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σημείωμα σύνταξης

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗ

↪

―― Μετά από οκτώ μνημονιακά χρόνια και
λίγους μήνες πριν τη λήξη του τρίτου προγράμματος, η Ελλάδα ετοιμάζεται να γυρίσει
σελίδα και να ανοίξει ένα νέο κύκλο ανάπτυξης. Ανάπτυξη που θα πρέπει να συνοδεύεται
από ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, το
οποίο θα φέρει νέες επενδύσεις από το εξωτερικό και θα κινητοποιήσει εγχώριες, με στόχο
την παραγωγή νέου πλούτου και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και στήριξη
νέων και καινοτόμων παραγωγικών κλάδων
που θα παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά
αγαθά.
―― Τα «Οικονομικά Χρονικά» στο νέο τεύχος, ανοίγουν το φάκελο των Επενδύσεων
όπου οι αρθρογράφοι γράφουν για τις προοπτικές που διανοίγονται στην ελληνική οικονομία, τις ευκαιρίες που προσφέρονται
στους επενδυτές αλλά και τα προβλήματα
που εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Προβλήματα που έχουν να κάνουν
με το ασταθές φορολογικό περιβάλλον και
τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, τη
γραφειοκρατική δομή που τραυματίζει κάθε
καινοτόμα προσπάθεια, έναν αργό και πολυ-

δαίδαλο δημόσιο τομέα, την πολυνομία, την
ασάφεια των νόμων με τις εξαιρέσεις τους,
τις τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή
δικαιοσύνης αλλά και τη διαφθορά.
―― Όλοι συμφωνούν ότι αυτή η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει εφόσον υπάρξει
στράτευση δυνάμεων και προσπάθειας. Άλλωστε τα οφέλη των επενδύσεων σε μια οικονομία είναι πολλαπλασιαστικά και έχουν τη
δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της οικονομίας για δεκαετίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και τονώνοντας τη
ζήτηση.
―― Ένα από τα σημαντικότερα και ίσως το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα οφέλη των επενδύσεων και της εξωστρέφειας για
τη χώρα μας είναι η επένδυση στο Ελληνικό
που αφορά στην μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη. Ένα έργο που φιλοδοξεί να
αλλάξει την εικόνα της Αθήνας. Η επένδυση
αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει 75.000 νέες θέσεις εργασίας κατά την ολοκλήρωση της, συμβάλλοντας έτσι
στην ενίσχυση του ΑΕΠ κατά 2,4%. Επιπλέον,
το έργο εκτιμάται ότι θα προσελκύσει πάνω
από ένα εκατομμύριο τουρίστες ετησίως.

No160

οικονομικά χρονικά

7

8

αρθρογραφια
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Είναι κάτι παραπάνω από αυτονόητο ότι ο προσανατολισμός της χώρας πρέπει να
είναι προς την ανάπτυξη, δηλαδή προς την άμεση και μαζική προσέλκυση ξένων και
εγχώριων επενδύσεων.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο μπορεί και πρέπει να κερδηθεί με απλές παρεμβάσεις, ανεξαρτήτως μνημονιακών προβλέψεων.
Ταχύτητα στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, σταθερό φορολογικό σύστημα με χαμηλότερους συντελεστές, ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης, μείωση της γραφειοκρατίας.
Είναι μερικά από τα τετριμμένα δυστυχώς, τα οποία όμως έχει τόση ανάγκη η οικονομία
για να απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της και να φέρει δουλειές στον τόπο.
Γιατί, πολύ απλά, στην οποιαδήποτε συζήτηση για το χρέος, το ζητούμενο είναι η αύξηση του παρανομαστή στο λόγο χρέος προς ΑΕΠ.
Έτσι θα έρθουν μαζικές επενδύσεις, που θα αφορούν όχι μόνο στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και στον πρωτογενή κυρίως και στο δευτερογενή τομέα παραγωγής.
Μαζικές επενδύσεις, που θα συμβάλλουν στο χτίσιμο ενός νέου και υγιούς παραγωγικού μοντέλου. Ένα παραγωγικό μοντέλο, που θα οδηγήσει στη δημιουργία νέου
πλούτου στη χώρα, δηλαδή θέσεων εργασίας, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη οι νέοι και
το σύνολο του παραγωγικού μας δυναμικού.
Πώς θα προσελκύσουμε επενδυτές;
Δημιουργώντας ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, ώστε οι διαδικασίες να είναι άμεσες, γρήγορες, και χωρίς αδικαιολόγητο κόστος για όσους θέλουν να βάλουν τα χρήματά τους στη χώρα μας.
Του Κωνσταντίνου Κόλλια
Πρόεδρου του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Σε κάθε περίπτωση, δεν έχει κανένα νόημα να μεμψιμοιρούμε διαρκώς και να θεωρούμε ως δεδομένες και μη αντιμετωπίσιμες τις στρεβλώσεις, που επικρατούν στην
ελληνική οικονομία, εμποδίζοντας τις υφιστάμενες προσπάθειες επένδυσης, αλλά και
αποτρέποντας τα όποια επενδυτικά σχέδια βρίσκονται στα σκαριά για τη χώρα μας.
Αντίθετα, οφείλουμε να κάτσουμε όλοι μαζί, κόμματα και εκπρόσωποι των επιστημόνων, των επαγγελματιών και των επιχειρηματιών, ώστε να βρούμε άμεσα λύσεις σε όλα
αυτά και να δημιουργήσουμε εκείνες τις δομές, που όχι απλά δεν θα αποτρέπουν, αλλά
θα προσελκύουν επενδύσεις στη χώρα.
Στο συγκεκριμένο τεύχος των Οικονομικών Χρονικών ανοίγουμε το διάλογο για το
μείζον αυτό θέμα, που αφορά στο μέλλον της χώρας μεταμνημονιακά.
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ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΖΟΝΤΑΙ
ΜΟΝΌΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΜΥΩΠΙΚΆ

Του Στέργιου Πιτσιόρλα
Υφυπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης

―― Το 2017, έπειτα από μια παρατεταμένη
περίοδο οικονομικής συρρίκνωσης κι αβεβαιότητας, η ελληνική οικονομία γύρισε σελίδα.
Μια σειρά στατιστικών στοιχείων και δεικτών
αποδεικνύουν την αλλαγή του κλίματος και την
επάνοδο της χώρας σε αναπτυξιακή πορεία: οι
θετικοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ, η αποκλιμάκωση της ανεργίας, η σημαντική αύξηση των
εξαγωγών και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής,
καθώς και το υψηλό που σημειώνεται σε δείκτες όπως του Οικονομικού Κλίματος και του
PMI. Βέβαια, η μεγαλύτερη επισφράγιση της
ανάκτηση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές
της Ελλάδας, είναι οι επιτυχημένες εκδόσεις
ομολόγων, τόσο των κρατικών, όσο και διαφορών σημαντικών επιχειρηματικών ομίλων και
τραπεζών.
―― Φυσικά το ζητούμενο δεν είναι η διολίσθηση στο μοντέλο επίπλαστης ανάπτυξης που μας
οδήγησε στην κρίση, αλλά ο μετασχηματισμός
της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Η
Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψιν τον προ-κρίσης
Ακαθάριστο Σχηματισμό Παγίου Κεφαλαίου ως
ποσοστό του ΑΕΠ, έμοιαζε με μια «κανονική»
ευρωπαϊκή χώρα, καθώς κινούνταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην πραγματικότητα όμως,
η διάρθρωση των εν λόγω επενδύσεων ήταν εκ
φύσεως προβληματική, καθώς κατευθύνονταν
σε μη-παραγωγικού τομείς, όπως της στεγα-

στικής πίστης. Στη βάση της μεταστροφής του
παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, το
κρίσιμο στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι
η μετατροπή του μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται σε παραγωγικές
επενδύσεις σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα
κατέχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως η Αγροδιατροφή, οι Μεταφορές και το διαμετακομιστικό εμπόριο, η Ενέργεια, ο Τουρισμός.
―― Το θέμα των επενδύσεων δεν θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται μονόπλευρα και μυωπικά,
όπως συνέβη για μεγάλο διάστημα. Πρόκειται
για ένα εκ φύσεως πολυδιάστατο ζήτημα, το
οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε εκτός του
στενού πλαισίου της θεματικής των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιηθούν. Αν και
φυσικά, η ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος είναι ζωτικής σημασίας για
την οικονομία, σε ότι αφορά τις επενδύσεις θα
πρέπει να σκεφτούμε πιο σφαιρικά, ιδίως τη
στιγμή που επίκειται, εντός του 2018, ο τερματισμός του αυστηρού πλαισίου επιτήρησης .
―― Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, στη βάση της
εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας,
που θα παράγει προϊόντα κι υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας, ικανά να ανταποκριθούν
στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Ένα τέτοιο πρότυπο οικονομικής μεγέθυνσης θα χαρακτηρίζε
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Σχεδιάζοντας την επόμενη
μέρα της ελληνικής
οικονομίας, οφείλουμε να
οικοδομήσουμε ένα νέο
παραγωγικό μοντέλο, στη
βάση της εξωστρέφειας και
της ανταγωνιστικότητας,
που θα παράγει προϊόντα
κι υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας, ικανά
να ανταποκριθούν στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό.

ται από:
1) την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας
και
2) την αξιοποίηση του ιδιαίτερα αξιόλογου
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, που
μέσω της έρευνας και της καινοτομίας,
θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
―― Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος άξονας γύρω από τον οποίο θα πρέπει να κινούνται
οι μεγάλες και στρατηγικές επενδύσεις
είναι η αναβάθμιση του ειδικού βάρους
της χώρας μας διεθνώς. Προσελκύοντας
επενδύσεις και αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, μας παρέχεται μια σημαντική ευκαιρία να αναβαθμίσουμε το γεωστρατηγικό μας ρόλο
στην ευρύτερη περιοχή της Ευρασίας.
―― Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μέσω
της αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας, η εικόνα της χώρας μας έχει μεταβληθεί σημαντικά. Ο ΟΛΠ έχει ήδη αναβαθμιστεί σε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
της Ευρώπης, ενώ αναδείχθηκε 38ο λιμάνι
στον κόσμο πραγματοποιώντας άλματα
προόδου. Στην κατεύθυνση αυτή, μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές συνολικά,
που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια,
επιταχύνονται πλέον, σε λιμάνια, αεροδρόμια και σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω
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της παραχώρησης και της αξιοποίησης
τους, και αναμένεται να ενισχύσουν τη
θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη
των συνδυασμένων μεταφορών και να
παραγάγουν πολλαπλά οφέλη για την εγχώρια οικονομία.
―― Η ελληνική οικονομία έχει τεράστιες
δυνατότητες τις οποίες οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, ώστε να αλλάξουμε οριστικά
σελίδα, οικοδομώντας αυτή τη φορά ισχυρές βάσεις για το μέλλον.
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ΤΟ ΈΛΛΕΙΜΜΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ Η ΑΝΆΓΚΗ ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗΣ

Του Κώστα Καραμανλή
Βουλευτή Σερρών,
Τομεάρχη Υποδομών
& Μεταφορών
Νέας Δημοκρατίας

―― Η αναμενόμενη ανάπτυξη – την οποία
όλοι περιμένουμε αλλά ακόμα δεν βλέπουμε
να συντελείται – προβλέπεται αναιμική και
υποτονική. Κι αυτό θα οφείλεται κυρίως στην
έλλειψη επενδύσεων.
―― Το επενδυτικό έλλειμμα στην Ελλάδα
υπολογίζεται σε ετήσια βάση στα 15 δις ευρώ. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) στη χώρα μας παραμένει χαμηλό,
ενώ – σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της
PriceWaterhouseCoopers – οι επενδυτικές
μας ανάγκες, προκειμένου να μπορέσει να
αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία με υγιή και
διατηρήσιμο ρυθμό, ανέρχονται στα 270 δις
ευρώ για την επόμενη 5ετία!
―― Αν στα παραπάνω προσθέσουμε: α) τη
φορολογική επιδρομή της κυβέρνησης, β)
την αρνητική αποταμίευση, γ) το οξύτατο
δημογραφικό πρόβλημα, δ) την πληγή του
«brain drain» και ε) την ανεπαρκή τραπεζική
πίστωση, η πιθανότητα να δούμε αυτήν την
πολυπόθητη υγιή και διατηρήσιμη ανάπτυξη
αποτελεί όνειρο θερινής νυκτός.
―― Σε ένα κλίμα, λοιπόν, όπου το ΠΔΕ δεν
καλύπτει τις επενδυτικές ανάγκες της χώρας
και τα ελληνικά κεφάλαια δεν επαρκούν για
να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, η σημασία της προσέλκυσης ξένων άμεσων επενδύσεων – που διαχρονικά υπήρξαν χαμηλές στην
Ελλάδα – αυξάνεται.

―― Με ένα ΑΕΠ που την εξαετία 2010-2016
μειώθηκε κατά 22%, την ανεργία στο 24%, τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) να είναι
μακρά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
και τη διαρροή καταθέσεων των 120 δις ευρώ πριν την επιβολή των capital controls, η
ελληνική οικονομία χρειάζεται άμεσα ριζικά
μέτρα, προκειμένου να αναστραφεί το ζοφερό αυτό κλίμα.
―― Το πολιτικό σύστημα της χώρας πρέπει
να αντιληφθεί πως ήρθε η ώρα της συναίνεσης, ώστε να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε
ένα νέο πλέγμα οικονομικών πολιτικών, με
κεντρικό στόχο τη διευκόλυνση και επιτάχυνση της ανάπτυξης. Μια συναίνεση, που
δυστυχώς, στην παρούσα πολιτική συγκυρία
κρίνεται ως εξαιρετικά φιλόδοξη.
―― Το πρώτο – και ίσως το κυριότερο – ζητούμενο είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τη χώρα μας. Για να επιτευχθεί
κάτι τέτοιο, χρειάζεται να γίνουν πολλά βήματα. Ως πιο εμβληματικά, όμως, κρίνονται
τα ακόλουθα:
1. Άμεση λύση στο μεγάλο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
2. Αλλαγή της αρχιτεκτονικής, πάνω στην
οποία έχει οικοδομηθεί το τραπεζικό μας σύστημα.
3. Βελτίωση της εμπιστοσύνης στις πολιτικές
διαδικασίες και τους θεσμούς.
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4. Επενδύσεις σε μεγάλα project, ιδίως
του κλάδου των υποδομών.
5. Χαμηλή – αλλά το πιο σημαντικό – σταθερή φορολογία.
―― Καλό είναι κάποια στιγμή να γίνει
αντιληπτό είναι πως πρέπει κάποτε να
σταματάμε την προσπάθεια να… ανακαλύπτουμε τον τροχό στην Ελλάδα. Τα παραπάνω βήματα αποτελούν απαραίτητη
προϋπόθεση για να γυρίσουμε σελίδα.
Η υπερφορολόγηση και το έλλειμα επενδύσεων απειλούν να καθηλώσουν τη χώρα
μας σε ρυθμούς υποτονικής ανάπτυξης.

“

Το πολιτικό σύστημα
της χώρας πρέπει να
αντιληφθεί πως ήρθε
η ώρα της συναίνεσης,
ώστε να μπορέσουμε
να οικοδομήσουμε ένα
νέο πλέγμα οικονομικών
πολιτικών, με κεντρικό
στόχο τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση της ανάπτυξης.
―― Χρειαζόμαστε, λοιπόν, άμεσα ένα
νέο ξεκίνημα εμβληματικών επενδύσεων,
σε έργα που θα φέρουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα
αυτό του Ελληνικού.
―― Η χώρα μας διαθέτει συγκριτικά
πλεονεκτήματα, τα οποία οφείλουμε να
εκμεταλλευτούμε. Ο τουρισμός, ο αγροδιατροφικός τομέας, η ναυτιλία και η βιομηχανία των συνδυασμένων μεταφορών
αποτελούν πτυχές της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας, που μπορούν να
δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία.
Αποτελούν τομείς, που μπορούν να φέρουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας.
―― Αυτό, επομένως, που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι πως οι καιροί επιτάσσουν από τον πολιτικό και επιχειρηματικό
κόσμο να εκπονήσει ένα μακροπρόθεσμο
εθνικό σχέδιο με όραμα, με στόχους και –
κυρίως – με συναίνεση.
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ΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΜΟΧΛΌΣ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

Του Βασίλη Κεγκέρογλου
Βουλευτή Δημοκρατικής
Συμπαράταξης

―― Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι
φανερό ότι, μετά από τρία χρόνια διακυβέρνησης, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και προκλήσεις που απαιτούνται για το επενδυτικό αναπτυξιακό άλμα
που έχει ανάγκη η χώρα μας. Αντίθετα, οξύνει τα προβλήματα και τα αδιέξοδα με αντιαναπτυξιακές και αντιεπενδυτικές πρακτικές
και προκαλεί αστάθεια και αβεβαιότητα για
τη χώρα, με τις ατελέσφορες επιλογές της.
Είναι οφθαλμοφανές ότι το ζητούμενο για να
βγει η χώρα μας από το φαύλο κύκλο της κρίσης είναι η ανάπτυξη.
―― Ανάπτυξη που προϋποθέτει ευνοϊκό
επενδυτικό περιβάλλον, που θα φέρει νέες
επενδύσεις από το εξωτερικό και θα κινητοποιήσει εγχώριες, με στόχο την παραγωγή
νέου πλούτου και τη δημιουργία βιώσιμων
θέσεων εργασίας και στήριξη νέων και καινοτόμων παραγωγικών κλάδων που θα παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά αγαθά.
―― Σύμφωνα με τα ευρήματα πρόσφατης
έρευνας της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την
ICAP Group, τέσσερα στα δέκα διευθυντικά
στελέχη της ιδιωτικής οικονομίας θεωρούν
ότι «η Ελλάδα δεν αποτελεί, ούτε στο ελάχιστο, πόλο έλξης επενδυτών» και έξι στους
δέκα πιστεύουν ότι «η χώρα μας δεν είναι ιδιαιτέρως ελκυστική για επενδύσεις».

―― Ταυτόχρονα, έχουμε μεγάλη υστέρηση
του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα του ΕΠΑΝΕΚ με τα
ποσά που έχουν διατεθεί να μην ξεπερνούν
το 15% των 7 δις και πλέον διαθεσίμων για
απορρόφηση. Ο κ. Χαρίτσης μοιράζει προκαταβολές από το ΕΣΠΑ που «παρκάρονται»
στους φορείς, για να εμφανίζει εικονικές
εκταμιεύσεις!
―― Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού του 2017 επιπλέον από το
προϋπολογισμένο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων περικόπηκαν πέρυσι 800 εκατομμύρια ευρώ, όταν το 2016 είχαν περικοπεί
επίσης άλλα 500 εκατ ευρώ. Ο λόγος είναι
ξεκάθαρος, αφενός για να εξασφαλιστεί σε
συνδυασμό με τις περικοπές στις κοινωνικές
δαπάνες το λεγόμενο υπερπλεόνασμα και
αφετέρου για να μπορεί η κυβέρνηση να μοιράζει «κοινωνικά επιδόματα» στο πλαίσιο της
πελατειακής πολιτικής της.
―― Όλα αυτά κατεδαφίζουν το αφήγημα της
Κυβέρνησης περί έτοιμων επενδύσεων που
θα πραγματοποιηθούν, αφού η ίδια βάζει
εμπόδια.
―― Η χώρα μας δεν είναι καθόλου ελκυστική
για επενδύσεις και για άλλους λόγους, όπως
επισημαίνονται από διάφορες έρευνες. Η
κρατική διοικητική μηχανή παραμένει μεγάλος αντιμεταρρυθμιστικός και αντιεπενδυτικός παράγοντας, η γραφειοκρατία, η υψηλή
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“

Απαιτείται «επενδυτική
πανστρατιά» που θα
περιλαμβάνει από
δημόσιες επενδύσεις στις
υποδομές μέχρι ιδιωτικές
επενδύσεις που έχουν ως
αντικείμενο την ανανέωση
και τον εκσυγχρονισμό
του εξοπλισμού μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών.

και μη σταθερή φορολογία, η πολυνομία, η ασάφεια των νόμων
με τις εξαιρέσεις τους, οι τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης, και βεβαίως η διαφθορά.
―― Η χώρα μας, αν θέλει πράγματι να ανακάμψει, θα πρέπει
άμεσα να καλύψει το τεράστιο επενδυτικό κενό που έχει δημιουργηθεί με μεγάλες και μικρές επενδύσεις που συνδέονται με την
αξιοποίηση της δημοσίας περιουσίας σε συνδυασμό με ιδιωτικές
επενδύσεις ξένες και εγχώριες.
Απαιτείται «επενδυτική πανστρατιά» που θα περιλαμβάνει από
δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές μέχρι ιδιωτικές επενδύσεις
που έχουν ως αντικείμενο την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό
του εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παροχής
υπηρεσιών. Ενέργεια, τουρισμός και εστίαση, πρωτογενής παραγωγή και βιομηχανία τροφίμων και ποτών από τις υδροπονικές καλλιέργειες μέχρι τις μικρές έξυπνες δράσεις γύρω από παραδοσιακά προϊόντα, διαχείριση απορριμμάτων, startups στη
σφαίρα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, πρωτοβουλίες
νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας περιλαμβάνονται
στο τοπίο των επενδύσεων, σε όλα τα επιχειρηματικά μεγέθη.
―― Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και μη τραπεζικών
χρηματοδοτικών φορέων, η αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η διευκόλυνση της αξιοποίησης ιδίων κεφαλαίων, η απλούστευση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών
και η μείωση του διοικητικού κόστους, η φιλοεπενδυτική νοοτροπία της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης θεωρούνται
κρίσιμοι παράμετροι για την κινητοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών.
―― Η σαφήνεια και η σταθερότητα του νομικού πλαισίου, η γρήγορη και αξιόπιστη επίλυση των σχετικών διαφορών στις επενδύσεις, αφορά ευρύτατο φάσμα θεμάτων όπως το φορολογικό

και ασφαλιστικό καθεστώς, το δίκαιο των εργασιακών σχέσεων,
το δίκαιο του ανταγωνισμού, τον χωροταξικό και πολεοδομικό
σχεδιασμό, τις χρήσεις γης, τους όρους δόμησης, την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων, τις διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων και τη λειτουργία τους.
―― Η χώρα μας σήμερα, χρειάζεται μια νέα κουλτούρα εθνικής
συνεννόησης, μια κοινωνική συμφωνία στη βάση ενός Νέου
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης με βιώσιμο Παραγωγικό μοντέλο με εξωστρεφή προσανατολισμό, χρηστής διοίκησης
και οικονομικής αποτελεσματικότητας με αξιοποίηση των νέων
επιστημόνων, της νέας γνώσης, των νέων τεχνολογιών και των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και της κάθε Περιφέρειας.
―― Η ανάπτυξη για μας εντέλει, έχει κοινωνική αποστολή και
πρέπει να βελτιώσει το επίπεδο ζωής όλων των πολιτών με την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ
ΓΕΝΝΆ ΥΠΕΡΑΞΊΕΣ

Του Άρη Ξενόφου
Εκτελεστικού Προέδρου
του ΤΑΙΠΕΔ

―― Μετά από μια μακρά περίοδο επώδυνης προσαρμογής σε μία νέα δημοσιονομική
πραγματικότητα, η χώρα μας είναι έτοιμη να
αλλάξει σελίδα, ολοκληρώνοντας εφέτος το
οικονομικό πρόγραμμα και εκκινώντας ένα
νέο κύκλο ανάπτυξης.
―― Οι προκλήσεις για το 2018 παραμένουν,
καθώς η ανάγκη υλοποίησης των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που αποφασίστηκαν και
η συγκομιδή των καρπών τους βρίσκονται
ακόμα μπροστά μας. Σαφώς και δεν ζούμε σε
ένα περιβάλλον αγγελικά πλασμένο. Δυστυχώς εξακολουθούμε να λειτουργούμε μέσα σε
ένα φτωχό ανταγωνιστικό περιβάλλον με εξαντλητική φορολογία, με έναν δημόσιο τομέα
που σε πολλές του δράσεις δεν έχει καταφέρει ακόμη να αντιληφθεί ως κυρίαρχη ευθύνη
του την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη, μια
γραφειοκρατική δομή που τραυματίζει κάθε
καινοτόμα προσπάθεια και κάθε επιλογή που
κινείται εκτός συμβατικών κατευθύνσεων,
ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης αργό
και πολυδαίδαλο.
―― Αυτή η πραγματικότητα μπορεί να αλλάξει εφόσον υπάρξει στράτευση δυνάμεων
και προσπάθειας. Ήδη υπάρχουν τα πρώτα
αισθητά δείγματα με μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην κοινωνική
ασφάλιση, στον χρηματοπιστωτικό κλάδο,
στην διαχείριση της περιουσίας και των συμ-

μετοχών του δημοσίου και άλλες που είναι
σε εξέλιξη και αφορούν την αξιολόγηση του
λειτουργικού ιστού του Δημοσίου, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την εφαρμογή κατάλληλων αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε
εταιρείες δημοσίου συμφέροντος κλπ. Αυτές
οι “μάκρο-αλλαγές” που επέρχονται είναι δυνατόν να βελτιώσουν, υπό προϋποθέσεις, τον
ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Μιας οικονομίας που έχει τη δυνατότητα να
απογειωθεί, εφόσον ακολουθήσει μια δομημένη στρατηγική προσέλκυσης μακροπρόθεσμων άμεσων επενδύσεων, υποδεχόμενη
κεφάλαια από το εξωτερικό, αλλά και ενεργοποιώντας τις εγχώριες επιχειρηματικές
δυνάμεις.
―― Στην προσπάθεια αυτή και ιδιαίτερα
στην μετά-Μνημονιακή εποχή, ο ρόλος του
ΤΑΙΠΕΔ καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός,
καθώς η στρατηγική του εστιάζει στην αποτελεσματική διαχείρισης της περιουσίας του
δημοσίου που θα γεννά υπεραξίες και θα
αφήνει ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.
―― Για το ΤΑΙΠΕΔ η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας δεν είναι μία στείρα διαδικασία ιδιωτικοποίησης, αλλά εστιάζει στην
δημιουργική διαχείριση και ανάδειξη της
υπεραξίας των περιουσιακών στοιχείων,
ώστε να υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη
για το ελληνικό δημόσιο, πέρα από τη μείωση
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του χρέους που είναι ο καταστατικός σκοπός του Ταμείου, για
το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Γι’ αυτό και στις
μεγάλες παραχωρήσεις, το ΤΑΙΠΕΔ βάζει μέσα στους όρους
της σύμβασης σημαντικές υποχρεωτικές επενδύσεις, οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο κάθε περιουσιακό στοιχείο και κινητοποιούν μεγαλύτερα κεφάλαια.
―― Ήδη το πρόγραμμα υλοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ έχει ενταθεί, προκειμένου εμβληματικά έργα, όπως το Ελληνικό, που
θα δώσει το πράσινο φως στην ανάπλαση της περιοχής μέσα
από ένα επενδυτικό πλάνο που προσεγγίζει τα 8 δισ. ευρώ να
ολοκληρωθούν και άλλα να ξεκινήσουν. Απώτερος στόχος, η
προσέλκυση σημαντικών άμεσων επενδύσεων μέσα από την
αξιοποίηση του περιουσιακού χαρτοφυλακίου μας.
―― Επιπλέον είμαστε στη διαδικασία της Β Φάσης των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη μακροχρόνια παραχώρηση
της Εγνατίας Οδού, της Μαρίνας Αλίμου και της Μαρίνας
Χίου, ενώ έπονται και νέοι διαγωνισμοί για τις ενεργειακές
συμμετοχές του ΤΑΙΠΕΔ. Κάθε ένας διαγωνισμός μας δεν
είναι ένα αυτοτελές, ανεξάρτητο έργο χωρίς διάδραση με το
περιβάλλον του και τον κοινωνικό ιστό. Είναι ένα κομμάτι της
οικονομίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας και σε αυτές επιστρέφει όφελος. Και κάθε ένας διαγωνισμός που ολοκληρώνεται
με επιτυχία αφήνει μεγάλη και θετική παρακαταθήκη για τον
επόμενο.

“

Για το ΤΑΙΠΕΔ η αξιοποίηση της
δημόσιας περιουσίας δεν είναι μία
στείρα διαδικασία ιδιωτικοποίησης,
αλλά εστιάζει στην δημιουργική
διαχείριση και ανάδειξη της υπεραξίας
των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να
υπάρχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη για
το ελληνικό δημόσιο.
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ΚΛΕΙΔΊ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
ΈΝΑ ΣΤΑΘΕΡΌ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΌ
ΠΛΑΊΣΙΟ

Του Γιάννη Ρέτσου
Προέδρου Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών
Επιχειρήσεων

―― Για να παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά ο ελληνικός τουρισμός τα επόμενα χρόνια
και να ενισχυθεί η επενδυτική του δραστηριότητα, θα πρέπει να ικανοποιηθεί μία σειρά
προϋποθέσεων. Οι προϋποθέσεις αυτές συνοψίζονται στη διατήρηση της οικονομικής
και πολιτικής σταθερότητας, στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και σταθερού φορολογικού πλαισίου, στη λειτουργία ενός ευέλικτου
χρηματοπιστωτικού συστήματος, στη δημιουργία εθνικού χωροταξικού πλαισίου και
στη διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου.
―― Η Ελλάδα, έχει αυτή τη στιγμή το δυσμενέστερο καθεστώς όσον αφορά στους φόρους
που επιβάλλονται στις επενδύσεις και στη
λειτουργία των επιχειρήσεων. Η αυξημένη
φορολογική επιβάρυνση για το τουριστικό
πακέτο έχει υποβαθμίσει το 50% των κερδών
από την ανταγωνιστικότητα, που προέκυψε
λόγω της εσωτερικής υποτίμησης η οποία δημιουργήθηκε από τα ελληνικά προγράμματα
προσαρμογής. Προκειμένου να βελτιωθεί το
επιχειρηματικό κλίμα, χρειάζεται ένα ρεαλιστικό για τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα φορολογικό πλαίσιο, το οποίο θα είναι
σταθερό σε βάθος δεκαετίας.
―― Επιπλέον, αυτό που προβληματίζει τους
επενδυτές είναι ότι δεν ξέρουν τί μπορούν να
σχεδιάσουν και πού, αλλά και σε ποια σημεία
μπορεί να ακυρωθούν οι επενδύσεις τους ή να

καθυστερήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις διάφορες υπηρεσίες.
―― Τέλος, χρειάζεται ένα ευέλικτο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο θα είναι σε
θέση να προσφέρει την απαιτούμενη ρευστότητα, με χαμηλό κόστος χρήματος, αλλά και
χρηματοδοτικές λύσεις και εργαλεία στα υγιή
επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία έχουν την
προοπτική να δημιουργήσουν προστιθέμενη
αξία και θέσεις εργασίας.
―― Από την πλευρά του ο ΣΕΤΕ, ως κοινωνικός εταίρος, παρεμβαίνει διαρκώς στα
αρμόδια όργανα για την άρση των παραπάνω προβλημάτων και των αντικινήτρων,
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα φιλικό
και σταθερό επενδυτικό περιβάλλον. Στο
πλαίσιο αυτό επισημαίνει σε κάθε ευκαιρία
την ανάγκη διατήρησης της δυναμικής του
τουριστικού τομέα τα επόμενα χρόνια, με
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, ιδίως προς
την κατεύθυνση της περαιτέρω διάχυσης των
ωφελειών στις κατά τόπους Περιφέρειες της
χώρας και σε περισσότερους μήνες το χρόνο,
της βελτίωσης της μέσης κατά κεφαλήν δαπάνης, της διάρκειας παραμονής αλλά και
της ενίσχυσης της απασχόλησης.
―― Παράλληλα, με στόχο την ενδυνάμωση
της φωνής του ελληνικού τουρισμού στην
Ευρώπη, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε πρόσφατα σειρά συναντήσεων στην Ευρωπαϊκή
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Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με επιτρόπους και
Έλληνες ευρωβουλευτές. Οι επίτροποι με χαρτοφυλάκια που
έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την τουριστική δραστηριότητα, ενημερώθηκαν για τον θετικό αντίκτυπο που έχει ο τουρισμός στην εθνική μας οικονομία και στην κοινωνία.
―― Στόχος του ΣΕΤΕ, το επόμενο διάστημα, να ενισχυθεί η
φωνή του ελληνικού τουρισμού και να δημιουργηθεί ένα σταθερό κανάλι επικοινωνίας στην καρδιά της Ευρώπης.

“

Αυτό που προβληματίζει τους επενδυτές
είναι ότι δεν ξέρουν τί μπορούν να
σχεδιάσουν και πού, αλλά και σε
ποια σημεία μπορεί να ακυρωθούν οι
επενδύσεις τους ή να καθυστερήσουν
για μεγάλο χρονικό διάστημα από τις
διάφορες υπηρεσίες.
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ΑΠΤΈΣ ΛΎΣΕΙΣ
ΑΝΤΊ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΕΣ
ΣΥΖΗΤΉΣΕΙΣ

Του Οδυσσέα Αθανασίου
CEO LAMDA Development

―― Η Ελλάδα βρίσκεται αναμφίβολα σε μια
κρίσιμη καμπή, και οι αποφάσεις που θα
παρθούν τόσο στο κυβερνητικό επίπεδο όσο
και σε αυτό των επιχειρήσεων, θα καθορίσουν την οικονομική πορεία της χώρας μας
για τις επόμενες δεκαετίες. Τα προβλήματα
που ταλαιπωρούν την Ελληνική οικονομία
είναι πλέον γνωστά σε όλους ενώ αποτελούν
χρόνιους γόρδιους δεσμούς που εμποδίζουν
τη χώρα μας να απελευθερώσει τη δυναμική
της. Η ανακύκλωση συζητήσεων επί των προβλημάτων όμως, είναι αδύνατο να προσφέρει
απτές λύσεις.
―― Προκειμένου η ανάπτυξη των οικονομικών μας δραστηριοτήτων να έχει αποτέλεσμα, η Ελλάδα θα πρέπει να εστιάσει σε τρεις
τομείς, στον τουρισμό, στις εξαγωγές και
στην προσέλκυση επενδύσεων, τομέα με τον
οποίο θα ασχοληθώ σε αυτό το άρθρο. Η ανακατανομή του πλούτου σε μια οικονομική πίτα που διαρκώς συρρικνώνεται δεν επιτρέπει
στις Ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν
και να ανταγωνιστούν διεθνώς, ενώ αποθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια. Η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων
στους τομείς όπου οι Έλληνες ήδη επιχειρούν
με επιτυχία και στη “νέα οικονομία“ αποτελεί τον πιο γρήγορο δρόμο προς την τόνωση
της οικονομίας, όχι στη θεωρία αλλά στην
πράξη.

―― Αρκεί να κοιτάξουμε τα σημαντικά επιτεύγματα που άλλες χώρες μέλη της Ευρωζώνης κατάφεραν τα χρόνια που εμείς ανακυκλώναμε τους εγχώριους προβληματισμούς
μας. Η Ιρλανδία και η Εσθονία για παράδειγμα, αποτελούν Ευρωπαϊκά παραδείγματα που αποδεικνύουν πόσα μπορεί να καταφέρει μια φαινομενικά μικρή οικονομία,
αν δημιουργήσει ένα φιλικό επιχειρηματικό
περιβάλλον και επιτρέψει τη δημιουργία εμβληματικών επενδύσεων. Σε ένα κόσμο που
εξελίσσεται συνεχώς, ο μόνος τρόπος να μην
αντλήσουμε τα οφέλη αυτής της εξέλιξης είναι να μείνουμε στάσιμοι. Αυτό αποτελεί και
τη μεγαλύτερη πρόκληση της Ελλάδας σε αυτή τη κρίσιμη καμπή.
―― Τα οφέλη των επενδύσεων σε μια οικονομία είναι πολλαπλασιαστικά και έχουν τη
δυνατότητα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
της οικονομίας για δεκαετίες, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και τονώνοντας
τη ζήτηση. Ως παράδειγμα θα αναφέρω τα
πολλαπλασιαστικά οφέλη των επενδύσεων της Lamda Development στα εμπορικά
κέντρα Τhe Mall Athens, Golden Hall και
Mediterranean Cosmos, και στη Μαρίνα
Φλοίσβου, οι οποίες ανέρχονται σε 1 δισ., και
η λειτουργία των οποίων εκτιμάται ότι δημιούργησε 7.000 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας,
συνεισέφερε στο δημόσιο 1δισ. σε εισφορές
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“

Η προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων στους τομείς
όπου οι Έλληνες ήδη
επιχειρούν με επιτυχία
και στη “νέα οικονομία“
αποτελεί τον πιο γρήγορο
δρόμο προς την τόνωση
της οικονομίας, όχι στη
θεωρία αλλά στην πράξη.

και φόρους, ενώ αναμόρφωσε την όψη
των ευρύτερων περιοχών.
―― Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα χρόνια της κρίσης στη Lamda Development
επενδύσαμε πάνω από 700 εκατομμύρια
ευρώ και προσελκύσαμε τη συνεργασία
διεθνών αναγνωρισμένων επενδυτών
όπως οι: Varde, Blackstone Group,
Dogus, HSBC, Fosun, Eagle Hills.
―― Το σημαντικότερο όμως παράδειγμα για τα οφέλη των επενδύσεων και της
εξωστρέφειας για τη χώρα μας είναι αυτό
του Ελληνικού που αφορά στην μεγαλύτερη αστική ανάπλαση στην Ευρώπη και
το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα
της Αθήνας, το οποίο θα χαρακτήριζα ως
“game changer” για την Ελληνική οικονομία. Η επένδυση αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ
και αναμένεται να δημιουργήσει 75.000
νέες θέσεις εργασίας κατά την ολοκλήρωση της, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση
του ΑΕΠ κατά 2.4%. Επιπλέον, το έργο θα
προσελκύσει πάνω από ένα εκατομμύριο τουρίστες ετησίως, αυξάνοντας παράλληλα το χρόνο παραμονής τους στην
πρωτεύουσα, τοποθετώντας τη χώρα μας
ξανά στο χάρτη, για τους σωστούς αυτή τη
φορά λόγους επενδυτικά, τουριστικά και
πολιτιστικά.
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Η ΠΡΟΣΈΛΚΥΣΗ ΆΜΕΣΩΝ ΞΈΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΣΕ ΧΏΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΌΜΕΝΕΣ ΧΏΡΕΣ

Του Νικολάου Φίλιππα
Καθηγητή Χρηματοοικονομικής
Πανεπιστημίου Πειραιώς,
Προέδρου και Ιδρυτή
του Ινστιτούτου
Χρηματοοικονομικού
Αλφαβητισμού

―― Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) έχουν
προσελκύσει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον
σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας των πιθανών θετικών οικονομικών τους επιπτώσεων
στις οικονομίες των χωρών υποδοχής τους.
Παρόλο που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ
των ερευνητών αναφορικά με τα αναπτυξιακά τους οφέλη, η πλειοψηφία των μελετών
υποστηρίζει τις θετικές άμεσες και έμμεσες
επιδράσεις των άμεσων ξένων επενδύσεων
στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της απασχόλησης, της αποκτώμενης γνώσης και των
δεξιοτήτων διαχείρισης, καθώς επίσης και
της διάχυσης της τεχνολογίας.
―― Ιδιαίτερα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007, η προσέλκυση
άμεσων ξένων επενδύσεων για την προώθηση της οικονομικής δραστηριότητας έχει
καταστεί προτεραιότητα για πολλές χώρες
που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης και ρευστότητας στην αγορά. Είναι
γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι αναπτυσσόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία, η
Βραζιλία, η Νιγηρία κ.ά., προσελκύουν ένα
αυξανόμενο μερίδιο των παγκόσμιων εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, οι οποίες
έχουν σημειώσει εκρηκτική αύξηση, ιδίως
μετά το 2003. Ένα διαρκώς αυξανόμενο τμήμα της σύγχρονης βιβλιογραφίας προσπαθεί
να προσδιορίσει παράγοντες ελκυστικότητας
των ΑΞΕ μελετώντας διαφορετικές ομάδες
χωρών. Οι χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
προσελκύουν συνήθως ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς παραδοσιακά αντιπροσωπεύουν

ένα σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων εισροών ΑΞΕ, φθάνοντας κατά μέσο όρο το 76%
περίπου των συνολικών εισροών ΑΞΕ για την
περίοδο 1990-1999 και 70% για την περίοδο
2000-2009. Επιπλέον, το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις αναπτυσσόμενες
χώρες είναι επίσης ιδιαίτερα εμφανές, με
μέσο μερίδιο παγκόσμιων εισροών ΑΞΕ στο
31% για την περίοδο 1990-1999 και 32% για την
περίοδο 2000-2009, φθάνοντας και στο 55%
περίπου το 2012.
―― Σε ένα πρόσφατο άρθρο των Philippas
et al. στο «Review of Development
Economics» το 2017, με τίτλο «Foreign
Investment Determinants in OECD and
Developing Countries», οι συγγραφείς εξέτασαν τους προσδιοριστικούς παράγοντες
που επηρεάζουν την εισροή άμεσων ξένων
επενδύσεων (ΑΞΕ) σε 24 κράτη-μέλη του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και σε 22 αναπτυσσόμενα
κράτη (μη μέλη του ΟΟΣΑ) για τα έτη 19802012.
―― Οι συγγραφείς εξέτασαν μια σειρά πιθανών προσδιοριστικών παραγόντων που έχουν
εντοπιστεί από προηγούμενες έρευνες, όπως
το μέγεθος της αγοράς, η απελευθέρωση του
εμπορίου, το κόστος εργασίας, οι εγγραφές
στα σχολεία, η φορολογία των επιχειρήσεων
και διάφορες θεσμικές μεταβλητές.
Χρησιμοποιώντας προηγμένες οικονομετρικές τεχνικές σε panel data για το δείγμα των
χωρών του ΟΟΣΑ, βρέθηκε ότι παράγοντες
που επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τις
ΑΞΕ είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις την
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προηγούμενη χρονική περίοδο, το μέγεθος της αγοράς (size),
ο σχηματισμός ακαθάριστου κεφαλαίου και η φορολογία των
επιχειρήσεων.
―― Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για μία μεγάλη ομάδα αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίες έχουν προσελκύσει
ένα αυξημένο μερίδιο των παγκόσμιων εισροών ΑΞΕ. Με βάση
τα εμπειρικά αποτελέσματα οι παράγοντες που επηρεάζουν το
ύψος των ΑΞΕ για την ομάδα αυτή είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις την προηγούμενη χρονική περίοδο, το μέγεθος της αγοράς,
το κόστος εργασίας και οι θεσμικές μεταβλητές.
Οι θεσμικές μεταβλητές περιλαμβάνουν την πολιτική σταθερότητα, πιθανές τρομοκρατικές ενέργειες, την αποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων, η ποιότητα του θεσμικού πλαισίου, η
αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης και ο έλεγχος της
διαφθοράς.
―― Τα αποτελέσματά μας, δείχνουν επίσης ότι η απελευθέρωση του εμπορίου, η σχολική εκπαίδευση και ο πληθωρισμός δεν
προκαλούν ισχυρή επίδραση για καμία ομάδα χωρών ή περίοδο
υπό εξέταση και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αμφισβητήσιμες.
Τα εμπειρικά αποτελέσματα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις στρατηγικές των κυβερνήσεων για την χάραξη
πολιτικής, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον όπου η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης
αποτελεί τον πρωταρχικό τους στόχο.
―― Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν με σαφή τρόπο ότι
οι γενικεύσεις είναι επικίνδυνες και συχνά λανθασμένες, καθώς κάθε χώρα ή ομάδα χωρών φαίνεται ότι επηρεάζεται από
διαφορετικούς θεσμικούς ή οικονομικούς παράγοντες και κατά
συνέπεια απαιτείται ενδελεχής μελέτη των κοινωνικών, θεσμικών αλλά και δημογραφικών παραγόντων στην υπό εξέταση
χώρα.

“

Η προσέλκυση άμεσων ξένων
επενδύσεων για την προώθηση της
οικονομικής δραστηριότητας έχει
καταστεί προτεραιότητα για πολλές
χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
χρηματοδότησης και ρευστότητας στην
αγορά.
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ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΌΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΘΕΣΜΏΝ

Της Κωνσταντίνας Κοτταρίδη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Πειραιώς,
Διευθύντριας Εργαστηρίου
Βιοοικονομίας και Βιώσιμης
Ανάπτυξης

―― Η ανάληψη πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός υγιούς επενδυτικού κλίματος αποτελεί μείζον ζήτημα για την Ελληνική οικονομία
προκειμένου να εισέλθει σε τροχιά βιώσιμης
ανάπτυξης. Αναμφισβήτητα, η οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα οφείλεται
εν πολλοίς σε διαρθρωτικές αποτυχίες, στο
χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, στο
δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον, με
άλλα λόγια, στο ανεπαρκές και προβληματικό υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η διεθνής
βιβλιογραφία δεικνύει σχηματικά ότι τα κίνητρα και οι περιορισμοί που τίθενται από
το θεσμικό πλαίσιο μιας χώρας ενθαρρύνουν
ορισμένες δραστηριότητες και αποθαρρύνουν άλλες μεταβάλλοντας διαρκώς το επενδυτικό τοπίο. Μελέτες επισημαίνουν ότι οι
επιχειρήσεις μπορεί να επιζητούν τη φυγή
από την χώρα που είναι εγκατεστημένες λόγω
του δυσμενούς θεσμικού πλαισίου που υφίσταται εγχωρίως, κάτι εξάλλου που αποτελεί
πραγματικότητα στη χώρα μας. Είναι δυνατό
λοιπόν να κατευθύνονται σε μια καινούρια
αγορά σε αναζήτηση ευνοϊκότερου θεσμικού
περιβάλλοντος στην οποία θα πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους.
―― Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένα
ελλιπές, αναποτελεσματικό, αδύναμο και
συχνά ασταθές θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί
ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Τα θεσμικά
κενά αναφέρονται σε υποανάπτυκτες ή αναποτελεσματικές κεφαλαιαγορές, υποδομές,
ρυθμιστικό πλαίσιο, μηχανισμούς επιβολής
και άλλους θεσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο,
και δεδομένης της κακής ευθυγράμμισης
μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων με
το εγχώριο θεσμικό περιβάλλον, οι εγχώριοι
επενδυτές επιλέγουν να διαφύγουν από την
αβεβαιότητα που αυτό δημιουργεί ενώ οι

ξένοι επενδυτές αποθαρρύνονται και κατευθύνονται σε άλλες πιο φιλικές αγορές. Η εγχώρια πολιτική στρατηγική, συμπεριλαμβανομένου και του θεσμικού πλαισίου αλλά και
του φορολογικού καθεστώτος (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θεσμικού
πλαισίου), επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την
επενδυτική στρατηγική μιας επιχείρησης και
δρα καταλυτικά στην απόφασή της να αναλάβει τον κίνδυνο της αβεβαιότητας και της
ασυμμετρίας στην πληροφόρηση που ενέχει
μια επενδυτική δραστηριότητα. Είναι δε τόσο
σημαντική η ποιότητα των θεσμών που σχετικές αναλύσεις δεικνύουν ότι η φορολόγηση
δεν βρίσκεται στην κορυφή των παραγόντων
προσέλκυσης επενδύσεων. Προκύπτει ότι οι
βασικοί παράγοντες που απασχολούν τους
επενδυτές είναι η διαφάνεια, η σταθερότητα
και η προβλεψιμότητα του πολιτικού, νομικού και θεσμικού περιβάλλοντος.
―― Τα εμπειρικά δεδομένα καταμαρτυρούν
ότι χώρες με ισχυρό θεσμικό πλαίσιο (μικρά
ποσοστά διαφθοράς, χαμηλή γραφειοκρατία, ταχεία απονομή δικαιοσύνης, ευκολία
δημιουργίας επιχειρήσεων, κτλ.), έχουν τη
δυνατότητα επιβολής υψηλότερης φορολογίας. Επομένως, όταν ληφθεί υπόψη η ποιότητα του γενικού επιχειρηματικού κλίματος, η
δημοσιονομική μεταβλητή της φορολόγησης
καθίσταται δευτερεύουσα για τις επενδύσεις
στις αναπτυγμένες χώρες (με την προϋπόθεση ασφαλώς ενός ανεκτού επιπέδου φορολόγησης που δεν είναι απαγορευτικό όπως
συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας).
―― Ας δούμε σε ποια θέση κατατάσσεται η
Ελλάδα ως προς την ποιότητα του θεσμικού
της πλαισίου. Η χώρα μας το 2013 κατατασσόταν στην 117η θέση διεθνώς και στην 40η
θέση σε σύνολο 43 χωρών στην Ευρώπη και
βρισκόταν επομένως κάτω του μέσου όρου
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σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα. Το Ινστιτούτο Heritage
(Heritage Institute) κατατάσσει την Ελλάδα στην κατηγορία
των χωρών που θεωρούνται ως κυρίως «μη ελεύθερες». Το
2016 κατέγραψε βαθμό 53.2 μειωμένο κατά 0,8 από το 2015,
και βρέθηκε στην 138η θέση παγκοσμίως πίσω από χώρες όπως
η Ζάμπια, το Πακινστάν, το Μπαγκλαντές και το Τόνγκο (το
2015 ήταν στην 130η θέση παγκοσμίως), και στην 41η θέση στην
Ευρώπη. To 2018 κατατάσσεται στην 115η θέση παγκοσμίως και
στην 43η στις 44 χώρες της ΕΕ. Αν και βελτιωμένος ο γενικός
δείκτης οικονομικής ελευθερίας, η Ελλάδα βρίσκεται πίσω από
τα νησιά Solomon, το Μάλι και την Τρινιντάντ και Τομπάγκο
και αρκετά παρακάτω από την Τανζανία, την Ονδούρα και πολύ
παρακάτω από την Αλβανία. Επιπλέον, οι επιμέρους δείκτες
που αφορούν στο επενδυτικό κλίμα, την κυβερνητική ακεραιότητα, το φορολογικό βάρος, τα πνευματικά δικαιώματα και την
ελευθερία εμπορίου δείχνουν χειροτέρευση.
―― Συμπερασματικά, μια αναπτυξιακή στρατηγική πρέπει να
έχει στο επίκεντρο την ταχεία αναβάθμιση του θεσμικού μας
πλαισίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα υγιές επιχειρηματικό και επενδυτικό περιβάλλον ώστε να υπάρξουν τα αποτελέσματα διάχυσης και να δημιουργηθεί ένας ενάρετος αναπτυξιακός κύκλος που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης.

“

Μια αναπτυξιακή στρατηγική
πρέπει να έχει στο επίκεντρο την
ταχεία αναβάθμιση του θεσμικού
μας πλαισίου προκειμένου
να δημιουργηθεί ένα υγιές
επιχειρηματικό και επενδυτικό
περιβάλλον.
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ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΙΌΝ;

Του Χρήστου Αγγελόπουλου
Μέλος του Τμήματος Οικονομίας
της ΚΕ του ΚΚΕ

―― Μετά από πολύχρονη βαθιά οικονομική
κρίση, η καπιταλιστική οικονομία στην Ελλάδα αναμένεται να μπει σε κύκλο αναζωογόνησης και ανάκαμψης. Ανεξάρτητα από το
μέγεθος τους, έχει φουντώσει η συζήτηση για
τις καπιταλιστικές επενδύσεις και την εδραίωση ενός «νέου παραγωγικού προτύπου».
Η κυβέρνηση υπόσχεται «δίκαιη ανάπτυξη»,
«παραγωγική ανασυγκρότηση» στη «μεταμνημονιακή εποχή». Από κοντά τα υπόλοιπα
κόμματα της αστικής διαχείρισης. Όλοι με
μια φωνή: επενδύσεις για δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξηση εισοδήματος…Δηλαδή ό,τι προβάλλουν διαχρονικά ο ΣΕΒ και
οι υπόλοιποι φορείς του κεφαλαίου. «Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική» και…«ΕΘΝΙΚΟ»
το συμφέρον των μονοπωλίων!
―― Καλλιεργούν την αντίληψη σε εργαζόμενους-άνεργους-λαϊκά στρώματα ότι θα ωφεληθούν από την καπιταλιστική ανάπτυξη.
Κατά συνέπεια πρέπει να δείξουν ανοχή στην
αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, να υπομείνουν θυσίες, να στοιχηθούν πίσω από τους
σχεδιασμούς των μονοπωλίων-Ε.Ε.-ΝΑΤΟ,
τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» της καπιταλιστικής Ελλάδας.
―― Κρύβουν όμως την αλήθεια! Από τον
πρωθυπουργό και τον αρχηγό της ΝΔ μέχρι
και τον τελευταίο βουλευτή τους, ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους: δεν πρόκειται
να ξαναγυρίσουμε στο προηγούμενο «καθε-

στώς» παροχών, δικαιωμάτων, μισθών!
―― Τα «μνημόνια» τυπικά τελειώνουν (;)…
Αλλά τα αντιλαϊκά μέτρα θα είναι παρόντα,
μαζί με νέα που έχει προνομοθετήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για μετά το 2020 και
μόνιμη επιτροπεία ως το 2060.
―― Η καπιταλιστική ανάκαμψη προϋποθέτει πιστή τήρηση τους. Γιατί ο βασικός όρος
για έξοδο από την κρίση και ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, είναι η φθηνή εργατική δύναμη, η κρατική ενίσχυση των καπιταλιστικών επενδύσεων μέσω της βαριάς
φορομπηξίας του λαού και της περικοπής
κοινωνικών δαπανών. Προϋποθέτει ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση αγορών και νέες
φοροαπαλλαγές για το κεφαλαίο. Αυτό είναι
το «φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις»
για το οποίο μιλούν!
―― Κριτήριο της καπιταλιστικής ανάπτυξης,
επομένως και των επενδύσεων, είναι το κέρδος, όχι η ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και όσο και αν θέλουν να προσδώσουν
«φιλολαϊκό» χαρακτήρα, η πραγματικότητα
βοά. «Φιλικό επενδυτικό περιβάλλον» σημαίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση, εργατικό
δυναμικό χωρίς σταθερή εργασία και δικαιώματα. Κανείς δεν μιλά για εξασφάλιση σταθερής εργασίας σε όλους τους άνεργους.
Άλλωστε η πείρα από μια σειρά δυναμικούς
κλάδους και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία
είναι αποκαλυπτικά. Η γενικευμένη μερική
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απασχόληση και η εκ περιτροπής εργασία κυριαρχούν. Μέσος και κατώτατος μισθός παραμένουν καθηλωμένοι, μειώνονται, δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής
τάξης.
―― Οι επενδύσεις προσανατολίζονται σε τομείς που τα μονοπώλια προσδοκούν υψηλότερη κερδοφορία συνδυασμένα
με την προώθηση επενδύσεων και εξαγωγών σε άλλες χώρες.
Επίκεντρο τους να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός-διαμετακομιστικός κόμβος. Επιδιώκουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους σε αντίθεση με τα μονοπώλια γειτονικών
χωρών. Η χώρα μας είναι ενεργά μπλεγμένη στο κουβάρι των
ιμπεριαλιστικών αντιθέσεων εγκυμονώντας κινδύνους για
το λαό.
―― «Δίκαιη ανάπτυξη» στο καπιταλισμό δεν υπάρχει, γιατί
δεν υπάρχει «δικαιοσύνη» για όλους σε ένα άδικο εκμεταλλευτικό σύστημα. Το πραγματικό ερώτημα είναι: Ανάπτυξη
για ποιόν! Για τα μονοπώλια ή για το λαό. Κέρδος και εργατικά-λαϊκά συμφέροντά είναι δύο πόλοι ασυμβίβαστοι.
―― Μονόδρομος για την εργατική τάξη και το λαό είναι η
οργανωμένη πάλη για κατάργηση των αντιλαϊκών μέτρων,
ανάκτηση των απωλειών και διεκδίκηση μέτρων που ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες. Η κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής από την εργατική εξουσία, με
αποδέσμευση από Ε.Ε.-ΝΑΤΟ και κεντρική επιστημονικά
σχεδιασμένη ανάπτυξη όλων των παραγωγικών δυνάμεων με
κριτήριο την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών μπορεί
να εξασφαλίσει δίκαιη για το λαό ανάπτυξη.

“

Η γενικευμένη μερική απασχόληση και
η εκ περιτροπής εργασία κυριαρχούν.
Μέσος και κατώτατος μισθός παραμένουν
καθηλωμένοι, μειώνονται, δεν καλύπτουν
τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής
τάξης.
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ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΊΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΆΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ

Της Αναστασίας Στασινού
Οικονομολόγου

―― Η ανάκαμψη της χώρας εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από την προσέλκυση επενδύσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες και αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της
ελληνικής οικονομίας αποτελούν ένα άριστης ποιότητας «όχημα» που θα μπορούσε να
προσελκύσει ξένους επενδυτές. Το μέγεθος
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της χώρας
συνηγορούν στο ότι αυτές θα συνεχίσουν
να παίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική
οικονομία. Ιδίως οι μικρομεσαίες οι οποίες
δραστηριοποιούνται στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, καθώς διασφαλίζουν ότι το
παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας,
κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών,
ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την εισροή
κεφαλαίων που προέρχονται από δημόσιους
πόρους.
―― Κοινή παραδοχή είναι ότι οι επενδύσεις
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό, από την ύπαρξη σταθερού «νομικού» περιβάλλοντος, και
κυρίως ξεκάθαρων κανόνων δικαίου που
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση
των επιχειρήσεων στο πεδίο που αυτές δραστηριοποιούνται.
―― Για τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ο ν.
4412/2016 περιέχει μία σειρά διατάξεων που
στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης
αυτών στις διαδικασίες σύναψης.

―― Οι βασικότερες καινοτομίες του νέου
νόμου, που διευκολύνουν την πρόσβαση των
ΜΜΕ στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων
εντοπίζονται κυρίως στα εξής:
1. Προκαταρκτική διαβούλευση: Οι αναθέτουσες αρχές οφείλουν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, ώστε να ενημερώνουν
τους οικονομικούς φορείς για τις συμβάσεις
που προτίθενται να συνάψουν και τις απαιτήσεις τους.
2. Συγκεντρωτικές διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων: Ένας από τους κυριότερους παράγοντες ενίσχυσης των ΜΜΕ είναι η επαγγελματική διαχείριση και οργάνωση των αγορών του Δημοσίου μέσω συγκεντρωτικοποίησης των προμηθειών. Σκοπός είναι η αύξηση
του ανταγωνισμού, λόγω του αναμενόμενου
μεγάλου όγκου των αγοραζόμενων ποσοτήτων και την ισχυρή παρουσία των ΜΜΕ στη
διευρυνόμενη αγορά.
3. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα: Η
υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα
επιτρέπει την ενίσχυση του ανταγωνισμού
μέσω της προώθησης της πρόσβασης των
ΜΜΕ στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,
με αποτέλεσμα να αξιοποιούνται οι δυνατότητες αυτών , αναδεικνύοντας τα συγκριτικά
τους πλεονεκτήματα καθώς και την επιχειρηματική και παραγωγική τους δραστηριότητα.
4. Ηλεκτρονικά μέσα: Η αυξημένη χρήση των
ΤΠΕ και η παρεπόμενη διαθεσιμότητα των
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σχετικών με τη διαδικασία ανάθεσης εγγράφων
οδηγεί σε σύντμηση του απαιτούμενου μέχρι σήμερα χρόνου. Αυτό μπορεί να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας, έτσι ώστε οι ΜΜΕ να
αντεπεξέλθουν εγκαίρως στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης.
5. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής: Στόχος
των εν λόγω διατάξεων είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου της συμμετοχής των ΜΜΕ που
απορρέει από την ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων
που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και
τα κριτήρια επιλογής. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η χρήση του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, ως προκαταρκτική απόδειξη προς
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν

“

Οι επενδύσεις εξαρτώνται
σε μεγάλο βαθμό, από την
ύπαρξη σταθερού «νομικού»
περιβάλλοντος, και κυρίως
ξεκάθαρων κανόνων δικαίου
που εξασφαλίζουν την
απρόσκοπτη πρόσβαση των
επιχειρήσεων στο πεδίο που αυτές
δραστηριοποιούνται.
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και καθίσταται υποχρεωτική η χρήση του e- Certis, σκοπός του οποίου
είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων.
6. Δάνεια εμπειρία: Σημαντικός παράγοντας για
την συμμετοχή των ΜΜΕ σε διαγωνισμούς μεταξύ
άλλων, είναι το μέγεθος των συμβάσεων. Εξαιτίας
αυτού, η δυνατότητα των προσφερόντων να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς σε ομίλους που επικαλούνται τις δυνατότητες τρίτων επιχειρήσεων είναι
ιδιαίτερα σημαντική για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές. Στο πλαίσιο αυτό,
ο νόμος περιέχει προβλέψεις για τη δυνατότητα
στήριξης του συμμετέχοντα σε ικανότητες τρίτων
φορέων, είτε όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, ή στην τεχνική/επαγγελματική ικανότητα.
7.Υπεργολαβία: Για την ενίσχυση και ειδικότερα
την οικονομική βιωσιμότητα των ΜΜΕ, προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας πληρωμής του
υπεργολάβου από την αναθέτουσα αρχή, δυνάμει
σύμβασης υπεργολαβίας μεταξύ αναδόχου και
υπεργολάβου, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

―― Σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της
χώρας από την οικονομική κρίση και στη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομίας έχουν οι
επενδύσεις στα δίκτυα νέας γενιάς και την
ευρυζωνικότητα.
―― Τα ευρυζωνικά δίκτυα εξυπηρετούν ως
πλατφόρμα επικοινωνίας και συναλλαγής
την οικονομία και μπορούν να βελτιώσουν
την παραγωγικότητα σε όλους τους τομείς.
Επίσης αυξάνουν τη δύναμη και την επίδραση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες εξαρτώνται από τις υψηλής
ταχύτητας τηλεπικοινωνίες.
―― Τα οφέλη από τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα στην ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας, μετά την αύξηση του δείκτη πρόσβασης στο διαδίκτυο αποτυπώνονται στη
μελέτη που εκπόνησε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μετά από ανάθεση του
υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
―― Τη μελέτη, που εκπονήθηκε από την
Επιστημονική Επιτροπή του ΟΕΕ, παρουσίασε σε πρόσφατη εκδήλωση, ο καθηγητής
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Διονύσης Χιόνης και προλόγισαν ο υπουργός
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και

Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.
«Η αυξανόμενη διάχυση του διαδικτύου αποτελεί σπουδαίο τεχνολογικό επίτευγμα και η
συμβολή του σε οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί
αξιόλογο πεδίο επιστημονικής έρευνας» υπογράμμισε ο κ. Κόλλιας για να προσθέσει ότι
«η αυξημένη ψηφιακή καινοτομία δημιουργεί προστιθέμενη αξία και νέες υπηρεσίες για
τις επιχειρήσεις και την κοινωνία». Σύμφωνα
με τον πρόεδρο του ΟΕΕ η συνεχής ανάπτυξη
της ταχύτητας του διαδικτύου στην Ελλάδα
θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης για
ψηφιακές υπηρεσίες, που θα ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν την απασχόληση.
―― Από την πλευρά του, ο υπουργός κ. Παππάς ανέφερε ότι η λειτουργία του συστήματος
ψηφιακών εγγράφων και υπογραφής θα επεκταθεί σε όλο το Δημόσιο σημειώνοντας ότι η
εκτιμώμενη εξοικονόμηση, σύμφωνα με τον
υπουργό, είναι 400 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ
το κόστος για τη λειτουργία του συστήματος
είναι 20 εκατ. ευρώ.
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Η μελέτη
―― Στη μελέτη εξετάζεται η συμβολή του διαδικτύου
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην οικονομική
μεγέθυνση. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στην επίδραση που έχει η αύξηση της διάχυσης και της ταχύτητας
του διαδικτύου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, στην
Απασχόληση και στις Επιχειρήσεις. Μέσα από τη μελέτη αυτή αξιολογείται η σημασία των επενδύσεων στις
νέες τεχνολογίες με αιχμή το διαδίκτυο, καθώς και στα
αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων.
―― Σύμφωνα με τις οικονομικές μελέτες που παρουσιάζονται και αφορούν σε οικονομίες του ΟΟΣΑ, μια
αύξηση της διάχυσης κατά 10% της ευρυζωνικότητας
οδηγεί σε αύξηση της τάξεως του 1,5%-2,5% του ΑΕΠ.
Ομοίως και στον τομέα της απασχόλησης τα ευρήματα είναι εξίσου ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2015) η οποία βασίζεται
σε ευρήματα έξι ερευνών προκύπτει ότι για κάθε 1 δισ.
ευρώ που επενδύεται στην ανάπτυξη του διαδικτύου
δημιουργούνται κατά μέσο όρο 9.300 θέσεις εργασίας.
―― Η μελέτη έδειξε ότι το ποσοστό ικανοποίησης των
ελληνικών επιχειρήσεων από τις υπηρεσίες που τους
προσφέρουν οι πάροχοι, φτάνει το 40%, ενώ χαρακτηρίζουν υψηλού κόστους την παρεχόμενη υπηρεσία.
―― Η συνεχής ανάπτυξη της ταχύτητας του διαδικτύου
στην Ελλάδα θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης

για ψηφιακές υπηρεσίες, που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξουν την απασχόληση. Επίσης λόγω της ιδιομορφίας της Ελλάδας,
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί έμφαση στη διείσδυση του διαδικτύου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
και στις αγροτικές - νησιωτικές περιοχές.
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“DOING BUSINESS 2018”
ΣΤΗΝ 67Η ΘΈΣΗ Η ΕΛΛΆΔΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΚΟΛΊΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΝ

―― Πολύτιμους πόντους ανταγωνιστικότητας εξακολουθεί να στερείται η Ελλάδα, καθώς διαχρονικές στρεβλώσεις κοστίζουν στη
χώρα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με την έρευνα «Doing Business», που
διενεργεί η Παγκόσμια Τράπεζα, για να αξιολογήσει τις χώρες στις οποίες είναι πιο εύκολο να επιχειρήσει μια νέα εταιρεία, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 67η θέση μεταξύ 190
χωρών στο δείκτη «Ease of Doing Business»
για το 2018, από την 61η πέρυσι και την 58η
το 2016.
―― Η συνολική μας βαθμολογία ανήλθε σε
68,02, ανερχόμενη οριακά (κατά 0,01) ως
συνέπεια κυρίως των μεταρρυθμίσεων που
έγιναν στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας, όπως οι υπηρεσίες μιας στάσης
για την έναρξη της επιχείρησης ή της απλοποίησης των διαδικασιών κατά τις εξαγωγές,
όμως προφανώς οι άλλες χώρες «έτρεξαν» ταχύτερα, αφού η θέση μας στον διεθνή στίβο
της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας,
έπεσε κατά έξι θέσεις.
―― Οι δυσκολίες για το επιχειρείν, παραμένουν μεγάλες όπως π.χ. ότι οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καλούνται να καταβάλουν σε φόρους και εισφο-

ρές, σύμφωνα πάντα με την έκθεση, το 51,7%
των κερδών τους, ποσοστό που στην έκθεση
για το 2017 ήταν 50,7% και ενώ ο αντίστοιχος
μέσος όρος για φέτος στις ανεπτυγμένες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), είναι 40,1%.
Μια σύγκριση με τις γειτονικές χώρες, διαπιστώνουμε ότι το ποσοστό των κερδών που
κατευθύνεται σε φόρους και εισφορές στην
Τουρκία φθάνει το 41,1%, τη Πορτογαλία το
39,8%, την Ιταλία 48,0%, η Βουλγαρία 27,1%
και η Κύπρος 22,7%.
―― Πλέον, στην κατάταξη «Ease of doing
business» 2018, η χώρα μας τοποθετείται χαμηλότερα από χώρες που γενικότερα θεωρούνται λιγότερο ανεπτυγμένες από την Ελλάδα
όπως η Αλβανία (στην 65η θέση), η Μογγολία
(στην 62η θέση), η Τουρκία (στην 60η θέση,
που βελτιώθηκε μάλιστα κατά 9 θέσεις από
την περσινή κατάταξη), η Κολομβία (στην 59η
θέση), η Βουλγαρία (στην 50η θέση), η Αρμενία (στην 47η θέση), η Ρουμανία (στην 45η θέση), η Μολδαβία (στην 44η θέση), η Ρουάντα
(στην 41η θέση), το Κόσσοβο (στην 40η θέση).
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Η κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ 190 χωρών
στην έκθεση «Doing Business 2018»

33

34

δείκτες οικονομίας

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
Κατά 1,4% αυξήθηκε το ΑΕΠ το 2017, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, και ανήλθε σε 187,1 δισ.
ευρώ από 184,6 δισ. ευρώ το 2016.
Η εκτίμηση αυτή έχει υπολογιστεί από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του
2017 (μη εποχικά διορθωμένων) όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων.
Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι σε 177,7 δισ. ευρώ έναντι 174,2 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 2%.
Σημειώνεται ότι προβλέπεται και 2η εκτίμηση, η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 17
Οκτωβρίου. Η δεύτερη εκτίμηση γίνεται με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές (όπως Έρευνα
Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση
τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών
και Εξωτερικού Εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων ανά προϊόν.
Όσον αφορά στο δ’ τρίμηνο πέρυσι, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2016 και
κατά 0,1% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2017.
Ανεργία
Μικρή υποχώρηση, σε σχέση με τα αναθεωρημένα στοιχεία του Νοεμβρίου, εμφάνισε η ανεργία στην
Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2017.
Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στο 20,8%, έναντι του αναθεωρημένου 21,0% τον Νοέμβριο.
Το σύνολο των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.760.399 άτομα τον Δεκέμβριο, οι άνεργοι σε 989.199, ενώ
ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.247.446 άτομα.

↖

Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 107.687 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (+2,9%) και κατά
8.378 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017 (+0,2%), οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 11,4% ή 127.352 άτομα
σε ετήσια βάση και κατά 0,7% ή 6.978 άτομα σε μηνιαία βάση, ενώ οι οικονομικά μη ενεργοί μειώθηκαν
κατά 0,4% σε ετήσια βάση (12.702 άτομα) και κατά 0,1% σε μηνιαία βάση (4.088 άτομα).
Κατά φύλο, το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες ανέρχεται σε 25,8% και στους άνδρες σε 16,9%, ενώ
οι περισσότεροι άνεργοι εξακολουθούν να καταγράφονται στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών (45% τον
Δεκέμβριο του 2017).
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Εκπαιδεύοντας με χρηματοοικονομικά
υγιή τρόπο τα παιδιά µας

Αγαπητοί γονείς
Στο σύγχρονο πολύπλοκο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, η
δηµιουργία µιας νέας γενιάς ενηµερωµένων πολιτών πρέπει να
είναι προτεραιότητα, τόσο του εκπαιδευτικού µας συστήµατος,
όσο και δικιά µας.
Θέτοντας τις σωστές βάσεις στη χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση των παιδιών, τα βοηθάµε από µικρή ηλικία να κατανοήσουν
αλλά και να εφαρµόσουν συνετές πράξεις, όπως η αποταµίευση, η προσεκτική κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών, και η
σκέψη για το µέλλον που µπορεί να είναι δύσκολο.
Με τον τρόπο αυτόν θα δηµιουργήσουµε µία νέα γενιά ενηµερωµένων πολιτών που θα έχουν προγραµµατίσει τους βασικούς άξονες της ζωής τους και το µέλλον τους µε σοβαρότητα
και συνέπεια. Έτσι δε θα οδηγηθούν σε οικονοµικά σφάλµατα
τα οποία θα µπορούσαν να είναι δυσάρεστα γι’ αυτούς και τους
δικούς τους.
Μην ξεχνάμε ότι η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του
2007-8, αλλά και η πτώχευση της Ελλάδας, προκλήθηκε από
κακή χρήση των πόρων της κοινωνίας, από υπερδανεισµό και
από αδυναµία κατανόησης ενός πολύπλοκου συστήµατος που,
τελικά, όταν γνωρίζουµε απλά χρηµατοοικονοµικά, η λύση είναι απλή: Να στηριζόµαστε στις δυνάµεις µας και να είµαστε
χρηµατοοικονοµικά υγιείς!
Η διεθνής βιβλιογραφία αλλά και οι ειδικοί προτείνουν συγκεκριµένες δράσεις που βοηθούν τα παιδιά µας να γίνουν ολοκληρωµένες προσωπικότητες.
Συνδυάστε λοιπόν µικροδουλειές στο σπίτι µε ανάλογη
ανταµοιβή και παράλληλα ένα σταθερό µηνιαίο ή εβδοµαδιαίο
λογικό χαρτζιλίκι από το οποίο ένα ποσοστό (10-20%) να πηγαίνει σε αποταµίευση.
Μεταφέρετε ορισµένες αποφάσεις δαπάνης στα παιδιά, ενθαρρύνοντάς τα να κάνουν συγκρίσεις, στις αγορές των προϊόντων ιδιαίτερα στα supermarket ώστε να γίνουν έξυπνοι καταναλωτές.
Ο καλύτερος τρόπος να εκπαιδεύσετε τα παιδιά είναι να τους
µάθετε να κερδίζουν χρήµατα από µόνα τους, έστω και για λίγες µέρες τον χρόνο.

Ενθαρρύνετε το παιδί να αποταµιεύει, πάρτε του έναν κουµπαρά και βοηθήστε το να τον γεµίσει. Όταν επιτευχθεί ο σκοπός,
συζητήστε µαζί του τι θα κάνει τα χρήµατα που θα έχει αποταµιεύσει.
Η κατανόηση των προσωπικών χρηµατοοικονοµικών (personal
finance) και το πώς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα λειτουργεί
–έστω στις βασικές του αρχές– θα συµβάλει θετικά στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού, στην οικονοµική
του ανεξαρτησία, θα αυξήσει την αίσθηση του ελέγχου και θα
του δώσει µια θετική εικόνα για τον εαυτό του και τη ζωή του
γενικότερα!
Επιπλέον, θα το προστατέψει από πιθανά µελλοντικά λάθη
όπως ο υπερδανεισµός, η υπερβολική χρήση των πιστωτικών
καρτών και άλλα ανθρώπινα σφάλµατα τα οποία είναι αποτέλεσµα άγνοιας και στερεοτύπων.
Μαθαίνοντας στο παιδί καλές συνήθειες από µικρή ηλικία θα
το βοηθήσετε στον µακροπρόθεσµο χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό του, όπως οι σπουδές του, η ασφάλισή του, αλλά και η
ποιότητα της συνταξιοδότησής του.
Μην ξεχνάτε ότι η χρηµατοοικονοµική ασφάλεια του αύριο ξεκινάει σήµερα!
Ο σκοπός των δύο πρωτοπόρων βιβλίων στη χώρα µας για τη
χρηµατοοικονοµική εκπαίδευση των παιδιών είναι να συµβάλει
αποφασιστικά στη δηµιουργία µιας νέας γενιάς ενηµερωµένων µελλοντικών πολιτών και προσφέρονται δωρεάν από τον
ασφαλιστικό όμιλο Interamerican στα πλαίσια της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με πολύπλευρες δράσεις θα βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή την χώρα μας ,η οποία τα τελευταία χρόνια βιώνει ραγδαία μείωση
του βιοτικού επιπέδου, αύξηση της κοινωνικής ανισότητας και
χειροτέρευση των πιο κοινωνικά ευάλωτων τμημάτων του πληθυσμού.

Νικόλαος Φίλιππας
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς,
Πρόεδρος και Ιδρυτής του Ινστιτούτου
Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ο.Ε.Ε

1o Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
oee1pt@oe-e.gr
Μ. Βασιλείου 3 / 69132 Κομοτηνή
Τηλ. 25310-23035/ Fax.25310-82992

9ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
oee9pt@oe-e.gr
Λ. Χαϊνά 75 & 25ης Μαρτίου / 34132 Χαλκίδα
Τηλ. 22210-60669 Τηλ/ Fax. 22210-80710/80894

2ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
oee2pt@oe-e.gr
Mεραρχίας 14 / 62100 Σέρρες
Τηλ. 23210-67970/ 98127/ Fax.23210-52062

10ο Περιφερειακό Τμήμα Βορειοδυτικής Πελοποννήσου
oee10pt@oe-e.gr
Ζαϊμη 21 / 26223 Πάτρα
Τηλ. 2610-221645 Fax. 2610-273767

Γραφείο Καβάλας: Βενιζέλου 34 / 64100 Καβάλα
Τηλ. 2510-232966
oeeam2@otenet.gr

11ο Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου
oee11pt@oe-e.gr
Πλ. Κολοκοτρώνη 8 / 22100 Τρίπολη
Τηλ. 2710-233582 / Fax. 2710-225048

3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
oee3pt@oe-e.gr
Αριστοτέλους 26 / 54623 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-275727-8 / Fax. 2310-275728
4ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας
oee4pt@oe-e.gr
Mαλακούση 10 / 59131 Βέροια
Τηλ. 23310-29111 Fax. 23310-72033
5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
oee5pt@oe-e.gr
Kωστή Παλαμά 6 / 50132 Κοζάνη
Τηλ. 24610-27783 Τηλ/ Fax. 24610-37462
6ο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
oee6pt@oe-e.gr
Ν. Ζέρβα 28-30 / 45332 Γιάννενα
Τηλ. 26510-70400 Fax. 26510-72194
7ο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας
oee7pt@oe-e.gr
Παπαναστασίου 21/41222 Λάρισα
Τηλ. 2410-531422 Fax. 2410-533123
8o Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας
oee8pt@oe-e.gr
Αινιάνων 2 , 2ος όροφος/ 35131 Λαμία
Τηλ. 22310-42511 Fax. 22310-38882

12ο Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου
oee12pt@oe-e.gr
Γ. Σεφέρη 80 Εμπορικό Κέντρο ΜΗΔΙΑ / 85100 Ρόδος
Τηλ. 22410-60193/ 66660 / Fax. 22410-60197
13ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικού Αιγαίου
oee13pt@oe-e.gr
Eλ. Βενιζέλου 6Β / 81100 Μυτιλήνη
Τηλ. 22510-37367 / Fax. 22510-25634
14ο Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
oee14pt@oe-e.gr
Εθν. Αντιστάσεως 105 / 71306 Ηράκλειο
Τηλ.2810-223997 / 332837 / 301935 Fax. 2810-224595
15ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης
oee15pt@oe-e.gr
Μυλωνογιάννη 15A & Κριάρη, 2ος όροφος / 73135 Χανιά
Τηλ. 28210-94505 / 95001 Fax. 28210-76186
16ο Περιφερειακό Τμήμα Ιονίων Νήσων
oee16pt@oe-e.gr
Σαμαρά 2, 49132 Κέρκυρα
Τηλ. 26610-41148 Fax. 26610-42388

