81,4 
299,4 

4,9 
163,7 
117,4 
227,0 

11,8 
146,8 

182,0 
164,8 
184,5 

73,9 

— 

131,0 
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2.6. Επίπεδο προγραμματισμού 

Ο προγραμματισμός των δημόσιων επενδύσεων περιορίζεται κατά 
βάση στο ετήσιο πρόγραμμα μελετών και έργων. Το πρόγραμμα αυτό 
περιέχει βέβαια και υποχρεώσεις για περισσότερα έτη, κυρίως σ' ό,τι 
αφορά το ανεκτέλεστο τμήμα των προϋπολογισμών στα συνεχιζόμενα 
έργα, όμως για τα πέρα από το ένα έτος δεν υπάρχει συγκεκριμένη ε
γκεκριμένη πίστωση αλλά μόνο υποχρέωση συνέχισης της εκτέλεσης 
τους. Επίσης δεν υπάρχουν έργα, τα οποία να προγραμματίζονται ν' 
αρχίσουν μετά από ένα ή περισσότερα χρόνια. Κατά τα τελευταία χρό
νια έχουν καταρτισθεί και ελάχιστα 5ετή και ΙΟετή προγράμματα επεν
δύσεων από ορισμένους επενδυτικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Δη
μοσίων Έργων, το Υπουργείο Γεωργίας κλπ., αλλά τα έργα που περι
λήφθηκαν σ' αυτά δεν επιλέχτηκαν ύστερα από προηγούμενη σοβαρή 
αξιολόγηση και επομένως δεν έχουν απαιτήσεις πιστής εφαρμογής1. 
Μια συστηματικότερη προσπάθεια για γενικό μεσοχρόνιο πρόγραμμα 
δημόσιων επενδύσεων έγινε παλιότερα, με την κατάρτιση του 5ετούς 
Προγράμματος ΔΕ 1968-72, αλλά και αυτό δεν προετοιμάστηκε όπως 
έπρεπε ούτε και είχε συνεπή εφαρμογή. 

Το ετήσιο Π.Δ.Ε. αποτελεί περίπου νόμο και εφαρμόζεται με ικανο
ποιητικό βαθμό συνέπειας. Ο μηχανισμός και η διαδικασία κατάρτισης 
του προγράμματος αυτού περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

2.7. Μηχανισμός και διαδικασία κατάρτισης 
και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. 

Το ετήσιο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, όπως προαναφέρθη
κε, καταρτίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ύστερα από τις 
σχετικές προτάσεις των λοιπών υπουργείων-φορέων και εκτελείται από 
τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
Δικαίου. Η σχετική διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του προγράμ
ματος αυτού είναι η εξής: 

Περίπου κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους ο Υπουργός Εθνικής 

1. Πολύ πιστή εφαρμογή βέβαια δεν ενδείκνυται ούτε για τα καλύτερα μακροχρό
νια προγράμματα, αφού με το χρόνο τα μη αποδοτικά έργα μπορούν να γίνουν απο
δοτικά και το αντίστροφο. 
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Οικονομίας, με ειδική εγκύκλιο του προς τους φορείς εκτέλεσης του 
Προγράμματος, ζητά την υποβολή των προτάσεων τους για το ενδε
δειγμένο ύψος (μέσα σε ορισμένα όρια) και τη σύνθεση των προγραμ
μάτων, μελετών και έργων του τομέα ευθύνης τους για το επόμενο έ
τος. Στην εγκύκλιο αυτή περιέχονται οι σκοποί, οι στόχοι και οι προτε
ραιότητες του Προγράμματος, καθορίζονται τα όρια ή και το συγκεκρι
μένο ύψος πληρωμών κατά κλάδο και στο σύνολο (με βάση μακροοικο
νομικές θεωρήσεις, χρηματοδοτικές δυνατότητες, ανειλημμένες υπο
χρεώσεις και άλλα κριτήρια) και τέλος δίνονται οδηγίες και υποδείγμα
τα για τον τρόπο κατάρτισης και παρουσίασης των προτάσεων από 
τους επενδυτικούς φορείς. Οι φορείς, μετά τη λήψη της εγκυκλίου, 
υποβάλλουν τις προτάσεις τους, συνοδευόμενες από αιτιολογικές εκθέ
σεις και στη συνέχεια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, σε συνεργα
σία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων, επεξεργάζεται τις προτάσεις 
αυτές και καταρτίζει το τελικό πρόγραμμα κατά τομείς. Το πρόγραμμα 
αυτό στη συνέχεια οριστικοποιείται από το αρμόδιο Κυβερνητικό Συμ
βούλιο (συνήθως, ταυτόχρονα με την έγκριση του Τακτικού Προϋπο
λογισμού) και με ειδικές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, 
που ονομάζονται Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ), προωθείται για εκτέλε
ση1. Οι συλλογικές αυτές αποφάσεις, οι οποίες διακρίνονται σε αποφά
σεις: α) έργων (ΣΑΕ), β) μελετών (ΣΑΜ), γ) διοικητικών δαπανών 
(ΣΑΔ) και δ) νομαρχιακών ταμείων (ΣΑΝΤ)2, περιλαμβάνουν αναλυτι
κά: τα εγκρινόμενα έργα, τον εγκρινόμενο ολικό προϋπολογισμό τους, 
το ήδη εκτελεσμένο μέρος αυτού, την πίστωση που διατίθεται και το 
εγκρινόμενο όριο πληρωμών3. Το τελευταίο δεν ορίζεται κατά έργο, αλ
λά για το σύνολο των έργων της ΣΑ. Την κατανομή των πληρωμών 
κατά έργο ή μελέτη κάνουν οι αρμόδιοι «καθ' ύλην» υπουργοί. Οι ίδιοι 

1. Αν πρόκειται για διοικητικές δαπάνες, τη ΣΑ συνυπογράφει και ο Υπουργός 
Οικονομικών. 

2. Οι ΣΑΝΤ καταρτίζονται τώρα από τα Νομαρχιακά Συμβούλια των διάφορων 
νομών, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας καθορίζει μόνο το συνολικό όριο πλη
ρωμών κατά νομό. Εφόσον το όριο αυτό δεν παραβιάζεται από το αναλυτικό πρό
γραμμα έργων ενός Νομαρχιακού Συμβουλίου, τούτο θεωρείται εγκεκριμένο και μπο
ρεί να εκτελεστεί. 

3. Ο καθορισμός πίστωσης διαφορετικής από το όριο πληρωμών του αποσκοπεί 
μόνο στο να δώσει την ευχέρεια μεταφοράς πιστώσεων από έργο σε έργο, με απόφα
ση του υπουργού που προΐσταται στον αρμόδιο φορέα εκτέλεσης, ανάλογα με την πο
ρεία εκτέλεσης κάθε έργου χωριστά. 
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υπουργοί εκδίδουν τις ΣΑ και στις περιπτώσεις αυξομείωσης των πι
στώσεων που εγκρίνονται για κάθε μεμονωμένο έργο χωριστά, μέσα βέ
βαια στο ποσό της ολικής δαπάνης η οποία εγκρίνεται για την πραγμα
τοποίηση του έργου συν ένα ορισμένο ποσοστό καθώς και μέσα στο 
συνολικό για το συγκεκριμένο έτος ποσό, που εγκρίνεται από κάθε μια 
από τις αναφερόμενες αποφάσεις. Οι Συλλογικές Αποφάσεις περιλαμβά
νουν επίσης γενικές και ειδικές διατάξεις σχετικές με τη διάθεση των 
πιστώσεων, τη χρηματοδότηση, τις πιθανές μεταβολές κλπ. Το Πρό
γραμμα τροποποιείται κατά τη διάρκεια του έτους με ίδιες ΣΑ. 

Η χρηματοδότηση του Π.Δ.Ε. γίνεται κατά τραπεζιτική διαδικασία, 
που συνίσταται στη δημιουργία ειδικών λογαριασμών για δημόσιες 
επενδύσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος, από τους οποίους διενεργούν
ται, με ειδικές επιταγές ή εντολές, όλες οι πληρωμές του Προγράμμα
τος. Η χρηματοδότηση και οι πληρωμές από τους λογαριασμούς αυ
τούς εκτελούνται με την πρωτοβουλία και ευθύνη των αρμόδιων οργά
νων των υπουργείων, ενώ ο έλεγχος από την Υπηρεσία Εντελλομένων 
Εξόδων και το Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται εκ των υστέρων, κατα
σταλτικά. 

Με βάση τις ΣΑ, οι φορείς εκτέλεσης του Προγράμματος: 
α. Αναθέτουν την εκπόνηση των εγκεκριμένων μελετών σε ιδιώτες με
λετητές, γραμμένους στα Μητρώα Μελετητών του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας (ή και σε ξένους μελετητές). 
β. Προβαίνουν στην προετοιμασία και δημοπράτηση των έργων (συν
τάσσουν τα τεύχη δημοπράτησης, προκηρύσσουν τους σχετικούς δια
γωνισμούς, επιλέγουν κατασκευαστές κλπ.). 
γ. Παρακολουθούν και ελέγχουν .την εκπόνηση των μελετών και την 
κατασκευή των έργων. 
δ. Κάνουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις πάνω στο τμήμα που εκτελέ
στηκε ή στη μελέτη, για τη δικαιολόγηση των πληρωμών στους κατα
σκευαστές και μελετητές. 
ε. Παραλαμβάνουν τα έργα και τις μελέτες αφού ολοκληρωθούν (μετά 
βέβαια από τον απαιτούμενο τεχνικό και οικονομικό έλεγχο). Ορισμέ
νοι φορείς μάλιστα έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την 
εκπόνηση μελετών και την κατασκευή, μικρών κυρίως, έργων (Υπουρ
γείο Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Γεωργίας, Υπουργείο Εθνικής Αμύ
νης κλπ.). 

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει και την ευθύνη της γενικής 
εποπτείας για την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος και στα 
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πλαίσια της ευθύνης αυτής συγκεντρώνει και δημοσιεύει, κατά μήνα ή 
κατά μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, απολογιστικά στοιχεία για την 
πορεία του εν λόγω προγράμματος κατά φορέα, κλάδο και γεωγραφικό 
διαμέρισμα. 

2.8. Κατάρτιση προτάσεων επενδύσεων από τους φορείς 
εκτέλεσης του Π.Δ.Ε. 

Από την παραπάνω διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του 
Π.Δ.Ε., το πιο ενδιαφέρον ερώτημα, σίγουρα, είναι το πώς καταρτίζουν 
τις προτάσεις τους οι διάφοροι επιμέρους φορείς. Με ποιες δηλαδή με
θόδους, κριτήρια και διαδικασίες επιλέγουν οι φορείς τα έργα και τις 
μελέτες που επιθυμούν να εντάξουν στο Πρόγραμμα. Θα διακρίνουμε 
δύο περιπτώσεις: α) την περίπτωση των προτάσεων για συνεχιζόμενα 
έργα και μελέτες και β) την περίπτωση των προτάσεων για νέα έργα 
και μελέτες. Στην πρώτη περίπτωση, το μόνο ίσως σημαντικό πρόβλη
μα είναι ο προσδιορισμός του ύψους της απαιτούμενης χρηματοδότη
σης. Τι ποσό δηλαδή θα ζητηθεί για τη συνέχιση της εκτέλεσης καθε
νός απ' αυτά, το συγκεκριμένο έτος. Στη δεύτερη περίπτωση, το σημαν
τικό πρόβλημα δεν είναι τόσο ο καθορισμός του ύψους της χρηματοδό
τησης όσο η επιτυχημένη επισήμανση των υποψήφιων νέων έργων, η 
σωστή μελέτη τους και η αξιολόγηση τους, ώστε να φανεί η κοινωνι
κοοικονομική ωφελιμότητα και η σκοπιμότητα για την πραγματοποίη
ση τους1. 

Χρηματοδότηση. Για τον προσδιορισμό του ποσού που απαιτείται για 
τ ΊΊ χρηματοδότηση του κάθε συνεχιζόμενου έργου και μελέτης, οι αρ
χές και τα κριτήρια, τα οποία συνήθως ακολουθούνται σήμερα, είναι: 
α. Η εξόφληση των τυχόν χρεών για το μέρος του έργου ή της μελέτης 
που ήδη εκτελέστηκε. 
β. Η συμμόρφωση προς τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, 
γ. Η εφαρμογή, όσο είναι δυνατόν, της σχετικής πρόβλεψης της μελέ
της, αν υπάρχει. 

1. Επαναξιολόγηση γίνεται μερικές φορές και για τα συνεχιζόμενα έργα και τις με
λέτες, κυρίως όταν υπάρχουν ολοφάνερα στοιχεία για τη μη ωφελιμότητα τους. 
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δ. Ο υπολογισμός της χρηματοδοτικής απορροφητικότητας του έργου, 
της τεχνικής δηλαδή και της οργανωτικής δυνατότητας του να απορρο
φήσει μεγάλες πιστώσεις ή όχι. 
ε. Η επιδίωξη της ολοκλήρωσης και της γρήγορης έναρξης της λει
τουργίας των έργων από τα οποία εξαρτώνται άλλα σημαντικά έργα. 
στ. Η συμμόρφωση με τα καθοριζόμενα από τον Υπουργό Εθνικής Οι
κονομίας ανώτατα όρια πληρωμών για ολόκληρο τον κλάδο ή υποκλά-
δο. 
ζ. Η προτίμηση σε έργα και μελέτες που ενισχύονται από το Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΟΚ. 
η. Η κοινωνικοοικονομική ωφελιμότητα του έργου, με βάση την αξιο
λόγηση που του έγινε κατά την αρχική επιλογή (αν έγινε) ή κατά την 
επαναξιολόγηση. 

Πέρα από τις αρχές αυτές, σοβαρό ρόλο παίζουν ασφαλώς και υπο
κειμενικά κριτήρια καθώς και πολιτικές θεωρήσεις και απόψεις. 

Επισήμανση. Για τα νέα σχέδια επένδυσης, που θα προταθούν για να 
καλύψουν τη διαφορά ανάμεσα στις συνολικές εγκεκριμένες πιστώσεις 
του κλάδου και τη χρηματοδότηση που απαιτείται για τα συνεχιζόμενα 
έργα, η διαδικασία επιλογής τους αρχίζει βέβαια από το στάδιο της επι
σήμανσης τους. Από ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, στη χώρα 
μας η επισήμανση των νέων έργων, η σύλληψη δηλαδή της πρώτης 
ιδέας γι' αυτά και η μορφοποίηση της σ' ένα συγκεκριμένο σχέδιο επέν
δυσης με ορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και σκοπούς καθώς και μια 
πρώτη εκτίμηση για τις ωφέλειες και το κόστος τους (ή και απλώς ο 
εντοπισμός μιας «ανάγκης» για επένδυση), γίνεται κατά βάση από εν
διαφερόμενους τοπικούς παράγοντες (τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικοί 
φορείς, ομάδες ενδιαφερόμενων ιδιωτών κλπ.), από ιδιώτες-μελετητές 
και εργολήπτες δημόσιων έργων και τέλος από τους ίδιους τους φορείς 
των κρατικών επενδύσεων, κυρίως μέσα από τις περιφερειακές τους 
υπηρεσίες. 

Οι τοπικοί παράγοντες επισημαίνουν, στον τομέα της δραστηριότη
τας τους, περιπτώσεις πιθανών επενδύσεων (δρόμους, σχολεία, νοσοκο
μεία, εγγειοβελτιωτικά έργα κλπ.), τις οποίες θεωρούν ωφέλιμες, τουλά
χιστον για την περιοχή τους και γι' αυτούς που εκπροσωπούν, και επι
διώκουν την πραγματοποίηση τους. Η επιδίωξη γίνεται είτε κατευθείαν, 
με την υποβολή του σχετικού αιτήματος τους στις περιφερειακές ή στις 
κεντρικές υπηρεσίες του αρμόδιου κρατικού επενδυτικού φορέα (ή και 
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στον ίδιο τον αρμόδιο υπουργό) είτε μέσω των πολιτικών τους εκπρο
σώπων (βουλευτών). Το αίτημα συνήθως έχει τη μορφή της πρότασης 
για άμεση εκτέλεση, γιατί εμφανίζεται σαν ανάγκη με προεξοφλούμενη 
την ωφελιμότητα. Σπάνια ζητείται να μελετηθεί η περίπτωση. 

Οι ιδιώτες-μελετητές και οι εργολήπτες δημόσιων έργων έχουν επί
σης συμφέρον από την επισήμανση νέων ευκαιριών επενδύσεων και γι' 
αυτό διεξάγουν ή χρηματοδοτούν σχετικές έρευνες. Δηλαδή, δεν περι
μένουν παθητικά την ανάθεση μιας μελέτης ή ενός έργου αλλά συντε
λούν και οι ίδιοι στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων. Ένας 
μελετητής ή κατασκευαστής που θα επισημάνει και θα ενδιαφερθεί ιδιαί
τερα για ένα σχέδιο επένδυσης έχει πολλές πιθανότητες να του ανατεθεί 
ή να του κατακυρωθεί στο σχετικό διαγωνισμό η υλοποίηση του, εφό
σον βέβαια η επενδυτική του ιδέα υιοθετηθεί από τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες. 

Οι κρατικοί επενδυτικοί φορείς, τέλος, επισημαίνουν και αυτοί ευ
καιρίες επενδύσεων, σε μικρή όμως έκταση και περιπτωσιακά (κυρίως 
στα πλαίσια αξιοποίησης των έργων που ήδη κατασκευάζονται ή κατα
σκευάστηκαν). 

Από τα πιθανά σχέδια επενδύσεων που επισημαίνονται και από τις 
προτάσεις επενδύσεων που υποβάλλονται, άλλες απορρίπτονται αμέσως 
σαν ολοφάνερα μη ωφέλιμες για το κοινωνικό σύνολο, άλλες μπαίνουν 
στο «απόθεμα» των υποψήφιων μελετών και ορισμένες (κυρίως όσες έ
χουν μικρό κόστος) πηγαίνουν κατευθείαν στο «απόθεμα» των υποψή
φιων έργων. Η αρχική αυτή κατάταξη των προτάσεων για επενδύσεις 
γίνεται μετά από κάποια υποτυπώδη αξιολόγηση και συνήθως με την 
ισχυρή πίεση' των άμεσα ενδιαφερομένων και των πολιτικών τους 
εκπροσώπων. 

Μελέτη. Κατά κανόνα, πριν προωθηθεί μια πρόταση επένδυσης στο 
στάδιο της κατασκευής, περνάει από το στάδιο της μελέτης. Για να 
μπει δηλαδή μια επένδυση στο αρχικό πρόγραμμα έργων ενός φορέα 
κρατικών επενδύσεων θα πρέπει να περάσει πρώτα από το πρόγραμμα 
μελετών του φορέα αυτού. Μελέτες έχουμε πολλών κατηγοριών και 
πολλών φάσεων. Το υπ' αριθ. 696/8.10.74 Π.Δ. προβλέπει τις εξής κα
τηγορίες γενικών μελετών: 
α. Χωροταξικές και ρυθμιστικές, 
β. Πολεοδομικές. 
γ. Συγκοινωνιακών έργων, στα οποία περιλαμβάνονται: δρόμοι και σχε-
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τικά μ' αυτούς τεχνικά έργα, λιμενικά έργα, έργα πολιτικών αερολιμέ
νων, έργα κυκλοφοριακών κόμβων και αστικών δρόμων και έργα σή
μανσης και φωτεινής σηματοδότησης δρόμων. 
δ. Υδραυλικών έργων, στα οποία περιλαμβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά 
έργα, τα έργα ύδρευσης και τα έργα αποχέτευσης, 
ε. Κτιριακών έργων. 

Προβλέπονται επίσης και ειδικές μελέτες όπως: χαρτογραφικές, το
πογραφικές, μηχανολογικές, οικονομικές, στατιστικές, κυκλοφοριακές, 
υδρολογικές κλπ. 

Οι γενικές μελέτες, και ειδικότερα αυτές που αναφέρονται σε συ
γκεκριμένα έργα, συνήθως διεξάγονται κατά φάσεις. Αρχίζουν από μια 
απλή προκαταρκτική διερεύνηση, με γενικά στοιχεία και χονδρικές ε
κτιμήσεις και προχωρούν σε συνθετότερες και λεπτομερέστερες φάσεις, 
μέχρι τη φάση της οριστικής μελέτης. Οι τυπικές φάσεις μιας ολοκλη
ρωμένης μελέτης είναι τρεις: η αναγνωριστική έκθεση ή προκαταρκτική 
μελέτη, η προμελέτη και η οριστική μελέτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
(π.χ. στα εγγειοβελτιωτικά έργα) προβλέπεται και μελέτη εφαρμογής. 
Σε ειδικές περιπτώσεις, επίσης, κυρίως στα σχέδια επενδύσεων με 
διεθνή χρηματοδότηση, ανατίθεται και η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών 
μελετών. 

Η κατά φάσεις εκπόνηση των μελετών προτιμάται, γιατί επιτρέπει 
την εγκατάλειψη των λεπτομερειακών και δαπανηρότερων φάσεων — 
και επομένως τη μείωση του συνολικού κόστους μελέτης — όταν από 
το προηγούμενο στάδιο γίνεται φανερό ότι η παραπέρα μελέτη είναι ά
σκοπη και το σχέδιο θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. 

Οι περισσότερες μελέτες εκπονούνται με βάση τις τεχνικές προδια
γραφές του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο υπ' αριθ. 696/8.10.74 Π.Δ. Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν τους 
τεχνικούς όρους εκπόνησης των μελετών, σύμφωνα με τα σύγχρονα 
επιστημονικά δεδομένα, ώστε τα έργα που θα κατασκευαστούν να είναι 
τεχνικά άρτια και κοινωνικοοικονομικά ωφέλιμα. 

Οι γενικές τεχνικές προδιαγραφές συνοδεύονται και από τους ειδι
κότερους όρους εντολής για κάθε συγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης. Οι 
τελευταίοι περιλαμβάνουν τις επιλογές του εργοδότη σχετικά με την 
κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσει και τους περιορισμούς 
στους οποίους θα πρέπει να υπακούει ο μελετητής. Αν π.χ. πρόκειται 
για την κατασκευή ενός αερολιμένα, ο εργοδότης θα πρέπει να ορίσει 
τη μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση του τόπου εγκατάστασης από την 
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πόλη που θα εξυπηρετήσει, την αεροπορική κίνηση που πρόκειται να 
εξυπηρετηθεί κλπ. 

Οι διάφορες μελέτες αναθέτονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των 
φορέων σε ιδιώτες-μελετητές, γραμμένους στα μητρώα μελετητών του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, παρακολουθούνται και παραλαμβά
νονται απ' αυτές, όταν ολοκληρωθούν, και τέλος αξιολογούνται στο 
βαθμό που τα υπάρχοντα στοιχεία και οι δυνατότητες του προσωπικού 
των υπηρεσιών το επιτρέπουν. Οι εργασίες αυτές εκτελούνται με βάση 
τις διατάξεις του νόμου 716/77 «Περί μητρώου μελετητών και ανάθε
σης και εκπόνησης μελετών». 

Η λογική σειρά, κατά την εκπόνηση των διάφορων φάσεων μιας με
λέτης, είναι: αναγνωριστική μελέτη — προμελέτη — οριστική μελέτη. 
Σε πολλές περιπτώσεις όμως υπερπηδώνται οι δύο πρώτες φάσεις και 
ανατίθεται κατευθείαν η οριστική μελέτη. 

Αξιολόγηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες επενδύσεων των κρατικών επενδυ
τικών φορέων, οι διευθύνσεις προγραμματισμού και μελετών, και, σε 
τελικό βαθμό, τα συμβούλια δημόσιων έργων, όπου υπάρχουν, προβαί
νουν σε κάποια μορφή αξιολόγησης, πριν προωθήσουν ένα σχέδιο 
επένδυσης στο επόμενο στάδιο και πριν τελικά το εγκρίνουν και το εν
τάξουν στο πρόγραμμα που υποβάλλει ο φορέας στο Υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας. Η αξιολόγηση αυτή όμως πολλές φορές είναι υποτυ
πώδης (απλή περιγραφή των ωφελειών) και άλλοτε μερική, με την έν
νοια ότι εξετάζει ορισμένες μόνο πλευρές του υποψήφιου έργου και 
ορισμένες μόνο επιπτώσεις του (κυρίως την τεχνική ευστάθεια, το κό
στος, το αν πρόκειται να καλύψει υφιστάμενη ή προβλεπόμενη ζήτηση 
και το αν δημιουργεί σημαντική απασχόληση). Για τη μέτρηση πάλι 
των παραπάνω επιπτώσεων συνήθως δε χρησιμοποιούνται ποσοτικοί 
δείκτες αλλά η υποκειμενική κρίση των αρμόδιων οργάνων. Τα όργανα 
αυτά δηλαδή, με βάση τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, κρίνουν 
πόσο σημαντική είναι η απασχόληση που θα προκύψει ή πόσο εξυπη
ρετείται η εθνική άμυνα, η ανακατανομή του εισοδήματος κλπ. 

Συστηματικότερη, ολοκληρωμένη και πιο ορθολογική αξιολόγηση 
δεν επιχειρείται, κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου προ
σωπικού και του απαιτούμενου νομικοδιοικητικού μηχανισμού στους 
επενδυτικούς φορείς και, επίσης, λόγω των μεγαλύτερων απαιτήσεων 
των προηγμένων μεθόδων σε πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία πολ
λές φορές δεν υπάρχουν. Σε ορισμένες μόνο σημαντικές περιπτώσεις 
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και κατά βάση στις επενδύσεις όπου στη χρηματοδότηση συμμετέχουν 
και ξένοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί (Διεθνής Τράπεζα, Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων κλπ.), γίνεται ορθολογικότερη αξιολόγηση με γε
νικά ποσοτικά κριτήρια (καθαρά παρούσα αξία, λόγος ωφελειών-
κόστους κλπ.). 

Η αξιολόγηση, έστω και ανεπαρκής, ολοκληρώνει την προετοιμασία 
των επενδυτικών σχεδίων των διάφορων κρατικών φορέων επένδυσης 
και διευκολύνει την κατάταξη τους κατά προτεραιότητα. Το τελευταίο 
βέβαια δε γίνεται και πολύ συστηματικά, αλλά η επισήμανση, η μελέτη 
και η αξιολόγηση δημιουργούν ένα «απόθεμα» επενδυτικών σχεδίων, 
από τα οποία γίνεται κάθε χρόνο η επιλογή εκείνων που προτείνονται 
να ενταχθούν στο τελικό πρόγραμμα των Δημόσιων Επενδύσεων. Το 
κατά πόσο η επιλογή αυτή είναι η άριστη κάθε φορά εξαρτάται από την 
ποιότητα των προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων (της επισήμανσης, 
της μελέτης και της αξιολόγησης). Όσο για το ποσό που ζητείται για 
τη χρηματοδότηση της κάθε νέας επιλεγμένης επένδυσης, ισχύουν οι ί
διες περίπου αρχές με τη χρηματοδότηση των επενδύσεων που συνεχί
ζονται (σχετική πρόβλεψη της μελέτης, απορροφητικότητα, πολιτικά 
κριτήρια κλπ.). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για να καταρτίσουν τις επενδυτι
κές τους προτάσεις τα διάφορα υπουργεία, πρώτα συμπληρώνουν τις 
καταστάσεις με τα συνεχιζόμενα έργα και τις μελέτες της αρμοδιότητας 
τους (με βάση τις αρχές που ήδη αναφέρθηκαν) και στη συνέχεια καλύ
πτουν τις υπόλοιπες πιστώσεις του τομέα τους με προτάσεις για νέα έρ
γα και μελέτες, ύστερα από επιλογή από το σχετικό «απόθεμα» τους 
(που έχει- δημιουργηθεί από τις δραστηριότητες της επισήμανσης, της 
μελέτης και της αξιολόγησης). 

2.9. Κατάρτιση του συνολικού Π.Δ.Ε. της χώρας από 
το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ε
κτός από τον καθορισμό του ύψους πληρωμών του Π.Δ.Ε. κατά κλάδο 
και τη διαγραφή των σκοπών και των στόχων του, έχει επιφορτισθεί 
και με την κατάρτιση και παρουσίαση του συνολικού τελικού Προ
γράμματος κατά έργο και μελέτη. Για το λόγο αυτό δέχεται τις προτά
σεις των υπουργείων-φορέων εκτέλεσης του Προγράμματος, τις επεξερ-
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γάζεται, τις συνεξετάζει, τις αξιολογεί κάπως, ελέγχει τη συμμόρφωση 
με τις σχετικές οδηγίες του και τέλος κάνει μια συνθετική παρουσίαση 
του Προγράμματος ολόκληρου. Οι εργασίες αυτές, πολλές φορές, γί
νονται και με τη συνεργασία των υπηρεσιών των φορέων εκτέλεσης 
του Προγράμματος ή και άλλων ανεξάρτητων φορέων, όπως το Τεχνι
κό Επιμελητήριο, το ΚΕΠΕ (παλιότερα), οι οργανώσεις μελετητών κλπ. 

Όσο για το έργο της αξιολόγησης, ειδικότερα, θα πρέπει να λεχθεί 
ότι δε γίνεται συστηματικά και με σαφή ποσοτικά κριτήρια. Τούτο, άλ
λωστε, θα ήταν και αδύνατο με το ελάχιστο ειδικευμένο προσωπικό 
που υπάρχει και το μεγάλο αριθμό των επενδυτικών σχεδίων που υπο
βάλλονται. Εκείνο που γίνεται και εδώ, από πλευράς αξιολόγησης, εί
ναι μια απλή επανεξέταση της σκοπιμότητας μερικών πολύ σημαντικών 
σχεδίων επένδυσης και η εκτίμηση των επιπτώσεων τους στο συναλ
λαγματικό ισοζύγιο, στην απασχόληση, στην εθνική άμυνα κλπ. Σε 
ελάχιστα μόνο μεγάλα έργα, για τα οποία έχει γίνει μελέτη οικονομικής 
σκοπιμότητας (κυρίως εγγειοβελτιωτικά και συγκοινωνιακά), επιχειρεί
ται και αξιολόγηση με γενικά ποσοτικά κριτήρια1. 

Τα σχέδια επενδύσεων που εγκρίνονται τελικά από τον Υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας περιλαμβάνονται, όπως έχει αναφερθεί, σε ξεχωρι
στές Συλλογικές Αποφάσεις, κατά ομάδες με κοινό αντικείμενο (π.χ. 
στοιχειώδης εκπαίδευση, μέση εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, 
εγγειοβελτιωτικά Υπουργείου Δημοσίων Έργων, εγγειοβελτιωτικά 
Υπουργείου Γεωργίας κλπ.) και οι αποφάσεις αυτές στέλνονται στους 
φορείς του Προγράμματος για εκτέλεση. 

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας παρακολουθεί επίσης και την 
εκτέλεση του Π.Δ.Ε. και δημοσιεύει κάθε μήνα και κάθε χρόνο τους 
σχετικούς απολογισμούς, κυρίως για τις πληρωμές που πραγματοποιή
θηκαν κατά έργο και μελέτη, κατά κλάδο και κατά νομό. 

2.10. Φορείς και προγράμματα παράλληλων επενδύσεων 

Η παρουσίαση του συστήματος των δημόσιων επενδύσεων της χώ-

1. Και στις περιπτώσεις αυτές την πρωτογενή αξιολόγηση κάνει συνήθως ο ιδιώ
της μελετητής, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας απλώς ελέγχει το σχετικό απο
τέλεσμα. 
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ρας μας κλείνει με μια τελευταία παράγραφο1 που αφορά τους φορείς 
των παράλληλων επενδύσεων. 

Οι σημαντικότεροι από τους κρατικούς οργανισμούς και τις επιχει
ρήσεις ιδιωτικού δικαίου, οι επενδύσεις των οποίων θεωρούνται παράλ
ληλες του Π.Δ.Ε. είναι: η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η Ελληνική Αεροπορική Βιο
μηχανία, η ΕΤΒΑ, τα Ελληνικά Διυλιστήρια, ο ΟΣΕ, ο ΗΛΠΑΠ, ο 
ΗΣΑΓΙ, ο ΟΑΠ, η Ολυμπιακή Αεροπορία, ο ΟΛΠ, ο ΑΟΕΚ κλπ. Οι ορ
γανισμοί αυτοί συνολικά πραγματοποίησαν το 1982, με βάση τους απο
λογισμούς τους, επενδύσεις ύψους 94 δισ. δρχ. περίπου. Το ποσό αυτό, 
μετά τη σχετική επεξεργασία της Υπηρεσίας Εθνικών Λογαριασμών (με 
βάση αυστηρότερους ορισμούς) κατεβαίνει στα 75 δισ. δρχ. περίπου. 
Ανάλυση του τελευταίου αυτού ποσού, κατά δημόσια επιχείρηση ή ορ
γανισμό, δίνεται στον Πίνακα 2.5, μαζί με τις αναλυτικές επενδύσεις 
των ετών 1979, 1980 και 1981. Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού φαί
νεται ότι οι τρεις πρώτες επιχειρήσεις, δηλαδή η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και η 
Ολυμπιακή Αεροπορία, πραγματοποίησαν κατά την καλυπτόμενη τριε
τία περισσότερο από το 80% των συνολικών παραλλήλων επενδύσεων. 

Τα επενδυτικά προγράμματα των δημόσιων επιχειρήσεων και οργα
νισμών, πέρα από την κοινή τους υποχρέωση να συμμορφώνονται με 
τις διατάξεις των νόμων που αναφέρθηκαν για τις δημόσιες επενδύσεις, 
δεν εντάσσονται σε ενιαίο πλαίσιο. Κάθε μια επιχείρηση και οργανι
σμός ακολουθεί δικά του κριτήρια, μεθόδους και διαδικασίες κατά την 
επενδυτική του δραστηριότητα. Γι' αυτό, δε θα ασχοληθούμε περισσό
τερο με το θέμα, παρά μόνο για να πούμε ότι τα συνήθως εφαρμοζόμε
να κριτήρια είναι κατά βάση ιδιωτικοοικονομικά, με κύριο γνώμονα 
την κάλυψη της προβλεπόμενης ή και της υπάρχουσας ανικανοποίητης 
ζήτησης. 

1. Στο αρχικό κείμενο υπήρχε και μια ακόμα παράγραφος που αναφερόταν στην 
κατασκευή των έργων του Προγράμματος. Επειδή όμως θεωρήθηκε σαν ανεπαρκής 
για το μέγεθος του θέματος και ίσως εκτός του κύριου αντικειμένου της μελέτης, πα
ραλείφθηκε από το τελικό κείμενο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

Επενδύσεις δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε τρεχ. τιμές 

Δημόσιες επιχειρήσεις 

και οργανισμοί 

1. ΔΕΗ 
2. ΟΤΕ 
3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
5. ΑΟΕΚ 
6. ΟΣΕ 
7. ΕΑΣ 
8. ΕΕΥ j 

> ΕΥΔΑΠ 
9. ΟΑΠ-) 

10. ΟΛΠ 
11. ΟΛΘ 
12. ΕΑΒ 
13. ΕΤΒΑ 
14. ΗΛΠΑΠ 
15. ΗΛΣΑΠ 
16. ΑΟΟΑ 
17. ΕΡΤ 
18. ΕΛΤΑ 
19. ΟΑΘ 
20. ΕΟΚ 

Σύνολο 

1979 

18.363 
7.017 
4.132 

863 
828 

1.163 
136 

— 

— 
533 
798 

1.294 

339 
296 

18 
283 

88 
84 
38 
15 

36.278 

1980 

24.653 
9.228 
8.186 
1.778 
1.463 
1.278 
1.115 
1.100 

920 

1.068 
188 
402 
401 
110 
48 

213 
90 
58 
46 
48 

52.393 

1981 

23.850 
13.244 
7.300 
2.077 
2.000 
1.600 
2.650 
1.500 

822 
604 
200 

225 
700 

69 
390 
200 

90 
61 

370 
48 

58.000 

1982 

38.268 
13.603 
7.712 
1.685 
3.491 
3.081 
1.239 

1.374 

236 
200 
927 
480 

89 
665 
917 

81 
192 
472 

48 

74.763 

Πηγή: Υπουργείο Συντονισμού, Υπηρεσία Εθνικών Λογαριασμών. 
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2.11. Αδυναμίες και προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος 

Το σύστημα των δημόσιων επενδύσεων της χώρας μας, όπως είναι 
διαρθρωμένο και κυρίως όπως λειτουργεί στην πράξη σήμερα, παρου
σιάζει πολλά προβλήματα και αδυναμίες. Εδώ βέβαια δε θα αναφερθούν 
όλα αυτά τα προβλήματα αλλά τα, κατά τη γνώμη μας, σημαντικότερα. 

Προγραμματισμός. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφά
λαιο, οι περισσότεροι κρατικοί επενδυτικοί φορείς δεν έχουν μεσοχρό-
νια και μακροχρόνια επενδυτικά προγράμματα. Αυτό έχει σαν αποτέλε
σμα τα διάφορα σχέδια επενδύσεων που εκτελούνται να αποφασίζονται 
ανεξάρτητα και να μην έχουν πάντοτε την αναγκαία συνέπεια και συμ-
πληρωματικότητα μεταξύ τους. Επίσης, η έλλειψη μακροχρόνιου προ
γράμματος δυσχεραίνει την ορθολογική αξιοποίηση των επενδυτικών 
δυνατοτήτων των κρατικών φορέων και του δυναμικού των ιδιωτών-
κατασκευαστών και μελετητών δημόσιων έργων. Οι τελευταίοι, με τη 
μη ύπαρξη προγράμματος επενδύσεων, στερούνται την αναγκαία πλη
ροφόρηση για την εκπόνηση των δικών τους προγραμμάτων δράσης 
(προμήθεια μηχανημάτων, σύνθεση προσωπικού κλπ.). Αλλά, και η κυ
βέρνηση στερείται την αναγκαία πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις της 
σχετικά με το ανεκτέλεστο τμήμα των συνεχιζόμενων έργων, δε γνωρί
ζει δηλαδή ποιες περίπου θα είναι κατά τα επόμενα έτη οι αναγκαίες ε
κταμιεύσεις της, αφού δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στο 
οποίο να κατατάσσονται χρονολογικά τα ποσά που απαιτούνται για την 
ομαλή συνέχιση των εκτελούμενων έργων. Εξάλλου, όσον αφορά το 
τακτικά εκπονούμενο ετήσιο πρόγραμμα, επισημαίνεται ότι αυτό συνή
θως τροποποιείται πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους με αποτέ
λεσμα να δημιουργείται κάποια σύγχυση για το τι ισχύει και τι όχι. 
Επίσης, το πρόγραμμα αυτό χρεώνεται πολλές φορές με σχέδια επενδύ
σεων για τα οποία δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ή και πρόθεση να αρ
χίσουν να μελετώνται ή να κατασκευάζονται το χρόνο μέσα στον οποίο 
εντάσσονται. Η ένταξη γίνεται απλώς και μόνο για να μειωθούν οι πιέ
σεις από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, έχει όμως σα συνέπεια να διο
γκώνεται το πρόγραμμα υπερβολικά (σε σχέση με τις υπάρχουσες δυ
νατότητες χρηματοδότησης) και κάθε νέα κυβέρνηση να είναι σχεδόν 
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υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις επιλογές της προηγούμενης1, δεσμεύον
τας, με τη σειρά της κι εκείνη , την επόμενη. 

Υπάρχει επομένως πρόβλημα εκπόνησης μακροχρόνιων προγραμ
μάτων δημόσιων επενδύσεων και επίσης πρόβλημα εξυγίανσης των 
ετήσιων προγραμμάτων. 

Επισήμανση. Παρά το γεγονός ότι τα σχέδια επένδυσης που υποβάλ
λονται στους κρατικούς επενδυτικούς φορείς ή επισημαίνονται από 
τους ίδιους, συνήθως είναι υπερβολικά πολλά, εντούτοις παρατηρείται 
μεγάλη έλλειψη αξιόλογων και κοινωνικά ωφέλιμων τέτοιων σχεδίων, 
τα οποία να προωθούν πραγματικά την οικονομική και κοινωνική ανά
πτυξη της χώρας, και όχι μόνο τα συμφέροντα ή τις ανάγκες ορισμέ
νων ατόμων ή ομάδων2. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ό
τι δε γίνεται σωστά το έργο της επισήμανσης των επενδύσεων. Το συγ
κεκριμένο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το έργο αυ
τό έχει αφεθεί, σχεδόν αποκλειστικά, στην πρωτοβουλία των ενδιαφερό
μενων τοπικών παραγόντων και ιδιωτών, οι οποίοι στερούνται πολλές 
φορές την αναγκαία γνώση και μπορεί να έχουν συμφέροντα διαφορετι
κά από τη συνολική οικονομία. Η σχετική ερευνητική δραστηριότητα 
των κατεξοχήν αρμόδιων κρατικών επενδυτικών φορέων συνήθως είναι 
πολύ περιορισμένη. 

Αποτέλεσμα της μη ικανοποιητικής διεξαγωγής του έργου της επι
σήμανσης είναι να έχουμε και μη ικανοποιητική επιλογή επενδυτικών 
σχεδίων, αφού η τελευταία αναγκαστικά γίνεται ανάμεσα στα γνωστά 
από την επισήμανση σχέδια. Είναι μεγάλη ανάγκη επομένως να βελτιω
θεί και το στάδιο αυτό των έργων. 

Μελέτη. Στο χώρο των μελετών, το σημαντικότερο πρόβλημα το δη
μιουργεί ασφαλώς η έλλειψη άρτιων.και ορθολογικά διατυπωμένων με
λετών τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας. Οι μελέτες αυτές, όπως είναι 

1. Η κυβέρνηση έχει βέβαια τη δυνατότητα να διαγράψει από το πρόγραμμα όσα 
σχέδια επένδυσης θεωρεί μη ωφέλιμα, τούτο όμως προκαλεί ζωηρές αντιδράσεις από 
τους ενδιαφερόμενους. 

2. Πολλά από τα υποβαλλόμενα σχέδια επενδύσεων, όπως είναι γνωστό, είναι 
μάλλον «ρουσφετολογικής μορφής», παρέχουν δηλαδή σε ορισμένα άτομα ωφέλειες οι 
οποίες όμως είναι πολύ μικρότερες από το κόστος που επωμίζεται η συνολική οικονο
μία για την υλοποίηση των σχεδίων αυτών. 
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γνωστό, είναι απαραίτητες προκειμένου να διερευνηθεί η κοινωνική 
ωφελιμότητα των διάφορων επενδυτικών σχεδίων, επειδή μόνο σ' αυτές 
περιέχονται τα αναγκαία στοιχεία για κοινωνική αξιολόγηση (αναλυτι
κές ποσοτικές εκτιμήσεις ωφελειών και κόστους και περιγραφή ποιοτι
κών επιπτώσεων). Σήμερα τέτοιες μελέτες εκπονούνται μόνο για μικρό 
αριθμό σχεδίων επένδυσης και όχι πάντοτε σε ικανοποιητικό επίπεδο, 
αφού δεν εξετάζουν έμμεσες επιπτώσεις, εξωτερικές οικονομίες κλπ. 

Αλλά και για τις τεχνικές μελέτες υπάρχει πρόβλημα αρτιότητας. 
Πράγματι, πολλές από τις εκπονούμενες μελέτες αποδεικνύονται λανθα
σμένες και ελλιπείς, με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην εκτέλεση των 
έργων, κακοτεχνίες λόγω επιλογής πρόχειρων λύσεων, αλλαγές στα οι
κονομικά δεδομένα και την ωφελιμότητα των έργων κλπ. 

Επισημαίνεται επίσης η έλλειψη χωροταξικών μελετών και μελετών 
τομέων, οι οποίες αποτελούν το σωστό πλαίσιο εκπόνησης των μελε
τών για τα συγκεκριμένα έργα. 

Αξιολόγηση. Η μεγαλύτερη αδυναμία του συστήματος βρίσκεται, κατά 
πάσα πιθανότητα, στην αξιολόγηση των έργων. Όπως έχει ήδη ανα
φερθεί, η αξιολόγηση που γίνεται σήμερα είναι συνήθως υποτυπώδης, 
μερική και εμπειρική. Ολοκληρωμένη, ποσοτική και ορθολογική αξιο
λόγηση γίνεται μόνο σε ορισμένα πολύ σημαντικά έργα (κυρίως με 
διεθνή χρηματοδότηση) και μάλιστα με κριτήρια περισσότερο ιδιωτικο
οικονομικά παρά κοινωνικοοικονομικά. Οι λόγοι της μη ικανοποιητι
κής αξιολόγησης θα πρέπει κυρίως ν' αναζητηθούν: α) στην έλλειψη 
του κατάλληλου μηχανισμού και της ανάλογης οργάνωσης στους φο
ρείς του Π.Δ.Ε., β) στην ανεπάρκεια των ειδικευμένων και έμπειρων 
στελεχών, γ) στην περιορισμένη γνώση των προηγμένων μεθόδων και 
κριτηρίων κοινωνικής αξιολόγησης, δ) στην παράλειψη δημιουργίας 
μέχρι σήμερα των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εφαρμογή προηγ
μένων μεθόδων και κριτηρίων και ε) στις μεγάλες απαιτήσεις των μεθό
δων αυτών σε στοιχεία και πληροφορίες. 

Σχετικά με τους δύο πρώτους λόγους, παρατηρείται ότι δεν υπάρ
χουν σήμερα στους φορείς των δημόσιων επενδύσεων υπηρεσίες κατάλ
ληλα επανδρωμένες, οι οποίες να ασχολούνται ειδικά με την αξιολόγη
ση των επενδύσεων. Τα γραφεία προγραμματισμού και μελετών, όπου 
υπάρχουν, δεν έχουν κύρια αποστολή τους την αξιολόγηση ούτε έχουν 
προσωπικό επαρκές και ειδικευμένο για την εργασία αυτή. Οι κατά 
κλάδους διευθύνσεις μελετών και έργων επίσης δεν έχουν κατάλληλη 
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στελέχωση Kat οργάνωση για οικονομική, κυρίως, αξιολόγηση (ενώ έ
χουν, π.χ., για τεχνική αξιολόγηση). Το Υπουργείο Εθνικής Οικονο
μίας, τέλος, δεν έχει αρκετό ειδικευμένο προσωπικό για κοινωνικοοικο
νομική αξιολόγηση σε μεγάλο αριθμό έργων, ενώ η διεύθυνση αξιολό
γησης έργων που υπήρχε παλιότερα έχει ήδη καταργηθεί. 

Η περιορισμένη γνώση (ή και άγνοια) των προηγμένων μεθόδων 
αξιολόγησης αναφέρεται στο γεγονός ότι ελάχιστα στελέχη της διοίκη
σης έχουν εξοικειωθεί με την ανάλυση κοινωνικών ωφελειών-κόστους, 
με την ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας, με τα κριτήρια της κα
θαρός παρούσας αξίας, της εγχώρια προστιθέμενης αξίας, του κόστους 
εξοικονόμησης συναλλάγματος κλπ. 

Η μη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την εφαρμογή 
προηγμένων μεθόδων αναφέρεται κυρίως στην ανυπαρξία εκτιμήσεων 
των τιμών ορισμένων κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων (όπως ο κοι
νωνικός συντελεστής προεξόφλησης, η κοινωνική συναλλαγματική ισο
τιμία, ο κοινωνικός μισθός κλπ.)1, οι οποίες πολλές φορές είναι απαραί
τητες, προκειμένου να υπολογισθούν οι πραγματικές κοινωνικοοικονο
μικές επιπτώσεις μιας επένδυσης, και επίσης στην ανεπάρκεια των 
εκπονούμενων τεχνικοοικονομικών μελετών, όπως έχει ήδη αναφερθεί. 
Κάποιο πρόβλημα αποτελεί μερικές φορές και η μη σαφής διατύπωση 
των αντικειμενικών σκοπών της επενδυτικής πολιτικής, με αποτέλεσμα 
να μη γνωρίζει ο αξιολογητής σχετικά με τι να μετρήσει τις επιπτώσεις 
μιας επένδυσης (σχετικά με το εθνικό εισόδημα; την αναδιανομή του ει
σοδήματος; το συναλλαγματικό ισοζύγιο; κλπ.). 

Σ' ό,τι αφορά τις αυξημένες απαιτήσεις των προηγμένων μεθόδων 
σε στοιχεία και εκτιμήσεις, αυτές προέρχονται κυρίως από το γεγονός 
ότι οι παραπάνω μέθοδοι προσπαθούν να μετρήσουν και να λάβουν 
υπόψη όλες τις επιπτώσεις μιας επένδυσης, άμεσες και έμμεσες, πρωτο
γενείς και δευτερογενείς, υλικές και άυλες, σ' οποιονδήποτε και αν πη
γαίνουν. Οι μετρήσεις c^coç έχουν σημαντικές θεωρητικές και πρακτι
κές δυσκολίες και, οπωσδήποτε, κοστίζουν. Γι' αυτό συνήθως αποτε
λούν αποτρεπτικό λόγο εφαρμογής των προαναφερόμενων μεθόδων. 

Στις παραπάνω αδυναμίες της αξιολόγησης θα πρέπει να προστεθεί 
και η έλλειψη κάποιας νομικής κατοχύρωσης της, σαν απαραίτητης 

1. Τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μεγάλες πρακτικές δυσκολίες των εκτι
μήσεων αυτών, αλλά και σε ορισμένες σχετικές θεωρητικές αμφισβητήσεις και επίσης 
στη μη επίσημη υιοθέτηση των μεθόδων αξιολόγησης. 
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διαδικασίας στην όλη πορεία μιας επένδυσης. Με βάση την υφιστάμενη 
σήμερα νομοθεσία, οι αρμόδιες υπηρεσίες, αν θέλουν, κάνουν κάποια 
αξιολόγηση, αν δε θέλουν, περνούν το έργο κατευθείαν. 

Πρόβλημα, τέλος, της αξιολόγησης αποτελεί ενδεχόμενα και κάποια 
απροθυμία της πολιτικής εξουσίας να δεσμεύεται με σαφή ποσοτικά 
κριτήρια, λόγω του ότι τα τελευταία περιορίζουν την ελευθερία της για 
την ικανοποίηση πολιτικών ή άλλων σκοπιμοτήτων. 

Άλλες αδυναμίες. Εκτός από τις παραπάνω αδυναμίες του υφιστάμενου 
συστήματος των δημόσιων επενδύσεων, θα πρέπει επίσης να επισημαν
θούν: ο κατακερματισμός του Προγράμματος σε μικρά και ασύνδετα 
μεταξύ τους έργα, πράγμα το οποίο έχει σα συνέπεια τη διασπορά δυ
νάμεων και τη δυσκολία παρακολούθησης των μελετώμενων και κατα
σκευαζόμενων έργων και η κάποια ασάφεια στις αρμοδιότητες των διά
φορων φορέων για το αντικείμενο τους (κυρίως στις μεταφορές και στα 
εγγειοβελτιωτικά), με αποτέλεσμα πολυαρμοδιότητα ή και αναρμοδιότη
τα. 

Θα πρέπει επίσης ν' αναφερθεί και η ανυπαρξία μηχανισμού για την 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των έργων που 
κατασκευάζονται, με συνέπεια να μην υπάρχουν στοιχεία για την εκ 
των υστέρων (ex post) αξιολόγηση τους. Η τελευταία είναι απαραίτητη, 
για να φανεί αν και κατά πόσο επαληθεύτηκαν οι σχετικές προβλέψεις 
και παραδοχές της αρχικής αξιολόγησης και να εξαχθούν χρήσιμα συμ
περάσματα για την αξιολόγηση άλλων επενδυτικών σχεδίων. 

Πρόβλημα αποτελεί και η νόθευση του Π.Δ.Ε. με κονδύλια, τα 
οποία δεν αποτελούν πραγματική επένδυση, σχηματισμό δηλαδή νέου 
πάγιου κεφαλαίου, αλλά μάλλον καταναλωτικές δαπάνες ή και απλώς 
διπλή εμφάνιση της ίδιας δαπάνης. Το τελευταίο συμβαίνει κυρίως με 
την περίπτωση των τοκοχρεωλυσίων. Τα τοκοχρεωλύσια, όπως είναι 
γνωστό, αποτελούν επιστροφή των κεφαλαίων που δανείστηκαν, τα 
οποία όμως έχουν ήδη συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα σαν κόστος κα
τασκευής των έργων. Παρόμοια είναι και η περίπτωση των χορηγούμε
νων από το Πρόγραμμα δανείων σε Ν.Π. ή άλλους επενδυτικούς φο
ρείς, δεδομένου ότι οι τελευταίοι συμπεριλαμβάνουν στους δικούς τους 
απολογισμούς τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν με τα δάνεια. Όσο για 
τις δαπάνες καταναλωτικής μορφής, σαν τέτοιες μπορούν να θεωρη
θούν οι γεωργικές επιδοτήσεις και οι επιδοτήσεις σε ιδρύματα και οργα
νισμούς, ένα μέρος των διοικητικών δαπανών που δεν αναφέρονται 
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στην προώθηση των επενδύσεων, οι δαπάνες απαλλοτριώσεων (κατά το 
ποσό που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία της γης) κλπ. Η 
επιβάρυνση του Π.Δ.Ε. με δαπάνες που δεν είναι καθαρά επενδυτικές 
δίνει εσφαλμένη εικόνα της επενδυτικής δραστηριότητας του Δημοσίου 
και επιτρέπει κάποια παραπλάνηση σχετικά με το πραγματικό ύψος του 
κρατικού επενδυτικού προγράμματος. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επενδύσεων, θα πρέπει να λε
χθεί ότι αποτελεί αδύνατο σημείο το ότι στηρίζεται σχεδόν αποκλειστι
κά στο δανεισμό. Οι επενδύσεις βέβαια αποδίδουν ωφέλειες, κατά κανό
να, αρκετά χρόνια μετά την πραγματοποίηση τους, παρόλα αυτά όμως 
θεωρείται υπερβολικό να επιβαρύνει το μέλλον όλο το κόστος των απο-
φασιζόμενων επενδύσεων. 

Τέλος, πρόβλημα αποτελεί και η έλλειψη συντονισμού και ομοιο
μορφίας στις μεθόδους και τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 
του κράτους από τη μια και των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανι
σμών από την άλλη. Όπως έχει ήδη λεχθεί, και οι επενδύσεις των δη
μόσιων επιχειρήσεων είναι καθαρά κρατικές και επομένως θα πρέπει να 
αξιολογούνται με τα ίδια κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. 

Υπάρχουν ασφαλώς και πολλά άλλα προβλήματα στο σύστημα των 
δημόσιων επενδύσεων της χώρας μας, τα παραπάνω όμως θεωρούνται 
τα σημαντικότερα και αυτά που χρειάζονται αμεσότερη αντιμετώπιση. 

2.12. Προτάσεις βελτίωσης του συστήματος 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή, το σύστημα δημόσιων επεν
δύσεων στη χώρα μας χρειάζεται ειδική, λεπτομερειακή και σε βάθος 
διερεύνηση και αξιολόγηση, προκειμένου να εκσυγχρονισθεί και να 
βελτιωθεί η αποδοτικότητα του. Η παρούσα εργασία έχει σχετικά πε
ριορισμένες φιλοδοξίες και δυνατότητες. Παρόλα αυτά όμως γίνεται μια 
προσπάθεια να διακριθούν περιπτώσεις που θα βελτίωναν ενδεχόμενα 
το σύστημα. Το κύριο ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στον προγραμματι
σμό και στην αξιολόγηση των έργων. 

Προγραμματισμός 

Σημαντική βελτίωση στο χώρο του προγραμματισμού των δημό
σιων επενδύσεων θα αποτελούσε ασφαλώς η εκπόνηση ενός μεσοχρό-
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νιου προγράμματος και, συγκεκριμένα, 5ετούς, στο οποίο να εντάσσον
ταν όλα τα έργα και οι μελέτες που θα πραγματοποιούνταν κατά τη 
διάρκεια της 5ετίας. Με το πρόγραμμα αυτό θα υποστηρίζονταν οι στό
χοι του γενικού αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας (σ' ό,τι αφορά 
το δημόσιο τομέα) και θα πληροφορούνταν οι ιδιωτικοί οικονομικοί φο
ρείς τα επενδυτικά σχέδια του Δημοσίου, ώστε να προσαρμόσουν ανά
λογα τα δικά τους επενδυτικά και άλλα οικονομικά σχέδια. Η εκπόνη
ση όμως ενός τέτοιου προγράμματος είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, 
γιατί θα πρέπει, σε περιορισμένο σχετικά χρόνο, να βρούμε και να αξιο
λογήσουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό σχεδίων επενδύσεων για να καλύ
ψουμε τις επενδυτικές ανάγκες μιας ολόκληρης πενταετίας. 

Ίσως, ένα καλό υποκατάστατο του παραπάνω προγράμματος θα 
μπορούσε να αποτελέσει η ύπαρξη ενός διαφορετικού κάπως 5ετούς 
προγράμματος, το οποίο θα ήταν συμπληρωμένο πλήρως μόνο για τον 
πρώτο χρόνο. Για τα υπόλοιπα τέσσερα χρόνια το ατελές αυτό πρό
γραμμα, το οποίο σημειωτέον θα πρέπει να είναι κυλιόμενο1, θα περι
λαμβάνει τις προβλεπόμενες πληρωμές για τα συνεχιζόμενα έργα και 
τις μελέτες και επίσης το προβλεπόμενο συνολικό ύψος των πληρωμών 
του. Στα έτη αυτά, δηλαδή ανάμεσα στο συνολικό ύψος των πληρωμών 
και στις προγραμματιζόμενες πληρωμές για τα έργα που συνεχίζονται, 
θα υπάρχει ένα κενό. Το κενό αυτό θα καλύπτεται με τα νέα έργα, που 
θα εντάσσονται στο πρόγραμμα αργότερα και συγκεκριμένα, το προη
γούμενο έτος από εκείνο που μας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, για το 
1984 τα νέα έργα θα εντάσσονται το 1983, για το 1985 το 1984 και ού
τω καθεξής. Έτσι, η κυβέρνηση, απ' τη μια θα γνωρίζει πάντοτε τις 
επενδυτικές υποχρεώσεις της από προγενέστερες αποφάσεις και από 
την άλλη, η ένταξη των επενδυτικών σχεδίων δε θα γίνεται πρόωρα, 
πράγμα το οποίο θα είχε σα συνέπεια τα συμπεράσματα της αξιολόγη
σης, με βάση τα οποία έγινε η ένταξη, να μην έχουν ενδεχόμενα σχέση 
με τα πραγματικά δεδομένα κατά το χρόνο της εκτέλεσης. Επιπλέον, με 
το είδος αυτό του προγραμματισμού δε θα είναι υποχρεωμένη μια κυ
βέρνηση να εκτελεί πρόγραμμα που άλλοι αποφάσισαν και μάλιστα με 
λεπτομέρεια. Η ίδια θα μπορεί κάθε χρόνο να εντάσσει έργα συνολικού 
προϋπολογισμού ίσου με το προβλεπόμενο συνολικό ύψος πληρωμών 

1. Με τον όρο «κυλιόμενο» εννοείται ότι κάθε έτος του Προγράμματος που θα 
φεύγει, θα αντικαθίσταται με το αμέσως επόμενο της 5ετίας. Έτσι θα έχουμε συνεχώς 
μπροστά μας πρόγραμμα 5 ετών. 
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του χρόνου αυτού. Αν δηλαδή για το 1983, για παράδειγμα, προβλέπε
ται από το Πρόγραμμα ύψος πληρωμών 100 δισ. δρχ., θα μπορεί η κυ
βέρνηση να εντάξει μέσα στον ίδιο χρόνο και να αρχίσει να εκτελεί έρ
γα συνολικού προϋπολογισμού 100 δισ. δρχ. Οι πληρωμές για τα έργα 
αυτά, το 1983, θα είναι βέβαια ένα ποσοστό από τις συνολικές πληρω
μές του έτους (δεδομένου ότι τα υπόλοιπα θα πάνε σε συνεχιζόμενα έρ
γα) όμως και οι δικές της επιλογές θα χρηματοδοτηθούν αργότερα από 
άλλες κυβερνήσεις, σαν συνεχιζόμενα έργα. 

Στο πρόγραμμα αυτό προφανώς θα ενσωματώνεται και το ετήσιο 
πρόγραμμα, αφού ο πρώτος χρόνος του 5ετούς θα είναι συμπληρωμέ
νος με λεπτομέρεια και πρόσφατα. Η ετήσια δηλαδή συμπλήρωση του 
κυλιόμενου 5ετούς προγράμματος θα παίρνει τη νομική μορφή της 
απόφασης εκτέλεσης για τα σχέδια επένδυσης του πρώτου χρόνου και 
επομένως δε θα απαιτείται άλλο ετήσιο πρόγραμμα. 

Το είδος αυτό του προγράμματος είναι συνεπές και με τη θεωρία 
για την ευελιξία του προγραμματισμού, ώστε ν' ανταποκρίνεται στους 
μεταβαλλόμενους κοινωνικούς σκοπούς και να δίνει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιούνται οι νεότερες τεχνικές στην ανάλυση και στην εφαρμο
γή των προγραμμάτων1. 

Εκτός από το 5ετές κυλιόμενο πρόγραμμα, θα πρέπει ακόμα να 
υπάρχει στη διάθεση των επενδυτικών αρχών και ένα πρόγραμμα δημό
σιων επενδύσεων μακροχρόνιας προοπτικής (ΙΟετές ή 15ετές) και ενδει
κτικού χαρακτήρα στο οποίο να εντάσσονται οι σημαντικότερες επεν
δυτικές ιδέες που, από το στάδιο της επισήμανσης, φαίνονται ενδιαφέ
ρουσες. Οι ιδέες αυτές βέβαια θα διαγράφονται από το Πρόγραμμα, αν 
αργότερα η μελέτη τους σε βάθος δείξει ότι δεν είναι τεχνικά εφικτές ή 
κοινωνικοοικονομικά συμφέρουσες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα πρέπει 
να περιλαμβάνει και εκτιμήσεις για τα συνολικά μεγέθη των προβλεπό
μενων δαπανών κατά κλάδο, ώστε να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμε
νοι (μελετητές, κατασκευαστές, προμηθευτές υλικών κλπ.) για τις γενι
κές τάσεις στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, το όλο προγραμματικό πλαίσιο 
των (με στενή έννοια) δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να αποτελούν: 
ένα 5ετές κυλιόμενο κλαδικό πρόγραμμα και ένα ΙΟετές ή 15ετές πρό
γραμμα. Εδώ θα πρέπει ίσως να λεχθεί ότι είναι σκόπιμο στα προγράμ-

1. Ο τρόπος εκπόνησης του προτεινόμενου προγράμματος δίνεται στο Παράρτημα 
του Κεφαλαίου 2. 
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ματα αυτά να προσαρτώνται και τα αντίστοιχα προγράμματα των δημό
σιων επιχειρήσεων και οργανισμών, για την ενιαία εμφάνιση της προ
βλεπόμενης συνολικής επενδυτικής δραστηριότητας του δημόσιου το
μέα. 

Επισήμανση-μελέτη 

Για να γίνει συστηματικότερη και ορθολογικότερη η αναζήτηση ευ
καιριών για επενδύσεις στο δημόσιο τομέα, κρίνεται σκόπιμο να δη
μιουργηθούν διευθύνσεις επισήμανσης ευκαιριών για επενδύσεις1 στους 
σημαντικότερους φορείς κρατικών επενδύσεων (Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων, Υπουργείο Γεωργίας κλπ.). Οι υπηρεσίες αυτές, πρώτον, θα δέ
χονται και θα εξετάζουν, σε πρώτο στάδιο, τις επενδυτικές προτάσεις 
των τοπικών παραγόντων και των ενδιαφερόμενων ιδιωτών, και, δεύτε
ρον, το σημαντικότερο, θα προβαίνουν οι ίδιες σε συστηματικές έρευ
νες επισήμανσης ευκαιριών για επενδύσεις στον τομέα του ενδιαφέρον
τος τους. Μία τέτοια έρευνα θα μπορούσε ν' αρχίσει από την αναζήτη
ση και επανεξέταση των παλιότερων προτάσεων επένδυσης, οι οποίες 
είτε δεν έχουν προωθηθεί καθόλου για αξιολόγηση είτε δεν αξιολογήθη
καν ικανοποιητικά. Ανάμεσα στις προτάσεις αυτές θα υπάρχουν και 
ορισμένες, οι οποίες είτε ήταν κοινωνικά συμφέρουσες αλλά απορρί
φθηκαν λόγω ανεπαρκούς πολιτικής υποστήριξης ή κακής αξιολόγησης 
είτε δεν ήταν αρχικά συμφέρουσες αλλά έγιναν εξαιτίας της μεταβολής 
των συνθηκών. Στη συνέχεια, αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουν 
απογραφή των αναξιοποίητων πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας 
(υδάτινοι πόροι, ακαλλιέργητα εδάφη, μεταλλευτικά κοιτάσματα κλπ.) 
και να συγκεντρώσουν τις κοινωνικές και πολιτιστικο-περιβαλ-
λοντολογικές ανάγκες, ώστε να είναι δυνατή μια πρώτη αξιολόγηση και 
κατάταξη αυτών σε κάποια σειρά προτεραιότητας. 

Αλλά και πέρα από τη δημιουργία υπηρεσιών επισήμανσης σχεδίων 
για επενδύσεις στους κρατικούς φορείς επενδύσεων, χρειάζεται να 
ενισχυθεί και η σχετική ανεξάρτητη έρευνα από ερευνητικούς φορείς 
(ΚΕΠΕ, γραφεία μελετών, ανεξάρτητους ερευνητές κλπ.), γιατί το στά
διο της επισήμανσης αποτελεί το θεμέλιο της σωστής επιλογής των έρ
γων. 

1. Βλ. σχετικό Paper του καθηγητή κ. Θεοφανίδη: Έρευνα επισημάνσεως ευκαι
ριών επενδύσεων στο δημόσιο τομέα. 
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Όσο για τις μελέτες, πιστεύεται ότι το επίπεδο τους θα βελτιωνόταν 
σημαντικά, αν υπήρχαν για όλες κατάλληλες προδιαγραφές, δηλαδή κα
τάλληλα πλαίσια εκπόνησης τους. Τέτοιες προδιαγραφές, επίσημα κα
θιερωμένες, υπάρχουν μόνο για τις τεχνικές μελέτες, ενώ δεν υπάρχουν 
για τις τεχνικοοικονομικές, από όσα τουλάχιστον γνωρίζουμε. Έτσι, οι 
διάφοροι μελετητές ακολουθούν υποκειμενική κάπως γραμμή για τις τε
λευταίες και πολλές φορές δεν περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία 
για ορθολογική αξιολόγηση. Χρειάζεται επομένως να συνταχθούν επί
σημες προδιαγραφές για τις τεχνικοοικονομικές μελέτες και, σα βάση, 
προτείνεται να χρησιμοποιηθούν οι σχετικές προδιαγραφές του ΚΕΠΕ1. 

Εκτός βέβαια από τις προδιαγραφές, χρειάζεται να γίνει υποχρεωτι
κή η εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών για όλα τα σημαντικά έρ
γα (π.χ. όσα έχουν κόστος κατασκευής πάνω από 50 εκατ. δρχ.) και 
επίσης να ελέγχονται οι εκπονούμενες μελέτες από ανεξάρτητους 
ελεγκτές-μελετητές. 

Επισημαίνεται επίσης και η ανάγκη να δοθεί έμφαση στην εκπόνη
ση χωροταξικών και τομεακών μελετών (για τις οποίες υπάρχουν κα
τάλληλες προδιαγραφές στην έκδοση του ΚΕΠΕ που προαναφέρθηκε), 
δεδομένου ότι οι μελέτες αυτές δίνουν το σωστό πλαίσιο και τα απαραί
τητα στοιχεία για την εκπόνηση των μελετών συγκεκριμένων σχεδίων 
επενδύσεων. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση είναι το στάδιο των δημόσιων επενδύσεων, το οποίο 
έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη βελτιώσεων. 

Καταρχήν, αυτή θα πρέπει να είναι γενική και ολοκληρωμένη, με 
την έννοια ότι θα πρέπει να εξετάζει και τις τέσσερις πλευρές ενός σχε
δίου επένδυσης, δηλαδή: την τεχνική, την οργανωτική, την οικονομική 
και τη χρηματοδοτική2. Όλες αυτές οι πλευρές, είναι εξίσου βασικές 
για την τεχνική αρτιότητα, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ωφελιμό
τητα της επένδυσης. Ειδικότερα: 
Η τεχνική πλευρά καλύπτει τα τεχνικά δεδομένα της επένδυσης, τα 

1. ΚΕΠΕ, Προδιαγράφω Μελετών Αναπτύξεως, Σ. Θεοφανίδη και Γ. Μπίτσικα, 
Αθήνα, 1978. 

2. Κατά τη σχετική διάκριση της Διεθνούς Τράπεζας. 
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στοιχεία δηλαδή τα οποία θεμελιώνουν την τεχνική δυνατότητα της να 
εκτελέσει τη λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκε (να παράγει τα προ
βλεπόμενα αγαθά ή υπηρεσίες, στις προβλεπόμενες ποσότητες και ποιό
τητες και με τις προβλεπόμενες εισροές). 
Η οργανωτική πλευρά καλύπτει την οργάνωση και διοίκηση της μονά
δας που θα δημιουργηθεί, τη σύνθεση του προσωπικού και τις διαδικα
σίες και πολιτικές για την πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων σκοπών 
και στόχων. 
Η οικονομική πλευρά αναφέρεται στις επιπτώσεις της επένδυσης για το 
κοινωνικό σύνολο γενικά και σε όρους πραγματικών και όχι χρηματι
κών εισροών και εκροών. Αναφέρεται δηλαδή στις ωφέλειες και στο 
κόστος της επένδυσης για την εθνική οικονομία συνολικά και όχι για 
τον επενδυτή με στενή έννοια. 
Η χρηματοδοτική πλευρά, τέλος, αναφέρεται στα χρηματοοικονομικά δε
δομένα της επένδυσης, στα στοιχεία δηλαδή που δείχνουν τη δυνατότη
τα της να ανταποκρίνεται στις χρηματικές της υποχρεώσεις (χρηματο
δότηση κατασκευής και λειτουργίας της επένδυσης, εξυπηρέτηση των 
δανείων κλπ.). 

Από τις παραπάνω πλευρές, σήμερα κάπως ικανοποιητικά εξετάζε
ται μόνο η τεχνική, ενώ οι υπόλοιπες συνήθως παραμελούνται ή εξετά
ζονται με ανεπάρκεια. Επιβάλλεται, επομένως, επέκταση και συστημα
τοποίηση της αξιολόγησης προς τις πλευρές αυτές, κατά προτίμηση 
από μεικτές ομάδες εμπειρογνωμόνων που θα δημιουργηθούν με τις 
απαιτούμενες ειδικότητες (τεχνικοί, οικονομολόγοι, χρηματικοί αναλυ
τές, γεωπόνοι, συγκοινωνιολόγοι κλπ.). Ιδιαίτερα απαιτείται να προ
σεχθεί η κοινωνικοοικονομική πλευρά, γιατί αποτελεί τη βάση της επι
λογής, αφού αυτή μας πληροφορεί αν μια επένδυση συμφέρει στην 
εθνική οικονομία ή όχι. 

Η αξιολόγηση επίσης θα πρέπει να προχωράει σε βάθος, ανάλογο 
με το μέγεθος και τη σημασία του εξεταζόμενου σχεδίου. Για τα μικρά 
και λιγότερο σημαντικά σχέδια, για παράδειγμα, δεν απαιτούνται λεπτο
μερείς αναλύσεις και πολύπλοκες μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης, 
γιατί αυτά πρώτα-πρώτα κοστίζουν πολύ και έπειτα δεν είναι αναγκαία. 
Με απλά κριτήρια ή και ακόμα με την προσεκτική εξέταση από έμπει
ρους αξιολογητές, μπορεί να προκύψει η σκοπιμότητα ή μη για την ε
κτέλεση τους. Αλλά και σε περίπτωση λάθους οι συνέπειες προφανώς 
δεν είναι πολύ σημαντικές. Για τα μεγάλα, όμως, σχέδια επένδυσης, για 
τα οποία δεσμεύονται σημαντικοί πόροι για μακρά χρονικά διαστήματα 

59 



και που οι γενικότερες επιπτώσεις τους είναι οπωσδήποτε σοβαρές, 
απαιτείται όσο το δυνατό λεπτομερέστερη και προσεκτικότερη εξέταση 
και εφαρμογή προηγμένων μεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης. Υπάρ
χει βέβαια το πρόβλημα του διαχωρισμού των μικρών και μεγάλων έρ
γων. Με ποια κριτήρια δηλαδή θα πούμε ένα έργο μικρό ή μεγάλο. Κα
ταρχήν, το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων δίνει μια εικόνα του με
γέθους του έργου. Αλλά και ο τομέας στον οποίο ανήκει το έργο παίζει 
κάποιο ρόλο. Για παράδειγμα, ένα έργο κόστους 20 εκατ. δρχ. μπορεί 
να θεωρηθεί μεγάλο στον τομέα «δάση», αλλά μικρό στον τομέα 
«εγγειοβελτιωτικά». Ίσως, το ποσό που αντιστοιχεί στο μέσο όρο των 
έργων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. σε κάθε τομέα (σύνολο 
χρηματοδότησης δια του αριθμού των χρηματοδοτούμενων έργων) να 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εδώ σα μέτρο αναφοράς. Αν δηλαδή το 
κόστος του εξεταζόμενου έργου είναι μεγαλύτερο από το ποσό αυτό, το 
έργο να θεωρείται μεγάλο και να του γίνεται συστηματική αξιολόγηση 
αλλιώς να θεωρείται μικρό και να αντιμετωπίζεται με απλή αξιολόγηση. 

Οι τομείς επενδύσεων στους οποίους ενδείκνυται η προσεκτική 
αξιολόγηση είναι σχεδόν το σύνολο αυτών, μόνο που σε ορισμένους το 
έργο είναι δυσκολότερο και λιγότερο θετικό από ό,τι σε άλλους. Στους 
κοινωνικούς τομείς, επί παραδείγματι (παιδεία, υγεία κλπ.), είναι δύσκο
λη η αξιολόγηση, κυρίως ποσοτικά, γιατί δεν υπάρχουν αγοραίες τιμές 
για τις παραγόμενες σ' αυτούς υπηρεσίες και επίσης γιατί δημιουργούν
ται πολλές εξωτερικές οικονομίες, οι οποίες συνήθως έχουν μεγάλα 
προβλήματα εκτίμησης. Σ' αυτούς τους τομείς οι απαιτήσεις της αξιο
λόγησης, προφανώς, θα πρέπει να είναι περιορισμένες. Στους βιομηχα
νικούς και στους συναφείς τομείς (βιομηχανία, μεταλλεία, εγγειοβελτιω
τικά, μεταφορές κλπ.) αντίθετα, η αξιολόγηση διευκολύνεται από την ύ
παρξη τιμών αγοράς, έστω και αν αυτές δεν αντιπροσωπεύουν με επάρ
κεια· την πραγματική αξία αγαθών και υπηρεσιών. Στους τομείς αυτούς 
η σοβαρή και συστηματική αξιολόγηση και επιβάλλεται και είναι πραγ
ματοποιήσιμη. 

Σ' ό,τι αφορά πάλι την οικονομική αξιολόγηση, η οποία κυρίως μας 
ενδιαφέρει στην παρούσα εργασία, είναι απαραίτητο να στηρίζεται σε 
μεθόδους και κριτήρια που να λαβαίνουν υπόψη τους όλες τις επιπτώ
σεις της επένδυσης στην εθνική οικονομία. Οι μέθοδοι αυτές θα πρέπει 
να είναι αρκετά αναλυτικές και λεπτομερείς και να εφαρμόζουν, σε ικα
νοποιητικό βαθμό, τις αρχές και τα πορίσματα της οικονομικής επιστή
μης, ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη δυνατή κατανομή των πόρων στο 
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δημόσιο τομέα και οι γενικότεροι σκοποί της επενδυτικής πολιτικής. 
Μια τέτοια μέθοδος είναι και η ανάλυση κοινωνικών ωφελειών-κόστους 
(social cost-benefit analysis), η οποία προτείνεται εδώ σα σημαντικό 
στοιχείο βελτίωσης του έργου της οικονομικής αξιολόγησης. Βέβαια, η 
μέθοδος αυτή δεν είναι εντελώς άγνωστη στο σύστημα δημόσιων επεν
δύσεων της χώρας μας, όμως μέχρι σήμερα είχε περιορισμένη, περιπτω
σιακή και μάλλον ατελή εφαρμογή. Χρειάζεται επομένως συστηματο
ποίηση και επέκταση της χρησιμοποίησης της, επιλογή της καταλληλό
τερης μορφής της και, κυρίως, δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων 
που θα επιτρέψουν τη σωστή εφαρμογή της, δηλαδή διασαφήνιση των 
αντικειμενικών σκοπών της επενδυτικής πολιτικής, άρτιες τεχνικοοικο
νομικές μελέτες, εκτιμήσεις τιμών κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων 
κλπ. Γι' αυτό, όμως, όπως και για την προτεινόμενη μέθοδο και τα κα
τάλληλα κριτήρια, θα ασχοληθούμε αναλυτικά στα Κεφάλαια 3-6 της 
εργασίας αυτής. 

Η ορθολογική αξιολόγηση, όμως, εκτός από τη σωστή μέθοδο, 
χρειάζεται και ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό. Το προσωπικό που 
υπάρχει φαίνεται ότι είναι ανεπαρκές και ίσως όχι αρκετά εξειδικευμέ
νο. Χρειάζεται επομένως ενίσχυση των υπηρεσιών αξιολόγησης έργων 
με νέο προσωπικό και, επίσης, η καλύτερη εξειδίκευση αυτού που 
υπάρχει. Παλιότερα (1970), είχε γίνει ένας κύκλος μαθημάτων αξιολό
γησης των επενδύσεων στο ΚΕΠΕ, με τη συνεργασία του ΟΟΣΑ και 
των Υπουργείων Συντονισμού και Προεδρίας. Ίσως θα ήταν σκόπιμο 
να επαναληφθεί η σχετική προσπάθεια. 

Άλλες προτάσεις 

Εκτός από τις παραπάνω προτάσεις, αξιόλογη συμβολή στην επι
δίωξη της ορθολογικότερης και ωφελιμότερης σύνθεσης του Π.Δ.Ε. θα 
μπορούσε να έχει και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των 
αποτελεσμάτων από τη λειτουργία των διάφορων έργων (τουλάχιστον 
των σημαντικότερων). Σήμερα, όπως έχει αναφερθεί, δε γίνεται τέτοια 
παρακολούθηση και έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία για το κόστος που 
πραγματοποιήθηκε και κυρίως για τις ωφέλειες των έργων. Μια τέτοια 
οργάνωση θα μπορούσε να στηριχθεί στη δημιουργία ειδικών υπηρε
σιών στους φορείς εκτέλεσης του Προγράμματος. Οι υπηρεσίες αυτές 
θα συγκεντρώνουν στοιχεία από τη λειτουργία των σημαντικότερων έρ
γων (πραγματοποιούμενη κυκλοφορία οχημάτων, μεταφορά επιβατών 
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και εμπορευμάτων, για τα συγκοινωνιακά έργα, πραγματοποιούμενη 
γεωργική παραγωγή, για τα εγγειοβελτιωτικά, λοιπές ωφέλειες και κό
στος). Τα στοιχεία αυτά θα τα διαβιβάζουν σε μια αντίστοιχη κεντρική 
υπηρεσία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ή στο ΚΕΠΕ. Η τελευ
ταία θα κάνει συνθετική παρουσίαση, επεξεργασία αλλά και αξιοποίηση 
των πρωτογενών στοιχείων. 

Εξίσου σημαντική θεωρείται και η προσπάθεια εκκαθάρισης των 
προϋπολογισμών των δημόσιων επενδύσεων από δαπάνες οι οποίες δεν 
έχουν καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα και επομένως δίνουν λανθασμένη 
εικόνα του ύψους των πραγματικά επενδυόμενων κεφαλαίων. Τέτοιες 
δαπάνες είναι, όπως έχει αναφερθεί, τα χορηγούμενα δάνεια (αφού άλ
λος φορέας θα παρουσιάσει στο δικό του επενδυτικό πρόγραμμα τα έρ
γα που εκτελούνται με δάνεια), τα τοκοχρεωλύσια των λαμβανόμενων 
δανείων (γιατί έτσι γίνεται διπλός υπολογισμός: υπολογίζεται δηλαδή 
και το κόστος των κατασκευαζόμενων έργων και η αποπληρωμή του), 
οι δαπάνες απαλλοτριώσεων (στο βαθμό που δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματική αξία της γης αλλά αποτελούν απλή μεταβιβαστική πληρω
μή), οι γεωργικές επιδοτήσεις κλπ. Από τις παραπάνω δαπάνες πολλές 
θα μπορούσαν να πάνε στον τακτικό προϋπολογισμό (επιδοτήσεις 
κλπ.). Οι υπόλοιπες, επειδή η νομοθεσία των δημόσιων επενδύσεων εί
ναι περισσότερο «ευέλικτη», ίσως θα ήταν σκόπιμο να παραμείνουν στο 
Π.Δ.Ε., αλλά να εμφανίζονται χωριστά. Έτσι, όταν θα χρειαζόμαστε το 
πραγματικό ύψος των δημόσιων επενδύσεων, αυτό να είναι διαθέσιμο. 

Απαραίτητη εξάλλου θεωρείται και η επέκταση της εφαρμογής των 
κριτηρίων και μεθόδων αξιολόγησης των κρατικών επενδύσεων στις 
επενδύσεις που πραγματοποιούν οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι οργα
νισμοί ιδιωτικού δικαίου (και στο βαθμό βέβαια που έτσι δεν περιορίζε
ται σημαντικά η ελευθερία δράσης την οποία ο νομοθέτης θέλησε να 
δώσει στις επιχειρήσεις της μορφής αυτής) και επίσης στις ιδιωτικές 
επενδύσεις, οι οποίες ζητούν ιδιαίτερη κρατική υποστήριξη και προστα
σία (αφού το κράτος συμμετέχει στο κόστος, θα πρέπει να εξασφαλίζει 
και την ικανοποίηση του εθνικού συμφέροντος). 

Η σκοπιμότητα αποκέντρωσης στη λήψη αποφάσεων για την έντα
ξη στο Πρόγραμμα και την εκτέλεση των μικρότερων κυρίως έργων1 έ-

1. Γιατί τα μεγάλα έργα θα πρέπει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των κεντρι
κών φορέων, επειδή οι τελευταίοι έχουν γενικότερη εποπτεία και γνώση των επενδυτι
κών αναγκών στους τομείς τους. 
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χει κατανοηθεί τελευταία αρκετά, με την εφαρμογή του λεγόμενου 
«Προγράμματος Αποκέντρωσης», με το οποίο μεταφέρθηκε το 1983 έ
νας μεγάλος αριθμός μικρών έργων από τους κεντρικούς φορείς στην 
αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Συμβουλίων. 

Σ' ό,τι αφορά, τέλος, την ενδεικνυόμενη διάρθρωση των υπηρεσιών 
των φορέων των δημόσιων επενδύσεων και τις σχέσεις μεταξύ τους, ώ
στε να πετυχαίνεται καλύτερη οργάνωση και λειτουργία στο όλο σύ
στημα, προτείνεται αυτή που παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Η διάρ
θρωση αυτή πιστεύεται ότι είναι περισσότερο ορθολογική και λειτουρ
γική από εκείνη που υπάρχει, αλλά και απλούστερη και ανταποκρίνεται 
στην περιγραφείσα παραπάνω αλληλουχία των διαδικασιών και στις 
σχέσεις των φορέων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΤΕΛΟΥΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ 
ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ Π.Δ.Ε. 

Η εκπόνηση ενός ατελούς αναλυτικού 5ετούς Προγράμματος Δημό
σιων Επενδύσεων θα πρέπει να αρχίζει με την κατάρτιση ενός γενικού, 
κατά κλάδο, προγράμματος (Υπόδειγμα 1), το οποίο να περιλαμβάνει 
τις προβλέψεις για τις συνολικές πληρωμές κατ' έτος και κατά κλάδο 
και να βασίζεται σε κλαδικές προτεραιότητες και σε μακροοικονομικές 
θεωρήσεις (στο απαιτούμενο ύψος επενδύσεων για την επίτευξη των 
επιδιωκόμενων ρυθμών αύξησης του εισοδήματος, συνολικά και κατά 
κλάδο, στις δυνατότητες χρηματοδότησης, στις θεσμικοτεχνικές δυνα
τότητες απορρόφησης πιστώσεων κατά κλάδο κλπ.)· Αν υπάρχει αντί
στοιχο 5ετές εθνικό πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυ
ξης, το συνολικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων θα πρέπει να λαμ
βάνεται από αυτό, για να εξασφαλίζεται συνέπεια σχετικά με τους σκο
πούς και τους στόχους, αλλιώς θα πρέπει να καταρτίζεται από το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο έχει μια γενικότερη εικόνα 
των αναγκών και των πόρων της οικονομίας. Στη συνέχεια, και με βά
ση το γενικό αυτό πρόγραμμα, οι επιμέρους φορείς των δημόσιων επεν
δύσεων (υπουργεία και Ν.Π.) θα καταρτίζουν το αναλυτικό κυλιόμενο 
πρόγραμμα του κλάδου τους, ενώ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
θα κάνει μια συνθετική παρουσίαση αυτών των κλαδικών προγραμμά
των, έπειτα βέβαια από κάποια επαναξιολόγηση των σημαντικότερων 
από αυτά. Η εκπόνηση των κλαδικών προγραμμάτων από τους φορείς 
θα στηρίζεται φυσικά στα προπαρασκευαστικά στάδια της επισήμανσης, 
της μελέτης και της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Τα στάδια 
αυτά, βέβαια, και ειδικότερα το στάδιο της αξιολόγησης, θα μπορούσαν 
να προσδιορίσουν και την κατανομή των συνολικών πόρων του Προ
γράμματος κατά κλάδο1 (και αυτό θα ήταν ίσως το σωστότερο, δεδομέ
νου ότι έτσι θα υπήρχε η εξασφάλιση ότι σε κανένα κλάδο δεν θα εν-

1. Η κατανομή αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με την κατάταξη, κατά 
προτεραιότητα, με βάση την εκτίμηση για την κοινωνική τους ωφελιμότητα, όλων 
των υποψήφιων σχεδίων επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν 
και, στη συνέχεια, με την ομαδοποίηση κατά κλάδο και με το προϋπολογιζόμενο χρη-
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τασσόταν έργο με χαμηλότερη κοινωνική ωφελιμότητα από άλλο έργο 
που απορρίφθηκε σε άλλο κλάδο). Όμως αυτό έχει ορισμένες πρακτι
κές δυσκολίες και κυρίως εμποδίζεται από το γεγονός ότι οι κοινωνικές 
ωφέλειες δεν είναι στον ίδιο βαθμό εκτιμήσιμες ποσοτικά σ' όλους τους 
κλάδους, με συνέπεια να αδικούνται με μια τέτοια κατανομή οι κοινωνι
κοί κυρίως κλάδοι οι οποίοι έχουν τις περισσότερες μη ποσοτικά εκτι
μήσιμες ωφέλειες. Θεωρείται σκοπιμότερο, επομένως, η κατανομή των 
πόρων του Προγράμματος κατά κλάδο να γίνεται όπως αναφέρθηκε πα
ραπάνω, δηλαδή με βάση μακροοικονομικές θεωρήσεις. 

Ένα παράδειγμα τέτοιου κλαδικού προγράμματος για την 5ετία 
1982-86 δίνεται στο Υπόδειγμα 2. Στο υπόδειγμα αυτό βλέπουμε ότι 
στον κλάδο «οδοί-γέφυρες» υπήρχαν την 31.12.81 συνεχιζόμενα έργα 
με υπολειπόμενο συνολικό προϋπολογισμό 32 δισ. δρχ. και προβλεπό
μενες πληρωμές για τα έτη 1982-86 5.0, 4.6, 4.4, 4.0 και 3.7 δισ. δρχ., 
αντίστοιχα. Για το 1982 προγραμματίζεται (από το 1981) η έναρξη κα
τασκευής δύο νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 8 δισ. δρχ. και 
πληρωμών κάθε χρόνο 1 δισ. δρχ. Έτσι, κατά την 1.1.82 υποτίθεται ότι 
έχει αναληφθεί υποχρέωση για την εκτέλεση έργων αξίας 40 δισ. δρχ. 
(32 για συνεχιζόμενα και 8 για νέα έργα), με ετήσιες πληρωμές 6.0, 5.6, 
5.4, 5.0 και 4.7, αντίστοιχα. Και αν υποτεθεί ότι οι προβλεπόμενες στο 
γενικό πρόγραμμα ετήσιες πληρωμές για τον κλάδο είναι 6, 6.5, 7.2, 
8.0 και 8.8, αντίστοιχα, μένουν να κατανεμηθούν σε νέα έργα: το 1982, 
για το 1983, 0.9 δισ., το 1983, για το 1984, 1.8 δισ., το 1984, για το 
1985, 3.0 δισ. και το 1985, για το 1986, 4.1 δισ. (Το 1982 έχει ήδη κα
λυφθεί σε νέα έργα). Το Υπόδειγμα 2 αναφέρεται στον κλάδο «οδοί-
γέφυρες», ισχύει όμως για κάθε κλάδο. Η συνθετική δε εμφάνιση όλων 
των κλαδικών προγραμμάτων δίνει το συνολικό 5ετές Πρόγραμμα. 

Είναι βέβαια φανερό ότι και το είδος αυτό του προγράμματος δεν 
είναι εύκολη υπόθεση, δεδομένου ότι απαιτεί να γνωρίζουμε, με κάποια 
λογική προσέγγιση, πώς θα κατανεμηθεί το κόστος κατασκευής για κα
θένα από τα επενδυτικά σχέδια κατά τα διάφορα έτη του προγράμμα
τος. Αυτό όμως είναι σίγουρα ευκολότερο και λιγότερο παρακινδυνευ
μένο από το ορθόδοξο 5ετές, γιατί περιορίζεται σημαντικά η έκταση 
των αβέβαιων προβλέψεων και εκτιμήσεων. 

ματικό κόστος τους, όλων εκείνων των σχεδίων που έχουν θετική ωφελιμότητα και 
βρίσκονται πάνω από τη γραμμή όπου εξαντλούνται οι συνολικές πιστώσεις του 
Π.Δ.Ε. Το άθροισμα του προϋπολογιζόμενου κόστους κατά κλάδο δίνει τη ζητούμενη 
κατανομή των πιστώσεων του Προγράμματος. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

Γενικό Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων 1982-1986 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε σταθερές τιμές 1982 

Προβλεπόμενες πληρωμές 

Τομείς του προγράμματος 

1. Γεωργία 
2. Δάση-αλιεία 
3. Εγγειοβελτιωτικά 
4. Βιομηχανία-ενέργεια-βιοτεχνία 

5. Συγκοινωνίες 
α) Σιδηρόδρομοι 
β) Οδοί-γέφυρες 
γ) Λιμάνια 
δ) Πολιτική αεροπορία 

6. Τουρισμός-μουσεία-μνημεία 
7. Εκπαίδευση 
8. Οικισμός 

9. Υγεία-πρόνοια 
10. Ύδρευση-αποχέτευση 
11. Δημόσια διοίκηση 
12. Έρευνα-τεχνολογία-

τεχνική συνεργασία 
13. Νομαρχιακά έργα 
14. Διάφορα 

1982 

2.400 
1.700 
5.000 
5.000 

2.100 
6.000 

500 
500 

2.200 
8.200 

700 
1.600 
2.200 
1.100 

2.500 
14.300 
30.000 

1983 

2.500 
1.800 
5.300 
5.200 

2.200 
6.500 

550 
550 

2.300 
8.500 

750 
1.700 
2.000 
1.150 

2.600 
15.000 
32.000 

1984 

2.700 
2.000 
5.600 
5.500 

2.400 
7.200 

600 
600 

2.400 
8.800 

800 

1.750 
2.000 
1.200 

2.650 
16.000 
33.000 

1985 

3.000 
2.200 
6.000 
5.800 

2.600 
8.000 

700 

700 
2.600 

9.100 
900 

1.850 
2.000 
1.250 

2.800 
17.000 
34.000 

1986 

3.300 
2.500 
6.500 
6.200 

2.800 
8.800 

700 

800 
2.800 

10.500 

1.000 
2.000 

2.000 
1.300 

2.900 
18.000 
35.000 

Σύνολο 85.000 90.600 95.200 100.500 107.200 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΩΦΕΛΕΙΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΑ 

3.1. Η ανάγκη εφαρμογής της μεθόδου 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο λέχθηκε ότι για να είναι ορθολογική η 
αξιολόγηση και η επιλογή των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να βα
σίζεται σε αναλυτικές μεθόδους και σε κριτήρια που να λαβαίνουν υπό
ψη τους όλες τις επιπτώσεις μιας επένδυσης στην εθνική οικονομία (και 
όχι μόνο τις επιπτώσεις στον επενδυτή) και ότι σαν καταλληλότερη τέ
τοια μέθοδος επιλέχτηκε για την παρούσα εργασία η ανάλυση κοινωνι
κών ωφελειών-κόστους. Η μέθοδος όμως αυτή, όπως θα δούμε παρακά
τω, είναι σχετικά πολύπλοκη και απαιτεί πολλά στοιχεία και εκτιμήσεις. 
Γι' αυτό τίθεται το ερώτημα, γιατί δε χρησιμοποιείται καλύτερα η μέθο
δος της ανάλυσης αποδοτικότητας (Profitability analysis), η ανάλυση δη
λαδή ωφελειών-κόστους που κάνουν οι ιδιώτες-επενδυτές για τις ση
μαντικότερες επενδύσεις τους, αφού και γνωστότερη είναι και λιγότερες 
απαιτήσεις σε στοιχεία και πληροφορίες έχει; Επίσης, γιατί δεν προτι
μάται κάποια από τις άλλες αναλυτικές μεθόδους αξιολόγησης, όπως εί
ναι η ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας (Cost-effectiveness analy
sis) ή η συστημική ανάλυση (systems analysis)1; 

1. Βασικά και οι τέσσερις αυτές μέθοδοι αξιολόγησης στηρίζονται στην ίδια ιδέα: 
την εκτίμηση και τη σύγκριση των ωφελειών με το κόστος, με τη διαφορά ότι: 
α. Στην περίπτωση της ανάλυσης αποδοτικότητας έχουμε σύγκριση ιδιωτικών ωφε

λειών με ιδιωτικό κόστος, σε χρηματικούς όρους και σε τιμές της αγοράς, και με 
μεγιστοποιήσιμο στοιχείο το ιδιωτικό κέρδος (λαμβάνονται δηλαδή υπόψη μόνο οι 
επιπτώσεις στον άμεσο επενδυτή), 

β. Στην περίπτωση της ανάλυσης κοινωνικών ωφελειών-κόστους έχουμε σύγκριση 
κοινωνικών ωφελειών με το κοινωνικό κόστος, σε χρηματικούς όρους πάλι αλλά 
με κοινωνικές τιμές και με μεγιστοποιήσιμο στοιχείο το κοινωνικό "κέρδος (λαμβά
νονται υπόψη και οι επιπτώσεις στη λοιπή οικονομία). 

γ. Στην περίπτωση της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας έχουμε σύγκριση κό
στους σε χρηματικούς όρους και αποτελέσματος σε φυσικούς, μη χρηματικούς, ό
ρους. (Π.χ. καταστροφή (ί) στόχων από ένα οπλικό σύστημα κόστους (ii) δραχμών, 
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Στο πρώτο ερώτημα η απάντηση έχει καταρχήν σχέση με τη συνη
θισμένη ανυπαρξία αγοράς και αγοραίων τιμών στο δημόσιο τομέα. 
Πράγματι, πολλές φορές το Δημόσιο δε χρησιμοποιεί το μηχανισμό της 
αγοράς για την κατανομή των πόρων και των υπηρεσιών του. Η κατα
νομή αυτή γίνεται είτε δωρεάν ή με κάποια αντιπαροχή, η οποία όμως 
δεν προσδιορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση αλλά ρυθμίζεται 
πάνω σε άλλη βάση (π.χ. στη βάση των σχετικών αναγκών που υπάρ
χουν, της δυνατότητας που έχουν αυτοί που ωφελούνται να πληρώ
σουν κλπ.) και με άλλες διαδικασίες (διοικητικές και νομοθετικές). 

Αλλά και όταν υπάρχει αγορά στο δημόσιο τομέα και πάλι δεν εν
δείκνυται κατά κανόνα η χρησιμοποίηση της ανάλυσης αποδοτικότητας 
για την επιλογή των επενδυτικών σχεδίων είτε γιατί η αγορά αυτή συ
νήθως είναι ατελής είτε γιατί και μια τέλεια αγορά δε μεγιστοποιεί απα
ραίτητα το κοινωνικό συμφέρον είτε, τέλος, γιατί αυτή η μέθοδος λα
βαίνει υπόψη ορισμένες επιπτώσεις της επένδυσης οι οποίες δεν είναι 
πραγματικές για το κοινωνικό σύνολο (με την έννοια ότι δε μεταβάλ
λουν το συνολικό εισόδημα της χώρας), ενώ δε λαβαίνει υπόψη άλλες, 
οι οποίες είναι πραγματικές (με την παραπάνω έννοια), ανεξάρτητα αν 
οι επιπτώσεις αυτές αποτιμώνται ικανοποιητικά στην αγορά ή όχι. 

Σ' ό,τι αφορά τις ατέλειες της αγοράς1, είναι γενικά παραδεκτό ότι 
σ' όλες τις χώρες, και περισσότερο στις αναπτυσσόμενες, υπάρχουν 
πολλοί διαταρακτικοί παράγοντες και έλλειψη γνώσης που εμποδίζουν 

παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης (iii) αριθμού ασθενών από ένα νέο νοσοκομείο 
κόστους (iv) δραχμών, άρδευση (ν) στρεμμάτων από ένα αρδευτικό έργο κόστους 
(vi) δραχμών κλπ.)· 

δ. Στην περίπτωση, τέλος, της συστημικής ανάλυσης, η οποία πολλές φορές εμφανί
ζεται και με άλλους όρους που έχουν την ίδια, ή περίπου την ίδια, σημασία (επιχει
ρησιακή έρευνα, ανάλυση κόστους-χρησιμότητας κλπ.), όλα τα στοιχεία ωφελειών 
και κόστους είναι σε φυσικούς και άλλους, μη χρηματικούς, όρους. Βασικά πρόκει
ται για μια προσπάθεια συστηματικών συγκρίσεων με ποσοτικούς όρους, με τη 
χρησιμοποίηση μιας λογικής ακολουθίας υπολογισμών και εκτιμήσεων, την οποία 
να μπορεί να παρακολουθεί και να ελέγχει ένας τρίτος. 

1. Όπως είναι γνωστό, τέλεια αγορά είναι εκείνη στην οποία οι αγοραστές και οι 
πωλητές είναι πολλοί και ότι τούτοι κατά τη σχετική τους δραστηριότητα ενεργούν 
ορθολογικά, με την έννοια ότι επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης ή του 
συμφέροντος τους, με τις δεδομένες συνθήκες. Η τέλεια αγορά προϋποθέτει βέβαια ό
τι υπάρχει ελευθερία εισόδου και εξόδου και πλήρης γνώση των συνθηκών της και 
επίσης ότι οι τιμές διαμορφώνονται μόνο από τις δυνάμεις της (από την προσφορά 
δηλαδή και τη ζήτηση) και δεν καθορίζονται από έξω. 
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τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή και την ορθολογική συμπεριφορά των 
ατόμων. Τέτοιοι παράγοντες είναι κυρίως: α) η κρατική παρεμβατική 
πολιτική (επιβολή δασμών, φόρων, ποσοτικών περιορισμών ή απαγο
ρεύσεων στις εισαγωγές, χορήγηση επιδοτήσεων και άλλων ενισχύσεων 
στις εξαγωγές, επιβολή διατιμήσεων σε πολλά αγαθά και υπηρεσίες, κα
θορισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των αμοιβών στους συν
τελεστές της παραγωγής έξω από τους κανόνες της αγοράς, δημιουργία 
κρατικών μονοπωλίων, απαγορεύσεις εισόδου σ' ορισμένα επαγγέλμα
τα, επιβολή έμμεσων φόρων και φόρων πολυτελείας σ' ορισμένα είδη, 
κλπ.)1, β) η πολιτική των οργανωμένων ιδιωτικών συμφερόντων, κυ
ρίως των παραγωγών (τραστς, καρτέλς, ενώσεις συμφερόντων κλπ.), 
για τον τεχνητό επηρεασμό των τιμών, μέσα από την κατευθυνόμενη 
αυξομείωση της προσφοράς, γ) η συνδικαλιστική δραστηριότητα των 
εργατικών ενώσεων, προς την κατεύθυνση αύξησης των αμοιβών της 
εργασίας, σε σχέση με τις αμοιβές του ελεύθερου ανταγωνισμού, δ) η 
δραστηριότητα άλλων ομάδων πίεσης (πολιτικών, κοινωνικών, πολιτι
στικών κλπ.) και ε) η ύπαρξη φυσικών μονοπωλίων, μονοπωλίων δηλα
δή τα οποία αναπτύσσει η ίδια η ελεύθερη αγορά, στις περιπτώσεις που 
το κόστος κατά μονάδα φθίνει συνεχώς με τη μεγέθυνση της επιχείρη
σης (στις περιπτώσεις αυτές, η επιχείρηση με το χαμηλότερο κόστος 
εκτοπίζει όλες τις άλλες και παραμένει μόνη στην αγορά, με αποτέλε
σμα να έχει πλέον αυτή μόνη αυξημένη δυνατότητα επηρεασμού των 
τιμών). 

Η έλλειψη γνώσης αναφέρεται κυρίως στην ανεπαρκή ή ανύπαρκτη 
πληροφόρηση για τις συνθήκες που επικρατούν σε μια αγορά, σ' ό,τι 
αφορά τις προσφερόμενες και τις ζητούμενες ποσότητες και ποιότητες, 
τις διαμορφούμενες τιμές κλπ. (απόδειξη της έλλειψης πληροφόρησης 
είναι η ύπαρξη πολλών τιμών ταυτόχρονα, για το ίδιο είδος, στην ίδια 
ποιότητα και στον ίδιο χώρο). 

Αποτέλεσμα των ατελειών της αγοράς είναι, οι τιμές που διαμορφώ-

1. Μερικές βέβαια από τις κρατικές παρεμβάσεις μπορεί ν' αποτελούν σκόπιμη 
προσπάθεια της πολιτείας για τη διόρθωση άλλων ατελειών της αγοράς (π.χ. αντιμε
τώπιση της δράσης των οργανωμένων ιδιωτικών συμφερόντων και των φυσικών μο
νοπωλίων) ή για την αντιμετώπιση της ανεπάρκειας ακόμη και μιας αγοράς που λει
τουργεί τέλεια (όπως θα δειχθεί στην επόμενη παράγραφο), όμως δεν παύουν να απο
τελούν αποκλίσεις, οι οποίες χρειάζεται να επανεξετασθούν όλες μαζί για να βρεθεί η 
πραγματική επίπτωση μιας επένδυσης στο κοινωνικό σύνολο. 
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νονται σ' αυτήν να μην αντιπροσωπεύουν την πραγματική στενότητα 
των αγαθών και των υπηρεσιών στην οικονομία και να μην οδηγούν 
έτσι στην άριστη κατανομή των πόρων (με βάση πάντα τις ατομικές 
προτιμήσεις των μελών της κοινωνίας, όπως εκφράζονται με την ελεύ
θερη διάθεση των αγαθών και των υπηρεσιών τους). 

Σ' ό,τι επίσης αφορά την άποψη ότι και μια τέλεια αγορά δεν οδη
γεί απαραίτητα στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού συμφέροντος, αυτή 
στηρίζεται κατά βάση σ' ορισμένες εγγενείς αδυναμίες της αγοράς και 
κυρίως στο γεγονός ότι αυτή, σαν απρόσωπη, δε λαβαίνει υπόψη της 
τις διαφορετικές ανάγκες των ανθρώπων (π.χ. για υγεία, διατροφή κλπ.) 
και επίσης στο ότι βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις ατομικές προ
τιμήσεις των ιδιωτών και στην υφιστάμενη κατανομή του πλούτου. Η 
τελευταία όμως μπορεί να μην έχει πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ορθο
λογικό και κοινωνικά δίκαιο και, σε τελευταία ανάλυση, να μην αν
τιπροσωπεύει το σημερινό αίσθημα δικαιοσύνης και ισότητας του κοι
νωνικού συνόλου. Οι ατομικές προτιμήσεις των μελών μιας κοινωνίας, 
επίσης, μπορεί να μη συμπίπτουν σε ορισμένες περιπτώσεις με τις σχε
τικές προτιμήσεις της κοινωνίας σαν σύνολο (π.χ. προτίμηση κατανά
λωσης αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών, αντί βελτίωση της εκπαί
δευσης, της καθαριότητας κλπ.). Στηρίζοντας, επομένως, την αξιολόγη
ση των επενδύσεων σε τιμές που διαμορφώνονται ακόμα και σε εντε
λώς ανταγωνιστικές αγορές δε λαβαίνουμε υπόψη όλους τους σκοπούς 
και τις προτιμήσεις της κοινωνίας (στις περιπτώσεις που αυτές διαφέ
ρουν από τις ατομικές) και άρα δεν εξασφαλίζουμε τη μεγιστοποίηση 
του κοινωνικού συμφέροντος, όπως προείπαμε (επιδίωξη η οποία, προ
φανώς, θα πρέπει να αποτελεί το βασικό κριτήριο στην επιλογή των 
δημόσιων επενδύσεων)1. 

Οσον αφορά, τέλος, την πιθανή ακαταλληλότητα της ανάλυσης 
αποδοτικότητας, επειδή δε συμπεριλαμβάνονται σ' αυτήν πραγματικές 
επιπτώσεις για το κοινωνικό σύνολο ενώ συμπεριλαμβάνονται άλλες μη 
πραγματικές (ή ενμέρει μόνο πραγματικές), η περίπτωση αυτή, όπως ει-

1. Αν βέβαια η βασική μας επιδίωξη με τις δημόσιες επενδύσεις είναι η μεγιστο
ποίηση, όχι του εθνικού συμφέροντος, συνολικά, αλλά μόνο της σημαντικότερης διά
στασης του, που είναι το εθνικό εισόδημα (αφήνοντας την άλλη διάσταση του, δηλα
δή την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, σε άλλα μέσα οικονομικής πολιτικής), τότε 
οι αδυναμίες της τέλειας αγοράς που αναφέρθηκαν δεν αποτελούν αρνητικό στοιχείο 
για την εφαρμογή της ανάλυσης αποδοτικότητας. 
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πώθηκε, δεν έχει σχέση με την ύπαρξη ή μη τέλειας αγοράς, αλλά με 
τη σκοπιά ή το φορέα σχετικά με τον οποίο μετρούμε και αξιολογούμε 
τις επιπτώσεις της επένδυσης (ο άμεσος επενδυτής ή το κοινωνικό σύ
νολο) και καλύπτει τρεις κατηγορίες επιπτώσεων: α) τις εξωτερικές οι
κονομίες (θετικές και αρνητικές), β) τις δευτερογενείς και λοιπές πολλα
πλασιαστικές επιπτώσεις και γ) τις μεταβιβαστικές πληρωμές. 

α. Εξωτερικές οικονομίες. Πολλές φορές ορισμένες από τις πραγμα
τικές επιπτώσεις μιας επένδυσης συμβαίνουν σε τρίτα πρόσωπα, πέρα 
από τον επενδυτή, και ο τελευταίος δεν έχει υποχρέωση να τις περιλά
βει στους υπολογισμούς του. Οι επιπτώσεις αυτές συνήθως δεν επιδιώ
κονται αλλ' αποτελούν ένα τυχαίο παραπροϊόν της επένδυσης, και ονο
μάζονται εξωτερικές οικονομίες (θετικές και αρνητικές). Τέτοιες οικονο
μίες είναι οι ωφέλειες που απολαμβάνει μια επιχείρηση, η οποία χρησι
μοποιεί ειδικευμένο προσωπικό για την ειδίκευση του οποίου άλλη επι
χείρηση (ή το κράτος) πλήρωσε, οι αρνητικές επιπτώσεις που προκα
λούνται στα άτομα ή και σε επιχειρήσεις από δραστηριότητες που μο
λύνουν ή ρυπαίνουν το περιβάλλον, δημιουργούν υπερβολικούς θορύ
βους, καταστρέφουν το πράσινο και αλλοιώνουν το τοπίο, το κλασικό 
παράδειγμα της ωφέλειας ενός μελισσοτρόφου από την απόφαση του 
γείτονα του να αναπτύξει τους οπωρώνες του κλπ. 

Οι εξωτερικές οικονομίες αυξάνουν (ή μειώνουν) το κοινωνικό ει
σόδημα και την ευημερία μιας χώρας και επομένως θα πρέπει να υπο
λογίζονται κατά την αξιολόγηση μιας επένδυσης από κοινωνική σκο
πιά. Αντίθετα, δεν επηρεάζουν το συμφέρον του επενδυτή, αφού δεν 
μπαίνουν στους υπολογισμούς του και επομένως δεν περιλαμβάνονται 
στην εκτίμηση της ιδιωτικής αποδοτικότητας1. 

β. Πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Είναι γνωστό ότι ένα εισόδημα 
που θα δημιουργηθεί από μια επένδυση, όταν γίνει δαπάνη για την αγο
ρά αγαθών και υπηρεσιών, δημιουργεί πολλές φορές παραπέρα εισοδη
ματικά αποτελέσματα (δευτερογενή, τριτογενή κλπ.). Τα αποτελέσματα 
αυτά προϋποθέτουν βέβαια την ύπαρξη αναπασχόλητων πόρων στην 
οικονομία (γιατί, αν υπάρχει πλήρης απασχόληση, η δαπάνη θα εξαν
τλεί την εισοδηματική της δημιουργικότητα στον πρώτο γύρο). Επίσης 

1. Ορισμένες από τις εξωτερικές οικονομίες μπορούν να «εσωτερικοποιηθούν», δη
λαδή να περιληφθούν στους υπολογισμούς του επενδυτή, με τη θέσπιση π.χ. της υπο
χρέωσης του να τοποθετήσει σύστημα αντιρρύπανσης, σύστημα μείωσης των θορύ
βων κλπ. και έτσι να πάψουν να είναι εξωτερικές. 
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τα αποτελέσματα αυτά έχουν σημασία για την αξιολόγηση, μόνο αν εί
ναι διαφορετικά σε κάθε σχέδιο επένδυσης. Όπως και να 'ναι, οι πολ
λαπλασιαστικές επιπτώσεις θα πρέπει να είναι ένα θέμα εξέτασης και 
ενδιαφέροντος στην αξιολόγηση των δημόσιων επενδύσεων, ενώ βέβαια 
δε λαμβάνονται υπόψη στη μέθοδο της ανάλυσης αποδοτικότητας. 

γ. Μεταβιβαστικές πληρωμές. Μερικές από τις ωφέλειες και τις δα
πάνες, που σωστά περιλαμβάνονται στην ανάλυση αποδοτικότητας από 
την πλευρά του άμεσου επενδυτή, δεν είναι πραγματικές για το κοινω
νικό σύνολο επειδή δε μεταβάλλουν τη συνολική κοινωνική ευημερία 
και, επομένως, δε θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη μέτρηση της απο
δοτικότητας μιας δημόσιας επένδυσης1. Οι ωφέλειες και οι δαπάνες της 
κατηγορίας αυτής αποτελούν απλές μεταβιβάσεις από μια εισοδηματική 
μονάδα του κοινωνικού συνόλου σε μια άλλη, είτε αυτή είναι ιδιώτης 
είτε και το ίδιο το κράτος. Τέτοιες μεταβιβάσεις είναι, για παράδειγμα, 
οι κρατικές επιδοτήσεις στα διάφορα προϊόντα, άλλες κρατικές ενισχύ
σεις, οι άμεσοι φόροι, οι απαλλοτριώσεις (στο βαθμό που δεν ανταπο
κρίνονται στην πραγματική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου αλλά 
υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες, π.χ. την αποφυγή παραπόνων και κινη
τοποιήσεων των ιδιοκτητών), οι δασμοί κλπ. 

Εκτός από τους παραπάνω λόγους ακαταλληλότητας της ανάλυσης 
αποδοτικότητας για την αξιολόγηση δημόσιων επενδύσεων, υπάρχει 
και το περίσσευμα του καταναλωτή, μια έννοια την οποία θα δούμε κα
λύτερα αργότερα, και η οποία χονδρικά υπονοεί ότι ο καταναλωτής δεν 
απολαμβάνει πάντοτε όση ωφέλεια πληρώνει στην αγορά, με την τιμή 
που διαμορφώνεται εκεί, αλλά μερικές φορές, κάτι ακόμα, το οποίο θα 
ήταν διατεθειμένος να το πληρώσει, όμως δεν το πληρώνει, επειδή δεν 
του ζητείται. Πρόκειται κυρίως για τις περιπτώσεις που η καμπύλη ζή
τησης, την οποία θα συναντήσει μια νέα επένδυση για τα προϊόντα της 
στην αγορά, είναι κατερχόμενη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όλες οι 
πωλούμενες μονάδες, εκτός από την τελευταία, δίνουν ωφέλειες στον 
καταναλωτή μεγαλύτερες από την τιμή τους και άρα αφήνουν περίσ
σευμα στον τελευταίο. Αν, επομένως, μια επένδυση παράγει τέτοια αγα
θά ή υπηρεσίες, που αφήνουν περίσσευμα στον καταναλωτή το οποίο 

1. Αν βέβαια η κοινωνική ευημερία θεωρείται ότι προάγεται με την αναδιανομή 
του εισοδήματος, οι μεταβιβάσεις αυτές έχουν και πραγματική επίδραση, η οποία θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της ωφελιμότητας μιας δημό
σιας επένδυσης. 
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δεν καλύπτεται με την τιμή της αγοράς, τότε η χρησιμοποίηση της με
θόδου της ανάλυσης αποδοτικότητας θα άφηνε ορισμένες ωφέλειες για 
το κοινωνικό σύνολο έξω από τους υπολογισμούς της αποδοτικότητας. 

Ένας τελευταίος παράγοντας που δε συνηγορεί στη χρησιμοποίηση 
της ανάλυσης αποδοτικότητας στις δημόσιες επενδύσεις είναι και ο συν
τελεστής αναγωγής σε παρούσες αξίες. Στη μέθοδο αυτή σαν τέτοιος 
συντελεστής χρησιμοποιείται το επιτόκιο της αγοράς. Το επιτόκιο όμως 
αυτό δεν είναι κατάλληλο στην περίπτωση των δημόσιων επενδύσεων, 
γιατί συνήθως δε μετράει ικανοποιητικά το βαθμό προτίμησης της κοι
νωνίας ανάμεσα σε μια δαπάνη ή μια ωφέλεια σήμερα και την αντίστοι
χη δαπάνη ή ωφέλεια ύστερα από ένα χρόνο (σωστή βάση χρονικής 
συγκρισιμότητας των επιπτώσεων μιας επένδυσης, όπως θα δούμε αρ
γότερα). 

Σχετικά τώρα με τις άλλες αναλυτικές μεθόδους που αναφέρθηκαν, 
δηλαδή την ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας και τη συστημική 
ανάλυση, μπορεί βέβαια να είναι κατάλληλες για την επιλογή ανάμεσα 
σε εναλλακτικά σχέδια επενδύσεων που επιδιώκουν τον ίδιο ειδικό σκο
πό, δεν μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση ανάμεσα 
σε σχέδια επενδύσεων που επιδιώκουν διαφορετικούς σκοπούς, γιατί 
στερούνται το κοινό μέτρο ωφελειών και κόστους. Η σύγκριση, π.χ., 
του κόστους κατά περιθαλπόμενο άτομο σ' ένα σχεδιαζόμενο νοσοκο
μείο μπορεί ν' αποτελέσει κριτήριο επιλογής ανάμεσα σ' αυτό το νοσο
κομείο και σ' ένα άλλο, δεν μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τη 
σύγκριση ανάμεσα σ' αυτό το νοσοκομείο και σ' ένα δρόμο ή ένα 
εγγειοβελτιωτικό έργο, γιατί στην τελευταία περίπτωση έχουμε σύγκρι
ση ανόμοιων πραγμάτων (του κόστους κατά περιθαλπόμενο άτομο και 
του κόστους κατά αρδευόμενο στρέμμα, π.χ.). Οι μέθοδοι αυτές, επομέ
νως, έχουν κάπως περιορισμένες δυνατότητες και συνιστώνται μόνο 
στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία εκτίμησης, σε χρηματικούς ό
ρους, είτε των ωφελειών είτε του κόστους είτε και των δύο. 

Αφού, σύμφωνα με τα παραπάνω, ούτε η ανάλυση αποδοτικότητας 
ούτε οι άλλες αναλυτικές μέθοδοι που αναφέρθηκαν είναι συνήθως κα
τάλληλες ή επαρκείς για την αξιολόγηση των κρατικών επενδυτικών 
σχεδίων, γίνεται αναγκαία1 η χρησιμοποίηση της ανάλυσης κοινωνικών 

1. Η ανάγκη αυτή είναι εντονότερη, όσο πιο ισχυρότεροι είναι οι λόγοι που ανα
φέρθηκαν για την ακαταλληλότητα των άλλων μεθόδων αξιολόγησης στη συγκεκριμέ
νη χώρα. 



ωφελειών-κόστους, δεδομένου ότι η τελευταία, θεωρητικά τουλάχιστον, 
βελτιώνει τα πράγματα (αφού η αξιολόγηση γίνεται σε σχέση με το κοι
νωνικό σύνολο, αντί τον άμεσο επενδυτή και επίσης γιατί προσπαθεί να 
διορθώσει την έλλειψη και τις ατέλειες της αγοράς καθώς και τις εγγε
νείς αδυναμίες της. Το πρόβλημα βέβαια είναι σε ποιο βαθμό το πετυ
χαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αν βέβαια δεν το πετυχαίνει καθό
λου, είναι φανερό ότι δεν έχει νόημα. 

3.2. Ορισμός και ιστορική εξέλιξη της ανάλυσης κοινωνικών 
ωφελειών-κόστους 

Αλλά τι ακριβώς είναι η ανάλυση κοινωνικών ωφελειών-κόστους 
και πού εφαρμόζεται; Κατά τους Prest και Turvey1, αυτή είναι ένας 
πρακτικός τρόπος προσδιορισμού της ωφελιμότητας των οικονομικών 
αποφάσεων όταν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες και 
τις ευρύτερες επιπτώσεις τους. Είναι δηλαδή μια μέθοδος παρουσίασης 
και εκτίμησης των παραγόντων εκείνων που θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων. Οι αποφά
σεις αυτές είναι δυνατό να αφορούν οποιαδήποτε οικονομική δραστη
ριότητα, όπως: επιβολή ή κατάργηση ενός φόρου, αλλαγές στο σύστη
μα και τον έλεγχο της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, αλλαγές στο σύ
στημα επιδοτήσεων ή άλλων κινήτρων οικονομικής δραστηριότητας 
κλπ., στην πρακτική όμως της εφαρμογής της μεθόδου οι αποφάσεις 
αυτές συνήθως αφορούν σχέδια δημόσιων επενδύσεων. Οι παράγοντες 
εξάλλου που εξετάζονται είναι: όλα τα στοιχεία των πραγματικών ωφε
λειών και του κόστους της απόφασης, ανεξάρτητα από το ποιος επωφε
λείται απ' αυτά ή ποιος τα επιβαρύνεται, καθώς και ο χρόνος μέσα 
στον οποίο συμβαίνουν αυτά. 

Τα παραπάνω στοιχεία, πρώτα επισημαίνονται και διακρίνονται από 
τα μη πραγματικά για το κοινωνικό σύνολο, στη συνέχεια εκτιμούνται 
ποσοτικά και τελικά μετατρέπονται σε αξίες με βάση τιμές οι οποίες λέ
γονται «κοινωνικές» και υποτίθεται ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα από 
τις αγοραίες την πραγματική στενότητα των αγαθών και των πόρων 
στην οικονομία (στην περίπτωση που οι τελευταίες κρίνονται μη ικανο

ί. A.R. Prest and R. Turvey, Cost-Benefit Analysis: A Survey, E.J. 1964. 
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ποιητικές, λόγω των ατελειών της αγοράς ή για άλλους λόγους). Η λέ
ξη «όλα» εδώ καλύπτει το σύνολο των πραγματικών επιπτώσεων της 
απόφασης στην κοινωνία — είτε άμεσες είτε έμμεσες, είτε πρωτογενείς 
είτε δευτερογενείς — και σχετικά με όλους τους αντικειμενικούς σκο
πούς της (αν είναι περισσότεροι από ένας). Ο χρόνος που πραγματο
ποιούνται τα διάφορα στοιχεία ωφελειών και κόστους λαμβάνεται υπό
ψη στην εξεταζόμενη μέθοδο, γιατί γίνεται δεκτό ότι αυτός είναι στοι
χείο διαφορισμού της αξίας. Άλλη αξία έχει π.χ. μια δραχμή σήμερα 
και άλλη ένα χρόνο αργότερα. 

Οι ετήσιες κοινωνικές αξίες των ωφελειών και του κόστους, οι 
οποίες ανάγονται σε παρούσες αξίες (με τη χρησιμοποίηση κοινωνικού 
επιτοκίου) για να ληφθεί υπόψη ο διαφορετικός χρόνος επισύμβασής 
τους, αθροίζονται χωριστά και τα αθροίσματα συγκρίνονται μεταξύ 
τους με ορισμένα ποσοτικά κριτήρια, ώστε να φανεί η ωφελιμότητα της 
απόφασης και, ειδικότερα της επένδυσης, με έναν αριθμό (όλα αυτά θα 
παρουσιασθούν αναλυτικότερα αργότερα). 

Βάση της εκτίμησης των ωφελειών και του κόστους αποτελεί η αρ
χή: «με το σχέδιο επένδυσης και χωρίς το σχέδιο επένδυσης». Εξετάζε
ται δηλαδή ποια εξέλιξη θα είχαν τα διάφορα μεγέθη της οικονομίας 
(εισόδημα, απασχόληση, συνάλλαγμα κλπ.) αν δεν πραγματοποιόταν το 
σχέδιο επένδυσης που μας ενδιαφέρει και ποια εξέλιξη θα έχουν αν αυ
τό πραγματοποιηθεί. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές καταστάσεις, 
θετική ή αρνητική, συνιστά την πραγματική συμβολή του σχεδίου στην 
εθνική οικονομία. Η αρχή αυτή αντιδιαστέλλεται προς την αντίστοιχη 
της: «πριν και μετά την πραγματοποίηση του σχεδίου επένδυσης», η 
οποία κακώς χρησιμοποιείται μερικές φορές, αφού η μεταβολή μεταξύ 
των καταστάσεων αυτών μπορεί να είναι αποτέλεσμα και άλλων παρα
γόντων, εκτός του σχεδίου επένδυσης. 

Η θεωρητική θεμελίωση της ανάλυσης ωφελειών-κόστους, σαν με
θόδου αξιολόγησης των δημόσιων επενδύσεων, άρχισε αρκετά νωρίς 
(1844) από το Γάλλο Jules Dupuit, με το περίφημο δημοσίευμα του για 
τη μέτρηση της χρησιμότητας των δημόσιων έργων1. Από τότε μεσολά
βησε μια μεγάλη περίοδος, κατά την οποία το θέμα σχεδόν αγνοήθηκε 
και μόνο κατά τη ΙΟετία του 1930 τούτο ήρθε πάλι στην επιφάνεια. 
Συγκεκριμένα, το 1936 εκδόθηκε στις ΗΠΑ ο νόμος για τον έλεγχο 

1. Jules Dupuit, «De la mesure de Γ utilité des travaux publics», Annales des ponts 
et chaussées, 2ND series, Vol. 1844. 
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των πληρωμών1, ο οποίος απαιτούσε, για την κρατική συμμετοχή σ' έ
να σχέδιο επένδυσης, οι ωφέλειες, σ' οποιονδήποτε και αν πηγαίνουν, 
να υπερκαλύπτουν το κόστος. Έτσι άρχισε ουσιαστικά και η πρακτική 
εφαρμογή της μεθόδου, κυρίως στις ΗΠΑ και κατά βάση από τους μη
χανικούς των δημόσιων έργων. 

Στη συνέχεια εκδόθηκαν και άλλοι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί, 
έγιναν πολλές σχετικές δημοσιεύσεις, κυρίως από οικονομολόγους οι 
οποίοι άρχισαν να ενδιαφέρονται ζωηρά για τη νέα μέθοδο αξιολόγη
σης, επεκτάθηκε η εφαρμογή της και σε άλλες χώρες (κυρίως Γαλλία, 
Αγγλία και πολλές αναπτυσσόμενες) και, τέλος, φθάσαμε στη σημερινή 
εποχή, όπου γίνεται πλατιά εφαρμογή της μεθόδου σ' όλο και περισσό
τερους τομείς (εγγειοβελτιωτικά έργα, συγκοινωνιακά, ενεργειακά κλπ.). 
Ακόμη και σε τομείς που από τη φύση τους φαίνεται ότι δεν προσφέ
ρονται για χρηματικές αποτιμήσεις ωφελειών και κόστους (εκπαίδευση, 
υγεία, πρόνοια κλπ.) επιχειρούνται αξιολογήσεις με τη μέθοδο αυτή. 

Χαρακτηριστική της σημασίας που αποδίδεται σήμερα στην ανάλυ
ση ωφελειών-κόστους για την ορθολογική αξιολόγηση των διάφορων 
σχεδίων επένδυσης, είναι και η σχετική προσπάθεια των διάφορων 
διεθνών οργανισμών (OHE, ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα κλπ.), οι οποίοι 
όχι μόνο απαιτούν την εφαρμογή της, προκειμένου να χρηματοδοτή
σουν ένα έργο, αλλά έχουν εκπονήσει και πολύ σημαντικά εγχειρίδια 
κοινωνικής αξιολόγησης, για να υποβοηθήσουν το σκοπό αυτό. 

3.3. Μορφές της κοινωνικής ανάλυσης ωφελειών-κόστους 
και τα βασικά στοιχεία της 

Η κοινωνική ανάλυση ωφελειών-κόστους προήλθε, όπως αναφέρθη
κε, κυρίως από την ανεπάρκεια της ιδιωτικής ανάλυσης αποδοτικότη
τας στη μέτρηση του εθνικού συμφέροντος. Γι' αυτό και βασικά επιδιώ
κει την εξουδετέρωση των αδυναμιών της μεθόδου αυτής. Ειδικότερα, η 
κοινωνική ανάλυση προσπαθεί να εξαλείψει τις αιτίες που η ιδιωτική 
αποδοτικότητα μιας επένδυσης δεν αντιπροσωπεύει την κοινωνική απο
δοτικότητα αυτής. Οι αιτίες αυτές (ακαταλληλότητα ή και ανυπαρξία 

1. Νωρίτερα, το 1902, είχε εκδοθεί στις ΗΠΑ ο νόμος για τα ποτάμια και τα λιμά
νια, ο οποίος όμως ζητούσε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιωτικές ωφέλειες και δαπά
νες. 

78 



των τιμών της αγοράς, εξωτερικές οικονομίες, μεταβιβαστικές εισπρά
ξεις και πληρωμές, πολλοί σκοποί κλπ.) δεν είναι βέβαια όλες πάντοτε 
σημαντικές ούτε το ίδιο ισχυρές. Για το λόγο αυτό οι διάφοροι θεωρη
τικοί που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, μα και οι πρακτικοί αξιόλογητές 
των επενδυτικών σχεδίων, πολλές φορές δεν τις λαβαίνουν υπόψη τους 
όλες, αλλά τις κατά τη γνώμη τους σημαντικότερες. Έτσι, η μέθοδος 
της ανάλυσης ωφελειών-κόστους στην πράξη εμφανίζεται σε πολλές 
μορφές1, σε πολλά μοντέλα. Και η επιλογή του καταλληλότερου εξαρτά
ται από τη συγκεκριμένη περίπτωση, από τους περιορισμούς που θέτουν 
τα υπάρχοντα στοιχεία, και από τις προτιμήσεις του αναλυτή. 

Η επιλογή εξαρτάται επίσης και από το επίπεδο ανάπτυξης στο 
οποίο βρίσκεται μια χώρα. Άλλο μοντέλο ταιριάζει στις αναπτυγμένες 
οικονομίες και άλλο στις αναπτυσσόμενες και τις υπανάπτυκτες. Μια 
αναπτυγμένη χώρα, π.χ., είναι περισσότερο πιθανό να έχει ικανοποιητι
κό μηχανισμό αναδιανομής του εισοδήματος και επομένως να μην έχει 
ανάγκη να χρησιμοποιήσει για το σκοπό αυτό το μηχανισμό των δημό
σιων επενδύσεων. Επίσης, στις αναπτυγμένες χώρες το σύστημα της 
αγοράς λειτουργεί ορθολογικότερα, η ανεργία είναι μάλλον περιορισμέ
νη, η συναλλαγματική τους θέση είναι ισχυρή και, επομένως, έχουν μι
κρότερη ανάγκη χρησιμοποίησης κοινωνικών τιμών κλπ. 

Δεν είναι βέβαια εύκολο αλλά ούτε και αναγκαίο να παρουσιαστούν 
στην εργασία αυτή οι διάφορες μορφές και τεχνικές της ανάλυσης 
ωφελειών-κόστους που έχουν προταθεί ή και εφαρμόζονται διεθνώς. 
Την ανάγκη άλλωστε αυτή έχουν καλύψει τουλάχιστον δύο εξαιρετικές 
ξένες εκδόσεις2. Εδώ θα αναφερθεί κάπως αναλυτικά (στο Κεφάλαιο 4) 
μόνο η μορφή που προτείνει ο UNIDO στην έκδοση: «Guidelines for 
Project Evaluation», New York, 1972. 

Όσο για τα βασικά στοιχεία της εξεταζόμενης μεθόδου, μπορεί να 
λεχθεί ότι αυτά περιορίζονται: α) στη χρησιμοποίηση, σαν βάση αναφο
ράς για τη μέτρηση των επιπτώσεων μιας επένδυσης, του κοινωνικού 
συμφέροντος και όχι του συμφέροντος του άμεσου επενδυτή, β) στη 

1. Στην ουσία οι μορφές αυτές είναι αυτόνομες μέθοδοι, αφού στην πραγματικότη
τα η ανάλυση ωφελειών-κόστους δεν είναι μια μέθοδος, αλλά ένας τρόπος προσέγγι
σης του προβλήματος, που επιδέχεται πολλές μεθοδεύσεις και τεχνικές. 

2. Ο. Eckstein, «A Survey of the Theory of Public Expenditure Criteria», in Public 
Finance, edited by R. Houghton, 1970. 

— A. Prest and R. Turvey, Cost-Benefit Analysis: A Survey, E.J. 1965. 
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χρησιμοποίηση κοινωνικών τιμών, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν 
αγοραίες ή αυτές που υπάρχουν δεν αντιπροσωπεύουν τις σχετικές 
αξίες τις οποίες δίνει η κοινωνία, γ) στη χρησιμοποίηση ποσοτικών 
κριτηρίων για τη μέτρηση των επιπτώσεων της επένδυσης και δ) στην 
αναγωγή των εν λόγω επιπτώσεων στην αυτή χρονική στιγμή (με τη 
χρησιμοποίηση του καταλλήλου συντελεστή προεξόφλησης, ώστε να 
είναι συγκρίσιμες). Τα χαρακτηριστικά αυτά υπάρχουν μέσα σ' όλες τις 
μορφές της μεθόδου και είναι θεμελιώδη για την υπόσταση της. Τα 
υπόλοιπα (ένας ή πολλοί σκοποί, μαθηματική μορφή, τα στάδια εκτίμη
σης, το συγκεκριμένο ποσοτικό κριτήριο, η αντιμετώπιση της αβεβαιό
τητας και των κινδύνων κλπ.) είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν την 
καθεμιά μορφή. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της κοινωνικής ανάλυσης ωφελειών-
κόστους και τη λειτουργική τους δομή θα τα δούμε αναλυτικότερα στο 
επόμενο κεφάλαιο, στα πλαίσια της παρουσίασης της μεθόδου του 
UNIDO που αναφέρθηκε και ταυτόχρονα με τα ειδικότερα στοιχεία της 
τελευταίας. Στο παρόν κεφάλαιο θα προσθέσουμε ακόμα μόνο μια πα
ράγραφο, για να θίξουμε λίγο το θέμα των ποσοτικών κριτηρίων, επει
δή συνήθως αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστού ενδιαφέροντος. 

3.4. Ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης 

Στη σχετική βιβλιογραφία επικρατεί αρκετή σύγχυση για το τι είναι 
μέθοδος αξιολόγησης, τι είναι κριτήριο, μέτρο, τεχνική, κανόνες κλπ. 
Το ίδιο πράγμα'άλλοτε αναφέρεται σαν μέθοδος, άλλοτε σαν τεχνική. 
Επίσης ο ίδιος όρος άλλοτε έχει στενή έννοια και άλλοτε τόσο ευρεία 
που να καλύπτει ολόκληρο το αντικείμενο της αξιολόγησης. Για παρά
δειγμα, ο όρος κριτήριο πολλές φορές αναφέρεται σ' ένα μικρό μέρος 
της αξιολόγησης, όπως στην τελική αποτύπωση των μετρήσεων για τις 
ποσοτικές επιπτώσεις μιας επένδυσης, άλλοτε όμως αποτελεί το κεντρι
κό μέρος της, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία της αξιολόγησης αποτελούν 
απλές διαδικασίες που υποβοηθούν την εφαρμογή των κριτηρίων. Το ί
διο συμβαίνει με τους όρους μέθοδος, τεχνική κλπ. Έτσι, το αντικείμε
νο της αξιολόγησης, γενικά, παρουσιάζεται άλλοτε με τον τίτλο της με
θόδου (methods of project evaluation), άλλοτε με τον τίτλο των κριτη
ρίων (investment criteria) και άλλοτε με τον τίτλο της τεχνικής ή των 
κανόνων (decision techniques or decision rules). Εδώ δε θ' ασχοληθούμε 
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ιδιαίτερα με το περιεχόμενο των όρων που αναφέρθηκαν. Θα διασαφη
νίσουμε μόνο ότι, για την παρούσα εργασία, η μέθοδος θ' αποτελεί το 
γενικό πλαίσιο και το βασικό περιεχόμενο της αξιολόγησης (τι αποτε
λεί κοινωνική ωφέλεια και κόστος, τρόποι εκτίμησης τους, αναγωγή σε 
παρούσες αξίες, προβλήματα αβεβαιότητας κλπ.), ενώ το κριτήριο θα 
είναι απλώς ο ποσοτικός δείκτης, το μέτρο με το οποίο θα δίνεται το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης με έναν αριθμό, ώστε να είναι δυνατή η 
κατάταξη κατά προτεραιότητα των επενδυτικών σχεδίων και η επιλογή 
των περισσότερο αποδοτικών. Με αυτή την έννοια των κριτηρίων, θα 
δούμε σ' αυτή την παράγραφο συνοπτικά μερικά από τα σημαντικότερα 
και κυρίως εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα στη μέθοδο που επιλέχτηκε 
(προϋποθέτουν π.χ. αναγωγή ωφελειών και κόστους σε παρούσες 
αξίες). 

α. Καθαρά Παρούσα Αξία (Net Present Value). Η Καθαρά Παρούσα 
Αξία μιας επένδυσης βρίσκεται, αν από την παρούσα αξία των προβλε
πόμενων ωφελειών της, για όλη τη διάρκεια της ζωής της, αφαιρεθεί η 
παρούσα αξία του κόστους της. Το ίδιο βέβαια αποτέλεσμα προκύπτει 
αν η αφαίρεση του κόστους από τις ωφέλειες γίνεται κάθε χρόνο και η 
σειρά των διαφορών που προκύπτει (οι καθαρές δηλαδή ετήσιες ωφέ
λειες) ανάγονται σε παρούσες αξίες και αθροίζονται. Η σχετική συνθετι
κή φόρμουλα είναι: 

B t Λ Q Λ B t - C t 

ä (i+r)t " Σ ( 1 + r ) t ι Σ ( 1. 

Όπου: B t = οι ωφέλειες το έτος t (0, 1, 2, 3, . . .n) 
C t = τ ο κόστος το έτος t (0, 1, 2, 3, . . . n) 
r = ο συντελεστής αναγωγής σε παρούσες αξίες (επιτόκιο 

πρεξόφλησης) και 
n = ο αριθμός των ετών που εκτείνεται η ανάλυση. 

Αν θεωρήσουμε το κόστος σαν αρνητικές ωφέλειες, η παραπάνω ß 
φόρμουλα γίνεται: 

Bt 

Σ 
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όπου οι Bt αποτελούν αλγεβρικό άθροισμα ετήσιων (θετικών και αρνη
τικών) ωφελειών. 

Η Καθαρά Παρούσα Αξία μιας επένδυσης μπορεί βέβαια να είναι 
θετική, αρνητική ή και μηδενική, ενώ η χρησιμοποίηση της σαν κριτή
ριο επιλογής των επενδύσεων λειτουργεί ως εξής: Αν είναι θετική, η 
επένδυση θεωρείται καταρχήν συμφέρουσα και, εφόσον πιστεύεται ότι 
ούτε οι ποιοτικές επιπτώσεις1 της ανατρέπουν τη θετικότητα ούτε υπάρ
χουν χρηματοδοτικοί περιορισμοί, θα πρέπει να πραγματοποιείται· αν 
είναι αρνητική και, με την προϋπόθεση ότι η αρνητικότητα αυτή δεν 
ξεπερνιέται αν ληφθούν υπόψη και οι ποιοτικές επιπτώσεις, η επένδυση 
θα πρέπει να εγκαταλείπεται σαν ασύμφορη· αν, τέλος, είναι μηδενική, 
θα πρέπει επίσης να εγκαταλείπεται η επένδυση σαν αδιάφορη. Στην 
περίπτωση πάλι που η ΚΠΑ είναι θετική (ή μεταβάλλεται σε θετική, 
λόγω και των ποιοτικών επιπτώσεων) αλλά οι υπάρχοντες χρηματοδο
τικοί πόροι του Προγράμματος δεν επαρκούν για την πραγματοποίηση 
όλων των επενδύσεων που έχουν θετική Παρούσα Αξία, τότε η επιλογή 
θα βασίζεται στο μέγεθος της τελευταίας. Θα επιλέγονται δηλαδή με ιε
ραρχική σειρά οι επενδύσεις που έχουν τη μεγαλύτερη ΚΠΑ, μέχρι να 
εξαντληθούν όλοι οι πόροι του Προγράμματος. 

Η Καθαρά Παρούσα Αξία είναι αντίστροφα ανάλογη με το συντελε
στή προεξόφλησης: όσο μεγαλύτερος είναι τούτος, τόσο αυτή θα είναι 
μικρότερη. Εξαρτάται επίσης και από το έτος που παίρνεται σα βάση 
για την αναγωγή ωφελειών και κόστους σε παρούσες αξίες (άλλο π.χ. 
θα είναι το αποτέλεσμα, αν σα βάση ληφθεί το έτος 1983, και άλλο αν 
ληφθεί το 1984, με τα ίδια κατά τα άλλα στοιχεία), καθώς και από την 
περίοδο της ανάλυσης. Για την τελευταία παρατηρείται ότι, όσο πιό 
απομακρυσμένο είναι το τελευταίο έτος της από το έτος αναγωγής τό
σο περισσότερο μειωμένη θα εμφανίζεται η ΚΠΑ. Τούτο οφείλεται στο 
ότι συνήθως εκείνο το στοιχείο της ΚΠΑ που υπερτερεί κατά τα τελευ
ταία χρόνια ζωής της επένδυσης και, επομένως, μειώνεται περισσότερο 
με την προεξόφληση, είναι το θετικό της, δηλαδή οι ωφέλειες. Τα χαρα
κτηριστικά αυτά της ΚΠΑ επιβάλλουν προφανώς τη χρησιμοποίηση 
του ίδιου συντελεστή προεξόφλησης και της ίδιας βάσης αναγωγής, για 
όλα τα συγκρινόμενα σχέδια επένδυσης, προκειμένου να έχουμε συγ
κρίσιμα αποτελέσματα. 

1. Το κριτήριο βέβαια καθαυτό είναι ποσοτικό και επομένως δε λαβαίνει υπόψη 
τις ποιοτικές επιπτώσεις, όμως οι τελευταίες μπορούν και πρέπει να συνεκτιμώνται 
για τη λήψη της τελικής απόφασης. 
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β. Ο λόγος Ωφελειών-Κόστους (Cost-Benefit Ratio). Παρόμοιο με το 
κριτήριο της Καθαράς Παρούσας Αξίας είναι και το κριτήριο του λό
γου ωφελειών-κόστους1, μόνο που εδώ αντί για τη διαφορά ωφελειών 
και κόστους λαμβάνεται το αποτέλεσμα της διαίρεσης αυτών, σε πα
ρούσες πάλι αξίες. Έτσι, ο σχετικός συνεπτυγμένος τύπος είναι: 

Bt 

Σ ο ( 1 + Γ ) 1 - , . . π/η 

η, σε απλούστερη μορφή: B/C. Ct 

Σ Ü (1+Γ) 1 

(Οι συμβολισμοί είναι οι ίδιοι με τους αντίστοιχους του προηγούμενου 
κριτηρίου). 

Σύμφωνα με το παραπάνω κριτήριο, μια επένδυση θεωρείται κα
ταρχήν συμφέρουσα εφόσον ο λόγος ωφελειών/κόστους είναι μεγαλύτε
ρος από τη μονάδα. Αν είναι μικρότερος ή ίσος, η επένδυση θεωρείται 
ασύμφορη ή αδιάφορη, αντίστοιχα. Και λέμε «καταρχήν», γιατί η εικό
να της αξιολογούμενης επένδυσης που δίνει το κριτήριο αυτό μπορεί 
να μεταβληθεί με τη συνεκτίμηση και των ποιοτικών επιπτώσεων της. 
Τούτο βέβαια δεν ενδιαφέρει το συζητούμενο ποσοτικό κριτήριο, ανα
φέρεται όμως για να τονισθεί ότι κατά την τελική επιλογή μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη και οι ποιοτικές επιπτώσεις των επενδύσεων. Για 
την περίπτωση πάλι (τη συνηθισμένη άλλωστε) που οι συνολικοί πόροι 
του Π.Δ.Ε. δεν επαρκούν για τη χρηματοδότηση όλων των σχεδίων 
επενδύσεων τα οποία έχουν λόγο ωφελειών/κόστους μεγαλύτερο από 
τη μονάδα, η προτίμηση θα πρέπει να δοθεί στα σχέδια επένδυσης με 
το μεγαλύτερο σχετικό λόγο, μέχρι να απορροφηθούν όλοι οι υπάρχον
τες πόροι. 

Και ο λόγος ωφελειών κόστους, όπως και η ΚΠΑ, εξαρτάται προ
φανώς από το ύψος του συντελεστή προεξόφλησης, από το έτος ανα
γωγής και από την περίοδο της ανάλυσης. Ένας υψηλός συντελεστής 
προεξόφλησης, π.χ., θα μειώσει περισσότερο τις ωφέλειες από το κό
στος (επειδή αυτές πραγματοποιούνται, κατά κανόνα και κατά μέσο ό
ρο, σε μεταγενέστερα σε σχέση με το κόστος έτη) με αποτέλεσμα να εμ
φανισθεί μικρός λόγος ωφελειών-κόστους. Το αντίθετο θα συμβεί αν ο 

1. Στην ουσία πρόκειται για άλλη μορφή του ίδιου κριτηρίου. 
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συντελεστής προεξόφλησης είναι χαμηλός κλπ. Για να έχουμε, επομέ
νως, συγκρίσιμα αποτελέσματα και με το εν λόγω κριτήριο αξιολόγη
σης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κοινός συντελεστής προεξόφλησης 
και κοινό έτος αναγωγής σε παρούσες αξίες. 

γ. Καθαρά Ετήσια Αξία (Net Annual Worth). Και το κριτήριο αυτό εί
ναι απλώς μία άλλη μορφή του κριτηρίου της Καθαράς Παρούσας 
Αξίας. Αντί δηλαδή να έχουμε μια αθροιστική παρούσα αξία της επέν
δυσης, για όλη τη διάρκεια της ζωής της, έχουμε ισοδύναμες συνολικά 
και ίσες μεταξύ τους ετήσιες αξίες. Η εκτίμηση της Καθαράς Ετήσιας 
Αξίας γίνεται ως εξής: Βρίσκουμε πρώτα τις συνολικές παρούσες αξίες 
των ωφελειών και του κόστους χωριστά. Στη συνέχεια μετατρέπουμε τα 
μεγέθη σε ετήσια ισοδύναμα, πολλαπλασιάζοντας τα με το συντελεστή 
επανάκτησης κεφαλαίου (capital recovery factor), που αντιστοιχεί στο 
επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο χρησιμοποιήθηκε και στα έτη ζωής 
της επένδυσης. Και, τέλος, αφαιρούμε το ισοδύναμο ετήσιο κόστος από 
τις ισοδύναμες ετήσιες ωφέλειες. Η διαφορά που προκύπτει είναι η Κα
θαρά Ετήσια Αξία. 

Ο τρόπος εκτίμησης φαίνεται καλύτερα με ένα παράδειγμα. Ας υπο
θέσουμε ότι ένα σχέδιο επένδυσης έχει παρούσα αξία ωφελειών 500 ε
κατ. δρχ., παρούσα αξία κόστους 300 εκατ. δρχ. και διάρκεια ζωής 30 
έτη, ενώ ο συντελεστής αναγωγής σε παρούσες αξίες είναι 10%. Από 
τους πίνακες του ανατοκισμού βρίσκουμε ότι ο συντελεστής επανάκτη
σης του κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στη διάρκεια ζωής της επένδυσης 
και στο επιτόκιο προεξόφλησης, είναι 0,10608. Αν πολλαπλασιάσουμε 
τις παρούσες αξίες των ωφελειών και του κόστους με το συντελεστή 
αυτό, θα έχουμε ετήσιες ωφέλειες 53 εκατ. δρχ. περίπου και ετήσιο κό
στος 32 εκατ. δρχ. περίπου. Η διαφορά των δύο αυτών μεγεθών, δηλα
δή τα 21 δισ. δρχ., είναι η Καθαρά Ετήσια Αξία της επένδυσης. 

Η Καθαρά Ετήσια Αξία, σαν κριτήριο αξιολόγησης επενδύσεων, 
χρησιμοποιείται όπως ακριβώς και η Καθαρά Παρούσα Αξία (αν δηλα
δή είναι θετική, η επένδυση θεωρείται συμφέρουσα, ενώ αν είναι αρνη
τική, η επένδυση θεωρείται ασύμφορη) και με τους ίδιους περιορισμούς 
(κοινός συντελεστής αναγωγής σε παρούσες αξίες για τα συγκρινόμενα 
σχέδια επένδυσης, κοινό έτος αναγωγής κλπ.). 

δ. Ο Συντελεστής Εσωτερικής Αποδοτικότητας (Internal Rate of Re
turn). Πρόκειται για το συντελεστή προεξόφλησης που εξισώνει την 
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παρούσα αξία των ωφελειών μιας επένδυσης με την παρούσα αξία του 
κόστους της, ή, με άλλη διατύπωση, για το συντελεστή προεξόφλησης 
που κάνει την παρούσα αξία όλης της ροής ωφελειών και κόστους ίση 
με μηδέν. Ο σχετικός τύπος (για τη β διατύπωση) είναι: 

Β0 Βι Β2 Β η 

(1+λ)° (1+λ) 1 (1+λ) 2 ( 1 + λ ) η 

ή συνοπτικότερα: 

B t 

y — - — = ο 

όπου λ, ο συγκεκριμένος συντελεστής προεξόφλησης, που εδώ ονομά
ζεται Συντελεστής Εσωτερικής Αποδοτικότητας, ενώ οι λοιποί συμβο
λισμοί παραμένουν όπως και στα προηγούμενα κριτήρια. 

Ο ΣΕΑ είναι μια μορφή συντελεστή μέσης αποδοτικότητας, η οποία 
όμως λαβαίνει υπόψη και το χρόνο που συμβαίνουν οι ωφέλειες και τό 
κόστος. Δε θεωρεί δηλαδή τα τελευταία ισοδύναμα, οποτεδήποτε και να 
συμβαίνουν, αλλά χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προεξόφλησης για να 
γίνουν ισοδύναμα. 

Η εκτίμηση του συντελεστή αυτού γίνεται με τη μέθοδο των διαδο
χικών προσεγγίσεων. Λαμβάνεται δηλαδή ένας συντελεστής προεξό
φλησης στην τύχη και αν η διαφορά ωφελειών/κόστους που θα προκύ
ψει με βάση αυτόν (από τη διαδικασία της προεξόφλησης) είναι θετική, 
δοκιμάζεται ένας μεγαλύτερος ενώ αν είναι αρνητική, δοκιμάζεται ένας 
μικρότερος, και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου η διαφορά μηδε
νισθεί. Ο συντελεστής που τη μηδενίζει είναι ο ζητούμενος. 

Ο ΣΕΑ, σαν κριτήριο επιλογής επενδύσεων, συγκρίνεται με μια 
ελάχιστη αποδοτικότητα, κατά προτίμηση ίση με το κοινωνικό επιτόκιο 
και, εφόσον είναι μεγαλύτερος από αυτήν, η αξιολογούμενη επένδυση 
θεωρείται κοινωνικά συμφέρουσα (με την επιφύλαξη να συνεκτιμηθούν 
και οι ποιοτικές επιπτώσεις) και επομένως θα πρέπει να αναλαμβάνεται, 
ενώ αν είναι μικρότερος, η επένδυση θεωρείται ασύμφορη και θα πρέπει 
να εγκαταλείπεται. Είναι βέβαια φανερό ότι, σε περίπτωση χρηματοδο
τικών περιορισμών, θα πρέπει να προτιμούνται τα σχέδια επένδυσης με 
το μεγαλύτερο σχετικά συντελεστή εσωτερικής αποδοτικότητας. 
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Τα παραπάνω βέβαια προϋποθέτουν ότι υπάρχει μόνο ένας ΣΕΑ 
για κάθε σειρά ωφελειών και κόστους, για κάθε δηλαδή σχέδιο επένδυ
σης. Αυτό όμως δε συμβαίνει πάντοτε, πράγμα που θεωρείται σαν μειο
νέκτημα του παραπάνω κριτηρίου. Πράγματι, σ' ορισμένες περιπτώσεις, 
τη σειρά των ετήσιων διαφορών στις ωφέλειες και το κόστος μπορούν 
να μηδενίσουν περισσότεροι από ένας συντελεστές προεξόφλησης. Για 
παράδειγμα, τη σειρά των ετήσιων καθαρών ωφελειών: —100, +600, 
—700, η οποία με την εφαρμογή του τύπου του ΣΕΑ γίνεται: —100, 
+600/(1+λ), —700/(1+λ)2, μηδενίζουν δύο συντελεστές προεξόφλησης: 
ο λ, = 3,42 και ο λ2 = 0,58. Επομένως, και βάσει του ορισμού, θα έχου
με δύο συντελεστές εσωτερικής αποδοτικότητας, με συνέπεια να μη 
γνωρίζουμε ποιο να χρησιμοποιήσουμε σαν κριτήριο επιλογής. Θα πρέ
πει όμως να λεχθεί ότι τέτοιες περιπτώσεις, με δύο δηλαδή ή περισσό
τερους ΣΕΑ, δεν είναι πολύ συχνές στην πράξη, γιατί προϋποθέτουν ό
τι η ροή των ετήσιων καθαρών ωφελειών μιας επένδυσης θα έχει και 
αρνητικά πρόσημα, μετά την εμφάνιση του πρώτου θετικού1. Αυτό ό
μως είναι μάλλον εξαίρεση. Ο κανόνας στο προκείμενο είναι το αρνητι
κό πρόσημο να υπάρχει μόνο κατά το πρώτο ή τα πρώτα χρόνια ζωής 
της επένδυσης, οπότε κυριαρχεί το κόστος κατασκευής, ενώ από τη 
στιγμή που οι ωφέλειες αρχίζουν να υπερτερούν σε σχέση με το κό
στος, από τη στιγμή δηλαδή που οι καθαρές ωφέλειες γίνονται θετικές, 
συνεχίζουν να παραμένουν θετικές για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της. 
Αρνητικές καθαρές ωφέλειες σε μεταγενέστερα χρόνια δικαιολογούνται 
ίσως μόνο σε περιπτώσεις που προγραμματίζονται για τότε ριζικές επι
σκευές και αντικαταστάσεις πολυδάπανων τμημάτων της επένδυσης. 

Τα παραπάνω τέσσερα κριτήρια (τα οποία στην ουσία είναι δύο, 
αφού τα τρία πρώτα αποτελούν απλές μορφές του ίδιου κριτηρίου) θεω
ρούνται τα ορθολογικότερα από τα βασικά. Το «βασικά» με την έννοια 
ότι είναι απλοί ποσοτικοί δείκτες και δεν περιέχουν θεωρία για το τι εί
ναι ωφέλεια και κόστος, πώς αποτιμώνται κλπ. (θέματα που αφήνονται 
ν' αποτελέσουν αντικείμενο της χρησιμοποιηθησόμενης μεθόδου αξιο
λόγησης)2. Πέρα από αυτά υπάρχουν βέβαια και χρησιμοποιούνται, κυ-

1. Περισσότεροι από ένας ΣΕΑ προκύπτουν και χωρίς την προϋπόθεση αυτή, αλ
λά είναι αρνητικοί (εκτός από έναν) και έτσι δε δημιουργείται πρόβλημα. 

2. Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της παραγράφου, η λέξη κριτήριο χρησιμο
ποιείται και με ευρύτερη έννοια, όπως π.χ. στην περίπτωση της Καθαρός Προστιθέμε
νης Αξίας (Net Value Added), η οποία αναφέρεται σαν κριτήριο αλλά εμπεριέχει και 
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ρίως στον ιδιωτικό τομέα, και άλλα, «προχειρότερα» και λιγότερο ορθο
λογικά κριτήρια (όπως είναι το κριτήριο της «μέσης αποδοτικότητας» 
(average rate of return), το κριτήριο της «περιόδου αποπληρωμής» της 
επένδυσης (the pay-off period — το κριτήριο δηλαδή που ιεραρχεί τα 
επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τον αριθμό των ετών τα οποία απαι
τούνται για την επανείσπραξη των κεφαλαίων που θα επενδυθούν κλπ.), 
αλλά δε θ' ασχοληθούμε εδώ μ' αυτά, επειδή μάλλον δεν ενδιαφέρουν 
τις δημόσιες επενδύσεις. 

Όσον αφορά τώρα την επιλογή ανάμεσα στα κριτήρια που αναφέρ
θηκαν σαν ορθολογικά και ειδικότερα ανάμεσα στην ΚΠΑ και το ΣΕΑ, 
αρκετή συζήτηση έχει γίνει στη σχετική βιβλιογραφία, εδώ όμως, και 
για λόγους συντομίας, θα λεχθούν μόνο τα εξής: 
— Κάτω από ορισμένες συνθήκες όπως: η πλήρης αξιοποίηση όλων 

των ευκαιριών επανεπένδυσης των ετήσιων ωφελειών, το κοινό αρ
χικό κόστος και η κοινή επενδυτική περίοδος1, και τα δύο κριτήρια 
δίνουν την ίδια πάντοτε ιεράρχηση σ' όλα τα αξιολογούμενα σχέδια 
επένδυσης και επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα επιλογής ανάμεσα 
τους. 

— Όταν δεν ισχύει κάποια από τις παραπάνω συνθήκες, είναι δυνατόν 
τα δύο κριτήρια να δίνουν διαφορετική ιεράρχηση στα επενδυτικά 
σχέδια, οπότε ενδέχεται, αν υπάρχουν χρηματοδοτικοί περιορισμοί, 
ένα σχέδιο να επιλέγεται με το ένα κριτήριο και να απορρίπτεται με 
το άλλο. Στην περίπτωση αυτή, η προτίμηση θα πρέπει να δοθεί 
μάλλον στο κριτήριο της ΚΠΑ, γιατί είναι συνεπέστερο και γιατί δί
νει μόνο μία λύση. 

— Τέλος, επειδή στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων την ορθή 
λύση στο πρόβλημα της κοινωνικής αξιολόγησης δίνουν και τα δύο 
συγκρινόμενα κριτήρια και επειδή το καθένα παρουσιάζει την κοινω
νική ωφελιμότητα με άλλο τρόπο (το ένα σαν απόλυτο μέγεθος και 
το άλλο σαν ποσοστό), κρίνεται σκόπιμο να εφαρμόζονται και τα 
δύο, ενώ η επιλογή, σε περίπτωση αμφισβήτησης, να βασίζεται στην 
ΚΠΑ. 

ιδιαίτερες απόψεις για το ποιες επιπτώσεις της επένδυσης αποτελούν ωφέλειες ή κό
στος κλπ. Η μορφή, συγκεκριμένα, της Προστιθέμενης Αξίας που χρησιμοποιεί η κοι
νή έκδοση του Unido και του Κέντρου Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Αραβικών Χω
ρών {Manual for Evaluation of Industrial Projects in Arab Countries, July 1976) δε 
θεωρεί κόστος αλλά περιλαμβάνει στην καθαρά αξία της επένδυσης τους μισθούς και 
τα ημερομίσθια, τους τόκους, τα ενοίκια, τους φόρους κλπ. 

1. Βλ. E.J. Mishan, Cost-Benefit Analysis, 1971, σελ. 236. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΩΦΕΛΕΙΩΝ-ΚΟΣΤΟΥΣ, 
ΤΟΥ UNIDO 

4.1. Τα κύρια χαρακτηριστικά και το γενικό πλαίσιο της μεθόδου 

Καταρχήν θα πρέπει ν' αναφερθεί ότι η μέθοδος που παρουσιάζεται 
στις Guidelines του UNIDO αφορά, κατά κύριο λόγο, σχέδια επένδυ
σης στο βιομηχανικό, με την ευρεία έννοια, χώρο (βιομηχανία, μεταλ
λεία, ενέργεια, εγγειοβελτιωτικά κλπ.), μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί, 
αν και λιγότερο ικανοποιητικά, και στον κοινωνικό χώρο (υγεία, εκπαί
δευση κλπ.). Εκείνο που βασικά προαπαιτείται είναι η δυνατότητα για 
ποσοτικές εκτιμήσεις των σημαντικότερων τουλάχιστον επιπτώσεων 
από αυτά τα σχέδια επενδύσεων, έστω και κατά έμμεσο τρόπο. Θα πρέ
πει επίσης να προστεθεί ότι η μέθοδος αυτή επιδιώκει να μεγιστοποιή
σει, αντί του κοινωνικού κέρδους, που αναφέρθηκε σε προηγούμενη πα
ράγραφο, το συνολικό οικονομικό κέρδος, την καθαρή δηλαδή συμβο
λή της επένδυσης στην εθνική οικονομία της χώρας. Το τελευταίο ό
μως το θεωρεί απλώς σα μέτρο έκφρασης του κοινωνικού κέρδους και 
όχι, με τη στενή έννοια, του χρηματικού κέρδους. Κατά τη μέθοδο αυ
τή, δηλαδή, δε διαχωρίζονται τα κοινωνικά κέρδη σε οικονομικά και 
μη, αλλά λαμβάνονται όλα μαζί, αφού πρώτα αναχθούν σε οικονομικές 
μονάδες (όταν αυτό είναι δυνατό). 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της παρουσιαζόμενης μεθόδου είναι, 
σε περίληψη, τα εξής: 
α. Η υιοθέτηση της άποψης ότι η πολιτεία επιδιώκει με τις δημόσιες 

επενδύσεις περισσότερους από έναν αντικειμενικούς σκοπούς και, 
επομένως, κατά την αξιολόγηση ενός συγκεκριμένου σχεδίου επέν
δυσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις σε όλους αυ
τούς τους σκοπούς και για τον καθένα χωριστά, 

β. Η χρησιμοποίηση για μονάδα μέτρησης της αξίας των επιπτώσεων 
«της σταθεράς αγοραίας αξίας του εγχώριου νομίσματος σε όρους 
συνολικής κατανάλωσης». Το κοινό δηλαδή μέτρο, με το οποίο γί
νονται αθροίσιμα ανόμοια πράγματα, δηλαδή οι ποσότητες των διά-
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φορών εισροών και εκροών μιας επένδυσης, και μάλιστα σχετικά με 
τους διάφορους σκοπούς, είναι η αξία που έχει μια μονάδα του εγ
χώριου νομίσματος crav χρησιμοποιείται στην αγορά καταναλωτι
κών αγαθών. 

γ. Η διάκριση των επιπτώσεων: σ' εκείνες που αυξάνουν (ή μειώνουν) 
τη συνολική κατανάλωση μέσα στη χώρα, σ' εκείνες που υποκαθι
στούν προϋπάρχουσα παραγωγή, σ' εκείνες που επηρεάζουν τη συ
ναλλαγματική κατάσταση της χώρας κλπ. Η διάκριση αυτή γίνεται 
για να μπορούν να επισημαίνονται και να αφαιρούνται οι μη πραγ
ματικές για το κοινωνικό σύνολο επιπτώσεις και οι πραγματικές να 
αποτιμώνται σε κοινωνικές τιμές, όταν οι τιμές της αγοράς δεν κρί
νονται αντιπροσωπευτικές των κοινωνικών αξιών, 

δ. Η χρησιμοποίηση κοινωνικών τιμών, κυρίως για ορισμένες σημαντι
κές εθνικές παραμέτρους, οι οποίες ενδιαφέρουν και έχουν εφαρμογή 
σε όλα τα σχέδια επένδυσης (συντελεστής προεξόφλησης, συνάλλαγ
μα, εργασία, κοινωνική τιμή της επένδυσης και συντελεστές στάθμι
σης σχετικά με τους διάφορους σκοπούς), 

ε. Η παρουσίαση των κοινωνικών τιμών με τη μορφή των αγοραίων τι
μών, συν (ή πλην) έναν παράγοντα προσαρμογής (Adjusting factor), 
ο οποίος αντιπροσωπεύει το μέγεθος της απόκλισης των δεύτερων 
από τις πρώτες, λόγω των ατελειών της αγοράς κλπ1. 

στ. Η εκτίμηση των επιπτώσεων από την επένδυση κατά διαδοχικά στά
δια, ώστε να είναι δυνατή η επισήμανση της επίδρασης του κάθε 
παράγοντα στο τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης. 

ζ. Η υπόθεση ότι οι κοινωνικές τιμές μερικών βασικών παραμέτρων (ό
πως ο συντελεστής προεξόφλησης και οι συντελεστές στάθμισης του 
εισοδήματος που ανακατανέμεται) θα πρέπει να προκύψουν, σε πρώ
το στάδιο, από την ίδια τη διαδικασία του προγραμματισμού των έρ
γων, επειδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις στις αναπτυσσόμενες χώ
ρες να εκτιμηθούν οι τιμές αυτές ανεξάρτητα από το πρόγραμμα και 
εκ των προτέρων, όπως θα λεχθεί αργότερα. 
Το γενικό, τώρα, πλαίσιο της μεθόδου του UNIDO μπορεί να λε

χθεί ότι συνίσταται στις εξής ευρύτερες δραστηριότητες ή φάσεις: 

1. Ο τρόπος αυτός παρουσίασης έχει το πρακτικό πλεονέκτημα ότι συγκεντρώνει 
την προσπάθεια της κοινωνικής αξιολόγησης μόνο στην εκτίμηση των διαφορών στις 
επιπτώσεις που προκύπτουν λόγω αυτής και δεν επαναλαμβάνει και την εκτίμηση 
των επιπτώσεων με βάση τις τιμές της αγοράς. 
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— Στον προσδιορισμό των αντικειμενικών σκοπών της επενδυτικής πο
λιτικής της χώρας. 

— Στην εκτίμηση των ποσοτικών1 επιπτώσεων που θα έχει η αξιολο
γούμενη επένδυση στη συνολική οικονομία της χώρας σε σχέση με 
καθένα σκοπό χωριστά και σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. 

— Στην εφαρμογή ποσοτικών κριτηρίων για τη μέτρηση των ποσοτι
κών επιπτώσεων. 

— Στην παρουσίαση και αξιολόγηση των ποιοτικών2 επιπτώσεων και 
στην εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων. 
Ο προσδιορισμός των αντικειμενικών σκοπών είναι απαραίτητος, 

γιατί, όπως έχει αναφερθεί, οι ωφέλειες και το κόστος δεν είναι έννοιες 
απόλυτες αλλά σχετικές με κάποιο σκοπό. 

Η εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώσεων από την αξιολογούμενη 
επένδυση, στη συνέχεια, αποτελεί το ουσιαστικότερο, το πιο εκτεταμένο 
αλλά και το πιο προβληματικό μέρος της όλης αξιολόγησης. Η προ
βληματικότητα του, ειδικότερα, αναφέρεται κυρίως στα θέματα: i) του 
προσδιορισμού των τελικών μεταβολών στις ποσότητες των διάφορων 
αγαθών και υπηρεσιών της εθνικής οικονομίας, τις οποίες θα προκαλέ
σει η αξιολογούμενη επένδυση με την κατασκευή και τη λειτουργία της 
(προβλήματα εξωτερικών οικονομιών, μεταβιβαστικών πληρωμών 
κλπ.), ii) της ορθής αποτίμησης των μεταβολών αυτών (εύρεση κατάλ
ληλων τιμών κλπ.), iii) της συγκρισιμότητας των επιπτώσεων σχετικά 
με τους διάφορους σκοπούς (κατάλληλοι συντελεστές στάθμισης) και 
ίν) της αναγωγής των επιπτώσεων σε παρούσες αξίες (εκτίμηση κοινω
νικού επιτοκίου). Λόγω της κυριαρχικής σημασίας και της μεγάλης 
έκτασης της, η φάση αυτή διακρίνεται σε στάδια σχετικά με καθένα αν
τικειμενικό σκοπό (όπως θα δούμε παρακάτω), ώστε να μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ευκολότερα. Η χωριστή εκτίμηση των επιπτώσεων κα
τά τους διάφορους σκοπούς διευκολύνει τη χωριστή ποσοτική αξιολό
γηση, ώστε να γνωρίζει κανείς, και κυρίως η πολιτική εξουσία, που έ
χει και την τελική ευθύνη, πόσο προωθείται ο κάθε σκοπός από την 
πραγματοποίηση της επένδυσης και ποια είναι η θυσία σ' ένα σκοπό 
από την επιδίωξη ενός άλλου (π.χ. θυσία στη συνολική κατανάλωση 

1. Το «ποσοτικών» χρησιμοποιείται εδώ σε αντιδιαστολή με το «ποιοτικών» και 
καλύπτει τόσο τις ποσότητες σε φυσικά μεγέθη όσο και τις αξίες αυτών σε χρηματικά 
μεγέθη. 

2. Ποιοτικές επιπτώσεις είναι εκείνες που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. 
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από την επιδίωξη της ανακατανομής του εισοδήματος). 
Η εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτικών κριτηρίων δεν αποτελεί 

στην ουσία ιδιαίτερη φάση της μεθόδου, αλλά απλή διαδικασία έκφρα
σης των ποσοτικών επιπτώσεων της επένδυσης με ποσοτικούς δείκτες, 
διακρίνεται όμως γιατί δίνει το ποσοτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης, 
δη-λαδή τη μετρήσιμη ωφελιμότητα της επένδυσης, κατά τρόπο απλό 
και κατανοητό και έτσι διευκολύνει την ιεράρχηση κατ' αξία των διά
φορων σχεδίων επενδύσεων. 

Η αξιολόγηση των ποιοτικών επιπτώσεων, τέλος, η οποία συνίστα
ται κατά βάση στην επισήμανση και την κριτική παρουσίαση τους 
(βαθμός σημαντικότητας, κατεύθυνση τους — θετική ή αρνητική κλπ.) 
συμπληρώνει το έργο της αξιολόγησης και επιτρέπει την εξαγωγή των 
τελικών συμπερασμάτων. 

Με τις παραπάνω φάσεις της μεθόδου του UNIDO θα ασχοληθούμε 
αναλυτικότερα στη συνέχεια. 

4.2. Προσδιορισμός αντικειμενικών σκοπών 

Συνήθως οι επενδυτικοί σκοποί των διάφορων χωρών δεν διατυπώ
νονται με σαφήνεια και επομένως απαιτείται να προσδιοριστούν έμμεσα 
από σχετικές κρατικές εκδηλώσεις και ενέργειες (διακηρυσσόμενοι σκο
ποί για συγκεκριμένα έργα που εκτελούνται από το κράτος, επιδότηση 
ιδιωτικών έργων που εξυπηρετούν ορισμένους σκοπούς, όπως π.χ. την 
αύξηση της απασχόλησης κλπ.). Γενική πάντως είναι η παραδοχή ότι: 
η μεγιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης αποτελεί, για όλες σχεδόν 
τις χώρες, τον κυριότερο αντικειμενικό σκοπό του επενδυτικού τους 
προγράμματος. Τούτο φαίνεται από το γεγονός ότι όλες οι χώρες σήμε
ρα επιδιώκουν στα οικονομικά τους προγράμματα την ανύψωση του 
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων τους, γιατί αυτό αποτελεί την κύρια 
έκφραση του απώτερου σκοπού κάθε κρατικής δραστηριότητας, που εί
ναι η κοινωνική ευημερία. Και βασική έκφραση του βιοτικού επιπέδου 
αποτελεί η συνολική κατανάλωση. Όσο περισσότερα αγαθά καταναλώ
νει μια χώρα τόσο υψηλότερο θεωρείται ότι είναι το βιοτικό επίπεδο 
και η ευημερία της. Επομένως, για να πραγματοποιηθεί η κοινωνική 
αξιολόγηση ενός σχεδίου επένδυσης, θα πρέπει, κατά κύριο λόγο, να 
εκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις του στη συνολική 
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κατανάλωση. Όσο θετικότερες είναι οι επιπτώσεις αυτές τόσο πιο ωφέ
λιμη θα είναι η επένδυση. 

Σημαντικό σκοπό, επίσης, αποτελεί και η ανακατανομή του εισοδή
ματος ανάμεσα στα διάφορα άτομα και τάξεις. Μια λιγότερο ανισομερής 
κατανομή θεωρείται κάτι το επιθυμητό, γιατί αυξάνει την κοινωνική 
ευημερία, λόγω της υποτιθέμενης φθίνουσας οριακής χρησιμότητας του 
εισοδήματος. Το εισόδημα των πλούσιων, δηλαδή, υποτίθεται ότι έχει 
μικρότερη οριακή χρησιμότητα από το εισόδημα των φτωχών και, επο
μένως, όταν μεταφέρεται εισόδημα από τους πλούσιους στους φτωχούς 
αυξάνεται η συνολική ευημερία της χώρας και αντίστροφα1. 

Σαν βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής αναφέρεται μερικές 
φορές και η μεγιστοποίηση του ρυθμού αύξησης του εθνικού εισοδήματος. 
Ο σκοπός, όμως, αυτός μόνο σαν εναλλακτικός στο σκοπό της μεγι
στοποίησης της συνολικής κατανάλωσης θα μπορούσε να θεωρηθεί και 
όχι σαν παράλληλος του, αφού, μακροχρόνια, εισόδημα και κατανάλω
ση συμπίπτουν. Το εισόδημα, δηλαδή, μακροχρόνια μετατρέπεται σε 
κατανάλωση, δεδομένου ότι και το τμήμα αυτού που δεν καταναλώνε
ται άμεσα, αλλά επενδύεται, αποσκοπεί στη δημιουργία μελλοντικής 
κατανάλωσης. 

Μια άλλη κρατική επιδίωξη, που θεωρείται επίσης από ορισμένους 
σαν αντικειμενικός σκοπός των κρατικών επενδύσεων, είναι και η αύξη
ση της απασχόλησης. Συνήθως όμως η απασχόληση δεν αποτελεί αυτο
τελή σκοπό αλλά μέσο δημιουργίας κατανάλωσης ή και ανακατανομής 
του εισοδήματος2. Αυτοτελή σκοπό αποτελεί η απασχόληση μόνο στις 

1. Ενώ δεν αμφισβητείται σοβαρά το ενδιαφέρον του κράτους για μια δικαιότερη 
κατανομή του εισοδήματος, ορισμένοι αμφισβητούν τη σκοπιμότητα θεώρησης του 
ενδιαφέροντος αυτού σα σκοπού της επενδυτικής πολιτικής. Αυτοί υποστηρίζουν ότι 
το κράτος έχει στη διάθεση του άλλους αμεσότερους τρόπους (κυρίως τη δημοσιονο
μική και την πιστωτική πολιτική και τις κοινωνικές παροχές) για την επίτευξη της 
επιθυμητής κατανομής του εισοδήματος. Στις αντιρρήσεις, όμως, αυτές οι Guidelines 
ορθά απαντούν ότι σημασία έχει η πραγματική κατάσταση, και αυτή μας λέει ότι πα
ρόλο που υπάρχουν οι υπόλοιποι, εκτός από τις επενδύσεις, τρόποι δικαιότερης κατα
νομής του εισοδήματος, πολλές χώρες έχουν έντονο το πρόβλημα της ανισοκατανο-
μής. Γι' αυτό δε θεωρείται άσκοπο να χρησιμοποιηθεί και ένα ακόμη μέσο, δεδομένου 
ότι και τα άλλα έχουν αρκετούς περιορισμούς ή και μεγάλο κόστος. 

2. Το ενδιαφέρον, επομένως, για την απασχόληση λαμβάνεται υπόψη με την εκτί

μηση των επιπτώσεων της επένδυσης σχετικά με τους σκοπούς μεγιστοποίησης της 

κατανάλωσης και ανακατανομής του εισοδήματος. 
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περιπτώσεις που η παρατεινόμενη ανεργία θεωρείται ότι καταστρέφει 
την ειδίκευση των ανέργων ή μειώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα 
και όταν υπάρχει σοβαρή διαρθρωτική ανεργία. 

Αντικειμενικό σκοπό για πολλές, κυρίως υπανάπτυκτες, χώρες απο
τελεί πολλές φορές και η αυτάρκεια και η μείωση της εξάρτησης από 
άλλες χώρες. Όσο πιο πολύ συμβάλλει μια επένδυση στην κατεύθυνση 
αυτή τόσο πιο επιθυμητή είναι. Στην πράξη, βέβαια, είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθεί η συμβολή μιας επένδυσης στη μείωση της εξάρτησης. 
Ένα χονδρικό, πάντως, αλλά συνηθισμένο μέτρο έκφρασης της συμβο
λής αυτής είναι η επίπτωση της επένδυσης στο ισοζύγιο εξωτερικών 
πληρωμών της χώρας. Όσο θετικότερη είναι η επίπτωση αυτή τόσο 
προτιμότερη είναι η επένδυση. 

Οι δύο τελευταίοι σκοποί (της απασχόλησης και της αυτάρκειας) 
μαζί με άλλους κοινωνικούς στόχους, όπως η εξάπλωση της εκπαίδευ
σης, η ανάπτυξη μιας πολύ καθυστερημένης περιοχής, η παραγωγή ορι
σμένων ιδιαίτερης σημασίας προϊόντων κλπ., μπορούν να υπαχθούν σε 
μια γενικότερη κατηγορία σκοπών που ονομάζεται «σκοποί αξίας» (Me
rk wants). Χαρακτηριστικό των σκοπών αυτών είναι ότι η σπουδαιότη
τα τους δεν προσδιορίζεται από τα άτομα στην αγορά αλλά από την 
κοινωνία σαν σύνολο. Η κοινωνία σαν σύνολο, δηλαδή, κρίνει αν έχει 
ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα, και κατά πόσο, η μείωση της εξάρτη
σης από άλλες χώρες, η γενίκευση της εκπαίδευσης, η πολιτιστική ανά
πτυξη κλπ. Τα άτομα, μεμονωμένα, έχουν μειωμένη πληροφόρηση και, 
κυρίως, μειωμένη ορατή επίπτωση από την ικανοποίηση των σκοπών 
αυτών. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των εν λόγω σκοπών είναι ότι οι 
επιπτώσεις μιας επένδυσης σχετικά με αυτούς ποσοτικοποιούνται πολύ 
δύσκολα αν όχι καθόλου και γι' αυτό συνήθως λαμβάνονται υπόψη κα
τά την εκτίμηση των ποιοτικών στοιχείων της επένδυσης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι σημαντικότεροι τελικοί σκοποί 
της επενδυτικής πολιτικής είναι: η αύξηση της συνολικής κατανάλω
σης, η ανακατανομή του εισοδήματος και η μείωση της εξάρτησης από 
άλλες χώρες. Απ' αυτούς, ο τελευταίος είναι προτιμότερο, κατά τις 
Guidelines πάντοτε, να μη θεωρείται σαν τελικός σκοπός και η συμβο
λή των διάφορων σχεδίων επενδύσεων σ' αυτόν να λαμβάνεται υπόψη 
με την αποτίμηση των συναλλαγματικών επιπτώσεων με βάση την κοι
νωνική τιμή του συναλλάγματος, στη θέση της επίσημης, όπως θα δού
με αργότερα. Μένουν επομένως οι δύο πρώτοι, σχετικά με τους 
οποίους και θα παρουσιαστεί το έργο της αξιολόγησης παρακάτω. 
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4.3. Εκτίμηση ποσοτικών επιπτώσεων 

Η φάση της εκτίμησης των ποσοτικών επιπτώσεων υποδιαιρείται σε 
δύο μερικότερες φάσεις, όσοι είναι και οι σκοποί που επιλέχτηκαν πα
ραπάνω, δηλαδή η μεγιστοποίηση της συνολικής κατανάλωσης και η 
ανακατανομή του εισοδήματος. 

4.3.1. Εκτίμηση ποσοτικών επιπτώσεων σε σχέση με το σκοπό μεγι
στοποίησης της συνολικής κατανάλωσης 

Για να γίνει καλύτερα κατανοητή η φάση αυτή, δεδομένου ότι απο
τελεί και το κύριο μέρος της κοινωνικής αξιολόγησης, τη διακρίνουμε 
στα εξής τέσσερα στάδια: 
α. Στον προσδιορισμό των ετήσιων ροών ωφελειών και κόστους, 

σε φυσικά μεγέθη (τόνους, κυβικά μέτρα κλπ.), στην επισήμανση δη
λαδή κάθε μεταβολής που θα προκαλέσει η επένδυση στις ποσότητες 
των αγαθών και των υπηρεσιών της συνολικής οικονομίας (με τις 
εισροές και το προϊόν της), ανεξάρτητα ποιος επωφελείται ή ποιος 
επιβαρύνεται από αυτές και για ολόκληρη την προβλεπόμενη διάρ
κεια της ζωής της. 

β. Στη χρηματική αποτίμηση των μεταβολών στις ποσότητες, δηλαδή 
τη μετατροπή των ποσοτήτων σε αξίες με βάση τις κατάλληλες τι
μές. 

γ. Στην προσαρμογή των εκτιμώμενων μεταβολών στις αξίες για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων από την αβεβαιότητα και τους κιν
δύνους της επένδυσης, 

δ. Στην αναγωγή των ετήσιων ποσοτικών επιπτώσεων σε παρούσες 
αξίες, ώστε αυτές να γίνουν χρονικά συγκρίσιμες. 

α. Προσδιορισμός των ποσοτικών ροών ωφελειών και κόστους (σε φυσι
κά μεγέθη) κατά έτος 

Οι επιπτώσεις μιας επένδυσης στην εθνική οικονομία σε σχέση με 
το σκοπό της συνολικής κατανάλωσης συνιστούν τις σχετικές ωφέλειες 
και το σχετικό κόστος αυτής. Σύμφωνα λοιπόν με τις Guidelines του 
UNIDO και σε σχέση με το συζητούμενο σκοπό, ωφέλειες είναι τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην οικονομία χάρη στην 
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επένδυση, και κόστος τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αφαιρούνται από 
την υπόλοιπη οικονομία εξαιτίας της. Ο ορισμός δηλαδή του κόστους 
είναι αντίστροφος από τον ορισμό των ωφελειών. Έτσι η διάκριση των 
ωφελειών και του κόστους είναι ζήτημα πρόσημου (+ ή —). Το κόστος 
σημαίνει αρνητική ωφέλεια και αντίστροφα. 

Η έννοια αυτή των ωφελειών και του κόστους είναι βέβαια γενική 
και καλύπτει τόσο τις άμεσες επιπτώσεις στη συνολική κατανάλωση ό
σο και τις έμμεσες, τόσο τις επιπτώσεις στον επενδυτή όσο και τις επι
πτώσεις σε οποιονδήποτε τρίτο. Οι μόνες επιπτώσεις που μένουν έξω 
από αυτήν την έννοια είναι τα μεταβιβαστικά στοιχεία, τα αγαθά δηλα
δή και οι υπηρεσίες που επιφέρει μεν η επένδυση σε ορισμένα άτομα 
αλλά που ταυτόχρονα τα αφαιρεί από άλλα ή από το κράτος. Τα στοι
χεία αυτά δεν επηρεάζουν τη συνολική κατανάλωση και επομένως δεν 
αποτελούν ωφέλειες και κόστος σχετικά με το σκοπό αυτό (επηρεάζουν 
όμως την ανακατανομή του εισοδήματος, όπως θα δούμε αργότερα, και 
επομένως θα ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων σχε
τικά με το σκοπό αυτό). 

Οι ωφέλειες και το κόστος, κατά την παραπάνω έννοια, έχουν βέ
βαια δύο διαστάσεις: την ποσοτική (ποσότητες σε φυσικά μεγέθη), την 
οποία εξετάζουμε εδώ και τη διάσταση της χρηματικής αποτίμησης, 
την οποία θα δούμε στην επόμενη παράγραφο. 

Ο προσδιορισμός τώρα των ποσοτικών ροών ωφελειών και κόστους 
αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα. Ειδικότερα: 

Ο προσδιορισμός των ποσοτικών ροών των άμεσων ωφελειών αντι
μετωπίζει το πρόβλημα, αν το φυσικό προϊόν αυτής αυξάνει ισόποσα 
τη συνολική προσφορά στην οικονομία ή, αντίθετα, υποκαθιστά 
προϋπάρχουσα προσφορά, εκτοπίζει δηλαδή το προϊόν άλλης επένδυ
σης. Στην πρώτη περίπτωση οι άμεσες ωφέλειες αποτελούνται προφα
νώς από το φυσικό αυτό προϊόν, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, της υπο
κατάστασης, οι ωφέλειες αποτελούνται από τους πόρους που απελευθε
ρώνονται επειδή παύει να λειτουργεί, ή μειώνει την παραγωγή της η 
μονάδα η οποία υποκαθίσταται. Το τελευταίο οφείλεται στο ότι η κοι
νωνία συνολικά δεν πραγματοποιεί, στην περίπτωση αυτή, καμία αύξη
ση της προσφοράς του παραγόμενου από τη νέα επένδυση προϊόντος 
αλλά ωφελείται από την αύξηση της προσφοράς των πόρων που αποδε
σμεύονται με το σταμάτημα της λειτουργίας της μονάδας που υποκαθί
σταται. 

Ο προσδιορισμός των ποσοτικών ροών του άμεσου κόστους αντιμε
τωπίζει το αντίστοιχο πρόβλημα, αν οι εισροές της επένδυσης έχουν 
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σαν αποτέλεσμα την ισόποση μείωση της διαθέσιμης ποσότητας τους 
στη λοιπή οικονομία, οπότε το κόστος θα αποτελείται από τις πραγμα
τικές αυτές φυσικές εισροές (χ ανθρωποώρες, ψ ώρες μηχανημάτων, ω 
τόνοι καυσίμων κλπ.), ή αν αφήνουν ανεπηρέαστη την παραπάνω πο
σότητα, επειδή δημιουργείται νέα ισόποση προσφορά, σα συνέπεια της 
αυξημένης ζήτησης. Στην τελευταία περίπτωση, το κόστος αποτελείται 
από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγω
γή των νέων αυτών εισροών. Αν, π.χ., η εξεταζόμενη επένδυση χρειάζε
ται 1000 τον. τσιμέντο, το οποίο όμως δε θα αφαιρεθεί από την υπόλοι
πη οικονομία, αλλά θα παραχθεί επιπρόσθετα από τα εργοστάσια τσι
μέντου, με τη χρησιμοποίηση χ ημερών εργασίας, ψ τόνων πετρελαίου, 
ω ωρών χρήσης μηχανημάτων κλπ., το κόστος της επένδυσης για το 
τσιμέντο θα είναι η αφαίρεση από την οικονομία των πόρων αυτών. 

Είναι προφανές ότι ο προσδιορισμός των άμεσων ωφελειών και του 
άμεσου κόστους είναι ευκολότερος στις περιπτώσεις της ισόποσης αύ
ξησης της συνολικής προσφοράς του προϊόντος και της ισόποσης μείω
σης της διατιθέμενης ποσότητας των εισροών μιας επένδυσης στην 
υπόλοιπη οικονομία. Στις περιπτώσεις αυτές ο οικονομικός αναλυτής 
χρησιμοποιεί απλώς τα τεχνικά στοιχεία της μελέτης. Μόνο που τα κα
τατάσσει με τρόπο που να διευκολύνεται η κοινωνική αποτίμηση τους. 
Συγκεκριμένα, οι ωφέλειες διακρίνονται συνήθως: σε ωφέλειες σε κατα
ναλωτικά αγαθά, σε ωφέλειες σε παραγωγικά αγαθά, σε ωφέλειες σε εγ
χώριο νόμισμα και σε ωφέλειες σε ξένο νόμισμα. Το κόστος διαχωρίζε
ται σε κόστος σε παραγωγικά αγαθά, σε συναλλαγματικό κόστος, σε 
κόστος εργασίας, γης κλπ. Η διάκριση αυτή επιτρέπει ορισμένες έμμε
σες εκτιμήσεις της αξίας των παραγόμενων αγαθών (με τον υπολογισμό 
του καθαρού κέρδους που πραγματοποιεί ο παραγωγός από τις εισροές 
τις οποίες αγοράζει) και, κυρίως, διευκολύνει τη χρησιμοποίηση λογι
στικών ή κοινωνικών τιμών, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες των 
οποίων η αγοραία τιμή αποκλίνει περισσότερο από την κοινωνική τους 
αξία, όπως θα δούμε παρακάτω. Η διάκριση των ωφελειών και του κό
στους σε εγχώριο και σε ξένο νόμισμα, ειδικότερα, επιτρέπει την εκτί
μηση των ποσοτικών επιπτώσεων από την επένδυση στο ισοζύγιο εξω
τερικών πληρωμών της χώρας, δεδομένου ότι σε πάρα πολλές περιπτώ
σεις, εκείνο που επηρεάζεται από τις εισροές και το προϊόν των επενδύ
σεων δεν είναι η εσωτερική αγορά αλλά το συναλλαγματικό ισοζύγιο. 

Στις άλλες περιπτώσεις προσδιορισμού των άμεσων ωφελειών και 
του κόστους, της υποκατάστασης δηλαδή της παραγωγής που 
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προϋπάρχει και της χρησιμοποίησης νεοπαραγόμενων εισροών, δη
μιουργούνται περισσότερες δυσκολίες αλλά αυτές έχουν μάλλον πρα
κτικό χαρακτήρα. Θεωρητικά προβλήματα δεν υπάρχουν ούτε εδώ. 
Απλώς, αντί για τα προϊόντα της επένδυσης θα λαμβάνονται υπόψη οι 
παραγωγικοί συντελεστές που αποδεσμεύονται εξαιτίας της υποκατά
στασης και αντί για τις εισροές θα λαμβάνονται υπόψη οι συντελεστές 
παραγωγής των εισροών αυτών. 

Μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζει ο προσδιορισμός των ποσοτι
κών ροών των έμμεσων ωφελειών και του έμμεσου κόστους. Οι Guide
lines επισημαίνουν δύο σχετικές κατηγορίες: α) τις εξωτερικές οικονο
μίες και β) τις επιπτώσεις στην κατανομή του εισοδήματος ανάμεσα 
στην κατανάλωση και την επένδυση. 

Η πρώτη κατηγορία, όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνει τις ωφέλειες 
και το κόστος που προκαλεί η επένδυση (χωρίς να το επιδιώκει) σε τρί
τους ή στην κοινωνία συνολικά και οι οποίες δε λαμβάνονται υπόψη 
στους λογαριασμούς του επενδυτή. Για να προσδιοριστούν οι ωφέλειες 
της κατηγορίας αυτής, καταρχήν, θα πρέπει να αποκλεισθούν εκείνες 
που είναι κοινές σε όλα τα σχέδια επένδυσης ενός κλάδου και που συ
νήθως είναι αρκετά ασαφείς. Τέτοιες ωφέλειες είναι, για παράδειγμα, η 
δημιουργία επιχειρηματικού πνεύματος και η εισαγωγή σύγχρονων με
θόδων και τεχνολογίας (που συνήθως αποδίδονται στα διάφορα βιομη
χανικά σχέδια επένδυσης), η βελτίωση του πνευματικού επιπέδου (που 
αποδίδεται στα εκπαιδευτικά επενδυτικά σχέδια) κλπ. Οι παραπάνω 
ωφέλειες παίζουν ίσως ένα ρόλο στην κατανομή των επενδυτικών κε
φαλαίων κατά κλάδο, δε βοηθούν όμως καθόλου την επιλογή μεταξύ 
σχεδίων επενδύσεων μέσα στον ίδιο κλάδο. Οι υπόλοιπες εξωτερικές 
επιπτώσεις, που μπορούν να εξατομικευτούν για ένα συγκεκριμένο σχέ
διο επένδυσης (π.χ. οι συγκοινωνιακές ωφέλειες μιας περιοχής από ένα 
δρόμο που κατασκευάσθηκε για την προσπέλαση σ' ένα μεγάλο ξενοδο
χείο, οι ωφέλειες στους εργαζόμενους με τη μορφή κατοικίας, φαγητού 
κλπ., οι ζημιές στους γείτονες από τη ρύπανση που προκαλεί μια τσι
μεντοβιομηχανία κλπ.) θα πρέπει να διακρίνονται σε εκείνες που είναι 
δυνατό να μετρηθούν ποσοτικά και σε εκείνες που αυτό είναι πρακτικά 
αδύνατο. Οι πρώτες προφανώς θα πρέπει να προσδιορίζονται και να με
τριούνται ποσοτικά ώστε, αφού αποτιμηθούν στη συνέχεια σε χρηματι
κές μονάδες, να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή του ποσοτικού 
κριτηρίου αξιολόγησης. Οι τελευταίες θα πρέπει απλώς να περιγράφον
ται και να δείχνεται η κατεύθυνση και ο βαθμός της σημαντικότητας 
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τους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη στην ποιοτική αξιολόγηση. 
Η δεύτερη κατηγορία έμμεσων ωφελειών ή κόστους αναφέρεται 

στην κοινωνική αξία που χάνεται ή κερδίζεται από τη μεταβολή που 
επιφέρει μια επένδυση στις λοιπές επενδύσεις της χώρας και, κατά συ
νέπεια, στην κατανομή του εισοδήματος ανάμεσα στην κατανάλωση και 
την επένδυση. Έχει δε κοινωνική αξία η παραπάνω μεταβολή επειδή εί
ναι γενικά παραδεκτό ότι στις αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες το ει
σόδημα που πηγαίνει στις επενδύσεις έχει μεγαλύτερη αξία για το κοι
νωνικό σύνολο από το εισόδημα που πηγαίνει στην κατανάλωση. Το 
τελευταίο οφείλεται στο ότι δεν κρίνεται ικανοποιητική για την κοινω
νία συνολικά η υπάρχουσα, με βάση τις ατομικές προτιμήσεις των με
λών της, κατανομή του εισοδήματος ανάμεσα στην κατανάλωση και 
την επένδυση, και τούτο γιατί τα άτομα θεωρείται ότι έχουν ατελή ενό
ραση και ανεπαρκή φροντίδα για το μέλλον. Τα άτομα, δηλαδή, σαν 
ανεξάρτητες εισοδηματικές μονάδες, και όχι σα μέλη του κοινωνικού 
συνόλου, δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρούσα κατανάλωση, 
από όσο δίνουν στη μελλοντική, και επομένως επενδύουν λιγότερα. 

Η εκτίμηση τώρα των ωφελειών και του κόστους της κατηγορίας 
αυτής απαιτεί, από τη μια μεριά τον προσδιορισμό της προβλεπόμενης 
καθαρής αύξησης ή μείωσης στις λοιπές επενδύσεις (από την κατα
σκευή και τη λειτουργία του εξεταζόμενου σχεδίου επένδυσης)1 και από 
την άλλη τη χρηματική αποτίμηση της μεταβολής που αναφέρθηκε. Η 
αποτίμηση όμως αποτελεί πρόβλημα της επόμενης παραγράφου. Το ζή
τημα εδώ είναι μόνο ο προσδιορισμός της επίπτωσης του επενδυτικού 
σχεδίου στις λοιπές επενδύσεις της χώρας. Πόσο δηλαδή τις αυξάνει ή 
τις μειώνει: 

Μια μέθοδος υπολογισμού της επίπτωσης αυτής είναι η τεχνολογι
κή, η ανάλυση δηλαδή όλων των εισροών και εκροών του σχεδίου 
επένδυσης και η διάκριση τους σε επενδυτικά και σε καταναλωτικά 
αγαθά. Τα πρώτα θεωρούνται ότι αυξάνουν ή μειώνουν τις λοιπές επεν
δύσεις, ανάλογα με το αν παράγονται από το σχέδιο επένδυσης ή απο
σύρονται από τη λοιπή οικονομία για να χρησιμοποιηθούν σ' αυτό, ενώ 
τα δεύτερα ότι αυξάνουν ή μειώνουν τη συνολική κατανάλωση. 

1. Η μείωση στις λοιπές επενδύσεις θα προκληθεί κυρίως από το τμήμα των κεφα
λαίων υλοποίησης του εξεταζόμενου σχεδίου επένδυσης, που θα προέλθει από τα συ
νολικά επενδυτικά κεφάλαια της χώρας, ενώ η αύξηση θα προέλθει από την επανεπέν
δυση των κερδών του εν λόγω σχεδίου επένδυσης. 
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Μια δεύτερη και πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι αυτή που βασίζεται 
στα υποδείγματα κατανομής του εισοδήματος (ανάμεσα στην κατανά
λωση και την επένδυση) των εισοδηματικών τάξεων που επιβαρύνονται 
με το κόστος ή καρπούνται τις ωφέλειες του σχεδίου επένδυσης. Εδώ 
χρειάζονται δύο στοιχεία: α) ο προσδιορισμός της κατανομής του κό
στους και των εισπράξεων του σχεδίου ανάμεσα στις διάφορες εισοδη
ματικές τάξεις και β) η οριακή ροπή προς επένδυση των τάξεων αυτών. 
Το γινόμενο των δύο αυτών στοιχείων δίνει την αύξηση ή μείωση στις 
συνολικές επενδύσεις. 

Η επιλογή μεταξύ των δύο αυτών μεθόδων εξαρτάται από το αν πε
ριοριστικός παράγοντας των επενδύσεων είναι η προσφορά ορισμένων 
επενδυτικών αγαθών, οπότε προτιμάται η πρώτη, ή η ύπαρξη επαρκούς 
αποταμίευσης, οπότε προτιμάται η δεύτερη. 

Παρόλα αυτά και τα άλλα προβλήματα του, ο προσδιορισμός των 
ποσοτικών ροών ωφελειών και κόστους φαίνεται σε πρώτη ματιά ότι 
αποτελεί εύκολο στάδιο για τον αξιολογητή, επειδή αναφέρεται σε τε
χνικά δεδομένα τα οποία θεωρείται ότι καλύπτονται από την τεχνική 
μελέτη ενός σχεδίου επένδυσης. Στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ 
δύσκολο και σημαντικό στάδιο, γιατί πολλά στοιχεία φυσικών ροών 
δεν υπάρχουν στις σχετικές μελέτες (κυρίως οι έμμεσες επιπτώσεις), ή 
τα υπάρχοντα δεν είναι κατάλληλα για αξιολόγηση με τη μορφή που 
δίνονται, και, επίσης, γιατί το στάδιο αυτό αποτελεί τη βάση των υπό
λοιπων σταδίων αξιολόγησης1. 

β. Χρηματική αποτίμηση των ποσοτικών ροών ωφελειών-κόστους 

Ύστερα από το στάδιο του προσδιορισμού των ποσοτικών ροών 
ωφελειών και κόστους (ή ταυτόχρονα μ' αυτό) ακολουθεί το στάδιο της 
χρηματικής τους αποτίμησης, της μετατροπής δηλαδή των ροών αυτών 
σε αξίες. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να γνωρίζουμε αφενός τη μονά
δα μέτρησης των αξιών που θα χρησιμοποιήσουμε και αφετέρου τις κα
τάλληλες τιμές των εισροών και των εκροών της επένδυσης. Οι κατάλ-

1. Μολονότι εννοιολογικά ο προσδιορισμός των ποσοτικών ροών ωφελειών και 
κόστους είναι διακεκριμένο στάδιο της εκτίμησης των ποσοτικών επιπτώσεων, στην 
πράξη συνήθως γίνεται ταυτόχρονα με το β' στάδιο, δηλαδή το στάδιο της χρηματι
κής αποτίμησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι πολλά στοιχεία δίνονται κα
τευθείαν σε χρηματικές αξίες και όχι σε φυσικά μεγέθη (όπως για παράδειγμα οι μετα
βιβαστικές εισπράξεις και πληρωμές). 
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ληλες αυτές τιμές ονομάζονται συνήθως κοινωνικές ή λογιστικές ή και 
σκιώδεις (social, accounting or shadow prices) και κατά κανόνα διαφέ
ρουν από αυτές που επικρατούν στην αγορά. 

Σαν καταλληλότερη μονάδα μέτρησης των αξιών, οι Guidelines 
θεωρούν, όπως ειπώθηκε, τη σταθερή αξία μιας μονάδας του εγχώριου 
νομίσματος σε όρους συνολικής κατανάλωσης. Στην περίπτωση της 
χώρας μας, για παράδειγμα, μονάδα μέτρησης των αξιών θα είναι η 
αξία μιας δραχμής όταν πηγαίνει στην αγορά καταναλωτικών αγαθών. 
Ο τελευταίος προσδιορισμός έχει βέβαια έννοια όταν πιστεύεται ότι η 
δραχμή που πηγαίνει στις επενδύσεις ή στον κρατικό προϋπολογισμό έ
χει διαφορετική αξία από εκείνη που έχει όταν πηγαίνει στην κατανά
λωση. Η ίδια αυτή μονάδα χρησιμοποιείται και για τη μέτρηση των 
επιπτώσεων σε σχέση με το σκοπό ανακατανομής του εισοδήματος, ώ
στε τα αντίστοιχα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. 

Οι κατάλληλες τιμές, τώρα, είναι το μεγάλο πρόβλημα και ο πυρή
νας της κοινωνικής αξιολόγησης. Από τη λύση που δίνει κανείς σ' αυ
τό το πρόβλημα εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό και το τελικό αποτέλεσμα 
αυτής. Η κρίσιμη δε επιλογή που κάνουν οι συγγραφείς των Guidelines 
σε σχέση με το συζητούμενο θέμα αφορά το βασικό κριτήριο χρηματι
κής αποτίμησης, που είναι γι' αυτούς «η διάθεση των καταναλωτών ή 
των παραγωγών να πληρώσουν» για τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες 
(consumers willingness to pay or producers willingness to pay). Πράγμα
τι, από την όλη ανάπτυξη των σχετικών με τις τιμές παραγράφων, προ
κύπτει ότι μοναδική σχεδόν βάση για την εκτίμηση των κατάλληλων 
τιμών, τόσο των εκροών όσο και των εισροών μιας επένδυσης, αποτε
λεί η «διάθεση για πληρωμή» από εκείνους που πρόκειται να τις χρησι
μοποιήσουν (αν πρόκειται για καταναλωτικά αγαθά, οι καταναλωτές· αν 
πρόκειται για παραγωγικά αγαθά, οι παραγωγοί). Ό,τι θα ήταν αυτοί 
διατεθειμένοι (το μέγιστο) να πληρώσουν με τη θέληση τους για να τις 
προμηθευθούν, αυτό είναι και η πραγματική για την κοινωνία τιμή, 
ανεξάρτητα με το τι τους ζητείται στην πραγματικότητα να πληρώσουν. 
Το κριτήριο αυτό έχει εφαρμογή στις εισροές και τα προϊόντα που αφο
ρούν τόσο την εσωτερική αγορά όσο και την αγορά συναλλάγματος 
(για τις επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών). Θα πρέπει μόνο να παρα
τηρηθεί ότι η διάθεση για πληρωμή, για μεν τα καταναλωτικά αγαθά 
μετριέται επάνω στην καμπύλη ζήτησης και εξαρτάται από την απόλαυ
ση που πιστεύουν οι καταναλωτές ότι θα έχουν από την κατανάλωση 
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τους, για δε τα παραγωγικά αγαθά, επάνω στην καμπύλη προσφοράς 
και εξαρτάται από το κέρδος που πιστεύουν οι επιχειρηματίες ότι θα έ
χουν από τη χρήση τους. 

Η επιλογή όμως της βάσης αποτίμησης δε λύνει αυτόματα και το 
πρόβλημα των κοινωνικών τιμών. Το σχετικό ερώτημα είναι, πώς εξω
τερικεύεται η διάθεση για πληρωμή; πώς προκύπτει, δηλαδή, το τι θα 
ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές ή οι επενδυτές, αντί
στοιχα, για τα προϊόντα ή τις εισροές μιας επένδυσης; Εδώ διακρίνουμε 
τέσσερις περιπτώσεις: 
β.1. Αγορά ανταγωνιστική, 
β.2. Αγορά παρεμβατική ή μονοπωλιακή, 
β.3. Περίπτωση δημιουργίας πολύ μεγάλης επένδυσης. 
β.4. Ανυπαρξία αγοράς. 

β.1. Αγορά ανταγωνιστική. Όταν τα προϊόντα και οι εισροές μιας επέν
δυσης πωλούνται ή αγοράζονται σε αγορά ανταγωνιστική (σε αγορά 
δηλαδή στην οποία μπορεί κάποιος να τα προμηθεύεται ελεύθερα στην 
τιμή που διαμορφώνεται σ' αυτήν και στην οποία κανένας δεν είναι τό
σο μεγάλος ώστε να επηρεάζει μόνος του την τιμή)1 τότε η τιμή της 
αγοράς αντιπροσωπεύει ικανοποιητικά τη διάθεση των καταναλωτών ή 
των παραγωγών για πληρωμή και, επομένως, την κοινωνική τιμή. 
Πράγματι, όταν ένας αγοραστής πληρώνει με τη θέληση του κάποιο 
ποσό για την προμήθεια ενός αγαθού ή υπηρεσίας θα πρέπει γενικά να 
πιστεύει ότι θα απολαύσει τουλάχιστον ίση ικανοποίηση· διαφορετικά 
δε θα τ' αγόραζε. Ειδικότερα, στην περίπτωση που έχουμε ελεύθερο αν
ταγωνισμό (και με την προϋπόθεση ότι η νέα προσφορά ή η ζήτηση 
που θα προκαλέσει η επένδυση δε θα είναι αρκετά μεγάλη ώστε να πε
ριορίσει τον ανταγωνισμό αυτό), η ικανοποίηση δε θα είναι ούτε μεγα
λύτερη, αλλά περίπου ίση. Το τελευταίο οφείλεται στο ότι, όταν έχουμε 
ελεύθερο ανταγωνισμό, οι τιμές στο όριο έχουν ήδη, πριν από την 
πραγματοποίηση της επένδυσης, εξισωθεί με τη διάθεση για πληρωμή 
για την τελευταία μονάδα της αγοραζόμενης ποσότητας (γιατί, αν δεν 
είχαν εξισωθεί, οι αγοραστές θα είχαν συμφέρον να αγοράσουν και άλ
λες ποσότητες του αγαθού ή της υπηρεσίας και έτσι δε θα είχε επιτευ-

1. Η ανταγωνιστική αγορά δεν αποκλείει την ύπαρξη δασμών και φόρων στις τι
μές, αλλά την ύπαρξη ποσοστώσεων και άλλων περιορισμών στις ζητούμενες ποσότη
τες. 
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χθεί ισορροπία). Αφού, επομένως, πριν από την πραγματοποίηση της 
επένδυσης έχουν εξισωθεί οριακά η διάθεση για πληρωμή και η αγο
ραία τιμή και η επένδυση δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τα σχετικά δεδο
μένα, συμπεραίνεται ότι η ισότητα παραμένει και μετά την πραγματο
ποίηση της επένδυσης. 

Η παραπάνω σχέση δείχνεται παραστατικότερα στο Διάγραμμα 2. 
Στο διάγραμμα αυτό η νέα επένδυση υποτίθεται ότι θα παράγει, π.χ*., 
κεραμίδια, για τα οποία η αγορά είναι ελεύθερη. Η διάθεση των κατανα
λωτών να πληρώσουν για τις διάφορες ποσότητες ενός αγαθού στην 
ελεύθερη αγορά σχηματοποιεί και την καμπύλη ζήτησης αυτού. Για το 
συγκεκριμένο προϊόν, η καμπύλη ζήτησης του τέμνει την καμπύλη 
προσφοράς, πριν από την ίδρυση της νέας μονάδας, στο σημείο α. Στο 
σημείο αυτό η ζητούμενη ποσότητα είναι οπ και η τιμή μονάδας, στην 
οποία ισορροπεί η αγορά, οτ. Η τελευταία αντιστοιχεί στη διάθεση για 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

Κοινωνική τιμή σε ανταγωνιστική αγορά 

TOVOL 
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πληρωμή της τελευταίας αγοραζόμενης ποσότητας, ήτοι στην απ. Αν 
τώρα υποτεθεί ότι η δημιουργία της νέας επένδυσης θα αυξήσει την 
προσφερόμενη ποσότητα του αγαθού πολύ λίγο, σε σχέση με την αρχι
κά προσφερόμενη ποσότητα αυτού, π.χ. κατά ππ' στο διάγραμμα μας, 
τότε μπορούμε βάσιμα να δεχθούμε ότι το τμήμα αβ της καμπύλης ζή
τησης είναι παράλληλο της ππ' και η νέα διάθεση για πληρωμή, βπ', ί
ση με την προηγούμενη, απ, και την αγοραία τιμή οτ. Βλέπουμε, επομέ
νως, ότι στην περίπτωση του ελεύθερου ανταγωνισμού οι τιμές της 
αγοράς εκφράζουν ικανοποιητικά τη «διάθεση για πληρωμή» και έτσι 
μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλες και για κοινωνική αξιολόγηση. 

β.2. Αγορά παρεμβατική ή μονοπωλιακή. Όταν για ένα αγαθό ή υπηρε
σία υπάρχει αγορά, η οποία όμως λειτουργεί με κρατικό ή άλλο παρεμ
βατισμό ή με μονοπωλιακές και μονοψωνιακές συνθήκες, καταρχήν θα 
αποδειχθεί ότι η τιμή της αγοράς δε μετράει ικανοποιητικά τη «διάθεση 
για πληρωμή». Ας πάρουμε σαν παράδειγμα ένα αγαθό, στο οποίο έχει 
επιβληθεί διατίμηση (για την προστασία των φτωχότερων καταναλωτών 
ή για άλλους λόγους). Η τιμή αυτή της διατίμησης, η οποία αποτελεί 
και την τιμή της αγοράς για το αγαθό αυτό είναι, κατά πάσα πιθανότη
τα, χαμηλότερη από τη διάθεση των καταναλωτών ή των παραγωγών 
να πληρώσουν· διαφορετικά η διατίμηση δε θα είχε νόημα. Η περίπτω
ση φαίνεται καλύτερα στο Διάγραμμα 3. Εκεί υποτίθεται ότι, χωρίς τη 
διατίμηση, οι καμπύλες προσφοράς και ζήτησης του αγαθού θα τέμνον
ταν στο σημείο α, οπότε η τιμή της αγοράς θα ήταν οτ και η πωλούμε
νη ποσότητα οπ. Με την επιβολή της διατίμησης, η τιμή της αγοράς 
πέφτει στο οτ' και η προσφερόμενη ποσότητα στο οπ'. Είναι όμως φα
νερό ότι η αναγκαστική αυτή τιμή αγοράς δε φέρνει ισορροπία, γιατί, 
ενώ με αυτήν οι παραγωγοί προσφέρουν την ποσότητα οπ', οι κατανα
λωτές ζητούν την πολύ μεγαλύτερη ποσότητα οπ". Έτσι η διανομή του 
αγαθού απαιτεί την επιβολή ποσοστώσεων ή άλλων τρόπων περιορι
σμού της ζήτησης. Για την περιορισμένη1 πάντως ποσότητα οπ', που 
πράγματι προσφέρεται στην τιμή της διατίμησης, η διάθεση των κατα
ναλωτών να πληρώσουν είναι αρκετά μεγαλύτερη από την τιμή αυτή 

1. Αν βέβαια η κυβέρνηση δεν ήθελε να μειωθεί η προσφερόμενη ποσότητα, θα 
μπορούσε να δώσει αντίστοιχη επιδότηση στους παραγωγούς, αλλά και πάλι η διάθε
ση των καταναλωτών να πληρώσουν θα ήταν μεγαλύτερη από την τιμή της διατίμη
σης (πα>οτ')· 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Κοινωνική τιμή σε παρεμβατική αγορά 
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(π'β>οτ')· Η τιμή της αγοράς, επομένως, δεν αποτελεί εδώ επαρκές μέ
τρο της διάθεσης των καταναλωτών να πληρώσουν, δεν αποτελεί δηλα
δή κατάλληλη κοινωνική τιμή. Η ίδια αυτή ανεπάρκεια της τιμής της 
αγοράς μπορεί ν' αποδειχθεί και στις περιπτώσεις που υπάρχει μονοπώ
λιο ή μονοψώνιο, καθορισμός κατώτατης τιμής, ποσοτικοί περιορισμοί 
κλπ. 

Αφού η τιμή της αγοράς στις παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι αν
τιπροσωπευτική της «διάθεσης για πληρωμή», ερωτάται, πώς βρίσκεται 
η τελευταία; Η απάντηση, κατά τις Guidelines, σχετίζεται με την κατα
σκευή της καμπύλης ζήτησης, την οποία στο παράδειγμα μας χαράξαμε 
υποθετικά, δεδομένου ότι στην πραγματικότητα δεν είναι γνωστή στις 
περιπτώσεις που εξετάζουμε. Αν γνωρίζαμε την καμπύλη αυτή, εύκολα 
θα βρίσκαμε τη «διάθεση για πληρωμή» και επομένως την κοινωνική τι
μή. Το πρόβλημα δηλαδή εντοπίζεται στη διερεύνηση του σχήματος 
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της καμπύλης ζήτησης. Η εργασία αυτή είναι οπωσδήποτε αρκετά δύ
σκολη και επίπονη, αλλά υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι, εμπειρικές και οι
κονομετρικές, που βοηθούν στο σκοπό αυτό. Το θετικό πάντως στοι
χείο στις εξεταζόμενες περιπτώσεις της ατελούς αγοράς είναι ότι έχου
με κάποιο αντικειμενικό τμήμα της «διάθεσης για πληρωμή» (στο Διά
γραμμα 3, το τμήμα π'γ, που είναι η τιμή της διατίμησης), το οποίο 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σα βάση σύγκρισης και αναφοράς, ώ
στε να εκτιμηθεί και το υπόλοιπο τμήμα αυτής (στο Διάγραμμα 3, το 
τμήμα βγ). Αν βέβαια πρόκειται για μονοπώλιο, ή για επιβολή από την 
πολιτεία αντί διατίμησης κατώτατης τιμής για ένα αγαθό ή υπηρεσία, 
πράγμα που υπονοεί ότι οι τιμές αυτές της αγοράς είναι μεγαλύτερες 
από τη «διάθεση των καταναλωτών ή των παραγωγών να πληρώσουν» 
γι' αυτά (για τις υποτιθέμενες ποσότητες του ελεύθερου ανταγωνισμού), 
η διόρθωση θα είναι αφαιρετική. Από την τιμή της αγοράς, δηλαδή, θα 
αφαιρεθεί ένα τμήμα που εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει την επίδραση 
του διαταρακτικού του ελεύθερου ανταγωνισμού παράγοντα. Αν επίσης 
πρόκειται για την παραγωγή ενός ενδιάμεσου παραγωγικού αγαθού, η 
έρευνα της διάθεσης για πληρωμή των καταναλωτών γι' αυτό θα πρέπει 
να επεκταθεί στις συνθήκες της αγοράς των τελικών προϊόντων που το 
χρησιμοποιούν. Στην περίπτωση του χάλυβα, π.χ., θα πρέπει να εξετα
σθεί το θέμα των ποσοστώσεων στα προϊόντα που χρειάζονται χάλυβα, 
της ύπαρξης μονοπωλίου σε επόμενα στάδια κλπ. 

Η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται στην υπάρχουσα κατάσταση πριν 
από τη δημιουργία μιας νέας επένδυσης, άλλα ισχύει οπωσδήποτε και 
για το προϊόν και τις εισροές της τελευταίας, εκτός αν αυτή είναι πολύ 
μεγάλη, περίπτωση την οποία θα δούμε στη συνέχεια. 

β.3. Η περίπτωση της πολύ μεγάλης επένδυσης. Ανεξάρτητα με το αν η 
αγορά ενός αγαθού είναι ή όχι ανταγωνιστική πριν από την ίδρυση 
μιας νέας επένδυσης1, όταν η τελευταία είναι αρκετά μεγάλη ώστε ν' 
αυξήσει τη συνολική προσφορά του αγαθού σε ποσοστό που να επη
ρεάσει την τιμή, τότε ούτε η παλιά τιμή αλλά ούτε και η νέα αντιπρο
σωπεύουν ικανοποιητικά τη διάθεση των καταναλωτών να πληρώσουν. 
Αυτό φαίνεται καθαρά στο Διάγραμμα 4. Εκεί βλέπουμε ότι στην αρχι-

1. Δεν ενδιαφέρει η ύπαρξη ή όχι ελεύθερου ανταγωνισμού πριν την επένδυση, 
γιατί έτσι ici αλλιώς αυτός θα πάψει να υπάρχει με τη δημιουργία της τελευταίας. Η 
διαφορά θα είναι μόνο ότι στη μια περίπτωση ξεκινάμε με γνωστή καμπύλη ζήτησης 
και στην άλλη με εκτιμώμενη ή υποτιθέμενη. 
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κή κατάσταση ισορροπίας η τιμή της αγοράς είναι οτ, η ποσότητα που 
πουλιέται οπ και η οριακή «διάθεση για πληρωμή» απ, ίση δηλαδή με 
την τιμή. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Κοινωνική τιμή στην περίπτωση της αρκετά μεγάλης επένδυσης 

Αν υποθέσουμε ότι η νέα επένδυση θα μετατοπίσει την καμπύλη προ
σφοράς αρκετά δεξιότερα, με αποτέλεσμα η ποσότητα που θα πουλιέται 
στο νέο σημείο ισορροπίας να είναι αυξημένη κατά 50% περίπου, η τι
μή δε θα μείνει ανεπηρέαστη αλλά θα μειωθεί, όπως φαίνεται στο διά
γραμμα, στο οτ'. Τώρα η «διάθεση των καταναλωτών να πληρώσουν» 
για το προϊόν της επένδυσης ισούται με τη νέα τιμή μόνο για την τε
λευταία μονάδα. Οι προηγούμενες μονάδες δίνουν όλες μεγαλύτερη 
ικανοποίηση από την τιμή αυτή. Η αρχική τιμή της αγοράς, εξάλλου, 
είναι μεγαλύτερη από τη «διάθεση για πληρωμή» για όλο το προϊόν της 
νέας επένδυσης. Επομένως, καμιά από τις δύο τιμές δε μετράει ικανο
ποιητικά τη διάθεση για πληρωμή και έτσι καμία δεν μπορεί να θεωρη-
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θεί σαν κοινωνική τιμή. Και το ερώτημα παραμένει: Ποια είναι η κα
τάλληλη κοινωνική τιμή ή, σε κάθε περίπτωση, πώς μετριέται η κοινω
νική αξία του προϊόντος μιας νέας αρκετά μεγάλης επένδυσης; 

Στο Διάγραμμα 4 βλέπουμε ότι η αγοραία τιμή, μετά την πραγματο
ποίηση της νέας επένδυσης, κατεβαίνει στο οτ\ Με βάση την τιμή αυ
τή, η αγοραία αξία του συνολικού προϊόντος της νέας επένδυσης θα εί
ναι το παραλληλόγραμμο ππ'βγ (ποσότητα ππ επί την τιμή οτ')· Η διά
θεση όμως των καταναλωτών να πληρώσουν για το προϊόν αυτό είναι 
ολόκληρη η περιοχή κάτω από την καμπύλη ζήτησης, ήτοι το τραπε
ζοειδές αβπ π. Η αξία αυτή είναι μεγαλύτερη από την αγοραία αξία κα
τά το τρίγωνο αβγ, το οποίο, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ονομάζεται πε
ρίσσευμα του καταναλωτή (consumer surplus), γιατί το απολαμβάνει ο 
τελευταίος χωρίς να το πληρώνει1. Για να βρεθεί, επομένως, η διάθεση 
των καταναλωτών να πληρώσουν στην περίπτωση αυτή θα πρέπει, 
στην αξία που προκύπτει με βάση τις νέες τιμές της αγοράς, να προ
στεθεί και το περίσσευμα του καταναλωτή. Το πρόβλημα, δηλαδή, με
τατίθεται στην εκτίμηση του περισσεύματος του καταναλωτή, ή του εμ
βαδού του τριγώνου αβγ. Η εκτίμηση του εμβαδού αυτού απαιτεί, ό
πως είναι γνωστό, τη γνώση της βάσης και του ύψους του. Η βάση βέ
βαια είναι γνωστή, αφού αντιστοιχεί στο προϊόν της νέας επένδυσης2, 
ενώ το ύψος μπορεί να προκύψει εύκολα μόνο αν γνωρίζουμε την υπο-
τείνουσα του τριγώνου, δηλαδή την καμπύλη ζήτησης του προϊόντος. 
Το πρόβλημα, επομένως, ανάγεται τελικά και πάλι στην εκτίμηση της 
καμπύλης ζήτησης. Και αν βέβαια η αγορά, πριν από τη νέα επένδυση, 
ήταν ανταγωνιστική, η καμπύλη ζήτησης σ' αυτή θα είναι γνωστή και 
εκείνο που θα χρειαστεί θα είναι μια απλή προβολή της. Αν, αντίθετα, 
η αγορά ήταν μη ανταγωνιστική, θα έχουμε και πάλι το πρόβλημα κα
τασκευής της καμπύλης ζήτησης, με τις δυσκολίες που προαναφέρθη
καν. 

1. Εκτός βέβαια από το τρίγωνο αβγ, οι καταναλωτές θα ωφεληθούν και το πα
ραλληλόγραμμα αγτ'τ, επειδή θα αγοράζουν με μειωμένη τιμή και τις ποσότητες που 
ήδη αγοράζουν, όμως τούτο δε λαμβάνεται υπόψη στην κοινωνική αξιολόγηση γιατί 
αντιστοιχεί σε ισόποση ζημιά των παραγωγών. 

2. Υποτίθεται ότι το προϊόν της επένδυσης αποτελεί καθαρή αύξηση στη συνολική 
προσφορά. 
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β.4. Ανυπαρξία αγοράς1. Η περίπτωση αυτή είναι παρόμοια με την περί
πτωση της μη ανταγωνιστικής αγοράς, μόνο που η κατάσταση εδώ εί
ναι ακόμα πιο δύσκολη. Πράγματι και εδώ όπως και εκεί, προκειμένου 
να βρεθεί η κοινωνική αξία απαιτείται η κατασκευή της καμπύλης ζή
τησης. Στην περίπτωση της ατελούς αγοράς, όμως, υπάρχουν κάποιες 
τιμές, οι οποίες μπορούν να χρησιμεύσουν στην κατασκευή της καμπύ
λης αυτής (τουλάχιστον σαν βάση ελέγχου της ορθολογικότητας της 
εκτιμώμενης διάθεσης των καταναλωτών να πληρώσουν) ενώ, όταν δεν 
υπάρχει αγορά, προφανώς δεν υπάρχουν ούτε τιμές. Εδώ, η κατασκευή 
της καμπύλης ζήτησης μπορεί να επιχειρηθεί μόνον κατά έμμεσο τρό
πο. Αν πρόκειται, π.χ., για παραγωγικό αγαθό, η καμπύλη ζήτησης 
μπορεί να προκύψει από την εκτίμηση των κερδών των ατόμων που θα 
χρησιμοποιήσουν το αγαθό αυτό. (Αφού θα γνωρίζουμε τι παραπάνω 
θα κερδίζουν οι παραγωγοί με τη χρησιμοποίηση των διάφορων ποσο
τήτων του αγαθού, μπορούμε να υποθέσουμε και το τι θα ήταν διατεθει
μένοι να πληρώσουν για να το προμηθευτούν). Αν πρόκειται για κατα
ναλωτικό αγαθό, μπορεί να γίνει κάποια έρευνα των διαθέσεων των κα
ταναλωτών να πληρώσουν. Να ρωτηθούν δηλαδή οι πιθανοί καταναλω
τές τι θα ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν προκειμένου να έχουν τις 
διάφορες ποσότητες του αγαθού αυτού, που τώρα προμηθεύονται δω
ρεάν ή με άλλο τρόπο (εκτός της αγοράς). Βέβαια, δεν είναι εύκολο να 
εκμαιευτούν αξιόπιστες απαντήσεις, θα υπάρχει όμως κάποια ένδειξη 
της διάθεσης των καταναλωτών να πληρώσουν, η οποία θα μπορούσε 
να συμπληρωθεί και με άλλα στοιχεία (π.χ. με τη θεώρηση της τιμής 
στα όμοια αγαθά ή υπηρεσίες σε άλλη χώρα, αφού βέβαια ληφθούν 
υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες). 

Η παραπάνω μεθοδολογία εκτίμησης των κοινωνικών τιμών έχει 
εφαρμογή, όπως λέχθηκε, τόσο στα άμεσα στοιχεία ωφελειών και κό
στους όσο και στα έμμεσα, τόσο σ' εκείνα που επηρεάζουν την εσωτε
ρική προσφορά και ζήτηση όσο και σ' εκείνα που επηρεάζουν το συ
ναλλαγματικό ισοζύγιο της χώρας. Είναι βέβαια αλήθεια ότι δεν υπο
δεικνύεται εδώ συγκεκριμένος πρακτικός τρόπος υπολογισμού των συ-

1. Αγορά δεν υπάρχει κυρίως στις περιπτώσεις των δημόσιων υπηρεσιών εκπαί
δευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, της ψυχαγωγίας που προσφέρει ένα δημόσιο 
πάρκο κλπ. 
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ζητούμενων τιμών1, εκτός από την περίπτωση του ελεύθερου ανταγωνι
σμού (όπου προτείνεται η τιμή της αγοράς). Απλά, συνιστάται η κατα
σκευή της καμπύλης ζήτησης, σε κάθε περίπτωση απόκλισης από την 
ελεύθερη αγορά, χωρίς να αναφέρεται καθαρά με ποιο τρόπο θα γίνει 
τούτο. 

Αλλ' ενώ δεν υποδεικνύεται συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης των 
κοινωνικών τιμών στη γενική περίπτωση των εισροών και εκροών μιας 
επένδυσης, υποδεικνύεται τέτοιος τρόπος για ορισμένες ιδιαίτερης ση
μασίας και γενικότερου ενδιαφέροντος εισροές, όπως η εργασία, το συ
νάλλαγμα, τα επενδυτικά κεφάλαια και η γη με τους λοιπούς φυσικούς 
πόρους. Τον τρόπο αυτό θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο2 (περί κοινω
νικοοικονομικών παραμέτρων) μαζί με αντίστοιχους τρόπους άλλων με
θοδολογιών. Εδώ θα προσθέσουμε συνοπτικά γιατί θεωρείται απαραίτη
το να εκτιμώνται κοινωνικές τιμές για τις προαναφερθείσες εισροές. Οι 
βασικοί λόγοι είναι δύο: πρώτον, οι εισροές αυτές είναι σημαντικά 
στοιχεία κόστους όλων σχεδόν των επενδυτικών σχεδίων και δεύτερον, 
οι αγορές τους δέχονται τις περισσότερες παρεμβάσεις, τόσο από την 

1. Τούτο αποτελεί φανερή αδυναμία της μεθοδολογίας των Guidelines. Γι' αυτό ο 
UNIDO, σε νεότερη έκδοση του (Guide to Practical Project Appraisal, Social Benefit-
Cost Analysis in Developing Countries, by J.R. Hansen, N.Y., 1978), υιοθετεί τις σχε
τικές απόψεις της μεθοδολογίας του O.E.C.D. (βλ. Manual of Industrial Project Ana
lysis in Developing Countries, by I.M.D. Little and J.A. Mirrlees) και της Διεθνούς 
Τράπεζας (βλ. Economic Analysis of Projects, by L. Squire and H. Van der Tak), σύμ
φωνα με τις οποίες σαν κοινωνικές τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τιμές συ
νόρων και ειδικότερα, οι τιμές cif, για τα εισαγόμενα και fob, για τα εξαγόμενα. Για ό
σα δε αγαθά ή υπηρεσίες δεν είναι αντικείμενα διεθνούς εμπορίου, ούτε μπορούν να 
γίνουν (κυρίως λόγω υπερβολικού κόστους μεταφοράς), συνιστάται η ανάλυση τους 
στα στοιχεία τους, ώστε τελικά να προκύψουν εμπορεύσιμα στοιχεία και εργασία. (Για 
την ανάλυση αυτή συνήθως χρησιμοποιούνται ορισμένοι συντελεστές, οι οποίοι έ
χουν εκτιμηθεί από πριν και έχουν γενική εφαρμογή). 

2. Εκτός από την περίπτωση της γης και των άλλων φυσικών πόρων (νερό κλπ.), 
όπου δεν προτείνεται στην πραγματικότητα συγκεκριμένος τρόπος εκτίμησης αλλ' 
απλώς κάποια διαφοροποίηση της βάσης (επειδή η προσφορά τους είναι συνήθως ανε
ξάρτητη από την τιμή). Συγκεκριμένα, αν η γη ή οι άλλοι φυσικοί πόροι, που χρησι
μοποιούνται σε μια επένδυση, δεν έχουν άλλη δυνητική χρήση, θεωρείται ότι η κοι
νωνική τους τιμή είναι μηδέν· αν όμως έχουν άλλη δυνητική χρήση (και η τιμή της 
αγοράς δεν αποτελεί κατάλληλο μέτρο της αξίας της), τότε η κοινωνική τιμή τους 
μπορεί να προκύψει από τη μέτρηση των ωφελειών που χάνονται επειδή οι συζητού
μενοι πόροι δεν μπορούν πλέον να πάνε στην εναλλακτική χρήση. 
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πολιτική εξουσία όσο και από τους συνδικαλιστικούς φορείς. Οι δύο 
αυτοί λόγοι αποτελούν άλλωστε και τα βασικά κριτήρια για το αν εν
δείκνυται σε πρακτικό επίπεδο η προσπάθεια εκτίμησης κοινωνικής τι
μής για κάποιο στοιχείο μιας επένδυσης ή όχι. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω μπορούμε να πούμε ότι για την κοινω
νική αποτίμηση των φυσικών ροών ωφελειών και κόστους μιας επένδυ
σης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται: α) στην περίπτωση της ανταγωνι
στικής αγοράς, οι τιμές της, β) στην περίπτωση που η αγορά δεν είναι 
ανταγωνιστική, οι εκτιμώμενες σκιώδεις τιμές, οι οποίες αποτελούνται 
από τις αγοραίες τιμές συν ή πλην έναν παράγοντα προσαρμογής που 
διορθώνει τις τελευταίες από την ανεπάρκεια του ανταγωνισμού, γ) ό
ταν η ανεπάρκεια του ανταγωνισμού δημιουργείται από το μεγάλο μέ
γεθος της νέας επένδυσης, οι τιμές της αγοράς συν το περίσσευμα του 
καταναλωτή, δ) όταν, τέλος, δεν υπάρχει καθόλου αγορά, θα πρέπει να 
γίνεται προσπάθεια κατασκευής της καμπύλης ζήτησης, από την οποία 
θα προκύψουν οι κατάλληλες τιμές. Σ' ό,τι αφορά δε την περίπτωση 
των έμμεσων φόρων, αυτοί θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις τιμές ό
ταν συνιστούν μέρος της διάθεσης των καταναλωτών ή των παραγω
γών για πληρωμή· αν όχι, θα πρέπει ν' αφαιρούνται. 

Αν και δεν είναι απαραίτητο, εντούτοις, κρίνεται σκόπιμο η παρα
πάνω αποτίμηση των φυσικών ροών ωφελειών και κόστους να γίνεται 
κατά διαδοχικές προσεγγίσεις, ώστε να έχουμε χωριστά τις επιδράσεις 
των διάφορων παραγόντων της κοινωνικής αξιολόγησης: 

— Στην πρώτη προσέγγιση, τα διάφορα στοιχεία άμεσων ωφελειών και 
κόστους, για τα οποία λειτουργεί αγορά, έστω και όχι εντελώς αντα
γωνιστική, αποτιμώνται με βάση τις τιμές της. 

— Στη δεύτερη προσέγγιση, το αποτέλεσμα διορθώνεται με τη χρησι
μοποίηση λογιστικών τιμών (στις σημαντικότερες περιπτώσεις μη 
ανταγωνιστικής αγοράς), όπως επίσης και με την εκτίμηση και πρό
σθεση του περισσεύματος του καταναλωτή (κυρίως όταν η επένδυση 
είναι πολύ μεγάλη και επηρεάζει σημαντικά τις τιμές της αγοράς). 

— Στην τρίτη, τέλος, προσέγγιση γίνεται μια ακόμα διόρθωση, με την 
εκτίμηση και το συνυπολογισμό των έμμεσων ωφελειών και του έμ
μεσου κόστους. 
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y. Προσαρμογή των εκτιμώμενων ωφελειών και κόστους για την αντιμε
τώπιση των προβλημάτων αβεβαιότητας και κινδύνων της επένδυσης 

Η παραπάνω εκτίμηση των ωφελειών και του κόστους των επενδύ
σεων, τόσο σ' ό,τι αφορά τον προσδιορισμό των φυσικών ροών (ποσο
τήτων) όσο και σ' ό,τι αφορά τις κατάλληλες τιμές για την εύρεση της 
αξίας των τελευταίων, έχει προφανώς στηριχθεί σιωπηλά στην υπόθεση 
της μέγιστης πιθανότητας1. Από τα πιθανά δηλαδή μεγέθη που προβλέ
πονται για κάθε ροή ωφελειών και κόστους, έχει ληφθεί υποθετικά εκεί
νο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Εδώ όμως θα πρέ
πει να ειπωθεί ότι οι μέγιστες αυτές πιθανότητες δεν είναι ίδιες για κάθε 
στοιχείο ωφελειών και κόστους μιας επένδυσης και πολύ περισσότερο 
για στοιχεία ωφελειών και κόστους διαφορετικών επενδύσεων. Για πα
ράδειγμα, ένα στοιχείο κόστους, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί 
μέσα στο έτος όπου γίνεται η πρόβλεψη, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα 
να πραγματοποιηθεί στο μέγεθος το οποίο προβλέπεται, απ' ό,τι ένα άλ
λο στοιχείο που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μετά από 5 ή 10 χρό
νια. Το μέγεθος του χρόνου, δηλαδή, που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην 
πρόβλεψη και την πραγματοποίηση της είναι οπωσδήποτε συντελεστής 
που επηρεάζει το μέγεθος της πιθανότητας. Συντελεστής επίσης διαφο-
ρισμού του μεγέθους της πιθανότητας, ή του βαθμού της αβεβαιότητας, 
με άλλη διατύπωση, αποτελεί και ο κλάδος στον οποίο ανήκει μια επέν
δυση. Για παράδειγμα, μια ωφέλεια που προβλέπεται να επιφέρει μια 
επένδυση στον κλάδο της έρευνας πετρελαίου, έχει σίγουρα μεγαλύτερο 
βαθμό αβεβαιότητας από μια αντίστοιχη ωφέλεια μιας άλλης επένδυσης 
στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. 

Η διαφορά στο μέγεθος της πιθανότητας (ή στο βαθμό της αβεβαιό
τητας) να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες ποσοτικές επιπτώσεις 
των αξιολογούμενων επενδυτικών σχεδίων εισάγει ένα πρόσθετο στοι
χείο διαφορισμού τους. Γιατί είναι φανερό ότι ένα σχέδιο επένδυσης, 
του οποίου οι καθαρές ωφέλειες έχουν π.χ. 95% πιθανότητα να πραγ
ματοποιηθούν, είναι προτιμότερο από ένα άλλο σχέδιο με ίσες καθαρές 
ωφέλειες, αλλά με πιθανότητα πραγματοποίησης τους μόνο 50%. Κρί
νεται σκόπιμο, επομένως, οι ποσοτικές επιπτώσεις των επενδυτικών 
σχεδίων να εξετάζονται και από την πλευρά της πιθανότητας που έχουν 

1. Γιατί περί βεβαιότητας δεν μπορεί ασφαλώς να γίνει λόγος, κυρίως επειδή πρό
κειται για εξελίξεις που προβλέπεται να συμβούν στο μέλλον. 
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να συμβούν, ώστε να μην επιλέγονται αβέβαια και ριψοκίνδυνα σχέδια, 
αντί για ασφαλέστερα, από τα οποία υπερτερούν στις πιθανότερες καθα
ρές ωφέλειες μόνο ελάχιστα. 

Ένας τρόπος για να ληφθεί υπόψη ο διάφορος βαθμός αβεβαιότη
τας των επενδυτικών σχεδίων θα ήταν η χρησιμοποίηση (για τα πιο 
επισφαλή απ' αυτά) ενός μεγαλύτερου συντελεστή προεξόφλησης, ώστε 
να μειωθεί η βαρύτητα των πλέον απομακρυσμένων ωφελειών τους, οι 
οποίες, κατά τεκμήριο, θεωρούνται και οι περισσότερο αβέβαιες. Όμως, 
σημαντικές αβεβαιότητες υπάρχουν πολλές φορές και για τις καθαρές 
ωφέλειες των πρώτων ετών μιας επένδυσης, και αυτές προφανώς δεν 
αντιμετωπίζονται με το μεγαλύτερο συντελεστή προεξόφλησης. Ένας 
άλλος τρόπος για να κρίνονται δυσμενέστερα τα αβέβαια σχέδια επέν
δυσης θα ήταν και η εφαρμογή του κριτηρίου της «περιόδου αποπλη
ρωμής» της επένδυσης (pay-back period). Να εκτιμάται δηλαδή και να 
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός ετών, μέσα στα οποία θα επιστραφεί το 
κόστος της επένδυσης. Και ο τρόπος όμως αυτός δεν είναι σωστός, 
γιατί δε μειώνει απλώς τη σημασία των πιο αβέβαιων ωφελειών στα τε
λευταία χρόνια, αλλά τις αγνοεί τελείως. 

Ο σωστότερος τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος της 
αβεβαιότητας και των κινδύνων φαίνεται ότι είναι να εκτιμούνται και 
να χρησιμοποιούνται, αντί για τα πιθανότερα μεγέθη των διάφορων 
στοιχείων ωφελειών και κόστους, οι λεγόμενες «αναμενόμενες τιμές» 
τους (expected values). Οι τελευταίες ορίζονται σαν το γινόμενο των 
πρώτων (των πιθανότερων δηλαδή τιμών) επί την πιθανότητα αυτών να 
συμβούν. Αν, για παράδειγμα, Bt είναι το πιθανότερο μέγεθος μιας ωφέ
λειας το έτος t και qt, η πιθανότητα της ωφέλειας αυτής να συμβεί, το 
γινόμενο qtBt, είναι η «αναμενόμενη τιμή». Για ολόκληρη την επένδυ
ση, η αναμενόμενη τιμή είναι το άθροισμα των επιμέρους αναμενόμε
νων τιμών όλων των στοιχείων της, δηλαδή: 

E(Bt) = Σ q t B t 

Το πρόβλημα, βέβαια, τώρα είναι να βρεθούν οι πιθανότητες των διά
φορων στοιχείων ωφελειών και κόστους. Αν υπάρχουν σχετικές στατι
στικές σειρές με γνωστή κατανομή πιθανότητας, είναι εύκολο να εκτι
μηθούν οι πιθανότητες αυτές, διαφορετικά δημιουργείται κίνδυνος αυ-
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θαιρεσίας. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ίσως είναι προτιμότερο1 να 
χρησιμοποιείται η συνηθισμένη σήμερα πρακτική, να αυξάνεται δηλαδή 
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος κατά ένα ποσοστό σαν «απρόβλεπτα» 
και, επίσης, να γίνεται συντηρητική εκτίμηση των πιο αβέβαιων ωφε
λειών. 

δ. Αναγωγή ωφελειών και κόστους σε παρούσες άξιες 

Το κόστος και οι ωφέλειες μιας επένδυσης, όπως είναι γνωστό, 
πραγματοποιούνται σε διάφορες χρονικές περιόδους. Το σχετικό τυπικό 
υπόδειγμα είναι: διάθεση κεφαλαίων για μελέτη και κατασκευή στο 
πρώτο ή τα πρώτα έτη της ζωής της επένδυσης και στη συνέχεια πραγ
ματοποίηση ωφελειών (αλλά και δαπανών) από τη λειτουργία της στα 
υπόλοιπα έτη της ζωής της. Έχουμε, δηλαδή, μια ροή ωφελειών και 
δαπανών για πολλά συνήθως χρόνια. Προκειμένου τώρα να ελεγχθεί η 
ωφελιμότητα της επένδυσης, τίθεται το ερώτημα αν ωφέλειες και δαπά
νες είναι μεταξύ τους συγκρίσιμες, όπως έχουν, και ανεξάρτητα από το 
χρόνο πραγματοποίησης τους, ή αν χρειάζονται στάθμιση ώστε να γί
νουν συγκρίσιμες. 

Στην περίπτωση των ιδιωτικών επενδύσεων, βέβαια, η απάντηση εί
ναι δεδομένη. Ο ιδιώτης επενδυτής, που δανείζεται ένα ποσό σήμερα 
για να κάνει μια επένδυση, δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος, αν η 
επένδυση αυτή του αποδώσει ίσες ωφέλειες στο μέλλον, γιατί, εκτός 
από το ποσό του δανείου, θα έχει να πληρώσει και τόκο. Επομένως 
στην περίπτωση αυτή θα έχει ζημιά. Το ίδιο ισχύει και για την περί
πτωση που ο ιδιώτης επενδύει δικά του κεφάλαια (γιατί τότε χάνει τους 
τόκους που θα εισέπραττε αν δάνειζε τα κεφάλαια του σε κάποιον άλ
λο). Είναι λοιπόν σαφές, ότι για τον ιδιώτη-επενδυτή, οι ωφέλειες (και 
οι δαπάνες) που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον έχουν οπωσδήποτε 
μικρότερη αξία απ' αυτές που πραγματοποιούνται σήμερα. Το ερώτημα 
επομένως τίθεται μόνο για τις δημόσιες επενδύσεις. Εδώ, πράγματι, έχει 
υποστηριχθεί ότι δεν μπορεί μια ωφέλεια, απλώς και μόνο επειδή πραγ
ματοποιείται στο μέλλον, να έχει μικρότερη αξία από μια ισόποση δα
πάνη (ή ωφέλεια) στο παρόν. Το κράτος, σαν φρουρός των συμφερόν
των των επόμενων γενεών, δε θα πρέπει να επιτρέπει υποτίμηση της 

1. Κατά τη γνώμη του γράφοντος και όχι των συγγραφέων των Guidelines. 
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αξίας των ωφελειών που θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον, μειώνοντας 
έτσι τις προοπτικές για την ευημερία των γενεών αυτών. Σύμφωνα με 
την άποψη αυτή, επομένως, δε χρειάζεται συντελεστής στάθμισης των 
μελλοντικών εισπράξεων και πληρωμών, γιατί όλες είναι ισοδύναμες 
χρονικά. 

Η παραπάνω άποψη, όμως, δε φαίνεται να έχει ισχυρή βάση (του
λάχιστον σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία) κυρίως γιατί προϋποθέτει 
ότι η οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος είναι η ίδια, ανεξάρτητα 
από το ύψος του. Προϋποθέτει, δηλαδή, ότι μια αύξηση του εισοδήμα
τος, π.χ. κατά 100 δρχ. την ημέρα, όταν το ημερήσιο εισόδημα είναι 
500 δρχ., έχει την ίδια χρησιμότητα με την όμοια αύξηση των 100 
δρχ., όταν το ημερήσιο εισόδημα είναι π.χ. 2.000 δρχ. Αλλά, είναι γενι
κά παραδεκτό ότι η οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος είναι φθίνου
σα, ότι δηλαδή οι 100 δρχ. αύξηση στο χαμηλό εισόδημα έχουν μεγα
λύτερη χρησιμότητα από μια ισόποση αύξηση στο υψηλό εισόδημα, 
γιατί καλύπτουν επιτακτικότερες ανάγκες. Με τις 100 δρχ. του χαμη
λού εισοδήματος αγοράζονται, π.χ., σχολικά βιβλία, γάλα για τα παιδιά 
ή απαραίτητα ρούχα, ενώ με τις 100 δρχ. του υψηλού εισοδήματος 
αγοράζονται, π.χ., καλλυντικά ή χρησιμοποιούνται για αναψυχή κλπ. 
Επομένως, αν η οικονομία είναι αναπτυσσόμενη, πράγμα που σημαίνει 
ότι στο μέλλον θα είναι πλουσιότερη, τότε δεν μπορούμε να δεχτούμε 
ότι οι μελλοντικές ωφέλειες και δαπάνες έχουν την ίδια αξία με τις ση
μερινές. Έχουν οπωσδήποτε μικρότερη αξία. Στο επιχείρημα πάλι ότι η 
κυβέρνηση θα πρέπει να είναι ο φρουρός των συμφερόντων των επόμε
νων γενεών δίνεται η απάντηση ότι αυτή έχει πρώτιστη υποχρέωση να 
φροντίζει τα συμφέροντα της γενεάς που την εξέλεξε και που πιθανότα
τα είναι φτωχότερη από τις μεταγενέστερες. 

Μπορούμε να δεχτούμε, επομένως, ότι και για τις δημόσιες επενδύ
σεις οι μελλοντικές εισπράξεις και πληρωμές έχουν μικρότερη αξία από 
ισόποσες σημερινές. Έτσι, προκειμένου να βρεθεί η αποδοτικότητα 
μιας επένδυσης, είτε ιδιωτικής είτε δημόσιας, οι εισπράξεις και οι πλη
ρωμές αυτές θα πρέπει προηγούμενα να σταθμίζονται κατάλληλα. Αν δε 
παρασταθούν οι καθαρές ωφέλειες μετά την αφαίρεση των δαπανών 
μιας επένδυσης, κατά τα διάφορα έτη της ζωής της, με Ω0, Ων Ω2... Ω ν 

και οι συντελεστές στάθμισης με σ, ... σν, τότε το σύνολο των σταθμι
σμένων καθαρών ωφελειών γίνεται: 

ΣΩ = Ω0 + σ ^ ! + σ2Ω2 + .... σ νΩ ν 
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Τώρα, μια μονάδα ωφελειών είναι ίση με οποιαδήποτε άλλη μονάδα 
ωφελειών, οποτεδήποτε και αν πραγματοποιείται. Το πρόβλημα που πα
ραμένει όμως και το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου απλό —απεναν
τίας— συνίσταται στον προσδιορισμό των συντελεστών ci ... σν, για 
τους οποίους το μόνο που είδαμε είναι ότι θα πρέπει να είναι φθίνοντες, 
για ν' αντανακλούν τη φθίνουσα οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος. 
Και επειδή οι συντελεστές αυτοί μας δείχνουν και το πόσο θα πρέπει 
να μειώνονται οι μελλοντικές ωφέλειες (και δαπάνες) για να γίνονται 
συγκρίσιμες με τις παρούσες, ονομάζονται και προεξοφλητικοί παρά
γοντες (discounting factors). Οι τελευταίοι παριστάνονται συνήθως με 
1/(1+i)v, όπου i είναι ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της αξίας των μελλον
τικών εισπράξεων και πληρωμών, και ν ο χρόνος. Ο ρυθμός μείωσης 
των μελλοντικών εισπράξεων και πληρωμών αντιστοιχεί στο γνωστό 
μας συντελεστή προεξόφλησης, ή επιτόκιο. Το πρόβλημα, επομένως, 
καταλήγει στην αναζήτηση του κατάλληλου για τις δημόσιες επενδύσεις 
συντελεστή προεξόφλησης. Με το πρόβλημα αυτό θα ασχοληθούμε ιδιαί
τερα στο κεφάλαιο για τις εθνικές παραμέτρους. 

Η διαδικασία της στάθμισης είναι πιο γνωστή και σαν αναγωγή ει
σπράξεων και πληρωμών στην ίδια χρονική στιγμή και, ειδικότερα, σε 
παρούσες αξίες, επειδή συνήθως το παρόν επιλέγεται σαν η καταλληλό
τερη χρονική στιγμή αναγωγής. 

Με την αναγωγή σε παρούσες αξίες, καταλήγουμε σε χρονολογικές 
σειρές ωφελειών και κόστους1, οι οποίες είναι απόλυτα συγκρίσιμες 
χρονικά. Η σύγκριση όμως (με την εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτι
κών κριτηρίων) θα γίνει μετά την εκτίμηση και των προβλεπόμενων 
επιπτώσεων της επένδυσης σε σχέση με το σκοπό της ανακατανομής 
του εισοδήματος. 

4.3.2. Εκτίμηση επιπτώσεων σε σχέση με το σκοπό ανακατανομής του 
εισοδήματος 

Η εκτίμηση των επιπτώσεων μιας επένδυσης σε σχέση με το δεύτε
ρο σημαντικό σκοπό της επενδυτικής πολιτικής, το σκοπό δηλαδή της 

1. Αντί των ωφελειών και του κόστους χωριστά, μπορεί να αναχθεί σε παρούσες 
αξίες η κατ' έτος διαφορά τους (Bt — C t), οπότε θα έχουμε μια σειρά ετήσιων καθα
ρών ωφελειών. 
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δικαιότερης κατανομής του εισοδήματος (ο οποίος, όπως προαναφέρθη
κε, αποβλέπει στο να ληφθούν υπόψη οι ενδεχόμενες ωφέλειες του κοι
νωνικού συνόλου με τη μεταφορά εισοδήματος από τα πλουσιότερα 
στρώματα στα φτωχότερα ή από τις πλουσιότερες γεωγραφικές περιφέ
ρειες στις φτωχότερες), συνίσταται κατά βάση σε τέσσερις εργασίες: 
α. Στον προσδιορισμό των πλουσιότερων και φτωχότερων εισοδηματι

κών ομάδων ή περιοχών της χώρας, σε βάρος ή υπέρ των οποίων 
κρίνεται κοινωνικά επιθυμητή η μεταφορά εισοδήματος, 

β. Στην εκτίμηση των καθαρών εισοδηματικών μεταβολών που προ
βλέπεται να προκαλέσει το εξεταζόμενο σχέδιο επένδυσης στις πα
ραπάνω ομάδες ή περιοχές. 

γ. Στον πολλαπλασιασμό των εισοδημάτων με συντελεστές στάθμισης 
οι οποίοι να αντιπροσωπεύουν την παραπανίσια ή τη λιγότερη αξία 
που δίνει η κοινωνία σε μια μονάδα του εισοδήματος αυτού, αντί για 
την αξία μιας μονάδας του μέσου κατά κεφαλή εισοδήματος (ή άλ
λου μέτρου), 

δ. Στην αναγωγή του τελευταίου αποτελέσματος σε παρούσες αξίες. 
Ο προσδιορισμός των εισοδηματικών ομάδων, των οποίων το ει

σόδημα η κοινωνία θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη κατά μονά
δα αξία από το μέσο εισόδημα της χώρας, είναι οπωσδήποτε δύσκολη 
εργασία. Θεωρητικά, θα μπορούσαμε να έχουμε τόσες εισοδηματικές 
ομάδες όσες και τα ατομικά εισοδήματα. Η ανάλυση όμως του εισοδή
ματος ενός σχεδίου επένδυσης κατά επωφελούμενο άτομο και η εκτίμη
ση τόσων πολλών συντελεστών στάθμισης θα ήταν στην πράξη μάλλον 
αδύνατες. Γι' αυτό χρειάζεται κάποιος πρακτικότερος καθορισμός των 
εισοδηματικών ομάδων. Η διάκριση, για παράδειγμα, του 10% των ει
σοδηματιών που βρίσκονται στην κορυφή της εισοδηματικής κλίμακας 
και του 10% αυτών που βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο, θα ήταν 
μια λογική επιλογή. Το πλουσιότερο 10% θα σταθμιζόταν με αρνητικό 
συντελεστή, ενώ το φτωχότερο 10% θα σταθμιζόταν με θετικό συντελε
στή. 

Μια άλλη διάκριση θα μπορούσε να είναι η μεταξύ αστών και αγρο
τών, επειδή οι τελευταίοι θεωρούνται κατά τεκμήριο φτωχότεροι και, 
βέβαια, η διάκριση μεταξύ φτωχών και πλουσιοτέρων γεωγραφικών πε
ριοχών. Όπως και να είναι, ο προσδιορισμός των εισοδηματικών ομά
δων και περιοχών μιας χώρας που έχουν ειδική σημασία για την ανα
κατανομή του εισοδήματος συνδέεται στενά με την εκτίμηση των κα
τάλληλων συντελεστών στάθμισης με τους οποίους και θα συνεξεταστεί 
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αργότερα. Εδώ, εκείνο που θα πρέπει να ειπωθεί είναι ότι η εργασία αυ
τή αποτελεί κυρίως ευθύνη εκείνων που χαράσσουν την κρατική οικο
νομική πολιτική και όχι της δημόσιας υπαλληλίας και των μελετητών. 
Η κυβέρνηση π.χ. θα καθορίσει ποιες ομάδες χρειάζεται να ενισχυθούν 
και κατά πόσο. Δεν αγνοείται βέβαια ο επηρεασμός της πολιτικής εξου
σίας από την υπαλληλία, η τελική ευθύνη όμως βαρύνει την πρώτη. 

Η εκτίμηση, στη συνέχεια, του καθαρού εισοδήματος που δημιουρ
γεί η επένδυση στις εισοδηματικές ομάδες ή περιοχές, οι οποίες έχουν 
επιλεγεί σαν ιδιαίτερα σημαντικές για την ανακατανομή του εισοδήμα
τος, απαιτεί προσεκτική εξέταση όλων των στοιχείων για τις ωφέλειες 
και το κόστος (μαζί με τα μεταβιβαστικά)1 της επένδυσης, τόσο από 
την κατασκευή της όσο και από τη λειτουργία της, για να διαπιστωθεί 
ποια αυξάνουν και ποια μειώνουν το εισόδημα της καθεμιάς από τις 
παραπάνω εισοδηματικές ομάδες και κατά πόσο. Αν, π.χ., ενδιαφερόμα
στε για τη μεταφορά εισοδήματος από τους αστούς στους αγρότες, θα 
πρέπει να δούμε ποιες ωφέλειες και ποιο κόστος της εξεταζόμενης επέν
δυσης πηγαίνουν στους αστούς και στους αγρότες, αντίστοιχα. Η δια
φορά μεταξύ των ωφελειών και δαπανών δίνει το άμεσο καθαρό εισόδη
μα (θετικό ή αρνητικό) που θα επιφέρει η επένδυση στις τάξεις αυτές. 

Ο πολλαπλασιασμός των καθαρών εισοδημάτων, που προβλέπεται 
να επιφέρει η εξεταζόμενη επένδυση στις υποτιθέμενες φτωχότερες και 
πλουσιότερες ομάδες ή περιοχές της χώρας, με τους ειδικούς συντελε
στές στάθμισης, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την ιδιαίτερη σημασία που 
δίνει η κοινωνία σε μια μονάδα εισοδήματος των παραπάνω ομάδων, 
παρέχει τις καθαρές ωφέλειες της επένδυσης σε σχέση με το σκοπό της 
ανακατανομής του εισοδήματος. Εδώ βέβαια ανακύπτει το πρόβλημα 
της εκτίμησης των κατάλληλων συντελεστών στάθμισης, αλλά με αυτό 
θα ασχοληθούμε αναλυτικά στο κεφάλαιο για τις εθνικές παραμέτρους. 

Είναι ίσως φανερό (από τον ορισμό που δόθηκε παραπάνω στο συν
τελεστή στάθμισης), αλλά για να μη δημιουργηθεί καμιά παρανόηση 

, 1. Η συμπερίληψη και των μεταβιβαστικών στοιχείων στις ωφέλειες και το κό
στος της ανακατανομής του εισοδήματος δικαιολογείται από το γεγονός ότι και τα 
στοιχεία αυτά προκαλούν ανακατανομή του εισοδήματος, αφού αυξάνουν ή μειώνουν 
το πραγματικό εισόδημα των διάφορων εισοδηματικών τάξεων και περιοχών. Π.χ., έ
να βοήθημα που δίνει η κυβέρνηση στους φτωχούς, δεν αυξάνει βέβαια το συνολικό 
εισόδημα της χώρας, αυξάνει όμως το εισόδημα των ανθρώπων αυτών και, αφού η 
κοινωνία θεωρεί ότι η αύξηση αυτή έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, θα πρέπει να συμπερι
ληφθεί στις αναδιανεμητικές επιπτώσεις. 

117 



κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι τα εισοδήματα από την επένδυση τα 
οποία ενδιαφέρουν το σκοπό ανακατανομής του εισοδήματος, λαμβά
νονται εδώ με την επιπλέον σημασία που έχουν, να υπηρετούν δηλαδή 
πέρα από τη συνολική κατανάλωση και το σκοπό της ανακατανομής. 
Γιατί, όσον αφορά τη σημασία τους για τη συνολική κατανάλωση έ
χουν ήδη ληφθεί υπόψη (εκτός από τις μεταβιβάσεις) κατά την εκτίμη
ση των επιπτώσεων οι οποίες σχετίζονται με το σκοπό αυτό. Η επι
πλέον αυτή σημασία μετριέται επίσης σε μονάδες συνολικής κατανάλω
σης, ώστε να μπορεί να προστεθεί στις επιπτώσεις ως προς το σκοπό 
αυτό. 

Η σειρά τώρα των ωφελειών (ή δαπανών), των σχετικών με το σκο
πό της δικαιότερης κατανομής του εισοδήματος (η οποία έχει ήδη μετα
τραπεί σε μονάδες συγκρίσιμες με τις αντίστοιχες ωφέλειες τις σχετικές 
με το σκοπό της συνολικής κατανάλωσης), ανάγεται σε παρούσες αξίες, 
για να είναι τα σχετικά στοιχεία και χρονικά συγκρίσιμα. Η αναγωγή 
γίνεται με το ίδιο κοινωνικό επιτόκιο και για τους ίδιους λόγους που 
αναφέρθηκαν στην παράγραφο για την εκτίμηση των επιπτώσεων οι 
οποίες σχετίζονται με το σκοπό της συνολικής κατανάλωσης. 

Μετά την αναγωγή των αναδιανεμητικών επιπτώσεων της αξιολο
γούμενης επένδυσης σε παρούσες αξίες, έχουμε όλες τις ποσοτικές επι
πτώσεις της σε συγκρίσιμες μονάδες, και εκείνο που μένει είναι η εφαρ
μογή ενός ποσοτικού κριτηρίου, ενός μέτρου, το οποίο θα μας δώσει τη 
σημασία των επιπτώσεων αυτών για το κοινωνικό σύνολο σε απλό νού
μερο. Εδώ προστίθεται μόνο ότι η εκτίμηση των αναδιανεμητικών επι
πτώσεων μιας επένδυσης δεν παρουσιάζει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα 
χρηματικής αποτίμησης γιατί τα σχετικά στοιχεία κόστους και ωφε
λειών έχουν ήδη αποτιμηθεί σε κοινωνικές τιμές κατά την αξιολόγηση 
με βάση το σκοπό της συνολικής κατανάλωσης1. 

4.4. Εφαρμογή ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης 

Οι σειρές των ωφελειών και του κόστους (και για τους δύο σκο
πούς) που ήδη έχουν γίνει χρονικά ισοδύναμες με την αναγωγή τους 
σε παρούσες αξίες, μπορούν τώρα να συγκριθούν εύκολα μεταξύ τους 

1. Ενδεχόμενα να παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα η εκτίμηση της αξίας των μετα
βιβαστικών στοιχείων. 
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με τη βοήθεια ενός απλού ποσοτικού κριτηρίου, ώστε να προκύψει η 
ωφελιμότητα της εξεταζόμενης επένδυσης με έναν αριθμό. Τέτοια κρι
τήρια αναφέρθηκαν μερικά στο Κεφάλαιο 3. Η προτίμηση του UNIDO 
πάντως είναι η Καθαρά Παρούσα Αξία (ΚΠΑ), το κριτήριο δηλαδή 
που δίνει τη διαφορά ανάμεσα στο άθροισμα των κοινωνικών ωφελειών 
και το άθροισμα του κοινωνικού κόστους μιας επένδυσης σε παρούσες 
αξίες, και αυτό επειδή είναι απλό και κατανοητό και δεν έχει τα προ
βλήματα άλλων (όπως π.χ. τις δύο ή περισσότερες διαφορετικές τιμές 
τις οποίες δίνει μερικές φορές ο Συντελεστής Εσωτερικής Αποδοτικό
τητας). Υπενθυμίζεται ότι η μαθηματική μορφή του παραπάνω κριτη
ρίου είναι: 

n B t n C t 

ΚΠΑ = y ϊ y ί— â (l+r)t ä (l+r)t 

όπου: B= οι ωφέλειες, C= το κόστος, t= ο χρόνος και Γ= το κοινωνι
κό επιτόκιο. 

Η εφαρμογή του κριτηρίου της ΚΠΑ δεν παρουσιάζει καμιά ιδιαίτε
ρη δυσκολία. Απλώς, αθροίζονται χωριστά η σειρά των ωφελειών και 
χωριστά η σειρά του κόστους (σε παρούσες πάντα αξίες) και το δεύτερο 
άθροισμα αφαιρείται από το πρώτο. Στην περίπτωση πάλι που δεν έ
χουν αναχθεί σε παρούσες αξίες οι σειρές των ωφελειών και του κό
στους χωριστά, αλλά η ετήσια διαφορά τους, δηλαδή οι καθαρές ετή
σιες ωφέλειες (θετικές ή αρνητικές), η εφαρμογή του παραπάνω κριτη
ρίου συνίσταται στην εύρεση του αλγεβρικού αθροίσματος της τελευ
ταίας αυτής σειράς των καθαρών ωφελειών, δηλαδή της: 

B t - C t 

Σ (i+r)t 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο για τα κριτήρια, μια επένδυση 
κρίνεται κοινωνικά ωφέλιμη με βάση το κριτήριο της ΚΠΑ, αν το απο
τέλεσμα από την εφαρμογή του είναι θετικό και όσο μεγαλύτερο είναι 
τούτο τόσο ωφελιμότερη είναι η επένδυση. Είναι ολοφάνερο όμως ότι 
το κριτήριο αυτό έχει μια αδυναμία και συγκεκριμένα το ότι δε συνδέει 
το αποτέλεσμα του, που αποτελεί το κοινωνικό κέρδος, με το κόστος 
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για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Έτσι, μια επένδυση που έχει 
ΚΠΑ μεγαλύτερη από μια άλλη φαίνεται προτιμότερη, ενώ αυτό δε 
συμβαίνει αναγκαστικά. Αν, π.χ., η πρώτη επένδυση έχει ΚΠΑ 1.000 
δρχ. αλλά απαιτεί κεφάλαιο 10.000 δρχ., ενώ η δεύτερη έχει ΚΠΑ 800 
δρχ. και δεσμεύει κεφάλαιο 1.000 δρχ., τότε σίγουρα προτιμότερη είναι 
η δεύτερη (εκτός αν γίνει δεκτό ότι δεν υπάρχει ωφέλιμη τοποθέτηση 
για τις 9.000 δρχ., οπότε η συνολική απόδοση του κεφαλαίου των 
10.000 δρχ. θα είναι μόνο 800 δρχ4 στη δεύτερη περίπτωση, και 1.000 
δρχ. στην πρώτη). Η αδυναμία αυτή αντιμετωπίζεται αν η ΚΠΑ διαιρε
θεί με το κόστος υλοποίησης της επένδυσης, (ΚΠΑ/C), οπότε στο 
παράδειγμα μας θα έχουμε στην πρώτη επένδυση, 1.000/10.000 και στη 
δεύτερη 800/1.000. Η πρώτη, δηλαδή, φαίνεται, όπως και είναι, λιγότε
ρο συμφέρουσα από τη δεύτερη. 

Η εφαρμογή του κριτηρίου της Καθαράς Παρούσας Αξίας μπορεί 
να περιοριστεί μόνο στο σύνολο των επιπτώσεων μιας επένδυσης. Σκο-
πιμότερο όμως είναι να γίνεται και κατά τα διάφορα στάδια των εκτιμή
σεων, για να φαίνεται το πώς επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα οι διά
φοροι παράγοντες1. Ειδικότερα, είναι χρήσιμο να υπολογίζεται η ωφελι
μότητα: α) με τις άμεσες επιπτώσεις στη συνολική κατανάλωση με βά
ση τις τιμές της αγοράς, β) αφού προστεθούν στις επιπτώσεις αυτές και 
οι επιπτώσεις από τη χρήση κοινωνικών τιμών, γ) αφού ληφθούν υπό
ψη και οι έμμεσες επιπτώσεις και δ) αφού συνυπολογιστούν και οι επι
πτώσεις που σχετίζονται με το σκοπό της ανακατανομής του εισοδήμα
τος. Έτσι θα γνωρίζουμε κατά πόσο συντελούν στην ωφελιμότητα οι 
διάφοροι παράγοντες της κοινωνικής αξιολόγησης. 

4.5. Αξιολόγηση ποιοτικών επιπτώσεων - Τελικό συμπέρασμα 

Ποιοτικές επιπτώσεις μιας επένδυσης είναι φυσικά εκείνες που δεν 
έγινε δυνατό να αναχθούν σε χρηματικές μονάδες, είτε γιατί δεν ποσο-
τικοποιούνται είτε γιατί δε βρέθηκαν κατάλληλες τιμές για τη χρηματι
κή τους αποτίμηση. Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να είναι, π.χ., η ωραία 
θέα που προσφέρει ένας δρόμος που διασχίζει περιοχές με φυσικές 
ομορφιές, η βελτίωση του πνευματικού επιπέδου των παιδιών που φοι-

1. Στην περίπτωση αυτή είναι βέβαια φανερό ότι και η αναγωγή των επιπτώσεων 
σε παρούσες αξίες θα πρέπει να γίνεται για κάθε στάδιο χωριστά. 
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τούν σ' ένα νέο σχολείο (πέρα από το αυξημένο εισόδημα που θα έχουν 
στο μέλλον τα παιδιά αυτά και το οποίο μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά), 
η μόλυνση που προκαλεί ένα εργοστάσιο σε κατοικημένη περιοχή κλπ. 
Οι επιπτώσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν ν' αξιολογηθούν, μάλλον 
υποκειμενικά, με βάση την εμπειρία και την ικανότητα του αξιολογη-
τή, και να χαρακτηρισθούν με όρους όπως: θετικές ή αρνητικές, ασή
μαντες, μικρής σημασίας, σημαντικές, ιδιαίτερα σημαντικές κλπ. 

Μετά την αξιολόγηση και των ποιοτικών επιπτώσεων ολοκληρώνε
ται το έργο της κοινωνικής αξιολόγησης και διατυπώνεται το τελικό 
συμπέρασμα. Εκφράζεται δηλαδή η τελική άποψη, αν η εξεταζόμενη 
επένδυση είναι κοινωνικά συμφέρουσα ή όχι και κατά πόσο ή σε ποιο 
βαθμό. Εδώ όμως θα πρέπει να ειπωθεί ότι πολλές φορές κρίνεται σκό
πιμο να γίνεται και ένα τεστ «ευαισθησίας» (sensitivity test), να ελέγχε
ται δηλαδή κατά πόσο το τελικό αποτέλεσμα είναι ευαίσθητο στις μετα
βολές ορισμένων βασικών συντελεστών του, για τους οποίους διατη
ρούμε τις περισσότερες επιφυλάξεις (όπως π.χ. ο συντελεστής προεξό
φλησης, οι συντελεστές αναδιανομής του εισοδήματος, η τιμή των κύ
ριων προϊόντων της επένδυσης κλπ.). Το τεστ αυτό προφανώς διερευνά 
τα όρια ωφελιμότητας της επένδυσης (με σκοπό τη μείωση της σχετι
κής αβεβαιότητας) και συνίσταται στην επαναξιολόγηση των επιπτώ
σεων της, με τη χρησιμοποίηση και άλλων πιθανών τιμών για τους πα
ραπάνω συντελεστές. 

4.6. Διαγραμματική παρουσίαση της μεθόδου του UNIDO και πινακο-
ποίηση των απαιτούμενων στοιχείων και εκτιμήσεων 

Μια συνοπτική, αλλά αρκετά παραστατική εικόνα της μεθόδου του 
UNIDO δίνεται στο Διάγραμμα 5. Στο διάγραμμα αυτό φαίνονται κα
θαρά οι φάσεις και τα διάφορα στάδια της κοινωνικής αξιολόγησης, ό
πως παρουσιάσθηκαν στην ανάλυση που προηγήθηκε. Ειδικότερα, στο 
αριστερό μέρος δίνονται τα διαδοχικά στάδια εκτίμησης των ποσοτικών 
επιπτώσεων που σχετίζονται με το σκοπό μεγιστοποίησης της συνολι
κής κατανάλωσης, ενώ στο δεξιό, τα αντίστοιχα στάδια, τα σχετικά με 
το σκοπό ανακατανομής του εισοδήματος. Στο τέλος του διαγράμματος 
είναι οι φάσεις της εφαρμογής των ποσοτικών κριτηρίων και της αξιο
λόγησης των ποιοτικών επιπτώσεων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

Η μέθοδος κοινωνικής αξιολόγησης επενδύσεων, του UNIDO 

(Αξιολόγηση σχετικά με τους σκοπούς μεγιστοποίησης της συνολικής κατανάλωσης 
και ανακατανομής του εισοδήματος) 

Α, 
Μ Ε Γ Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η 
Κ Α Τ Α Ν Α Λ Ω Σ Η Σ 

ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
Β. 

Α Ν Α Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η ΤΟΥ 

Δ Η Μ Α Τ Ο Σ 

ΕΙ ΣΟ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩ 

ΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Α Ξ Ι Ε Σ 

Αμεσες επιπτώσεις ( ωφέλειες ναι 
κόστος) βάσει των τιμών της αγοράς 

Τ 
Διόρθωση άμεσων επιπτώσεων, λόγω 
χρησιμοποίησης κοινων. τιμών η/και 
του περισσεύματος του καταναλωτή 

Συνυπολογισμός και των έμμεσων 

επιπτώσεων( εξωτερικέ ς οικονομίες κ.λπ) 

Αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω 
αβεβαιότητας και κίνδυνων 

Ι 
Ανάγωγη σε παρούσες άξιες όλων 
των παραπάνω επιπτώσεων, βάσει 
κοινων. επιτοκίου 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩ

ΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ Α Ξ Ι Ε Σ 

Τ 
Εκτίμηση εισοδηματικών επιπτώ
σεων της επένδυσης στις τάξεις 
η περιοχές της χώρας που ενδια
φέρουν το σκοπό της ανακατανομής 

Στάθμιση των παραπάνω εισοδη
ματικών επιπτώσεων με τους κατάλ. 
ληλους σταθμιστές ,ώστε να γίνουν 
ισοδύναμες με τ ις καταναλωτι
κές επιπτώσεις 

Ανάγωγη σε πα ρούσε ς άξιες 

βάσει κοινωνικού επιτοκίου 

H 

m 

1 
Ε Ο Α Ρ Μ Ο Γ Η Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Κ Ρ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ 

ι 
Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Π Τ Ω Σ Ε Ω Ν : TE ΛΙ KO Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
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Στην καλύτερη κατανόηση της μεθόδου θα συντελούσε ασφαλώς 
και η παρουσίαση των πινάκων1, στους οποίους γίνεται η συστηματική 
καταγραφή των πραγματοποιούμενων υπολογισμών και εκτιμήσεων και 
η καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων και πληροφοριών. Επειδή 
όμως στο τέλος της παρούσας εργασίας δίνεται ένα παράδειγμα εφαρ
μογής, στο οποίο υπάρχουν οι συζητούμενοι πίνακες, δεν κρίθηκε απα
ραίτητο να δοθούν και εδώ. 

Στο σημείο αυτό τελειώνει η παρουσίαση της μεθοδολογίας των 
Guidelines του UNIDO, εκτός από τις απόψεις για τον τρόπο εκτίμη
σης των τιμών των εθνικοοικονομικών παραμέτρων. Οι απόψεις αυτές 
θα-εκτεθούν στο επόμενο κεφάλαιο μαζί με τις αντίστοιχες απόψεις και 
τεχνικές άλλων μεθοδολογιών. 

1. Θα πρέπεν πάντως να λεχθεί ότι οι πίνακες αυτοί δεν είναι πολύ τυποποιημένοι 
στις Guidelines. Η εργασία της τυποποίησης έχει γίνει στην τελευταία σχετική έκδοση 
του UNIDO: Guide to Practical Project Appraisal, Social Benefit - Cost Analysis in 
Developing Countries. Εκεί έχουν συνταχθεί 16 πίνακες από τους οποίους οι βασικό
τεροι είναι: α) ο πίνακας εσόδων-εξόδων (Financial income statement), β) ο πίνακας1 

χρηματικών ροών (Financial cashflow), ο πίνακας ισολογισμού (Financial balance 
sheet), γ) οι πίνακες των αναπροσαρμοσμένων με κοινωνικές τιμές χρηματικών ροών 
και δ) ο τελικός αθροιστικός πίνακας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

Από την παρουσίαση της μεθόδου κοινωνικής αξιολόγησης του 
UNIDO, έγινε φανερό ότι για να εκτιμηθούν οι ωφέλειες και το κόστος 
ενός σχεδίου επένδυσης, εκτός από τα τεχνικά δεδομένα, τις αγοραίες 
τιμές και ορισμένες κοινωνικές τιμές που αφορούν ειδικότερα το εξετα
ζόμενο σχέδιο επένδυσης (και τις οποίες ο μελετητής είναι υποχρεωμέ
νος να εκτιμήσει μόνος του), απαιτείται και η γνώση των τιμών μιας 
σειράς στρατηγικών παραμέτρων, οι οποίες έχουν ευρύτερη εφαρμογή 
και αποφασιστικότερη σημασία. Οι παράμετροι αυτές δεν αφορούν ένα 
μόνο σχέδιο επένδυσης, αλλά το σύνολο του προγράμματος επενδύ
σεων μιας χώρας και γι' αυτό ονομάζονται εθνικές ή κοινωνικές. Τέ
τοιες παράμετροι είναι, κυρίως: ο κοινωνικός συντελεστής προεξόφλη
σης, η κοινωνική ισοτιμία του συναλλάγματος, ο κοινωνικός μισθός, η 
κοινωνική τιμή της επένδυσης και οι συντελεστές στάθμισης που σχετί
ζονται με τους διάφορους σκοπούς. Οι παράμετροι αυτές συνήθως δια
κρίνονται σε συντελεστές στάθμισης, που περιλαμβάνουν και το συντε
λεστή προεξόφλησης, και σε κοινωνικές τιμές. Οι πρώτοι χρειάζονται 
κατεξοχήν πολιτικές αξιολογικές κρίσεις, ενώ οι δεύτερες αρκούνται 
στις αξιολογικές κρίσεις που εκφράζονται για τους συντελεστές στάθμι
σης και, επίσης, στα στοιχεία ενός συνεπούς προγράμματος οικονομι
κής ανάπτυξης. 

Η εκτίμηση των τιμών των εθνικών παραμέτρων κανονικά θα πρέ
πει να γίνεται από τον Κεντρικό Προγραμματιστή, ακριβώς επειδή αφο
ρούν όλα τα κρατικά σχέδια επενδύσεων, αλλά και επειδή αυτός έχει 
την καλύτερη σχετική πληροφόρηση. Οι μελετητές και οι αξιολογητές 
των μεμονωμένων σχεδίων επένδυσης όχι μόνο έχουν περιορισμένη 
πληροφόρηση για τους σκοπούς της οικονομικής πολιτικής και τους 
άλλους παράγοντες που προσδιορίζουν τις τιμές των εθνικών παραμέ
τρων, αλλά δεν είναι και σε θέση να κάνουν σωστές κοινωνικές επιλο
γές, κυρίως στις περιπτώσεις που οι αντικειμενικοί σκοποί συγκρούον
ται μεταξύ τους. Π.χ., περισσότερη συνολική κατανάλωση ή μεταφορά 
εισοδήματος υπέρ των φτωχότερων τάξεων; μεγαλύτερη αύξηση της 
κατανάλωσης ή μεγαλύτερη ενίσχυση στο συναλλαγματικό ισοζύγιο 
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της χώρας; κλπ. Και ο Κεντρικός Προγραμματιστής, βέβαια, δεν εκ
φράζει στην περίπτωση αυτή δικές του προτιμήσεις και απόψεις, αλλ' 
απλώς διερμηνεύει και διατυπώνει με τεχνικούς όρους τις προτιμήσεις 
και τα πιστεύω της πολιτικής εξουσίας, η οποία έχει και την τελική ευ
θύνη. Στα καθήκοντα της πολιτικής εξουσίας, δηλαδή, ανήκει σε τελευ
ταία ανάλυση η ευθύνη διαμόρφωσης των αξιολογικών κρίσεων που εί
ναι απαραίτητες για την εκτίμηση των τιμών των εθνικών παραμέτρων. 
Αυτή θα μας πει πόση κατανάλωση θα θυσιασθεί υπέρ του σκοπού της 
δικαιότερης κατανομής του εισοδήματος ή της αυτάρκειας, τι βαρύτητα 
θα δοθεί στην παρούσα κατανάλωση σε σχέση με τη μελλοντική κλπ. 

Σε πολλές χώρες, όμως, είτε δεν υπάρχει κεντρικό όργανο προγραμ
ματισμού είτε τούτο δεν προβαίνει σε εκτιμήσεις κοινωνικών παραμέ
τρων. Η πολιτική εξουσία επίσης δεν εκφράζει πάντα με σαφήνεια τις 
προτιμήσεις της κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές εκείνο που μένει είναι να 
γίνουν εκτιμήσεις από τους μελετητές των έργων ή και από οποιονδή
ποτε ανεξάρτητο μελετητή, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και τις δι
κές τους υποκειμενικές κρίσεις. 

Ανεξάρτητα πάντως από το ποιος κάνει τις εκτιμήσεις των κοινωνι
κών παραμέτρων ή τίνος προτιμήσεις εκφράζονται σ' αυτές, στο κεφά
λαιο αυτό παρουσιάζονται ορισμένες σχετικές θεωρητικές απόψεις και 
τεχνικές εκτίμησης, για τις τιμές των εθνικών παραμέτρων που ήδη 
αναφέρθηκαν. Οι απόψεις αυτές είναι κυρίως εκείνες που αναπτύσσον
ται ή υιοθετούνται στις Guidelines του UNIDO και στο Manual του 
OECD, αλλά και σε άλλες εξέχουσες εργασίες στο χώρο της κοινωνι
κής αξιολόγησης των επενδύσεων. Ποσοτικές εκτιμήσεις των παραμέ
τρων αυτών, ειδικά για την περίπτωση της χώρας μας, θα επιχειρηθούν 
στο επόμενο κεφάλαιο. 

5.1. Κοινωνικός συντελεστής προεξόφλησης (κοινωνικό επιτόκιο) 

Η αναγωγή σε συγκρίσιμες χρονικά αξίες των προβλεπόμενων ωφε
λειών και δαπανών μιας επένδυσης απαιτεί, όπως έχει αναφερθεί, τη 
χρησιμοποίηση ενός συντελεστή προεξόφλησης. Και μπαίνει το ερώτη
μα: ποιος είναι ο πιο κατάλληλος, ειδικότερα για τις δημόσιες επενδύ
σεις; Κατά καιρούς πολλές σχετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Παρα
κάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες. 
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α. Το επιτόκιο της αγοράς. Μία άποψη είναι να χρησιμοποιηθεί και στις 
δημόσιες επενδύσεις, όπως και στις ιδιωτικές, το επιτόκιο της αγοράς. 
Η άποψη αυτή βασίζεται κυρίως στην αρχή της «επικυριαρχίας του 
καταναλωτή»1: Το κεφάλαιο που διατίθεται στις δημόσιες επενδύσεις2 

είναι ένας συντελεστής παραγωγής και επομένως η τιμή χρήσης του 
διαχρονικά θα πρέπει να καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς — 
προσφορά και ζήτηση — κατά τον ίδιο τρόπο που καθορίζονται και οι 
τιμές των λοιπών συντελεστών παραγωγής και των αγαθών. Η τιμή αυ
τή είναι πραγματική και γνωστή και, επομένως, με τη χρησιμοποίηση 
της αποφεύγονται οι πιθανές αυθαιρεσίες στην εκτίμηση με βάση τις 
λοιπές μεθόδους. Επιπλέον, ο καθορισμός κοινού συντελεστή προεξό
φλησης για τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις αποκλείει την πε
ρίπτωση οι χαμηλής αποδοτικότητας δημόσιες επενδύσεις να εκτοπί
ζουν υψηλής αποδοτικότητας ιδιωτικές. 

Σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, προσδιοριστικός παράγοντας 
του συντελεστή προεξόφλησης είναι, προφανώς, η σχετική ανεπάρκεια 
του κεφαλαίου σε σχέση με τη ζήτηση του. Η άποψη όμως αυτή έχει 
υποστεί ισχυρή αρνητική κριτική τόσο σχετικά με τη βάση της (την 
εφαρμογή δηλαδή της αρχής της κυριαρχίας του καταναλωτή στη συ
γκεκριμένη περίπτωση) όσο και γιατί αγνοεί τις ατέλειες της αγοράς 
και τις εξωτερικές επεμβάσεις. Ειδικότερα: 

— Όσον αφορά την αρχή της κυριαρχίας του καταναλωτή, είναι γνω
στό ότι αυτή, στη γενική της εφαρμογή, έχει ορισμένα αδύνατα ση
μεία όπως, για παράδειγμα, το ότι προϋποθέτει ορθολογικότητα και 
πλήρη γνώση από τα άτομα, επηρεάζεται από την υφιστάμενη κατα
νομή του πλούτου, δε λαβαίνει υπόψη εξωτερικές ωφέλειες και κό
στος, αγνοεί κοινωνικές προτιμήσεις για ορισμένες μορφές κατανά
λωσης (π.χ. εκπαίδευση αντί για αλκοολούχα ποτά) κλπ. Τα αδύνα
τα αυτά σημεία γίνονται περισσότερο έντονα στην περίπτωση της 
διαχρονικής επιλογής, κυρίως, γιατί οι αποταμιευτές και οι επενδυ-

1. Η ουσία της αρχής αυτής είναι ότι κάθε άτομο είναι ο καλύτερος κριτής του 
συμφέροντος του. Οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν τα χρή
ματα τους. να κατανέμουν το χρόνο τους και να ιεραρχούν τις δραστηριότητες τους 
σύμφοονα με τις επιθυμίες τους. Η άσκηση της κυριαρχίας του καταναλωτή γίνεται 
κυρίως στην αγορά. 

2. Όπως βέβαια και το κεφάλαιο που δημιουργείται από τη λειτουργία των επεν
δύσεων (καθαρές ωφέλειες αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες λειτουργίας). 
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τές δεν έχουν μεγάλες πιθανότητες να διδαχθούν από τις δοκιμές και 
τα λάθη τους, πιθανότητες που ίσως επιτρέπουν να δεχθούμε ορθο
λογικότητα και πλήρη γνώση στα άτομα που αγοράζουν ή πουλάνε 
αγαθά και υπηρεσίες στην αγορά. Τα τελευταία, όπως είναι γνωστό, 
αν κάνουν λάθος στην επιλογή τους ανάμεσα στα διάφορα αγαθά, σε· 
σχέση με τις τιμές τους (αν, για παράδειγμα, η τιμή των μήλων σε 
σχέση με τα πορτοκάλια είναι 2:1 και η αγορά ενός κιλού μήλων δε 
θα τους δώσει διπλάσια ικανοποίηση από την αγορά ενός κιλού πορ
τοκαλιών), έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ένα μάθημα από το λά
θος τους και στην επόμενη αγορά (που θα γίνει μετά από μικρό χρο
νικό διάστημα) να αναπροσαρμόσουν τις αγοραζόμενες ποσότητες, 
ώστε η οριακή ικανοποίηση που θα απολαύσουν στο τέλος από τα 
αγαθά αυτά να είναι ανάλογη με τις τιμές τους. Τέτοια δυνατότητα 
δε φαίνεται να έχουν οι αποταμιευτές και οι επενδυτές. Για να 
δεχτούμε ορθολογικότητα σε μια απόφαση ενός ατόμου, π.χ., για 
αποταμίευση, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι η τρέχουσα κατανάλωση 
του προγραμματίζεται στα πλαίσια ενός προγράμματος κατανάλωσης 
για όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα άτομα, όμως, συνήθως δεν κά
νουν, ούτε έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, τέτοια προγράμματα, 
κυρίως γιατί δεν έχουν σαφείς προτιμήσεις για την κατανάλωση σε 
διάφορες στιγμές. Όταν δε πάρουν μια σχετική απόφαση και αποδει
χθεί εσφαλμένη, τούτο θα φανεί μετά από πολύ χρόνο, οπότε θα έ
χουν αλλάξει οι συνθήκες, και η εμπειρία που αποκτήθηκε από το 
λάθος θα είναι άχρηστη. 

Αλλά και αν δεχτούμε ότι τα άτομα έχουν σαφείς προτιμήσεις, σε 
σχέση με την κατανάλωση σε διάφορες στιγμές της ζωής τους, 
υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των πόρων ολόκληρης 
της ζωής, πρόβλεψη η οποία είναι απαραίτητη για την κατάστρωση 
του προγράμματος κατανάλωσης που αναφέρθηκε παραπάνω. Τούτο 
συμβαίνει, γιατί συνήθως τα εισοδήματα δεν είναι πολύ σταθερά, 
εξαρτώμενα πολλές φορές από παράγοντες που δεν ελέγχονται από 
τα άτομα, όπως είναι οι καιρικές συνθήκες, οι πόλεμοι, οι επιχειρη
ματικοί κύκλοι κλπ. Η αβεβαιότητα αυτή εισάγει μια ακόμη διαφορά 
στην περίπτωση της διαχρονικής επιλογής, σε σχέση με την επιλογή 
που κάνουν τα άτομα ανάμεσα στα διάφορα αγαθά, δεδομένου ότι τα 
άτομα στην τελευταία περίπτωση έχουν τα απαιτούμενα χρήματα 
στην τσέπη τους. 
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— Όσο για τις ατέλειες της αγοράς και τις εξωτερικές επεμβάσεις, uvu-
φέρεται καταρχήν το γεγονός ότι το επιτόκιο, σε όλες σχεδόν τις 
χώρες, δεν καθορίζεται ελεύθερα από την προσφορά και τη ζήτηση 
κεφαλαίων, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της παρεμβατι
κής πολιτικής του κράτους. Το κράτος χρησιμοποιεί συνήθως το 
επιτόκιο σα βασικό μέσο της οικονομικής πολιτικής του και γι' αυτό 
επηρεάζει το ύψος του (μέσω του τραπεζιτικού συστήματος), προς 
την κατεύθυνση των οικονομικοκοινωνικών του επιδιώξεων1. Τούτο 
έχει σαν επιπλέον συνέπεια να υπάρχουν διαφορετικά επιτόκια για 
τη γεωργία, τη βιομηχανία, την κατοικία κλπ. Αλλά και η δημοσιο
νομική πολιτική του κράτους επίσης έχει επιπτώσεις στο ύψος του 
επιτοκίου: Ένα μεγάλο έλλειμμα στον προϋπολογισμό έχει σαν απο
τέλεσμα μεγάλο δανεισμό και επομένως αύξηση του επιτοκίου, λόγω 
αύξησης της ζήτησης χρήματος. Η χρησιμοποίηση επομένως ενός 
επιτοκίου που προσδιορίζεται κατ' αυτό τον τρόπο, για την προεξό
φληση των προβλεπόμενων ωφελειών και του κόστους ενός σχεδίου 
επένδυσης, θα είχε σα συνέπεια να μην έχει αντικειμενική υπόσταση 
η ωφελιμότητα των διάφορων επενδυτικών σχεδίων, αφού θα εξαρ
τιόταν από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική. 
Μια άλλη ατέλεια της αγοράς αποτελεί και η ενσωμάτωση στο επι

τόκιο των κινδύνων από την απώλεια των κεφαλαίων, οι οποίοι βέβαια 
διαφέρουν ανάλογα με την αξιοπιστία των δανειζομένων. Σχετικά με 
τους κινδύνους, όμως, εκείνοι που έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από 
κοινωνικοοικονομική σκοπιά είναι όσοι προέρχονται από την επένδυση 
και όχι όσοι προέρχονται από το αξιόπιστο ή μη του επενδυτή. Επομέ
νως, φαίνεται σωστότερο ν' αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι σε άλλο επί
πεδο, π.χ. σε κάθε σχέδιο επένδυσης χωριστά, και όχι στο συντελεστή 
προεξόφλησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι κοινός για όλα τα επενδυτι
κά σχέδια. 

Το επιτόκιο της αγοράς επηρεάζεται επίσης πολύ και από πληθωρι
στικές καταστάσεις στην οικονομία, οι οποίες πολλές φορές έχουν σα 
συνέπεια την υπερβολική ύψωση του. Δεδομένου ότι οι μελλοντικές 
ωφέλειες και το κόστος των επενδυτικών σχεδίων συνήθως υπολογίζον
ται σε σταθερές τιμές του χρόνου έναρξης κατασκευής και δεδομένου 
επίσης ότι οι ωφέλειες είναι κατά κανόνα περισσότερο απομακρυσμένες 

1. Δεν αναφερόμαστε βέβαια σε ηθελημένη πολιτική επιτοκίου, η οποία θα απο
βλέπει στη διόρθωση των ατελειών της αγοράς σχετικά μ' αυτό το ίδιο. 
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από το χρόνο έναρξης, η προεξόφληση τους με πληθωριστικά διογκω
μένο συντελεστή θα είχε σαν αποτέλεσμα τα σχέδια αυτά να εμφανίζον
ται με μειωμένη αποδοτικότητα σε σχέση με την πραγματική. 

Στις ατέλειες της αγοράς κεφαλαίου θα πρέπει να προστεθούν και οι 
σημαντικές, συνήθως, διαφορές που παρατηρούνται ανάμεσα στα επιτό
κια καταθέσεων, που εισπράττουν οι αποταμιευτές-δανειστές και στα 
επιτόκια χορηγήσεων, που πληρώνουν οι επενδυτές-χρεώστες. Οι δια
φορές αυτές, που οφείλονται κυρίως στο μέρος των κινδύνων που επω
μίζονται οι μεσολαβητές στις κεφαλαιακές συναλλαγές, επιβαρύνουν 
αρκετά τα επιτόκια χορηγήσεων. 

Τέλος, θα πρέπει ν' αναφερθούν και τα προβλήματα που δημιουργεί 
στο επιτόκιο της αγοράς η διαφορετική φορολογική μεταχείριση διάφο
ρων μορφών δανεισμού (φορολογικές απαλλαγές, εκπτώσεις κλπ.). 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το επιτόκιο της αγοράς δεν ενδεί
κνυται, για την προεξόφληση των μελλοντικών εισπράξεων και πληρω
μών στις δημόσιες επενδύσεις, τουλάχιστον στην κατάσταση που βρί
σκεται. Γιατί, μια διόρθωση του σχετικά με τους σημαντικότερους δια-
ταρακτικούς παράγοντες και κυρίως τον πληθωρισμό ίσως να το έκα
ναν λιγότερο απορριπτέο. Στην περίπτωση όμως αυτή, μάλλον θα πρό
κειται για μορφή κοινωνικού επιτοκίου. Και αν είναι αναγκαίο, από έλ
λειψη άλλου, να χρησιμοποιηθεί το επιτόκιο της αγοράς, η καταλληλό
τερη μορφή του για τις δημόσιες επενδύσεις είναι σίγουρα το επιτόκιο 
των μακροχρόνιων κρατικών δανείων, αφού αυτά αποτελούν τη σημαν
τικότερη πηγή χρηματοδότησης των κρατικών επενδυτικών προγραμ
μάτων. 

β. Το διεθνές επιτόκιο. Μια άλλη άποψη είναι να χρησιμοποιηθεί το 
διεθνές επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο δανείζεται ή δανείζει 
μακροχρονίως μια χώρα, ανάλογα με το αν πρόκειται για δανειζόμενη 
ή δανείστρια χώρα. Το επιτόκιο αυτό έχει προφανώς τα πλεονεκτήματα 
του επιτοκίου της αγοράς, αφού και αυτό είναι επιτόκιο αγοράς (προσ
διορίζεται δηλαδή από την προσφορά και τη ζήτηση, έχει αντικειμενική 
υπόσταση κλπ.), αλλά λιγότερα μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα: 
— Είναι ενιαίο για τους διάφορους κλάδους της οικονομίας, και διαφο-

ρίζεται μόνο ελαφρά, ανάλογα με την πηγή προέλευσης των κεφα
λαίων. 

— Δεν επηρεάζεται από τον εσωτερικό πληθωρισμό αφού ορίζεται σε 
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ξένα νομίσματα1. 
— Δεν υπόκειται στις σκοπιμότητες της εσωτερικής οικονομικής πολι

τικής. 
Επίσης, η διεθνής αγορά στην οποία στηρίζεται έχει συνήθως λιγό

τερες ατέλειες από την εσωτερική αγορά, κυρίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών. 

Παρόλα όμως τα πλεονεκτήματα του, απέναντι στο επιτόκιο της 
εσωτερικής αγοράς, δεν παύει και το επιτόκιο αυτό να διατηρεί ορισμέ
να από τα μειονεκτήματα του πρώτου, όπως αυτά που αναφέρονται στα 
μειονεκτήματα της αρχής της κυριαρχίας του καταναλωτή, το ότι επη
ρεάζεται από τον, έστω και μικρότερο, διεθνή πληθωρισμό (ο οποίος, ας 
σημειωθεί, είναι διαφορετικός σε κάθε δανείστρια χώρα και επομένως έ
χουμε διαφορετικά διεθνή επιτόκια, ανάλογα με τα διαφορετικά νομί
σματα), το ότι περιλαμβάνει κινδύνους που αντανακλούν το αξιόχρεο 
του δανειζόμενου κλπ. Επίσης, και το σημαντικότερο, με το διεθνές επι
τόκιο χορηγούνται συνήθως περιορισμένα κεφάλαια σε μια χώρα. 

γ. Το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου. Σημαντική υποστήριξη και συ
χνή εφαρμογή στην πράξη έχει και η έννοια του κόστους ευκαιρίας, 
κυρίως με τη μορφή της οριακής αποδοτικότητας του κεφαλαίου στον 
ιδιωτικό τομέα. Κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου, όπως είναι γνωστό, 
είναι το διαφυγόν κέρδος από την καλύτερη εναλλακτική ευκαιρία που 
χάνεται λόγω χρησιμοποίησης του κεφαλαίου στη συγκεκριμένη χρήση 
αντί για άλλη. Στην περίπτωση μιας δημόσιας επένδυσης, που μας εν
διαφέρει εδώ, το κόστος ευκαιρίας είναι είτε η οριακή αποδοτικότητα 
του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα είτε η αξία της κατανάλωσης που 
θυσιάζεται, ανάλογα με το αν το κεφάλαιο της επένδυσης αυτής αφαι
ρείται από τις ιδιωτικές επενδύσεις ή από την κατανάλωση. 

Η χρησιμοποίηση της έννοιας του κόστους ευκαιρίας για την ανα
γωγή σε παρούσες αξίες των ωφελειών και του κόστους στις δημόσιες 
επενδύσεις φαίνεται από πρώτη άποψη ότι έχει ισχυρή λογική βάση. 
Πράγματι, εφόσον το κεφάλαιο που πρόκειται να πάει σε μια δημόσια 
επένδυση θα είχε μεγαλύτερη αποδοτικότητα αν πήγαινε σε μια ιδιωτι-

1. Επηρεάζεται μόνο από τον πληθωρισμό στη χώρα προέλευσης των κεφαλαίων, 
ο οποίος όμως κατά τεκμήριο είναι χαμηλότερος από τον πληθωρισμό στη δανειζόμε
νη (αναπτυσσόμενη) χώρα. 
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κή επένδυση, ή μεγαλύτερη αξία αν πήγαινε στην κατανάλωση, τότε 
γιατί να πάει στην πρώτη; Αυτό θα σήμαινε σίγουρα κακή κατανομή 
των πόρων της χώρας. Επίσης, δεν υπάρχει λόγος να απαιτείται για τις 
δημόσιες επενδύσεις μεγαλύτερη αποδοτικότητα από τις ιδιωτικές ή 
από τη χρησιμοποίηση του κεφαλαίου στην κατανάλωση. Επομένως, το 
λογικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο πλέον κατάλληλος συν
τελεστής προεξόφλησης για τις δημόσιες επενδύσεις είναι η αποδοτικό
τητα του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα ή ο ρυθμός με τον οποίο 
μειώνεται η αξία της κατανάλωσης με την πάροδο του χρόνου, ανάλο
γα με την περίπτωση. 

Εδώ όμως ανακύπτει το πρόβλημα να εξακριβωθεί πόσα από τα κε
φάλαια του σχεδίου επένδυσης θα αποσπασθούν από άλλες επενδύσεις 
και πόσα από την κατανάλωση. Το πρόβλημα αυτό προφανώς είναι δύ
σκολο να λυθεί, γιατί προϋποθέτει τη γνώση των σχετικών ελαστικοτή-
των κατανάλωσης και επένδυσης, οι οποίες, και αυτές, έχουν σοβαρό 
πρόβλημα εκτίμησης. Επίσης, για το τμήμα του κεφαλαίου που αφαι
ρείται από την κατανάλωση, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί και ο 
ρυθμός με τον οποίο μειώνεται η αξία μιας μονάδας κατανάλωσης από 
χρόνο σε χρόνο. Έτσι, η έννοια του κόστους ευκαιρίας περιορίζεται, 
στην πράξη, στην αποδοτικότητα του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα, 
αφού συνήθως, και για λόγους ευκολίας, γίνεται η υπόθεση ότι ολόκλη
ρο το κεφάλαιο ενός κρατικού σχεδίου επένδυσης αφαιρείται από τις 
ιδιωτικές επενδύσεις. 

Αλλά και με την υπόθεση αυτή δε λύνεται εντελώς το πρόβλημα, 
γιατί η χρησιμοποίηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου στον ιδιω
τικό τομέα, σαν κοινωνικό επιτόκιο, είναι η καλύτερη επιλογή μόνο με 
συνθήκες άριστης οικονομικής ανάπτυξης, όταν δηλαδή δεν υπάρχουν 
θεσμικοί, πολιτικοί, τεχνολογικοί ή άλλοι περιορισμοί. Γιατί, μόνο αν 
οι συνθήκες ανάπτυξης είναι άριστες, οι επενδύσεις θα αναλαμβάνονται 
μέχρι το σημείο, όπου η καθαρή απόδοση του κεφαλαίου επαρκεί ακρι
βώς για να αποζημιώσει τον επενδυτή για τη χαμηλότερη αξία που 
υποτίθεται ότι θα έχει η μελλοντική οριακή κατανάλωση απέναντι στην 
παρούσα (κοινωνικά ορθή βάση προσδιορισμού του συντελεστή προε
ξόφλησης). Αν όμως οι συνθήκες δεν είναι άριστες (πράγμα που είναι η 
συνηθισμένη περίπτωση), αν δηλαδή υπάρχουν περιορισμοί που κρα
τούν το συνολικό ύψος των επενδύσεων κάτω από το άριστο επίπεδο, 
τότε η υιοθέτηση από το δημόσιο τομέα του συντελεστή αποδοτικότη
τας των ιδιωτικών επενδύσεων θα διαιώνιζε τη μη επιθυμητή αυτή κα-
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τάσταση της υπο-επένδυσης στην οικονομία. Στην περίπτωση αυτή θα 
ενδεικνυόταν χαμηλότερος κοινωνικός συντελεστής προεξόφλησης από 
τον ιδιωτικό, για να αυξηθούν οι συνολικές επενδύσεις (ή η άρση των 
εμποδίων της άριστης ανάπτυξης, όταν τούτο είναι δυνατό). 

Επομένως, ούτε η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου στον ιδιω
τικό τομέα είναι τόσο κατάλληλος συντελεστής προεξόφλησης1. 

δ. Ο κοινωνικός συντελεστής χρονικής προτίμησης (social time prefer
ence rate). Αντί για το επιτόκιο της αγοράς, που είναι κατά βάση ο 
συντελεστής χρονικής προτίμησης των ιδιωτών, πολλοί προτείνουν το 
συντελεστή χρονικής προτίμησης της κοινωνίας, το συντελεστή δηλα
δή με τον οποίο η κοινωνία θεωρεί ότι μειώνεται η αξία μιας μονάδας 
εισοδήματος ή κατανάλωσης με την πάροδο του χρόνου (κοινωνικό 
επιτόκιο)2. Εκφραστής της κοινωνικής χρονικής προτίμησης σε μια δη
μοκρατική κοινωνία μπορεί να είναι η κυβέρνηση ή και άλλα όργανα 
της πολιτείας, όπως η Βουλή, ο Κεντρικός Προγραμματιστής κλπ. Το 
πρόβλημα όμως που τίθεται εδώ είναι το πώς τα όργανα αυτά θα 
προσδιορίσουν τη σχετική κοινωνική προτίμηση: με ποια δηλαδή βάση 
και με ποιες τεχνικές. 

Συνήθως, σαν κατάλληλη θεωρητική βάση προτείνεται η φθίνουσα 
οριακή χρησιμότητα του αυξανόμενου ατομικού εισοδήματος. Το κοι
νωνικό επιτόκιο, δηλαδή, συναρτάται με το ρυθμό με τον οποίο μειώνε
ται η οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος, όταν τούτο αυξάνεται. Οι 
παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την οριακή χρησιμότητα του εισοδή
ματος και επομένως το κοινωνικό επιτόκιο είναι, απ' τη μια μεριά ο 
ρυθμός αύξησης του εισοδήματος και απ' την άλλη η ελαστικότητα της 
οριακής χρησιμότητας του εισοδήματος. Όσο γρηγορότερα αυξάνεται 
το εισόδημα και όσο μεγαλύτερη είναι η ελαστικότητα της οριακής 
χρησιμότητας του τόσο μεγαλύτερο θα είναι το κοινωνικό επιτόκιο. Η 
σχετική φόρμουλα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ο Ο. Eckstein είναι: 

1. Εδώ θα πρέπει ν' αναφερθεί η άποψη των Guidelines, ότι είναι προτιμότερο η 
οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα να μη χρησιμοποιηθεί σαν 
κοινωνικό επιτόκιο, αλλά να ληφθεί υπόψη κατά την εκτίμηση της κοινωνικής τιμής 
της επένδυσης (βλ. σχετική παράγραφο παρακάτω). 

2. Ο συντελεστής αυτός είναι συνήθως μικρότερος από το συντελεστή χρονικής 
προτίμησης των ιδιωτών και έτσι λαβαίνονται περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα 
των επόμενων γενεών (αφού προεξοφλούνται οι μελλοντικές καθαρές ωφέλειες με χα
μηλότερο συντελεστή). 
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i = (1 + r)e - 1 

όπου: 
i = το κοινωνικό επιτόκιο 
r = ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος και 
e = η ελαστικότητα της οριακής χρησιμότητας του εισοδήματος (οριζό

μενη ως ο λόγος του ρυθμού μείωσης της χρησιμότητας μιας πρό
σθετης μονάδας εισοδήματος δια της ποσοστιαίας αύξησης του ει
σοδήματος). 

Η παραπάνω φόρμουλα, όμως, μπορεί να δώσει ακόμα και αρνητικά 
επιτόκια, όταν έχουμε μείωση αντί για αύξηση του κατά κεφαλή ει
σοδήματος. Τέτοιες περιπτώσεις και, γενικότερα, περιπτώσεις χαμηλών 
ρυθμών αύξησης του κατά κεφαλή εισοδήματος, παρουσιάζονται κυ
ρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου παρατηρείται γρήγορη αύξηση 
του πληθυσμού τους. Αλλά στις χώρες αυτές, όπως είναι γνωστό, είναι 
περισσότερο έντονη η πίεση για γρήγορη κατανάλωση, που σημαίνει 
υψηλότερο συντελεστή προεξόφλησης της μελλοντικής κατανάλωσης. 
Δημιουργείται επομένως ένα παράδοξο, το οποίο όμως δεν οφείλεται σε 
αδυναμία της σχετικής θεωρίας, αλλά στην ύπαρξη άλλων παραγόντων, 
όπως είναι η μεγάλη έλλειψη κεφαλαίων και η ισχυρή «καθαρή»1 προτί
μηση της παρούσας κατανάλωσης αντί για τη μελλοντική, στις παραπά
νω χώρες. Η τελευταία οφείλεται κυρίως στις μειωμένες πιθανότητες να 
επιζήσει κανείς για την απόλαυση της μελλοντικής κατανάλωσης και 
είναι περισσότερο ισχυρή στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου η μέση 
διάρκεια ζωής είναι πολύ χαμηλή. Στις υπανάπτυκτες, δηλαδή, χώρες 
οι πιθανότητες να πεθάνει κανείς νωρίς είναι μεγαλύτερες και επομένως 
τα άτομα προτιμούν να καταναλώσουν σήμερα παρά αύριο, ακόμη και 
εν γνώσει των υποχρεώσεων για κληρονόμους κλπ. 

Αλλά, αν και γίνεται δεκτό ότι τα άτομα δικαιολογημένα έχουν κα
θαρή προτίμηση στην ταχεία κατανάλωση, ωστόσο υπάρχουν αμφιβο
λίες αν θα πρέπει ένας κρατικός προγραμματιστής να λαβαίνει υπόψη 
τέτοιες προτιμήσεις, δεδομένου ότι η κοινωνία σα σύνολο έχει διαρκή 
ζωή και επίσης γιατί οι εκτιμήσεις των ωφελειών και του κόστους των 

1. Καθαρή με την έννοια ότι δεν εξαρτάται από το αν γίνεται κανείς πλουσιότερος 

στο μέλλον ή όχι. 
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επενδύσεων γίνονται ανεξάρτητα από το αν τα άτομα θα ζουν ή όχι. 
Επομένως, κατά την άποψη αυτή, οι καθαρές (με βάση τις πιθανότητες 
θανάτου) χρονικές προτιμήσεις των ιδιωτών δε θα πρέπει να λαβαίνον-
ται υπόψη στην εκτίμηση του κοινωνικού συντελεστή χρονικής προτί
μησης, ο οποίος έτσι θα είναι χαμηλός. Από την άλλη πλευρά όμως αυ
τό συνήθως είναι αντίθετο με τις λαϊκές επιθυμίες και περιέχει κινδύ
νους ανατροπής1. Τελικά φαίνεται ότι το κοινωνικό επιτόκιο, πέρα από 
τα αντικειμενικά στοιχεία, αποτελεί και ζήτημα υποκειμενικής κρίσης 
και επιλογής της πολιτικής εξουσίας. 

Υποκειμενικά, όμως, στοιχεία υπάρχουν και μέσα στη φόρμουλα 
Eckstein. Πρόκειται για την ελαστικότητα της οριακής χρησιμότητας 
του εισοδήματος, η οποία κατ' ανάγκη αποτελεί στοιχείο αξιολογικής 
κρίσης, αφού δεν είναι πολύ πιθανό να βρεθεί με αντικειμενικά στοιχεία 
πόσο μειώνεται η αξία μιας μονάδας εισοδήματος όταν γινόμαστε πλου
σιότεροι. Πάντως, ένα εύρος τιμών της ελαστικότητας που δίνεται συ
νήθως είναι μεταξύ 0,5 και 2. Αν δε υποτεθεί ότι η ελαστικότητα ισού
ται με τη μονάδα, το κοινωνικό επιτόκιο θα ισούται με το ρυθμό αύξη
σης του εισοδήματος. 

Παρόμοια με τη φόρμουλα Eckstein είναι και η φόρμουλα των 
Little-Mirrlees και άλλων2. Σύμφωνα με αυτήν, το κοινωνικό ή λογιστι
κό επιτόκιο (A.R.I.) είναι ίσο με το γινόμενο του ρυθμού αύξησης του 
εισοδήματος, (g) και της ελαστικότητας της οριακής χρησιμότητας του 
εισοδήματος, (e): 

A.R.I. = g.e 

Και εδώ το πρόβλημα είναι η εύρεση της ελαστικότητας στην ορια
κή χρησιμότητα του εισοδήματος (η οποία, όπως προαναφέρθηκε, απο
τελεί μάλλον αντικείμενο αξιολογικής κρίσης). Όταν λοιπόν αυτή 
ισούται με τη μονάδα, το κοινωνικό επιτόκιο θα ισούται πάλι με το 
ρυθμό αύξησης του εισοδήματος. Είναι βέβαια φανερό ότι και η φόρ
μουλα αυτή μπορεί να δώσει αρνητικό ή και μηδενικό κοινωνικό επιτό
κιο, όταν ο ρυθμός αύξησης του εισοδήματος γίνεται αρνητικός ή μη
δέν. 

1. Γιατί ο χαμηλός συντελεστής προεξόφλησης είναι βέβαια προς το συμφέρον 
της κοινο)νίας μακροχρόνια (επειδή ευνοεί την επένδυση), μειώνει όμως τις δυνατότη
τες της παρούσας κατανάλωσης των ατόμων, παρά τη θέληση τους, και για το λόγο 
αυτό τα τελευταία είναι πιθανόν να αντιδράσουν δυναμικά σε δημοκρατικές κοινωνίες. 

2. Βλ. Scott - Mac Arthur - Newbery, Project Appraisal in Practice, London, 1976. 

134 



Κάπως διαφορετική είναι η φόρμουλα που χρησιμοποιεί η Colin 
Bruce1, όταν κοινή βάση μέτρησης των επιπτώσεων μιας επένδυσης 
(Numeraire) είναι η κατανάλωση. Η φόρμουλα αυτή είναι: 

i = ng + ρ 

όπου: 
i = το καταναλωτικό επιτόκιο, το επιτόκιο δηλαδή το οποίο μετράει 

πόσο μικρότερη είναι η αξία μιας μονάδας κατανάλωσης, που θα 
πραγματοποιηθεί μετά ένα χρόνο, απέναντι σε μια μονάδα που 
πραγματοποιείται σήμερα, 

n = η ελαστικότητα στην οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης σε 
σχέση με τις μεταβολές στην κατά κεφαλή κατανάλωση. 

g = ο ρυθμός αύξησης της μέσης κατά κεφαλή κατανάλωσης και 
ρ = ο συντελεστής καθαρής χρονικής προτίμησης. 

Από τους παραπάνω συντελεστές προσδιορισμού του κοινωνικού 
(καταναλωτικού) επιτοκίου: 
— Η ελαστικότητα στην οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης είναι 

αντίστοιχη με την ελαστικότητα στην οριακή χρησιμότητα του ει
σοδήματος, η οποία έχει ήδη ορισθεί. 

— Ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης είναι αντίστοιχος με το ρυθμό 
αύξησης του εισοδήματος. 

— Ο συντελεστής «καθαρής» χρονικής προτίμησης αποτελεί συγκεκρι
μένη έκφραση της καθαρής χρονικής προτίμησης των ιδιωτών, που 
αναφέρθηκε παραπάνω και αντιπροσωπεύει το πρόσθετο ποσό που 
η κοινωνία θεωρεί ότι θα πρέπει να πάρει ένα άτομο σαν αποζημίω
ση για την αναβολή της κατανάλωσης του κατά ένα χρόνο. Το ποσό 
αυτό αντανακλά την πτώση στην αξία της κατανάλωσης κατά τη 
διάρκεια του χρόνου και υπονοεί ότι η κοινωνία έχει «καθαρή» προ
τίμηση στην παρούσα κατανάλωση αντί για τη μελλοντική, προτίμη
ση δηλαδή η οποία είναι ανεξάρτητη από το αν η κοινωνία αυτή θα 
είναι στο μέλλον πλουσιότερη ή όχι. 
Η συμπερίληψη της καθαρής χρονικής προτίμησης στους ποσοτι

κούς συντελεστές προσδιορισμού του κοινωνικού επιτοκίου στην παρα
πάνω φόρμουλα επιτρέπει να έχουμε θετικό κοινωνικό επιτόκιο, ακόμα 
και όταν ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης είναι μηδενικός ή και αρ-

1. World Bank Staff Working Paper Nr. 239, Social Cost-Benefit Analysis: A Gui
de for Country and Project Economists to the Derivation and Application of Econo
mics of Social Accounting Prices. 



νητικός (όχι βέβαια πολύ αρνητικός). Τούτο όμως έχει σα συνέπεια να 
προστεθεί ένας ακόμη υποκειμενικός παράγοντας προσδιορισμού του 
κοινωνικού επιτοκίου, αφού συνήθως δεν υπάρχουν στοιχεία για την 
αντικειμενική εκτίμηση του συντελεστή καθαρής χρονικής προτίμησης 
της κοινωνίας. 

ε. Η άποψη των Guidelines. Τη χρησιμοποίηση κοινωνικού συντελεστή 
χρονικής προτίμησης, με τη μορφή ποσοτικοποιημένης αξιολογικής 
κρίσης, έχουν υπόψη τους και οι Guidelines, μόνο που θεωρούν τουλά
χιστον πρόωρο για τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες να προ
σπαθήσουν να εκτιμήσουν και να δώσουν στους μελετητές και τους 
αξιολογητές των επενδύσεων έναν τέτοιο συντελεστή από την αρχή, 
πριν δηλαδή από τη μορφοποίηση των επενδυτικών προτάσεων. Γι' αυ
τό προτείνουν ο παραπάνω συντελεστής (όπως και οι συντελεστές 
στάθμισης για τους διάφορους σκοπούς της επενδυτικής πολιτικής, που 
θα δούμε παρακάτω) να θεωρηθεί σε πρώτο στάδιο σαν ένας άγνωστος 
στο πρόβλημα του προγραμματισμού των επενδύσεων, η τιμή του 
οποίου θα προκύψει από τη διαδικασία της κατάρτισης και αξιολόγη
σης του όλου Προγράμματος. Ειδικότερα, οι Guidelines προτείνουν να 
εκτιμούν οι μελετητές και οι αξιόλογητές για κάθε σχέδιο επένδυσης 
την «τιμή στροφής» του κοινωνικού επιτοκίου, δηλαδή το επιτόκιο με 
το οποίο η καθαρά παρούσα αξία του επενδυτικού σχεδίου γίνεται μη
δέν. Το μέγεθος αυτό είναι βέβαια γνωστό και σαν συντελεστής εσωτε
ρικής αποδοτικότητας, εδώ όμως έχει διαφορετική έννοια και σκοπούς: 
Δεν είναι ένα μέτρο της πραγματικής αξίας της επένδυσης που συγκρί
νεται με το επιτόκιο της αγοράς ή με τους παρατηρούμενους ρυθμούς 
αποδοτικότητας του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ένα μέγεθος 
που δείχνει κάτω από ποιο κοινωνικό επιτόκιο μια επένδυση γίνεται 
κοινωνικά ωφέλιμη και το οποίο έχει σα σκοπό να φέρει αντιμέτωπους 
αυτούς που χαράσσουν την επενδυτική πολιτική με τις συνέπειες των 
επιλογών τους. Να γνωρίζουν δηλαδή αυτοί που ασκούν τη σχετική 
πολιτική ότι, όταν επιλέγουν ένα σχέδιο επένδυσης, του οποίου ο συν
τελεστής εσωτερικής αποδοτικότητας είναι π.χ. 10%, δέχονται ότι το 
κοινωνικό επιτόκιο δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 10%, γιατί στην 
περίπτωση αυτή η επένδυση δε θα ήταν κοινωνικά ωφέλιμη. 

Αφού εκτιμηθούν «τιμές στροφής» του κοινωνικού επιτοκίου για έ
να αρκετά μεγάλο αριθμό σχεδίων επένδυσης, θα είναι δυνατό γι' αυ
τούς που ασκούν την επενδυτική πολιτική να εκφράσουν, σε δεύτερο 
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στάδιο, ποσοτικά την αξιολογική τους κρίση, προσδιορίζοντας ένα συ
νεπές κοινωνικό επιτόκιο, το οποίο να πληρεί τις συνθήκες ενός κοινω
νικού συντελεστή προεξόφλησης. Το επιτόκιο αυτό θα μπορούν πια να 
το δίνουν από πριν οι επενδυτικές αρχές σε όλους όσους ενδιαφέρονται 
για τη μελέτη και την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων. 

Η παραπάνω άποψη των Guidelines φαίνεται αρκετά λογική, μετα
θέτει όμως το πρόβλημα εκτίμησης του κοινωνικού επιτοκίου σε μετα
γενέστερο στάδιο, χωρίς με αυτό να εξασφαλίζει και απόλυτα ορθολο
γική κρίση. Μ' όλο που θα έχουν καλύτερη πληροφόρηση, οι επενδυτι
κές αρχές θα καθορίζουν πάλι μάλλον αυθαίρετα το κοινωνικό επιτόκιο. 

Συμπέρασμα. Από την παραπάνω παρουσίαση των σημαντικότερων 
θεωρητικών απόψεων και τεχνικών για την εκτίμηση του καταλληλότε
ρου, για τις δημόσιες επενδύσεις, συντελεστή προεξόφλησης προκύπτει 
το συμπέρασμα ότι σχεδόν καμιά δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Κα
μιά δηλαδή δε συγκεντρώνει θεωρητική πληρότητα και, ταυτόχρονα, 
ικανοποιητική δυνατότητα εκτίμησης στην πράξη. Εκείνο πάντως που 
θα πρέπει μάλλον να αποκλείεται, κυρίως με συνθήκες πληθωρισμού 
και αστάθειας, είναι το επιτόκιο της εσωτερικής αγοράς. Η επιλογή 
ανάμεσα στις υπόλοιπες μεθόδους αποτελεί, βασικά, πρόβλημα προτί
μησης ανάμεσα στην ακριβέστερη θεωρητική θεμελίωση και την πρα
κτικότερη δυνατότητα εκτίμησης. Περισσότερο πλεονεκτική πάντως εμ
φανίζεται η φόρμουλα του κοινωνικού συντελεστή χρονικής προτίμη
σης που χρησιμοποιεί η Colin Bruce, γιατί έχει σωστό θεωρητικό υπό
βαθρο χωρίς να οδηγεί εύκολα σε λογικά απαράδεκτα αποτελέσματα (ό
πως, π.χ. αρνητικός συντελεστής προεξόφλησης σε αναπτυσσόμενες 
χώρες που έχουν μεγάλη έλλειψη κεφαλαίων). 

5.2. Κοινωνική συναλλαγματική ισοτιμία 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η επίσημη συναλ
λαγματική ισοτιμία πολλές φορές δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική 
ανταλλακτική σχέση του εγχώριου με τα ξένα νομίσματα και, επομέ
νως, δημιουργείται ανάγκη για την εκτίμηση της λεγόμενης κοινωνικής 
συναλλαγματικής ισοτιμίας, προκειμένου να υπολογισθούν οι συναλ
λαγματικές επιπτώσεις ενός σχεδίου επένδυσης. Παρακάτω δίνονται 
δύο από τις περισσότερο γνωστές μεθόδους εκτίμησης της κοινωνικής 

ισοτιμίας. 
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α. Η μέθοδος των Guidelines του Unido. Η κατάλληλη κοινωνική τιμή 
του ξένου συναλλάγματος, κατά τις Guidelines, είναι η εγχώρια αξία 
μιας πρόσθετης μονάδας ξένου συναλλάγματος. Αν π.χ. με μια νέα 
πρόσθετη μονάδα ξένου συναλλάγματος, ας πούμε δολάρια ΗΠΑ, ει
σάγουμε ένα αγαθό του οποίου η τιμή στην εσωτερική αγορά είναι 100 
δρχ., τότε η κοινωνική τιμή του δολαρίου είναι 100 δρχ. και όχι π.χ. 
80 δρχ., που είναι η επίσημη τιμή του σήμερα (1982) στη χώρα μας. 

Ειδικότερα, η κοινωνική τιμή του ξένου συναλλάγματος υπολογίζε
ται σαν ένας σταθμικός μέσος των λόγων των τιμών της εσωτερικής 
αγοράς προς τις τιμές εισαγωγής cif και εξαγωγής fob, με συντελεστές 
στάθμισης τα ποσοστά του ξένου συναλλάγματος που διατίθενται ορια
κά για εισαγωγές ή μειώνουν τις εξαγωγές. Η σχετική φόρμουλα είναι: 

p D n + h p D 

2-i ' pcif Z-i ' ρ fob 
i=l -Γ; i=n+i r : 

η κοινωνική τιμή του συναλλάγματος 
το ποσοστό του συναλλάγματος που διατίθεται οριακά για το 
αγαθό i 
η τιμή του αγαθού i στην εγχώρια αγορά 

η τιμή εισαγωγής cif του αγαθού i 

το ποσοστό του συναλλάγματος που οριακά θα διατεθεί για τη 
μείωση της εξαγωγής του αγαθού i 
η τιμή εξαγωγής fob του αγαθού i. 

n n + h 

και 2 f; + y xj = l 
i=l i = n + l 

H φόρμουλα αυτή μας λέει ότι το πρόσθετο συνάλλαγμα από μια 
επένδυση χρησιμοποιείται, απ' τη μια μεριά για την αύξηση των ει
σαγωγών και, απ' την άλλη για τη μείωση των εξαγωγών (αν και οι 
συγγραφείς των Guidelines πιστεύουν ότι το δεύτερο είναι λιγότερο πι
θανό). Επίσης, ότι το συνάλλαγμα τούτο θα κατανεμηθεί ανάμεσα στα 
διάφορα αγαθά, στην ΐδια αναλογία που οριακά χρησιμοποιείται ήδη 
και αυτό το οποίο υπάρχει, και όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άρι-

οπου: 
PF -_ 

f; 

Ρ » 
i 

pcif 

Χ; 

fob 
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στης εμπορικής πολιτικής, δηλαδή για την εισαγωγή μόνο των αγαθών 
που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο άνοιγμα ανάμεσα στις εσωτερικές τι
μές και τις τιμές cif. 

Για να εκτιμήσουμε, λοιπόν, την κοινωνική τιμή του συναλλάγμα
τος σύμφωνα με τη συζητούμενη μέθοδο, θα πρέπει να δούμε πρώτα 
πώς διατίθεται οριακά το συνάλλαγμα, δηλαδή ποιο τμήμα του πηγαίνει 
στην εισαγωγή και ποιο χρησιμοποιείται για τη μείωση τη εξαγωγής 
του κάθε αγαθού. Στη συνέχεια θα πρέπει να βρούμε τις αγοραίες τιμές 
και τις τιμές cif και fob των αγαθών αυτών, αντίστοιχα. Αν π.χ. υποθέ
σουμε ότι το νέο συνάλλαγμα πηγαίνει κατά 30% στην εισαγωγή αυτο
κινήτων (f, = 0,30) και κατά 40% στην εισαγωγή πετρελαίου (f2 = 
0,40), καθώς και ότι, κατά 20% αντικαθιστά το συνάλλαγμα από τη 
μείωση της εξαγωγής καπνού (χ, = 0,20) και κατά 10% αντικαθιστά το 
συνάλλαγμα από τη μείωση της εξαγωγής σταφίδας (χ2 = 0,10), ενώ οι 
τιμές (αγοράς, cif και fob) των αγαθών αυτών είναι, κατά τεμάχιο ή τό
νο: Ρ?χ υ τ = 200.000 δρχ., Ρ « £ = 100.000 δρχ., P % = 10.000 δρχ., 
και Ρ cif = 6.000 δρχ., Ρ ζ α π = 60.000 δρχ. και 
P S = 70.000 δρχ., Ρζ τ = 30.000 δρχ. και Ρ£°ι> = 40.000 δρχ., τότε η 
κοινωνική τιμή του συναλλάγματος είναι: 

200.000 10.000 60.000 30.000 
pF = o,30 +0,40 +0,20 +0,10 =1,5 

100.000 6.000 70.000 40.000 

Το υπερτίμημα δηλαδή του ξένου συναλλάγματος, απέναντι στην 
επίσημη ισοτιμία, είναι 0,5. 

Στο απλό μας παράδειγμα, η εφαρμογή της φόρμουλας των Guide
lines φαίνεται βέβαια απλή. Στην πραγματικότητα όμως είναι δυσκολό
τατη, αν όχι αδύνατη. Η δυσκολία κυρίως υπάρχει στην εύρεση του 
καταλόγου των οριακών εισαγωγών και στις ποσοστιαίες αναλογίες 
τους στην κατανάλωση συναλλάγματος. Αν πάρουμε σα βάση το πώς 
κατανεμήθηκε η αύξηση του συναλλάγματος το προηγούμενο έτος, θα 
έχουμε πιθανότατα μια κατάσταση με χιλιάδες αγαθά. Οι ομαδοποιήσεις 
είναι δύσκολες και αυθαίρετες και οπωσδήποτε οι Guidelines δεν μας 
λένε τίποτα σχετικό. 

Αλλά και πέρα από τις πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή, η μέ
θοδος αυτή έχει και σοβαρές θεωρητικές αδυναμίες. Καταρχήν αγνοεί 
το κόστος της εσωτερικής μεταφοράς και το εμπορικό κέρδος, σαν αι-
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τίες διαφοράς εσωτερικών και διεθνών τιμών. Δέχεται δηλαδή ότι η δια
φορά στις τιμές αυτές οφείλεται μόνο στους δασμούς, τους φόρους, τις 
επιδοτήσεις και στα λοιπά μέτρα περιορισμού των εισαγωγών και 
ενίσχυσης των εξαγωγών. Επίσης παραβλέπει το γεγονός ότι και τα 
εξαγόμενα προϊόντα μιας χώρας δεν διατίθενται στον τελικό καταναλω
τή στις διεθνείς τιμές αλλά επιβαρύνονται με δασμούς και φόρους στη 
χώρα εισαγωγής τους. Αυτό σημαίνει ότι θα ήταν αντιοικονομικό για 
μια χώρα, το συνάλλαγμα που κερδίζει με περιορισμούς στις εξαγωγές 
της, να το διαθέτει χωρίς περιορισμούς (αφού θα τους παραβλέπει στην 
εκτίμηση της κοινωνικής τιμής)1. 

Τέλος, η μέθοδος οδηγεί και στο παράδοξο αποτέλεσμα να έχουν 
κοινωνική τιμή συναλλάγματος υψηλότερη από την επίσημη και οι χώ
ρες με πλεονασματικό συναλλαγματικό ισοζύγιο. Αυτό οφείλεται στο ό
τι και οι τελευταίες έχουν υψηλότερες εσωτερικές τιμές από τις τιμές 
cif, αφού και αυτές επιβάλλουν δασμούς και άλλους περιορισμούς στο 
εξωτερικό τους εμπόριο. 

β. Η μέθοδος του Manual τον Unido2. Το Manual προτείνει σαν κατάλ
ληλο μέτρο της κοινωνικής αξίας του ξένου συναλλάγματος τη λεγόμε
νη «αναπροσαρμοσμένη ισοτιμία», ένα μέτρο το οποίο εξαρτάται, κατά 
βάση, από την υφιστάμενη και την προβλεπόμενη κατάσταση στο ισο
ζύγιο εξωτερικών πληρωμών μιας χώρας, από την προβλεπόμενη οικο
νομική και δημοσιονομική πολιτική της και από τις αναμενόμενες μετα
βολές σα συνέπεια της εφαρμογής διάφορων αναπτυξιακών προγραμμά
των και έργων. 

Επειδή, όμως, μια περιεκτική εκτίμηση της παραπάνω συναλλαγμα
τικής ισοτιμίας θα απαιτούσε μεγάλη πληροφόρηση και εμπειρία, πράγ
ματα τα οποία στερούνται οι αναπτυσσόμενες χώρες, το Manual δεν 
προβαίνει καν σε σχηματική διατύπωση της, αλλά εισηγείται μια πολύ 
απλοποιημένη προσέγγιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, προτείνε
ται να χρησιμοποιηθεί, σα διορθωτικός παράγοντας της επίσημης ισοτι
μίας, ο λόγος του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών προς τις συ-

1. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι εμπορικοί φραγμοί στο εξωτερικό εμπόριο είναι πο
λύ μεγαλύτεροι και το πλέγμα της εμπορικής πολιτικής είναι λιγότερο ορθολογικό 
στις χώρες που απευθύνονται οι Guidelines, σε σχέση με τις ανεπτυγμένες. 

2. UNIDO. Manual for Evaluation of Industrial Projects in Arab Countries. 
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ναλλαγματικές εισπράξεις. Η δικαιολόγηση για τη χρησιμοποίηση του 
λόγου αυτού στηρίζεται στο ότι, αν αναμένεται μεγάλο έλλειμμα στο 
ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών, θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για 
συνάλλαγμα, η οποία δεν θα αντανακλάται στην ελεγχόμενη επίσημη 
ισοτιμία. 

Η αλγεβρική έκφραση του μέτρου δίνεται με τον τύπο: 

όπου: 
ρρ = η αναπροσαρμοσμένη συναλλαγματική ισοτιμία 
RF — η επίσημη συναλλαγματική ισοτιμία 
Μ = οι εξωτερικές πληρωμές (εισαγωγές + άδηλες πληρωμές), εκφρα

σμένες σε εγχώριο νόμισμα και 
Β = οι εξωτερικές εισπράξεις (εξαγωγές + άδηλοι πόροι), εκφρασμέ

νες σε εγχώριο νόμισμα. 
Για την εφαρμογή του τύπου αυτού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

στοιχεία των προηγούμενων ετών. Αν όμως υπάρχουν προβλέψεις για 
τη μελλοντική διαμόρφωση του ισοζυγίου πληρωμών (από 5ετή ανα
πτυξιακά προγράμματα ή άλλες πηγές), θα πρέπει να προτιμούνται, για
τί τα αξιολογούμενα έργα οπωσδήποτε στο μέλλον θα λειτουργήσουν. 

Η παραπάνω έκφραση της κοινωνικής συναλλαγματικής ισοτιμίας 
προφανώς δεν έχει σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο, βρίσκεται όμως προς 
τη σωστή κατεύθυνση και εκτιμάται εύκολα, γι' αυτό είναι μάλλον προ
τιμότερη από τη φόρμουλα των Guidelines. 

5.3. Κοινωνικός μισθός 

Η τιμή της εργασίας που επικρατεί στην αγορά, κυρίως των ανα
πτυσσόμενων χωρών, σε πολύ μικρό βαθμό είναι δημιούργημα των 
πραγματικών συνθηκών της προσφοράς και της ζήτησης, για τους λό
γους που αναφέρθηκαν ήδη στο Κεφάλαιο 3 (συνδικαλιστικές πιέσεις, 
πολιτική εξασφάλισης ελάχιστου ορίου συντήρησης των εργατών κλπ.). 
Επομένως, προκειμένου να βρεθεί το πραγματικό κοινωνικό κόστος 
από τη χρησιμοποίηση εργασίας σ' ένα κρατικό σχέδιο επένδυσης, θα 
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πρέπει να εκτιμηθεί μια περισσότερο αντιπροσωπευτική τιμή, η λεγόμε
νη κοινωνική τιμή της εργασίας ή κοινωνικός μισθός. Η τιμή αυτή 
αναφέρεται τόσο στην ανειδίκευτη εργασία όσο και στην ειδικευμένη. 
Επειδή, όμως, πιο συχνά η πρώτη έχει μεγαλύτερο πρόβλημα απόκλι
σης της αγοραίας τιμής από την κοινωνική αξία, παρουσιάζονται παρα
κάτω οι σημαντικότερες μέθοδοι εκτίμησης της κοινωνικής τιμής της 
ανειδίκευτης εργασίας1. Οι μέθοδοι αυτές είναι εκείνες που περιγράφον
ται στις Guidelines του Unido και στο Manual του OECD αντίστοιχα. 

α. Η μέθοδος των Guidelines. Οι Guidelines βλέπουν την κοινωνική τι
μή της εργασίας με την έννοια του κόστους ευκαιρίας που έχει, με την 
έννοια δηλαδή της θυσίας που υφίσταται η υπόλοιπη οικονομία όταν 
μια μονάδα εργασίας χρησιμοποιείται σε ένα σχέδιο επένδυσης και όχι 
κάπου αλλού. Για να βρεθεί το κόστος αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις 
που θα έχει μια τέτοια χρήση εργασίας στην υπόλοιπη οικονομία. Δια
κρίνονται τρεις πιθανές κύριες επιπτώσεις: α) η μείωση της παραγωγής 
στον κλάδο από τον οποίο αποσπάται η εν λόγω εργασία (το άμεσο κό
στος ευκαιρίας), β) το κόστος από τη μεταφορά εισοδήματος από την 
επένδυση στην κατανάλωση (έμμεσο κόστος) και γ) οι ωφέλειες από 
την ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των εργατών (ωφέλειες και κό
στος ανακατανομής)2. 

Η μείωση της παραγωγής στον κλάδο προέλευσης της εργατικής 
εισροής θα συμβεί μόνο αν δεν υπάρχει ανεργία σ' αυτόν. Γιατί αν 
υπάρχει ανεργία, οι εργάτες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέλθουν 
από το απόθεμα αυτό των ανέργων, οπότε καμιά μείωση παραγωγής δε 
θα πραγματοποιηθεί και επομένως το άμεσο κόστος ευκαιρίας θα είναι 
μηδέν. Αυτή όμως είναι η μόνη περίπτωση που η εκτίμηση του άμεσου 
κόστους ευκαιρίας είναι εύκολη. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται, 
βασικά, λεπτομερής μελέτη όλων των συνεπειών στην παραγωγή από 
την αφαίρεση εργατών, κυρίως από τους παραδοσιακούς τομείς της οι-

1. Για την κοινωνική τιμή της ειδικευμένης εργασίας, εκείνο που θα πρέπει ίσως 

να λεχθεί είναι μόνο ότι συνήθως είναι υψηλότερη από την τιμή της αγοράς. 

2. Θα πρέπει να λεχθεί ότι ο τρόπος αυτός εκτίμησης της κοινωνικής τιμής της 
εργασίας περιέχει στοιχεία διπλού υπολογισμού, αφού οι επιπτώσεις β και γ λαμβά
νονται υπόψη παρακάτω (με τη χρησιμοποίηση κοινωνικής τιμής για τα κεφάλαια 
που πάνε στις επενδύσεις και συντελεστών στάθμισης —που δείχνουν την ειδική βα
ρύτητα που δίνει η κοινωνία στα διάφορα εισοδήματα— για τις εισροές και εκροές της 
επένδυσης στις διάφορες εισοδηματικές τάξεις ή περιοχές). 
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κονομίας (γεωργία κλπ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μια κρα
τική επένδυση. Όταν δεν υπάρχει τέτοια μελέτη, που είναι η συνηθι
σμένη περίπτωση, μια ικανοποιητική προσέγγιση στην εκτίμηση του ά
μεσου κόστους ευκαιρίας θα μπορούσε να αποτελέσει το εισόδημα 
στους παραδοσιακούς τομείς, για άτομα τα οποία μοναδικό τους πόρο 
έχουν την εργασία τους, δηλαδή ο αγοραίος μισθός στον αγροτικό το
μέα. Ο μισθός αυτός (Ζ) υποτίθεται ότι είναι γνωστός, αν και στην 
πραγματικότητα τούτος είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια, λόγω του ότι συνήθως κυμαίνεται σε πλατιά πλαίσια, ανάλο
γα με την εποχή του έτους, τη γεωγραφική περιφέρεια κλπ. 

Το κόστος λόγω μεταφοράς εισοδήματος από την επένδυση στην κα
τανάλωση, σα συνέπεια της νέας απασχόλησης, βασίζεται στην υπόθεση 
για μεγαλύτερη οριακή ροπή προς κατανάλωση των εργατών, σε σχέση 
με τους κεφαλαιούχους, και βέβαια στο αυξημένο εισόδημα τους, λόγω 
του αυξημένου μισθού τους στη νέα απασχόληση. Η μεταφορά αυτή ει
σοδήματος αποτελεί κόστος για την οικονομία, λόγω της παραδοχής ό
τι η επένδυση έχει υψηλότερη κοινωνική αξία από αυτή που προκύπτει 
με βάση τις τιμές της αγοράς και, επομένως, η κοινωνία θα προτιμούσε 
περισσότερη επένδυση και λιγότερη κατανάλωση. Η εκτίμηση του έμ
μεσου κόστους από την απασχόληση γίνεται με βάση τη φόρμουλα: 

scap (pinv _ 1) W 

όπου: 
scap = η οριακή ροπή για επένδυση κεφαλαιούχων 
pinv _ η κοινωνική τιμή της επένδυσης και 
W = ο μισθός της αγοράς στο κεφαλαιοκρατικό τμήμα της οικονο

μίας. 
Οι γενικοί τρόποι εκτίμησης της κοινωνικής τιμής της επένδυσης 

παρουσιάζονται στην επόμενη παράγραφο. Εδώ δίνεται ο σχετικός τύ
πος, ειδικά για την περίπτωση της οικονομίας που έχει πλεόνασμα ερ
γατικού δυναμικού1: 

1. Για το πο')ς βγαίνει ο τύπος αυτός και πώς συσχετίζεται με το γενικότερο τύπο 
της κοινωνικής τιμής της επένδυσης βλ. Guidelines... σελ. 206. 
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(I - scaP) (y - wl) + (w - ζ) 1 
pinv _ v ' yj ' v 

i - scaP (y - wl) 

όπου: 
y = ο οριακός λόγος προϊόντος/κεφαλαίου των κεφαλαιούχων 
1 = ο οριακός λόγος εργασίας/κεφαλαίου, επίσης των κεφαλαιούχων 
i = ο κοινωνικός συντελεστής προεξόφλησης, ; 

και οι λοιπές μεταβλητές όπως ορίσθηκαν παραπάνω. 
Η τρίτη επίπτωση της χρησιμοποίησης εργασίας σ' ένα σχέδιο επέν

δυσης έχει σχέση με το σκοπό της ανακατανομής του εισοδήματος. Η 
αύξηση του εισοδήματος των εργατών υποτίθεται ότι έχει μεγαλύτερη 
βαρύτητα από την αύξηση του εισοδήματος στο σύνολο. Επομένως, το 
αυξημένο εισόδημα των εργατών (λόγω των υψηλότερων μισθών ή της 
πρόσθετης απασχόλησης) θα πρέπει να προστεθεί πάλι στις ωφέλειες ή, 
καλύτερα, να αφαιρεθεί από το κόστος εργασίας, με ένα συντελεστή 
στάθμισης ν. Το εισόδημα αυτό είναι W—Ζ και με το συντελεστή στάθ
μισης γίνεται ν (W—Ζ). Απέναντι όμως σ' αυτή την ωφέλεια, θα μειω
θούν τα μελλοντικά εισοδήματα από μισθούς εξαιτίας της μείωσης της 
ιδιωτικής επένδυσης. Όταν μειώνεται ο ρυθμός επένδυσης μειώνονται 
και η απασχόληση και οι μισθοί. Η παρούσα αξία της μελλοντικής κα
τανάλωσης των εργατών που χάνεται (Pw k r) υπολογίζεται με τον τύπο: 

( W - Z ) 1 
pwkr = ___ ' 

\ - scaP (y - wl) 

του οποίου όλες οι μεταβλητές έχουν ορισθεί παραπάνω. 
Τελικά, το καθαρό κέρδος των εργατών από την ανακατανομή του 

εισοδήματος είναι: 

ν (w - ζ) - ν P w k r scaP W ή - ν [Ζ + (sc aPPw k r) w] 

Ο συνυπολογισμός των παραπάνω τριών κύριων υποθετικών επι
πτώσεων από τη χρησιμοποίηση ανειδίκευτης εργασίας σ' ένα σχέδιο 
επένδυσης δίνει μια καλή εκτίμηση του κόστους ευκαιρίας ή της κοινω
νικής τιμής της. Η σχετική συνθετική φόρμουλα είναι: 
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W* = Ζ + scaP (Ρ ' ΐν- 1) W + ν [Ζ + (scaP pwkr_ l) w ] 1 

Αντί γι' αυτή τη μορφή, η οποία προϋποθέτει ότι αποταμίευση κά
νουν μόνο οι κεφαλαιούχοι, οι Guidelines τελικά προτείνουν τη μορφή: 

W* = Ζ +~s (P i n v - 1) w + ν [Ζ + (s P w k r - 1) W] 

. (1-1) (y-v7î) + (w-Z) l 
οπού: P i n v = =^-= = 

i - s (y-wl) 

(w - z ) l 
και P w k r = — = — =-

i — s (y — wl) 

Στη μορφή αυτή, η^ποία δέχεται ότι αποταμίευση κάνει και η κυ
βέρνηση, η παράμετρος s αντιπροσωπεύει τον κοινό οριακό συντελεστή 
αποταμίευσης της κυβέρνησης και των κεφαλαιούχων και οι παράμε
τροι y και 1 τους κοινούς οριακούς συντελεστές προϊόντος/κεφαλαίου 
και εργασίας/κεφαλαίου. 

Η εκτίμηση του κοινωνικού μισθού με την παραπάνω φόρμουλα εί
ναι οπωσδήποτε δύσκολη δουλειά, αφού χρειάζεται να βρεθούν τιμές 
για έναν τόσο μεγάλο αριθμό μεταβλητών, διευκολύνεται όμως λίγο 
από το ότι οι τιμές των μεταβλητών αυτών υπάρχουν ή μπορούν να 
εκτιμηθούν από τα στοιχεία του προγράμματος οικονομικής ανάπτυξης 
και των εθνικών λογαριασμών. 

β. Η μέθοδος του Manual του OECD: Και το Manual, όπως οι Guide
lines, υπολογίζει την κοινωνική τιμή της εργασίας εξετάζοντας τις συ
νέπειες που θα έχει η μεταφορά μιας μονάδας εργασίας από τη γεωργία 
στη βιομηχανία, δεν εξετάζει όμως τις συνέπειες σχετικά με το σκοπό 
της ανακατανομής του εισοδήματος, ενώ αντίθετα είναι περισσότερο 
συστηματικό και διεισδυτικό στη διερεύνηση των επιπτώσεων σχετικά 
με το σκοπό αύξησης του εισοδήματος. Συγκεκριμένα, το Manual θεω
ρεί ότι η μετακίνηση ενός εργάτη στη βιομηχανία θα έχει τις εξής κύ
ριες επιπτώσεις: 

1. Το πρόσημο του τρίτου όρου της φόρμουλας έχει αλλάξει, γιατί ο όρος αυτός 
μπαίνει σαν αφαιρετικό στοιχείο του κόστους ευκαιρίας, αφού συνήθως είναι μειωτι
κός του. 

145 



i. Μείωση της παραγωγής στον κλάδο προέλευσης. Ο κλάδος αυτός πι
θανότατα θα είναι η γεωργία (η οποία συνήθως έχει περίσσευμα εργατι
κών χεριών στις αναπτυσσόμενες χώρες), γι' αυτό η αξία αυτής της 
μείωσης στην παραγωγή μετριέται με το οριακό προϊόν της εργασίας 
στη γεωργία, σε κοινωνικές τιμές. Το προϊόν αυτό μπορεί να είναι πολύ 
μικρό, αλλά πιθανότατα όχι μηδέν. 
ii. Αύξηση της κατανάλωσης του μετακινούμενου εργάτη λόγω του αυ
ξημένου μισθού. Υποτίθεται ότι όλος ο μισθός, έπειτα από την αφαίρε
ση των φόρων, θα καταναλώνεται. 
iii. Αύξηση της κατανάλωσης των συγγενών και των φιλάνθρωπων, οι 
οποίοι προηγούμενα συμπλήρωναν το εισόδημα του εργάτη (κατά το 
ποσό του συμπληρώματος αυτού, το οποίο θα σταματήσει να δίνεται), 
iv. Αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία όμως λαμβάνεται 
υπόψη σε άλλους λογαριασμούς της ανάλυσης ωφελειών-κόστους. 
ν. Μικρή ίσως μεταβολή στο γενικό επίπεδο των τιμών. 

Η τελική απλοποιημένη φόρμουλα που προτείνει το Manual για την 
εκτίμηση του κοινωνικού μισθού είναι: 

1 , SWR = e (e - m) 
So 

= ο κοινωνικός μισθός 
= το νέο επίπεδο κατανάλωσης του μετακινούμενου εργάτη 
= το οριακό προϊόν της εργασίας στη γεωργία, σε λογιστικές τι

μές 
= οι συνέπειες από την αύξηση της κατανάλωσης, αντί της 

επένδυσης. 
S0 εκτιμάται με τον τύπο: 

ζ 1 + Γ ν τ / (e — m) n >. (e — m) n 
s «=( i r r ) ( ^ 7 - + ,)-^r^ 

όπου: 
r = ο συντελεστής επανεπένδυσης των κερδών 
i = το επιτόκιο κατανάλωσης 
Τ = ο αριθμός των ετών μετά τα οποία η κατανάλωση και η επένδυση 

θα είναι εξίσου επιθυμητές και 

όπου: 
SWR 
e 

m 

So 

To 
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η = ο αριθμός των απασχολουμένων κατά μονάδα κόστους επένδυ
σης. 

Η παραπάνω παράσταση μας λέει ότι όσο μεγαλύτερο θα είναι το 
νέο επίπεδο κατανάλωσης, e, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η κοινωνική 
τιμή της εργασίας. Η ίδια θετική συσχέτιση ισχύει και ανάμεσα στο 
οριακό προϊόν στη γεωργία, m, και στον κοινωνικό μισθό. Οι συνέπειες 
από την αύξηση της κατανάλωσης, αντί της επένδυσης, S0, έχουν βέ
βαια αρνητική συσχέτιση με τον κοινωνικό μισθό. 

Εξετάζοντας την παραπάνω φόρμουλα, γίνεται φανερό ότι και η 
εφαρμογή της μεθόδου του Manual είναι το ίδιο δύσκολη, αν όχι δυ
σκολότερη δουλειά από την εφαρμογή της αντίστοιχης μεθόδου των 
Guidelines. Τελικά η επιλογή ανάμεσα στις δύο αυτές μεθόδους ίσως εί
ναι θέμα της γενικής μεθοδολογίας που ακολουθεί η επενδυτική πολιτι
κή μιας χώρας: της μεθοδολογίας δηλαδή των Guidelines ή της μεθοδο
λογίας του Manual. 

5.4. Κοινωνική τιμή της επένδυσης 

Έχει ήδη αναφερθεί, κατά την παρουσίαση της μεθόδου για την 
αξιολόγηση των επενδύσεων του UNIDO, ότι η πραγματοποίηση ενός 
σχεδίου επένδυσης συνήθως προκαλεί μια καθαρή μεταβολή (μείωση ή 
αύξηση) στα διατιθέμενα κεφάλαια για άλλες επενδύσεις στη χώρα1 και 
ότι η μεταβολή αυτή, όταν αποτιμάται με βάση τη λεγόμενη κοινωνική 
τιμή της επένδυσης, αποτελεί ένα ακόμη έμμεσο κοινωνικό κόστος ή 
ωφέλεια του σχεδίου. Εδώ θα δούμε ποια είναι αυτή η κοινωνική τιμή 
της επένδυσης και πώς εκτιμάται, με βάση τη μεθοδολογία των Guide
lines2. 

Κατά τις Guidelines, η κοινωνική τιμή μιας μονάδας κεφαλαίου που 

1. Η μεταβολή αυτή αποτελείται από τη μια μεριά από τη μείωση που προκαλείται 
στις υπόλοιπες επενδύσεις, λόγω της χρησιμοποίησης πόρων στην κατασκευή της 
αξιολογούμενης επένδυσης και από την άλλη από την αύξηση των συνολικών επεν
δύσεων σαν συνέπεια της επανεπένδυσης των κερδών της τελευταίας. Το τελικό απο
τέλεσμα μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. 

2. Το σχετικό κεφάλαιο των Guidelines είναι αρκετά εκτενές και αναλυτικό και κα
λύπτει πολλές ειδικές περιπτώσεις, εμείς όμως θα είμαστε ιδιαίτερα συνοπτικοί και 
απλουστευτικοί για λόγους καλύτερης κατανόησης. 
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πηγαίνει στις επενδύσεις είναι το κόστος ευκαιρίας της μονάδας αυτής. 
Δεδομένου μάλιστα ότι το κοινό μέτρο εδώ είναι η συνολική κατανά
λωση, το κόστος ευκαιρίας της επένδυσης είναι η παρούσα αξία της 
ροής στη συνολική κατανάλωση που προκαλείται από μία μονάδα επέν
δυσης. Η παρούσα αυτή αξία, στην απλή περίπτωση που δε γίνεται 
επανεπένδυση των κερδών, εκφράζεται με τον τύπο: 

pinv _ _9_ 
ΐ 

όπου: 
ρίην= η κοινωνική τιμή της επένδυσης, ή κόστος ευκαιρίας 
q = η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου και 
i = το κοινωνικό επιτόκιο. 

Στην περίπτωση της μη επανεπένδυσης των κερδών, δηλαδή, η κοι
νωνική τιμή της επένδυσης εξαρτάται μόνο από την οριακή αποδοτικό
τητα του κεφαλαίου και από το κοινωνικό επιτόκιο, παράμετροι οι 
οποίες έχουν ήδη προσδιορισθεί στην παράγραφο για τον κοινωνικό 
συντελεστή προεξόφλησης. 

Η υπόθεση όμως για τη μη επανεπένδυση αλλά την άμεση κατανά
λωση όλων των κερδών, ολοφάνερα δεν είναι ρεαλιστική. Το ρεαλιστι
κό είναι ένα τμήμα των κερδών να επανεπενδύεται και το υπόλοιπο να 
καταναλώνεται. Στην περίπτωση αυτή η εκτίμηση της κοινωνικής τιμής 
της επένδυσης γίνεται με τον τύπο: 

( 1 — s) q 

i — sq 

όπου: 
s = το τμήμα των κερδών που επανεπενδύεται, και οι λοιπές παράμε

τροι όπως ορίσθηκαν παραπάνω. 
Η εκτίμηση της κοινωνικής τιμής της επένδυσης με τον παραπάνω 

τύπο είναι μάλλον απλή εργασία, αφού βέβαια προηγούμενα έχει εκτι
μηθεί το κοινωνικό επιτόκιο και η οριακή αποδοτικότητα του κεφα
λαίου στον ιδιωτικό τομέα. Η εκτίμηση της τρίτης ανεξάρτητης μετα
βλητής, δηλαδή του τμήματος των κερδών που επανεπενδύεται στην 
οικονομία, μπορεί να προκύψει από τα στοιχεία των εθνικών λογαρια
σμών. 
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5.5. Συντελεστής στάθμισης σχετικά με το σκοπό 
ανακατανομής του εισοδήματος 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκε ότι οι καθαρές ωφέλειες ή το 
κόστος που επιφέρει μια επένδυση σε ορισμένες εισοδηματικές ομάδες 
ή περιοχές μιας χώρας, πέρα από την αξία τους με βάση το σκοπό της 
συνολικής κατανάλωσης, έχουν μια επιπλέον αξία για το κοινωνικό σύ
νολο με βάση το δεύτερο σκοπό της επενδυτικής πολιτικής, δηλαδή το 
σκοπό της δικαιότερης κατανομής του εισοδήματος, και ότι για να βρε
θεί η αξία αυτή χρειάζονται κατάλληλοι συντελεστές στάθμισης που να 
δείχνουν κατά πόσο μια μονάδα τέτοιου εισοδήματος αξίζει περισσότε
ρο από μια μονάδα εισοδήματος στο μέσο κάτοικο της χώρας (ή σε κά
ποια άλλη βάση). Στην παράγραφο αυτή θα παρουσιασθούν ορισμένες 
απόψεις και τεχνικές εκτίμησης των παραπάνω συντελεστών στάθμισης. 

Μια πρώτη άποψη θα ήταν να χρησιμοποιηθεί σα συντελεστής 
στάθμισης το οριακό κόστος ανακατανομής του εισοδήματος μέσω της 
φορολογίας και των κοινωνικών παροχών, που αποτελούν τις κλασικές 
εναλλακτικές μεθόδους ανακατανομής του εισοδήματος. Πράγματι, στο 
Κεφάλαιο 4 αναφέρθηκε ότι ο κυριότερος λόγος χρησιμοποίησης των 
δημόσιων επενδύσεων σα μέσου ανακατανομής του εισοδήματος, πα
ράλληλα με τα δημοσιονομικά και λοιπά μέσα, είναι το σχετικά σημαν
τικό κόστος των τελευταίων μετά από κάποιο σημείο. Το κόστος αυτό, 
το οποίο δεν το καταβάλλει η πολιτεία προκειμένου να επιτύχει περαι
τέρω ανακατανομή του εισοδήματος, αλλά προτιμά να χρησιμοποιήσει 
για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει το μέγεθος της προτίμησης αυτής, την ει
δική δηλαδή βαρύτητα που δίνει η πολιτεία στην ανακατανομή του ει
σοδήματος μέσω των δημόσιων επενδύσεων. Αν, π.χ., για να δώσει η 
πολιτεία 1 ακόμα μονάδα εισοδήματος στους φτωχούς θα πρέπει να επι
βαρύνει τους πλούσιους με 1,5 μονάδες (όπου 0,5 το κόστος είσπραξης 
του φόρου από τους πλούσιους και μεταβίβασης του στους φτωχούς), 
και δεν το κάνει, αλλά προτιμά να δημιουργήσει μια επένδυση που ευ
νοεί τους φτωχούς, τότε μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι η ειδική 
επιπλέον βαρύτητα την οποία δίνει η πολιτεία στο εισόδημα που θα 
πάει στους φτωχούς είναι 0,5 (ενώ η συνολική ειδική βαρύτητα του ει
σοδήματος αυτού είναι 1,5). 

Η παραπάνω άποψη είναι βέβαια λογική, αλλά απ' τη μια μεριά δεν 
είναι εύκολο να εκτιμηθεί το κόστος ευκαιρίας και απ' την άλλη υπάρ-
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χει και μη οικονομικό κόστος ανακατανομής του εισοδήματος μέσω της 
φορολογίας (πολιτικές αντιδράσεις κλπ.), λόγω του οποίου συμφέρει 
την πολιτεία να χρησιμοποιήσει τις επενδύσεις για την ανακατανομή 
του εισοδήματος, ακόμα και αν το οριακό οικονομικό κόστος των δη
μοσιονομικών κλπ. μέτρων είναι σχετικά χαμηλό. Συνέπεια του τελευ
ταίου είναι, το οριακό οικονομικό κόστος των δημοσιονομικών μέτρων 
για την ανακατανομή του εισοδήματος να υποτιμά τη βαρύτητα που δί
νει η κοινωνία στις δημόσιες επενδύσεις για τον ίδιο σκοπό. 

Παρόμοια με την προηγούμενη είναι και η άποψη (που προτάθηκε 
από τον Weisbroad), σύμφωνα με την οποία η εξαγωγή των συντελε
στών στάθμισης για την ανακατανομή του εισοδήματος να βασίζεται σε 
παρατηρήσεις παλιότερων αποφάσεων του Δημοσίου για ανάληψη ή 
απόρριψη συγκεκριμένων σχεδίων επένδυσης. Αν π.χ. το Δημόσιο είχε 
αναλάβει στο παρελθόν μια επένδυση, της οποίας το κόστος ήταν 1,3 
δισ. δρχ. και επιβάρυνε τους φορολογούμενους, ενώ οι ωφέλειες ήταν 1 
δισ. δρχ. και τις καρπώθηκαν οι φτωχοί, τότε μπορεί να βγει το συμπέ
ρασμα ότι το Δημόσιο στάθμισε το εισόδημα των φτωχών με συντελε
στή τουλάχιστον 0,3 πέρα από τη μονάδα ή, συνολικό, 1,3. 

Ο τρόπος όμως αυτός εκτίμησης των συντελεστών στάθμισης του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος προϋποθέτει ότι το Δημόσιο συνειδητά 
και με πλήρη γνώση των επιπτώσεων έκανε κατά το παρελθόν την επι
λογή των διάφορων σχεδίων επένδυσης και ότι υπάρχει σχετική συνέ
πεια. Κάτι τέτοιο όμως είναι δύσκολο να το ισχυρισθεί κανείς, ακόμα 
και για τις αναπτυγμένες χώρες. 

Πιο συχνά υποστηρίζεται η άποψη ότι πρέπει να βασισθεί η εξαγω
γή των συντελεστών στάθμισης στον πίνακα της οριακής χρησιμότητας 
του εισοδήματος των ατόμων που επηρεάζονται από την επένδυση1. 
Αν, για παράδειγμα, υποτεθεί, ότι τα άτομα που επηρεάζονται από την 
επένδυση είναι απ' τη μια μεριά οι κάτοικοι της περιοχής όπου θα γίνει 
η επένδυση και απ' την άλλη οι φορολογούμενοι γενικά και ότι η ορια
κή χρησιμότητα του εισοδήματος των πρώτων είναι 0,5 φορές μεγαλύ
τερη από την οριακή χρησιμότητα του μέσου εισοδήματος (που λαμβά
νεται υποθετικά σα βάση σύγκρισης) ενώ των δεύτερων 0,2 φορές μι
κρότερη, τα μεγέθη αυτά της οριακής χρησιμότητας μπορούν να χρησι-

1. Οριακή χρησιμότητα είναι, όπως ξέρουμε, η ικανοποίηση ή ευτυχία που αισθά
νεται ένα άτομο από την αύξηση του εισοδήματος του κατά μία μονάδα. Η ικανο
ποίηση αυτή είναι, κατά γενική σχεδόν παραδοχή, μεγαλύτερη στα χαμηλότερα εισο
δήματα και μικρότερη στα υψηλότερα· γι" αυτό άλλωστε πιστεύεται ότι η αναδιανομή 
του εισοδήματος υπέρ των φτοοχότερων αυξάνει τη συνολική ευημερία της χώρας. 
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μοποιηθούν για τη στάθμιση των εισοδηματικών μεταβολών τις οποίες 
θα προκαλέσει η επένδυση στις δύο παραπάνω κατηγορίες εισοδημα
τιών. Ας πούμε ότι οι μεταβολές αυτές είναι Υα = 100 εκατ. δρχ. και 
Υφ = —100 εκατ. δρχ. Η κοινωνική ωφέλεια τότε από τη συμβολή της 
επένδυσης στην αναδιανομή του εισοδήματος θα είναι: W = 1,5 x 100 
- 0,80 χ 100 = 150 - 80 = 70 εκατ. δρχ. 

Οι συντελεστές οριακής χρησιμότητας του εισοδήματος, όμως, δεν 
είναι μεγέθη που παρατηρούνται στην πράξη. Χρειάζεται να εκτιμηθούν 
και μάλιστα με βάση ορισμένες παραδοχές και υποθέσεις (σχετικά με 
την ελαστικότητα της οριακής χρησιμότητας, τη μονάδα μέτρησης 
κλπ.). Η φόρμουλα που χρησιμοποιείται συνήθως για το σκοπό αυτό εί
ναι: 

σ = Yb/Yr1 

όπου: 
σ = ο συντελεστής στάθμισης για το σκοπό της αναδιανομής του ει

σοδήματος 
Yb = το εισόδημα βάσης, το μέγεθος δηλαδή με το οποίο συγκρίνεται 

το εισόδημα της τάξης που έχει αναδιανεμητικό ενδιαφέρον 
ΥΓ = το εισόδημα-στόχος, δηλαδή το εισόδημα της τάξης που μας εν

διαφέρει για το σκοπό της ανακατανομής του εισοδήματος. 
Το κύριο πρόβλημα για την εφαρμογή της παραπάνω φόρμουλας 

είναι η επιλογή του εισοδήματος βάσης. Εδώ διακρίνονται δύο γενικές 
τάσεις αντιμετώπισης: Η πρώτη τάση, η οποία υποστηρίζεται και ευρύ
τερα, είναι να επιλέγεται ένα μόνο εισόδημα σα βάση και με αυτό να 
συγκρίνονται όλα τα εισοδήματα - στόχοι. Τέτοιο εισόδημα θα μπορού
σε να είναι το μέσο οικογενειακό εισόδημα, το μέσο κατά κεφαλή εισό
δημα, το τυπικό εισόδημα (το εισόδημα δηλαδή στο οποίο συγκεντρώ
νεται ο μεγαλύτερος αριθμός εισοδηματιών) κλπ. Η αντιμετώπιση αυτή 
προφανώς υπονοεί ότι η πολιτεία επιθυμεί την εξίσωση όλων των εισο
δημάτων στο μοναδικό εισόδημα βάσης, αφού όταν υπάρχει ακόμα ανι
σότητα, ο συντελεστής ανακατανομής θα είναι διαφορετικός από τη μο
νάδα και επομένως θα υπάρχουν περιθώρια για παραπέρα ανακατανομή 
του εισοδήματος. 

1. Στη φόρμουλα αυτή υπονοείται ότι η ελαστικότητα της οριακής χρησιμότητας 
της κατανάλωσης ισούται με τη μονάδα και αυτό γιατί η αρχική σχετική θεωρητική 
φόρμουλα είναι σ = (Yb/Yr)

e. όπου ε=η αναφερθείσα ελαστικότητα. Η τελευταία μπο
ρεί προφανώς να παραλείπεται όταν είναι ίση με τη μονάδα. 
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Η δεύτερη τάση στην επιλογή του εισοδήματος βάσης είναι η υπο
στηριζόμενη κυρίως από τον Helmers1. Ο Helmers διατυπώνει την άπο
ψη ότι η κοινωνία συνήθως δεν επιδιώκει πλήρη εξίσωση όλων των ει
σοδημάτων, αλλ' απλώς άρση των εισοδηματικών ακροτητών. Υποστη
ρίζει δηλαδή ότι η κοινωνία δέχεται ορισμένο βαθμό ανισότητας, κυ
ρίως λόγω διαφορετικής εκπαίδευσης και διαφορετικής προσπάθειας 
των ατόμων, και εκείνο που την ενδιαφέρει βασικά είναι η μεταφορά ει
σοδήματος από τους πολύ πλούσιους στους πολύ φτωχούς (ενώ αδια
φορεί για μεταφορά εισοδήματος ανάμεσα στις μεσαίες τάξεις). Έτσι ο 
Helmers χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα εισοδήματα βάσης, ενώ 
τους συντελεστές στάθμισης που εξάγει τους ονομάζει κοινωνικούς (so
cial weights), σε αντίθεση με τους προηγούμενους που λέγονται ατομι
κοί (individual weights). 

Στον Πίνακα 5.1 δίνεται ένα παράδειγμα εκτίμησης των συντελε
στών στάθμισης του αναδιανεμητικού εισοδήματος με τους δύο παρα
πάνω τρόπους. Το παράδειγμα αυτό, το οποίο έχει ληφθεί από τον Hel
mers, έχει προκύψει με βάση πραγματικά στοιχεία από 56 χώρες διαφο
ρετικού επιπέδου ανάπτυξης. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του πίνα
κα αυτού, οι ατομικοί σταθμιστές ανακατανομής του μέσου οικογενεια
κού εισοδήματος (με βάση το τυπικό οικογενειακό εισόδημα των 
1.200$) κυμαίνονται από 0,11, για το πλουσιότερο 5% των εισοδημα
τιών, μέχρι 4,80, για το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης. Παρουσιά
ζουν δηλαδή σημαντικό εύρος μεταβολών, αφού το εισόδημα στοιχειώ
δους ύπαρξης έχει 40 φορές περίπου μεγαλύτερο ατομικό συντελεστή 
στάθμισης από το πλουσιότερο 5%2. Οι κοινωνικοί σταθμιστές του Hel
mers, αντίθετα, παρουσιάζουν μικρότερο εύρος μεταβολής και αναφέ
ρονται μόνο στο πλουσιότερο 5% των εισοδηματιών και στο εισόδημα 
στοιχειώδους ύπαρξης. Για τα υπόλοιπα κλιμάκια και τις κατηγορίες ει
σοδήματος, σταθμιστής είναι η μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι η πο
λιτεία είναι αδιάφορη για την ανακατανομή εισοδήματος σ' αυτά. Τα ει
σοδήματα βάσης είναι, για το πλουσιότερο 5%, το εισόδημα των εργα-

1. F.L.C.Η. Helmers, "Project Planning and Income Distribution", Studies in 
Development and Planning, Vol. 9. 

2. Όλοι οι συντελεστές στάθμισης εδώ δε λαβαίνουν υπόψη το αν τα αναδιανεμη
τικά εισοδήματα έχουν ήδη υπολογισθεί και στο σκοπό μεγιστοποίησης της συνολι
κής κατανάλωσης με συντελεστή τη μονάδα. Για να ληφθεί επομένως και αυτό υπόψη 
θα πρέπει οι συντελεστές στάθμισης να μειωθούν κατά μία μονάδα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 

Παράδειγμα εκτίμησης των συντελεστών στάθμισης του αναδιανεμητικού 
εισοδήματος 

Κλιμάκια 
εισοδήματος 

(Το ανώτερο 5%) 
(Το επόμενο 5%) 
(Το επόμενο 10%) 
Το ανώτερο 20% 

Το επόμενο 20% 
Το μεσαίο 20% 

Το επόμενο 20% 
Το φτωχότερο 20% 
Μέσο εισόδημα 
Τυπικό εισόδημα 
Εισόδημα ανειδί
κευτου εργάτη 
Εισόδημα στοι
χειώδους ύπαρξης 
Εισόδημα εργαζομένων 
μεγάλης ειδίκευσης 

Ποσοστό 
στο 

συνολικό 
εισόδημα 

(27%) 
(12%) 
(14%) 

53% 
22% 

13% 
7% 
5% 

Μέσο 
οικογενειακό 

εισόδημα κατά 
κλιμάκιο (σε 
δολ. ΗΠΑ) 

(10.800) 
( 4.800) 

( 2.800) 
5.300 
2.200 
1.300 

700 
500 

2.000 
1.200 

600 

250 

4.800 

Ατομικοί 
συντελεστές 

ανακατανομής 
εισοδήματος 

Κοινωνικοί 
συντελεστές 

ανακατανομής 
εισοδήματος 

(Yb - 1.200 $) (Ybl = 4.800 $) 

(0.11) 
(0.25) 
(0.43) 
0.23 
0.54 
0.92 

1.71 
12.40 
0.60 
1.00 

2.00 

4.80 

0.25 

(Yb2 = 600 $) 

(0.44) 

(1.00) 
(1.00) 
0.91 

1.00 
1.00 

1.00 
1.20 
1.00 
1.00 

1.00 

2.40 

1.00 

ζομένων με μεγάλη ειδίκευση (γιατρών, μηχανικών κλπ.), ενώ για το ει
σόδημα στοιχειώδους ύπαρξης, το εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη. 
Ο Helrriers, δηλαδή, υποθέτει ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται να εξισώσει 
το εισόδημα του ανώτατου κλιμακίου με το εισόδημα των εργαζομένων 
μεγάλης εξειδίκευσης και το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης με το ει
σόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ αδιαφορεί για τις λοιπές κατηγο
ρίες εισοδηματιών. 

Το παραπάνω παράδειγμα και η σχετική επιχειρηματολογία αναφέ
ρονται ειδικότερα στην ανακατανομή του εισοδήματος ανάμεσα στις ει
σοδηματικές τάξεις, μπορούν όμως, εξίσου ικανοποιητικά, να έχουν 
εφαρμογή και στην περίπτωση της ανακατανομής του εισοδήματος ανά
μεσα στις περιφέρειες μιας χώρας, αρκεί τα ταξικά εισοδήματα βάσης 
και στόχου να αντικατασταθούν με περιφερειακά. Π.χ. εισόδημα βάσης 
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το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα όλης της χώρας και εισόδημα-στόχος 
το κατά κεφαλή εισόδημα κάθε μίας γεωγραφικής περιφέρειας. 

Αν και φαίνεται λογικότερο να δεχθούμε ότι η πολιτεία δεν επιδιώ
κει γενική εξίσωση των εισοδημάτων και της κατανάλωσης, είναι όμως 
κάπως δύσκολο να πούμε ότι επιδιώκει εξίσωση κατά συγκεκριμένες 
ομάδες εισοδημάτων. Είναι δύσκολο, για παράδειγμα, να ισχυρισθούμε 
ότι η πολιτεία επιθυμεί να εξισώσει το εισόδημα του πλουσιότερου 5% 
των εισοδηματιών με το εισόδημα των εργαζομένων μεγάλης ειδίκευ
σης, ή το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης με το εισόδημα των ανειδί
κευτων εργατών. Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μάλλον αυθαίρετη εικασία. 
Γι' αυτό συνηθέστερα προτιμάται η, έστω μη πολύ ρεαλιστική, υπόθεση 
ότι επιδιώκει τη γενική εξίσωση των εισοδημάτων και, επομένως την 
εκτίμηση των συντελεστών στάθμισης των αναδιανεμητικών ει
σοδημάτων με τη χρησιμοποίηση ενός μόνο εισοδήματος βάσης. 

Τέλος, υπάρχει η άποψη των Guidelines, η οποία είναι αντίστοιχη 
με αυτή που αναφέρθηκε στην παράγραφο για τον κοινωνικό συντελε
στή προεξόφλησης, και κατά την οποία οι συντελεστές στάθμισης του 
αναδιανεμητικού εισοδήματος θα πρέπει να προκύψουν από τη διαδικα
σία του σχηματισμού και της αξιολόγησης των δημόσιων επενδύσεων, 
σαν ένας άγνωστος στο πρόβλημα του όλου προγραμματισμού τους. Η 
άποψη όμως αυτή, όπως ειπώθηκε και εκεί, είναι βέβαια πολύ ενδιαφέ
ρουσα αλλά δε δίνει άμεση λύση στο πρόβλημα του καθορισμού των 
συντελεστών στάθμισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η εφαρμογή της μεθόδου του UNIDO στην πράξη απαιτεί, όπως ει
πώθηκε, και τη γνώση των τιμών των κοινωνικοοικονομικών παραμέ
τρων που παρουσιάσθηκαν στο Κεφάλαιο 5. Απ' ό,τι όμως γνωρίζουμε, 
τέτοιες τιμές, που να μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, δεν υπάρχουν 
για την περίπτωση της χώρας μας. Γι' αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να 
εκτιμηθούν εδώ (στο Κεφάλαιο 6). Θα πρέπει βέβαια να ειπωθεί ότι η 
προσπάθεια αυτή αποτελεί παρακινδυνευμένο τόλμημα, γιατί απ' τη μια 
μεριά δεν υπάρχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία και, από την άλλη τα 
στοιχεία αυτά μεταβάλλονται σημαντικά με το χρόνο, με αποτέλεσμα οι 
τιμές που θα εκτιμηθούν σήμερα να μην έχουν πολλές φορές μεγάλη 
σχέση με εκείνες που θα προέκυπταν αν οι ίδιες εκτιμήσεις γίνονταν 
στα επόμενα χρόνια οπότε θα λειτουργούσε η επένδυση. Επίσης, η συ
στηματική εκτίμηση των τιμών των εθνικών παραμέτρων απαιτεί ση
μαντική εργασία, η οποία μόνη της θα μπορούσε ν' αποτελέσει το αντι
κείμενο μιας ιδιαίτερης μελέτης. Για τους λόγους αυτούς, οι εκτιμήσεις 
στο κεφάλαιο αυτό έχουν περιορισμένες, σχετικά, απαιτήσεις. 

6.1. Κοινωνικός συντελεστής προεξόφλησης 

Από την εφαρμογή των διάφορων θεωριών και τεχνικών που ανα
πτύχθηκαν στο Κεφάλαιο 5 για τον καταλληλότερο συντελεστή αναγω
γής σε παρούσες αξίες στο χώρο των δημόσιων επενδύσεων, προκύ
πτουν τα εξής: 

α. Το επιτόκιο της αγοράς. Το επιτόκιο τούτο καθορίζεται βασικά με 
αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής, και τον Ιούλιο του 1980 κυ
μαινόταν (για μακροχρόνιες τραπεζικές χορηγήσεις) μεταξύ 11-14% 
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στον αγροτικό τομέα και 14-16% στη βιομηχανία, την κατοικία κλπ.1.. 
Το Μάιο του 1973, δηλαδή πριν από την εμφάνιση του πληθωρισμού, 
τα επιτόκια των τραπεζικών χορηγήσεων βρίσκονταν μεταξύ 2% και 
8%. Είναι επομένως προφανές ότι το επιτόκιο της αγοράς στην Ελλάδα 
έχει σχεδόν όλα τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέ
ρος. Ειδικότερα: ΐ) είναι προϊόν της κρατικής παρεμβατικής πολιτικής, 
ii) είναι διαφορετικό για τους διάφορους τομείς της οικονομίας, αλλά 
και για τις διάφορες κατηγορίες δανειζομένων στον ίδιο τομέα δραστη
ριότητας2, iii) είναι επηρεασμένο έντονα από τον πληθωρισμό, κυρίως 
στους τομείς που δεν κρατείται σκόπιμα χαμηλό για λόγους πολιτικής. 
Επιπλέον, το επιτόκιο αυτό επιβαρύνεται σε πολλές περιπτώσεις με 
προμήθεια (π.χ. στα δάνεια για πάγιες εγκαταστάσεις στη βιομηχανία) 
κλπ. Αν τώρα στα μειονεκτήματα αυτά προστεθούν και οι αδυναμίες, οι 
οποίες αναφέρονται στη θεωρία της επικυριαρχίας του καταναλωτή3, γί
νεται φανερό ότι το επιτόκιο τούτο δεν είναι κατάλληλο για την προε
ξόφληση των μελλοντικών ωφελειών και δαπανών στις δημόσιες επεν
δύσεις. 

β. Το διεθνές επιτόκιο. Για τη χώρα μας το επιτόκιο αυτό σήμερα είναι 
περίπου 9%. Συγκεκριμένα, η ΕΤΒΑ δανείσθηκε πρόσφατα (αρχές 
1980) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ποσό 20 εκατ. λογι
στικών μονάδων ΕΟΚ με επιτόκιο 8,85%. Με επιτόκιο στα ίδια περί
που επίπεδα μας δανείζει και η Διεθνής Τράπεζα. Βέβαια, τα δάνεια αυ
τά είναι μάλλον ειδικά και περιορισμένα, αφού δεν μπορούμε να εξα
σφαλίσουμε από τους εν λόγω οργανισμούς όσα κεφάλαια χρειαζόμα
στε, όμως είναι οι κύριες πηγές του εξωτερικού μας δανεισμού. 

Αν και το παραπάνω διεθνές επιτόκιο είναι δυσκολότερα απορρι
πτέο, ωστόσο δεν κρίνεται και τόσο κατάλληλο για την αξιολόγηση 
των δημόσιων επενδύσεων, κυρίως γιατί αντανακλά το διεθνή πληθωρι
σμό, αλλά και τις εκτιμήσεις των ξένων χρηματοδοτικών οργανισμών 
για την αξιοπιστία της χώρας μας καθώς και τις προοπτικές εξέλιξης 
της οικονομίας της. Επίσης δεν κρίνεται κατάλληλο γιατί με το επιτό-

1. Ορισμένοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί χορηγούν μακροχρόνια δάνεια με ακόμη 
μεγαλύτερα επιτόκια. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, π.χ., χορηγεί τα λεγό
μενα ελεύθερα δάνεια με επιτόκιο 19%. 

2. Το επιτόκιο για στεγαστικά δάνεια, π.χ., είναι χαμηλότερο για τους αγρότες και 
τους δημόσιους υπαλλήλους, σε σύγκριση με τους υπόλοιπους δανειζόμενους. 

3. Βλ. Κεφάλαιο 5, σελ. 126. 
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κιο αυτό δεν μπορεί η χώρα μας να δανεισθεί, όπως προαναφέρθηκε, ό
λα τα κεφάλαια που χρειάζεται. 

γ. Η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα. Η απο
δοτικότητα αυτή υπολογίζεται, με βάση συνολικά κοινωνικο
οικονομικά στοιχεία και κατά μέσο όρο για την περίοδο 1974-79, στο 
12%1. Θα πρέπει όμως να ειπωθεί ότι ο τρόπος που προέκυψε η παρα
πάνω αποδοτικότητα την κάνει μάλλον μέση, παρά οριακή. Για να 
βρούμε την οριακή αποδοτικότητα θα 'πρεπε να είχαμε ιδιωτικοοικονο
μικά στοιχεία αποδοτικότητας. Όμως, όσα απ' αυτά δημοσιεύονται, 
μάλλον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, για φορολογικούς 
και άλλους λόγους2. Έτσι, εκτός από το γεγονός ότι προφανώς δεν 
υπάρχουν στη χώρα μας οι συνθήκες της άριστης οικονομικής ανάπτυ
ξης (που αναφέρθηκαν στο θεωρητικό μέρος σαν προϋπόθεση, να απο
τελεί η οριακή αποδοτικότητα στον ιδιωτικό τομέα την καλύτερη επιλο
γή για κοινωνικό επιτόκιο), υπάρχουν και προβλήματα για τη σωστή 
εκτίμηση της. Επομένως, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ούτε 
και η οριακή αποδοτικότητα του ιδιωτικού κεφαλαίου δίνει κατάλληλο 
συντελεστή προεξόφλησης των δημόσιων επενδύσεων για τη χώρα μας. 

δ. Ο κοινωνικός συντελεστής χρονικής προτίμησης. Όπως αναφέρθηκε 
στο θεωρητικό μέρος, θεωρούμε σαν καταλληλότερη φόρμουλα εκτίμη
σης του συντελεστή αυτού τη φόρμουλα i = ng+p. Κατά τη φόρμουλα 
αυτή, ο κοινωνικός συντελεστής χρονικής προτίμησης (ί) είναι, προφα
νώς, θετική συνάρτηση του ρυθμού αύξησης της κατά κεφαλή κατανά
λωσης (g), της ελαστικότητας στην οριακή χρησιμότητα της κατανάλω
σης (η) και του συντελεστή καθαρής χρονικής προτίμησης (ρ). 
— Ο ρυθμός αύξησης της κατά κεφαλή κατανάλωσης που ενδιαφέρει 

περισσότερο στην εκτίμηση του κοινωνικού επιτοκίου είναι εκείνος 

1· Βλ. επισυναπτόμενο σχετικό πίνακα. 
2. Με βάση τους ισολογισμούς που δημοσιεύονται στον ICAP, π.χ., η αποδοτικό

τητα των ΑΕ και των ΕΠΕ το 1978 ήταν 4%, απαράδεκτα δηλαδή χαμηλή. 

157 



ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 

Οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα (q) 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε σταθερές τιμές 1970 

Έτος 

Εισόδημα από 
κεφάλαιο στον 
ιδιωτικό τομέα1 

ΔΥ 

Αύξηση κεφαλαίου 
στον ιδιωτικό 
τομέα (καθαρή 

επένδυση)2 

Ι 

Οριακή αποδο
τικότητα του 

κεφαλαίου 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1974-79 

118.012 

124.567 

123.697 

131.359 

135.008 

139.733 

6.555 

-870 

7.662 

3.629 

4.625 

32.558 

32.300 

35.533 

41.616 

44.262 

0,20 

-0,02 

0,21 

0,09 

0,10 

0,12 

Πηγή: Προσωρινοί Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος του έτους 1978. 

1. Περιλαμβάνονται οι πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρηματικής δράσης ιδιωτών, 
εκτός από τους αγρότες και επίσης η αποταμίευση των ιδιωτικών και δημόσιων 
Α Ε (λόγω του ότι δεν διαχωρίζονται στους Εθνικούς Λογαριασμούς τα τελευταία 
χρόνια). Ο αποπληθωρισμός έχει γίνει με τον αποπληθωριστή του εθνικού εισοδή
ματος. 

2. Περιλαμβάνονται οι καθαρές επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα, εκτός από τη γεωρ
γία, οι οποίες προέκυψαν αφού από τις ακαθάριστες ιδιωτικές επενδύσεις στους μη 
γεωργικούς τομείς αφαιρέθηκαν οι ανάλογες αποσβέσεις. 
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που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στο μέλλον. Από τα προκα
ταρκτικά του 5ετούς Προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης 1983-87, ο ρυθμός αυτός υπολογίζεται στο 4% κατά μέ
σο όρο ετήσια για ολόκληρη την πενταετία. Βέβαια η πρόβλεψη αυ
τή αναφέρεται στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, 
επειδή όμως δεν έχουμε αντίστοιχη εκτίμηση για την κατά κεφαλή 
κατανάλωση, υποθέτουμε ότι και αυτή θα αυξάνεται με τον ίδιο ρυθ
μό, όπως το ΑΕΠ. 

— Η ελαστικότητα στην οριακή χρησιμότητα της κατανάλωσης δεν εί
ναι εύκολο να εκτιμηθεί αντικειμενικά και γι' αυτό εδώ λαμβάνεται 
σαν ίση με τη μονάδα. Υποτίθεται δηλαδή ότι η οριακή χρησιμότητα 
της κατά κεφαλή κατανάλωσης μειώνεται με τον ίδιο ρυθμό με τον 
οποίο αυξάνεται η κατά κεφαλή κατανάλωση. Η υπόθεση αυτή φαί
νεται λογική για τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται σε μια μέση κατά
σταση από την πλευρά της ανισοκατανομής στην κατανάλωση και 
από το επίπεδο ανάπτυξης. Εξάλλου είναι αυτή που συνήθως γίνεται 
σε αντίστοιχες περιπτώσεις. 

— Ο συντελεστής καθαρής χρονικής προτίμησης, τέλος, είναι και αυ
τός υποκειμενική παράμετρος, η οποία κανονικά θα πρέπει ν' αποτε
λεί αντικείμενο αξιολογικής κρίσης της πολιτικής εξουσίας. Εδώ 
υπολογίζεται υποθετικά στο μέσο όρο αυτών που θεωρούνται σαν 
πιθανά ακραία όρια για τις αναπτυσσόμενες χώρες (από 1% έως 
5%), δηλαδή στο 3%. Υποτίθεται δηλαδή ότι η κοινωνία θεωρεί ότι 
μια μονάδα κατανάλωσης, μετά από ένα έτος, έχει αξία κατά 3% μι
κρότερη από την αξία της ίδιας κατανάλωσης σήμερα (κυρίως λόγω 
των μειωμένων πιθανοτήτων να επιζήσει κανείς για την απόλαυση 
της μελλοντικής κατανάλωσης), ανεξάρτητα αν η κοινωνία θα είναι 
στο μέλλον πλουσιότερη ή όχι. 

Αν αντικαταστήσουμε τις παραπάνω τιμές στη φόρμουλα C. Bruce 
βρίσκουμε: 

i = Ι χ 0,04 + 0,03 = 0,07 

Το επιτόκιο αυτό, αν και είναι αποτέλεσμα των υποθέσεων που έγιναν, 
θεωρούμε στην παρούσα εργασία σαν τον καταλληλότερο συντελεστή 
προεξόφλησης στο χώρο των δημόσιων επενδύσεων. Υποτίθεται βέβαια 
ότι οι εκτιμήσεις των μελλοντικών ωφελειών και δαπανών γίνονται με 
βάση τις σημερινές τιμές γιατί, αν γίνονταν με βάση μελλοντικές τιμές, 

159 



σε περιόδους μεγάλου πληθωρισμού, οι καθαρές ωφέλειες θα ήταν 
υπερβολικά διογκωμένες και επομένως η προεξόφληση τους με το χα
μηλό κοινωνικό συντελεστή προεξόφλησης θα έδινε ψευδή εικόνα της 
κοινωνικής ωφελιμότητας. Επίσης, υποτίθεται ότι ο ρυθμός αύξησης της 
κατανάλωσης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε θα παραμένει περίπου σταθερός 
σ' όλη τη διάρκεια ζωής των επενδύσεων που εξετάζονται. 

6.2. Κοινωνική συναλλαγματική ισοτιμία 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάσθηκαν δύο τρόποι προσέγγισης της κοι
νωνικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός εθνικού νομίσματος: Ο τρό
πος που δίνεται στις Guidelines του UNIDO και ο τρόπος που δίνεται 
στο Manual του UNIDO. Όμως, η δυνατότητα εκτίμησης της Κοινωνι
κής τιμής του ξένου συναλλάγματος με βάση την προσέγγιση των Gui
delines φαίνεται κάπως αμφίβολη στην πράξη. Καταρχήν οι Guidelines 
δε μας λένε πώς θα αντιμετωπίσουμε τον τεράστιο αριθμό των αγαθών, 
τα οποία συνήθως συνθέτουν τον όγκο των εισαγωγών μιας χώρας. Αν 
πάρουμε ένα προς ένα τα διάφορα αγαθά που εισάγονται, υπολογίσουμε 
την ποσοστιαία συμμετοχή του καθένα στις συνολικές εισαγωγές (προ
κειμένου να έχουμε τους απαιτούμενους συντελεστές στάθμισης) και 
αναζητήσουμε και τις τιμές τους, cif και εσωτερικές, ο όγκος της εργα
σίας θα είναι οπωσδήποτε υπερβολικά μεγάλος. Αν πάλι κάνουμε ορι
σμένες ομαδοποιήσεις αγαθών, μειώνουμε βέβαια τους απαιτούμενους 
υπολογισμούς αλλά δυσχεραίνουμε το πρόβλημα της εκτίμησης των 
εσωτερικών, κυρίως, τιμών (οι μέσες τιμές cif εύκολα μπορούν να εξα
χθούν από τη διαίρεση της αξίας με τον όγκο των ομαδοποιημένων ει
σαγωγών). 

Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο στην εφαρμογή της παραπάνω μεθό
δου αποτελεί και η μεγάλη σχετικά καθυστέρηση που παρατηρείται στη 
δημοσίευση των απαιτούμενων στοιχείων. Στη χώρα μας, π.χ., τα ανα
λυτικά στοιχεία για τις εισαγωγές δημοσιεύονται με καθυστέρηση δύο 
ετών περίπου1. Η εκτίμηση, επομένως, με τόσο παλιά στοιχεία, της κοι
νωνικής τιμής συναλλάγματος, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την 

1. Η καθυστέρηση αυτή επηρεάζει την εκτιμώμενη κοινωνική τιμή του συναλλάγ
ματος κατά το ότι δεν επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες μεταβολές, τόσο 
στη σύνθεση των εισαγωγών όσο και στις τιμές. 
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αξιολόγηση μελλοντικών συναλλαγματικών επιπτώσεων, είναι μάλλον 
μειωμένης αξίας. 

Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για λόγους ευκολίας, η εκτί
μηση της κοινωνικής τιμής του συναλλάγματος για τη χώρα μας γίνε
ται εδώ με βάση την απλοποιημένη προσέγγιση της «αναπροσαρμοσμέ
νης συναλλαγματικής ισοτιμίας», του Manual. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη μέθοδο του Manual, όπως περιγράφηκε σε 
προηγούμενη παράγραφο, και με τη χρησιμοποίηση των στοιχείων του 
ισοζυγίου πληρωμών της χώρας μας κατά την περίοδο 1975-79, έχουμε 
αναπροσαρμοσμένο συντελεστή συναλλαγματικής ισοτιμίας, κατά μέ
σον όρο για ολόκληρη την περίοδο, 1,17. Οι αντίστοιχοι συντελεστές 
κάθε χρόνο και τα στοιχεία του συναλλαγματικού ισοζυγίου από τα 
οποία υπολογίσθηκαν, παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2. Ο συντελε
στής 1,17 που βρέθηκε σημαίνει ότι τα συναλλαγματικά κέρδη ή οι ζη
μίες μιας επένδυσης, τα οποία προκύπτουν με βάση την επίσημη συ
ναλλαγματική ισοτιμία, θα πρέπει ν' αναθεωρηθούν προς τα πάνω κατά 
17%, προκειμένου να έχουμε τις πραγματικές συναλλαγματικές επιπτώ
σεις της επένδυσης αυτής. 

6.3. Κοινωνική τιμή της επένδυσης 

Η κοινωνική τιμή της επένδυσης, δηλαδή η επιπλέον αξία που έχει 
για την κοινωνία μια μονάδα εισοδήματος όταν επενδύεται αντί να κα
ταναλώνεται, εκτιμάται εδώ με βάση τη μοναδική σχετική μέθοδο που 
αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 5, τη μέθοδο δηλαδή των Guidelines. Η μέ
θοδος αυτή, για τη συνηθισμένη περίπτωση της επανεπένδυσης ενός 
μέρους των κερδών, κατέληγε στον τύπο: 

(l-s)q 
pmv _ ____L_ 

i—sq 

όπου: 
pinv _ η κοινωνική τιμή της επένδυσης 
q = η οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα 
i = το κοινωνικό επιτόκιο και 
s = ο οριακός συντελεστής επανεπένδυσης των κερδών. 
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Η εφαρμογή του τύπου αυτού είναι σχετικά εύκολη δουλειά, αφού 
ήδη έχουμε εκτιμήσει τους δύο από τους τρεις παράγοντες που 
προσδιορίζουν την κοινωνική τιμή της επένδυσης. Πράγματι, στις 
προηγούμενες παραγράφους υπολογίστηκε ότι η οριακή αποδοτικότητα 
του κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας ήταν 
12%, ενώ το κοινωνικό επιτόκιο 7%. Η τρίτη παράμετρος που μένει, 
δηλαδή ο οριακός συντελεστής επανεπένδυσης των κερδών, υποτίθεται 
ότι είναι ίδιος με τον οριακό συντελεστή αποταμίευσης-επένδυσης στο 
σύνολο της χώρας. Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται, με βάση τα 
στοιχεία του Πίνακα 6.3, στο 18% κατά μέσο όρο για την πενταετία 
1974-79. 

Αφού τώρα έχουμε τιμές για όλους τους προσδιοριστικούς παρά
γοντες, αντικαθιστούμε στον παραπάνω τύπο και βρίσκουμε: 

(1-0,18) 0,12 0,0984 , 
= 2,03, ή κατά προσέγγιση, 2 0,07-0,18x0,12 0,0484 

Η κοινωνική αυτή τιμή της επένδυσης σημαίνει ότι, προκειμένου να 
βρούμε τη μεταβολή στις κοινωνικές ωφέλειες και το κόστος που προ
καλεί η επίδραση του αξιολογούμενου έργου στις συνολικές επενδύσεις 
της χώρας, θα πρέπει η επίδραση αυτή να πολλαπλασιαστεί με τη μονά
δα, αφού η υπόλοιπη μονάδα θα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την εκτί
μηση των ωφελειών και του κόστους σε τιμές της αγοράς. 

6.4. Κοινωνική τιμή της ανειδίκευτης εργασίας 
(κοινωνικός μισθός) 

Ο κοινωνικός μισθός είναι προφανώς η δυσκολότερα εκτιμήσιμη 
παράμετρος αφού, όπως είδαμε στο θεωρητικό μέρος, εξαρτάται από έ
να μεγάλο αριθμό μεταβλητών, οι οποίες, και αυτές, έχουν σοβαρά 
προβλήματα εκτίμησης. Παρόλα αυτά, παρακάτω θα επιχειρηθεί μια 
εκτίμηση της παραμέτρου αυτής με βάση τη σχετική φόρμουλα των 
Guidelines. Η φόρμουλα αυτή προτιμήθηκε, αντί για την αντίστοιχη 
του Manual, κυρίως λόγω του ότι ταιριάζει καλύτερα στην όλη μεθοδο
λογία που ακολουθείται στην παρούσα εργασία. 

Υπενθυμίζεται ότι η κοινωνική τιμή της ανειδίκευτης εργασίας, με 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 

Οριακός συντελεστής αποταμίευσης-επένδυσης στην ελληνική οικονομία 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε σταθερές τιμές 

Καθαρό Αύξηση Καθαρή επέν- Αύξηση επέν-
εθνικό εθνικού δύση πάγιου δύσης πάγιου 

Έτη εισόδημα εισοδήματος κεφαλαίου κεφαλαίου S = ΔΙ/ΔΥ 
Υ ΔΥ Ι ΔΙ 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

μ.ο. 

1975-79 

308.196 

322.276 

341.861 

352.775 

372.450 

386.050 

14.080 

19.585 

10.914 

19.675 

13.600 

50.611 

49.465 

53.050 

58.250 

61.300 

63.000 

-1.146 

3.585 

5.200 

3.050 

1.700 

-0,08 

0,18 

0,48 

0,16 

0,13 

0,18 

βάση τη μέθοδο των Guidelines, έχει την έννοια του κόστους ευκαιρίας 
και προσδιορίζεται από τρεις παράγοντες: α) το άμεσο κόστος ευκαι
ρίας (που υποτίθεται ότι ισούται με το μισθό στον αγροτικό τομέα), β) 
τις επιπτώσεις στο ρυθμό αποταμίευσης και γ) τις καθαρές ωφέλειες λό
γω ανακατανομής του εισοδήματος1. Από τους παράγοντες αυτούς οι 
δύο πρώτοι είναι θετικοί, ενώ ο τρίτος είναι αρνητικός, δηλαδή μειωτι
κός του κόστους ευκαιρίας. Αναλυτικότερα, η φόρμουλα εκτίμησης του 
κοινωνικού μισθού που προτείνουν οι Guidelines είναι: 

W* = Ζ + s (P i n v - 1) W+v [Ζ + (sP w k r - 1)W] 

όπου: 
W* = o κοινωνικός μισθός 
Ζ = ο μισθός της αγοράς στον αγροτικό τομέα 
W = ο μισθός στο κεφαλαιοκρατικό τμήμα της οικονομίας 
s = η οριακή ροπή προς αποταμίευση 

1. Επαναλαμβάνεται και εδώ η παρατήρηση της υποσημείωσης 2 της σελίδας 142 
ότι οι β και γ επιπτώσεις μάλλον αποτελούν στοιχεία διπλών υπολογισμών. 
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pinv = η κοινωνική τιμή της επένδυσης 
ν = ο συντελεστής στάθμισης της ανακατανομής του εισοδήματος 

υπέρ των εργατών και 
pwkr _ η παρούσα αξία της μελλοντικής κατανάλωσης των εργατών 

που χάνεται λόγω μείωσης της ιδιωτικής επένδυσης και η 
οποία ισούται με: 

(W - Ζ) 

i-̂ s (y—wl) 

όπου: 
1 = ο οριακός λόγος εργασίας/κεφαλαίου 
y = ο οριακός λόγος προϊόντος/κεφαλαίου και 
i = το κοινωνικό επιτόκιο. 

Η εφαρμογή της παραπάνω φόρμουλας απαιτεί καταρχήν τον 
προσδιορισμό του έτους που θα χρησιμοποιηθεί σα βάση εκτίμησης, 
γιατί η κοινωνική τιμή της εργασίας, περισσότερο ίσως από τις υπόλοι
πες εθνικές παραμέτρους, μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου. Για 
την παρούσα εργασία, σα βάση εκτίμησης ελήφθη το έτος 1979. 

Κατά το 1979 (γ' τρίμηνο) οι μέσες ετήσιες αποδοχές των εργατών 
στη βιομηχανία, οι οποίες εδώ θεωρήθηκαν σαν αντιπροσωπευτικές του 
ετήσιου μισθού στο κεφαλαιοκρατικό τμήμα της οικονομίας, ήταν (σύμ
φωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ) γύρω στις 163.000 δρχ. 

Η αμοιβή της εργασίας στον αγροτικό τομέα (Ζ), η οποία αντιπρο
σωπεύει υποθετικά το άμεσο κόστος ευκαιρίας της ανειδίκευτης εργα
σίας, ποικίλλει στη χώρα μας κατά περιφέρεια και κατά εποχή, και 
εξαρτάται από το είδος των καλλιεργειών κάθε περιφέρειας, από το εί
δος της εργασίας, από το εργατικό δυναμικό που υπάρχει κλπ. Είναι, 
επομένως, εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί μια μέση ετήσια τιμή για ολό
κληρη τη χώρα. Γι' αυτό ίσως δεν έχει γίνει, απ' ό,τι γνωρίζουμε, καμιά 
τέτοια επίσημη εκτίμηση. Εδώ, πάντως, υποθέτουμε ότι η αμοιβή αυτή 
της εργασίας φτάνει στις 100.000 δρχ. περίπου, δηλαδή στο 60% των 
μέσων ετήσιων αποδοχών των εργαζομένων στη βιομηχανία, υπόθεση 
την οποία θεωρούμε λογική με βάση τις προσωπικές μας πληροφορίες 
και εκτιμήσεις. 

Η οριακή ροπή για αποταμίευση έχει ήδη υπολογισθεί (κατά την 
εκτίμηση της κοινωνικής τιμής της επένδυσης) στο 0,18 κατά μέσο όρο 
για την περίοδο 1974-79 (s=0,18). 

165 



Η κοινωνική τιμή της επένδυσης υπολογίσθηκε στην προηγούμενη 
παράγραφο: P i n v = 2. 

Ο συντελεστής στάθμισης σχετικά με το σκοπό της ανακατανομής 
του εισοδήματος υπέρ των εργατών εκτιμάται στην επόμενη παράγρα
φο. Σύμφωνα με την εκτίμηση αυτή, ο συντελεστής είναι ίσος με 2,12 
(ν = 2,12). 

Η εκτίμηση για την παρούσα αξία της μελλοντικής κατανάλωσης 
των εργατών που χάνεται λόγω μείωσης της ιδιωτικής επένδυσης απαι
τεί τη γνώση των παραμέτρων: i (κοινωνικό επιτόκιο), 1 (οριακός λόγος 
εργασίας/κεφαλαίου) και y (οριακός λόγος προϊόντος/κεφαλαίου). Από 
τις παραμέτρους αυτές: η i έχει εκτιμηθεί στη σχετική παράγραφο στο 
7%, ενώ οι y και 1 εκτιμώνται εδώ, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 
6.4, στο 0,30 και 0,0000008, αντίστοιχα. Επομένως, με βάση τις τιμές 
αυτές και τις επίσης γνωστές τιμές των Ζ και \ν,η Pwkr υπολογίζεται 
στο 1,1. 

Έχοντας τώρα τιμές για όλους τους παράγοντες που προσδιορίζουν 
την κοινωνική αξία της ανειδίκευτης εργασίας, μπορούμε να προχωρή
σουμε στην εκτίμηση της παραμέτρου. Οι σχετικοί υπολογισμοί είναι: 
W* = 100.000 + 0,18 (2-1) 163.000+2,12 [100.000 + (0,18x1,1-1) 
163.000] = 100.000 + 29.340 + 2,12 [100.000 - 130.726] = 129.340 -
65.140 = 64.200. 

Ο ετήσιος δηλαδή κοινωνικός μισθός το~ 1979 ήταν 64.200 δρχ. ή, 
σε στρογγυλά νούμερα, 65.000 δρχ. Το ποσό αυτό αναλύεται σε: α) ά
μεσο κόστος ευκαιρίας, 100.000 δρχ., β) κόστος λόγω μείωσης του 
ρυθμού αποταμίευσης, 29.340 δρχ. και γ) καθαρές ωφέλειες λόγω ανα
κατανομής του εισοδήματος υπέρ των εργατών 65.140 δρχ. (αφαιρετι
κές του κόστους). 

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ενώ το άμεσο κόστος ευκαιρίας εκτιμάται ότι 
φτάνει στο 60% του αγοραίου μισθού στον κλάδο της βιομηχανίας, το 
ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 80%, αν ληφθούν υπόψη και οι αρνητικές 
επιπτώσεις που θα έχει η μεταφορά εισοδήματος υπέρ των εργατών στη 
ροπή της οικονομίας προς αποταμίευση (αφού οι εργάτες υποτίθεται ότι 
αποταμιεύουν λιγότερο από τους κεφαλαιούχους) και τελικά κατεβαίνει 
στο 40%, αν αφαιρεθούν οι καθαρές αναδιανεμητικές ωφέλειες που θα 
έχει η αύξηση του εισοδήματος των εργατών1. 

1. Το ποσοστό αυτό βέβαια ισχύει μόνο για το χρόνο στον οποίο αναφέρονται τα 
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6.5. Συντελεστές στάθμισης σχετικά με το σκοπό ανακατανομής 
του εισοδήματος 

Η τελευταία εθνική παράμετρος που μένει να εκτιμηθεί εδώ είναι ο 
συντελεστής στάθμισης των επιπτώσεων μιας επένδυσης σχετικά με το 
δεύτερο σημαντικό σκοπό της επενδυτικής πολιτικής, δηλαδή την ανα
κατανομή του εισοδήματος. 

Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάσθηκαν ορισμένες απλές μέθοδοι εκτίμη
σης τέτοιων συντελεστών, από τις οποίες θεωρήθηκε σα σημαντικότερη 
εκείνη που βασίζεται στον πίνακα της οριακής χρησιμότητας του ει
σοδήματος των ατόμων που επηρεάζονται από την επένδυση. Η μέθο
δος αυτή, όπως αναφέρθηκε εκεί, εμφανίζεται σε δύο μορφές, από τις 
οποίες η μία δίνει τους λεγόμενους «ατομικούς συντελεστές στάθμισης» 
και προϋποθέτει ότι η κοινωνία επιθυμεί την πλήρη εξίσωση όλων των 
εισοδημάτων, ενώ η άλλη δίνει τους λεγόμενους «κοινωνικούς συντελε
στές στάθμισης» και προϋποθέτει ότι η κοινωνία δεν επιδιώκει πλήρη 
εξίσωση όλων των εισοδημάτων, αλλ' απλώς μείωση των μεγάλων ει
σοδηματικών διαφορών. Παρακάτω η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται (και 
στις δύο μορφές της), για την εκτίμηση των συντελεστών στάθμισης 
των διάφορων εισοδημάτων στην περίπτωση της χώρας μας. Συγκεκρι
μένα, εκτιμώνται συντελεστές στάθμισης — «ατομικοί» και «κοινωνικοί» 
— τόσο για τα μέσα οικογενειακά εισοδήματα στα διάφορα κλιμάκια 
(για το πλουσιότερο 10% των εισοδηματιών, το επόμενο 10% κλπ.) ό
σο και για ορισμένα χαρακτηριστικά εισοδήματα, όπως το εισόδημα 
του ανειδίκευτου εργάτη, το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης κλπ. Επί
σης εκτιμώνται (μόνο «ατομικοί»1) συντελεστές στάθμισης για το κατά 
κεφαλή ακαθάριστο προϊόν των αναπτυξιακών περιφερειών της χώρας. 
Οι σχετικές εκτιμήσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.5 και 6.6 και 
έχουν βασισθεί σε στοιχεία της Στατιστικής Επετηρίδας Δημοσίων Οι
κονομικών, της ΕΣΥΕ και του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυ
ξης 1981-85, του ΚΕΠΕ. 

στοιχεία της εκτίμησης. Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και για τα επόμενα χρόνια, 
θα πρέπει να γίνει η υπόθεση ότι δε θα μεταβληθούν οι σχετικοί προσδιοριστικοί πα
ράγοντες. 

1. Δεν εκτιμώνται κοινωνικοί σταθμιστές κατά περιφέρεια, γιατί δεν είναι λογικό 
να υποτεθεί ότι η κοινωνία ενδιαφέρεται για την εξίσωση των εισοδημάτων συγκεκρι
μένων περιφερειών και αδιαφορεί για τις ανισότητες στις υπόλοιπες. 
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Σαν εισόδημα βάσης1 για την εκτίμηση των ατομικών σταθμιστών 
του Πίνακα 6.5 λήφθηκε το μέσο οικογενειακό εισόδημα της χώρας το 
1973-742, δηλαδή 191.000 δρχ. Η διαίρεση του εισοδήματος αυτού με 
τα διάφορα πιθανά εισοδήματα - στόχους έδωσε ατομικούς σταθμιστές 
που απλώνονται ανάμεσα στο 0,32, για το πλουσιότερο 10% των ει
σοδηματιών και το 4,77, για το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης. Αν, 
επομένως, επιθυμούμε πλήρη εξίσωση όλων των εισοδημάτων, θα πρέ
πει να σταθμίζουμε: το εισόδημα που πηγαίνει στο πλουσιότερο 10% 
των εισοδηματιών με συντελεστή 0,32, το εισόδημα που πηγαίνει στο 
επόμενο 10% των εισοδηματιών με συντελεστή 0,77, το εισόδημα που 
πηγαίνει στο τρίτο δεκατημόριο των εισοδηματιών με συντελεστή 0,83 
και ούτω καθεξής, μέχρι το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης, το οποίο 
θα πρέπει να σταθμισθεί, όπως αναφέρθηκε, με συντελεστή 4,77. 

Για την εκτίμηση των κοινωνικών σταθμιστών, του Helmers, χρησι
μοποιήθηκαν δύο εισοδήματα-βάσης, δηλαδή: το εισόδημα των εργαζο
μένων μεγάλης ειδίκευσης (Ybl = 300.000 δρχ.) και το οικογενειακό ει
σόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (Yb2= 90.000 δρχ.). Επίσης, έγινε η 
υπόθεση ότι η κοινωνία επιθυμεί να εξισώσει το εισόδημα του πλουσιό
τερου 10% των εισοδηματιών με το εισόδημα των εργαζομένων μεγά
λης ειδίκευσης, και το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης με το οικογε
νειακό εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ μένει αδιάφορη για τα 
υπόλοιπα εισοδηματικά κλιμάκια. Οι κοινωνικοί σταθμιστές που προέ
κυψαν είναι: 0,51, για το πλουσιότερο 10%, 1,73, για το φτωχότερο 
10%, 2,25 για το εισόδημα στοιχειώδους ύπαρξης και η μονάδα για τα 
λοιπά κλιμάκια εισοδήματος. 

Σ' ό,τι αφορά τους ατομικούς συντελεστές στάθμισης των περιφε
ρειακών εισοδημάτων, θα πρέπει να ειπωθεί ότι σαν εισόδημα βάσης 
για την εκτίμηση τους λήφθηκε το μέσο κατά κεφαλή ακαθάριστο περι
φερειακό προϊόν για το σύνολο της χώρας (Yb = 91.335 δρχ.). Από τη 
διαίρεση του εισοδήματος αυτού με τα κατά κεφαλή εισοδήματα των 
διάφορων περιφερειών, προέκυψαν οι συντελεστές στάθμισης που πα-

1. Υπενθυμίζεται ότι ο τύπος, στον οποίο η εφαρμοζόμενη εδώ μέθοδος στηρίζει 
την εξαγωγή των ζητούμενων συντελεστών στάθμισης, είναι: o=Yb/Yr, όπου Yb= το 
εισόδημα βάσης, το εισόδημα δηλαδή με το οποίο συγκρίνονται όλα τα εισοδήματα 
των διάφορων τάξεων και περιφερειών και ΥΓ = το εισόδημα στόχος, δηλαδή το εισό
δημα κάθε τάξης χωριστά ή περιφέρειας που μας ενδιαφέρει. 

2. Όταν έγινε η εκτίμηση δεν υπήρχαν νεότερα στοιχεία κατανομής του εισοδή
ματος κατά τάξεις. 

169 



ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5 

Συντελεστές στάθμισης ανακατανεμόμενου εισοδήματος1 κατά εισοδηματικές τάξεις 

Κλιμάκια 
εισοδήματος 

Το πλουσιότερο 10% 
Το επόμενο 10% 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
Το φτωχότερο 10% 

Μέσο οικογενειακό 
εισόδημα 
Οικογενειακό εισόδημα 
ανειδίκευτου εργάτη 
Εισόδημα στοιχειώδους 
ύπαρξης 
Εισόδημα εργαζομένων 
μεγάλης ειδίκευσης 

Ποσοστό % 
στο συνολικό 

εισόδημα 

30,4 
13,2 
12,1 
10,2 
8,4 
7,4 
6,2 
5,0 
4,4 

2,7 

-

-

-

-

Μέσο οικογενεια
κό εισόδημα 
κλιμάκιο (σε > 

Or,) 

591.000 
250.000 
230.000 
195.000 
160.000 
140.000 
118.000 
95.000 
84.000 
52.000 

191.000 

90.000 

40.000 

300.000 

κατά 

δρχ.) 

Ατομικοί 
σταθμιστές 

ανακατανομής 
εισοδήματος 

Κοινωνικοί 
σταθμιστές 

ανακατανομής 
εισοδήματος 

(Yb = 191.000 δρχ.) (Ybl = 300.000) 

0,32 
0,77 
0,83 
0,98 

1,19 
1,36 
1,62 
2,01 
2,28 
3,67 

1,00 

2,12 

4,77. 

0,64 

(Yb2 = 90.000) 

0,51 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,73 

1,00 

1,00 

2,25 

1,00 

1. Συνολικό εισόδημα 1973-74: 382 δισ. δρχ., πληθυσμός 1974: 8.962 χιλ., αριθμός οικογε
νειών κατά δεκατημόριο εισοδηματιών: 200 χιλ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.6 

Συντελεστές στάθμισης ανακατανεμόμενου εισοδήματος κατά περιφέρειες οικονομικής 
ανάπτυξης 

Σε τρέχουσες τιμές 

Κατά κεφαλή Συντελεστές στάθμισης 
ακαθάριστο ακαθάριστου εισοδήματος 

Περιφέρειες ανάπτυξης περιφερειακό προϊόν1 κατά περιφέρεια 
το 1977 (Yh = 91.335 δρχ.) 

Περιφέρεια Πρωτεύουσας 

Ανατ. Στερεά και Νησιά 

(εκτός από την 
Πρωτεύουσα) 
Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία 
Πελοπόννησος και Δυτική 

Στερεά Ελλάδα 
Θεσσαλία 
Ανατολική Μακεδονία 
Κρήτη 
Ήπειρος 
Θράκη 
Νησιά Ανατ. Αιγαίου 
Σύνολο χώρας 

102.000 

100.000 

91.867 

77.504 
75.177 

71.100 
74.000 

66.900 
51.290 
63.910 
91.335 

0,90 

0,92 

0,99 

1,18 
1,22 

1,28 
1,23 
1,37 
1,79 
1,43 
1,00 

1. Πηγή: ΚΕΠΕ, Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-85. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.7 

Εκτιμήσεις τιμών ορισμένων εθνικοοικονομικών παραμέτρων της Ελλάδας 

α/α Κοινωνική παράμετρος Κοινωνική 
τιμή 

Παρατηρήσεις 

1. Κοινωνικό επιτόκιο 

2. Κοινωνική συναλλαγμα-

7% 

3. 

4. 

5. 

τική ισοτιμία 
Κοινωνική τιμή της 
ανειδίκευτης εργασίας 

Κοινωνική τιμή της 
επένδυσης 

Συντελεστές στάθμισης 

ανακατανεμομενου 
εισοδήματος: 
α. Κατά εισοδηματικές 
τάξεις 

β. Κατά περιφέρειες 
ανάπτυξης 

1,17 
40% του 
αγοραίου 
μισθού στη 

βιομηχανία 

2 

0,32-4,77 

0,90-1,79 

Με βασική υπόθεση, ετήσιο ρυθμό 
αύξησης της συνολικής 
κατανάλωσης 4%. 

Όταν 1 είναι η επίσημη ισοτιμία. 
Η αρχική εκτίμηση έγινε σε απόλυτο 
μέγεθος για το έτος 1979 
και στη συνέχεια μετατράπηκε 
σε ποσοστό που είναι πιο εύχρηστο. 
Το εισόδημα, δηλαδή, που πηγαίνει 
στις επενδύσεις έχει διπλάσια βα
ρύτητα από εκείνο που πηγαίνει 
στην κατανάλωση. 

Ανάλογα με το κλιμάκιο εισοδήματος 
και με εισόδημα βάσης το μέσο 
οικογενειακό εισόδημα της χώρας. 
Ακραίες περιφέρειες η Πρωτεύουσα 
και η Θράκη και εισόδημα βάσης το 
μέσο κατά κεφαλή της χώρας. 
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ρουσιάζονται στον Πίνακα 6.6. Οι συντελεστές αυτοί κυμαίνονται μετα
ξύ του 0,90 που αντιστοιχεί στην περιφέρεια Πρωτεύουσας και του 
1,79 που αντιστοιχεί στην περιφέρεια της Θράκης. 

Ανάλογα, τώρα με το αν η πολιτεία ενδιαφέρεται για την ανακατα
νομή του εισοδήματος κατά εισοδηματικές τάξεις ή κατά περιφέρειες ή 
και τα δύο, και ανάλογα με τις δυνατότητες που δίνουν τα στοιχεία της 
συγκεκριμένης μελέτης, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα οι παραπάνω 
συντελεστές στάθμισης, για τη μετατροπή των ανάκατανεμητικών επι
πτώσεων ενός σχεδίου επένδυσης σε επιπτώσεις ισοδύναμες με εκείνες 
σε σχέση με το σκοπό της συνολικής κατανάλωσης. 

6.6. Συγκεντρωτική παρουσίαση εκτιμήσεων 

Οι εκτιμήσεις των κοινωνικών τιμών (shadow prices) και των συν
τελεστών στάθμισης (weights), που επιχειρήθηκαν στις προηγούμενες 
παραγράφους με βάση τη μεθοδολογία του Κεφαλαίου 5, δίνονται συ
γκεντρωτικά στον Πίνακα 6.7. Τούτο έγινε για να έχουμε μια συνολική 
εικόνα των τιμών των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, αλλά και 
για λόγους ευχερέστερης χρησιμοποίησης τους. Επαναλαμβάνονται 
πάντως και εδώ οι αρχικές επιφυλάξεις για την πρακτική χρησιμότητα 
των τιμών αυτών, κυρίως επειδή είναι αποτέλεσμα πολλών υποθέσεων 
και απλοποιήσεων και, επίσης, επειδή δε λαμβάνουν υπόψη τις μεταβο
λές των συνθηκών μέσα στο χρόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(ΦΡΑΓΜΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ) 

Για την καλύτερη κατανόηση της κοινωνικής αξιολόγησης, του 
Unido, η οποία παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 και για να υπάρχει ένα 
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα εφαρμογής της στην πράξη με πραγματι
κά δεδομένα, επιχειρείται στο κεφάλαιο αυτό η κοινωνική αξιολόγηση 
ενός συγκεκριμένου εγγειοβελτιωτικού έργου. Βέβαια, ένα μόνο παρά
δειγμα ίσως είναι ανεπαρκές για την πλήρη κατανόηση της μεθόδου1. 
Όμως, δεν βρέθηκαν άλλες κατάλληλες τεχνικοοικονομικές μελέτες με 
ικανοποιητικά, για κοινωνική αξιολόγηση, στοιχεία. Όταν θα συμβεί 
τούτο, θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί το κενό με άλλη εργασία. 

7.1. Συνοπτική παρουσίαση του έργου 

Το υποψήφιο για αξιολόγηση έργο ή σχέδιο επένδυσης είναι κατά 
βάση αρδευτικό και αποσκοπεί στη χρησιμοποίηση των υδάτων του 
ποταμού Πηνειού Θεσσαλίας για την άρδευση 662 χιλιάδων στρ. περί
που, στους νομούς Τρικάλων, Καρδίτσας και Λάρισας. Συγκεκριμένα 
θα αρδευθούν: 179 χιλ. στρ. στο Ν. Τρικάλων, 129 χιλ. στρ. στο Ν. 
Καρδίτσας και 354 χιλ. στρ. στο Ν. Λάρισας. Σήμερα η περιοχή καλ
λιεργείται με ξερικές καλλιέργειες, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, έχουν 
χαμηλές αποδόσεις. 

Εκτός όμως από την άρδευση, το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει 
και τη συμπλήρωση της αποστράγγισης και της αντιπλημμυρικής προ
στασίας της περιοχής καθώς και την κατασκευή του απαιτούμενου 
αγροτικού οδικού δικτύου. Προβλέπεται επίσης και η πραγματοποίηση 
ορισμένων ιδιωτικών επενδύσεων (προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, 

1. Γιατί, αν και η μέθοδος αυτή είναι γενική και εφαρμόσιμη σ' όλους τους επεν
δυτικούς κλάδους, ωστόσο σ' ορισμένους παρουσιάζει και ιδιαίτερα προβλήματα: 
Στον κλάδο των μεταφορών, για παράδειγμα, ιδιαίτερα προβλήματα αποτελούν κυ
ρίως η εκτίμηση της αξίας του χρόνου ταξιδιού που εξοικονομείται και των ανθρώπι
νων ζωών που σώζονται από ένα νέο έργο. 
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βελτιωμένων ζώων κλπ.) ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα η κρατική 
επένδυση. 

Αν και λειτουργικά ανεξάρτητο, το εξεταζόμενο σχέδιο επένδυσης 
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για τη συμπλήρωση της άρδευ
σης της Θεσσαλικής πεδιάδας, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα έργα 
που μελετούνται για τους ποταμούς Ενιπέα και Σοφαδίτη. Με τα τρία 
αυτά σημαντικά έργα και τα ήδη υπάρχοντα (Ταυρωπού, Μάτι Τυρνά-
βου, Πλατυκάμπου, Λάρισας, Κάρλας, πρόγραμμα ανάπτυξης υπόγειων 
υδάτων Θεσσαλίας κλπ.) καλύπτεται σε σημαντικό βαθμό η ικανοποίη
ση των αρδευτικών αναγκών της Θεσσαλικής πεδιάδας. 

Τα σημαντικότερα έργα του σχεδίου είναι: α) ένα χωμάτινο φράγμα 
πάνω στον Πηνειό στη θέση Κρύα Βρύση (στα βορειοδυτικά της Θεσ
σαλικής πεδιάδας), ύψους 71,5 μ., μήκους στέψης 1.486 μ., πλάτους 9 
μ. (στην κορυφή) και χωρητικότητας 619 εκατ. κ.μ., β) μία προσαγωγός 
διώρυγα, μήκους 125 χλμ., από τα οποία όμως μόνο τα 13 προβλέπεται 
να κατασκευασθούν (ενώ στό υπόλοιπο θα χρησιμοποιηθεί η παλιά κοί
τη του ποταμού Ληθαίου και η κοίτη του Πηνειού), γ) ένα φράγμα πα
ροχέτευσης στη θέση Αμυγδαλιά, στα όρια μεταξύ ανατολικής και δυτι
κής Θεσσαλίας, δ) πέντε κύριες διώρυγες, συνολικού μήκους 80,2 χλμ. 
και παροχετευτικής ικανότητας από 1,1 έως 22,7 μ3/δλ., ε) δευτερεύου
σες και τριτεύουσες διώρυγες και δίκτυο υπόγειων σωληνώσεων για 
την άρδευση με τεχνητή βροχή των 662 χιλ. στρ., στ) ένα φράγμα 
ανάσχεσης πλημμύρων και δύο συλλέκτηρες ορεινών υδάτων για την 
αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, και ζ) έργα αποχετευτικά, 
στραγγιστικά και αγροτικής οδοποιίας για το 30% της περιοχής που θα 
αρδευτεί (για το υπόλοιπο 70% υπάρχουν ήδη τέτοια έργα). Για τη 
συντομότερη έναρξη των αρδεύσεων, πριν δηλαδή από την ολοκλήρω
ση του δικτύου με διώρυγες και σωληνώσεις, προβλέπεται η κατασκευή 
ορισμένων έργων προσωρινής φύσης (χωμάτινες τάφροι μεταφοράς ύ
δατος, ρουφράκτες κλπ.). 

Η ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων θα απαιτήσει 16 χρόνια, 
η λειτουργία τους όμως θ' αρχίσει ν' αναπτύσσεται σταδιακά, από τον 
6ο χρόνο, για να ολοκληρωθεί τον 18ο από την έναρξη κατασκευής 
(οπότε η επένδυση θα φθάσει στην πλήρη απόδοση της). Η διάρκεια 
ζωής της επένδυσης προβλέπεται να φτάσει τα 50 χρόνια, δηλαδή από 
τον 6ο χρόνο που αρχίζει η απόδοση της, μέχρι τον 55ο από την έναρ
ξη της κατασκευής της. Φορείς υλοποίησης του σχεδίου επένδυσης εί
ναι τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων και Γεωργίας. 
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Οι τεχνικές μελέτες των έργων έχουν γίνει από την εταιρεία «Elec-
trowatt Engineering Services LTD», ενώ η μελέτη της οικονομικής τους 
σκοπιμότητας έχει εκπονηθεί από τα τεχνικά γραφεία: Λαζαρίδη, 
Χατζή, ΑΛΦΑ-ΩΜΕΓΑ, Γκόφα, Καπετανάκη και ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας: 
— Το συνολικό κόστος για τις μελέτες και τις κατασκευές των έργων 
προβλέπεται να φτάσει, σε τιμές 19791, στο ποσό των 20.180 εκατ. δρχ. 
Απ' αυτά, 4 περίπου δισ. δρχ. θα απορροφήσει το φράγμα Κρύας Βρύ
σης, 10 δισ., τα αρδευτικά δίκτυα και 2 δισ., τα δίκτυα αποχέτευσης και 
αγροτικής οδοποιίας. 
— Το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και διοίκησης θ' αρχίζει από τα 
62 εκατ. δρχ., τον 6ο χρόνο από την έναρξη της κατασκευής, και θα 
φθάσει τα 492 εκατ. δρχ., μετά τον 17ο χρόνο. 
— Το ετήσιο καλλιεργητικό κόστος, για την πραγματοποίηση της προ
βλεπόμενης γεωργικής παραγωγής του Σχεδίου (στο οποίο περιλαμβά
νονται και οι αποσβέσεις του πρόσθετου ιδιωτικού γεωργοκτηνοτροφι-
κού κεφαλαίου, που θα χρειαστεί, ύψους 2.760 εκατ. δρχ.), υπολογίζε
ται ότι θ' αυξάνεται σταδιακά από τα 235 εκατ. δρχ., τον 6ο χρόνο από 
την έναρξη της κατασκευής (1ος χρόνος λειτουργίας) στα 5.352 εκατ. 
δρχ., μετά τον 17ο χρόνο. 
— Το κόστος επιδοτήσεων και άλλων ενισχύσεων της γεωργοκτηνοτρο-
φικής παραγωγής του Σχεδίου υπολογίζεται μεταξύ 45 εκατ. δρχ., τον 
6ο χρόνο και 1.250 εκατ. δρχ., από τον 18ο χρόνο και μετά. 
— Οι συνολικές ωφέλειες του Σχεδίου, τέλος, οι οποίες αποτελούνται 
από την ακαθάριστη αξία της πρόσθετης (εξαιτίας του2) γεωργοκτηνο-
τροφικής παραγωγής, υπολογίζονται στα 7.767 εκατ. δρχ. κάθε χρόνο. 
Αυτό όμως θα συμβεί από το 18ο χρόνο και μετά, οπότε θα έχει ολο
κληρωθεί το πρόγραμμα ανάπτυξης. Μέχρι τότε θα έχουμε μια προο
δευτική αύξηση των ωφελειών η οποία θα αρχίζει από τα 280 εκατ. 
δρχ., τον 6ο χρόνο από την έναρξη της κατασκευής (Ιο χρόνο λειτουρ
γίας) και θα φθάνει τα 7.078 εκατ. δρχ. τον 17ο χρόνο. Οι ωφέλειες αυ
τές θα είναι το αποτέλεσμα του προγράμματος αναδιάρθρωσης των 

1. Όλες οι εκτιμήσεις κόστους και ωφελειών εδώ είναι σε αγοραίες τιμές 1979, 
ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις των μελετητών ήταν σε τιμές 1976. Η σχετική μετατροπή 
έγινε με τη χρησιμοποίηση του τιμάριθμου των δημόσιων επενδύσεων. 

2. Έχει αφαιρεθεί δηλαδή το προϊόν που θα παραγόταν αν δεν πραγματοποιόταν 
το Σχέδιο. 
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καλλιεργειών (από ξερικές σε ποτιστικές) και ανάπτυξης της κτηνοτρο
φίας που προβλέπει το Σχέδιο επένδυσης. 

Αναλυτική παρουσίαση για τα παραπάνω στοιχεία ωφελειών και κό
στους και για κάθε χρόνο δίνεται στους Πίνακες 7.1 ως 7.5. Επειδή ό
μως δεν είναι γνωστός ο συγκεκριμένος χρόνος που θ' αρχίσει η υλο
ποίηση του Σχεδίου, τα χρόνια αναφέρονται σαν Ιο, 2ο, 3ο κλπ., από 
την έναρξη της κατασκευής. 

Στη μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας, που αναφέρθηκε, των Λαζα-
ρίδη, Χατζή κλπ. έχει γίνει και αξιολόγηση, χρηματοοικονομική βασι
κά, του εξεταζόμενου Σχεδίου και έχει βρεθεί Συντελεστής Εσωτερικής 
Αποδοτικότητας 12%, που θεωρήθηκε ικανοποιητικός. 

Στη συνέχεια της παρούσας εργασίας θα επιχειρηθεί αξιολόγηση 
του έργου Πηνειού από κοινωνικοοικονομική σκοπιά, για να δούμε αν 
συμφέρει στο κοινωνικό σύνολο η κατασκευή του ή όχι. Βέβαια, τα 
στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι εντελώς επαρκή για ολοκληρωμένη 
κοινωνική αξιολόγηση, όμως επιτρέπουν ικανοποιητική προσέγγιση. 

Η κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση θα επιχειρηθεί, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί, με τη σχετική μέθοδο του UNIDO και με τη χρησιμοποίηση 
των τιμών των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων που εκτιμήθηκαν 
στο Κεφάλαιο 6. Τα αρχικά στοιχεία και οι πληροφορίες που θα απαι
τηθούν για την αξιολόγηση, θα ληφθούν από τους παραπάνω και άλ
λους πίνακες της μελέτης τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας των Λαζα-
ρίδη, Χατζή κλπ., αφού βέβαια πάρουν κατάλληλη μορφή για την κοι
νωνική αξιολόγηση. 

Υπενθυμίζεται ότι η κοινωνική αξιολόγηση, κατά τη μέθοδο του 
UNIDO, αρχίζει από τον προσδιορισμό των αντικειμενικών σκοπών 
της επένδυσης, συνεχίζει με την εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώσεων 
της (ωφέλειες και κόστος) για τον κάθε σκοπό χωριστά, και τελειώνει 
με την εφαρμογή ποσοτικών κριτηρίων και την αξιολόγηση των ποιοτι
κών στοιχείων της επένδυσης. Με αυτή τη σειρά προχωρούμε παρακά
τω. 

7.2. Προσδιορισμός αντικειμενικών σκοπών της επένδυσης 

Αν και δεν αναφέρεται καθαρά στη μελέτη τεχνικοοικονομικής σκο
πιμότητας, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι κυριότεροι αντικειμε
νικοί σκοποί που επιδιώκει η πολιτεία με την κατασκευή του εγγειοβελ-
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τιωτικού έργου Πηνειού είναι: η αύξηση στη συνολική κατανάλωση 
της χώρας, η ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ της περιοχής του έρ
γου και η βελτίωση του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών. Αυτό προ
κύπτει από το ότι βασικός σκοπός της εξεταζόμενης μελέτης θεωρήθη
κε η διερεύνηση του αν και κατά πόσο το σχέδιο επένδυσης ανταποκρί
νεται στους γενικότερους αναπτυξιακούς σκοπούς της χώρας (οι οποίοι 
σε άλλη παράγραφο εδώ έχουν προσδιοριστεί σ' αυτούς τους τρεις) και 
επίσης από αναφορές της μελέτης σε ενδιαφέροντα για αύξηση της 
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής, ενίσχυση του εισοδήματος των κα
τοίκων της περιοχής του έργου, αύξηση των συναλλαγματικών πόρων 
της χώρας κλπ. Οι άλλοι σκοποί που αναφέρονται στη μελέτη, όπως η 
εντατικοποίηση της γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, η αναμόρ
φωση της αγροτικής ιδιοκτησίας, η αύξηση της απασχόλησης κλπ. εί
ναι μάλλον ενδιάμεσοι παρά τελικοί σκοποί. 

Από τους αντικειμενικούς σκοπούς της επενδυτικής πολιτικής, που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, κοινωνική αξιολόγηση του έργου θα επιχειρη
θεί χωριστά μόνο για τους δύο πρώτους: την αύξηση δηλαδή της συνο
λικής κατανάλωσης και την περιφερειακή ανακατανομή του εισοδήμα
τος, ενώ το ενδιαφέρον της πολιτείας για τη συμβολή του έργου στη 
βελτίωση του συναλλαγματικού ισοζυγίου της χώρας θα ληφθεί υπόψη 
με τη χρησιμοποίηση της κοινωνικής συναλλαγματικής ισοτιμίας, αντί 
για την επίσημη. 

7.3. Εκτίμηση ποσοτικών επιπτώσεων της επένδυσης σχετικά 
με το σκοπό μεγιστοποίησης της συνολικής κατανάλωσης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώσεων 
ενός σχεδίου επένδυσης σχετικά με το σκοπό μεγιστοποίησης της συ
νολικής κατανάλωσης, ακολουθεί συνήθως τα εξής στάδια: α) υπολογι
σμός των άμεσων ωφελειών και του άμεσου κόστους με βάση τις τιμές 
της αγοράς, β) διόρθωση των παραπάνω επιπτώσεων με τη συνεκτίμη
ση και των μεταβολών από τη χρησιμοποίηση (όπου απαιτείται) κοινω
νικών τιμών ή/και του περισσεύματος του καταναλωτή, γ) συνυπολογι
σμός και των έμμεσων επιπτώσεων, ειδικότερα των εξωτερικών οικονο
μιών και των επιπτώσεων της επένδυσης στις συνολικές επενδύσεις της 
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χώρας, και δ) αναγωγή των ωφελειών και του κόστους και για τα τρία 
παραπάνω στάδια, σε παρούσες αξίες1. 

Η πορεία αυτή δίνει τη δυνατότητα να έχουμε συγκρίσιμα ποσοτικά 
στοιχεία ωφελειών και κόστους για την εφαρμογή ποσοτικών κριτη
ρίων, με τρεις ξεχωριστές υποθέσεις: δηλαδή, πρώτον, όταν υποθέτουμε 
ότι οι τιμές της αγοράς είναι ικανοποιητικές σε όλες τις περιπτώσεις, 
δεύτερον, όταν κάνουμε χρήση και κοινωνικών τιμών και, τρίτον, όταν 
λαβαίνουμε υπόψη και τις έμμεσες επιπτώσεις της επένδυσης στη συνο
λική οικονομία (εξωτερικές οικονομίες κλπ.). Επίσης μας επιτρέπει να 
γνωρίζουμε κατά πόσο το τελικό αποτέλεσμα είναι επηρεασμένο από 
τις σχετικές υποθέσεις που έγιναν. Παρακάτω προχωρούμε στους υπο
λογισμούς που χρειάζονται. 

7.3.1. Υπολογισμός του άμεσου κόστους και των άμεσων ωφελειών, σε 
αγοραίες τιμές 

Για τις ανάγκες της κοινωνικής αξιολόγησης, το άμεσο κόστος του 
εξεταζόμενου σχεδίου επένδυσης διακρίνεται σε: α. κόστος μελέτης και 
κατασκευής, β. κόστος συντήρησης, λειτουργίας και διοίκησης, γ. καλ
λιεργητικό και άλλο κόστος που βαρύνει τους γεωργούς και δ. κόστος 
επιδοτήσεων και υπόλοιπες δαπάνες που βαρύνουν το Υπουργείο 
Γεωργίας. Οι άμεσες ωφέλειες υπολογίζονται ενιαία (ε). 

α. Κόστος μελέτης και κατασκευής 

Κατά τη συνοπτική παρουσίαση του εξεταζόμενου σχεδίου δόθηκε 
(στον Πίνακα 7.1) ανάλυση του κόστους μελετών και κατασκευής του 
στα κύρια στοιχεία του (φράγμα, προσαγωγοί διώρυγες, δίκτυα άρδευ
σης και αποχέτευσης κλπ.), σε τιμές της αγοράς. Η μορφή όμως αυτή 
δεν είναι κατάλληλη για κοινωνική αξιολόγηση, κυρίως γιατί δε δίνει 
δυνατότητα χρησιμοποίησης κοινωνικών τιμών. 

Μία διαφορετική παρουσίαση του κόστους κατασκευής, περισσότε
ρο κατάλληλη για την κοινωνική αξιολόγηση, δίνεται στον Πίνακα 7.6. 

1. Το πρόβλημα της αβεβαιότητας και των κινδύνων κρίνεται προτιμότερο να μην 
αποτελέσει ιδιαίτερο στάδιο κατά την εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώσεων της επέν
δυσης, αλλά να αντιμετωπισθεί στα πλαίσια των εργασιών του α' σταδίου. 
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Εκεί το κόστος αναλύεται σε εισροές (μηχανήματα, ειδικευμένη εργα
σία, ανειδίκευτη εργασία, τσιμέντο, σίδηρος κλπ.), συνολικά για όλα τα 
στοιχεία του έργου, και στη συνέχεια οι εισροές αυτές επαναομαδο-
ποιούνται κατά κατηγορίες πόρων ή συντελεστών παραγωγής, ώστε να 
διευκολυνθεί αργότερα η χρησιμοποίηση κοινωνικών τιμών. Και όσες 
από τις εισροές αυτές δεν αποτελούν πόρους, με την έννοια ότι δε με
ταβάλλουν το συνολικό εισόδημα της χώρας αλλ' απλώς συνιστούν με
ταφορά εισοδήματος από μια εισοδηματική μονάδα σε μια άλλη, περι
λαμβάνονται χωριστά, στις μεταβιβαστικές πληρωμές. Έτσι, όλες οι 
εισροές μετατρέπονται, είτε σε πόρους, οι οποίοι επηρεάζουν τον εξετα
ζόμενο σ' αυτή την παράγραφο σκοπό της συνολικής κατανάλωσης, εί
τε σε μεταβιβαστικές πληρωμές, οι οποίες ενδιαφέρουν μόνο το σκοπό 
της αναδιανομής του εισοδήματος (και θα ληφθούν υπόψη στην αξιολό
γηση του έργου σχετικά με το σκοπό αυτό). 

Οι κατηγορίες πόρων που θεωρήθηκε εδώ ότι έχουν ιδιαίτερο ενοια-
φέρον για την εφαρμογή κοινωνικών τιμών είναι: η ανειδίκευτη εργα
σία και το συνάλλαγμα. Η πρώτη πιστεύεται ότι αμείβεται σήμερα στην 
αγορά περισσότερο από όσο θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από την 
πραγματική στενότητα του πόρου αυτού στην οικονομία (κυρίως λόγω 
καθορισμού από το κράτος υποχρεωτικών κατώτατων ορίων μισθών 
και ημερομισθίων, συνδικαλιστικών πιέσεων κλπ.). Το δεύτερο πιστεύε
ται ότι είναι υποτιμημένο, απέναντι στην πραγματική κοινωνική του 
αξία, επειδή η επίσημη τιμή του διατηρείται τεχνητά σε χαμηλά επίπεδα 
για διάφορους λόγους (όπως, η αποφυγή αύξησης του δημόσιου 
χρέους, η αποφυγή του πολιτικού κόστους που συνοδεύει συνήθως την 
υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος κλπ.). Οι υπόλοιποι πόροι, εκτός 
από την ανειδίκευτη εργασία και το συνάλλαγμα (ειδικευμένη εργασία, 
εγχώρια υλικά κλπ.), υποτίθεται ότι αποτιμώνται ικανοποιητικά στην 
αγορά και επομένως δεν υπάρχει λόγος να εμφανισθούν χωριστά. Έτσι, 
παρουσιάζονται μαζί στο λογαριασμό «λοιποί πόροι»1. 

Για την ανάλυση των στοιχείων κόστους του έργου κατά εισροή 
και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική τέτοια ανάλυση στη μελέ
τη, χρησιμοποιήθηκε το παρακάτω υπόδειγμα εκατοστιαίας σύνθεσης 
(παρμένο από τη σχετική μελέτη του UNIDO). 

1. Η υπόθεση βέβαια αυτή δεν είναι πολύ ρεαλιστική, αφού είναι γνωστό ότι οι τι
μές πολλών εγχώριων υλικών δε διαμορφώνονται ελεύθερα στην αγορά, όμως γίνεται 
για λόγους απλούστευσης και επειδή πιστεύεται ότι οι σχετικές αποκλίσεις δεν είναι 
πολύ σημαντικές. 
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Σύνθεση κόστους κατασκευής ενός εγγειοβελτιωτικού 
έργου κατά εισροή (επί τοις εκατόν) 

Στοιχείο κόστους 

1. Φράγμα 

2. Κύριες διώρυγες 
3. Δίκτυο άρδευσης 
4. Δίκτυο αποχέτευσης 
5. Δρόμοι 
6. Ισοπεδώσεις 

ΐχανή-
ατα* 

50 
25 
20 
45 
35 
45 

Ειδικευ
μένη 

εργασία 

10 

10 
10 
10 
10 
10 

Ανειδί
κευτη 

εργασία 

30 

35 
45 
40 
35 
45 

Τσιμέ
ντο 

3 

15 
10 

— 
5 

— 

Σίδηρος— 
χάλυβας 

— 

5 
3 
— 

2 

— 

Άλλα 
υλικά 

7 

10 
12 

5 
13 

— 

Ανάλυση του κόστους των μηχανημάτων 

1. Απόσβεση εξοπλισμού 
2. Ημιειδικευμένη εργασία λειτουργίας 
3. Καύσιμα, έλαια, λιπαντικά κλπ. 
4. Ανταλλακτικά, εξαρτήματα, λοιπά στοιχεία 

30% 
20% 
25% 
25% 

Η επαναομαδοποίηση δε των εισροών κατά κατηγορίες πόρων, επει
δή δεν υπάρχουν τα αναγκαία στοιχεία, στηρίχθηκε σε ορισμένες λογι
κές, κατά τη γνώμη μας, υποθέσεις. Συγκεκριμένα, έγινε η υπόθεση ότι 
το κόστος χρήσης των μηχανημάτων, εκτός των εργατικών (δηλαδή η 
απόσβεση, τα καύσιμα και τα ανταλλακτικά) θα είναι σε συνάλλαγμα, 
επειδή τα εν λόγω μηχανήματα δεν παράγονται στη χώρα μας. Συναλ
λαγματικό κόστος θεωρήθηκε επίσης ότι θα αποτελέσει και ένα ποσο
στό 20% από το κόστος προμήθειας του απαιτούμενου τσιμέντου, σιδή
ρου και των άλλων υλικών, σαν εισαγόμενο μέρος αυτών των υλικών 
που παράγονται εγχώρια (δαπάνες καυσίμων για την παραγωγή τσιμέν
του κλπ.)1. Η εργασία χειρισμού των μηχανημάτων, τέλος, θεωρήθηκε 

1. Η υπόθεση αυτή είναι λίγο αυθαίρετη σχετικά με το συγκεκριμένο ποσοστό, εί
ναι όμως περισσότερο ρεαλιστική από το να υποθέσουμε ότι τα αγαθά που παράγον
ται εγχώρια δεν έχουν συναλλαγματικό κόστος. Ακριβέστερες εκτιμήσεις ίσως θα 
μπορούσε κανείς να πετύχει με τη χρησιμοποίηση των στοιχείων των πινάκων 
εισροών-εκροών της χώρας. 
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ειδικευμένη και γι' αυτό προστέθηκε στην υπόλοιπη ειδικευμένη εργα
σία και στις άλλες εγχώριες υλικές εισροές (για τις οποίες έγινε η υπό
θεση προηγούμενα ότι αξιολογούνται ικανοποιητικά με τις αγοραίες τι
μές), για να αποτελέσουν τη γ' κατηγορία πόρων (λοιποί πόροι). 

Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις στον Πίνακα 7.6, το συνολικό 
κόστος μελέτης και κατασκευής του έργου σε τιμές αγοράς αναλύεται: 
σε πόρους, 18,9 δισ. δρχ. (από τους οποίους, ανειδίκευτη εργασία 7,4 
δισ., εισαγόμενα υλικά 5,2 δισ. και λοιποί πόροι 6,3 δισ.) και μεταβιβα
στικές πληρωμές, 1,3 δισ. δρχ. Το κόστος αυτό θα καλυφθεί, βέβαια, 
από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. 

β. Κόστος συντήρησης, λειτουργίας και διοίκησης 

Στον Πίνακα 7.2 δόθηκε η εκτίμηση των μελετητών για το προβλε
πόμενο κόστος συντήρησης, λειτουργίας και διοίκησης του αξιολογού
μενου έργου, κατά τα κύρια στοιχεία του και για όσα χρόνια υποτίθεται 
ότι τούτο θα λειτουργεί. Όμως, όπως και στην περίπτωση του κόστους 
κατασκευής, και εδώ η μορφή αυτή παρουσίασης του κόστους συντή
ρησης και λειτουργίας δεν είναι κατάλληλη για κοινωνική αξιολόγηση, 
για τον ίδιο με εκείνη λόγο (αδυναμία εφαρμογής κοινωνικών τιμών). 
Έτσι, στον Πίνακα 7.7 δίνεται μία άλλη κατάταξη του κόστους αυτού. 
Συγκεκριμένα, το κόστος τούτο μετατρέπεται σε εισροές (μηχανήματα, 
ειδικευμένη εργασία, ανειδίκευτη εργασία, τσιμέντο και άλλα υλικά), οι 
οποίες στο τέλος του πίνακα μετατρέπονται σε πόρους. Οι κατηγορίες 
πόρων είναι οι ίδιες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του κό
στους κατασκευής (και που θα χρησιμοποιηθούν παρακάτω και για τα 
υπόλοιπα στοιχεία κόστους και ωφελειών), δηλαδή η ανειδίκευτη εργα
σία, τα εισαγόμενα υλικά και οι λοιποί πόροι. 

Για τη μετατροπή του κόστους συντήρησης, λειτουργίας και διοίκη
σης σε εισροές χρησιμοποιήθηκε ο παρακάτω πίνακας εκατοστιαίας 
σύνθεσης, που και αυτός πάρθηκε από τη μελέτη του UNIDO. 

Η μετατροπή των εισροών σε πόρους βασίσθηκε στην υπόθεση ότι 
οι αποσβέσεις των μηχανημάτων συντήρησης, τα καύσιμα και τα αν
ταλλακτικά τους, όπως επίσης και το 20% του απαιτούμενου τσιμέντου 
και των άλλων εγχώριων υλικών θα είναι σε συνάλλαγμα, επειδή εισά
γονται στη χώρα μας ή αποτελούν εισαγόμενο τμήμα υλικών που πα
ράγονται εγχώρια. Μια άλλη υπόθεση που έγινε αφορούσε την εργασία 
χειρισμού των μηχανημάτων συντήρησης. Η εργασία αυτή θεωρήθηκε 
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Εκατοστιαία σύνθεση του κόστους λειτουργίας κλπ. 
του έργου Πηνειού 

Στοιχείο κόστους % 

1. Ειδικευμένη εργασία 20,0 
2. Ανειδίκευτη εργασία 40,0 
3. Μηχανήματα* 15,0 
4. Τσιμέντο 7,5 
5. Άλλα υλικά 17,5 

Σύνολο 100,0 

* Ποσοστιαία ανάλυση, η ίδια του πίνακα της σελ. 187. 

ειδικευμένη και προστέθηκε στην υπόλοιπη ειδικευμένη εργασία, γιατί 
πιστεύεται ότι η αμοιβή της καθορίζεται ελεύθερα από τους κανόνες 
της αγοράς. 

Μετά τις παραπάνω υποθέσεις, οι πόροι που θ' απαιτηθούν για τη 
συντήρηση, λειτουργία και διοίκηση του εγγειοβελτιωτικού έργου Πη
νειού θα είναι, κατά κατηγορία: α) ανειδίκευτη εργασία: μεταξύ 25 ε
κατ. δρχ. και 196,8 εκατ. δρχ., β) εισαγόμενα υλικά: μεταξύ 10,7 εκατ. 
δρχ. και 83,6 εκατ. δρχ., και γ) λοιποί πόροι: μεταξύ 26,7 εκατ. δρχ. 
και 211,6 εκατ. δρχ. Την ευθύνη της κάλυψης του κόστους αυτού θα έ
χουν τα Υπουργεία Δημοσίων Έργων και Γεωργίας, δηλαδή το Δημό
σιο. 

γ. Κόστος καλλιέργειας 

Επειδή στις ωφέλειες του εξεταζόμενου σχεδίου επένδυσης (οι 
οποίες θα συγκριθούν αργότερα με το κόστος) λαμβάνεται η ακαθάρι
στη αξία της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής και όχι η καθαρή, γι' 
αυτό στο κόστος του θα πρέπει να περιληφθεί και το καλλιεργητικό και 
το υπόλοιπο κόστος που απαιτείται για την παραγωγή αυτή. Το τελευ
ταίο αποτελείται από εργασία, σπόρους, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, 
ζωοτροφές κλπ. και βαρύνει βέβαια τους γεωργούς. Το κόστος αυτό, με 
τη μορφή αυτή των εισροών, δίνεται στον Πίνακα 7.3. Στον Πίνακα 
7.8, οι εισροές μετατρέπονται σε πόρους και μεταβιβαστικές πληρωμές, 
ώστε να διευκολυνθεί η χρησιμοποίηση κοινωνικών τιμών. Για λόγους 
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όμως ομοιομορφίας με τους άλλους πίνακες αλλά και ευκολίας ελέγ
χου, επαναλαμβάνονται στο πρώτο μέρος του Πίνακα 7.8 και τα στοι
χεία του Πίνακα 7.3, δηλαδή το καλλιεργητικό κόστος με τη μορφή 
εισροών. 

Η μετατροπή των καλλιεργητικών δαπανών από εισροές σε πόρους 
και μεταβιβαστικές πληρωμές είναι και αυτή, όπως και στις λοιπές κα
τηγορίες κόστους, κυρίως το αποτέλεσμα των υποθέσεων που έγιναν. 
Ειδικότερα, έγιναν οι υποθέσεις: i) ότι ολόκληρη η εργασία που θα 
χρειαστεί, τόσο για τη φυτική όσο και για την κτηνοτροφική παραγω
γή, θα είναι ανειδίκευτη, εκτός από την εργασία χειρισμού των μηχανη
μάτων η οποία θεωρήθηκε ειδικευμένη, ii) ότι το 30% όλων των υλικών 
εισροών (για σπόρους, δενδρύλλια, λιπάσματα, ζωοτροφές κλπ.) θα εί
ναι σε συνάλλαγμα είτε επειδή οι εισροές αυτές θα εισάγονται εξ ολο
κλήρου είτε επειδή θα αποτελούν εισαγόμενο τμήμα υλικών που παρά
γονται εγχώρια, iii) ότι τα αρδευτικά τέλη και οι χρηματοδοτικές δαπά
νες είναι καθαρές μεταβιβαστικές πληρωμές, δεν αποτελούν δηλαδή 
πραγματικό κόστος για την εθνική οικονομία αλλά μεταβίβαση εισοδή
ματος από τους γεωργούς στο κράτος και τους χρηματοδοτικούς οργα
νισμούς και ίν) ότι οι υπόλοιπες εισροές (η εργασία χειρισμού των μη
χανημάτων και το 70% όλων των υλικών εισροών) αποτιμώνται ικανο
ποιητικά στην αγορά και γι' αυτό κατατάσσονται στους λοιπούς πό
ρους. 

Με τις παραπάνω υποθέσεις, το κόστος καλλιέργειας, ανάλογα με 
την κατηγορία των πόρων, διαμορφώνεται κάθε χρόνο ως εξής: α) ανει
δίκευτη εργασία: μεταξύ 48 εκατ. δρχ., τον 6ο χρόνο (1ος χρόνος λει
τουργίας) και 1.325 εκατ. από το 18ο χρόνο και μετά, β) συναλλαγματι
κό κόστος: μεταξύ 50 εκατ., τον 6ο χρόνο και 1.026 εκατ. από το 18ο 
χρόνο και γ) λοιποί πόροι: μεταξύ 116 και 2.394 εκατ. δρχ. για τις ίδιες 
περιόδους. Οι μεταβιβαστικές πληρωμές υπολογίζονται μεταξύ 21,7 ε
κατ. δρχ. τον 6ο χρόνο και 607,6 εκατ. από το 18ο χρόνο και μετά. 

δ. Κόστος επιδοτήσεων κλπ. της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής 

Μια ακόμα κατηγορία άμεσου κόστους είναι και οι δαπάνες που θα 
καταβάλλει το Υπουργείο Γεωργίας για επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις 
της φυτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής του επενδυτικού σχεδίου 
και, επίσης, για αμοιβές των υπαλλήλων γεωργικών εφαρμογών. Οι δα
πάνες αυτές καταχωρήθηκαν ήδη στον Πίνακα 7.4. Στον Πίνακα 7.9 οι 
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δαπάνες μετατρέπονται σε πόρους και μεταβιβαστικές πληρωμές. Συ
γκεκριμένα, πόροι θεωρήθηκαν μόνο οι αμοιβές των εργατών στις 
γεωργικές εφαρμογές, ενώ οι επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις θεωρήθη
καν μεταβιβαστικές πληρωμές. Έτσι έχουμε μόνο μία κατηγορία πόρων 
στο κόστος επιδοτήσεων και αυτή είναι η γ' (λοιποί πόροι), επειδή η 
εργασία γεωργικών εφαρμογών είναι οπωσδήποτε ειδικευμένη και επο
μένως, κατά την υπόθεση που ήδη έχουμε κάνει, αμείβεται ικανοποιητι
κά στην αγορά. Το ύψος εξάλλου αυτού του στοιχείου κόστους είναι 
σχετικά ασήμαντο, αφού μόνο μετά το 18ο χρόνο θα φθάνει τα 6 εκατ. 
δρχ. περίπου (τα προηγούμενα χρόνια προβλέπεται πολύ χαμηλό). 

ε. Άμεσες ωφέλειες 

Οι άμεσες ωφέλειες του έργου συνίστανται, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
στην ακαθάριστη1 αξία των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 
που προβλέπεται να παραχθούν από την υλοποίηση του γεωργοκτηνο-
τροφικού αναπτυξιακού σχεδίου της όλης επένδυσης και βέβαια θα ει
σπραχθούν από τους γεωργούς. Η αξία αυτή, αναλυτικά κατά προϊόν 
και το χρόνο, δόθηκε στον Πίνακα 7.5. Εκεί είδαμε ότι οι περισσότερες 
ωφέλειες θα προέλθουν από την καλλιέργεια βαμβακιού, μηδικής, ζαχα
ρότευτλων και καλαμποκιού και, επίσης, από την αύξηση της κτηνο
τροφικής παραγωγής γενικά (κυρίως βοδινού και χοιρινού κρέατος). 
Δεδομένου μάλιστα ότι οι ωφέλειες που μας ενδιαφέρουν είναι εκείνες 
που θα οφείλονται αποκλειστικά στην εξεταζόμενη επένδυση, και όχι 
εκείνες που θα δημιουργούνταν ούτως ή άλλως και χωρίς αυτή, γι' αυ
τό οι τελευταίες έχουν αφαιρεθεί από τη γεωργοκτηνοτροφική παραγω
γή του Σχεδίου. 

Στην παράγραφο αυτή μας ενδιαφέρει (όπως και στις περιπτώσεις 
του κόστους) η κατάταξη των άμεσων ωφελειών σε πόρους και μεταβι
βαστικές πληρωμές. Ειδικότερα, μας ενδιαφέρει να δούμε ποιες ωφέ
λειες θα είναι σε συνάλλαγμα και ποιες σε εγχώριο νόμισμα. Δυστυχώς, 
δεν υπάρχουν επαρκή σχετικά στοιχεία, γι' αυτό καταφεύγουμε πάλι σε 
υποθέσεις. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι το 50% των ωφελειών θα εί-

1. Θα μπορούσε βέβαια να ληφθεί, αντί για την ακαθάριστη η καθαρή αξία της 
γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής. Τότε όμως οι δαπάνες καλλιέργειας δε θα συμπερι
λαμβάνονταν στο κόστος του έργου, επειδή θα είχαν ήδη αφαιρεθεί από την ακαθάρι
στη παραγωγή για να προκύψει η καθαρή. 
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ναι σε συνάλλαγμα, θα προέρχονται δηλαδή από εξαγωγές ή θα υποκα
θιστούν εισαγωγές, ενώ το υπόλοιπο 50% θα είναι σε εγχώριο νόμισμα. 
Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στη σκέψη ότι ναι μεν η γεωργική και η 
κτηνοτροφική παραγωγή του Σχεδίου έχουν εξαγωγικό προσανατολι
σμό (βαμβάκι κλπ.) και, κυρίως, αποσκοπούν σε σημαντική υποκατά
σταση εισαγωγών (κυρίως στα κτηνοτροφικά προϊόντα και στις κτηνο
τροφές, όπου είμαστε πολύ ελλειμματικοί), από την άλλη μεριά όμως 
δεν είμαστε ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στη διεθνή αγορά και, έτσι, οι 
στόχοι αυτοί θα έχουν σχετικά περιορισμένη επιτυχία. Δεχόμαστε δη
λαδή ότι μεγάλο μέρος της παραγωγής του Σχεδίου θα οδηγήσει σε αύ
ξηση της εγχώριας κατανάλωσης και επομένως δε θα έχει συναλλαγμα
τικά κέρδη. 

Με βάση την παραπάνω υπόθεση, οι προβλεπόμενες ωφέλειες από 
την κατασκευή του έργου Πηνειού κατανέμονται σ' εκείνες που θα έ
χουν συναλλαγματική επίπτωση και σ' εκείνες που δε θα έχουν, θα εί
ναι δηλαδή σε εγχώριο νόμισμα. Αυτό γίνεται στο τελευταίο μέρος του 
Πίνακα 7.10. Με βάση λοιπόν τους υπολογισμούς στον πίνακα αυτό, οι 
συναλλαγματικές ωφέλειες από τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή του 
έργου θα αρχίζουν από τα 140 εκατ. δρχ., τον 6ο χρόνο, για να φθά
σουν σταδιακά τα 3,9 δισ. δρχ. περίπου, από τον 18ο χρόνο και μετά. 
Αλλες τόσες θα είναι και οι ωφέλειες σε εγχώριο νόμισμα. 

στ. Προβλήματα αβεβαιότητας και κινδύνων 

Επειδή δεν υπάρχουν στατιστικές σειρές με κατανομές πιθανότητας 
για τα στοιχεία κόστους και ωφελειών της εξεταζόμενης επένδυσης και, 
επομένως, δεν είναι δυνατό να βρεθούν οι «αναμενόμενες τιμές» τους 
(expected values), δεχόμαστε την υπόθεση ότι το πρόβλημα της αβε
βαιότητας αντιμετωπίζεται κάπως με την ύπαρξη του κονδυλίου των 
«απρόβλεπτων» στους λογαριασμούς του κόστους κατασκευής. 

ζ. Συγκεντρωτική παρουσίαση άμεσου κόστους και άμεσων ωφελειών σε 
τιμές αγοράς 

Η αναλυτική κατάταξη του άμεσου κόστους και των άμεσων ωφε
λειών σε πόρους, που εμφανίζεται στους Πίνακες 7.6-7.10, δίνεται συγ
κεντρωτικά στον Πίνακα 7.11. Στον πίνακα αυτό, οι τρεις κατηγορίες 
πόρων που έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή η ανειδίκευτη εργασία, το 

195 



χ r-
α. ON 

t o 

β 
it 
ω 
ω 

W 

— 
•ω 

t-· 
ω 

W 

PJ 

9-
G 

* q η oo M q w <s 
d d oo M M - ' Tf t ' 
r-v->ro>/->©rs</->ON 
<N —< m <N r-_ -Ί- © 

<N —' 

vi, q q *c f i Tt Ι Λ - ; 
r-. t~-' oC —' NO •* <N NO 
t n O w e o o e o o 
(Ν ΓΗ m (S ^ m α 

« T£ ON vq ^ r t O x^ 
r~' vo •«* ro r t •* r~ a\ 

NO r·^ «o r-; -*t ο oo r-̂  
oo >o © wo •* i t r i r i 
O - i ' t a o O D - r -
M - rs -H q M oo 

ri 
« q •* •* oot M q oo 
ON <o vo r- ON n ^ r ~ « n 
o o o r o t - o o o v r o v o 
- H —< <N — ι oo r 4 r -

q f i q ^ x ^ m - « 
© ' •* r i o\ r~ >* r i ON 

•sr >o < N —«̂  ©^ ©^ <s wo 
Ο w oo - ' w T t « r i 
w o o o o O T t o r o o o u o 
—. ~-, — v i <N </-> 

f N r ^ —^ —^ ( N <N <N I"^ 
— « « N ^ f r - r O - ^ · * } · — i/o 
r n r - v O f N — « © - * Tf 
—" « -π η Ν i n 

r ; o\ r-r oo v q q q q 
« « OS r f vo T i r f ON' 
• " ν Ο Λ Ο - η · Μ η 

q χ Ι Λ w oo oo m q 
N o r - r ^ o o N r o u o © 
o o T O o o w o r o r o r o 

r o —' 

r~ — 

— r o 

— oo 

r - oo <o © ( N r - ^q °° 

I O V O — > © T J - — l O O O 

I ^ Î < N ( S n r - O T f 

— m 

•Ο Ό 
- Κ ti 

- .8" S. =L 
Q- S a a 
•a 'S «< << 

' a 

—« r— 

*— r-

ΓΟ « _ 

ro —' -H 

r-4 — — 
(VI — — · 

^ ro 

· * — « 

•p- a 

to -ξ" 

W ^ ^ ^ ! C Q N 2 < 

Q. a 

* D 

9-

3 

ο 
ο 
> 
•D 

W 

a Q. 

ο * ο 

'Il 

•3 

9-
3 

ο 

ο 
> 
•s 
W 

ro 

r o 
OC 
oo 
ro 

CM 
ON 

-* Ό 
ró 

ON 

r i r~ 
(S 
ro 
VO 
r » 
oo 
Os 
r i 

—< oo' 

r-
rsj 

VC> 

Tf 
• * 

r i 

ro 
ro' 
00 
00 
ro 

CNJ 
ON 
"<t 
<rj 
ro 

00^ 

r i r» 
rsj 
ro 
vo 
r-' 
00 
ON 
r i 

Ο 
oo' 

r-

r i 
NO 

*tf ^3-
r i 

i 
ί 
ο 

<*ί 
-Ö 
> 
e 

•Γ 
oo 
a 
<< Ρ-

to 

ω 
=1 
Ο > 
Ο 
ν 

s ω 

e 
œ 

•ω 
?•-
3 
Ρ
α 
e 
ω 

•a 
Η 
C 

•—c wo wo 
Γ- 00 00 
t-; 00 00 

rò —! ·-< 

ro —« — 

ro Ο Ο 
t— ro ro 
TJ-_ r-i ra 

r i —! —« 

© © 
ON ON 

NO IO 

θ' ©' 
fN —' —• 

Ο, Ο 

©" o' 
rJ —i — 

Ο- Ο
 c
 ·£ 

- £ -ω ρ-

§ C m ω 

196 



•"i °°. 
Csl Csl 
CÌ © 

© f i 

Ö od 
— co 
rg os 

Ο ro 
S O < Λ 

s o 

r o 

"3 
α-' 
oc 

— O s 

( Ν 

sd 

Γ -

f N 

Ό 

Ι Ρ 
ο 

Ι t 
ο 

ΓΜ « Λ 

( Ν Μ 

•Ο Ο 
O s o c ο* ο 

ο os. 
— η 
O s Τ 

' Τ 

ρ <Ν 
^ Τ 0 0 

s o SO 

00 00 
OS Os 
(Ν <S 

— Q 

Os so, 

— oo 

— csi 

r-, ρ o. 
- ' ( N O O 
(N OS ^ 

(N OO Ο —· 

SO SO, 

Ξ îr 
TT Tt 
rsi (N 

Os OS 

ο ο 
SO SO 

q 

3 

• » , 

Os' 
Os 

s o 

CM' 

H ^ 

(si 
OO 

Ο 

Ο 

Γ · -
o o 

r i 

ο 

_ 
s o 
Γ-

*Τ 

•<t 

— co ρ 
Csî «Ο SO 
f*SJ Tt Ο 

o o 1-, I"; 
rsi OS OO 
· » Γ- — — Ο ·* so _ so — 

TT Os Ι— Ο 

W S. 

ι * 

—. β. 
psi rsl 
Ο Ο 

Ο ο 
s o sO 

•s» •* — 

SO 

î! 

•Ο 

( Ν 

en 
Ö 

Ο 

ο 
O s 

ΓΜ 

so 
O s 

ρ 
SO 

— S 

SC 

SO 

SC 

rn 

Oj 
od 

s o 

-, 

_ 
od 

O s 

0 0 

O s 

oo. 

>» 
ρ 
Γ-' 

<N 

SO 

SO 
0 0 
O l 

oo 

-» 
• * 

ro 
Os' 
c o 
SO 

0 0 
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ξένο συνάλλαγμα και οι λοιποί πόροι παριστάνονται με L, F και D, αν
τίστοιχα. Η συντομογραφία αυτή, με τους ειδικότερους προσδιορισμούς 
(π.χ. 2.L για την ανειδίκευτη εργασία συντήρησης και διοίκησης, 1.F 
για το συνάλλαγμα από εξαγωγές και υποκατάσταση κλπ.) διευκολύνει, 
στη συνέχεια, τις εκτιμήσεις των μεταβολών λόγω χρησιμοποίησης κοι
νωνικών τιμών, λόγω μεγαλύτερης αξίας των επενδυτικών δαπανών σε 
σύγκριση με τις καταναλωτικές κλπ. 

Στον ίδιο πίνακα συγκεντρώνονται και οι μεταβιβαστικές πληρωμές 
αν και, όπως είπαμε, δεν επηρεάζουν το σκοπό της συνολικής κατανά
λωσης που εξετάζουμε εδώ. Τούτο γίνεται για να δοθεί γενική εικόνα ό
λων των δαπανών του Σχεδίου, αλλά και επειδή χρειάζονται για να 
προσδιορισθούν οι εισοδηματικές ροές του Σχεδίου, που είναι, με τη 
σειρά τους, απαραίτητες για την εκτίμηση των μεταβολών στις συνολι
κές επενδύσεις λόγω του έργου. 

Τα στοιχεία άμεσων ωφελειών και κόστους σε πόρους, ειδικότερα, 
επαναλαμβάνονται, αλλά περισσότερο συγκεντρωτικά, στις δύο πρώτες 
στήλες του βασικού μας Πίνακα 7.16, (στον οποίο αποτυπώνεται παρα
στατικά, όπως θα δούμε αργότερα, η όλη πορεία της κοινωνικής αξιο
λόγησης κατά την εξεταζόμενη μέθοδο). Τα αθροίσματα των στηλών 
αυτών δίνουν την πρώτη προσέγγιση των ποσοτικών επιπτώσεων της 
επένδυσης από κοινωνική σκοπιά, ενώ προφανώς δίνουν την τελική 
προσέγγιση από ιδιωτικοοικονομική σκοπιά, αφού περιέχουν όλα τα 
στοιχεία που θα λάβαινε υπόψη του κατά την αξιολόγηση ένας ιδιώτης 
επενδυτής). Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στα επόμενα στάδια εκτί
μησης των ποσοτικών επιπτώσεων. 

7.3.2. Διόρθωση άμεσου κόστους και άμεσων ωφελειών, λόγω χρησι
μοποίησης κοινωνικών τιμών 

Κατά το πρώτο στάδιο εκτίμησης των ποσοτικών επιπτώσεων της 
εξεταζόμενης επένδυσης, σε σχέση με το σκοπό της συνολικής κατανά
λωσης, χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά τα σχετικά στοιχεία της τεχνι
κοοικονομικής μελέτης1, μόνο που άλλαξαν μορφή (μετατράπηκαν σε 
πόρους). Εδώ, που ουσιαστικά αρχίζει να διαφοροποιείται η κοινωνι
κοοικονομική από την ιδιωτικοοικονομική αξιολόγηση, υποθέτουμε ότι 

1. Τούτο έγννε γιατί δεν υπήρχε και άλλη πηγή πληροφόρησης για άμεσες επιπτώ

σεις σε τιμές της αγοράς. 
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ορισμένες κατηγορίες πόρων και, συγκεκριμένα, το συνάλλαγμα και η 
ανειδίκευτη εργασία, δεν αποτιμώνται ικανοποιητικά στην αγορά, για 
διάφορους λόγους που ήδη έχουν αναφερθεί (κρατικές παρεμβάσεις, 
πιέσεις εργατικών ενώσεων κλπ.)· Για τους πόρους αυτούς, αντί για τις 
τιμές της αγοράς, χρησιμοποιούμε τις αντίστοιχες κοινωνικές τιμές, 
που εκτιμήθηκαν στο Κεφάλαιο 6. Η χρησιμοποίηση των κοινωνικών 
αυτών τιμών επιφέρει κάποια μεταβολή στις αξίες των παραπάνω πό
ρων. Αν διορθώσουμε τις εκτιμήσεις ωφελειών και κόστους του α' στα
δίου, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή αυτή, θα έχουμε τη δεύτερη 
προσέγγιση των ποσοτικών επιπτώσεων του έργου σχετικά με το σκο
πό μεγιστοποίησης της συνολικής κατανάλωσης. 

Οι κοινωνικές τιμές που μας ενδιαφέρουν εδώ, όπως υπολογίστη
καν στο Κεφάλαιο 6 και με τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν εκεί (ανε
πάρκεια στοιχείων, το πρόβλημα της μεταβολής στο χρόνο κλπ.) είναι 
αντίστοιχα 1,17, για το συνάλλαγμα (δηλαδή 17% μεγαλύτερη από την 
επίσημη ισοτιμία) και 0,40 για την ανειδίκευτη εργασία (το 40% της 
υποτεθείσης για το 1979 αγοραίας τιμής της). Επειδή όμως στην παρά
γραφο αυτή δε χρειαζόμαστε ολόκληρες τις αξίες των παραπάνω πόρων 
(που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των κοινωνικών τιμών), αλλά 
τις διαφορές τους σε σχέση με τις αγοραίες αξίες δε θα χρησιμοποιή
σουμε ολόκληρες τις κοινωνικές τιμές αλλά τις διαφορές τους από τις 
αγοραίες τιμές. Οι διαφορές αυτές είναι: για το συνάλλαγμα + 17% και 
για την ανειδίκευτη εργασία - 60%. Τούτο σημαίνει ότι οι συναλλαγμα
τικές επιπτώσεις του έργου θα πρέπει να αυξηθούν κατά 17%, ενώ το 
κόστος της ανειδίκευτης εργασίας θα πρέπει να μειωθεί κατά 60%. Πα
ρακάτω γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί. 

Στον Πίνακα 7.12 έχουν συγκεντρωθεί όλες οι, υπολογισμένες με 
βάση τα στοιχεία της μελέτης, συναλλαγματικές επιπτώσεις του έργου 
από την κατασκευή και τη λειτουργία του, σε τιμές της αγοράς. Οι επι
πτώσεις αυτές, οι οποίες αθροίζονται στη στήλη 5 του πίνακα, θα είναι 
συνολικά αρνητικές στα 6 πρώτα χρόνια από την έναρξη της κατα
σκευής του έργου και θετικές στα υπόλοιπα. Τώρα οι καθαρές συναλ
λαγματικές επιπτώσεις πολλαπλασιάζονται, στη στήλη 6, με την επι
πλέον διαφορά της κοινωνικής τιμής συναλλάγματος, σε σχέση με την 
επίσημη (+17%), και έτσι έχουμε τη μεταβολή που προκαλεί η χρησι
μοποίηση κοινωνικής τιμής στο συνάλλαγμα, καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής της επένδυσης. Η μεταβολή αυτή είναι επίσης αρνητική, αυξητική 
δηλαδή του συναλλαγματικού κόστους, στα πρώτα χρόνια ζωής της 
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επένδυσης και θετική, δηλαδή αυξητική των συναλλαγματικών ωφε
λειών, κατά τα υπόλοιπα χρόνια. 

Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και η μεταβολή που προκαλείται 
από τη χρησιμοποίηση κοινωνικής τιμής στην ανειδίκευτη εργασία. 
Συγκεκριμένα, στον Πίνακα 7.13 παρουσιάζεται συγκεντρωτικά όλο το 
υπολογισμένο κόστος ανειδίκευτης εργασίας της επένδυσης, σε αγο
ραίες τιμές. Το κόστος αυτό, το οποίο είναι φανερά θετικό, αθροίζεται 
στη στήλη 4 του πίνακα και στη συνέχεια, στη στήλη 5, πολλαπλασιά
ζεται με την επί έλαττον διαφορά στην κοινωνική τιμή της εργασίας 
αυτής σε σχέση με την αγοραία τιμή της (—Ο,όΟ)1. Το αποτέλεσμα του 
πολλαπλασιασμού δίνει τη μεταβολή που προκαλεί στο εργατικό κό
στος η χρησιμοποίηση του κοινωνικού μισθού, αντί για το μισθό της 
αγοράς και είναι βέβαια μειωτική, αφού η διαφορά κοινωνικού και αγο
ραίου μισθού είναι αρνητική. 

Οι δύο παραπάνω μεταβολές από την εφαρμογή κοινωνικών τιμών 
χρησιμοποιούνται για την πρώτη διόρθωση των υπολογισμένων άμε
σων ωφελειών και κόστους του έργου σε τιμές αγοράς. Το σχετικό 
αποτέλεσμα δίνεται στις στήλες 3 και 4 του βασικού μας Πίνακα 7.16 
και συνιστά, όπως προαναφέρθηκε, τη β' προσέγγιση στην εκτίμηση 
των ποσοτικών επιπτώσεων του έργου σε σχέση με το σκοπό μεγιστο
ποίησης της συνολικής κατανάλωσης2. 

7.3.3. Συνυπολογισμός έμμεσων ποσοτικών επιπτώσεων του έργου 

Η δεύτερη διόρθωση των άμεσων ωφελειών και του κόστους του 
έργου, η οποία δίνει την τρίτη και τελευταία προσέγγιση στις ωφέλειες 
και το κόστος σχετικά με το σκοπό μεγιστοποίησης της συνολικής κα
τανάλωσης, αναφέρεται στην εκτίμηση και τον υπολογισμό και των έμ
μεσων ποσοτικών επιπτώσεων του. Στο Κεφάλαιο 4 ειπώθηκε ότι οι ση-

1. Εδώ γίνεται σιωπηρά η υπόθεση ότι η αγοραία τιμή της εργασίας, που χρησι
μοποιήθηκε στη μελέτη του έργου, συμπίπτει με την αγοραία τιμή, που χρησιμοποιή
θηκε για την εκτίμηση της σχετικής κοινωνικής τιμής. Η υπόθεση αυτή μάλλον δεν 
είναι ρεαλιστική. 

2. Διευκρινίζεται ότι η μεταβολή λόγω χρησιμοποίησης κοινωνικής τιμής στο συ
νάλλαγμα, κατά τα έτη που είναι αρνητική προστίθεται στη στήλη του κόστους, ενώ 
κατά τα έτη που είναι θετική προστίθεται στις ωφέλειες. Η μεταβολή από τη χρησιμο
ποίηση κοινωνικής τιμής στην ανειδίκευτη εργασία αφαιρείται όλη από τη στήλη του 
κόστους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.13 

Μεταβολή στο κόστος της ανειδίκευτης εργασίας, από 
τη χρησιμοποίηση κοινωνικής τιμής 

Κόστος ανειδίκευτης εργασίας (σε τιμές αγοράς) Μεταβολή (μείωση) 
Μελέτη και Συντήρηση Καλλιέργεια Σύνολο λόγω χρησιμοποίησης 
κατασκευή και διοίκηση κοινωνικής τιμής 

Έτος (2.L) (3,L) (4,L) Z(L) Σαχΐ-w*) 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18-55 

(Ο 

215,2 
357,0 
421,8 
393,8 
498,3 
505,3 
497,2 
497,2 
493,8 
493,8 
482,5 
499,4 

531,0 
513,8 
515,9 
527,0 

-

-

(2) 

— 
— 
— 

25,0 
50,5 
54,6 
62,8 
71,0 
79,2 
87,4 

95,6 
103,8 
112,0 
120,0 
196,8 
196,8 
196,8 

(3) 

_ 

-
-
-
-

47,7 
208,2 
307,4 
421,4 
547,4 

642,8 
736,7 
832,1 
925,3 

1.021,7 

1.116,0 
1.210,0 
1.325,2 

(4) 

215,2 
357,0 
421,8 
393,8 
523,3 
603,5 
760,0 
867,4 
986,2 

1.120,4 

1.212,7 
1.331,7 
1.466,9 
1.552,1 
1.657,6 
1.839,8 
1.406,8 
1.522,0 

(5) 

-129,1 

-214,0 
-253,1 
-236,3 
-314,0 
-362,1 
-456,0 
-520,4 
-591,2 
-673,2 
-727,6 
-799,0 
-880,1 
-931,3 
-994,6 

-1.103,9 
-844,1 
-913,2 
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μαντικότερες έμμεσες επιπτώσεις μιας επένδυσης είναι οι εξωτερικές οι
κονομίες και οι ωφέλειες από την αυξητική (ή το κόστος από τη μειωτι
κή) επίδραση της στις συνολικές επενδύσεις της χώρας (ωφέλειες από 
την ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των επενδύσεων αντί της κα
τανάλωσης). Στην εξεταζόμενη περίπτωση του έργου Πηνειού, δεν έ
χουμε από τα στοιχεία της μελέτης συγκεκριμένες εξωτερικές οικονο
μίες, τις οποίες να μπορούμε να εκτιμήσουμε ποσοτικά και γι' αυτό θα 
περιοριστούμε στην εκτίμηση των επιπτώσεων στις συνολικές επενδύ
σεις της χώρας και στον υπολογισμό της αξίας των επιπτώσεων αυτών. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να βρεθούν και αξιολογηθούν οι επι
πτώσεις ενός έργου στις συνολικές επενδύσεις της χώρας, θα πρέπει: 
πρώτον, να προσδιορισθεί ποια κατηγορία εισοδηματιών της χώρας θα 
ωφελήσει και ποια θα επιβαρύνει η κάθε ροή ωφελειών και κόστους αυ
τού, δεύτερον, να πολλαπλασιαστούν τα στοιχεία των ροών αυτών με 
τις αντίστοιχες οριακές ροπές για αποταμίευση των εν λόγω κατηγο
ριών εισοδηματιών, ώστε να προκύψουν οι ποσοτικές επιδράσεις στις 
συνολικές επενδύσεις και, τρίτον, να αθροιστούν τα επιμέρους εξαγόμε
να, και το αποτέλεσμα να πολλαπλασιασθεί με τη διαφορά ανάμεσα 
στην κοινωνική και αγοραία τιμή της επένδυσης (την επιπλέον δηλαδή 
αξία που έχει μια μονάδα εισοδήματος όταν πηγαίνει στην επένδυση 
αντί για την κατανάλωση), ώστε να προκύψει η σχετική κοινωνική 
ωφέλεια (ή κόστος). Παρακάτω προχωρούμε στις απαιτούμενες εργα
σίες. 

Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι οι κατηγορίες αποταμιευτών και 
επενδυτών που φαίνεται πιθανό να επηρεαστούν στη σχετική συμπερι
φορά τους από τη ζητούμενη επένδυση είναι κυρίως: η κυβέρνηση, οι 
γεωργοί, οι φορολογούμενοι και οι ανειδίκευτοι εργάτες (οι τελευταίοι 
κατά το βαθμό που η αμοιβή τους δεν αποτελεί κοινωνικό κόστος ερ
γασίας αλλά κοινωνική παροχή, έστω και πιεστικά εξασφαλισμένη). 

Εξετάζοντας τώρα μία προς μία τις προβλεπόμενες ροές ωφελειών 
και κόστους του έργου, με κριτήριο ποια κατηγορία εισοδηματιών ωφε
λείται και ποια επιβαρύνεται, καταλήγουμε στα εξής: 
— Οι ωφέλειες από τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή πηγαίνουν όλες 
στους γεωργούς, αλλά σε τιμές της αγοράς (1F+1D)1. Η επιπλέον αξία 
που προκύπτει από την υψηλότερη κοινωνική τιμή του συναλλάγμα
τος, σε σχέση με την επίσημη, για τα εξαγόμενα προϊόντα, πηγαίνει 

1. Όλοι ot συμβολισμοί αντιστοιχούν στις σχετικές απεικονίσεις του Πίνακα 7.11. 
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στην κυβέρνηση, αφού η τελευταία πληρώνει τους γεωργούς στην επί
σημη ισοτιμία και επωφελείται από τη διαφορά. 
— Το συναλλαγματικό κόστος κατασκευής (2F) θα επιβαρύνει την κυ
βέρνηση, γιατί αυτή βέβαια θα πρέπει να εξασφαλίσει τους αναγκαίους 
συναλλαγματικούς πόρους, πιθανότατα από εξωτερικό δάνειο, το οποίο, 
αν δεν ήταν το αξιολογούμενο έργο, θα μπορούσε να διαθέσει για άλλο 
σκοπό. 
— Το δραχμικό κόστος κατασκευής (2L και 2D) θα επιβαρύνει τελικά 
τους φορολογούμενους, γιατί υποθέτουμε ότι θα χρηματοδοτηθεί είτε 
από άμεση αύξηση της φορολογίας είτε από κυκλοφορία νέου χρήμα
τος, με την ίδια τελική επίπτωση. 
— Το κόστος συντήρησης, λειτουργίας και διοίκησης (3L, 3F και 3D) 
θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Υπουργείων Γεωργίας και Δη
μοσίων Έργων και επομένως το Δημόσιο. 
— Το κόστος καλλιέργειας (4L, 4F, 4D) θα επιβαρύνει τους γεωργούς. 
Ειδικότερα το συναλλαγματικό μέρος λαμβάνεται στην επίσημη ισοτι
μία, ενώ με τη διαφορά της κοινωνικής απέναντι στην επίσημη επιβα
ρύνεται η κυβέρνηση, η οποία έχει την υποχρέωση να προσφέρει στους 
γεωργούς το αναγκαίο συνάλλαγμα στην επίσημη ισοτιμία. 
— Οι αμοιβές των υπαλλήλων γεωργικών εφαρμογών (5D) καθώς και 
οι μεταβιβαστικές πληρωμές για απαλλοτριώσεις (6) και επιδοτήσεις (7) 
θα βαρύνουν επίσης την κυβέρνηση. Οι μεταβιβαστικές αυτές πληρω
μές, όμως, θα αποτελέσουν αντίστοιχες ωφέλειες για τους γεωργούς. 
— Το αντίστροφο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους γεωργούς θα συμ
βεί στην περίπτωση των δύο άλλων κατηγοριών μεταβιβάσεων, δηλαδή 
των τόκων γεωργικής πίστης και των αρδευτικών τελών, τα οποία θα 
πληρώσουν οι γεωργοί και θα εισπράξει η κυβέρνηση (μέσω και της 
ΑΤΕ). 
— Το υπερτίμημα του συναλλάγματος θα κερδίσει ή θα πληρώσει, σ' ό
λες τις περιπτώσεις (όπως ήδη αναφέρθηκε) η κυβέρνηση. 
— Τέλος, το αρνητικό κόστος που προκύπτει από τη χρησιμοποίηση 
κοινωνικής τιμής στην ανειδίκευτη εργασία θεωρείται ότι αποτελεί κέρ
δος για τους ανειδίκευτους εργάτες (εκτός από το 1/2 του σχετικού κό
στους της καλλιεργητικής εργασίας, το οποίο αποδίδεται στους γεωρ
γούς, επειδή υποτίθεται ότι αυτοί προσφέρουν τη μισή σχετική εργα
σία). Αυτό με την έννοια ότι το πραγματικό κόστος της εργασίας των 
ανειδίκευτων εργατών ισούται με την κοινωνική τιμή, ενώ η διαφορά 
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που εισπράττουν μεταξύ αγοραίας και κοινωνικής τιμής αποτελεί κέρ
δος, το οποίο μπορεί και να επενδυθεί. 

Η παραπάνω κατάταξη των εισοδηματικών ροών, ανάλογα με τις 
τάξεις που ωφελούνται ή επιβαρύνονται, δίνεται συγκεντρωτικά στις 
τέσσερις πρώτες στήλες του Πίνακα 7.14. Στις επόμενες τέσσερις στή
λες του ίδιου πίνακα υπολογίζονται οι μεταβολές που θα προκαλέσουν 
οι ροές αυτές στις επενδύσεις της κάθε μιας τάξης. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες οριακές ροπές για αποταμίευση οι 
οποίες προέκυψαν από τα στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών των ετών 
1975-1979. Οι ροπές αυτές είναι: για τους γεωργούς 10% του εισοδή
ματος, για τους ανειδίκευτους εργάτες 2%, για το κράτος 3% και για 
τους φορολογούμενους 18%. 

Οι εκτιμώμενες μεταβολές στις επενδύσεις της χώρας συνολικά δί
νονται στη στήλη 9 του Πίνακα 7.14. Από τα στοιχεία της στήλης αυ
τής βλέπουμε ότι οι μεταβολές αυτές θα είναι αρνητικές στα εννέα πρώ
τα χρόνια της ζωής του έργου και θετικές στα υπόλοιπα. 

Οι ωφέλειες (ή το κόστος), τέλος, από τις μεταβολές στις συνολικές 
επενδύσεις σαν συνέπεια του έργου δίνονται στην τελευταία στήλη του 
Πίνακα 7.14 και είναι, όπως προαναφέρθηκε, το αποτέλεσμα του πολ
λαπλασιασμού των μεταβολών στις συνολικές επενδύσεις, επί τη διαφο
ρά ανάμεσα στην κοινωνική και αγοραία τιμή της επένδυσης. Η διαφο
ρά "αυτή υπολογίστηκε στο Κεφάλαιο 6 σαν ίση με τη μονάδα (δηλαδή 
κοινωνική τιμή 2 — αγοραία τιμή 1 = 1). Επομένως, οι παραπάνω ωφέ
λειες (θετικές και αρνητικές) γίνονται ποσοτικά ίσες με τις μεταβολές 
στις συνολικές επενδύσεις της χώρας. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε τις 
ωφέλειες αυτές στις ωφέλειες και το κόστος του β' σταδίου (και τούτο 
γίνεται στη στήλη 3 του Πίνακα 7.16), θα προκύψει η τελική εκτίμηση 
των ποσοτικών επιπτώσεων της επένδυσης σε σχέση με το σκοπό μεγι
στοποίησης της συνολικής κατανάλωσης. 

7.3.4. Αναγωγή ωφελειών και κόστους σε παρούσες αξίες 

Η τελευταία εργασία, σ' ό,τι αφορά τις ποσοτικές επιπτώσεις της 
επένδυσης σχετικά με το σκοπό μεγιστοποίησης της συνολικής κατανά
λωσης, αναφέρεται στην αναγωγή τους στην ίδια χρονική στιγμή, ώστε 
να είναι συγκρίσιμες. Η εργασία αυτή γίνεται και για τα τρία στάδια ε
κτίμησης των παραπάνω επιπτώσεων, για να έχουμε συγκρίσιμα στοι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.14 

Έμμεσες ωφέλειες (+) και κόστος (—), λόγω συμβολής του έργου στην αύξηση 
ή μείωση των συνολικών επενδύσεων της χώρας 

Σε εκατ. δρχ. 
Σε τιμές 1979 

roc 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ιΟ 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Ì-55 

Κατανομή των εισοδηματικών ροών 
του έργου 

Γεωργοί 

(+) 

97,8 
195.6 
33.9 
32.6 
76.6 

160.0 
758,5 

1.053.9 
1.419.5 
1.804.3 
2.161,3 
2.269.0 
2.555.5 
2.845.2 
3.095.7 
3.380.8 
3.603,3 
3.929,5 

Ανειδί

κευτοι 
εργάτες 

(+) 

129,1 
214,2 
253,1 
236.3 
314,0 
343,1 
372,7 
397,5 
423,0 
453.3 
470.6 
504,3 
547,3 
560,7 
585.9 
657,1 
360.1 
383.1 

κατά τάξεις 

Κράτος 

(-) 

450,2 
780,4 
664,9 
550,8 
475,1 
530,3 
653,0 
692,6 
744,8 
803,5 
818.8 
819,7 
780,7 
836,3 
838.3 

1.036,0 
679,5 
670,0 

Φορολο

γούμενοι 

(-) 

531,8 
739,3 
937,8 
893,8 
912,0 
881,8 
866,4 
866,4 
870,3 
870,3 
846,9 
875,8 
922,3 
890,4 
896,2 
916,0 

-
— 

Μεταβολή στις 
των διάφορων 

Γεωργοί Ανειδί-

(+) 

9,8 
19.6 
3,4 
3,3 
7,7 

16.0 
75,8 

105,4 
142,0 
180,4 
216,1 
226,9 
255,6 
284,5 
309,6 
338,1 
360,3 
393,0 

κευτοι 
εργάτες 

(+) 

2,6 
4.3 
5.1 
4.7 
6,3 
6.9 
7,5 
8,0 
8.5 
9,1 
9,4 

10,1 
11,0 
11.2 
11.7 
13.1 
7,2 
7.7 

αποταμιεύσεις-επενδύσεις 

τάξεων λόγω του έργου1 

Κράτος 

(-) 

13,5 
23,4 
20,0 
16,5 
14,2 
15,9 
19,6 
20,8 
22,3 
24,1 
24,6 
24,6 
23,4 
25,1 
25.1 
31,1 
20,4 
20,1 

Φορολο

γούμενοι 

(-) 

95,7 
133,1 
132,8 
160,9 
164,2 
158,7 
156,0 
156,0 
156,7 
156,7 
152,4 
157,6 
166,0 
160,3 
161,3 
164,9 

-
— 

Σύνολο 

-96,8 
-132,6 
-144,3 
-169,4 
-162,4 
-151,7 
-92,3 
-63,4 
-28,5 

+8,3 
+48,5 
+54,8 
+ 77,2 

+ 110,3 
+ 134,9 
+ 155,2 
+347,1 
+380,6 

Ωφέλειες λόγω 

συμβολής στην 
αύξηση των συνο
λικών επενδύσεων2 

-96,8 
-132,6 
-144,3 
-169,4 
-162,4 
-151,7 

-92,3 
-63,4 
-28,5 

+8,3 
+48,5 
+54,8 
+77,2 

+ 110,3 
+ 134,9 
+ 155,2 
+347,2 
+380,3 

Εισοδηματικές ροές επί τις οριακές ροπές προς αποταμίευση των διάφορων τάξεων, με βάση στοιχεία Εθνικών Λο
γαριασμών 1974-78 (γεωργών. 0,10, ανειδίκευτων εργατών: 0,02, κράτους: 0,03 και φορολογουμένων: 0,18). 
Συνολική μεταβολή στις επενδύσεις επί τη διαφορά ανάμεσα στην κοινωνική και την αγοραία τιμή της επένδυσης, 
δηλαδή επί (2 — 1 = 1). 
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χεία και με τις τρεις υποθέσεις, όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή της 
παραγράφου (δηλαδή με την υπόθεση ότι οι τιμές της αγοράς είναι ικα
νοποιητικές, με τη χρησιμοποίηση κοινωνικών τιμών και με τη συνε
κτίμηση και των έμμεσων επιπτώσεων). Ο συντελεστής αναγωγής που 
χρησιμοποιήθηκε είναι το κοινωνικό επιτόκιο το οποίο εκτιμήθηκε στο 
Κεφάλαιο 6, δηλαδή το 7%, ενώ σαν χρονική στιγμή αναγωγής θεωρή
θηκε ο χρόνος που θ' αρχίσει η κατασκευή του έργου. 

Τα αποτελέσματα της αναγωγής των ποσοτικών επιπτώσεων του 
έργου σε παρούσες αξίες δίνονται στις στήλες 4,5 και 6 του Πίνακα 
7.16. Τ' αποτελέσματα αυτά είναι τώρα απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ 
τους (ωφέλειες με το κόστος σε κάθε περίπτωση) και κείνο που μένει εί
ναι η εφαρμογή των κατάλληλων ποσοτικών κριτηρίων. Τούτο θα γίνει, 
αφού πρώτα εκτιμηθούν οι ποσοτικές επιπτώσεις και ως προς το β' 
σκοπό της επενδυτικής πολιτικής της χώρας, δηλαδή το σκοπό της δι
καιότερης κατανομής του εισοδήματος. 

7.4. Εκτίμηση ποσοτικών επιπτώσεων σχετικά με το σκοπό 
της ανακατανομής του εισοδήματος 

Στο Κεφάλαιο 4 είδαμε ότι για να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις μιας 
επένδυσης σχετικά με το σκοπό της ανακατανομής του εισοδήματος θα 
πρέπει: α) να προσδιορισθούν οι εισοδηματικές τάξεις και οι περιοχές 
της χώρας που έχουν ανακατανεμητικό ενδιαφέρον, β) να εκτιμηθούν 
οι καθαρές αυξήσεις ή μειώσεις στο εισόδημα των τάξεων ή περιοχών 
αυτών, λόγω της επένδυσης και γ) να σταθμισθούν οι καθαρές αυτές ει
σοδηματικές μεταβολές με την επιπλέον ή επί έλαττον αξία που έχει 
μια μονάδα εισοδήματος όταν πηγαίνει σε κάθε μία από τις τάξεις και 
περιοχές (έναντι του μέσου οικογενειακού εισοδήματος της χώρας ή 
κάποιας άλλης βάσης). Και για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικα
σίας, θα πρέπει επίσης το αποτέλεσμα της στάθμισης, που συνιστά και 
τις καθαρές ωφέλειες ή το κόστος της επένδυσης για το σκοπό της ανα
κατανομής, να αναχθεί σε παρούσες αξίες, ώστε τα στοιχεία να είναι 
χρονικά συγκρίσιμα. 

Έγινε δεκτό στο Κεφάλαιο 6 ότι οι εισοδηματικές τάξεις και περιο
χές, που ενδιαφέρουν το σκοπό της ανακατανομής του εισοδήματος 
στη χώρα μας, είναι βασικά όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια και όλες οι 
περιφέρειες οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, με τελική επιδίωξη την 
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εξίσωση ανάμεσα τους. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση του έργου 
Πηνειού, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατό να καταταχθούν με λογική προ
σέγγιση οι εισοδηματικές ροές του ανάλογα με τα διάφορα κλιμάκια ει
σοδήματος. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε, για παράδειγμα, αν μια 
ωφέλεια θα πάει στο φτωχότερο 10% των εισοδηματιών ή στο προη
γούμενο 10% κλπ. Έτσι μένει η ανακατανομή των ωφελειών και του 
κόστους του έργου κατά περιφέρεια οικονομικής ανάπτυξης, και δεδο
μένου ότι στην περίπτωση μας η μόνη περιφέρεια που μπορεί να δια
κριθεί από άποψη κατανομής των εισοδηματικών ροών είναι η περιοχή 
του έργου, δηλαδή η Θεσσαλία, γι' αυτό η κατάταξη των ροών αυτών 
γίνεται ανάμεσα στη Θεσσαλία και την υπόλοιπη χώρα. Εξετάζεται δη
λαδή αν η καθεμία ροή εισοδήματος πηγαίνει στη Θεσσαλία ή στην 
υπόλοιπη χώρα. Αυτό αποτελεί βέβαια τη δεύτερη εργασία στην εκτί
μηση των επιπτώσεων της επένδυσης σχετικά με τον εξεταζόμενο εδώ 
σκοπό και οδηγεί στα εξής αποτελέσματα: 
— Οι ωφέλειες από τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή του έργου θα 
πάνε όλες στη Θεσσαλία, αφού θα εισπραχθούν από τους γεωργούς της 
περιοχής. 
— Από Θεσσαλούς επίσης θα εισπραχθούν και οι εργατικές δαπάνες για 
την κατασκευή του έργου, εκτός από το 1/2 των δαπανών για ειδικευ
μένη εργασία, το οποίο υποτίθεται ότι θα εισπραχθεί από το μόνιμο ει
δικευμένο προσωπικό των εταιρειών που θα αναλάβουν την κατασκευή 
του έργου και θα βγει έξω από την περιοχή. Βέβαια, οι δαπάνες αυτές 
θα καταβληθούν στους εργάτες της περιοχής του έργου για την προ
σφορά εργασίας τους, μπορεί όμως να υποτεθεί ότι, επειδή υπάρχει 
ανεργία και μεγάλη κινητικότητα της εργασίας, η προσφορά αυτή εργα
σίας δε θα προκαλέσει μείωση στο υπόλοιπο εργατικό εισόδημα της πε
ριοχής και επομένως οι δαπάνες θα είναι καθαρά κέρδη για την περιο
χή. 
— Στην περιοχή του έργου θα πάει και η αμοιβή της εργασίας για τη 
συντήρηση και λειτουργία του και μάλιστα ολόκληρη, γιατί υποθέτουμε 
ότι το απαιτούμενο προσωπικό θα μένει μόνιμα εκεί. 
— Οι γεωργοί της Θεσσαλίας θα επωφεληθούν βέβαια και από τις επι
δοτήσεις και επιχορηγήσεις του Υπουργείου Γεωργίας για την ενίσχυ
ση της γεωργοκτηνοτροφικής παραγωγής του Σχεδίου και επίσης από 
τις αμοιβές των εργατών στις γεωργικές εφαρμογές, αφού οι τελευταίοι 
θα μείνουν στην περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα 
— Κέρδος για την περιοχή του έργου θ' αποτελέσουν τέλος και οι δα-
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πάνες απαλλοτριώσεων, αφού θα εισπραχθούν από τους γεωργούς της 
περιοχής αυτής, χωρίς να μειωθεί αντίστοιχα το γεωργικό τους εισόδη
μα (σε κάποιο βέβαια βαθμό θα μειωθεί αφού θα στερηθούν τις εκτάσεις 
που θα απαλλοτριωθούν αλλά τούτο λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτί
μηση της γεωργικής παραγωγής του Σχεδίου). 

— Εκτός από ωφέλειες, η περιοχή του έργου θα έχει σίγουρα και κό
στος. Ειδικότερα, θα επιβαρυνθεί με το κόστος καλλιέργειας, σε πό
ρους, για τα προβλεπόμενα από το αναπτυξιακό σχέδιο γεωργοκτηνο-
τροφικά προϊόντα, και με τις μεταβιβαστικές πληρωμές (όπως είναι τα 
τέλη άρδευσης και οι τόκοι των αγροτικών δανείων). Για τις μεταβιβα
στικές πληρωμές βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ' αποτελέσουν 
εκροές για την περιοχή. Το κόστος καλλιέργειας όμως σε πόρους 
χρειάζεται κάποια διευκρίνιση. Συγκεκριμένα, πιστεύεται ότι ορισμένα 
στοιχεία του κόστους αυτού, και κυρίως οι εργατικές δαπάνες, θ' αποτε
λέσουν και αντίστοιχες αντισταθμιστικές ωφέλειες και, επομένως, δε θα 
πρέπει να περιληφθούν στο κόστος. Αυτό θα συμβεί επειδή, λόγω της 
υποτιθέμενης ύπαρξης ανεργίας (όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση 
των εργατικών δαπανών στο κόστος κατασκευής), οι αμοιβές που θα ει
σπράξουν οι εργάτες από τη συμβολή τους στη γεωργική παραγωγή 
του Σχεδίου δε θα οδηγήσουν σε μείωση του εργατικού εισοδήματος 
κάπου αλλού, εντός της περιοχής του έργου. Αλλά, εκτός από τα εργα
τικά, μπαίνει και το ερώτημα μήπως και οι δαπάνες για σπόρους και 
δενδρύλλια, ζωοτροφές κλπ., που προέρχονται από την περιοχή του έρ
γου1, δημιουργούν και αυτές αντίστοιχες αντισταθμιστικές ωφέλειες σ' 
αυτή. Τελικά όμως γίνεται δεκτό ότι, επειδή πιθανότατα δεν υπάρχουν 
μεγάλα αποθέματα των υλικών αυτών στην περιοχή και, επομένως, όσα 
από αυτά καταναλώσει το εξεταζόμενο σχέδιο επένδυσης θα πρέπει να 
αναπαραχθούν, δε δημιουργεί η δαπάνη γι' αυτά αντισταθμιστική ωφέ
λεια. Έτσι, στο κόστος της περιοχής περιλαμβάνεται ολόκληρο το κό
στος καλλιέργειας, εκτός από τις εργατικές δαπάνες. 

Όλες οι παραπάνω εισοδηματικές ροές, που προβλέπεται ότι θα 
ωφελήσουν ή θα επιβαρύνουν την ευρύτερη περιοχή του έργου, παρου
σιάζονται στον Πίνακα 7.15. Στην τελευταία στήλη του πίνακα δίνεται 
το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο όπως φαίνεται είναι αρκετά θετικό για 
ολόκληρη τη ζωή του έργου. Οι λοιπές εισοδηματικές ροές του έργου 

1. Για τις υλικές εισροές που εισάγονται στην περιοχή δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
δε δημιουργούν αντισταθμιστικές ωφέλειες σ' αυτή. 
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(συναλλαγματικό κόστος, κόστος εγχώριων υλικών κατασκευής κλπ.) 
θα επηρεάσουν σίγουρα την υπόλοιπη οικονομία, την οποία εδώ θεω
ρούμε ως ενιαία. 

Όσο για τη στάθμιση των ανακατανεμητικών εισοδηματικών ροών, 
αυτή περιορίζεται στις εισοδηματικές ροές στην περιοχή του έργου, 
γιατί, για την υπόλοιπη οικονομία υποθέτουμε ότι καλύπτει ολόκληρη 
την εθνική οικονομία (δηλαδή και τη Θεσσαλία) και επομένως δεν 
υπάρχει διαφορά μεταξύ μιας μονάδας εισοδήματος που πηγαίνει σ' αυ
τή έναντι της βάσης την οποία παίρνουμε εδώ, δηλαδή το μέσο κατά 
κεφαλή εισόδημα της χώρας. Η διαφορά για το εισόδημα που πηγαίνει 
στην περιοχή του έργου, η οποία διαφορά αποτελεί και τον αντίστοιχο 
συντελεστή στάθμισης, βρέθηκε στο Κεφάλαιο 6 και ήταν +0,22. Έτσι, 
η στάθμιση των καθαρών εισοδηματικών ροών στην περιοχή του έργου 
γίνεται με το συντελεστή αυτό και το σχετικό αποτέλεσμα δίνεται στη 
στήλη 8 του βασικού μας Πίνακα 7.16. Το αποτέλεσμα συνιστά τις κα
θαρές ποσοτικές επιπτώσεις του έργου σχετικά με το σκοπό ανακατανο
μής του εισοδήματος. Εκείνο που μένει είναι η αναγωγή τους σε πα
ρούσες αξίες, ώστε να γίνουν χρονικά ισοδύναμες και αυτό γίνεται στη 
στήλη 9 του Πίνακα 7.16 (με τη χρησιμοποίηση του ίδιου κοινωνικού 
επιτοκίου που χρησιμοποιήθηκε και στην αντίστοιχη περίπτωση του 
σκοπού μεγιστοποίησης της συνολικής κατανάλωσης, δηλαδή το 7%). 

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώ
σεων του έργου σε κατηγορίες και μεγέθη απολύτως συγκρίσιμα μεταξύ 
τους. Ήλθε επομένως η ώρα για την εφαρμογή των κατάλληλων ποσο
τικών κριτηρίων αξιολόγησης, εργασία που γίνεται στην επόμενη παρά
γραφο. 

7.5. Εφαρμογή ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, όλες οι εκτιμήσεις των ποσοτικών επι
πτώσεων του έργου Πηνειού, κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής της 
μεθόδου του UNIDO, έχουν συγκεντρωθεί στον Πίνακα 7.16. Ο πίνα
κας αυτός συμπληρώνεται εδώ με την εφαρμογή των κατάλληλων πο
σοτικών κριτηρίων αξιολόγησης και έτσι έχουμε μια ολοκληρωμένη ει
κόνα της ποσοτικής κοινωνικής ωφελιμότητας του αξιολογούμενου έρ
γου σε συγκρίσιμα απλά νούμερα. 
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Το κύριο ποσοτικό κριτήριο που χρησιμοποιούμε στην παρούσα πε
ρίπτωση είναι αυτό που αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4 σαν καταλληλότε
ρο για τη μέθοδο του UNIDO, δηλαδή η Καθαρά Παρούσα Αξία 
(ΚΠΑ). Επικουρικά, όμως, θα χρησιμοποιηθεί και ο Συντελεστής Εσω
τερικής Αποδοτικότητας (ΣΕΑ), επειδή δίνει την ωφελιμότητα της 
επένδυσης σαν ποσοστό, πράγμα το οποίο την κάνει ευκολότερα κατα
νοητή. 

Η εφαρμογή των ποσοτικών κριτηρίων γίνεται σύμφωνα με τα στά
δια που έγινε και η εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώσεων, ώστε να έ
χουμε την αποδοτικότητα του έργου με τις διάφορες υποθέσεις. Συ
γκεκριμένα, θα εκτιμήσουμε την ΚΠΑ και το ΣΕΑ με τις τρεις υποθέ
σεις που έγιναν σχετικά με το σκοπό μεγιστοποίησης της συνολικής 
κατανάλωσης, δηλαδή: α) με τη χρησιμοποίηση μόνο τιμών της αγο
ράς, β) με το συνυπολογισμό και των επιπτώσεων από τη χρησιμοποίη
ση και ορισμένων κοινωνικών τιμών και γ) με το συνυπολογισμό και 
των έμμεσων επιπτώσεων και, επίσης, δ) με το συνυπολογισμό και των 
επιπτώσεων σχετικά με το σκοπό δικαιότερης κατανομής του εισοδήμα
τος. Οι σχετικές εκτιμήσεις, με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 7.16, έ
χουν ως εξής: 

t=n Bt t=n C t ν 
1. Καθαρά Παρούσα Αξία (ήτοι V-— __— V _ _ : 

V -ο (1 + r)1 -ο 0 ' + Γ)* / 

α) 55.533,6-49.570,3 = 5.963,3 εκατ. δρχ. 
β) 58.587,3-40.636,2=17.951,1 εκατ. δρχ. 
γ) 60.683,3-41.464,4=19.218,9 εκατ. δρχ. 
δ) 70.412,3-41.464,7 = 28.947,6 εκατ. δρχ. 

2. Συντελεστής Εσωτερικής Αποδοτικότητας 

t=n Bt J 
(δηλαδή το λ του τύπου: V _ _ = 0\ : 

α) 

β) 
γ) 
δ) 

10% 
15% 
15,5% 
19% 

1. Η εργασία της εκτίμησης δεν περιλήφθηκε εδώ, για λόγους απλούστερης εμφά
νισης. 
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Από τα παραπάνω εξαγόμενα, το γενικό συμπέρασμα που προκύ
πτει είναι ότι το αξιολογούμενο έργο είναι από ποσοτικής πλευράς απο
δοτικό και κοινωνικά ωφέλιμο, με όλες τις υποθέσεις που έγιναν. Σ' αυ
τό οδηγούν και τα δύο κριτήρια που εφαρμόσθηκαν, τα οποία, ας ση
μειωθεί, καταλήγουν σε παράλληλα αποτελέσματα σ' όλη τη γραμμή. 
Ειδικότερα, όμως, παρατηρούνται τα εξής: 
— Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τιμές της αγο
ράς, η ωφελιμότητα του έργου είναι βέβαια θετική, όπως ειπώθηκε, αλ
λά σχετικά περιορισμένη (6 περίπου δισ. δρχ. η παρούσα αξία των κα
θαρών ωφελειών και 10% η εσωτερική αποδοτικότητα). 
— Μεγάλη βελτίωση στην κοινωνική ωφελιμότητα προκαλεί η χρησι
μοποίηση κοινωνικών τιμών στο συνάλλαγμα και, κυρίως, στην ανειδί
κευτη εργασία. (Η καθαρά παρούσα αξία γίνεται 18 δισ. δρχ. περίπου, 
ενώ η εσωτερική αποδοτικότητα ανεβαίνει στο 15% το χρόνο). 
— Η συνεκτίμηση και των αυξητικών επιπτώσεων του έργου στις συνο
λικές επενδύσεις της χώρας βελτιώνει επιπλέον τα προηγούμενα αποτε
λέσματα, αλλά σχετικά ελάχιστα (αύξηση της καθαράς παρούσας αξίας 
στα 19 δισ. δρχ. και του συντελεστή εσωτερικής αποδοτικότητας στο 
15,5%). 
— Ο συνυπολογισμός, τέλος, και των ωφελειών και του κόστους του 
έργου σε σχέση με το σκοπό της ανακατανομής του εισοδήματος επιφέ
ρει μια ακόμα αύξηση στους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας και μά
λιστα σημαντική (καθαρά παρούσα αξία 29 δισ. δρχ. περίπου και συντε
λεστής εσωτερικής αποδοτικότητας 19%). 

Τα τελευταία αυτά αποτελέσματα είναι και τα τελικά ποσοτικά και 
δείχνουν ότι το αξιολογούμενο έργο έχει υψηλή κοινωνική ωφελιμότη
τα και επομένως θα πρέπει να υλοποιηθεί. 

Σε σύγκριση εξάλλου με την εκτιμώμενη στην τεχνικοοικονομική 
μελέτη αποδοτικότητα του έργου, η εφαρμογή της μεθόδου κοινωνικής 
αξιολόγησης του UNIDO έδωσε εδώ αρκετά πιο ικανοποιητικά αποτε
λέσματα (ΣΕΑ 19%, έναντι 12% της μελέτης). Η βελτίωση, όπως ανα
φέρθηκε πιο πάνω, οφείλεται κυρίως στη χρησιμοποίηση κοινωνικών 
τιμών στην εργασία και το συνάλλαγμα και, επίσης, στη συνεκτίμηση 
και των ωφελειών λόγω της προβλεπόμενης ανακατανομής του εισοδή
ματος υπέρ της περιοχής του έργου. 
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7.6. Εκτίμηση ποιοτικών ωφελειών — Τελικό συμπέρασμα 

Εκτός ίσως από ορισμένες νύξεις για ενίσχυση του πνεύματος συ
νεργασίας ανάμεσα στους αγρότες και για την εξάπλωση της γνώσης 
με προηγμένες γεωργοκτηνοτροφικές μεθόδους καλλιέργειας, που είναι 
οπωσδήποτε γενικά και ασαφή, δεν αναφέρονται στη μελέτη του έργου 
συγκεκριμένες ποιοτικές ωφέλειες ή κόστος από αυτό, που να μην έ
χουν ποσοτικοποιηθεί στην ποσοτική ανάλυση η οποία προηγήθηκε. 
Επομένως, τα συμπεράσματα της ποσοτικής αξιολόγησης παραμένουν 
και τα τελικά. Το έργο, δηλαδή, θεωρείται αρκετά αποδοτικό για την 
εθνική οικονομία (πάντοτε βέβαια σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης 
και τις εδώ παραδοχές, υποθέσεις και εκτιμήσεις) και είναι σκόπιμο να 
υλοποιηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την εργασία αυτή είναι 
ότι η αξιολόγηση των δημόσιων επενδύσεων στη χώρα μας (η οποία 
αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της εργασίας) βρίσκεται βέβαια σε 
αρκετά χαμηλό επίπεδο, αλλά θα μπορούσε να βελτιωθεί σημαντικά με 
τη συστηματική εφαρμογή ορθολογικών μεθόδων και κριτηρίων και, 
επίσης, με την κατάλληλη διάρθρωση, οργάνωση και στελέχωση στις 
υπηρεσίες επενδύσεων των κρατικών επενδυτικών φορέων. Όσο για τη 
μέθοδο, η πρόταση μας είναι να γενικευθεί και να συστηματοποιηθεί η 
χρησιμοποίηση της ανάλυσης των κοινωνικών ωφελειών και του κό
στους, όπως αυτή παρουσιάζεται στις Guidelines του UNIDO και με το 
υιοθετημένο σ' αυτήν κριτήριο της Καθαράς Παρούσας Αξίας. Για τη 
διάρθρωση υπενθυμίζεται η προτεινόμενη στο Διάγραμμα 1, η οποία 
προβλέπει διευθύνσεις προγραμματισμού, επισήμανσης, μελετών, αξιο
λόγησης, κατασκευών και παρακολούθησης της λειτουργίας των έργων 
και, επίσης, λειτουργική διασύνδεση των διευθύνσεων αυτών μεταξύ 
τους και με τις αντίστοιχες διευθύνσεις του κεντρικού συντονιστικού 
φορέα των δημόσιων επενδύσεων. Αναφορικά με τη στελέχωση, η πρό
ταση είναι να ενισχυθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες με εξειδικευμένο στην 
κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση προσωπικό και να μετεκπαιδευθεί αυ
τό που υπάρχει με ειδικά σεμινάρια και υποτροφίες. 

Σχετικά τώρα με την εφαρμογή της μεθόδου του UNIDO, τονίζον
ται και πάλι οι αναγκαίες προϋποθέσεις για αυτό, που αποτελούν και το 
προβληματικότερο μέρος της αξιολόγησης και οι οποίες είναι, κυρίως: 
η ύπαρξη άρτιων μελετών τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας, η σαφής 
διατύπωση των αντικειμενικών σκοπών της επενδυτικής πολιτικής και 
η ύπαρξη εκτιμήσεων για τις τιμές των σημαντικότερων κοινωνικοοικο
νομικών παραμέτρων (κοινωνικού επιτοκίου, κοινωνικού μισθού κλπ.). 
Για τις μελέτες σκοπιμότητας απαραίτητη είναι η ύπαρξη κατάλληλων 
προδιαγραφών, ενώ αρκετά υποβοηθητική θα πρέπει να θεωρηθεί και η 
ύπαρξη χωροταξικών μελετών και μελετών τομέως. Όσο για τις κοινω
νικές τιμές των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων, υπενθυμίζεται η 
σχετική προσπάθεια που έγινε στο Κεφάλαιο 6 της εργασίας μας, αν 
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και, όπως ειπώθηκε και εκεί, οι εκτιμήσεις των κοινωνικών τιμών θα 
πρέπει να αποτελούν συνεχή και επίσημη διαδικασία, επειδή μεταβάλ
λονται με το χρόνο και επειδή παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αξιολόγηση. 

Ένα άλλο συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι χωλαίνει πολύ το θέμα 
του προγραμματισμού των δημόσιων επενδύσεων. Εδώ η πρόταση είναι 
να εκπονούνται σε διαρκή βάση: ένα ατελές, κυλιόμενο, πενταετές πρό
γραμμα και ένα πρόγραμμα μακροχρόνιας προοπτικής (δεκαετές ή δε-
καπενταετές). Το πρώτο θα πρέπει να είναι αναλυτικό και ακριβές, αλλά 
συμπληρωμένο πλήρως μόνο για τον πρώτο χρόνο (ενώ για τα υπόλοι
πα θα περιλαμβάνει μόνο τις υποχρεώσεις των συνεχιζόμενων έργων) 
και το δεύτερο θα είναι εντελώς ενδεικτικό και θα αποτελεί πρόγραμμα-
πλαίσιο, στο οποίο θα εντάσσονται οι σημαντικότερες επενδυτικές ιδέες 
που από το στάδιο της επισήμανσης φαίνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες. 

Μεγάλη ανάγκη βελτίωσης έχει και το στάδιο της επισήμανσης των 
έργων. Εκείνο που θα μπορούσε να βοηθήσει εδώ είναι, απ' τη μια με
ριά, η συνειδητοποίηση ότι τούτο αποτελεί διακεκριμένο και θεμελιώδες 
στάδιο σ' όλη την πορεία των δημόσιων επενδύσεων (αφού κατά κά
ποιο τρόπο δίνει την πρώτη ύλη στα υπόλοιπα στάδια) και απ' την άλ
λη, η διεξαγωγή συστηματικών ερευνών για την επισήμανση ευκαιριών 
σχετικά με επενδύσεις στο δημόσιο τομέα (από τις αρμόδιες διευθύνσεις 
που αναφέρθηκαν παραπάνω). 

Από τη διάρθρωση των υπηρεσιών επενδύσεων των κεντρικών 
επενδυτικών φορέων η οποία προτάθηκε, προκύπτει η σημασία που 
αποδίδεται εδώ στην ύπαρξη μηχανισμού για την παρακολούθηση των 
αποτελεσμάτων των έργων που εκτελούνται, ώστε να υπάρχει πληρο
φόρηση για την πραγματοποιούμενη (ex-post) κοινωνική ωφελιμότητα 
τους (σε σχέση με την ωφελιμότητα η οποία είχε αρχικά προβλεφθεί). 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην επέκταση των ορθολογικών 
μεθόδων αξιολόγησης και στις επενδύσεις των κρατικών επιχειρήσεων 
και οργανισμών, δεδομένου ότι συνήθως πρόκειται για πολύ σημαντικά 
επενδυτικά σχέδια, τα οποία είναι καθαρά δημόσιου συμφέροντος. 

Η εφαρμογή της μεθόδου κοινωνικής αξιολόγησης επενδύσεων, του 
UNIDO, στην περίπτωση του εγγειοβελτιωτικού έργου Πηνειού Θεσ
σαλίας, έδειξε ότι το συγκεκριμένο αυτό έργο θα είναι κοινωνικοοικο
νομικά ωφέλιμο (με βάση τα στοιχεία της μελέτης οικονομικής σκοπι
μότητας αυτού, η οποία χρησιμοποιήθηκε εδώ και των υποθέσεων που 
έγιναν) και μάλιστα περισσότερο ωφέλιμο απ' ό,τι είχε προκύψει από 
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την ιδιωτικοοικονομική αξιολόγηση του (που είχε γίνει στην αναφερ
θείσα μελέτη). Η παραπάνω εφαρμογή έδειξε επίσης ότι δεν είναι άσκο
πο, μάταιο, ή πρακτικά αδύνατο να εφαρμόζονται προηγμένες μέθοδοι 
αξιολόγησης και όταν ακόμα τα υπάρχοντα στοιχεία και οι πληροφο
ρίες δεν είναι εντελώς επαρκή για το σκοπό αυτό. Λογικές υποθέσεις 
και παραδοχές μπορούν σ' ένα βαθμό να αναπληρώσουν την ανεπάρ
κεια των στοιχείων. Τονίζεται όμως και πάλι η ανάγκη να σμικρύνεται 
συνεχώς ο χώρος των υποθέσεων και παραδοχών για να έχουμε όσο το 
δυνατόν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. 
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