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σημείωμα σύνταξης

ΤΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΧΡΟΝΙΚΆ»
ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΉ ΕΠΟΧΉ

↪

―― Τα «Οικονομικά Χρονικά» από αυτό το
τεύχος, περνάνε στη ψηφιακή εποχή. Το περιοδικό θα εκδίδεται πλέον σε ηλεκτρονική
μορφή, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του
διαδικτύου.
―― Το περιοδικό του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, παίρνει πλέον τη μορφή
ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού εντύπου, διατηρώντας τις σταθερές του στήλες, κρατώντας ζωντανή την επικοινωνία με τις με τους
105.000 οικονομολόγους και λογιστές – φοροτεχνικούς, φιλοξενώντας άρθρα θεσμικών
παραγόντων, διακεκριμένων καθηγητών,
οικονομολόγων που εκφράζουν τις απόψεις
τους, σχολιάζουν την οικονομική κατάσταση,
καταθέτουν τους προβληματισμούς τους και
προτείνουν τρόπους για την ανάπτυξη και
την έξοδο από την ύφεση.
―― Στο νέο τεύχος τα «Οικονομικά Χρονικά»
εστιάζουν στους κινδύνους που απειλούν την
οικονομία λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης
του ελληνικού προγράμματος και στην επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας με τους
Θεσμούς για τα νέα μέτρα, τους στόχους για
τα πρωτογενή πλεονάσματα μετά το 2018 και
τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη διευθέτηση
του χρέους.
―― Η οικονομία κινείται μεταξύ αβεβαιότητας και αναμονής και διαφαίνεται ανησυχία

και ανυπομονησία που σχετίζεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και, συνακόλουθα, με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
οικονομίας.
―― Οσο καθυστερεί η επίτευξη μιας συμφωνίας παρατείνει την αβεβαιότητα σε μια
περίοδο που οι συνθήκες σταθερότητας στην
οικονομία είναι αναγκαίες ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να υπάρξει ανάκαμψη το 2017.
―― Στα άρθρα που φιλοξενούνται στο νέο
τεύχος, οι αρθρογράφοι επισημαίνουν ότι η
οικονομία δεν θα τεθεί σε θετική τροχιά χωρίς άρση της αβεβαιότητας, που εξακολουθεί
να είναι ιδιαίτερα βαθιά και χωρίς δομικές
προσαρμογές που θα δώσουν ουσιαστική
αναπτυξιακή ώθηση. Μοναδικό «κλειδί» για
επιστροφή στην ανάπτυξή θεωρείται ότι αποτελεί η σημαντική αύξηση των επενδύσεων
και συνακόλουθα των εξαγωγών.
―― Την ίδια ώρα η αβεβαιότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, για δεύτερη φορά, προκαλεί μονιμότερες
βλάβες στις συμπεριφορές των καταθετών.
Ίσως αυτό αποτελεί σοβαρότερο λόγο για να
κλείσουν οι τραπεζικές εκκρεμότητες το συντομότερο δυνατόν.
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αρθρογραφια

ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΉ

Ποιο είναι ένα από τα βασικά προβλήματα στη διαχείριση της κατάστασης κρίσης στην
ελληνική οικονομία, την τελευταία επταετία των μνημονίων;

Του Κωνσταντίνου Κόλλια

Το γεγονός ότι δε θέλουμε να πούμε εμείς, ως Ελληνική Δημοκρατία, πως πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις, πως όλες αυτές οι παρεμβάσεις είναι δικές μας πρωτοβουλίες.
Το γεγονός ότι δεν θέλουμε να αναλάβουμε την περιβόητη ιδιοκτησία του προγράμματος. Αυτό έχει οδηγήσει στη λανθασμένη προσέγγιση της πολιτικής διαπραγμάτευσης,
κάθε φορά, που έρχονται οι εκπρόσωποι των δανειστών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση του κλεισίματος των εκάστοτε αξιολογήσεων, από λίγες ημέρες έως και πολλούς
μήνες, όπως αυτή, για την οποία συζητάμε αυτή την περίοδο.

Πρόεδρου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το αποτέλεσμα όλων αυτών;
Σημαντική επιδείνωση σε αυτό, που αποκαλούμε “πραγματική οικονομία”… μια κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται, δυστυχώς, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στην
καθημερινότητα των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών, και, φυσικά, των υπολοίπων
εργαζομένων.
Πλέον, η όποια επίπτωση από αυτό το κλίμα έρχεται να προστεθεί σωρευτικά επιβαρυντικά στα όσα ήδη επιβαρύνουν την ελληνική οικονομία. Και όλα αυτά καταγράφονται στην εξέλιξη όλο και περισσότερων δεικτών, που αποτελούν βαρόμετρο. Είναι
ξεκάθαρο ότι η ελληνική οικονομία είναι μια οικονομία σε αναμονή. Και, όσο ταχύτερα
επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, τόσο ταχύτερα θα επουλωθούν και οι πληγές της.
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αρθρογραφια

ΤΟ ΣΧΈΔΙΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΌΜΕΝΗ ΗΜΈΡΑ,
ΜΕΤΆ ΤΟ ΚΛΕΊΣΙΜΟ
ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

Του Νίκου Παππά
Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

―― Η ελληνική Κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο του 2015 εκκίνησε –μετά από εντολή του
ελληνικού λαού- μια δύσκολη και βαθιά, αλλά απολύτως απαραίτητη και ουσιαστική διαπραγμάτευση με τους θεσμούς. Μέσα από
έντονες διαβουλεύσεις καταλήξαμε, μεταξύ
άλλων, στη μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως αυτοί είχαν υπογραφεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Στόχος
μας ήταν να δώσουμε ανάσα στην κοινωνία και
να σώσουμε την οικονομία από την ασφυξία,
κάτι που επιτύχαμε με τη μείωση της επιπλέον
«προγραμματιζόμενης» (για τέσσερα έτη) λιτότητας, ύψους 20 δισ. ευρώ.
―― Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσής μας
δεν έμεινε «κρυμμένο» στα συρτάρια κάποιου
Υπουργείου. Η συγκεκριμένη συμφωνία τέθηκε –για πρώτη φορά- στην κρίση του ελληνικού
λαού, ο οποίος ανανέωσε την εντολή του προς
την Κυβέρνησή μας. Οι πολίτες άκουσαν όσα,
με ειλικρίνεια, του είπαμε για το τι πετύχαμε
από τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές και
τι όχι. Και τελικά αποφάσισαν να εγκρίνουν την
προσπάθειά μας.
―― Βεβαίως, την πρόθεσή μας να ακούμε κάθε στιγμή τη βούληση του ελληνικού λαού την
είχαμε αποδείξει λίγο νωρίτερα όταν, στο πιο
κρίσιμο σημείο της διαπραγμάτευσης, προσφύγαμε και πάλι στην κρίση του, μέσω του δημοψηφίσματος. Και σε εκείνη την περίπτωση

ζητήσαμε και πήραμε την εντολή να παλέψουμε για μια καλύτερη Συμφωνία. Ο ελληνικός
λαός μας έκανε ισχυρότερους με την ψήφο του
και τα καταφέραμε.
―― Σήμερα, η συμφωνία τηρείται από την ελληνική πλευρά στο ακέραιο. Την ίδια στιγμή,
η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και λαμβάνει πληθώρα μέτρων για να υποστηρίξει την κοινωνία,
για να την κρατήσει όρθια. Στις ως τώρα μας
παρεμβάσεις προωθήσαμε την προστασία της
α’ κατοικίας από τους πλειστηριασμούς για
τουλάχιστον 2 στους 3 δανειολήπτες, ανοίξαμε
την πρόσβαση στην Υγεία σε 2,5 εκατομμύρια
ανασφάλιστους συμπολίτες μας, προχωρήσαμε σε 3.500 προσλήψεις στην Υγεία (ενώ αναμένονται ακόμη 3.500 και έχουν εξασφαλιστεί
πιστώσεις για επιπλέον 8.200 προσλήψεις) και
23.000 προσλήψεις αναπληρωτών στην Παιδεία. Επίσης, μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες,
προσφέραμε στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τις 100 δόσεις, με τη μείωση του
φορολογικού συντελεστή με το όριο των 30.000
στο 22%, με την αποποινικοποίηση των οφειλών
προς το Δημόσιο (αυτό το όριο, από τις 50.000,
ευρώ έφθασε στις 100.000 ευρώ). Κι ακόμη,
θεσπίσαμε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, συνολικού ύψους 760 εκατ. ευρώ, από το
οποίο θα ωφεληθούν 700.000 συμπολίτες μας,
ενώ δεν θα πρέπει να αμελούμε τη στήριξη σε
1,6 εκατ. συνταξιούχους με το συνολικό ποσό
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“

Σήμερα, η συμφωνία τηρείται
από την ελληνική πλευρά στο
ακέραιο. Την ίδια στιγμή, η
Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και
λαμβάνει πληθώρα μέτρων για
να υποστηρίξει την κοινωνία,
για να την κρατήσει όρθια.

των 630 εκατ. ευρώ, που προέκυψε από την
υπεραπόδοση των εσόδων το 2016.
―― Την ίδια στιγμή, η οικονομία κατέγραφε
–στους τελευταίους μήνες του 2016- σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το πρωτογενές
πλεόνασμα «έκλεινε» για το προηγούμενο
έτος, κατά τις εκτιμήσεις μας, κοντά στο
3% του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 0,5%. Το ίδιο
μέγεθος έχει κλείσει στο υπερδιπλάσιο του
στόχου για το πρώτο δίμηνο του 2017. Κατά τη
δική μας διακυβέρνηση, η ανεργία μειώθηκε
κατά 4 μονάδες, δημιουργήθηκαν 230.000
θέσεις εργασίας, ενώ μόνο το φετινό Μάρτιο, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, είχαμε
θετικό ισοζύγιο σε προσλήψεις – απολύσεις
κατά 38.000 θέσεις εργασίας.
―― Η διαπραγμάτευση με τους δανειστές
επί της β’ αξιολόγησης βρίσκεται στην τελική
ευθεία. Οι καθυστερήσεις σε αυτήν, όμως,
δεν δύνανται –με βάση τα προαναφερθέντα
στοιχεία- να δικαιολογηθούν με βάση την οικονομική λογική. Πίσω από την καθυστέρηση
βρίσκονται μονάχα πολιτικές σκοπιμότητες.
Την ώρα που, ως Κυβέρνηση, στοχεύουμε
στην άμεση ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων
ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινά αποδεκτή
λύση, μακριά από παράλογες και ανεδαφικές απαιτήσεις, διαπιστώνουμε πως συγκεκριμένα κέντρα στην Ευρώπη επιθυμούν να
οδηγήσουν την ελληνική οικονομία σε ύφε-

ση και την ελληνική κοινωνία στο χείλος του
γκρεμού. Ξεκαθαρίζουμε, προς πάσα κατεύθυνση, πως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί,
όπως δεν συνέβη και στη διαπραγμάτευση
για την α’ αξιολόγηση.
Με το κλείσιμο της τρέχουσας αξιολόγησης
«ξεδιπλώνεται» το σχέδιο μας για την επόμενη ημέρα. Ένα σχέδιο που καθιστά την Ελλάδα κόμβο εμπορίου, μεταφορών, ενέργειας
και δικτύων και το οποίο έχει κάθε δυνατότητα να απογειώσει την ελληνική οικονομία.
Σας καλώ να ρίξετε μια ματιά στο χάρτη και
να δείτε τη μοναδική γεωστρατηγική θέση της
χώρας μας ακριβώς επάνω στο δρόμο μεταφοράς των προϊόντων από την Ανατολή στη
Δύση, νοτίως μιας αναπτυγμένης ευρωπαϊκής αγοράς 750 εκατομμυρίων ανθρώπων
και βορείως άλλων 400 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Βόρεια Αφρική, οι οποίοι –μόλις
η κατάστασή της σταθεροποιηθεί- θα έχουν
τεράστιες ανάγκες σε βασικά είδη και υπηρεσίες. Με τη διεθνή πολιτική των συνεργασιών
που αναπτύσσουμε, συμβάλλουμε στη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη συν-ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με τη συμμετοχή
και προς όφελος όλων των λαών της.
―― Αυτό είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο
για το δρόμο του ελληνικού λαού προς την ευημερία που του αξίζει. Και ουδείς δικαιούται
να μπει εμπόδιο ώστε να του τη στερήσει.

―― Στη μακρά αυτή διαδρομή ανάκαμψης
επιζητούμε την κρίσιμη συμβολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου, το οποίο άλλωστε είναι
θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της
Πολιτείας.
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ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ
ΛΌΓΩ ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΚΛΕΊΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ

Του Χρήστου Σταϊκούρα
Βουλευτή Φθιώτιδας,
Τομεάρχη Οικονομικών ΝΔ

Για ακόμη μία φορά βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές.
―― Παρακολουθούμε την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης να σέρνεται, την εκκρεμότητα
να παρατείνεται και την αβεβαιότητα και
την ανασφάλεια για την επόμενη ημέρα να
διογκώνονται.
―― Ταυτόχρονα, ρευστότητα στερείται από
την πραγματική οικονομία, ενώ η ένταξη στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αναβάλλεται και η συζήτηση για τις ουσιαστικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της βιωσιμότητας του
χρέους μετατίθεται.
Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση, με βάση το
3ο Μνημόνιο, θα έπρεπε να είχε κλείσει πριν
από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2016, ενώ
με βάση τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού πριν το Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου
2016.
―― Βρισκόμαστε ήδη στον Απρίλιο του 2017,
τα όρια έχουν προ πολλού ξεπεραστεί και τα
χρονικά ορόσημα έχουν παρέλθει, με τεράστιο κόστος, όπως αποδεικνύεται, για τη χώρα και την οικονομία.
―― Υπενθυμίζεται ότι η καθυστέρηση του
2015 και του 2016, φόρτωσε στους πολίτες ένα
τρίτο αχρείαστο Μνημόνιο, τους κεφαλαιακούς περιορισμούς που υφίστανται ακόμη
και σήμερα, τον οριζόντιο και αυτόματο «κόφτη», το αιώνιο Υπερταμείο αποκρατικοποι-

ήσεων και 9 δισ. ευρώ νέα μέτρα λιτότητας.
Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της τρέχουσας
αξιολόγησης έχει προσθέσει δημοσιονομικά
μέτρα, όπως είναι η περικοπή του αφορολόγητου και των συντάξεων για μετά τη λήξη
του προγράμματος, δηλαδή μετά το 2018.
Συνιστώντας, ουσιαστικά, το 4ο Μνημόνιο.
―― Τέλος, η καθυστέρηση έχει προσθέσει
κόστος στην οικονομία. Το οικονομικό κλίμα
επιδεινώθηκε, η καταναλωτική εμπιστοσύνη
υποχώρησε, οι επενδύσεις συρρικνώθηκαν,
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου διογκώθηκαν, θέσεις απασχόλησης χάθηκαν,
καταθέσεις αποσύρθηκαν, τα «κόκκινα δάνεια» αυξήθηκαν, το κόστος δανεισμού των
τραπεζών ενισχύθηκε, η χώρα «βούλιαξε» και
σέρνεται στην ύφεση.
―― Είμαστε μάλιστα η μοναδική Ευρωπαϊκή
χώρα σε ύφεση! Καθιστώντας τον αναπτυξιακό στόχο για το 2017 από εξαιρετικά φιλόδοξο, πλέον μη ρεαλιστικό.
―― Αν προσθέσουμε μάλιστα τις αστοχίες
της κυβέρνησης σε άλλα πεδία πολιτικής, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η χώρα έχει
περάσει από την κρίση στην παρακμή.
―― Αυτό είναι, συνολικά, το κόστος της
αναξιοπιστίας, της αναποτελεσματικότητας
και των ιδεοληψιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει σε μία
διαφορετική οικονομική πολιτική.
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―― Με την εμπροσθοβαρή υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών με «αναπτυξιακό πρόσημο», τις οποίες η Κυβέρνηση, από αβελτηρία ή αλλεργία, δεν προωθεί.
―― Με την υλοποίηση των αποκρατικοποιήσεων στις οποίες η κυβέρνηση δεσμεύτηκε,
και τις οποίες διαρκώς υπονομεύει.
―― Με την ενίσχυση της ρευστότητας στην
πραγματική οικονομία, μέσα από την αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου και την
λήψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση
του προβλήματος των «κόκκινων δανείων»
στο τραπεζικό σύστημα.
―― Με την αλλαγή του μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής, μέσα από τη σταδιακή
μείωση των φορολογικών συντελεστών, με
ισοδύναμα από το σκέλος των δαπανών.
―― Με την επιμονή στην ανάγκη μείωσης
των δημοσιονομικών στόχων μετά το τρέχον
Πρόγραμμα, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για περαιτέρω μειώσεις φορολογικών συντελεστών.
―― Και, τέλος, με την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για την

“

Είμαστε η μοναδική
ευρωπαϊκή χώρα
σε ύφεση! Καθιστώντας
τον αναπτυξιακό στόχο
για το 2017 από εξαιρετικά
φιλόδοξο, πλέον μη
ρεαλιστικό
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αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί
από τον Μάρτιο του 2016, και το οποίο θα μας
οδηγήσει από μια οικονομία βασισμένη στην
κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων, σε μια
ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία,
προσανατολισμένη στις επενδύσεις, τις εξαγωγές και την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων κάθε κλάδου.
―― Βασικό συστατικό μπορεί να αποτελέσει
η επένδυση στις ενδογενείς πηγές ανάπτυξης, δίνοντας έμφαση στη γνώση μέσω της
διαμόρφωσης ενός ποιοτικού, ανοικτού,
εξωστρεφούς, διεθνοποιημένου συστήματος
εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με την
καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την επιχειρηματικότητα, προσαρμοσμένο απόλυτα
στην ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα.
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ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΆ
ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ
Υπάρχει στο δημόσιο διάλογο τα τελευταία χρόνια η διάθεση, είτε για λόγους μικροκομματικούς, είτε για την εξυπηρέτηση μικρόψυχων συμφερόντων ή ακόμη χειρότερα από άγνοια
γύρω από τις βασικές λειτουργίες της οικονομίας, να επιρρίπτονται ευθύνες εκατέρωθεν για
τις κακοδαιμονίες που μαστίζουν τη χώρα μας. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να επιρρίψουν οι μεν τις ευθύνες τους στους δε και να πείσουν τους αδαείς για την αθωότητά τους,
πάντα με μια δόση υστεροβουλίας.
Η μεγάλη διαμάχη γίνεται κυρίως, με ιδεολογική ενίοτε χροιά, αν για την κακή μας κατάσταση
φταίει το κράτος ή ο ιδιωτικός τομέας. Και αν καταλήξουμε στον ένα, ο άλλος παραδίδεται
αθώος στην αντίληψη των αδαών.
Η αλήθεια είναι ότι για να γίνει ένα μεγάλο κακό, όπως και καλό, χρειάζεται η συνέργεια
πολλών παραγόντων ταυτόχρονα. Όμως τα συμπεράσματα για τις επιμέρους ευθύνες ας τα
αφήσουμε στους ιστορικούς του μέλλοντος να τα μελετήσουν και ας ασχοληθούμε με τις
προοπτικές που έχει αυτή η χώρα όχι μόνο να βγει από την κρίση, αλλά και να ευημερήσει, κάτι
άλλωστε που ταιριάζει πιο πολύ στον γράφοντα.

Διαπίστωση πρώτη

Του Χαράλαμπου Γκότση
Πρόεδρου Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

1
―― Η χώρα μας διαθέτει πλέον επαρκείς,
σύγχρονες υποδομές. Όπως προκύπτει από
μελέτες, τις προηγούμενες δεκαετίες η χώρα
δεν ήταν ελκυστική στις άμεσες ξένες επενδύσεις, επειδή πράγματι δε διέθετε επαρκείς
υποδομές. Αυτή τη στιγμή με την αποπεράτωση των αυτοκινητοδρόμων έχουμε στη
διάθεσή μας ένα σύγχρονο υψηλών προδιαγραφών οδικό δίκτυο το οποίο προσφέρει
γρήγορη και ασφαλή μετάβαση προσώπων
αλλά και μεταφορά εμπορευμάτων και πρώτων υλών από άκρη σε άκρη της χώρας.
―― Σε διαδικασία βελτίωσης βρίσκεται επίσης και το σιδηροδρομικό δίκτυο που έχει
καθυστερήσει. Τα μεγάλα λιμάνια Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης εξελίσσονται από πλευράς
υποδομών, αυξάνοντας τη χωρητικότητά
τους. Τα αεροδρόμια εκτός του Ελ Βενιζέλος,
που κάθε χρόνο μας εκπλήσσει θετικά, προχωρούν στην ανακατασκευή και εκσυγχρονι

σμό τους με αποτέλεσμα μια θεαματική αύξηση του τουρισμού. Η αυτοματοποίηση και
ψηφιοποίηση των τεχνολογικών
υποδομών τόσο στον δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα, που προσθέτει ευκαιρίες
ανάπτυξης προστιθέμενης αξίας, βρίσκεται
επίσης σε καλό στάδιο.
―― Εκεί όμως που υπερτερούμε ακόμη και
από μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες είναι στο
ότι διαθέτουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό από τα καλύτερα στον κόσμο. Σκοπίμως δεν αναφέρθηκα στη γεωπολιτική μας θέση και στο καλό μας κλίμα που
ευνοεί σημαντικές δραστηριότητες, αλλά
ούτε και στην πρωτοπόρα ναυτιλία μας.
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Διαπίστωση δεύτερη

2
―― Η επιτυχής αξιοποίηση των σημαντικών αυτών συγκριτικών
πλεονεκτημάτων, μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα, αφού αντιμετωπιστούν ορισμένα σημαντικά ζητήματα στη λειτουργία του
κράτους:
―― 1.Απομάκρυνση των εμποδίων κυρίως με μια μεταρρύθμιση σε βάθος του κράτους με ταυτόχρονη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας κάτω από αυστηρούς κανόνες και εποπτεία!
―― 2.Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο σε ότι αφορά τη φορολογία,
εισφορές, επιβαρύνσεις προς τρίτους που εκτροχιάζουν τον επιχειρηματικό προγραμματισμό και ανατρέπουν τις προσδοκίες
για τις αποδόσεις των επενδυμένων κεφαλαίων.
―― 3.Ταχεία και δίκαιη απονομή δικαιοσύνης που συνεπάγεται μικρότερο κόστος και προάγει το αίσθημα λειτουργίας του
κράτος δικαίου.
―― 4.Διαφάνεια παντού με ηλεκτρονικές προμήθειες και αναθέσεις που θα αναρτώνται στο διαδίκτυο, καθώς και υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.
―― 5.Στους παραβάτες θα πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές
κυρώσεις που να εκτείνονται μέχρις αποκλεισμού από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πλην του μισθωτού.
―― 6.Νομοθέτηση αποκλιμακούμενης φορολογικής επιβάρυνσης όταν το κράτος επιτυγχάνει τους εισπρακτικούς του
στόχους.
―― 7. Να ολοκληρωθούν τμήματα του κτηματολογίου που είναι
σημαντικά για την εγκατάσταση και διενέργεια επενδύσεων.

την ελληνική επιχειρηματικότητα κι άλλα. Να αποτινάξει όλες
τις κακές συνήθειες του παρελθόντος και να προσαρμοσθεί στις
απαιτήσεις του μέλλοντος. Η πιθανότερη εκδοχή, παρά τις τελευταίες αναταράξεις, είναι ότι θα συνεχίσουν να επιχειρούν
σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, που σημαίνει ότι θα
πρέπει να ξεχάσουν τις business as usual με το κράτος. Απαιτείται συνεπώς βηματισμός με τον ανταγωνισμό σε κάθε τομέα
δραστηριοποίησης. Μ ´άλλα λόγια γρήγορη προσαρμογή για να
μη μείνουμε πίσω και καινοτομία για να προπορευτούμε!
―― Η μάχη του ανταγωνισμού δεν κερδίζεται βέβαια με την
αποφυγή των υποχρεώσεών μας προς το κράτος, στα ταμεία
και στους εργαζόμενους, αλλά με την παραγωγή και διάθεση
ολονέν και καλύτερων, ποιοτικών, εξωστρεφών εμπορεύσιμων
προϊόντων που να τις καθιστούν αρχικά εθνικούς πρωταθλητές
και στη συνέχεια γιατί όχι και παγκόσμιους. Παραδείγματα
υπάρχουν πολλά ελληνικών, παραγωγικών επιχειρήσεων με
εκπληκτικά αποτελέσματα. Ακόμη και σε τομείς που βρίσκονται σε συρρίκνωση ξεπηδούν νέοι, σύγχρονοι επιχειρηματικές
που καλύπτουν τα όποια κενά αφήνουν πίσω τους και όχι μόνο.
―― Σαφώς υπάρχουν εμπόδια, όπως η φορολογική επιβάρυνση, όμως μην ξεχνάμε και τις ελαφρύνσεις που προέρχονται από
το χαμηλότερο κόστος εργασίας, την πτώση της τιμής του Ευρώ,
χαμηλότερα ενοίκια, αλλά και τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση
των επιτοκίων. Άλλωστε για τις υγιείς, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, άνοιξαν ήδη κανάλια απευθεί ας χρηματοδότησης από
το κοινό με την έκδοση εταιρικών ομολόγων για μεγαλύτερα
ποσά , όπως και το άλλα εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία
π. χ. το Crowdfunding για τις μικρότερες. Και τέλος να μην
ξεχνάμε ότι το επιχειρείν δεν έχει μόνο δικαιώματα αλλά και
υποχρεώσεις.

Διαπίστωση Τρίτη

Συμπέρασμα

3

Σ

―― Μήπως και ο ιδιωτικός τομέας είναι εξίσου με τον κρατικό
προβληματικός;
―― Εδώ τα πράγματα είναι πιο σύνθετα! Χωρίς αμφιβολία
διαθέτουμε επιχειρηματίες με υψηλή νοημοσύνη, πρόθυμους
να αναλάβουν ρίσκο, ικανούς να αντιμετωπίσουν με επιτυχία
κάθε δυσκολία που τους παρουσιάζεται, κάτι που απέδειξαν
άλλωστε στα χρόνια της δεκαετούς κρίσης που διανύουμε και
για την οποία δεν υπάρχει όχι μόνο υπόδειγμα προσαρμογής και
εξόδου αλλά ούτε η παραμικρή αναφορά σε κάποιο Textbook
για το Management που να αναφέρεται σε τέτοια επιτυχημένα
περιστατικά.
―― Όμως η διασφάλιση διατηρήσιμης ανάπτυξης απαιτεί από

―― Τόσο ο κρατικός τομέας, όσο και ο ιδιωτικός, έχουν τη συνευθύνη τους όχι μόνο για τη δημιουργία της κρίσης αλλά και
την πρόκληση για την έξοδο από αυτή. Εκείνο που έχει σημασία είναι να βοηθήσουμε όλοι να κλείσει η πρώτη πράξη αυτού
του εφιαλτικού έργου που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια και στη
συνέχεια θα υπάρξει αρκετός χρόνος ώστε να επιμερίσουμε τις
ευθύνες που αναλογούν στον καθένα και οι οποίες υφίστανται
με βεβαιότητα.

Προγράμματαασφάλισηςαστικήςευθύνηςσε
προνομιακέςτιμέςγιατουςλογιστέςφοροτεχνικούς
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
ασφάλισης εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο
(ΟΕΕ), κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών
των ενεργειών του για στήριξη των λογιστών
φοροτεχνικών για ασφάλιση επαγγελματικής
φοροτεχνικών, ειδικά σήμερα με τις αυξημένες
ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής
επαγγελματικές υποχρεώσεις και ευθύνες
τους δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο οιπου αντιμετωπίζουν από τις συνεχείς παρεμκονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα μας,
βάσεις της Φορολογικής Διοίκησης.
εξασφάλισε προνομιακές τιμές σε ΠροΤο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας
γράμματα τριών Ασφαλιστικών ΕταιΑσφάλιση
δεν έχει καμία ανάμειξη ή διαμερειών για την ασφάλισή τους σε
σολάβηση μεταξύ της ασφαλιστιΕπαγγελματικής
θέματα αστικής ευθύνης.
κής εταιρείας και του λογιστή
Ευθύνης
με μεγάλη έκπτωση
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
φοροτεχνικού και επισημαίνεται
στα
ισχύοντα
τιμολόγια
πλαίσιο, ο κάθε λογιστής φοροότι η επιλογή της ασφαλιστικής
εταιρείας εναπόκειται στη διακριτεχνικός που παρέχει υπηρεσίες
μια προσφορά του ΟΕΕ
στα μέλη του
τική ευχέρεια και επιλογή του λογιέναντι αμοιβής έχει επαγγελματική
στή φοροτεχνικού. Για την ενημέρωση
ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα με
των λογιστών φοροτεχνικών σχετικά με την
βάση τους νόμους και τους κανόνες της δεασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τις
οντολογίας οι οποίοι διέπουν την επαγγελματική
προτάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών προτου δραστηριότητα.
ϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές
Η πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηρίου
υπηρεσίες (απόκτηση κλειδαρίθμου) του ΟΕΕ.
Ελλάδας για προσφορά προνομιακών πακέτων
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Η ΕΝΊΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ
ΩΣ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΊΑ

Του Παναγιώτη Λιαργκόβα
Καθηγητή Πανεπιστήμιου
Πελοποννήσου & Συντονιστή
του Γραφείου Προϋπολογισμού
του Κράτους στη Βουλή
των Ελλήνων

―― Κατά τη διάρκεια της κρίσης, συγκεκριμένες ομάδες ατόμων βιώνουν την ανεργία
και συχνά περιθωριοποιούνται. Σ’ αυτές,
ανήκουν οι νέοι, τα άτομα με περιορισμένες
ή ασύμβατες δεξιότητες με την αγορά εργασίας, οι γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες,
μακροχρόνια άνεργοι καθώς και άτομα που
ανήκουν σε εθνικές μειονότητες.
―― Ο αριθμός των ανέργων που τελικά βρίσκει εργασία μέσω του ΟΑΕΔ είναι μικρός
και η πλειονότητα παραμένει στην ανεργία,
χάνοντας οποιοδήποτε κίνητρο για την αναζήτηση εργασίας. Το διάστημα 2008-2013,
μόνο 1 στους 8 άνεργους κατάφεραν να βρουν
πλήρη απασχόληση σε διάστημα 3 ετών. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, το εργατικό δυναμικό της χώρας φθίνει ακολουθώντας τη μείωση του πληθυσμού
των ατόμων ηλικίας άνω των 15 ετών. Ενώ 2
στους 3 ανέργους είναι μακροχρόνια άνεργοι.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΔ, τον Ιανουάριο του 2017, τα άτομα που βρίσκονται σε
κατάσταση ανεργίας πάνω από 1 χρόνο, ήταν
500.401.
―― Να σημειώσουμε, ότι οι θέσεις απασχόλησης που μειώνονται και αφορούν τον
δημόσιο τομέα μετατρέπονται σε θέσεις συνταξιοδότησης ενώ αντίθετα από τις θέσεις
που μειώνονται και δε συνδέονται άμεσα με
το δημόσιο τομέα, 2 μετατρέπονται σε θέσεις

συνταξιοδότησης και 8 σε θέσεις ανεργίας.
Πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το
γεγονός ότι ο δείκτης εξάρτησης καθώς και το
κόστος περίθαλψης και συνταξιοδότησης αυξάνει. Επίσης, η μετανάστευση προς αναζήτηση εργασίας συρρικνώνει τις παραγωγικές
και αναπαραγωγικές ηλικίες. Άμεση απόρροια των παραπάνω, είναι η συνεχής αύξηση
των οικονομικών βαρών που αφορούν τους
ηλικιωμένους.
―― Σε μια κοινωνία που συνεχώς γηράσκει,
αν θέλουμε να αναφερόμαστε σε εργασία και
ανάπτυξη, θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα
στις δεξιότητες. Η σύνδεση της εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας είναι επιτακτική.
Η ανάπτυξη ενός μοντέλου, διάγνωσης των
αναγκών της αγοράς εργασίας, ενίσχυσης
των πληροφοριών που την αφορούν καθώς
και παρακολούθησης των αλλαγών στον πεδίο των δεξιοτήτων, θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη. Επιπλέον, ένα άλλο ερώτημα που
θα έπρεπε να μας απασχολεί, είναι ποιους,
σε ποιο αντικείμενο και με ποιόν τρόπο τους
εκπαιδεύουμε. Η ενίσχυση της μάθησης θα
πρέπει να καλύπτει όλο τον εργασιακό βίο
και να αρχίσει να περιλαμβάνει πλέον και
τα λεγόμενα soft skills. Δεν αρκούν οι πανεπιστημιακοί τίτλοι αλλά χρειάζονται και οι
δεξιότητες. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν
χρήσιμη, η συμμετοχή και των κοινωνικών
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εταίρων στο σχεδιασμό και παρακολούθηση
διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης.
―― Η δημιουργία ενός παρατηρητήριου παρακολούθησης διεθνών πρακτικών, θα συνέβαλε σημαντικά, παρά το γεγονός ότι όλα τα
μοντέλα δεν είναι εξαγώγιμα. Για παράδειγμα, η Γαλλία εφαρμόζει πολιτικές απασχόλησης για την μετάβαση στην πράσινη οικονομία. Στην Τουρκία, υλοποιούνται προγράμματα μαθητείας σε θέσεις που υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Στην Αυστραλία, γίνεται
συστηματικά η προώθηση καλών πρακτικών
για την απασχόληση ενώ ταυτόχρονα έχουν
αναπτύξει ένα «οικοσύστημα δεξιοτήτων»
(προώθηση καινοτομίας, δημιουργία μονοπατιών καριέρας, έλεγχοι δεξιοτήτων

“

Εάν, η κυβέρνηση υλοποιήσει
τις μεταρρυθμίσεις, περιορίσει
τη γραφειοκρατία και
επενδύσει περισσότερο στην
εκπαίδευση, την καινοτομία και
την έρευνα, μπορεί να δώσει
ώθηση στην απασχόληση

και προώθηση εκπαίδευσης για την κάλυψη
κενών στις δεξιότητες). Στη Σουηδία, λειτουργούν συμβούλια για την ασφάλεια της
εργασίας. Τέλος, στη Σιγκαπούρη, παρέχεται οικονομική ενίσχυση για την εύρεση εργασίας και την ευέλικτη απασχόληση ενώ παράλληλα αναπτύσσονται νέες πρακτικές διοίκησης. Τέλος, το Ισραήλ φημίζεται για την
αγροτική οικονομία και την κουλτούρα των
startups. Η μελέτη των παραπάνω πρακτικών μπορούν να συνδράμουν στη δημιουργία
ενός αναπτυξιακού μοντέλου, που τόσο πολύ
χρειαζόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή.
―― Εάν, η κυβέρνηση υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις, περιορίσει τη γραφειοκρατία και
επενδύσει περισσότερο στην εκπαίδευση,
την καινοτομία και την έρευνα, μπορεί να
δώσει ώθηση στην απασχόληση. Ωστόσο, οι
πολιτικές που αφορούν την απασχόληση θα
πρέπει να έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα
και να φροντίζουν για την αποδοτική κατανομή των λιγοστών πόρων.
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ΑΠΟΜΌΧΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

Του Παναγιώτη Ε. Πετράκη
Καθηγητή ΕΚΠΑ

―― Εδώ και ένα έτος, περίπου, φαίνεται να
αποκτά δυναμική η διαδικασία απομόχλευσης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος,
μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών (Διάγραμμα 1). Η επίπονη, για την οικονομική δυναμική, διαδικασία μείωσης των ιδιωτικών
χρεών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση πριν
μπορέσει το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα να αναλάβει τον ρόλο του χρηματοδότη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
―― Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα
1, μετά από αργή αποκλιμάκωση αρκετών
ετών, η αναλογία ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού τομέα προς το ΑΕΠ άρχισε να μειώνεται ταχύτερα κατά τη διάρκεια του 2016
(εξαιτίας των θετικών, αν και αναιμικών,
ρυθμών μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας), με τον βαθμό «τραπεζικής μόχλευσης»
της οικονομίας να επιστρέφει στα επίπεδα
του 2009. Είναι ενδεικτικό πως εάν η ελληνική οικονομία δεν είχε συρρικνωθεί κατά
25% κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο ρυθμός
απομόχλευσης θα προσέγγιζε τον αντίστοιχο
της ΖτΕ.
―― Μία σειρά από παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή
βρίσκονται στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών. Πρόσφατα κατατέθηκαν οι σχετικές διατάξεις για
εικοσαετή περίοδο φορολογικής απόσβεσης

των ζημιών από διαγραφές, αναδιαρθρώσεις
και μεταβιβάσεις απαιτήσεων (ένα σημείο
που δεν φαίνεται να δημιουργεί ουσιαστικές
αντιπαραθέσεις και –συνεπώς– θα μπορούσε
να έχει οριστικοποιηθεί νωρίτερα). Εκκρεμεί
ακόμα, όμως, μία σειρά από πρωτοβουλίες
στο κρίσιμο «μέτωπο» των μη-εξυπηρετούμενων στοιχείων ενεργητικού:
•Η θέσπιση ασυλίας για τα τραπεζικά στελέχη που θα συμφωνήσουν σε απομειώσεις, αναδιαρθρώσεις και μεταβιβάσεις δανείων, η οποία κρίνεται απαραίτητη
για την ταχύτερη αναδιάρθρωση επισφαλών
απαιτήσεων (η σχετική διάταξη αναμενόταν
στο νομοσχέδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση
τον Φεβρουάριο, κάτι –όμως– που δεν επιβεβαιώθηκε).
•Η οριστικοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού που θα επιτρέψει την
ταχύτερη συμφωνία μεταξύ πιστωτών και
βιώσιμων επιχειρήσεων.
•Η νομοθέτηση των ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών που θα συνεισφέρει σημαντικά, αφενός σε ό,τι αφορά το «μέτωπο» των
στρατηγικών κακοπληρωτών και, αφετέρου,
σε περιπτώσεις δανειοληπτών που συναινούν
στην εκποίηση ενεχύρων τους, με σκοπό την
απαλλαγή τους από δανειακές υποχρεώσεις.
•Οι μεταβιβάσεις μη-εξυπηρετού-
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Διάγραμμα 1 Συνολικό ενεργητικό τραπεζών προς ΑΕΠ.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το 4ο τρίμηνο 2016.

Διάγραμμα 2 Σωρευτική μεταβολή στις καταθέσεις επιχειρήσεων
& νοικοκυριών σε σχέση με το σημείο 0 (Ιούνιος 2012
& Ιούλιος 2015, αντίστοιχα). Τα ποσά απεικονίζονται σε δισ. ευρώ.

Πηγή: ECB, Eurostat, AMECO & ΤτΕ.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΤτΕ.

Σημείωση: Η διακεκομμένη .γραμμή απεικονίζει το αντίστοιχο μέγεθος,
υπό την υπόθεση πως το ελληνικό ΑΕΠ παραμένει αμετάβλητο μετά
το 2ο τρίμηνο του 2010.

μενων δανείων που, λόγω μικρού ενδιαφέροντος, παραμένουν
σε προκαταρκτικό στάδιο, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να επιλέγουν την «εσωτερική» διαχείριση από εξειδικευμένες θυγατρικές, αντί της άμεσης διάθεσης μέρους του χαρτοφυλακίου
τους. Η επιλογή αυτή, όμως, μεταφέρει στο απώτερο μέλλον τα
όποια οφέλη, επιβραδύνοντας τη διαδικασία αναδιάρθρωσης
των τραπεζικών ισολογισμών.
Οι συνέπειες της καθυστέρησης
―― Η καθυστέρηση στην υλοποίηση των παραπάνω σημείων
μειώνει το διαθέσιμο χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα
πρέπει να επιτευχθούν οι αυστηροί επιχειρησιακοί στόχοι που
παραμένουν αμετάβλητοι, ανεξαρτήτως της πορείας της διαπραγμάτευσης (όπως επιβεβαίωσε σε πρόσφατη επίσκεψή της
στην Αθήνα η επικεφαλής του SSM). Ως γνωστόν, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να μειωθούν κατά 12,4 δισ. ευρώ
εντός του 2017 και, συνολικά, κατά 38 δισ. ευρώ έως το 2019.
―― Η διεθνής εμπειρία (με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα
αντιμετώπισης των επισφαλειών στο Ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αρχές της δεκαετίας
του 2000) αποδεικνύει πως η κεφαλαιακή επάρκεια, παρότι
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, δεν επαρκεί για την βιωσιμότητα ενός τραπεζικού τομέα που αντιμετωπίζει πρόβλημα μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Απαιτείται, παράλληλα, ταχύτατη αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού.
―― Η διατήρηση του τραπεζικού τομέα στη σημερινή προβληματική κατάσταση (zombie banks) καθυστερεί τη διαδικασία
απομόχλευσης, καθιστώντας απαγορευτική την ανάληψη του
ρόλου του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χρη-

ματοδότηση της ιδιωτικής οικονομίας. Η σημασία του σημείου
αυτού πολλαπλασιάζεται σε μία αμιγώς τραπεζοκεντρική οικονομία δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για την επίτευξη των
προβλέψεων μεγέθυνσης χωρίς παράλληλη χρηματοδότηση του
ιδιωτικού τομέα (credit-less recovery).
―― Η ολοκλήρωση των παραπάνω σημείων θα επέτρεπε την
αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, επιταχύνοντας την αναδιάρθρωση των ισολογισμών των
τραπεζών. Δεν είναι τυχαίο που τις τελευταίες ημέρες κυκλοφόρησαν σενάρια για ενδεχόμενο «προσύμφωνο» σχετικά με τα
μέτρα του τραπεζικού συστήματος, πριν την ολοκλήρωση της
διαπραγμάτευσης στα υπόλοιπα ανοικτά «μέτωπα» (εργασιακές σχέσεις, ασφαλιστικό και αγορά ενέργειας).
Βέβαια, μία καθολική συμφωνία, θα συνεισέφερε σημαντικά
στη διαδικασία απομόχλευσης καθώς θα παρείχε ρευστότητα
(αν και όχι εντυπωσιακή, καθώς αναμένεται αποκλιμάκωση
των παρεμβάσεων της ΕΚΤ) στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα
με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Ακόμα σημαντικότερο, όμως, θα
ήταν το αποτέλεσμα της συμφωνίας, για την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης στην πορεία της ελληνικής οικονομίας.
―― Έως τότε, δεν είναι εύκολο να αναμένουμε επιστροφή καταθέσεων, οι οποίες πλέον καταγράφονται χαμηλότερα του
(έως σήμερα;) χειρότερου σημείου (Ιούλιος 2015, Διάγραμμα 2).
―― Συγχρόνως, η αβεβαιότητα και η έλλειψη εμπιστοσύνης
προς το τραπεζικό σύστημα, για δεύτερη φορά, προκαλεί μονιμότερες βλάβες στις συμπεριφορές των καταθετών. Ίσως αυτό
αποτελεί σοβαρότερο λόγο για να κλείσουν οι τραπεζικές εκκρεμότητες το συντομότερο δυνατόν.
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ΟΙ ΒΡΑΧΥΧΡΌΝΙΕΣ
ΤΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΊΑ ΤΟΥΣ

Του Νίκου Βέττα
Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ
και Καθηγητή του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών

―― Στην πιο πρόσφατη μέτρησή του από το
ΙΟΒΕ, τον Φεβρουάριο, o Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην ελληνική οικονομία υποχωρεί σημαντικά, στις 92,9 μονάδες, φτάνοντας, μετά από μια πρόσκαιρη σταθεροποίηση τους περασμένους μήνες, στο επίπεδο
όπου βρέθηκε και τον Νοέμβριο.
Στους επιμέρους τομείς, με εξαίρεση τη βιομηχανία, σημειώθηκε πτώση, η οποία είναι
περισσότερο ισχυρή στο λιανικό εμπόριο και
τις κατασκευές. Σημαντική κάμψη υπήρξε και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η
οποία έπεσε στο επίπεδο του περασμένου
Απριλίου, που ήταν και το χαμηλότερο από
τον Αύγουστο του 2013. Η διαφοροποίηση
στις προσδοκίες του βιομηχανικού τομέα
οφείλεται κυρίως στις βελτιωμένες προβλέψεις των επιχειρήσεων του κλάδου για την
εξαγωγική του δραστηριότητα στους προσεχείς μήνες. Αντίθετα, η φθίνουσα τάση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης φαίνεται πως
αντανακλά και την προσδοκία μελλοντικών
δημοσιονομικών μέτρων όσο η συμφωνία για
την τρέχουσα αξιολόγηση του προγράμματος εκκρεμεί. Καθώς ο Δείκτης Οικονομικού
Κλίματος καταγράφει πρόδρομες τάσεις, η
υποχώρησή του είναι αρνητική εξέλιξη και
υποδηλώνει πίεση στις επενδυτικές και καταναλωτικές αποφάσεις στο άμεσο μέλλον.
Την ίδια ώρα, η πρόσφατη αναθεώρηση

των μακροοικονομικών δεδομένων από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ για το τελευταίο τρίμηνο του 2016,
χαμηλώνει την εκτίμηση αφενός για την ανάπτυξη συνολικά στο περασμένο έτος και αφετέρου για τη δυναμική που αναπτύσσεται στο
τρέχον.
―― Με βάση τα νέα δεδομένα, η μεγέθυνση της οικονομίας το 2016 φαίνεται πως θα
μετρηθεί κοντά στο μηδέν, χωρίς να αποκλείονται βέβαια περαιτέρω αναθεωρήσεις.
Επισημαίνοντας, ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν
θα φέρνει συνολικά το περασμένο έτος χαμηλότερα από την αρχική πρόβλεψη του κρατικού προϋπολογισμού, η ύφεση που καταγράφεται στο τρέχον διάστημα υποδηλώνει πως
στην οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται αρνητική δυναμική. Επιμέρους δείκτες
επίσης δείχνουν αδυναμία. Συνολικά στην
οικονομία επικρατεί αβεβαιότητα και διαφαίνεται ανησυχία και ανυπομονησία που
σχετίζεται με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και, συνακόλουθα, με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας.
―― Η συνθετική εξέταση των ποσοτικών δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα, σύμφωνα
άλλωστε και με την οικονομική λογική, πως η
οικονομία δεν θα τεθεί σε θετική τροχιά χωρίς άρση της αβεβαιότητας, που εξακολουθεί
να είναι ιδιαίτερα βαθιά και χωρίς δομικές
προσαρμογές που θα δώσουν ουσιαστική
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“

H οικονομία δεν θα τεθεί
σε θετική τροχιά χωρίς
άρση της αβεβαιότητας,
που εξακολουθεί να
είναι ιδιαίτερα βαθιά
και χωρίς δομικές
προσαρμογές που θα
δώσουν ουσιαστική
αναπτυξιακή ώθηση

αναπτυξιακή ώθηση. Μάλλον γίνεται σταδιακά κατανοητό
πως η σημαντική αύξηση των επενδύσεων και συνακόλουθα
των εξαγωγών είναι το μοναδικό κλειδί. Υπό αυτό το πρίσμα, η
υπερβολική φορολόγηση που επιβαρύνει εργασία και επιχειρηματικότητα, και η μη κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και η
σχετική ζημία δεν εξισορροπείται από απόπειρες τόνωσης της
κατανάλωσης, που άλλωστε μπορεί να είναι μόνο εξαιρετικά
βραχύβιες.
―― Οι ποσοτικές μετρήσεις, λοιπόν, θα μπορούσαν να υποβοηθήσουν μια στροφή στην πραγματικότητα και την αποφυγή της
παλινδρόμησης προς την απατηλή άποψη πως στην οικονομία
μας μπορεί να υπάρξει συστηματική άνοδος των εισοδημάτων
χωρίς να βελτιωθούν τα δομικά χαρακτηριστικά της. Άλλωστε
από την αρχή της ελληνικής κρίσης, αυτή ήταν η θεμελιώδης
αντίθεση. Ανάμεσα σε αυτούς που θα ήθελαν να αντιμετωπιστεί
η ύφεση με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη βάση θεσμικών μεταρρυθμίσεων και σε αυτούς που θα ανέμεναν τεχνητές
δεξαμενές αύξησης της ζήτησης ώστε να μη θιγούν οι στρεβλώσεις του παραγωγικού υποδείγματος.
―― Ενδιαφέρον και ενθαρρυντικό είναι, πάντως, πως ενώ
γενικά η οικονομία κινείται ανάμεσα στην απαξίωση και στην
αναμονή, παρατηρούνται σημαντικότατες περιπτώσεις δημιουργίας αξίας σε επιχειρηματικά σχήματα και κλάδους. Εκτός
από το ότι έτσι βοηθούν να κρατηθεί όρθια η οικονομία, ταυτόχρονα υποδεικνύουν και τον τρόπο που μπορεί θα έρθει η μελλοντική ανάπτυξη ευρύτερα. Αν και σε διαφορετικούς κλάδους,
από τρόφιμα και καλλυντικά έως μηχανολογικό εξοπλισμό και
από λογισμικό και φάρμακα έως υπηρεσίες μηχανικού, έχουν
το κοινό χαρακτηριστικό πως δεν υιοθετούν μια κρατικοδίαιτη
λογική επιχειρηματικότητας αλλά ανοίγονται σε αγορές υψηλού

ανταγωνισμού όπου η εξαγωγική επιτυχία περνά μέσα από την
καινοτομία και την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου.
―― Όσο, λοιπόν, μακραίνει η περίοδος ύφεσης στην ελληνική
οικονομία τόσο ξεκαθαρίζει, ή μάλλον θα έπρεπε να ξεκαθαρίζει, η εικόνα για τις συνέπειες των εναλλακτικών επιλογών.
Θετικές δυνατότητες υπάρχουν, και πολύ σημαντικές, αλλά
προϋποθέτουν τις σωστές επιλογές.
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΈΣ ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ
ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ

Του Διονυσίου Χιόνη
Καθηγητή Οικονομικών ΔΠΘ
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

―― Οκτώ χρόνια το ζητούμενο στην ελληνική
οικονομία είναι η ανάπτυξη. O καθένας δίνει
το δικό του περιεχόμενο στην ανάπτυξη και
ως εκ τούτου και στις προτεινόμενες πολιτικές.
―― Η προτεινόμενη ενεργοποίηση της ανάπτυξης με τις μεταρρυθμίσεις είναι μια από
τις πολλές και διαφορετικές προτάσεις που
κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο.
Ειλικρινά δεν γνωρίζω ποια είναι η οικονομική θεωρία και το εμπειρικό υπόδειγμα που
έχει πείσει τους υπέρμαχους της θεωρίας
των μεταρρυθμίσεων ότι με διαθρωτικές μεταβολές μπορεί να βγει η οικονομία από την
κρίση. Όσο κι αν ψάξει κανείς στην βιβλιογραφία ακόμα και στα γραφόμενα των φιλελεύθερων οικονομολόγων δεν μπορεί να βρει
ένα υπόδειγμα που να στηρίζει εμπειρικά ή
θεωρητικά αυτή την συνταγή πολιτικής αντιμετώπισης της κρίσης.
―― Αλλά ακόμα και αν δεν θέλει να εμπλακεί
κανείς με τα θεωρητικά οικονομικά υπάρχει
η οικονομική ιστορία. Στην πρόσφατη τουλάχιστον οικονομική ιστορία (των τελευταίων εκατό ετών) δεν παρουσιάζεται κάποιο
παράδειγμα οικονομίας που βγήκε από μια
μεγάλη κρίση και ύφεση με μεταρρυθμίσεις.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της
μεγάλης ύφεσης των ΗΠΑ αλλά και της αντιμετώπισης των κρίσεων από την άλλες ευρω-

παϊκές χώρες. Και αυτό για δύο λόγους.
―― Ο πρώτος έχει να κάνει με την χρονική
υστέρηση των αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων δηλαδή μπορεί να περάσουν μέχρι
και πέντε έτη μέχρι μια μεταρρύθμιση να εμφανίσει τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματά της στην οικονομία και την απασχόληση.
―― Ο δεύτερος έχει να κάνει με την αδυναμία των παραγωγικών συντελεστών μιας
οικονομίας σε ύφεση να εκμεταλλευτούν
τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων. Ας
φανταστούμε τον τρόπο αντίδρασης ενός
φτωχοποιημένου λαού στην προσπάθεια ενσωμάτωσης της σύγχρονης τεχνολογίας και
καινοτομίας.
―― Αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα η
ΟΝΕ, όπου η παγίδα ρευστότητας δηλαδή ο
αποπληθωρισμός και τα αρνητικά επιτόκια,
εξαφανίζουν τα οποιαδήποτε αποτελέσματα
των διαρθρωτικών παρεμβάσεων.
Σε μια οικονομία όπως η ελληνική που έχει
ταλαιπωρηθεί από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό της οικονομίας από τον δημόσιο τομέα
είναι λογικό τα αντανακλαστικά να οδηγούν
στην υπέρμετρη βαρύτητα των μεταρρυθμίσεων.
―― Έτσι, βαφτίσαμε μεταρρυθμίσεις ακόμα
και τις περικοπές και τις απολύσεις.
Αναμφισβήτητα χρειάζονται μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία. Μόνο κατά την
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περίοδο 2010-2015 μέτρησαν 59 σχετικούς νόμους και περισσότερες από 150 πράξεις που σχετίζονταν με μεταρρυθμίσεις.
Δυστυχώς όμως οι οικονομίες δεν εξέρχονται από τέτοιου επιπέδου κρίσεις (ανεργία και αποπληθωρισμό) με μεταρρυθμίσεις. Η ιστορική πραγματικότητα μας διδάσκει (βλέπε C.
Reinhart, K. Rogoff 2011, «This Time is Different», Princeton
Un. Press) ότι είναι απαραίτητη η παρουσία ενός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και παροχής ρευστότητας.

“

Οι κρίσεις αντιμετωπίζονται με μεγάλη
πιστωτική και δημοσιονομική επέκταση
―― Εναγωνίως προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στο παραγόμενο προϊόν αλλά και στην
απασχόληση. Για παράδειγμα ο τομέας των εξαγωγών, ένας
τομέας που ανταποκρίνεται πολύ γρήγορα στις διαρθρωτικές
αλλαγές της οικονομίας, παρουσιάζει οριακές βελτιώσεις παρά
την πλειάδα των μεταρρυθμίσεων και των παρεμβάσεων στο
εργατικό κόστος. Δεν μπορούμε επίσης να ισχυριστούμε ότι
υπάρχουν απτά αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων ούτε στην
απασχόληση ούτε στο παραγόμενο προϊόν. Πρέπει βέβαια να
σημειωθεί ότι η εμμονή στην πολιτική των μεταρρυθμίσεων σε
συνάρτηση με τις αξιολογήσεις εξυπηρέτησε ως ένα βαθμό την
ανάγκη εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας αλλά χρη-
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σιμοποιήθηκε και ως άλλοθι για την αποφυγή αναδιάρθρωσης
του χρέους και εκπλήρωσης των υποσχέσεών των δανειστών.
―― Το περίεργο είναι ότι μετά από όλη αυτή την πολυετή διαδικασία ύφεσης συνεχίζουμε να αγνοούμε μια βασική αρχή για
την αντιμετώπιση των κρίσεων. Οι κρίσεις αντιμετωπίζονται
με μεγάλη πιστωτική και δημοσιονομική επέκταση. Ακόμα και
οι φιλελεύθεροι οικονομολόγοι προτείνουν την αρχική διάσωση
μιας χειμαζόμενης οικονομίας με ένα μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και μετέπειτα την ενίσχυση των ιδιωτικών
επενδύσεων.
―― Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρώην διευθυντής μελετών
του ΔΝΤ, O. Blanchard όπου ανερυθρίαστα δήλωσε ότι το ελληνικό πρόγραμμα ήταν καταδικασμένο να αποτύχει από το 2010.
Είναι παράλογο λοιπόν να ζητάμε από μια οικονομία η οποία
δεν έχει τραπεζικό σύστημα και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και επιπλέον ασχολείται
αποκλειστικά με την δημοσιονομική σταθεροποίηση να παρουσιάσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης επειδή θα κυκλοφορούν
πολλά ταξί στην Αθήνα ή επειδή άνοιξε το επάγγελμα θυρωρού.
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ΤΙ ΑΚΡΙΒΏΣ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑ;

Του Ηρειώτη Νικόλαου
Καθηγητή, Πρόεδρου Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών – ΕΚΠΑ

―― Πού βαδίζει η Ελληνική Οικονομία; Πότε και αν θα κλείσει η αξιολόγηση; Βιώνουμε
ένα «déjà vu» με συνθήκες 2015 να κάνουν
την εμφάνιση τους; Τι γίνεται με τις καταθέσεις; Είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που
δημιουργούνται από την πολύμηνη καθυστέρηση στο κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.
Υπάρχουν όντως επιπτώσεις από αυτή την
καθυστέρηση;
―― Η πραγματικότητα είναι πως η καθυστέρηση μηνών έχει σημαντικές συνέπειες για
την ελληνική οικονομία.
―― Πρώτα από όλα η καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης παρατείνει την αβεβαιότητα σε μια περίοδο που οι συνθήκες σταθερότητας στην οικονομία είναι αναγκαίες ώστε
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την
επίτευξη, του ζητούμενου από τους θεσμούς,
2,7% ρυθμού ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του
2017. Παράλληλα στερεί τουλάχιστον 1,8 δισ.
ευρώ, που προοριζόταν για την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.
―― Άκρως ανησυχητικός είναι ο περιορισμός
των καταθέσεων, όπως επίσης και η μείωση
του ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της οικονομίας. Συγκεκριμένα οι
καταθέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, μειώθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 750 εκατ. Ευρώ (από τα 119,75 δισ.
Ευρώ στα 119 δις), ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της
οικονομίας διαμορφώθηκε στο -2,0% από
-1,5% τον προηγούμενο μήνα.
―― Ακόμη η καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο
τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος
που για το 2017 αντιστοιχεί, σύμφωνα με το
τρίτο Μνημόνιο, στο 1,75% του ΑΕΠ. Επιπροσθέτως δύναται να επηρεάσει και τα στοιχεία
του προηγούμενου έτους καθώς αναμένεται
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή η ανακοίνωση για τα δημοσιονομικά στοιχεία της
περιόδου 2013 - 2016. Σε αυτό το σημείο θα
πρέπει να τονίσουμε ότι, τον περασμένο

Οκτώβριο η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνοντας τη 2η
και οριστική εκτίμηση για τα δημοσιονομικά
στοιχεία της περιόδου 2012-2015, μείωσε το
πρωτογενές πλεόνασμα του 2015 κατά 900
εκατ. ευρώ.
―― Μπορεί να μην υπήρξε καμία δημοσιονομική επίπτωση καθώς η χρονιά έκλεισε με
πλεόνασμα 0,2% καλύπτοντας τον στόχο για
πρωτογενές έλλειμμα 0,25% αλλά αν επαναληφθεί παρόμοια διόρθωση υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν ουσιαστικά τα δημοσιονομικά στοιχεία του 2016.
―― Τέλος, κοντεύουμε να ξεχάσουμε την
δυνατότητα για ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
της Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς
η ΕΚΤ έχει θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση
για την ένταξη της Ελλάδας στο QE την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης.
―― Η συμμετοχή της Ελλάδας στο πρόγραμμα θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών
για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους και
τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και παράλληλα να αποτελέσει το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την πολυπόθητη έξοδο της χώρας στις αγορές.
―― Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν στρεβλώσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας
και σε συνδυασμό με τη ρευστότητα και την
ασάφεια που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό
αλλά και γενικότερα από το διεθνές περιβάλλον κάνουν σαφώς δυσκολότερη την επίτευξη
συμφωνίας. Όμως όσο μεγαλύτερες είναι οι
χρονικές καθυστερήσεις που θα υπάρξουν
στη διαπραγμάτευση, πέρα από τις παραπάνω αρνητικές επιπτώσεις, θα διογκώνουν και
την αγωνία σχετικά με τις ταμειακές ανάγκες
του Δημοσίου καθώς η β’ αξιολόγηση πρέπει
να φέρει στα ταμεία του ελληνικού Δημοσίου
πάνω από 4,2 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή
χρεολυσίων
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εκδηλωση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΆΒΗΣΗ:
ΜΙΑ ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΊΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΏΝ
Διεθνής ημερίδα για το θεσμό της Διαμεσολάβησης

―― Την ημέρα της Διαμεσολάβησης, 20 Μαρτίου, επέλεξαν να τιμήσουν ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών
(Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) και τα μεγαλύτερα Διμερή Επιμελητήρια, πραγματοποιώντας Διεθνή ημερίδα
για το θεσμό της Διαμεσολάβησης. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας αποτελεί μέλος του
Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. και προωθεί το σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα επίλυσης των διαφορών.
―― Στόχος της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ήταν η ενημέρωση
των πάνω από 300 παρευρισκόμενων για τον τρόπο
με τον οποίο ο θεσμός της διαμεσολάβησης εφαρμόζεται, για τα οφέλη που έχουν προκύψει από την
αξιοποίηση του θεσμού στις συγκεκριμένες χώρες
καθώς και για τις πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί
στον εξωδικαστικό τρόπο αντιμετώπισης προσωπικών και εταιρικών διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η παρουσίαση
των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Η.Π.Α. και στον
Καναδά, από καταξιωμένους Διαμεσολαβητές των
χωρών αυτών.
―― Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι ομιλητές
αναφέρθηκαν, στην πρόοδο που έχει παρουσιάσει
ο θεσμός της Διαμεσολάβησης στη χώρα μας, στο
τι πρέπει να γίνει προκειμένου η Διαμεσολάβηση
να αποτελέσει μια αξιόπιστη και γενικά αποδεκτή
εναλλακτική πρόταση στην επίλυση των διαφορών
μας και ποια βήματα θα μπορούσαν να γίνουν ώστε
να εξελιχθεί περαιτέρω.
―― Στην τοποθέτησή του, ο κ. Παναγιώτης Πικραμμένος, Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ. επισήμανε ότι «Η Διαμεσολάβηση δεν είναι μονάχα
ένας θεσμός, είναι μια νέα αντίληψη, η οποία μας
εξοπλίζει με πρόσθετα εφόδια και δεξιότητες. Παράγει και δίνει αξία. Είναι συμφέρουσα και αποτελεσματική. Μας κάνει καλύτερους νομικούς, επαγγελματίες και ανθρώπους. Είναι βέβαιο ότι θα μας

βοηθήσει να θέσουμε τα θεμέλια για την εδραίωση,
στη συνείδηση της κοινής γνώμης και των παραγωγικών φορέων, της σημασίας του θεσμού της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών».
―― Εκ μέρους των Διμερών Επιμελητηρίων, ο
Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού
Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, επεσήμανε ότι: «Ένα από τα σημαντικά εμπόδια στην
προσέλκυση επενδύσεων και την δημιουργία ενός
εύρυθμου και δίκαιου ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος έχει να κάνει με τους ρυθμούς
επίλυσης διαφορών και την σημαντική καθυστέρηση που επικρατεί στην εκδίκαση των διαφόρων
υποθέσεων. Ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι
ιδιαίτερα σημαντικός και οφείλουμε όλοι, επιχειρηματικοί και νομικοί φορείς, διμερή Επιμελητήρια και πολιτεία να τον στηρίξουμε και ενισχύσουμε
έτσι ώστε να συμβάλει καταλυτικά στην δημιουργία ενός ευνομούμενου και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που χρειάζεται σήμερα η χώρα
μας.»
―― Ο κ. Λάμπρος Κοτσίρης, Πρόεδρος Επιτροπής
Διαπίστευσης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «O θεσμός της διαμεσολάβησης, φαινόμενο εξελικτικής διαδικασίας,
μας έχει εισαγάγει σε ένα κόσμο ξεχωριστό, στο
χώρο σύγκρουσης των ανθρώπων όπου ακούγονται
τα λόγια ενός μεγάλου Aμερικανού δικαστή όταν
απευθύνθηκε σε δικαστές και δικηγόρους.
―― Ξέρετε τί θέλει ο ιδιώτης ή η επιχείρηση όταν
συντρέξει σύγκρουση που θα οδηγούσε ή οδήγησε
σε δικαστήρια για λύση; Να λύσει τη διαφορά του
σε λίγο χρόνο, με μικρή δαπάνη και το κυριότερο με
λιγότερο πόνο. Αυτό, είπε, είναι για μένα δικαιοσύνη. Συνεπώς, δεν αρκεί να διδάξουμε διαμεσολάβηση, ούτε απλώς να την στηρίξουμε θεωρητικά
ως θεσμό αλλά να συμμετάσχουν όλοι Πολιτεία,
δικαστές, δικηγόροι και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι
ενεργά στην διάδοση και εμπέδωση του θεσμού».
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δείκτες οικονομίας

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού
Ιανουάριος 2017
- Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιανουάριο του 2017 ανήλθε σε
23,5% έναντι 4,3% τον Ιανουάριο του
2016 και του αναθεωρημένου προς τα
άνω 23,5% τον Δεκέμβριο του 2016. Το
σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον
Ιανουάριο του 2017, εκτιμάται ότι ανήλθε
σε 3.639.126 άτομα.
- Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.116.790 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.271.488 άτομα. Τα
αντίστοιχα μεγέθη κατά τον Ιανουάριο
των ετών 2012 έως και 2017.
- Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά
7.325 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο
του 2016 (αύξηση 0,2%) και μειώθηκαν
κατά 5.597 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (μείωση 0,2%).
- Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 47.836 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2016
(μείωση 4,1%) και κατά 2.085 άτομα σε
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (μείωση 0,2%).
- Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα
άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 3.897
άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του
2016 (αύξηση 0,1%) και κατά 5.675 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016
(αύξηση 0,2%).

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
(ΔΣΚ) του μηνός Φεβρουαρίου 2017
(έτος αναφοράς 2009=100,0) έχει ως εξής:
Από τθ σύγκριση του Γενικού ΔΣΚ του
μθνός Φεβρουαρίου 2017 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2016, προέκυψε αύξηση 1,3% έναντι μείωσης 0,5% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2016 με το 2015.
Ο Γενικός ΔΣΚ κατά τον μήνα Φεβρουάριο
2017, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2017,
παρουσίασε μείωση 0,3% έναντι μείωσης
0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΣΚ του δωδεκάμηνου Μαρτίου
2016 – Φεβρουαρίου 2017, σε σύγκριση με
τον ίδιο Δείκτη του δωδεκάμηνου Μαρτίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016, παρουσίασε
μείωση 0,5% έναντι μείωσης 1,4% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο
δωδεκάμηνο.
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