Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας
Πρόεδρος Ο.Ε.Ε.

Η Ελλάδα χρειάζεται άμεσα
επενδύσεις
Η χώρα χρειάζεται επενδύσεις.
Άμεσα.
Και μαζικά.
Και για να έρθουν, πρέπει να κάνουμε πολλά.
Εκτός από τα γνωστά –και, δυστυχώς, διαχρονικά– του περιορισμού της γραφειοκρατίας και του
σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, υπάρχει το ευρύτερο πλαίσιο... Το περιβάλλον μέσα στο
οποίο καλείται να δραστηριοποιηθεί ο υποψήφιος επενδυτής.
Το περιβάλλον αυτό πρέπει να του εμπνέει σιγουριά και αξιοπιστία ότι τα χρήματά του δεν θα πάνε
χαμένα... Ότι έχει μόνο να κερδίσει από την παρουσία του στην Ελλάδα. Ώστε να δημιουργηθούν
πολλαπλασιαστικά θέσεις εργασίας, που τόσο έχει ανάγκη μια χώρα με ανεργία 25%.
Για να γίνει αυτό, χρειάζονται γενναία κίνητρα, ευέλικτες διαδικασίες, σύγχρονο ρυθμιστικό
πλαίσιο, μέσω –μεταξύ άλλων– της άμεσης ενεργοποίησης του πακέτου Γιούνκερ, του αναπτυξιακού
και του επενδυτικού νόμου.
Πολύ απλά, για να γίνει αυτό, πρέπει να εφαρμόσουμε το μνημόνιο εμπροσθοβαρώς στο κομμάτι
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και να μη σπεύσουμε πάλι να ασχοληθούμε μόνο με τα καταστροφικά μέτρα λιτότητας (όπως ήδη κάνουμε).
Από την άλλη, το κράτος οφείλει να βάζει ξεκάθαρους όρους και να εποπτεύει ευλαβικά την
τήρησή τους.
Οι όροι, όμως, αυτοί πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στα σύγχρονα παγκόσμια δεδομένα για το
πώς λειτουργεί η αγορά και πώς κινούνται οι επενδυτές στην «παγκόσμια σκακιέρα».
Σε αυτή την κατεύθυνση, άλλες χώρες μπορούν να μας δώσουν τα φώτα τους και να μας
βοηθήσουν στην ταχύτερη προσαρμογή.
Οφείλουμε να το κάνουμε.
Χωρίς προκαταλήψεις και ιδεοληψίες.
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Προγράμματα ασφάλισης αστικής ευθύνης σε
προνομιακές τιμές για τους λογιστές φοροτεχνικούς
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
πακέτων ασφάλισης εντάσσεται στο γενικότερο
(ΟΕΕ), κατανοώντας την ανάγκη των λογιστών
πλαίσιο των ενεργειών του για στήριξη των
φοροτεχνικών για ασφάλιση επαγγελματικής
λογιστών φοροτεχνικών, ειδικά σήμερα με
ευθύνης κατά την άσκηση της επαγγελματικής
τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις
τους δραστηριότητας, ειδικά στην περίοδο
και ευθύνες που αντιμετωπίζουν από τις συοικονομικής ύφεσης που διανύει η χώρα
νεχείς παρεμβάσεις της Φορολογικής Διοίμας, εξασφάλισε προνομιακές τιμές
κησης.
σε Προγράμματα τριών Ασφαλιστικών
Ασφάλιση
Το Οικονομικό Επιμελητήριο ΕλΕταιρειών για την ασφάλισή τους
Επαγγελματικής
λάδας δεν έχει καμία ανάμειξη
σε θέματα αστικής ευθύνης.
Ευθύνης
ή διαμεσολάβηση μεταξύ της
με
μεγάλη
έκπτωση
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
ασφαλιστικής εταιρείας και του
στα ισχύοντα τιμολόγια
πλαίσιο, ο κάθε λογιστής φορολογιστή φοροτεχνικού και επιμια
προσφορά
του
ΟΕΕ
τεχνικός που παρέχει υπηρεσίες
σημαίνεται ότι η επιλογή της ασφαστα μέλη του
έναντι αμοιβής έχει επαγγελματική
λιστικής εταιρείας εναπόκειται στη
ευθύνη να λειτουργεί αξιόπιστα με
διακριτική ευχέρεια και επιλογή του
βάση τους νόμους και τους κανόνες της δεολογιστή φοροτεχνικού. Για την ενημέρωση
ντολογίας οι οποίοι διέπουν την επαγγελματική
των λογιστών φοροτεχνικών σχετικά με την
του δραστηριότητα.
ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και τις
προτάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών προΗ πρωτοβουλία του Οικονομικού Επιμελητηϋπόθεση είναι η εγγραφή στις ηλεκτρονικές
ρίου Ελλάδας για προσφορά προνομιακών
υπηρεσίες (απόκτηση κλειδαρίθμου) του ΟΕΕ.
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Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο περιοδικό εκφράζουν αποκλειστικά την άποψη των αρθρογράφων τους.
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Σ

ημείωμα
ύνταξης

Ευκαιρίες και προκλήσεις
για επενδύσεις στην Ελλάδα
Έπειτα από πέντε και πλέον χρόνια μνημονίων και μεγάλης ύφεσης, η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα
αναπτυξιακό «σοκ», για να μπορέσει να βγει από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Και, φυσικά, ανάπτυξη χωρίς
επενδύσεις δεν μπορεί να υπάρξει.
Η άμεση προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι το πιο σημαντικό, για να «σταθεί στα πόδια της» μια νέα
εθνική προσπάθεια, αλλά και για να αρχίσει η οικοδόμηση ενός νέου οικονομικού μοντέλου.
Τα «Οικονομικά Χρονικά» ανοίγουν στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας τον Φάκελο «Επενδύσεις», παρουσιάζοντας μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για επενδυτικές
πρωτοβουλίες στην Ελλάδα, αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν και λειτουργούν αποτρεπτικά σε όσους
σκέφτονται να επενδύσουν στη χώρα μας.
Όλοι συμφωνούν ότι απαιτείται σχέδιο, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί και να αξιοποιήσει σε
όφελός της ένα μεταβαλλόμενο ταχύτατα διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, με σημαντικές
ανακατατάξεις και ευκαιρίες. Και οι ξένες επενδύσεις είναι το πεδίο που θα καθορίσει τον ρυθμό
επανεκκίνησης της οικονομίας.
Κύριοι πυλώνες του νέου σχεδίου θα πρέπει να είναι:
➢ Η επιτάχυνση των σχετικών γραφειοκρατικών διαδικασιών.
➢ Η δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου νομικού και θεσμικού πλαισίου.
➢ Η περαιτέρω απλοποίηση και σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος.
➢ Η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηματολογίου, το οποίο θα αποσαφηνίσει τα θέματα ιδιοκτησίας και
χρήσεων γης, χωρίς να βλάπτεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας.
➢ Η προώθηση και στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς, όπως των νέων
τεχνολογιών, των νέων υλικών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου.
Τέλος, έμφαση θα πρέπει να δοθεί και στην επιστροφή των διαφυγόντων κεφαλαίων στο τραπεζικό
σύστημα, το οποίο θα τα διοχετεύσει στη συνέχεια σε δυναμικές νέες επενδύσεις.

6

❙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δημήτρης Μάρδας
Υφυπουργός Εξωτερικών,
αρμόδιος για τις Διεθνείς
Οικονομικές Σχέσεις

Ενίσχυση της
εξωστρέφειας της χώρας
με την προσέλκυση
νέων επενδύσεων

ο Υπουργείο Εξωτερικών μέσω των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων αποβλέπει
στην ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση συγκεκριμένων οικονομικών στόχων. Η
ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας, η αύξηση της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας, η προσέλκυση νέων επενδύσεων, καθώς
και η διεύρυνση διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας αλλά και διαπραγμάτευσης με την
ΕΕ για τη λήψη μέτρων διασφάλισης της εσωτερικής αγοράς, αποτελούν τους βασικούς
πυλώνες δραστηριοποίησης της οικονομικής
διπλωματίας.
Η βελτίωση της εξωστρέφειας της ελληνικής
οικονομίας μπορεί να προέλθει μέσα από ανασυγκρότηση και υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και, ειδικότερα, μέσα από

Τ

“

Οι ξένες επενδύσεις είναι ένας βασικός
παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει
και να καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, γι’ αυτόν ακριβώς
τον λόγο θα πρέπει να υπάρξει όχι μόνο
κινητοποίηση χρηματικών πόρων αλλά και
άμεσα σύνδεσή τους με την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.

”
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μια μακροπρόθεσμη οργάνωση της οικονομικής
διπλωματίας. Ενδεδειγμένοι τρόποι για την
επίτευξη τόσο αυτών των προαναφερθέντων
στόχων όσο και της ενίσχυσης των διεθνών
οικονομικών σχέσεων και ανταγωνιστικότητας
της Ελλάδας στο εξωτερικό είναι:
➢ Η ενίσχυση της διεθνούς δραστηριοποίησης
των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές
του εξωτερικού. Τα στελέχη των Πρεσβειών
και των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) μπορούν να συμβάλουν σε αυτήν τη διαδικασία, εκπονώντας
επικαιροποιημένες έρευνες αγοράς, σε ετήσια βάση, για συγκεκριμένες αγορές και
συγκεκριμένους κλάδους εμπορεύσιμων
προϊόντων ή υπηρεσιών και ενημερώνοντας,
παράλληλα, τις ελληνικές επιχειρήσεις για
πιθανόν ευκαιρίες και δυνατότητες διμερών
συνεργασιών με ξένους επιχειρηματικούς
εταίρους.
➢ Ο επαναπροσανατολισμός και επανακαθορισμός brand-name των ελληνικών αγαθών και υπηρεσιών αλλά και η καθιέρωση
κάρτας εξαγωγέα θα ενισχύσουν τη θέση
της επιχείρησης και θα εξασφαλίσουν στον
ενδιαφερόμενο πλεονεκτήματα όπως φορολογικού χαρακτήρα, αντιστοίχως.
➢ Η συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις και
εμπορικές αποστολές, οργανωμένες από
το ΥΠΕΞ και τα επιμελητήρια αλλά και η
διοργάνωση θεματικών ή πολυθεματικών
επιχειρηματικών εκδηλώσεων στη χώρα
διαπίστευσης, μέσω φορολογικών κινήτρων,

μπορούν με τη σειρά τους να συμβάλουν στην
ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικής εξωστρέφειας.
➢ Η εκπόνηση εκδηλώσεων στο εξωτερικό και η
άμεση επαφή με ξένους επενδυτές-επιχειρήσεις,
με σκοπό την παρουσίαση του ισχύοντος ελληνικού επενδυτικού περιβάλλοντος, θα οδηγήσουν
στην προώθηση συγκεκριμένων επενδυτικών και
επιχειρηματικών δυνατοτήτων-ευκαιριών.
➢ Η ενίσχυση συνεργασίας με ελληνικά επιμελητήρια και ελληνικές περιφέρειες, όσον αφορά
την επίσκεψη των αντιπροσώπων των ξένων εταιρειών στις περιοχές στις οποίες ενδείκνυται διαπίστωση επενδυτικών ευκαιριών και συνεργασίας.
➢ Η πραγμάτωση τριών συνεργασιών α) με το
Υπουργείο Οικονομίας για την καλύτερη αξιοποίηση του Enterprise Greece, όσον αφορά την προ-

ώθηση εξαγωγών και επενδύσεων, β) με το Υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας για θέματα
ενέργειας και γ) με το Υπουργείο Τουρισμού για
την προβολή και αξιοποίηση των τουριστικών θερέτρων. Όσον αφορά την τουριστική προβολή
της χώρας στο εξωτερικό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
θα μπορούσε να αποτελέσει η σύνδεση-συνεργασία των γραφείων των συμβούλων Οικονομικών
και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) με τα γραφεία
του ΕΟΤ κι όπου αυτά δεν υπάρχουν να αναλάβουν
δράσεις τα γραφεία ΟΕΥ σε συνέργεια με το
Υπουργείο Τουρισμού.
Η εφαρμογή μιας γόνιμης και αποτελεσματικής
εθνικής οικονομικής πολιτικής αποτελεί βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε η χώρα να ανταποκριθεί και να
αξιοποιήσει τα οφέλη των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων,
λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το μεταβαλλόμενο
ταχύτατα διεθνές οικονομικό και επενδυτικό περι-
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βάλλον. Οι ξένες επενδύσεις είναι ένας βασικός παράγοντας ο οποίος μπορεί να επηρεάσει και να καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να
υπάρξει όχι μόνο κινητοποίηση χρηματικών πόρων
αλλά και άμεσα σύνδεσή τους με την παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.
Η ενίσχυση και βελτίωση της ελληνικής εξαγωγικής
δραστηριότητας απαιτεί τον επαναπροσανατολισμό
της παραγωγικής διαδικασίας σύμφωνα με τις τάσεις
της παγκόσμιας ζήτησης. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την αύξηση των εξαγωγών αποτελεί η προσέγγιση
συγκεκριμένης αγοράς-στόχου, με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων και εξατομικευμένων κλάδων,
έχοντας παράλληλα υπόψη τόσο τα καταναλωτικά
μοντέλα και ανάγκες της ενδιαφέρουσας αγοράς στα
συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, όσο και τους δασμολογικούς ή άλλους ενδεχόμενους περιορισμούς
τους οποίους μπορεί να συναντήσει κάποιος ερχόμενος
στη νέα αγορά. Ενδεικτικά, κάποιοι κλάδοι οι οποίοι
μπορούν να δράσουν καθοριστικά στην παραγωγική
ανασυγκρότηση, τονώνοντας ταυτόχρονα τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι:
ο κλάδος της μικροηλεκτρονικής σχεδίασης ημιαγωγών
και ενσωματωμένων συστημάτων, ο κλάδος κινητών
εφαρμογών, επιστημών υγείας και φαρμάκων, βιοϊατρικής και βιοτεχνολογίας, συστημάτων διαχείρισης
logistics, τεχνολογιών ενέργειας και βιώσιμης περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.λπ.
Η προσέγγιση, εμπειρία ή και υιοθέτηση παραδειγμάτων από άλλες χώρες, τόσο σ’ αυτούς όσο και
σε πολλούς άλλους κλάδους, εμπεριέχει εμπειρία
σταθερού επενδυτικού κλίματος και βιώσιμης ανάπτυξης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα
σε μια παραγωγική και αναπτυξιακή τροχιά, συνδυάζοντας και αξιοποιώντας όλα τα συγκριτικά της
πλεονεκτήματα.
Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα συνδέονται με
τη γεωγραφική και γεωπολιτική θέση της χώρας μας,
την ένταξή της μέσα στο οικονομικό πλαίσιο της ΕΕ και
της Ευρωζώνης, το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό
της, καθώς και την ιδιαίτερη διάρθρωση της οικονομίας
της με τους προσοδοφόρους πόρους ως αποτέλεσμα
της παραγωγικής της αναδιάρθρωσης.
Για τη μετάβαση, λοιπόν, από μια οικονομία χαμηλής ανταγωνιστικότητας σε μια οικονομία υψηλής,
όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας, εν-
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δείκνυται η εφαρμογή πολιτικών μέτρων και η ανάπτυξη οικονομιών εξειδίκευσης, υψηλής προστιθέμενης αξίας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας,
καθώς και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των βέλτιστων παραγωγικών ελληνικών υποδομών.
Το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του και πρωτοβουλιών του και σε συνεργασία με τα γραφεία ΟΕΥ και τους υπόλοιπους
φορείς μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο
στην προώθηση εξαγωγών και την προσέλκυση νέων
επενδύσεων, δημιουργώντας και προβάλλοντας ένα
εύπορο και ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον. Η Ελλάδα σήμερα χρειάζεται ένα αναπτυξιακό επενδυτικό

πλαίσιο, για να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους και
τα μέτρα του δύσκολου πακέτου οικονομικής στήριξης.
Η απλούστευση του φορολογικού συστήματος, η
απλούστευση των αδειοδοτήσεων για επενδύσεις
και για ξένες επενδύσεις, η ενίσχυση του διαμετακομιστικού εμπορίου, το οποίο θα επιφέρει φορολογικά
έσοδα στο κράτος, το κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και
η βελτίωση του επενδυτικού νόμου, αξιοποιώντας,
παράλληλα, την πείρα άλλων κρατών-μελών της ΕΕ
όσον αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν
πέντε βασικά στοιχεία η υλοποίηση των οποίων θα
επιφέρει όχι μόνο χρηματοοικονομικά οφέλη αλλά
θα δώσει και ώθηση για την προσέλκυση μεγάλων
καινοτόμων και αναπτυξιακών έργων. 
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Πώς να επιταχύνουμε
με σβηστή μηχανή;
Κωστής Χατζηδάκης
Βουλευτής Ν.Δ., Β΄ Αθηνών

ίναι δεδομένο για όποιον διαθέτει κοινό
νου πως, αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες
να δούμε την ελληνική οικονομία να
βγαίνει από το τέλμα, πρέπει να επιδιώξουμε
μια επενδυτική έκρηξη που θα δημιουργήσει
πλούτο για την οικονομία και νέες θέσεις εργασίας.
Η έκρηξη αυτή δεν γίνεται, φυσικά, να έρθει
ως μάννα εξ ουρανού. Προϋποθέτει, πρώτα
από όλα, να πάρει μπρος η μηχανή της οικονομίας και να αρχίσει να κινείται, ώστε να
μπορέσει, στη συνέχεια, να επιταχύνει και να
αποκτήσει την απαραίτητη ορμή που θα οδηγήσει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και,
κατ’ επέκταση, θετικές επιπτώσεις για όλη την
κοινωνία.
Πώς όμως να περιμένει κανείς να επιταχύνει
ένα όχημα που έχει σβηστή τη μηχανή;
Η μηχανή της ελληνικής οικονομίας, μολονότι
είχε αρχίσει να ζεσταίνεται, έσβησε απότομα
στις αρχές του έτους. Το 2014 είδε τη χώρα
μας να επιστρέφει στην ανάπτυξη, απόρροια,

E

“

Για να ξεκολλήσει η οικονομία της
χώρας από τη λάσπη, πρέπει να πατήσει
γκάζι. Και το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό
είναι, προφανώς, να πάρει πάλι μπρος η
μηχανή της.

”
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εν μέρει, των 37,6 δισ. ευρώ που επενδύθηκαν
στη χώρα την περίοδο 2012-14, σύμφωνα με
τη σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ.
Η φετινή χρονιά όμως έχει χαρακτηριστεί
από ένα ολοκληρωτικό πάγωμα επενδύσεων,
με το τελειωτικό χτύπημα να έρχεται από τις
καταστροφικές επιπτώσεις των capital controls,
που βύθισαν την αγορά σε απόγνωση. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως, σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ το πρώτο εξάμηνο
του 2014 οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν
σε 1,02 δισ. ευρώ, το 2015 έφτασαν μόλις τα
33,4 εκατομμύρια! 30 φορές πιο χαμηλά!
Το επιπλέον θλιβερό της υπόθεσης είναι
πως, για να διατηρήσει η οικονομία μια κεκτημένη ταχύτητα, δεν απαιτούνταν απαραίτητα
πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, τις οποίες θα
ήταν άλλωστε ουτοπικό να περιμένουμε από
μια κυβέρνηση δίχως ίχνος τεχνογνωσίας και
αναπτυξιακού σχεδιασμού. Θα αρκούσε, αντιθέτως, απλά μια στοιχειώδης επάρκεια διαχείρισης, ώστε να ολοκληρωθούν πρωτοβουλίες
που δρομολογήθηκαν από την προηγούμενη
κυβέρνηση.
Αντ’ αυτού, είδαμε αυτούς τους μήνες να
πατιέται το κουμπί του pause στην αποκρατικοποίηση των αεροδρομίων, την ολοκλήρωση
των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, την αξιοποίηση του παλαιού αεροδρομίου του Ελληνικού,
την επέκταση του Μετρό κ.λπ. Παράλληλα,
άλλες επενδύσεις πολεμήθηκαν συνειδητά,
όπως τα έργα ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα, οι
διαγωνισμοί για τα οποία ακυρώθηκαν χωρίς

να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, ενώ όλοι θυμούνται
το κλείσιμο των μεταλλείων της «Ελληνικός Χρυσός»,
στο πλαίσιο απόπειρας προεκλογικής ενίσχυσης του
αντισυστημικού προφίλ της κυβέρνησης.
Δεν είναι όμως μόνο οι μεγάλες επενδύσεις που
βρίσκονται σε κώμα. Η κυβέρνηση επιδεικνύει πλήρη
αδιαφορία και απέναντι στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Ελληνικό Επενδυτικό
Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε από την προηγούμενη
κυβέρνηση για να παράσχει ρευστότητα σε καινοτόμες
επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων διεθνών κεφαλαίων, έχει αφεθεί
στην τύχη του, με ελάχιστα ποσά να έχουν διοχετευτεί
στην αγορά.
Οι πρωτοβουλίες για αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ
είναι, επίσης, εδώ και μήνες, μηδαμινές. Τη στιγμή
που η ελληνική οικονομία έχει τόσο μεγάλη ανάγκη
από ανάσες, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για τους
πόρους που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και μπορούν να προσδώσουν σημαντική επενδυτική
δυναμική.
Η κυβέρνηση επιλέγει να αναλώνει την ενέργειά
της στο να παίζει δημοσίως την κολοκυθιά στο ζήτημα

των φόρων και να αναζητά το καλύτερο μοντέλο
διανομής της φτώχειας.
Παράλληλα, η αντίφαση ανάμεσα στις δεδηλωμένες προθέσεις της και στις κινήσεις που πραγματοποιεί είναι τόσο έντονη, που τείνει να γίνει προκλητική: Μιλάει για την επιθυμία της να δημιουργήσει
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, αλλά στην πράξη δεν
κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση!
Ίσως, βέβαια, να πιστεύει πως οι επενδύσεις δεν
είναι το μέσο επίτευξης αυτού του στόχου, αλλά
υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Ας μας πει λοιπόν:
Ποιες είναι αυτές; Ίσως οραματίζονται ένα Δημόσιο
που θα δώσει δουλειές σε όλους ή, ενδεχομένως,
έναν ανώνυμο ευεργέτη που θα μοιράσει χρήματα.
Θέλουμε, φαντάζομαι, όλοι να ελπίζουμε πως τα
στελέχη της κυβέρνησης διαθέτουν επαρκή επαφή
με την πραγματικότητα, ώστε να αποκλείουν ένα
τέτοιο ενδεχόμενο.
Αλλά ας καταλάβουν επίσης ότι, για να ξεκολλήσει
η οικονομία της χώρας από τη λάσπη, πρέπει να πατήσει γκάζι. Και το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό
είναι, προφανώς, να πάρει πάλι μπρος η μηχανή
της. 

Βαδίζουμε σε «μονοπάτια»
σταθεροποίησης
Αλέξανδρος Χαρίτσης
Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού

αρά τα έξι χρόνια σκληρών δημοσιονομικών πολιτικών και πολιτικών ύφεσης και παρά τη μεγάλη ανεργία που
δημιουργήθηκε, η ελληνική οικονομία διαθέτει
ακόμα εντοπίσιμο «σφυγμό». Τα διαχρονικά
προβλήματα δεν ξεπεράστηκαν, αλλά υπάρχει
η εκτίμηση ότι βαδίζουμε σε «μονοπάτια»
σταθεροποίησης, καταρχήν, και δυναμικής εξέλιξης μετέπειτα.
Οι επίσημες μακροοικονομικές τάσεις δείχνουν ότι από το τρίτο τρίμηνο του 2016 θα
δούμε μια ελαφριά ανάκαμψη του ρυθμού
ανάπτυξης και πως το τελευταίο τρίμηνο του
2016 ο ρυθμός ανάκαμψης θα είναι σημαντικός,
κοντά στα επίπεδα του 2,5%. Επίσης, και αυτό
το στοιχείο είναι που ενδιαφέρει πιο πολύ το
θέμα αυτού του άρθρου, ο ακαθάριστος σχη-

Π

“

Η ίδρυση μιας δημόσιας επενδυτικής
τράπεζας είναι από τις πλέον απαραίτητες
προϋποθέσεις, για να υπάρξει νέα
μόχλευση. Χωρίς δημόσια αναπτυξιακή
τράπεζα δεν θα μπορέσει η ελληνική
οικονομία να εκμεταλλευτεί, στον μέγιστο
βαθμό, τις πραγματικές ή τις δυνητικές
δυνατότητες του «σχεδίου Γιούνκερ».

”
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ματισμός παγίου κεφαλαίου (δείκτης που αντιστοιχεί σε υλικές επενδύσεις στον παραγωγικό
τομέα και πραγματική αύξηση νέων θέσεων
εργασίας) φαίνεται ότι θα γνωρίσει σημαντικούς
ρυθμούς αντιστροφής των τάσεων μείωσής
του, των προηγούμενων χρόνων, και αποκατάστασης της παραγωγικής συρρίκνωσης που
βίωσε η ελληνική οικονομία.
Ταυτόχρονα, όλοι οι δυναμικοί παράγοντες
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας
(γεωπολιτικά, ιστορικοπολιτιστικά, αρχαιολογικά, κλιματολογικά κ.λπ.) παραμένουν «ατόφια», χωρίς να έχουν θιγεί από τη μακρόχρονη
κρίση και περιμένουν τη διαδικασία αξιοποίησής
τους. Οι τιμές του παραγωγικού συντελεστή
«γη» είναι εξαιρετικά χαμηλές, όπως επίσης
εξαιρετικά χαμηλές είναι και οι τιμές του φυσικού αερίου και των ορυκτών καυσίμων. Όλα
αυτά δημιουργούν ένα ευνοϊκό επενδυτικό
περιβάλλον με πολλές ευκαιρίες, όμως παράλληλα δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το
υψηλό κόστος του χρήματος και δανεισμού
που επικρατεί στην Ελλάδα και που συνιστά
τον μεγαλύτερο και σημαντικότερο αρνητικό
παράγοντα για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα.
Η επαναδιευθέτηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους αποτελεί αναγκαία συνθήκη για
μια νέα αύξηση του υγιούς δανεισμού. Πέραν
αυτού, όμως, τι άλλο πρέπει να κάνουμε; Ποιες
ενέργειες χρειάζονται, για να κινητοποιήσουμε
έναν νέο «ενάρετο» επενδυτικό κύκλο; Πώς
μπορούμε να κατανείμουμε τους πόρους του

ΕΣΠΑ με τον πιο ευνοϊκό τρόπο; Ποιους άλλους
πόρους επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε; Ας περιγράψουμε λίγο τους νέους αναπτυξιακούς σχεδιασμούς, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα
ερωτήματα της κοινωνίας, των επενδυτών, των εργαζομένων, των ανέργων και γενικά κάθε πολίτη
αυτής της χώρας.
Βασικό μέλημά μας θα πρέπει να είναι η δημιουργία επαρκούς ρευστότητας, που δεν θα περιοριστεί
στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, αλλά θα εκμεταλλευτεί κάθε διαθέσιμο, από την εγχώρια και διεθνή
αγορά, πόρο. Οι σημαντικότεροι άξονες της νέας
στρατηγικής χρηματοδότησης της ανάπτυξης είναι:
Η ίδρυση μιας δημόσιας επενδυτικής τράπεζας
είναι από τις πλέον απαραίτητες προϋποθέσεις, για
να υπάρξει νέα μόχλευση. Χωρίς δημόσια αναπτυξιακή
τράπεζα δεν θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να
εκμεταλλευτεί, στον μέγιστο βαθμό, τις πραγματικές
ή τις δυνητικές δυνατότητες του «σχεδίου Γιούνκερ»

και τα μοχλευμένα 315 δισ. ευρώ του σχεδίου που
θα κατευθυνθούν σε έργα με δυσκολίες χρηματοδότησης. Μόνο η δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα μπορεί
να συγκεντρώσει και να ιεραρχήσει τη σπουδαιότητα
των απαραίτητων υποδομών που χρειάζεται να υλοποιήσει την επόμενη δεκαετία η χώρα. Πρόκειται
για έναν θεσμό που «κουμπώνει», θα λέγαμε, με τις
ευρωπαϊκές προοπτικές της ενιαίας κεφαλαιακής
αγοράς, που συνιστά το επόμενο βήμα, μετά και
από τη θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής τραπεζικής
ενοποίησης.
Έπειτα, έχουμε εντατικοποιήσει τη συνεργασία
μας με την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα (ΕΙΒ) και
ήδη τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών είναι
ορατά. Η ΕΙΒ ενδιαφέρεται να αυξήσει τη δανειοδότηση της Ελλάδας σε 3 δισ. τον χρόνο από 2 δισ. που
ήταν μέχρι τώρα. Η κατεύθυνση είναι να χρηματοδοτηθούν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα και ανταποδοτικές υποδομές.

Επίσης, απαιτείται μια δραστική αλλαγή της σχεκυβέρνησης, πέραν της αποκατάστασης της χρηματικής δομής του Προγράμματος των Δημοσίων Επεντοδοτικής ομαλότητας και σταθερότητας. Τι θα χρηδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και της απόλυτης ενίσχυσής
ματοδοτήσει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020; Ποιες είναι οι
του. Τα τελευταία δέκα χρόνια και λόγω των πολιτικών
προτεραιότητές του;
που ακολουθήθηκαν δεν μειώθηκαν μόνο οι δημόσιες
Χωρίς να θεωρούμε τα μεγάλα έργα «μάστιγα»
επενδύσεις, ως απόλυτο
και αντιαναπτυξιακή κατανούμερο, αλλά άλλαξε και
νομή πόρων, θα επιχειρήη εσωτερική κατανομή τους
σουμε την πλαισίωσή τους
σε εθνικό και συγχρηματομε μικρά και μεσαία έργα
Η δημοσιονομική εξοικονόμηση
δοτούμενο (με πόρους από
ολοκληρωμένης προσέγγιθα
πρέπει
να
προκύψει
κυρίως
από
τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
σης.
ταμεία) σκέλος. Το σκέλος την εξοικονόμηση πόρων λόγω της
Θα επικεντρωθούμε σε υποτων εθνικών πόρων στο ΠΔΕ
δομές που θα γίνουν εντός
καταπολέμησης της διαφθοράς και
είναι μόνο το 15% των δητων ολοκληρωμένων πολιτης
βελτίωσης
της
μοσίων επενδύσεων. Αυτό
τικών χωρικής συνοχής, που
πρέπει να αλλάξει και να αποτελεσματικότητας του δημοσίου
συνιστά μια νέα αντίληψη
αυξηθεί ποσοστιαία και απόπρογραμματισμού των έρκαι όχι από τις περικοπές του ΠΔΕ.
λυτα. Χωρίς ισχυρή γραμμή
γων. Ένα μικρό, μεσαίο ή
χρηματοδότησης από το
μεγάλο έργο θα εντάσσεται
εθνικό σκέλος των δημοσίων
με ολοκληρωμένο τρόπο σε
επενδύσεων δεν μπορεί να υπάρξει ικανή ρευστότητα
μια περιοχή και θα συνδέεται οργανικά και με το
αυτοχρηματοδότησης της ανάπτυξης. Δεν μπορεί να
αναπτυξιακό προφίλ της αλλά και με άλλα έργα που
συνεχιστεί η πλήρης εξάρτηση από τις χρηματοροές
έγιναν ή γίνονται εντός της, με στόχο να σταματήσει
των διαρθρωτικών ταμείων, διότι αυτό οδηγεί σε
η πολύ κακή πρακτική της υλοποίησης ασύνδετων
σημεία ισορροπίας σε χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης
έργων μεταξύ τους. Η χωρική συνοχή είναι μια νέα
χωρίς δυνατότητα διαφυγής.
στρατηγική που σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε,
Από τη δομή του ΠΔΕ εξαρτάται η ομαλή ολοκλήγια να αναπτύξουμε, στον μέγιστο δυνατό βαθμό,
ρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου
τις συνέργειες σε συνθήκες δημοσιονομικών περιο2007-2013 αλλά και η επιτυχής υλοποίηση αυτών
ρισμών.
της νέας περιόδου. Όμως δεν θα έπρεπε να σταθούμε
Η επόμενη κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της νεομόνο στις χρηματοδοτικές ροές, αλλά να μπούμε και
φυούς και καινοτόμας δραστηριότητας, καθώς και
στην ουσία του αναπτυξιακού σχεδιασμού, που είναι
κάθε διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης που
και η γενικότερη στόεμπλουτίζει τα υπάρχοντα ανταγωνιστικά πλεονεχευση της
κτήματα μιας περιοχής ή ενός κλάδου, αλλά

“

”
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και δημιουργεί νέα. Η ενίσχυση αυτή θα ακολουθήσει
τη στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης» που είναι
επικεντρωμένη σε 8 τομείς με δυνατότητες ανάπτυξης
και σημαντικής εξωστρέφειας.
Όμως δεν θα περιοριστούμε σε τομείς αιχμής.
Θα επιδιώξουμε και την οριζόντια χρηματοδότηση
κλάδων και επιχειρήσεων που έχουν προοπτικές
ανάπτυξης, παρά το γεγονός του ότι βρίσκονται σε
παραδοσιακούς κλάδους αλλά και την ανάπτυξη
της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Επίσης, αποσκοπούμε στη διευρυμένη χρήση των ανακυκλούμενων χρηματοδοτήσεων
και όσων χρηματοδοτικών εργαλείων βελτιώνουν τον δείκτη μόχλευσης.
Κάθε ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης πρέπει όχι μόνο
να πιάνει τόπο, αλλά και να δημιουργεί κίνητρο αύξησης της ιδιωτικής
δαπάνης. Όμως, η δημιουργία επαρκούς
ζήτησης δεν μπορεί να προέλθει μόνο
από τον όγκο των επενδύσεων. Πρέπει
η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου
να συνοδεύεται και από τη δημιουργία
νέων και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας
και να αποτελεί «κυματοθραύστη» της «διαρροής
εγκεφάλων».
Τέλος, η δημοσιονομική
εξοικονόμηση θα πρέπει να
προκύψει κυρίως από την εξοικονόμηση πόρων λόγω της καταπολέμησης της διαφθοράς και της
βελτίωσης της αποτελεσματικότητας
του δημοσίου και όχι από τις περικοπές
του ΠΔΕ. Η μείωση της σπατάλης των
πόρων, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας
και της διαφθοράς συνιστά αύξηση της «κοινωνικής μόχλευσης» και όχι της χρηματοοικονομικής.
Ας μας επιτραπεί ο νεολογισμός της «κοινωνικής μόχλευσης», διότι έτσι περιγράφουμε καλύτερα τη διαδικασία κατά την οποία το κάθε ευρώ της ιδιωτικής
δαπάνης θα αντιστοιχεί σε λιγότερη και περισσότερο
αποτελεσματική δημόσια χρηματοδότηση. 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ❙
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Θεοδώρα Τζάκρη
Υφυπουργός Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού

Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο
«εθνικής βιομηχανικής
πολιτικής» με ορίζοντα
το 2020

ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η οικονομική ανάπτυξη αποτελούν αδιαμφισβήτητα τα
μείζονα ζητούμενα για την οικονομία και την
κοινωνία τα επόμενα χρόνια, για να πετύχουμε
έξοδο από την κρίση και αύξηση της απασχόλησης. Μόνο αν δημιουργήσουμε πλούτο μέσα
από την παραγωγή και νέες θέσεις εργασίας,
μπορούμε να λύσουμε τα συσσωρευμένα επί
δεκαετίες προβλήματα της χώρας και παράλληλα να απαντήσουμε στις προκλήσεις του
μέλλοντος. Τόσο όμως η παραγωγή όσο και η
απασχόληση χρειάζονται επενδύσεις. Ειδικά
στη βιομηχανία, που είναι η καρδιά της οικονομικής δραστηριότητας, χρειάζεται σχέδιο
και κανόνες, για να υπάρξει ανάπτυξη. Και
στην περίπτωση της ελληνικής βιομηχανίας

H

“

Μέσα από τα δύο βασικά αναπτυξιακά
εργαλεία, το νέο ΕΣΠΑ και τον νέο
αναπτυξιακό νόμο που σύντομα θα
παρουσιάσουμε, καλούμε την υγιή
επιχειρηματικότητα και όσους θέλουν να
επιχειρήσουν για πρώτη φορά να
προχωρήσουν γρήγορα, με τη βοήθεια
του κράτους.

”
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οφείλουμε να υπερβούμε τώρα τις παθογένειες
δεκαετιών που οδήγησαν στη συρρίκνωση της
παραγωγικής βάσης και στην αποβιομηχάνιση
της χώρας. Αυτό μπορεί να συμβεί, μόνο αν
μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και
αν στηριχτούμε σε μια διαφορετική φιλοσοφία
σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική που θα
ασκηθεί.
Αυτό που απουσιάζει σήμερα είναι η πολιτική, κοινωνική και διοικητική συνεργασία στην
τροχιά της ανασυγκρότησης του βιομηχανικού
τομέα και της μεταποίησης. Μόνο μέσα από
ουσιαστική και πολυεπίπεδη συνεργασία μπορούν να δρομολογηθούν αποτελεσματικά οι
αναγκαίες αλλαγές. Για αυτό χρειαζόμαστε ένα
κατάλληλο πολιτικό και θεσμικό «όργανο εθνικής
συνεργασίας» το οποίο θα συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων του αύριο. Προχωρούμε
λοιπόν σύντομα στη σύσταση αυτού του οργάνου, στο οποίο θα συμμετέχουν ισόρροπα
όλες οι τάσεις και απόψεις της αγοράς, της
επιστήμης, της κοινωνίας και της διοίκησης,
για την επίτευξη μίας εφικτής και εθνικά αποδεκτής βιομηχανικής πολιτικής, ως προϋπόθεση
ανάπτυξης της συνολικής παραγωγικής βάσης
της χώρας.
Αυτό το όργανο χάραξης της βιομηχανικής
πολιτικής θα αναλάβει να εκπονήσει ένα σχέδιο
«εθνικής βιομηχανικής πολιτικής» με ορίζοντα
το 2020. Παράλληλα, όμως, το θεσμικό αυτό
όργανο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη
συνεργασία και τη διαβούλευση, την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων στα θέ-

ματα βιομηχανίας, αλλά και για τη συντονισμένη
αντιμετώπιση θεμάτων που καθηλώνουν τις επιχειρήσεις, όπως το κόστος της ενέργειας, τα αντικίνητρα
για τις επενδύσεις, η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης
και βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας και πολλά
ακόμα.
Στο πλαίσιο αυτό προχωράμε με συγκεκριμένο
σχέδιο και χρονοδιάγραμμα στην απλοποίηση της
αδειοδότησης των επιχειρήσεων, όπου θα παρουσιάσουμε σύντομα συγκεκριμένα αποτελέσματα.
Ξεκινήσαμε με τους τέσσερις πρώτους κλάδους,
τους τέσσερις πρώτους πυλώνες της ανάπτυξης: τον
κλάδο τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις εξορυκτικές δραστηριότητες και τις τουριστικές δραστηριότητες. Είναι τέσ-

σερις κλάδοι που έχουν μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ,
αλλά και συνεισφέρουν σημαντικά στην απασχόληση
και μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Την πρώτη αυτή φάση της απλοποίησης, η οποία
ολοκληρώνεται μέχρι τον Ιούνιο του 2016, θα ακολουθήσουν και οι άλλοι παραγωγικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας.
Η απλοποίηση αυτή θα άρει ένα από τα βασικά
εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων και ένα από τα
βασικά αντικίνητρα επενδύσεων. Όμως η προσπάθειά
μας δεν σταματά σε αυτό.
Μέσα από τα δύο βασικά αναπτυξιακά εργαλεία,
το νέο ΕΣΠΑ και τον νέο αναπτυξιακό νόμο που σύντομα θα παρουσιάσουμε, καλούμε την υγιή επιχειρηματικότητα και όσους θέλουν να επιχειρήσουν
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για πρώτη φορά να προχωρήσουν γρήγορα, με τη
βοήθεια του κράτους.
Δίνουμε έμφαση στην προώθηση και στήριξη νέων
μορφών επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς
των εννέα κλάδων προτεραιότητας, όπως των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των
νέων τεχνολογιών, των νέων υλικών, του περιβάλλοντος,
της ενέργειας και του ορυκτού πλούτου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των δημιουργικών βιομηχανιών, περιλαμβανομένης και της χειροτεχνίας, της φαρμακευτικής
βιομηχανίας και του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
Στοχεύουμε στην ανάδειξη και διευκόλυνση της
επιχειρηματικής καινοτομίας, της εξωστρέφειας με
προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και της χρήσης
όλων των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και υποδομών στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και
του κράτους.

20

Προωθούμε την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, μέσω του
σχεδιασμού δράσεων, ενισχύσεων και υποστήριξης
επενδύσεων, στρατηγικών συνεργασιών, δημιουργίας
σύγχρονων συνεργατικών σχηματισμών, κέντρων
αριστείας, βιομηχανικών και άλλων αναγκαίων υποδομών, αλλά και μέσω της εφαρμογής των κανόνων
εποπτείας και ελέγχου της αγοράς, της βελτίωσης
και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της χρήσης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων,
της δημιουργίας νέων δημόσιων δομών στήριξης
και διαβούλευσης, που συμβάλλουν στην επανεκκίνηση και αναβάθμιση της ελληνικής βιομηχανίας.
Εστιάζουμε στην ποιοτική αύξηση των επενδύσεων,
στην αναβάθμιση και βελτίωση των δεξιοτήτων, των
ικανοτήτων και των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, προκειμένου να είναι σε θέση να

ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες και προκλήσεις των
καιρών.
Όλα αυτά όμως θα γίνουν χωρίς να ακολουθήσουμε
την αποτυχημένη πεπατημένη των προηγούμενων δεκαετιών, με τις αθρόες επιχορηγήσεις, που –ειδικά
για τη βιομηχανία– αποδείχθηκαν στην πράξη αναποτελεσματικές. Για αυτό περνάμε στη σταδιακή αποσύνδεση των επιχειρήσεων από τις παραδοσιακές
μορφές του συστήματος κρατικών ενισχύσεων για
την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους σχεδίων και
προωθούμε την αντικατάστασή τους με σύγχρονα εργαλεία χρηματοδοτικής τεχνικής και θεσμούς που παρέχουν ευελιξία και δυνατότητες αντιμετώπισης των
δημοσιονομικών και άλλων περιορισμών που υπάρχουν
τη δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουμε.
Τέλος, αξίζει να αναφέρω τον σταθερό προσανατολισμό μας στην αναβάθμιση και ανάδειξη του

ρόλου των μικρομεσαίων (ΜμΕ) και πολύ μικρών
επιχειρήσεων (ΠμΕ), προκειμένου να διαδραματίσουν
τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο τους στην ελληνική οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Ο συντονισμός και η προώθηση της ατζέντας των 10
αξόνων προτεραιότητας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το «Μικρό Επιχειρείν» καθορίζει και τη
δική μας στρατηγική, τους στόχους και τις προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο.
Πιστεύουμε βαθιά ότι η επιτυχία μας ως χώρα
περνάει από την ανόρθωση των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής βιομηχανίας. Και για
αυτό θα κάνουμε καθετί αναγκαίο, για να επιτύχουμε
τον στόχο μας: καλά αμειβόμενη εργασία για όλους,
καλές και κερδοφόρες επιχειρήσεις και ισχυρή φορολογική βάση για τις δράσεις του ελληνικού
κράτους. 

21

Επενδύσεις στην Ελλάδα:
ευκαιρίες και προκλήσεις
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Βουλευτής Αρκαδίας
και Υπεύθυνος του Τομέα
Ανάπτυξης της Κ.Ο. της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης
(ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)

Α

υτό που έγινε, επιτέλους, αντιληπτό,
ύστερα από χρόνια φθηνού λαϊκισμού
και ανέξοδης δημαγωγίας, είναι πως,
χωρίς ένα αξιόπιστο και δυνατό τραπεζικό σύστημα, δεν είναι εφικτή η λειτουργία και η
ανάπτυξη μίας υγιούς και βιώσιμης οικονομίας.
Όλοι –κατά δήλωσιν τουλάχιστον– στηρίζουν
το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Και
ελπίζουμε πως η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια
δεν θα είναι το τέλος του Έλληνα επιχειρηματία.
Δυστυχώς, οι συνθήκες δεν είναι καθόλου
ευνοϊκές. Η αδράνεια, η ανικανότητα, οι επιλογές και οι εμμονές της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, μετέτρεψαν τη μικρή, έστω, ανάπτυξη
που είχε ξεκινήσει στις αρχές του έτους σε
βαριά ύφεση. Η οριακή πτώση της ανεργίας
έγινε αύξηση. Τα capital controls κατάφεραν

“

Με απαραίτητες προϋποθέσεις την
πολιτική σταθερότητα, τη γρήγορη
απονομή της δικαιοσύνης και ένα σταθερό
φορολογικό σύστημα, μπορούμε να
προχωρήσουμε προς το μέλλον με ένα
“new deal”, μία καινούργια, καθαρή
συμφωνία με τον επιχειρηματικό κόσμο.

”
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καίριο πλήγμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το ΕΣΠΑ 2007-2013 έβαινε ολοταχώς προς την
ολοκλήρωσή του και τώρα καρκινοβατεί, με
ρίσκο να χαθούν κονδύλια, ενώ το 45% του
νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δεσμευθεί για παλαιά
έργα, κλείνοντας τον δρόμο σε νέες επενδύσεις.
Η νεανική επιχειρηματικότητα είχε αρχίσει να
αναφύεται, αλλά τώρα προσπαθεί να δραπετεύσει σε φιλικότερα περιβάλλοντα του εξωτερικού.
Πριν αυτή η πορεία γίνει δρόμος χωρίς επιστροφή, η Κυβέρνηση έχει χρέος να εργασθεί
σκληρά, για να την αναστρέψει. Υπάρχουν
τρόποι και λύσεις, ακόμη και τώρα. Αναζητείται
–αν υπάρχει– η πολιτική βούληση.
Εδώ και μερικούς μήνες έχω καταθέσει την
πρότασή μου για μία «Ατζέντα για την Ελλάδα
του 2030», με στόχο μία ανταγωνιστική οικονομία που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας
και θα στηρίζει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.
Θέτοντας ως απαραίτητες προϋποθέσεις την
πολιτική σταθερότητα, τη γρήγορη απονομή
της δικαιοσύνης, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα και μία νέα κουλτούρα και νοοτροπία
του κράτους έναντι του επιχειρηματία, μπορούμε να προχωρήσουμε προς το μέλλον με
ένα “new deal”, μία καινούργια, καθαρή συμφωνία με τον επιχειρηματικό κόσμο. Σε αυτή
την Ατζέντα εντάσσονται και οι δύο προτάσεις
που έχω ήδη καταθέσει στη Βουλή και έχω
θέσει στη συζήτηση με τους κοινωνικούς εταί-

“

Η νεανική επιχειρηματικότητα είχε
αρχίσει να αναφύεται, αλλά τώρα
προσπαθεί να δραπετεύσει σε
φιλικότερα περιβάλλοντα του
εξωτερικού.

”

ρους, τα Επιμελητήρια, τον ΣΕΒ, την Ένωση Περιφερειαρχών, τους Επαγγελματίες Εμπόρους και Βιοτέχνες:
η πρώτη αφορά την άμεση αξιοποίηση του πρώτου
«πακέτου» των 500 εκ. ευρώ που θα έλθουν στη
χώρα μας από τη Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης
(EBRD), με τη διοχέτευσή του στα «ζωντανά» έργα
των οποίων η ενίσχυση εκκρεμεί, ώστε τα έργα αυτά
να ολοκληρωθούν και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η δεύτερη πρότασή μου αφορά ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ίδρυση ενός Ταμείου (fund)
για τη νεανική επιχειρηματικότητα.
Η πρότασή μου για την αξιοποίηση των κονδυλίων
της EBRD έχει ήδη λάβει την υποστήριξη των κοινωνικών φορέων, ως ένα πλάνο «άμεσου δράσης»
για τον απεγκλωβισμό χιλιάδων επιχειρήσεων από
το αδιέξοδο στο οποίο έχουν βρεθεί. Οι επιχειρήσεις
αυτές, μικρές και μεσαίες στην πλειοψηφία τους,
είχαν αναλάβει την υλοποίηση έργων των οποίων
η χρηματοδότηση –αν και εγκεκριμένη– πάγωσε,
λόγω της δέσμευσης των κονδυλίων την περασμένη
άνοιξη, με στόχο την πληρωμή των τακτικών υποχρεώσεων του κράτους (μισθών, συντάξεων κ.λπ.).
Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή να βρίσκονται
«στον αέρα» χιλιάδες επιχειρήσεις, έργα, επενδύσεις
αλλά και θέσεις εργασίας. Η χορήγηση της πρώτης
δόσης των χρημάτων που θα προέλθουν από τη
συμφωνία της Ελλάδας με την EBRD –συμφωνία
που, σημειωτέον, ήρθε από την Κυβέρνηση προς
κύρωση με αδικαιολόγητη πολύμηνη καθυστέρηση– μπορεί να σώσει την κατάσταση, έστω και την
τελευταία στιγμή.
Για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας
έχω παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για ένα
Ταμείο (fund) στο οποίο θα συγκεντρώνονται όλα τα
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κονδύλια που αφορούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία
του ΕΣΠΑ, μαζί με χρήματα που προέρχονται από
ιδιώτες επενδυτές, από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και από
επιμέρους πηγές και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Ιδρύοντας ένα ενιαίο Ταμείο θα είναι εφικτό να
προχωρήσουμε από κοινού, ευρωπαϊκοί φορείς, δημόσιος τομέας και επιχειρηματικός κόσμος, σε έναν
ενιαίο, συγκροτημένο, μακρόπνοο σχεδιασμό που
θα υποστηρίξει τη νεανική επιχειρηματικότητα με
διαφάνεια, αξιοκρατία, και αξιολόγηση.
Η νεανική επιχειρηματικότητα θα πάψει να είναι
ένας «πίθος των Δαναΐδων», όπου χάνονται κατά
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καιρούς κονδύλια πολύτιμα για τη χώρα και τους ανθρώπους της. Η αγορά θα ξεφύγει από την αντίληψη
της «κρατικοδίαιτης» επιχείρησης. Και οι νέοι επιχειρηματίες θα πάψουν να αναζητούν τρόπους και
δρόμους διαφυγής από ένα αφιλόξενο οικονομικό
σύστημα που τους εχθρεύεται και τους τιμωρεί. Για
την εφαρμογή του σχεδίου δεν χρειάζεται να «ανακαλύψουμε την Αμερική»: αρκεί να μελετήσουμε τις
καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στον τομέα αυτό
στο Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και αλλού.
Η πρόταση, εξάλλου, έχει ήδη τη θετική ανταπόκριση
του Υπουργού κ. Σταθάκη αλλά και των κοινωνικών
εταίρων.
Ιδέες και προτάσεις υπάρχουν, λοιπόν. Ο πολιτικός

κόσμος και η κοινωνία δεν κάθονται με σταυρωμένα
χέρια, περιμένοντας το μοιραίο ή το τυχηρό γεγονός.
Θα καταφέρει ο Υπουργός να μετατρέψει την καλή
πρόθεση σε πολιτική βούληση; Θα κατορθώσει να
ξεπεράσει τις ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ και των θεματοφυλάκων της οπισθοδρόμησης που παρασιτοζωούν
ακόμη στο Μαξίμου; Θα επιτύχει να κάνει το Υπουργείο
του, Υπουργείο «Ανάπτυξης» και όχι «Υπανάπτυξης»;
Πάνω απ’όλα, ο Πρωθυπουργός θα στηρίξει μία ουσιαστική πρωτοβουλία που στηρίζει τη γενιά του, τη
γενιά μας, τη γενιά που –μόνη αυτή– μπορεί να
οδηγήσει την Ελλάδα στο μέλλον;
Πολλά τα ερωτήματα και αμείλικτα, και οι απαντήσεις δεν μπορούν να περιμένουν. 
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Χρήστος Στάικος
Πρόεδρος ΔΣ Enterprise
Greece

Αειφόρος Ανάπτυξη και
Εξωστρέφεια:
Αναδεικνύοντας τις
δυνατότητες της Ελλάδας

Ελλάδα βρίσκεται στη φάση εξόδου
από την πιο σοβαρή οικονομική κατάσταση στη σύγχρονη ιστορία της και,
για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, χρειάζεται δημιουργικότητα, εξωστρέφεια και ένωση δυνάμεων. Η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ανατρέψει το υπάρχον
οικονομικό κλίμα με την ενίσχυση των επενδύσεων και των εξαγωγών.
Ο Οργανισμός Enterprise Greece, που αποτελεί τον επίσημο φορέα του ελληνικού κράτους
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Οικονομίας και Τουρισμού για την προσελκυση-υποστήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα, την
προώθηση των εξαγωγών και του εξωτερικού
εμπορίου και την αύξηση της ελκυστικότητας
της χώρας ως διεθνής επιχειρηματικός εταίρος,
έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να
βοηθά ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές να
δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, να συμβάλλει
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας,
να προσελκύει ξένες επενδύσεις, να επιλύει

H

“

Η Ελλάδα μπορεί να είναι ο ιδανικός
προορισμός για τη δημιουργία Τμημάτων
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και
Υποστήριξης σε 3 ηπείρους: Ευρώπη,
Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.

”
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προβλήματα που προκύπτουν με την ελληνική
δημόσια διοίκηση, να παρέχει χρήσιμη και
αξιόπιστη επιχειρηματική πληροφόρηση και
να προωθεί το σύνολο των επιχειρηματικών
κλάδων στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Υπό αυτό το πρίσμα, δουλεύουμε για να
αναβαθμίσουμε και να ενισχύσουμε τον ρόλο
του Οργανισμού, για να υπηρετήσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς και τη
λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό, η προσέλκυση
Ξένων Άμεσων Επενδύσεων είναι ένας σημαντικός στόχος της πολιτικής της νέας Κυβέρνησης. Κύριοι πυλώνες της νέας στρατηγικής είναι:
➢ η επιτάχυνση των σχετικών γραφειοκρατικών διαδικασιών,
➢ η δημιουργία ενός σταθερού και προβλέψιμου νομικού και θεσμικού πλαισίου
και
➢ η δημιουργία ενός σύγχρονου κτηματολογίου, το οποίο θα αποσαφηνίσει
τα θέματα ιδιοκτησίας και χρήσεων γης,
χωρίς να βλάπτεται το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της χώρας.
Παρά την παρατεταμένη οικονομική κρίση,
η Ελλάδα διατηρεί τα παραδοσιακά συγκριτικά
πλεονεκτήματά της, που αφορούν:
➢ τη μοναδική γεωστρατηγική της θέση,
➢ τη διαθεσιμότητα ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, υψηλού επιπέδου,
➢ τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες,
ευνοϊκές για όλους τους τομείς της

οικονομικής δραστηριότητας
(από την πρωτογενή παραγωγή έως
τον τουρισμό),
➢ την πολιτιστική κληρονομιά της και, φυσικά,
➢ το γεγονός ότι παραμένει μια αναπτυγμένη χώραμέλος της ΕΕ, με εσωτερική σταθερότητα και ασφάλεια,
σε μια ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται σε συνεχή
αναταραχή.
Πέραν του ότι είναι ένα σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία οικονομία της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ο ιδανικός προορισμός για τη δημιουργία Τμημάτων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
και Υποστήριξης σε 3 ηπείρους: Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια
Αφρική. Οι συνεχώς αναβαθμιζόμενες υποδομές στην Ελλάδα (αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, διεθνείς μεταφορικές συνδέσεις
με τις γειτονικές χώρες κ.λπ.) αποτελούν εχέγγυο για ξένες εταιρείες
που θέλουν να εισέλθουν στις χώρες των Βαλκανίων και της ΕΕ, χτίζοντας
στην Ελλάδα τη βάση τους. Η Ελλάδα μπορεί να είναι μια αποτελεσματική
πύλη για τις ξένες εταιρείες που θέλουν να μπουν στις αγορές της νοτιοαΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ❙
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νατολικής Ευρώπης και ένας κόμβος με υψηλή αναλογία ποιότητας-κόστους για την εγκατάσταση γραφείων και λειτουργιών με ευρωπαϊκή έδρα. Η Ελλάδα
σήμερα παρουσιάζει μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες
μέσα από τα μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης
που προωθούν τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα
και το επενδυτικό δυνητικό της σε διάφορους τομείς.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Τουρισμό και την Αγορά
Ακινήτων, με την Ελλάδα να διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά (κλίμα, φύση, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία κ.λπ.) που προσφέρουν ένα ανταγωνιστικό
σε παγκόσμιο επίπεδο τουριστικό προϊόν, παρέχοντας
σημαντικά περιθώρια για ευκαιρίες σε πολλούς επιμέρους τομείς της ελληνικής τουριστικής αγοράς,
όπως θέρετρα, τουριστικές κατοικίες, μαρίνες, τουρισμός υγείας, κ.λπ. Άλλοι τομείς με επενδυτικό ενδιαφέρον είναι τα Τρόφιμα και Ποτά, τομέας που
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χαρακτηρίζεται από ένα προνομιακό περιβάλλον με
χαμηλό λειτουργικό κόστος και άφθονες πρώτες ύλες
υψηλής ποιότητας και ο τομέας των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις σε highend υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας με παγκόσμια
εμβέλεια. Η δύναμη αυτού του τομέα είναι η τεχνογνωσία και η «ευέλικτη σκέψη» των ανθρώπων του.
Η Ελλάδα είναι στη 2η θέση ανάμεσα στις 10 πρώτες
χώρες στην ανατολική Ευρώπη στον δείκτη ανάπτυξης
δεξιοτήτων ΤΠΕ και στη 16η θέση παγκοσμίως για το
ανθρώπινο δυναμικό ΤΠΕ. Πολλές ελληνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται με επιτυχία στο
εξωτερικό και σημαντικοί διεθνείς παίκτες του κλάδου
έχουν ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Επιπλέον, ο κλάδος Επιστημών Υγείας, η Ενέργεια, η
Βιομηχανική παραγωγή με εξαγωγικό προσανατο-
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λισμό και, φυσικά, οι Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), με την Ελλάδα να βρίσκεται στο
σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, Ασία, Αφρική)
σε έναν στρατηγικό κόμβο για την ανάπτυξη των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν επενδυτικούς τομείς με σπουδαία πλεονεκτήματα.
Επιπλέον, ο Οργανισμός προωθεί μέσω του ετήσιου
προγραμματισμού του και των διεθνών δράσεών
του ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδυτικών έργων
που διαθέτει και το οποίο περιλαμβάνει έργα κυρίως
από τον ιδιωτικό τομέα. Μέσα από ένα ευρύ πρόγραμμα επαφών μας με διεθνείς επενδυτές, διαπιστώνουμε καθημερινά το πραγματικό ενδιαφέρον
τους να αξιολογήσουν και να επενδύσουν σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η συμφωνία
του περασμένου Ιουλίου για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της χώρας για τα επόμενα τρία χρόνια,

η επιτυχής ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών και η προοπτική αναδιάρθρωσης του
χρέους, πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν καθοριστικά
στην απελευθέρωση του εξαιρετικού δυναμικού που
διαθέτει η χώρα μας.
Είναι πεποίθηση μας ότι στο διαμορφούμενο περιβάλλον μπορεί να αναμένεται το επόμενο χρονικό
διάστημα ένα νέο κύμα επενδύσεων, το οποίο και θα
διαμορφώσει την επόμενη μέρα στη χώρα μας. Ο
Enterprise Greece, με την απαραίτητη τεχνογνωσία
και με αμεσότητα, αναβαθμίζεται και ανασυγκροτείται,
για να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες
στον τομέα των επενδύσεων και των εξαγωγών και
προτρέπει όλους τους ενδιαφερόμενους να συνεργαστούν και να συμμετέχουν στη νέα εποχή της ανοικοδόμησης της ελληνικής οικονομίας και της απελευθέρωσης των ασύγκριτων δυνατοτήτων της. 
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Επενδύσεις και απασχόληση
Οι δύο προκλήσεις που θα κρίνουν
το μέλλον της χώρας
Νίκος Χριστοδουλάκης
Καθηγητής στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο και πρώην
υπουργός

την επικαιρότητα της οικονομικής πολιτικής κυριαρχούν τα θέματα της βαθιάς
ύφεσης και του εκρηκτικού δημόσιου
χρέους. Όπως απεικονίζεται στο Διάγραμμα
1, και τα δύο είναι όντως απειλητικά και εκτός
ελέγχου. Όμως κανένα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτοτελώς, γιατί και τα δύο αποτελούν
παράγωγα ενός άλλου προβλήματος ακόμα
πιο επικίνδυνου: της παραγωγικής κατάρρευσης
της χώρας με τη μαζική ανεργία του εργατικού
δυναμικού και τη μαζική απο-επένδυση κεφαλαίου.
Η δημόσια συζήτηση για αυτές τις γενεσιουργές αιτίες και για το πώς είναι δυνατόν να
θεραπευθούν είναι ελάχιστη ή εντελώς ανύπαρκτη. Οι μεν άνεργοι αναφέρονται μόνο ως

Σ

“

Oι δημόσιες επενδύσεις με το νέο
πρόγραμμα ΕΣΠΑ μπορούν να ξεπεράσουν
τα 20 δισ. ευρώ, αν η Ελλάδα επιδείξει
ικανότητα σχεδιασμού και επιλογής
σημαντικών παραγωγικών έργων, αντί της
διασποράς σε μικροέργα, όπως συχνά
γινόταν στο παρελθόν, για να
ικανοποιηθούν διάφορες πελατειακές
ομάδες και περιοχές.

”
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Διάγραμμα 1. Δημόσιο χρέος ως % ΑΕΠ
και ανεργία στην Ελλάδα

Πηγή: AMECO Eurostat.

ένα στατιστικό νούμερο κάθε τρίμηνο, αφού
για κακή τους τύχη ανήκουν στον επάρατο
ιδιωτικό τομέα, ενώ όλη η φροντίδα του πολιτικού συστήματος είναι αφοσιωμένη στην προάσπιση της κρατικής απασχόλησης και μόνο.
Ακόμα και στην πρόσφατη τηλεοπτική διελκυστίνδα των πολιτικών αρχηγών, η λέξη «ανεργία» ακούστηκε μόνο μία φορά ως ένα δευτερεύον σχόλιο. Στο θέμα της απο-επένδυσης η
σιωπή είναι ακόμα πιο εκκωφαντική, παρά το
κύμα από κλειστά εργοστάσια, κατεβασμένα
ρολά και κατεστραμμένες υποδομές που κατακλύζει τη χώρα την τελευταία πενταετία.
Για να δει κανείς το μέγεθος της απο-επένδυσης,
ας αναλογιστεί ότι το 2008 γινόταν περίπου
23 δισ. ευρώ καθαρές νέες επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου, ενώ το 2014 ήταν αρνητικές στα 13 δισ. ευρώ. Όχι μόνο δηλαδή δεν δημιουργείται νέο παραγωγικό κεφάλαιο, αλλά γίνεται

ραγδαία αποξήλωση
και όσου απέμεινε.
Το Διάγραμμα 2 δείχνει εύγλωττα πως
περίοδοι υψηλών
επενδύσεων στην Ελλάδα – όπως και σε
άλλες χώρες – συνδέονται με πτώση της
ανεργίας. Έτσι και
σήμερα, η εκρηκτική
ανεργία δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί
διαφορετικά, παρά
μόνο με μια μαζική επανεκκίνηση των επενδύσεων.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η αποεπένδυση
έχει χτυπήσει όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως παραστατικά απεικονίζεται στο Διάγραμμα 3.
Εάν θέλουμε η οικονομία την επόμενη πενταετία
να επανέλθει στα επίπεδα παραγωγής και απασχόλησης που είχε το 2008, χρειάζεται μέχρι το 2020 να
γίνουν περίπου 100 δισ. ευρώ νέες παραγωγικές
επενδύσεις σε όλη την κλίμακα επιχειρήσεων. Με
πρώτη ματιά, το νούμερο φαίνεται απλησίαστο, αλλά
είναι απολύτως εφικτό. Αρκεί βέβαια να τηρηθούν
κάποιες βασικές προϋποθέσεις και τότε οι πηγές
από όπου μπορούν να αντληθούν αυτά τα χρήματα
είναι οι ακόλουθες:
Πρώτα από όλα, οι δημόσιες επενδύσεις με το

Διάγραμμα 2. Καθαρές νέες επενδύσεις
πάγιου κεφαλαίου ως % ΑΕΠ και ανεργία
στην Ελλάδα

Πηγή: AMECO Eurostat.
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νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
μπορούν να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ,
αν η Ελλάδα επιδείξει
ικανότητα σχεδιασμού και επιλογής σημαντικών παραγωγικών έργων, αντί της
διασποράς σε μικροέργα, όπως συχνά γινόταν στο παρελθόν,
για να ικανοποιηθούν
διάφορες πελατειακές ομάδες και περιοχές.
Δεύτερον, η επιστροφή των διαφυγόντων κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο θα τα διοχετεύσει μετά σε δυναμικές νέες επενδύσεις και όχι
στη νεκρανάσταση αποτυχημένων επιχειρήσεων. Για
να επιστρέψουν οι καταθέσεις, αρκούν μόνο τρία
πράγματα: πολιτική σταθερότητα, αποκλεισμός κουρέματος και να ξεχαστεί ο κίνδυνος του Grexit. Όσο
και να φαίνεται αισιόδοξο, και τα τρία είναι απολύτως
εφικτά. Ας σκεφτεί κανείς ότι στη σημερινή Βουλή
κανένα κόμμα δεν θέτει πλέον θέμα επιστροφής στη
δραχμή, ούτε καν το ΚΚΕ, που με παρρησία δήλωσε
προεκλογικά ότι ένα Grexit θα καταστρέψει πρώτα
την εργατική τάξη. Ακόμα και τα μισά διαφυγόντα
να επιστρέψουν στις τράπεζες, μπορούν να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις περίπου 50 δισ. ευρώ.

Διάγραμμα 3. Ακαθάριστες επενδύσεις
πάγιου κεφαλαίου ως % ΑΕΠ κατά κλάδο
στην Ελλάδα

Πηγή: AMECO Eurostat.
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Τρίτον, η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, που
αφθονούν στη διεθνή αγορά και δεν έχουν πού να
κατευθυνθούν για επενδύσεις. Αν τα κεφάλαιά τους
πάνε στις χώρες της Ευρωζώνης, θα έχουν σχεδόν
μηδενικές αποδόσεις. Αν πάνε σε αναδυόμενες περιφερειακές οικονομίες, οι πιο πολλές έχουν γίνει
εμπόλεμες ζώνες. Η Κίνα προσγειώθηκε απότομα
και η Ινδία είναι θεσμικός λαβύρινθος (μεγαλύτερος
ακόμα και από την Ελλάδα). Ο συνδυασμός επενδυτικής ξηρασίας και πολιτικής αβεβαιότητας που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει τη χώρα
μας ιδανικό επενδυτικό προορισμό με ικανοποιητικές
αποδόσεις, υποθέτοντας, βέβαια, ότι εφεξής επικρατεί
σταθερότητα.
Τέταρτον, η επενδυτική αφύπνιση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης επί προεδρίας Γιούνκερ και το ομώνυμο μεγαλεπήβολο σχέδιο για χρηματοδότηση μεγάλων
παραγωγικών έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕΠ). Το σχέδιο εκπονήθηκε, διότι
πρόβλημα απο-επένδυσης υφίσταται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, απλώς στην Ελλάδα είναι κατά πολύ

οξύτερο και το μερίδιο που θα διεκδικήσει μπορεί
να είναι αναλογικά μεγαλύτερο. Η συμμετοχή της
ΕΤΕΠ σε μεγάλα επενδυτικά έργα θα δράσει ως πιστοδοτική εγγύηση για τις ενδιαφερόμενες ελληνικές
επιχειρήσεις που ακόμα είναι τραυματισμένες από
την αφαίμαξη ρευστότητας και δύσκολα μπορούν
να αντλήσουν κεφάλαια απευθείας από τις διεθνείς
αγορές.
Πέμπτον και πιο σημαντικό είναι η ανάδυση της
χώρας μας ως κόμβου σε τρεις τομείς που θα προσελκύσουν μαζικές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια:
ενέργεια, τουρισμός και μεταφορές. Αν και όπως ειπώθηκε παραπάνω η απο-επένδυση είναι οριζόντια
σε όλους τους κλάδους, η προσέλκυση νέων επενδύσεων αναμένεται να είναι έντονη σε αυτούς τους
τρεις συγκεκριμένους τομείς, οι οποίοι θα δράσουν
ως δίαυλοι και για την επενδυτική αναζωογόνηση σε
άλλους κλάδους. Στην ενέργεια, γιατί όλα τα δίκτυα
καυσίμων από Ανατολή προς νότια Ευρώπη θα περάσουν από ελληνικό χώμα. Στον τουρισμό, γιατί η
προσέλευση αυξάνεται ραγδαία και οι εγκαταστάσεις
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υποδοχής μαζικού τουρισμού είναι ακόμα ελάχιστες. Στις μεταφορές,
γιατί τα εμπορεύματα της
Κίνας και της Ινδίας προς
την Ευρώπη δεν θέλουν να
φτάσουν ούτε μέσω Ρωσίας ούτε ανάμεσα από τα
πολεμικά μέτωπα Ιράκ και
Τουρκίας. Καλύτερα μέσω Κρήτης, Πειραιά και Αστακού και ας
είναι λίγο ακριβότερα τα ναύλα.
Στα ευνοϊκά δεδομένα προστέθηκε
πρόσφατα και η επανένταξη του Ιράν
στις διεθνείς αγορές μετά την πολιτική
Ομπάμα να τερματίσει το εμπάργκο με
την ιστορική αυτή χώρα. Δεν είναι τυχαίο
ότι την επόμενη ακριβώς που ανακοινώθηκε
η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα
έσπευσαν στην Τεχεράνη οι μεγαλύτερες
γερμανικές και γαλλικές επιχειρήσεις. Το
προσεχές διάστημα το Ιράν θα εξορμήσει
εμπορευματικά και επενδυτικά προς τη Δύση
και ο χάρτης αποδεικνύεται και πάλι ότι
είναι φιλέλληνας. Η δίοδος προς Βορρά και
Δυσμάς είναι εμπόλεμη, άρα η μόνη φυσιολογική διέξοδος των περσικών εξαγωγών θα
είναι μέσω Σουέζ και από εκεί πάλι Πειραιά
και Θεσσαλονίκη. Ας σκεφτεί κανείς πόσες
οικονομικές συμφωνίες Ελλάδας-Ιράν μπορούν
να γίνουν και εύκολα θα φτάσει και θα ξεπεράσει τον απαιτούμενο στόχο επενδύσεων.
Συμπερασματικά, από όποια πλευρά και
να εξετάσει κανείς το ζήτημα προσέλκυσης
κεφαλαίων βλέπει ότι η Ελλάδα μοιάζει με
ένα συμπιεσμένο ελατήριο ευκαιριών και
μπροστά της έχει δύο επιλογές: Η μία είναι
να συνεχίσει να το πατάει με το πέλμα της
αδράνειας, της αδιαφορίας και της αβεβαιότητας. Η άλλη να το απελευθερώσει και να
δημιουργήσει έτσι ένα κύμα μαζικών επενδύσεων και μαζικής απασχόλησης, που θα
ξαναβάλει τη χώρα σε μια θετική προοπτική.
Μετά, όλες οι συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις,
αναπτυξιακά μοντέλα, μείωση του χρέους και
Μνημόνια μπορεί ξαφνικά να γίνουν ευκολότερες. Και μάλλον πιο ουσιαστικές. 
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Τελικά, γιατί δεν γίνονται
επενδύσεις;
Νικόλαος Χαριτάκης
Επίκουρος Καθηγητής στο
Οικονομικό Τμήμα του ΕΚΠΑ

Η Απορία
Το ερώτημα χρονίζει και η ύφεση απαξιώνει
ταχύτατα τον εθνικό κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.
Οι φιλόδοξοι επενδυτές δεν αντιλαμβάνονται
τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε μία οικονομία που οι ονομαστικές αξίες συρρικνώνονται, αν και οι προτάσεις για εντυπωσιακές
ρευστοποιήσεις παγίων αποτελούν καθημερινότητα. Επιχειρήσεις πτωχεύουν, το χρηματιστήριο καταρρέει και το «ζωώδες κίνητρο»
των καπιταλιστών αργεί.
Η παγκόσμια ρευστότητα αυξάνεται πολλαπλασιαστικά. Οι κεντρικές τράπεζες διοχετεύουν ρευστότητα αγοράζοντας ασφαλή αλλά
και μέσης ασφάλειας χρεόγραφα και το μόνο
που παρατηρούμε είναι η απόδοση αυτών
των τοποθετήσεων να γίνεται ακόμη και αρ-

“

Οι τράπεζες, από εκεί που
εμπορεύονταν ρευστότητα με
φερεγγυότητα την ορθή εξισορρόπηση
εισροών-εκροών ρευστών διαθεσίμων,
πασχίζουν να εμπορευτούν εξασφάλιση
ρευστότητας. Αγωνίζονται να είναι
συνεπείς στην εκταμίευση των
καταθέσεων.

”
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νητική. Ενώ οι καταθέσεις μειώνονται, αποπληρώνονται μόνο οι κανονικά εξυπηρετούμενες δανειακές συμβάσεις. Οι βασικοί φορείς
ανακύκλωσης των αποταμιευτικών πόρων, οι
τράπεζες, ενώ αυξάνουν τα κεφάλαιά τους,
συνεχίζουν να τα τοποθετούν σε ασφαλή χρεόγραφα, συσσωρεύοντας παράλληλα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Τέλος, οι φορείς των αποταμιευτικών πόρων,
καταναλωτές, ασφαλισμένοι πολίτες και κερδοφόρες επιχειρήσεις, με κάθε μέσo προσπαθούν να αυξήσουν τις υψηλής ρευστότητας
αποταμιεύσεις τους. Εξοφλούν νέες και παλιές
υποχρεώσεις (π.χ. ρυθμίσεις φόρων, εισφορών
και δανείων). Ρευστοποιούν και αναπροσαρμόζουν χαρτοφυλάκια είτε αγοράζοντας ρευστότητα αντί κεφαλαιακές αποδόσεις (π.χ ρευστότητα στα στρώματα και στις θυρίδες) είτε,
τέλος, προαγοράζουν αγαθά, με σκοπό να περιορίσουν την προσδοκώμενη παραγωγική και
καταναλωτική τους ανασφάλεια. Αντί να κερδοσκοπούν, αφού η χώρα παραμένει σε ζώνη
σταθερών ισοτιμιών, επίμονα αποφεύγουν
ακόμη και βραχυχρόνιες συστημικές ανισορροπίες (π.χ. έλλειψη πιστωτικών δικαιωμάτων
από προμηθευτές).
Το ερώτημα του κειμένου δεν είναι μόνο
θεωρητικό αλλά ισοδύναμα και πρακτικό. Πώς
είναι λογικό, σε μία περίοδο υψηλών συγκριτικά
με το παρελθόν αποδόσεων και χαμηλών επιτοκίων, το ζωώδες κίνητρο των μελλοντικών
αποδόσεων να μη λειτουργεί; Τίς πταίει;
Οι επιχειρηματίες, που δεν το αντιλαμβά-

νονται; Οι αποταμιευτές και οι σύμβουλοί τους, που
δεν τους υποδεικνύουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες υψηλοτέρων αποδόσεων και επιτοκίων; Η
αγορά, που δεν ξεκαθαρίζει την κατάσταση μεταξύ
της ζήτησης και της προσφοράς; Οι οικονομολόγοι,
που δεν εξηγούν σ’ εμάς τους ταπεινούς τι πρέπει
να κάνουμε; Και τελικά πού είναι το Κράτος που,
όπως όλοι γνωρίζουμε, όταν η αγορά έχει ατέλειες
και δεν λειτουργεί, θα όφειλε να παρέμβει για να τη
διορθώσει; Είμαστε όλοι σύμμαχοι στην ύφεση ή
περιμένουμε την υπέρτατη εξουσία (;) να μας βγάλει
από τη σταδιακή και για μία επταετία υφεσιακή
συρρίκνωση των δαπανών και κυρίως των επενδύσεων;

Η Ερμηνεία
Αν κάναμε όμως τον κόπο να απευθύνουμε το
ίδιο ερώτημα σε έναν Ιάπωνα λογιστή που ζει επί
δεκαπέντε συναπτά έτη αυτή την τραγωδία στη χώρα

του, και μάλιστα αρκετά πριν από την παγκόσμια
κρίση, θα απαντούσε ότι το πρόβλημα είναι τόσο
απλό, όσο και η λύση του.
Η Ελλάδα, θα έλεγε, λόγω της παγκόσμιας κρίσης,
βρέθηκε, όπως η χώρα του πριν από δεκαπέντε
χρόνια, σε αυτό που η οικονομική επιστήμη αποκαλεί
«ύφεση του ισολογισμού». Η Ιαπωνία είναι γνωστό
και στους πρωτοετείς φοιτητές της ότι το υφίσταται
από τις αρχές του 1990 και με μεγάλη ένταση τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Σε αντίθεση με μια τυπική
μακροοικονομική ύφεση, θα μας έλεγε λοιπόν, σε
μια ύφεση ισολογισμού –ιδιαίτερα μάλιστα όταν
αυτή προκύπτει από μία τεράστια διάρρηξη φούσκας
των τιμών των περιουσιακών στοιχείων– παρατηρείται
το φαινόμενο οι επιχειρήσεις, για να σταθεροποιηθούν, να αναπροσαρμόζουν τη στόχευση και, αντί
να μεγιστοποιούν κέρδη, να ελαχιστοποιούν κόστος.
Το πρόβλημα του cash flow υπερτερεί ως πρωτεραιότητα από το P&L.
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Αν τώρα η διάρρηξη της φούσκας τύχει να εμφανιστεί σε μία οικονομία που στηρίζεται στην τραπεζική
χρηματοδότηση (βλέπε και Ιαπωνία), τότε οι ονομαστικές αξίες των ενεχυριασμένων περιουσιακών στοιχείων καταρρέουν και η στέρηση πιστώσεων και οι
ποσοτικοί περιορισμοί στη χρηματοδότηση των οικονομικών μονάδων θεοποιούνται. Οι επιχειρήσεις,
αντί να σκέπτονται για τα κέρδη, σκέπτονται πώς θα
πληρώσουν την καθημερινότητα από τη φθίνουσα
ρευστότητα.
Η σχέση ισορροπίας μεταξύ ενεργητικού και παθητικού που ίσχυε πριν από την κρίση δεν ισχύει. Το
παθητικό γίνεται σημαντικά μεγαλύτερο από το ενερ-
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γητικό. Οι επιχειρήσεις αλλά και τα οικονομικά άτομα
που δανείστηκαν ενεχυριάζοντας περιουσίες και μελλοντικά εισοδήματα, προσπαθώντας να ανακτήσουν
τη χρηματοπιστωτική τους υγεία, αυξάνουν την αποταμίευσή τους, μειώνουν δαπάνες (επενδύσεις και
κατανάλωση) και αποπληρώνουν χρέη. Η ενέργεια
της μόχλευσης σπρώχνει την οικονομία σε μία τεράστια
ύφεση. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν
ρευστοί πόροι που θα μπορούσαν καταρχήν να καλύψουν αυτές τις νέες ανάγκες, είναι ότι αυτοί που
θα μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν δεν τους
θέλουν. Αποτέλεσμα της εξέλιξης είναι τα επιτόκια
στην αγορά (σήμερα είναι αρνητικά) να μειώνονται.
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Είναι λογικό, λέει η οικονομική θεωρία, οι παραγωγικές μονάδες με αρνητική καθαρή θέση να μην
ενδιαφέρονται να δανειστούν σε οιοδήποτε επιτόκιο.
Γιατί όμως οι διαχειριστές των αποταμιεύσεων,
οι τράπεζες, δεν τροφοδοτούν ρευστότητα, αφού
αυξάνονται οι αποταμιεύσεις; Διότι κι αυτές έχουν
το ίδιο πρόβλημα και ακόμη μεγαλύτερο. Οι καταθέτες,
αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα ρευστότητας που
αντιμετωπίζουν, καθώς τα χαρτοφυλάκιά τους είναι
τοποθετημένα σε μη άμεσα ρευστοποιήσιμα δάνεια,
απαιτούν με ρυθμούς Bank Run τις καταθέσεις τους.
Καθώς λοιπόν οι τράπεζες βλέπουν να μειώνεται η

καταθετική τους βάση, αντιλαμβάνονται ότι, αν τολμήσουν να αυξήσουν τις αποδόσεις των καταθέσεών
τους με νέα δάνεια, γεννούν θέμα φερεγγυότητάς
τους. Ακόμη κι αν αυξήσουν τα κεφάλαιά τους, υποχρεωτικά θα επιλέξουν να τοποθετήθουν σε άμεσα
ρευστοποιήσιμα χρεόγραφα (π.χ. ΑΑΑ), έτσι ώστε
να αποφύγουν το Bank Run. Οι τράπεζες, από εκεί
που εμπορεύονταν ρευστότητα με φερεγγυότητα
την ορθή εξισορρόπηση εισροών-εκροών ρευστών
διαθεσίμων, πασχίζουν να εμπορευτούν εξασφάλιση
ρευστότητας. Αγωνίζονται να είναι συνεπείς στην
εκταμίευση των καταθέσεων.
Είναι λάθος, λοιπόν, να περιμένουμε ότι μία

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ❙

39

πριν από την κρίση μη ενεχυριάσιμες αξίες (προς
αύξηση των τραπεζικών κεφαλαίων στη χώρα που
ιδιωτικοποίηση περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού)
θα σταθεροποιήσει την αξιοπιστία των τραπεζών
και βασιζόμενος στις προσδοκίες μελλοντικών του
αναγκαστικα θα δημιουργήσει προοπτικές αύξησης
εσόδων; Μήπως υπάρχει ένας φορέας που μπορεί
της παρεχόμενης ρευστότητας και επενδύσεων. Απονα δεχτεί τη «φιλευσπλαχνία» τρίτων που δεν τον
τελεί νομοτέλεια για τον απλό παρατηρητή με ελάβλέπουν ανταγωνιστικά; Μήπως υπάρχει κάποιος
χιστες θεωρητικές γνώσεις ότι η όποια αύξηση των
φορέας, τέλος, που, αν εξισορροπήσει «το οιονεί
τραπεζικών κεφαλαίων θα οδηγήσει σε βελτίωση
ενεργητικό με το παθητικό», μπορεί να οδηγήσει σε
του κόστους λειτουργίας των τραπεζών με υποκατάεπενδυτική ανόρθρωση την οικονομία;
σταση χαμηλού κόστους πόρων (νέα κεφάλαια) σε
Η αναφορά είναι σαφής και αφορά το Κράτος. Το
αποπληρωμή υψηλού κόστους υποχρεώσεων (αποεπιχείρημα βασίζεται στη λογική της αποσταθεροπληρωμή του E.L.A.).
ποποίησης ενεργητικού και παθητικού των οικονοΕίναι επίσης σοβαρό λάθος και άγνοια τραπεζικής
μικών μονάδων λόγω της κρίσης. Η συγκεκριμένη
λογικής να περιμένουμε από έναν τραπεζίτη, όταν
λογική, αν γινεί δεκτή, επισε περιόδους κρίσης και
βάλλει ενεργοποίηση του
ανασφάλειας πετύχει να
Κράτους στον αναπροσδιοδιορθώσει τη φερεγγυότητά
ρισμό της ισορροπίας των
του, να προτιμήσει να αυΑν η κοινωνία θεωρεί ότι η
υπολοίπων. Αντί να αγωνίξήσει τα κέρδη του με νέες
ανάπτυξή της θα προέλθει από τις
ζεται για τη δική του φεδανειοδοτήσεις. Κι αυτός,
ρεγγυότητα και βιωσιμότητα
όπως κάθε άλλος, θα απο- επενδύσεις και την αύξηση του
του Δημοσίου χρέους, επιπληρώσει υποχρεώσεις προς κεφαλαιουχικού της δυναμικού, τότε
βάλλοντας νέους φόρους
την Kεντρική Tράπεζα. Στην
το Κράτος οφείλει να συμβάλλει
και αιτούμενο διαγραφή, ας
ακραία περίπτωση, λοιπόν,
συμβάλλει θετικά στη διόρπου οι μέτοχοι και οι επεν- ενεργά σ’ αυτή την αναγκαιότητα.
θωση των ανισορροπιών
δυτές θα χορηγούσαν κεπου το ίδιο δημιούργησε.
φάλαια στο τραπεζικό συΑν η κοινωνία θεωρεί ότι η ανάπτυξή της θα προστημα με μηδενικό κόστος, οι δυνατότητες παροχής
έλθει από τις επενδύσεις και την αύξηση του κεφανέας ρευστότητας για επενδυτικές κι άρα μακροχρόνιες
λαιουχικού της δυναμικού, τότε το Κράτος οφείλει
δεσμεύσεις του τραπεζικού συστήματος θα ήταν
να συμβάλλει ενεργά σ’ αυτή την αναγκαιότητα.
ανύπαρκες. Η εμπειρία στις ΗΠΑ το 2008-2010 διδάΌπως οι εταίροι μας διοχέτευσαν τεράστια ρευστότητα
σκει. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται, προφανώς, σε
στην οικονομία μας, διαγράφοντας απαιτήσεις (PSI)
ακόμη χειρότερη κατάσταση.
και βελτίωσαν τη σχέση ενεργητικού με παθητικό
του Δημοσίου, όπως οι εταίροι μας ανέλαβαν να εγΗ Λύση
γυηθούν τη φερεγγυότητα των αυξήσεων κεφαλαίων
Ποιος μπορεί όμως να επαναφέρει την ισορροπία
των τραπεζών μέσω της παροχής εγγυήσεων (ESM),
ενεργητικού και παθητικού στις ενεργές για την οιόπως δέχτηκαν να μεταφέρουν τα κεφαλαιουχικά
κονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στη χώρα
κέρδη της κεντρικής τραπέζης και του Ευρωσυστήματος
οικονομικές μονάδες; Μήπως υπάρχει ένας οικονοσε διαγραφή χρέους της χώρας, όπως δάνεισαν τη
μικός φορέας που δεν ενδιαφέρεται για την ισότητα
χώρα
τον Δεκέμβριο του 2012, για να προεξοφλήσει
του δικού του ενεργητικού και παθητικού; Μήπως
χρέη στον ιδιωτικό τομέα, έτσι και το ελληνικό
υπάρχει ένας φορέας που το ενεργητικό του σε παΔημόσιο, αν προσδοκά επενδύσεις και ανάπτυξη,
ρούσες αξίες αναπροσαρμόζεται από τη βούλησή
θα πρέπει να βοηθήσει να εξισορροπηθούν οι ανιτου (π.χ. φορολογία) και όχι από τις επιθυμίες των
σορροπίες
του παθητικού όλων των ενεργών οικομετόχων του; Μήπως υπάρχει ένας φορέας που
νομικών μονάδων.
μπορεί να εξασφαλίσει στους δανειστές του ότι
Αντί λοιπόν να αυξάνει φόρους, να βάζει πρόστιμα
μπορεί με μεγαλύτερη ευκολία από όλους τους
και να προσδοκά νέα έσοδα με ρυθμίσεις, εγγράφοάλλους να στηρίξει τη φερεγγυότητά του και από τις

“

”
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ντας απαιτήσεις του στο ήδη λόγω κρίσης, βεβαρημένο
παθητικό των επιχειρήσεων και των οικονομικών μονάδων,
αντί να παρεμβαίνει χωρίς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια
στις ρυθμίσεις των απαιτήσεων τρίτων, ας περιορίσει
τις απαιτήσεις του και τη μολυσματική τους διάχυση
στο σύστημα.
Βασική του επιδίωξη πρέπει να είναι να μην
επαναλάβει τα λάθη της τραγικής για τη βιομηχανική οργάνωση της χώρας σεισάχθειας των
προβληματικών εταιρειών της δεκαετίας του
1980. Τότε που, για να κρατηθούν στη ζωή
επιχειρήσεις, απηλλάγησαν των ευθυνών οι
ιδιοκτήτες και ανέλαβε τα χρέη με τη διοίκηση
το ελληνικό Δημόσιο. Ήταν, όπως αναφέρει
ο J. Stiglitz, η εφαρμογή μιας πολιτικής που
κανείς δεν γνώριζε τίποτα άλλο εκτός από
το όνομά της: «κοινωνικοποίηση».
Πώς, λοιπόν, μπορεί το Δημόσιο να βοηθήσει την οικονομία να βγει με επενδύσεις
από την ύφεση; Καταρχάς με μία παραδοχή.
Δεν στοχεύει στην αύξηση των δαπανών με
κατανάλωση αλλά με επένδυση και παράλληλα στοχεύει στην άρση των στρεβλωτικών
παρεμβάσεών του στην ανισορροπία ενεργητικού και παθητικού του ιδιωτικού τομέα.
Ενέργεια Πρώτη: Διαγραφή όλων των μη
δυνάμενων άμεσα να συμβολαιοποιηθούν
απαιτήσεών του. Η συγκεκριμένη απόφαση
μπορεί να υλοποιηθεί, αν το Δημόσιο συμβολαιοποιήσει και μεταβιβάσει τις απαιτήσεις
του από λιμνάζοντα έσοδα σε έναν φερέγγυο
διεθνή επενδυτικό οργανισμό. Η προεξόφληση
αυτών των απαιτήσεων σε πραγματική τιμή
ρευστοποίησης θα διευκόλυνε τη ρευστότητα
του δημοσίου τομέα άμεσα. Το μόνο που
απαιτείται είναι ένας παγκοσμίως αξιόπιστος
χρηματοπιστωτικός οργανισμός να εκτελέσει
το έργο. ΟΙ 100 δόσεις δεν ήταν λύση. Εκτός
κι αν το Δημόσιο νομίζει ότι, για παράδειγμα,
μία εμπορική τράπεζα μπορεί να δανείσει με
τα νέα της κεφάλαια μια κατά τα άλλα υγιή
επιχείρηση, όταν η συγκεκριμένη έχει απαιτήσεις από άλλες που πρέπει να τις διαγράψει,
γιατί το Δημόσιο προηγείται από κάθε μορφής
ιδωτικό NPL.
Ενέργεια Δεύτερη: Εισάγει και θεσμοθετεί
ενδοεπιχειρηματική εμπορία και ανταλλαγή
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ζημιών με αύξηση κεφαλαίων. Θα χάσει φορολογικά
έσοδα, θα μας πουν οι έφοροι. Ναι, απαντάμε, αλλά
θα δημιουργήσει προσδοκίες νέων εσόδων από την
ανάπτυξη του σε αχρηστία παραγωγικού δυναμικού.
Ενέργεια Τρίτη: Συμβάλλει με την ΤτΕ στη συμβολαιοποίηση και μετατροπή των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους σε ομόλογα με μεταβίβαση των
αναχρηματοδοτήσεων σε ενεργούς διαχειριστές. Δημιουργεί άμεσα μια αγορά ομολόγων.
Ενέργεια Τέταρτη: Αντί να ασχολείται με τις νεοφυείς
επιχειρήσεις και την καινοτομία, ας μελετήσει τι πρότεινε
στην Ιταλία το IMF, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Άμεση χρησιμοποίηση των Equity Funds με
συμμετοχή σε μειοψηφική μορφή και με μειωμένα δικαιώματα αξιόλογων κεφαλαίων του ΕΣΠΑ.
Ενέργεια Πέμπτη: Ενεργοποίηση των ανενεργών
και μη παραγωγικών περιουσιακών του στοιχείων.
Επιτέλους, τι θέλει και διαχειρίζεται το ελληνικό Δημόσιο τόσα δικαιώματα σε περιουσιακά στοιχεία
που δεν του αποδίδουν ευρώ; Ας συμβολαιοποιήσει
την αξία τους, ας πάρει συμμετοχές και ας ενισχύσει
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τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Ακόμη και ως αντιστάθμισμα της φορολογίας των αγροτών θα μπορούσε
δωρεάν να διαθέσει προς αξιοποίηση την αναξιοποίητη
αγροτική γη.
Ενέργεια Έκτη: Αναπροσδιορισμός της στόχευσης
των ισοδυνάμων, με στόχο την προώθηση της υγιούς
ανταγωνιστικότητας μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου
τομέα. Αν χρειάζονται ισοδύναμα, ας τα αναζητήσουμε
στην οριζόντια παραβατικότητα και όχι στην άνιση και
με πολιτικά κριτήρια κατανομή των φορολογικών βαρών.

Επίλογος
Αν συμφωνούμε ότι η στόχευση για ανάπτυξη είναι
μονόδρομος, αν συμφωνούμε ότι ο ρόλος του Κράτους
είναι όπως τον ορίζει η οικονομική επιστήμη, δηλαδή
ο «φιλεύσπλαχνος δικτάτορας», τότε ας συγκρίνουμε,
ας παραδειγματιστούμε και ας αποφασίσυμε.
Ένα ερώτημα μας προβληματίζει: τι εμποδίζει την
ιαπωνική οικονομία ακόμη και σήμερα, παρόλες τις
προσπάθειες των κυβερνήσεών της, να ξεφύγει από
την ύφεση; 
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58 προτάσεις
για ένα νέο ελληνικό deal
Πέτρος Γ. Δούκας
πρώην Υφυπουργός
Οικονομικών

ια να εισέλθει η χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, χρειάζεται ένα «τσουνάμι» επενδύσεων! Χωρίς επενδύσεις, χωρίς
ανάληψη ρίσκου από επιχειρηματίες, από βιοτέχνες, από διεθνείς κολοσσούς και μη, δεν
θα υπάρξει ανάπτυξη, δεν θα δημιουργηθούν
θέσεις εργασίας και δεν θα μπορέσουμε να
χτυπήσουμε την ανεργία. Και όχι μόνο! Θα
χαθεί και η τεχνική ικανότητα (skill base) του
εργατικού μας δυναμικού.
Για να υπάρξει το «τσουνάμι» επενδύσεων,
χρειάζεται η κυβέρνηση να κατανοεί τις προτεραιότητες των επενδυτών και τη διεθνή
πραγματικότητα, αλλά και να μπορεί να παρατάξει μια εθνική ομάδα, με στελέχωση
πολύ ευρύτερη από τον στενό παραδοσιακό
της πυρήνα!
Δυστυχώς, στην ταλαίπωρη χώρα μας πλέον
ελάχιστοι ασχολούνται με νέες ιδέες που θα
ενισχύσουν την ανάπτυξη. Για πολλούς ανάπτυξη σημαίνει απλά «ό,τι αρπάξουμε από
κάνα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα».
Λίγο πριν την έλευση του 2016, και η Ελλάδα
είναι το μόνο κράτος (μαζί με τη Συρία και τη
Λιβύη) στο οποίο δεν λειτουργεί τραπεζικό
σύστημα. Είναι πλέον σχεδόν αδύνατον ή
άθλος να μπορέσει να ανταγωνισθεί μια άξια
ελληνική επιχείρηση μια αντίστοιχη στη Γερμανία ή την Πορτογαλία, όταν αυτοί βρίσκουν
κεφάλαια με κόστος 2%, 3% ή 4% και οι δικές
μας δεν βρίσκουν ούτε με 8%!
Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι
Έλληνες, για να συντηρούμε ένα τεράστιο,

Γ

αναποτελεσματικό και αναξιοκρατικό Κράτος,
πληρώνουμε ό,τι φόρους έχει επινοήσει ο ανθρώπινος νους! Κάθε Κράτος έχει κάποιους
υψηλούς φόρους σε κάποιους τομείς. Αλλά
να ισχύουν όλοι οι φόροι σε τόσο υψηλά επίπεδα, αυτό δεν ισχύει πουθενά παρά μόνο
στην Ελλάδα.
Την ίδια ώρα δεν έχει συνταχθεί κανένα
σχέδιο για την αγροτική παραγωγή. Για το
πώς θα διπλασιάσουμε τη στρεμματική απόδοση σε κάθε χωράφι –έστω και αν πολλές
εκτάσεις είναι σχετικά μικρές. Αφού τα καταφέρνουν στην Ολλανδία και το Ισραήλ, με
πολλαπλάσια στρεμματική απόδοση, μπορούμε και εμείς. Γι’ αυτό υπάρχει η επιστήμη
και η τεχνολογία! Για να την αξιοποιούμε,
όχι να την κοιτάμε.

“

Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε
σκληρά, για να ελαφρύνουμε το χρέος μας
με μείωση των επιτοκίων και με
επιμήκυνση του χρόνου των αποπληρωμών
–έχοντας, όμως, αποδείξει στους εταίρους
ότι κοιτάμε μπροστά και ότι έχουμε εμείς οι
ίδιοι επιβάλει τις ριζοσπαστικές
μεταρρυθμίσεις που είναι απόλυτα
αναγκαίες.

”
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Πρέπει να προσκαλέσουμε τουλάχιστον για 6
μήνες τους καλύτερους γνώστες των πιο προχωρημένων συστημάτων καλλιέργειας από την Ολλανδία
και το Ισραήλ, που μαζί με τους δικούς μας επιστήμονες
θα βοηθήσουν τους αγρότες της χώρας μας να αυξήσουν τις αποδόσεις.
Σήμερα, χωρίς τις προαπαιτούμενες ηλεκτρονικές
υποδομές, χωρίς αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα,
με τόση γραφειοκρατία, με τόσους φόρους, θα είναι
σχεδόν αδύνατο να προσελκύσουμε επενδύσεις.

Δημόσιο χρέος
Παράλληλα, θα πρέπει να διαπραγματευτούμε
σκληρά, για να ελαφρύνουμε το χρέος μας με μείωση
των επιτοκίων και με επιμήκυνση του χρόνου των αποπληρωμών –έχοντας, όμως, αποδείξει στους εταίρους
ότι κοιτάμε μπροστά και ότι έχουμε εμείς οι ίδιοι
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επιβάλει τις ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που είναι
απόλυτα αναγκαίες για την ευημερία των Ελλήνων.
Τα εισοδήματα των Ελλήνων θα αυξηθούν, μόνον
όταν αυξηθεί και η συνολική αξία όλων των αγαθών
που παράγουμε! Δεν μπορεί να παράγουμε προϊόντα
αξίας 1.000 ευρώ και να ζούμε με την ψευδαίσθηση
ότι δικαιούμαστε να πληρωνόμαστε 2.000 ευρώ.
Τα εισοδήματα δεν θα αυξηθούν με Προεδρικά
Διατάγματα, με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου,
με ψηφίσματα και με το να τυπώνουμε και να μοιράζουμε δραχμούλες! (Το αντίθετο θα συνέβαινε σε
μια τέτοια περίπτωση). Θα αυξηθούν, μόνον όταν
παράγουμε πολλά περισσότερα προϊόντα, πολύ μεγαλύτερης συνολικής αξίας.
Μόνο τότε. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να
αλλάξει και να γίνει ασύγκριτα πιο ελκυστικό όλο το
επενδυτικό κλίμα και περιβάλλον.
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58 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ NEW DEAL
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο ντιλ, κάτι που θα
μπορούσε να επιτευχθεί με τις εξής κινήσεις:
1. Το «πέρασμα» των κρατικοδίαιτων και αναξιοκρατούμενων δημοσίων επιχειρήσεων στους
πολίτες. Οι μήνες περνάνε, τα χρόνια περνάνε
και οι ΔΕΚΟ λειτουργούν όπως λειτουργούσαν
πάντα! Ακόμα και τα τέσσερα αεροπλάνα Α340 της Ολυμπιακής που 5 χρόνια τώρα σκουριάζουν αραγμένα στα Σπάτα, η αξία τους έχει
πέσει από τα 70 εκατ. δολάρια ούτε στα 10
εκατ. δολάρια. Δηλαδή, 60 εκατομμύρια δολάρια
πεταμένα.
2. Άμεσος περιορισμός και κατάργηση του αριθμού
των πιστοποιητικών που απαιτούνται για κάθε
αδειοδότηση. Αυτοί που συλλαμβάνονται να
παρανομούν φυσικά και θα τιμωρούνται. Αλλά

3.

4.

5.

6.

τουλάχιστον το 50% των απαιτούμενων πιστοποιητικών είναι χωρίς ουσία και απότοκο της
πρωτόγονης δημόσιας διοίκησης.
Να τεθεί ανώτατο πλαφόν αμοιβών για όσους
εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και
ακόμα περισσότερο στις ζημιογόνες ΔΕΚΟ.
Όσοι τοποθετούνται σε ηγετικά πόστα σε φορείς
του Δημοσίου να μην πληρώνονται περισσότερο
από το εισόδημα που δήλωναν πριν τοποθετηθούν. Δεν μπορεί στη φορολογική σου δήλωση
να δήλωνες ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ και
να σε τοποθετούν οι κομματικοί σου φίλοι σε
ΔΕΚΟ με αμοιβή 200.000 ευρώ.
Αποποινικοποίηση των ακάλυπτων επιταγών
και αντικατάσταση της σχετικής νομοθεσίας μας
με κάποια παραλλαγή αυτής των ΗΠΑ.
Κατάργηση του πιστοποιητικού φορολογικής
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7.

στην αστεία κατάσταση οι επιχειρήσεις να πληενημερότητας (με εξαίρεση τους πολιτικούς και
ρώνουν μέρισμα με τη μορφή «επιστροφής κετις οικογένειές τους), που είναι παγκόσμια ελφαλαίου», για να αποφύγουν την καταχρηστική
ληνική ευρεσιτεχνία και ταλαιπωρεί τους συφορολόγηση στα μερίσματα, ενώ πραγματικές
μπολίτες μας. Οι φορολογικές διαφορές των
και μη κρατικοδίαιτες ναυαρχίδες της ελληνικής
πολιτών με το Δημόσιο δεν μπορεί να βάζουν
βιομηχανίας, όπως η Βιοχάλκο, να φεύγουν από
φρένο στις προσπάθειές τους να δράσουν οιτην Ελλάδα.
κονομικά.
13. Μια επαναστατική ιδέα
Για την τόνωση της
θα ήταν να δίνεται η δυναρευστότητας και των
τότητα σε όλες τις επιχειρήεπενδύσεων, κατάργηΟι υψηλοί φορολογικοί
σεις με τζίρο μέχρι 6 εκαση του πόθεν έσχες (με
τομμύρια ευρώ να επιλέξουν
εξαίρεση τους πολιτι- συντελεστές στα εισοδήματα των
κούς).
φυσικών προσώπων και τα κέρδη των είτε να πληρώνουν φόρο 3%
επί του τζίρου, χωρίς καμία
Ελεύθερος επαναπαεπιχειρήσεων μαζί με όλους τους
απαλλαγή, είτε με τις ισχύτρισμός κεφαλαίων
ουσες φορολογικές διατάαπό το εξωτερικό (με άλλους φόρους (ΦΠΑ, ακίνητα κ.λπ.)
ξεις.
εξαίρεση τους πολιτι- αποτρέπουν κάθε νέα επένδυση, ενώ
14. Άμεση αναμόρφωση του
κούς), με 5% εισφορά
προτρέπουν να γίνονται συναλλαγές
Πτωχευτικού Δικαίου που
υπέρ του Δημοσίου και
να διευκολύνει την άμεση
με κατάργηση κάθε άλ- κάτω από το τραπέζι.
μετατροπή τραπεζικών δαλης δίωξης των κατανείων σε μετοχές... Το σηθετών, εκτός αν υπάρμερινό καθεστώς είναι, στη πράξη, απόλυτα
χουν βάσιμες υποψίες για εμπλοκή τους σε
δυσλειτουργικό, γι’ αυτό και δεν έχει διευθετηθεί
εμπόριο ναρκωτικών, απαγωγές, τρομοκρατικές
καμία υπόθεση.
δραστηριότητες κ.λπ.
15. Κατάργηση των απαγορευτικών διατάξεων σχεΜείωση του φόρου μεταβίβασης στο 4% (οι ειτικά με τις επενδύσεις από offshore εταιρείες.
σπράξεις είναι απογοητευτικές, ακριβώς επειδή
Οι διατάξεις αυτές, αντί να ενθαρρύνουν, αποδεν υπάρχουν συναλλαγές).
τρέπουν τις επενδύσεις στη χώρα μας. Όσες
Μείωση του φόρου κληρονομιάς στο 1-2%,
εταιρείες αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προχωρίς ποσοτικό όριο.
Εφαρμογή ενός Φόρου μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας 0,4%. Το σημερινό καθεστώς έχει διαλύσει
την αγορά ακινήτων και την οικονομική δραστηριότητα, ενώ πλήττει και τη ρευστότητα,
διότι οι εξασφαλίσεις σε ακίνητα που έχουν οι
τράπεζες σήμερα έχουν χάσει και το 50% της
αξίας τους! Η υπερφορολόγηση των ακινήτων
αυξάνει το marginal cost των επενδύσεων σε
ακίνητα και αποτρέπει τις επενδύσεις σε αυτά.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους κατάρρευσης
της αγοράς ακινήτων!
Σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών
στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Οι υψηλοί
φορολογικοί συντελεστές μαζί με όλους τους
άλλους φόρους (ΦΠΑ, ακίνητα κ.λπ.) αποτρέπουν
κάθε νέα επένδυση, ενώ προτρέπουν να γίνονται
συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Έτσι, φθάσαμε

“

8.

”

9.

10.
11.

12.
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έλευσης των κεφαλαίων τους να μπορούν να
επενδύουν με το ίδιο φορολογικό καθεστώς
που επενδύουν οι εγχώριες.
16. Θεσμοθέτηση ανεξάρτητης αρχής κατά το πρότυπο των αντιστοίχων στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Tax Commission) στην οποία μπορεί να προσφεύγει ο φορολογούμενος πριν καταφύγει στο
δικαστήριο, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των
υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια. Η ανεξάρτητη αρχή θα έχει στη δικαιοδοσία της τις
κατά τόπους Φορολογικές Επιτροπές, οι οποίες
θα απαρτίζονται από ανθρώπους κύρους με
γνώσεις φορολογικού δικαίου που δεν θα έχουν
σχέση με το Δημόσιο.
17. Όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης,
το φορολογικό σύστημα πρέπει να υποχρεώνει
τις επιχειρήσεις να τηρούν βιβλία και στοιχεία
με τρόπο που να αποδεικνύει τις συναλλαγές
τους, αλλά αυτά τα βιβλία και στοιχεία να τηρούνται κατά την κρίση τους και να αποδεικνύεται το έσοδο και η δαπάνη με τον πιο
πρόσφορο τρόπο. Για παράδειγμα, εάν μία
επιχείρηση δεν έχει έστω ένα τιμολόγιο, διότι
αρνείται ο προμηθευτής της να εκδώσει τιμολόγιο, η απόδειξη της πληρωμής (π.χ. με επιταγή ή με υπογεγραμμένη απόδειξή του) να
είναι αποδεικτικό στοιχείο της δαπάνης για
την επιχείρηση που κατέβαλε την πληρωμή
και η εφορία στη συνέχεια να ζητά εξηγήσεις
από τον λήπτη π.χ. της επιταγής για τη μη έκ-

18.
19.

20.

21.

22.

23.

δοση στοιχείου ή για τη μη καταχώρηση του
εσόδου στα βιβλία του.
Κατάργηση των ανενεργών φορέων.
Μείωση κατά 50% του αριθμού των συμβούλων
κάθε υπουργού και υφυπουργού. Σύμβουλοι
κάθε υπουργού πρέπει να είναι κυρίως οι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Μείωση του αριθμού των απασχολούμενων στο
Δημόσιο. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αποχώρηση όσων μπήκαν στο Δημόσιο από το «παράθυρο» τα τελευταία 5 χρόνια και σε όσους
δεν αποδίδουν. Επίσης, πρώτοι στην εφεδρεία
να μπουν οι συγγενείς πολιτικών προσώπων.
Περιορισμός του Προϋπολογισμού της Βουλής.
Δεκάδες βουλευτές ταξιδεύουν στο εξωτερικό
χωρίς καν να υποβάλλουν κάποια Έκθεση στην
οποία να αναλύουν τα δήθεν επιτεύγματά τους,
ενώ η ίδια η Βουλή εδώ και πάρα πολλά χρόνια
έχει πάψει να νομοθετεί.
Αυστηροποίηση και τήρηση των πειθαρχικών
διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, ώστε οι
«κακοί» υπάλληλοι να αποχωρούν με συνοπτικές
διαδικασίες από την υπηρεσία.
Δραστική μείωση των μυστικών και απόρρητων
κονδυλίων του Υπουργείου Εξωτερικών που δεν
χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που θα
έπρεπε να χρησιμοποιούνται. Δικαστικός λειτουργός να εξετάζει αν πράγματι αυτά που ξοδεύτηκαν
ξοδεύτηκαν γιά εθνικούς σκοπούς ή για καλυφθούν
δαπάνες του Γραφείου του Υπουργού.
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24. Δραστική μείωση της κρατικής διαφήμισης.
Πολλοί φορείς ανταλλάσσουν χορηγίες για διαφήμιση με ευνοϊκή μεταχείριση των Διοικητών
τους.
25. Εγκατάσταση κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος για κάθε παραγγελία φαρμάκων, αντιδραστηρίων, ορθοπεδικού υλικού κ.λπ. Η έλλειψη
ηλεκτρονικού ελέγχου στις παραγγελίες και την
κατανάλωση έχουν συμβάλει στη δημιουργία
εστιών διαφθοράς και στην κατασπατάληση δισεκατομμυρίων.
26. Αξιοποίηση των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, παρέχοντάς τους την
εξουσιοδότηση να πραγματοποιούν ολοένα και
περισσότερους επιτόπιους δειγματοληπτικούς
ελέγχους σε όλα τα είδη δαπανών, σε Υπηρεσίες
ή Νομικά πρόσωπα και Οργανισμούς που επιδοτούνται από το δημόσιο ταμείο.
27. Περιορισμός της σπατάλης στους δήμους, τις
νομαρχίες και τις περιφέρειες και αυστηρότατος
έλεγχος των οικονομικών τους με εισαγωγή
ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης
κ.λπ. Περιορισμός της παράθεσης γευμάτων,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια διασκέψεων και εκδηλώσεων στην «περιφερειακή» αυτοδιοίκηση.
28. Μείωση κατά 30% της επιχορήγησης των πολιτικών κομμάτων.
29. Απαγόρευση της δανειοδότησης των πολιτικών
κομμάτων από τις τράπεζες με εξασφάλιση την
προεξόφληση των μελλοντικών επιχορηγήσεών
τους.
30. Μείωση κατά 50% των επιχορηγήσεων των
Think – Tank των πολιτικών Κομμάτων (ΙΣΤΑΜΕ
κ.λπ.).
31. Επέκταση των επιτόπιων ουσιαστικών ελέγχων
στους ΟΤΑ α’ βαθμού και τις επιχειρήσεις τους,
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς επίσης και στα ΝΠΙΔ που
χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή από κοινοτικούς πόρους.
32. Ενεργοποίηση του ν. 3492/2006 που είχα συντάξει και που αφορά την Οργάνωση συστήματος
ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων. Οι έλεγχοι του Ε.Σ. σίγουρα
δεν επαρκούν, μιας και αφορούν τον τύπο και
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όχι την ουσία ενός μικρού μέρους των δαπανών.
Και για αυτή τη δουλειά μπορεί να αξιοποιηθούν
τα στελέχη του ΓΛΚ.
33. Έμφαση στους επιτόπιους ουσιαστικούς δειγματοληπτικούς ή τακτικούς ελέγχους που αφορούν: προμήθειες υπηρεσιών του στενού ή και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (νοσοκομεία,
προνοιακά ιδρύματα, περιφερειακές ενότητες,
δήμοι), τακτικές και πρόσθετες αποδοχές προσωπικού, ελέγχους επιβεβαίωσης καταβολής
σε δικαιούχους συντάξεων και των προνοιακών
επιδομάτων, εκτέλεση έργων (επιμέτρηση, εκτέλεση σύμβασης ), προγράμματα που εκτελούνται
από ΚΑΠ ή ΠΔΕ.

Οικοδομή
34. Ο συντελεστής δόμησης
200 μ2 ανά 4 στρέμματα
να εφαρμόζεται αναλογικά και για οικόπεδα με
μεγαλύτερη επιφάνεια,
ώστε να μειωθεί το κίνητρο συνεχούς κατάτμησης
που προκαλεί προβλήματα σε οδοποιία, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση,
αλλά και, ιδιαίτερα, στο
φυσικό περιβάλλον.
35. Τέρμα στα αυθαίρετα: Κάθε αρμόδιος υπάλληλος
να «χρεώνεται» μια περιοχή που θα την παρακολουθεί συστηματικά δορυφορικά και με επιτόπιους ελέγχους. Οι ποινές
για τους παραβάτες να
είναι άμεσες και αυστηρότατες. Για τα ήδη διακατεχόμενα ή καταπατημένα ακίνητα και για τα
«αυθαίρετα» κτίσματα και
τους «οικισμούς» που
υπάρχουν για πάνω από
25 χρόνια να θεσμοθετηθεί η «τακτοποίησή» τους,
αλλά με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής αυτοδιοί-
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κησης και για όσες περιπτώσεις δεν αποτελούν
«καραμπινάτες» αυθαιρεσίες κ.λπ.
36. Συνέχιση της απελευθέρωσης των εργασιακών
σχέσεων, ώστε οι αμοιβές να είναι ανάλογες
με την πραγματικότητα κάθε επιχείρησης.
37. Απελευθέρωση των ωραρίων εργασίας για όλα
τα καταστήματα, χωρίς να μπορούν οι Ενώσεις
τους να επιβάλουν άλλη τάξη πραγμάτων.
38. Για κάθε νέα επένδυση να επιτρέπεται στον
επιχειρηματία να μπορεί ο ίδιος να καθορίσει
τις αποσβέσεις που θα καταγράψει. Να μπορεί,
για παράδειγμα, να αποσβέσει το 100% της
επένδυσης τον πρώτο κιόλας χρόνο.

39. Κατάργηση της επιβολής «τελών και φόρων
υπέρ τρίτων», που αυξάνουν το κόστος του τελικού «καταναλωτή».
40. Όλοι οι νέοι και οι νέες από 17-23 ετών να
ενταχθούν σε προγράμματα μαθήτευσης (apprenticeship) στα εργοστάσια και τις βιομηχανικές
μονάδες της χώρας (όχι σε γραφεία) για δύο
καλοκαίρια. Με αμοιβή που θα μπορεί να διαθέσει το Δημόσιο συν τα οδοιπορικά και φαγητό.
41. Χορήγηση κινήτρων για την κατασκευή μικρών
ιδιωτικών αεροδρομίων.
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Αγροτική παραγωγή
42. Ελάφρυνση της γραφειοκρατίας και των υγειονομικών πιστοποιητικών, ώστε οι αγρότες να
μπορούν να διαθέτουν εύκολα στα μαγαζιά την
παραγωγή τους: λάδι, φέτα, λουκάνικα, τραχανά,
χυλοπίτες, μέλι κ.λπ.
43. Δημιουργία Ελληνικού FACEBOOK για τους αγρότες. Κάθε αγρότης θα μπορεί να επιδεικνύει το
αγρόκτημά του, να συνομιλεί με τους προμηθευτές και τους ενδιαφερόμενους, να ακούει
τις συμβουλές τους, να παίρνει παραγγελίες
κ.λπ. Απορώ πως δεν υπάρχει φαντασία και γόνιμη σκέψη στη δημόσια διοίκηση.
44. Κίνητρα στους «διακινητές» αγροτικών προϊόντων
(γιατί αυτοί μπορούν να σπρώξουν τα προϊόντα
στα ράφια και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να δημιουργηθεί ο κατάλληλος ελληνικός όγκος παραγωγής και να μειωθούν οι
εισαγωγές) για τη διακίνηση ελληνικών αγροτικών
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προϊόντων στην ελληνική αγορά. Είναι ντροπή
να εισάγουμε καρύδια, πατάτες, ντομάτες, κρεμμύδια, σκόρδα, μήλα, αχλάδια, λάχανα, κουνουπίδια, μπρόκολα, φραγκόσυκα, κάστανα,
εσπεριδοειδή κ.ά.
45. Επίσης, οργάνωση street fares για τα ελληνικά
αγροτικά και βιοτεχνικά προϊόντα σε κεντρικούς
δρόμους πόλεων του εξωτερικού.
46. Ευρείας εκτάσεως εισαγωγή εμπειρογνωμόνων
από Ολλανδία και Ισραήλ για την εφαρμογή
προχωρημένων τεχνολογιών στη γεωργία, με
στόχο την κατακόρυφη αύξηση της στρεμματικής
απόδοσης.
47. Άμεση χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε όσους
επενδύουν 2 εκατ. ευρώ σε τοποθετήσεις διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών (ακίνητα, επιχειρήσεις,
χρηματιστήριο, αλλά με εξασφάλιση ότι τα κεφάλαια αυτά θα μείνουν στην Ελλάδα για τουλάχιστον 10 χρόνια), χωρίς τις απίθανες γρα-
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48.

49.
50.
51.
52.
53.

φειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται σήμερα.
Άμεση επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου
Εμπορευμάτων Πειραιά για συναλλαγές σε σιτάρι, δημητριακά, ελαιόλαδο, καπνά, βαμβάκι
κ.λπ. (σε συνεργασία με Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ΣΜΕΧΑ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Πανεπιστήμιο Πειραιά).
Διευκόλυνση της σύνδεσης νησιών και παράκτιων
περιοχών με υδροπλάνα.
Κίνητρα για την ανακύκλωση απορριμμάτων
από φορείς του ιδιωτικού τομέα.
Δημιουργία εθνικού πάρκου/ δρυμού στο Τατόι
και σε βουνά, όπως ο Ταΰγετος.
Εκστρατεία για να φυτευτούν 80 εκατομμύρια
δέντρα σε όλη την Επικράτεια.
Διευκόλυνση των προσπαθειών και επενδύσεων
για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της
χώρας.

54. Διευκόλυνση των επενδύσεων για ανάπτυξη γεωθερμικών πηγών ενέργειας.
55. Απλοποίηση της αστείας νομοθεσίας για την
εγκατάσταση πλωτών εξεδρών και εξυπηρέτησης
σκαφών αναψυχής.
56. Κίνητρα για τη ανάπτυξη θαλάσσιων ταξί μεταξύ
Λιμένα Πειραιά, Ζέας, Φαλήρου, Γλυφάδας,
στον Θερμαϊκό κ.ά.
57. Επιτάχυνση της έκδοσης αδειών εξερεύνησης
για πετρέλαιο σε Ιόνιο, ηπειρωτική Ελλάδα (Ν.
Ιωαννίνων) και κάποιες περιοχές του Αιγαίου
και διευθέτηση των θεμάτων ζωνών οικονομικής
εκμετάλλευσης.
58. Για να μειώσουμε την εξάρτηση από ρωσικό
φυσικό αέριο και από φυσικό αέριο που έρχεται
με αγωγούς μέσω Τουρκίας, θα μπορούσαμε
να εισάγουμε υγροποιημένο φυσικό αέριο, να
το εξαερώνουμε σε ειδικές μονάδες στην Καβάλα
και να το διοχετεύουμε στο διεθνές δίκτυο αγω-
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γών. Περίπου 40 χιλιόμετρα από τα Ελληνικά
σύνορα διέρχεται ο Βουλγαρικός αγωγός φυσικού
αερίου και μπορεί να αποθηκεύουμε στις άδειες
πλέον γεωλογικές κοιλότητες της Βουλγαρίας ή
στον Πρίνο ποσότητες ασφαλείας (δημιουργώντας ένα buffer stock για όλη την περιοχή: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα, Σερβία).

Αποκρατικοποιήσεις
Τέσσερα χρόνια τώρα δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σοβαρό. Λόγια, μελέτες, αλλά τίποτα παραπάνω.
Και όχι μόνο. Πολλά από τα αρμόδια στελέχη δημόσια
δηλώνουν πως «δεν μπορούμε να ξεπουλήσουμε
τώρα που οι τιμές στο Χρηματιστήριο και οι αξίες
είναι τόσο καθηλωμένες. Ας περιμένουμε λίγο!». Τα
ίδια έλεγαν, όταν το 2005 αποκρατικοποιήσαμε την
Εμπορική Τράπεζα στα 25 ευρώ ανά μετοχή, ενώ
τώρα είναι στο 1! Τα ίδια και με την πώληση μετοχών
του ΟΤΕ στα 26 ευρώ. Μετά η μετοχή κατέρρευσε
μέχρι τα 2 ευρώ!
Ζητάμε από τους πολίτες νέους φόρους, χωρίς να
τους δίνουμε τίποτα. Προτείνω να τους δώσουμε
δωρεάν μεγάλο μέρος της περιουσίας του Δημοσίου.
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Έχει ξαναγίνει αυτό; Μα έτσι προχώρησε η ιδιωτικοποίηση στις σοβιετικού τύπου οικονομίες της
Πολωνίας και της Τσεχοσλοβακίας. Αυτό (με διάφορες
παραλλαγές) έκαναν Τσέχοι, Σλοβάκοι, Πολωνοί και
Ούγγροι για το πέρασμά τους από τον κομμουνισμό
στην ανοικτή οικονομία.
Αντί λοιπόν να συζητάμε ποια είναι η «πραγματική»
αξία κάθε ΔΕΚΟ και πώς θα υλοποιηθεί με απόλυτη
διαφάνεια ένα πρόγραμμα αποκρατικοποίησης, προτείνω να μοιρασθεί όλη η κρατική περιουσία –που
σήμερα αποτελματώνεται και απαξιώνεται– στους
πολίτες. Απ’ τα συρτάρια των γραφείων των Υπουργών
κατευθείαν στα σπίτια των Ελλήνων... Πώς; Προτείνω:
➢ Να μετοχοποιηθούν όλοι οι δημόσιοι φορείς που
έχουν εμπορικό αντικείμενο.
➢ Να εισαχθούν οι μετοχές τους με συνοπτικές διαδικασίες στο ΧΑΑ (είχα περάσει σχετικό νόμο το
1993).
➢ Να μοιρασθούν οι μετοχές τους στα 11 εκατομμύρια Ελλήνων που θα μπορούν ελεύθερα να τις
διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο.
➢ Τουριστικά Ακίνητα, Ολυμπιακά Ακίνητα, Κτηματική
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Εταιρεία του Δημοσίου (αφού διασπαστούν 10
εταιρείες για να είναι πιο εύκολη η διαχείριση
του τεράστιου χαρτοφυλακίου τους), Λιμάνια
(ανά δέσμες 3 λιμανιών η κάθε μία δέσμη), Αεροδρόμια (ανά δέσμες 7 αεροδρομίων η κάθε
μια δέσμη), Μετρό, Προαστιακός, Κρατικά Λαχεία,
ΟΔΙΕ, ΛΑΡΚΟ κ.ά. θα μπορούσαν να αποδοθούν
κατευθείαν στους πολίτες με ταυτόχρονη εισαγωγή
των μετοχών στο ΧΑΑ. Τα ίδια και για τις εισηγμένες
επιχειρήσεις του Δημοσίου και τις μετοχές των
τραπεζών που κατέχει το ΤΧΣ! Γιατί σε αυτούς
ανήκουν πραγματικά! Το κεφάλαιο που κατέχει
το Δημόσιο σε αυτές, να μοιρασθεί στα 11 εκατομμύρια και κάθε Έλληνας, Ελληνίδα και Ελληνόπουλο να πάρει από τον αριθμό μετοχών που
του αναλογεί!
➢ Θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλεψη για τους εργαζόμενους, τους πολύτεκνους, καθώς και εντοπιότητας.
➢ Τυχόν μεγαλοεπενδυτές που θα ενδιαφερόντουσαν
να επενδύσουν και να αποκτήσουν τον καταστατικό
έλεγχο οποιασδήποτε από τις παραπάνω εταιρείες
θα απευθύνονται κατευθείαν στους πολίτες μέσω
του Χρηματιστηρίου και όχι στους υπουργούς.

Ευεργετικά αποτελέσματα
(1) Οι πολίτες θα αισθανθούν, επιτέλους, πως
συμμετέχουν σε κάτι. Η απρόσωπη κρατική περιουσία
θα γίνει άμεσα «δική τους».
(2) Ενώ το κράτος είναι παντελώς αδιάφορος και
ανίκανος ιδιοκτήτης και μάνατζερ, οι πολίτες θα δείξουν άμεσο ενδιαφέρον για τη σωστή αξιοποίηση
όλης αυτής της περιουσίας.
(3) Θα τονωθεί το χρηματιστήριο, που είναι
βασικός πόλος έλξης κεφαλαίων και μοχλός ανάπτυξης.
(4) Θα τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα,
αφού, επιτέλους, θα ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία!
Όσον αφορά τα έσοδα του Κράτους από τις αποκρατικοποιήσεις, προτείνω, όταν κάποιος πολίτης
πουλήσει κάποιες από τις μετοχές του –που θα έχει
παραλάβει δωρεάν– μέσω του Χρηματιστηρίου, το
30% από αυτά που θα εισπράξει να φορολογείται
«αυτοτελώς», για να έχει και κάποιο σημαντικό
όφελος το Δημόσιο, και με αυτά τα χρήματα να
επαναγοράσει όσο χρέος μπορεί.... Το υπόλοιπο
70% να μένει –αφορολόγητο πλέον– στην τσέπη
των συμπολιτών μας... 
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Eξαγωγές και ανάπτυξη:
Ο ρόλος του ΟΑΕΠ
Θέμης Καλπακτσόγλου
Πρόεδρος ΟΑΕΠ

α τελευταία χρόνια με τη διεθνή αλλά
και ιδιαίτερα την ελληνική οικονομική
κρίση έχει καταστεί σαφές ότι, πέραν
των προσδοκώμενων επενδύσεων στη Χώρα
μας, ο εξωστρεφής προσανατολισμός των επιχειρήσεων είναι ένα εργαλείο που θα τις βοηθήσει να σταθούν γερά στα πόδια τους και
κατ’ επέκταση να βοηθήσουν στην ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας.
Πώς, όμως, μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος, όταν όλοι γνωρίζουν τη δυσχέρεια των
τραπεζών να χορηγήσουν ρευστότητα στην
αγορά, που είναι αναγκαία προϋπόθεση και
κινητήρια δύναμη στη λειτουργία των επιχειρήσεων;
Εδώ θα πρέπει να σταθώ και να τονίσω τον
ρόλο που έρχεται να διαδραματίσει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)
στην εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων.

Τ

“

Οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν έναν
«σύμμαχο» στο πλευρό τους, καθώς
μέριμνα του ΟΑΕΠ είναι πάντοτε η
αναζήτηση νέων τρόπων βοήθειας και
εξασφάλισης των εξαγωγέων
δημιουργώντας νέα χρηματοδοτικά και
ασφαλιστικά εργαλεία.

”
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Τι είναι ο ΟΑΕΠ
Ο ΟΑΕΠ (ECIO) είναι ΝΠΙΔ ειδικού σκοπού,
ιδρύθηκε το 1988 και εποπτεύεται από το
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Έρχεται με τις υπηρεσίες του να βοηθήσει τους εξαγωγείς, κάνοντας προληπτικό
έλεγχο της οικονομικής κατάστασης των αγοραστών/πελατών τους του εξωτερικού, να
εγκρίνει πιστωτικά όρια για καθέναν από αυτούς και, στη συνέχεια, να ασφαλίσει για
κινδύνους υπερημερίας ή μη πληρωμής των
τιμολογίων στον χρόνο λήξης της πίστωσης
(συνήθως 1-4 μήνες) που έχουν χορηγηθεί
στον αγοραστή.
Το ποσοστό της ασφάλισης μπορεί να φτάσει
μέχρι το 95% της αξίας του τιμολογίου και το
ασφάλιστρο είναι χαμηλό, σημαντικά κάτω
από το 1%, γιατί ο ΟΑΕΠ δεν είναι κερδοσκοπικός Οργανισμός, δεν αποβλέπει στο κέρδος
από τη δραστηριότητά του και δεν θέλει να
επιβαρύνει το κόστος των εξαγόμενων προϊόντων, καθιστώντας, έτσι, τα ελληνικά εξαγόμενα
προϊόντα μη ανταγωνιστικά.
Θα πρέπει να τονίσω ότι, επειδή στόχος
του ΟΑΕΠ είναι να βοηθήσει στην εξωστρέφεια
της Χώρας, δεν απαιτούμε από τους εξαγωγείς
να ασφαλίσουν το σύνολο των εξαγωγών τους
(Global Συμβόλαια) ούτε διαχωρίζουμε τους
εξαγωγείς σε «μεγάλους» και «μικρούς» πελάτες, απαιτώντας συγκεκριμένο ύψος ασφαλισμένου τζίρου, αλλά στεκόμαστε δίπλα στον
εξαγωγέα από το πρώτο του τιμολόγιο, παρέχοντάς του τη σιγουριά ότι, αν δεν πληρωθεί
το ασφαλισμένο τιμολόγιο από τον πελάτη

του, ο ΟΑΕΠ θα τον αποζημιώσει σύμφωνα με το
ασφαλιστήριό του.
Πρέπει να τονίσω, επίσης, ότι, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες πιστώσεις που ασφαλίζει ο ΟΑΕΠ,
ασφαλίζει και βρίσκεται δίπλα σε επιχειρήσεις που
αναλαμβάνουν έργα και παρέχουν υπηρεσίες στο
εξωτερικό μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας, καλύπτοντας, έτσι, και πολιτικούς κινδύνους εκτός από
εμπορεύσιμους.
Τι γίνεται όμως με την απαιτούμενη ρευστότητα
που ζητούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργήσουν;
Και σε αυτόν τον κρίσιμο για τις επιχειρήσεις
τομέα ο ΟΑΕΠ έχει σταθεί δίπλα στους Έλληνες εξαγωγείς και έχει δημιουργήσει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο αποκαλούμενο «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ», όπου, σε
συνεργασία με όλες τις ελληνικές τράπεζες και αφού
το τιμολόγιο της εξαγωγής έχει ήδη ασφαλιστεί στον
Οργανισμό, ο εξαγωγέας μπορεί να χρηματοδοτηθεί
για το 80% του τιμολογίου, για διάρκεια μέχρι 4
μήνες και για ποσό μέχρι ένα (1) εκατομμύριο ευρώ,
το οποίο είναι ανακυκλούμενο, κάτι που σημαίνει
ότι ανάλογα με τη διάρκεια της παρεχόμενης πίστωσης

(1-4 μήνες) ο εξαγωγέας μπορεί να ανακυκλώνει τη
χρηματοδότησή του και το ύψος της να φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
Από την πλευρά του, ο ΟΑΕΠ έρχεται με αντίστοιχη
της χρηματοδότησης κατάθεση να δημιουργήσει την
απαιτούμενη ρευστότητα στις τράπεζες και συγχρόνως
να εγγυηθεί σ’ αυτές για την καλή αποπληρωμή του
δανείου, απαλείφοντας, έτσι, όλα τα πιθανά «εμπόδια» της χρηματοδότησης του εξαγωγέα, χωρίς να
ζητούνται, δηλαδή, πρόσθετες εγγυήσεις.
Τέλος, το επιτόκιο της χρηματοδότησης είναι και
αυτό συμφωνημένο και χαμηλό. Σήμερα το επιτόκιο
αυτό ξεκινά από το 3,60% ανάλογα με την τράπεζα
και τη συνολική συνεργασία της με τον εξαγωγέα,
πλέον της επιβάρυνσης 0,60% του Ν. 128/75, ώστε
να μην επιβαρύνεται πάλι η τιμή του τελικού εξαγόμενου προϊόντος.
Πέραν των παραπάνω, βάσει των οποίων καθίσταται
σαφές ότι οι Έλληνες εξαγωγείς έχουν έναν «σύμμαχο»
στο πλευρό τους, θέλω να δηλώσω ότι μέριμνα του
ΟΑΕΠ είναι πάντοτε η αναζήτηση νέων τρόπων βοήθειας
και εξασφάλισης των εξαγωγέων δημιουργώντας νέα
χρηματοδοτικά και ασφαλιστικά εργαλεία. 
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Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος
Έτσι θα έρθουν επενδύσεις
στην Ελλάδα
τις αρχές του 2016 αναμένεται να τεθεί σε
ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος με το οικονομικό επιτελείο να προσπαθεί να ενισχύσει
την επιχειρηματικότητα των νέων και να δίνει έμφαση
στον τουρισμό αλλά και στις επενδύσεις που ευνοούν
την καινοτομία και την εξωστρέφεια.
Με στόχο ο νέος αναπτυξιακός νόμος να αποτελέσει υπόβαθρο για τόνωση της επιχειρηματικότητας
και ενίσχυση της απασχόλησης, καθώς και μεταίχμιο
για στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας, ο θεσμοθετημένος οικονομικός σύμβουλος της πολιτείας, έχει ήδη καταθέσει
τις θέσεις και απόψεις του σχετικά με το νέο αναπτυξιακό πλαίσιο στο υπουργείο Οικονομίας.
Για να έρθουν οι επενδύσεις στην Ελλάδα, το
ΟΕΕ προτείνει:
➢ Έμφαση σε όλες τις δραστηριότητες του πρωτογενή
τομέα και επέκταση των κινήτρων –και, μάλιστα,
ενιαία, για όλη τη χώρα– για τις επιχειρήσεις του
γεωργικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού τομέα
και τις δραστηριότητες τυποποίησης, προώθησης
εξαγωγών, μεταφοράς και εφαρμογής νέων τεχνολογιών.
➢ Ενίσχυση των υψηλού επιπέδου τουριστικών επενδύσεων συνολικά τόσο για τις εγκαταστάσεις ει-

Σ
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δικού τουρισμού, όσο και για τις νέες κλίνες που
δημιουργούν. Επανακαθορισμός των περιοχών
εφαρμογής των κινήτρων και των αποκλειομένων
περιοχών (κορεσμένες τουριστικά περιοχές).
➢ Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
➢ Οριοθέτηση της επέκτασης των κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου
σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και επενδύσεις
που δημιουργούν ουσιαστική υποδομή και υποστήριξη άλλων παραγωγικών τομέων (εμπορευματικοί σταθμοί, δίκτυα διανομής, μεταφορικά
μέσα, logistics, υπηρεσίες ψηφιακής τεχνολογίας
κ.λπ.). Επιδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων,
όταν συνάπτουν συνεργασία με παραγωγικές επιχειρήσεις και χρησιμοποιούν τα δίκτυα τους είτε
στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.
➢ Στήριξη των επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους
από τις τράπεζες.
➢ Ταχύτερη και χωρίς καθυστερήσεις ανάκτηση της
ισοδύναμης επιχορήγησης (για παράδειγμα, με

συνυπολογισμό εκπτώσεων και σε έμμεσους φόρους, π.χ. στον ΦΠΑ), για αποτελεσματικότερη
φορολογική απαλλαγή.
➢ Με δεδομένο το υψηλό ποσοστό ανεργίας, προτείνεται ο διαχωρισμός των επενδυτικών σχεδίων
με βάση το είδος του παραγωγικού συντελεστή
που θα απασχοληθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο,
με διαφοροποίηση στο είδος της ενίσχυσης. Για
τις επενδύσεις εντάσεως εργασίας προτείνεται
να προβλεφθεί η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων για τα 3 πρώτα
χρόνια του επενδυτικού σχεδίου και για τις επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου η επιδότηση του επιτοκίου δανεισμού.
➢ Επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε όλες
τις κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων και για το
σύνολο των αποκτούμενων στοιχείων ενεργητικού.
Στο κόστος να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες
μεταφοράς και εγκατάστασης των αποκτούμενων
στοιχείων.
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➢ Αξιοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων για ενημέρωση των επενδυτών,
για παρακολούθηση των αιτημάτων και των επιμέρους διοικητικών καταστάσεων κάθε επενδυτικού
σχεδίου, με χρήση ειδικού κωδικού.
➢ Καταβολή της επιχορήγησης με μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων (χρήση ηλεκτρονικής τραπεζικής e-banking).
➢ Ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των οδηγών εφαρμογής και ελέγχου, καθώς και των κατά περίπτωση
απαιτούμενων δικαιολογητικών.
➢ Σύσταση ειδικής Υπηρεσίας για τον έλεγχο των
αιτήσεων υπαγωγής με στελέχη που διαθέτουν
ικανότητα, εξειδικευμένη εμπειρία, οργάνωση και
έχουν αξιολογηθεί ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.
➢ Προώθηση ενός πλαισίου πιστοποίησης προσόντων
των μελετητών του αναπτυξιακού νόμου στην κατεύθυνση μιας αξιόπιστης, διαφανούς και αποτελεσματικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μελέτης είναι αντικείμενο του οικονομολόγου μελετητή, ο οποίος
πρέπει να πιστοποιηθεί για την επάρκειά του
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από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
(ΟΕΕ).
➢ Επανεξέταση των κριτηρίων βαθμολόγησης και
επανασχεδιασμός της μεθοδολογίας αξιολόγησης
και βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων.
➢ Αξιολόγηση και έλεγχος των επενδυτικών προτάσεων στο οικονομικό τμήμα τους αποκλειστικά
από οικονομολόγους. Η κατάρτιση από το ΟΕΕ
μητρώων οικονομολόγων αξιολογητών και ελεγκτών, πιστοποιώντας τη γνώση τους με την
παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων και με
αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους, θα συμβάλει στη διαφάνεια διαχείρισης των επενδυτικών ενισχύσεων, στον
αξιόπιστο έλεγχο, στην οικονομική αποτελεσματικότητα.
➢ Στο πρότυπο της οικονομοτεχνικής μελέτης πρέπει
να γίνει σαφής διάκριση του οικονομικού και τεχνικού μέρους της. Το Οικονομικό Επιμελητήριο
θα επιδιώξει, σε συνεργασία με τους άλλους
εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς, να καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία
ειδικών μητρώων μελετητών, ελεγκτών και αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου. 
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Οικονομικό
Επιμελητήριο
Ελλάδος
Καμπανάκι κινδύνου και επτά
προτάσεις για το νέο ΕΣΠΑ
ον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Οικονομικό
Επιμελητήριο της Ελλάδας, εάν δεν διασφαλιστεί η αναπτυξιακή στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ,
καθώς θεωρεί ότι τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά
με βάση τις συνθήκες που βιώνει η χώρα μας. Στο
πλαίσιο αυτό έχει ήδη υποβάλει στην Κυβέρνηση
πακέτο επτά προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση
των κοινοτικών κονδυλίων, της περιόδου 2014-2020.

T

Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής, τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, το ΟΕΕ προτείνει:

1. Άμεση λήψη αποφάσεων διαχειριστικής απλοποίησης και επιτάχυνσης υλοποίησης των δράσεων.
2. Έγκαιρο σχεδιασμό νέων δράσεων, σύντομης περιόδου υλοποίησης, με βάση τις διαμορφούμενες
νέες ανάγκες των επιχειρήσεων, με προσανατολισμό στις κατευθύνσεις της Νέας Προγραμματικής
Περιόδου.
3. Για να καταστεί αποτελεσματικότερη η αξιοποίηση
των πόρων υπό τις ειδικές συνθήκες της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, είναι απόλυτα απαραίτητη η διασφάλιση μιας κρίσιμης, άμεσης ή
έμμεσης, ενίσχυσης κεφαλαίων στις επιχειρήσεις,
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4.

5.

6.

7.

η οποία μπορεί να δράσει καταλυτικά
στην ενίσχυση της παραγωγικής μηχανής
των επιχειρήσεων.
Έλεγχο έργων με σημαντική χρονική υστέρηση προόδου υλοποίησης και απένταξη
έργων τα οποία, συνεκτιμώντας και την
κρισιμότητα-αναγκαιότητα υλοποίησής
τους, προβλέπεται ότι δε θα προχωρήσουν.
Περαιτέρω ενίσχυση της επιτάχυνσης του
ΕΣΠΑ, μέσω θεσμοθέτησης σχετικών ρυθμίσεων απλοποίησης των διαδικασιών
του ή στοχευμένων παρεμβάσεων άρσης
εμποδίων και καθυστερήσεων.
Ενίσχυση των ομάδων, μητρώων αξιολογητών και των επιτροπών (γνωμοδοτικών,
αξιολόγησης κ.λπ.) και δημιουργία θετικού
κλίματος και κινήτρων συμμετοχής (οικονομικών και μη) για την αντιμετώπιση
των σημαντικών καθυστερήσεων που εντοπίζονται.
Επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ιεραρχημένες από τη στρατηγική όλης της
χώρας, κρίσιμες, χρήσιμες και προσαρμοσμένες στη σημερινή πραγματικότητα
προτεραιότητες, ώστε να διευκολυνθούν
οι ανωτέρω συνέργειες και να προκύψουν
σαφώς βελτιωμένα αποτελέσματα.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι:
• Εάν δεν διασφαλισθεί η αναπτυξιακή
στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ, τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά με βάση τις συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.
• Η βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η εξειδίκευση στην παραγωγή, είναι στόχοι που θα συμβάλουν
στη οικονομική ανάταξη της χώρας, με τη
δίκαιη αξιοποίηση της κατανομής των κοινοτικών πόρων στους παραγωγικούς τομείς
και την ενίσχυση της διαφάνειας, της πρόληψης και της καταπολέμησης της απάτης.
• Πρέπει να εκλείψουν οι χρονοβόρες δια-
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δικασίες ωρίμανσης και έγκρισης των πράξεων, όπως εκφράζονται από τους μέσους
χρόνους από την έκδοση των προσκλήσεων
ή την υποβολή προτάσεων μέχρι και την
ένταξή τους, οι οποίοι είναι υψηλοί για
το σύνολο των δράσεων.
• Πρέπει άμεσα να εκδοθούν οι οδηγίες
και εγκύκλιοι που απαιτούνται για την
εφαρμογή του νόμου 4314/2014 σχετικά
με τη διαχείριση των πόρων του νέου
ΕΣΠΑ, όπως η υπογραφή των Υπουργικών
Αποφάσεων οι οποίες αφορούν τη σύσταση των νέων διαχειριστικών αρχών
αλλά και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
• Η αξιολόγηση των προτάσεων πρέπει να
γίνεται με τρόπο αμερόληπτο και ιδιαίτερα
πρέπει να αποφευχθούν οι περιπτώσεις
αξιολογητών οι οποίοι ήταν παράλληλα
και μελετητές. Είχε, δηλαδή, τη δυνατότητα
ο μελετητής ακόμη και να αξιολογήσει
την πρότασή του.
• Είναι αναγκαία η πρόβλεψη ταχύτερων
διαδικασιών για την πληρωμή των δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομίας, το προσεχές διάστημα
αναμένεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες
προκήρυξης των εξής Προγραμμάτων:
1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.
Στο πρώτο Πρόγραμμα οι επαγγελματικές
δραστηριότητες που θα χρηματοδοτηθούν
αφορούν και δραστηριότητες του οικονομολόγου, ενώ στο δεύτερο αποκλείονται, καθώς
οι δραστηριότητες αφορούν 8 τομείς προτεραιότητας. Εντούτοις, λόγω του χαμηλού
ρυθμού ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
καθώς και της ανάγκης τόνωσης της οικονομίας με νέες επιχειρήσεις και μείωσης της
ανεργίας, το ΟΕΕ προτείνει να συμπληρωθεί
το Πρόγραμμα της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας με δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος. 
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Η Ελληνική Οικονομία σε αριθμούς
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το
3° τρίμηνο 2015, παρουσίασε μείωση
κατά 0,9 % σε σχέση με το 2° τρίμηνο
2015 έναντι της μείωσης 0,5% που είχε
υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του
3ου τριμήνου και είχε ανακοινωθεί στις
13-11-2015. Σε σύγκριση με το 3° τρίμηνο
2014, παρουσίασε μείωση 1,1% έναντι
της μείωσης 0,4% που είχε υπολογιστεί
στην πρώτη εκτίμηση του 3ου τριμήνου
και είχε ανακοινωθεί στις 13-11-2015.
Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα
στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3° τρίμηνο
2015, παρουσίασε μείωση κατά 0,9%
σε σχέση με το 3° τρίμηνο 2014 έναντι
της μείωσης 0,1% που είχε υπολογιστεί
στην πρώτη εκτίμηση του 3ου τριμήνου
και είχε ανακοινωθεί στις 13-11-2015.

Γράφημα 1

Γράφημα 2

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς)
με έτος βάσης 2010=100,0, του μηνός Οκτωβρίου
2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Οκτωβρίου 2014, παρουσίασε μείωση 9,6%, έναντι μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την ίδια
σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το
2013.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Οκτώβριο
2015, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου
2015, παρουσίασε μείωση 0,6%, έναντι μείωσης
1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

62

❙ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) του μηνός Οκτωβρίου
2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2014 παρουσίασε
μείωση 0,1%, έναντι μείωσης 1,8% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση
του έτους 2014 προς το 2013.
Ο ΕνΔΤΚ κατά τον μήνα Οκτώβριο
2015 σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο
2015 παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι
μείωσης 0,9% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου
έτους.
Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2013 - Οκτωβρίου
2014 παρουσίασε μείωση 1,4%, έναντι
μείωσης 1,5% που σημειώθηκε από τη
σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων
δωδεκαμήνων.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο
2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, σημείωσε
μείωση κατά 5,2% και σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου
2015 σημείωσε μείωση κατά 4,8%.
Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,
κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2014, σημείωσε μείωση κατά
3,2% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του Αυγούστου 2015 σημείωσε
μείωση κατά 8,5%.
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