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Χαιρετισµός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη
εκδότριας του περιοδικού
Οικονοµική Επιθεώρηση
διευθύντριας του Οµίλου economia

Ένας χρόνος αληθινά κρίσιµος, πυκνός σε εξελίξεις και ανατροπές,
κύλησε από την περσινή γιορτή απονοµής των φοιτητικών µας βραβείων.
∆εν φανταστήκαµε ποτέ ότι το θέµα που θέσαµε πέρυσι, τέτοια εποχή, θα
γινόταν τόσο καυτό και επίκαιρο έως τη φετινή µας γιορτή.
Ζούµε ιστορικές στιγµές. Το µέλλον, όχι µόνο της ελληνικής
δηµοσιονοµικής διαχείρισης, του δηµόσιου χρέους, αλλά και γενικότερα το
αύριο του ευρώ, βρίσκεται σε κρίσιµη καµπή.
Οι βραβευµένες εργασίες, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτόν τον
τόµο, διακρίνονται από ρεαλισµό, κριτική διάθεση και, ευτυχώς, από
αισιοδοξία για το µέλλον. Αποτελούν µια φωτεινή πυξίδα, σε πείσµα της
οµίχλης που µας έχει σκεπάσει.
Θέλω να προσθέσω ακόµη ότι οι συνεργάτες µου και εγώ είµαστε
ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι που φέτος, µεταξύ των βραβευµένων, υπάρχουν
εργασίες στην αγγλική γλώσσα από Έλληνες που σπουδάζουν στο εξωτερικό,
καθώς και εργασίες αλλοδαπών φοιτητών στην ελληνική γλώσσα.
Γι’ αυτό και κλείνω τον σύντοµο αυτό χαιρετισµό, που υπάρχει σε κάθε
τόµο του µακρόβιου πια διαγωνισµού µας, µε την ευχή όλοι όσοι
συµµετείχαν –είτε βραβεύτηκαν είτε όχι– να έχουν κερδίσει µια χρήσιµη
εµπειρία που θα τους ανοίξει νέους, δηµιουργικούς ορίζοντες σε µια τόσο
δύσκολη εποχή.
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1ο βραβείο οµαδικής εργασίας
Coca-Cola Τρία Έψιλον

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 5.000 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναµνηστικό έπαθλο

2ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ALPHA BANK
Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 2.000 €

3ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ALPHA BANK
Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 2.000 €

4ο βραβείο οµαδικής εργασίας
ΕΕ∆Ε

3 εκπαιδευτικά προγράµµατα management αξίας 2.000 € το καθένα

5ο βραβείο οµαδικής εργασίας
AEGEAN AIRLINES

4 διπλά εισιτήρια εξωτερικού
8
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1ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ
ΜBA, υποτροφία αξίας 14.500 €

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Αναµνηστικό έπαθλο

2ο βραβείο ατοµικής εργασίας
IST STUDIES
Mεταπτυχιακό πρόγραµµα, υποτροφία αξίας 13.000 €

3ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €

4ο βραβείο ατοµικής εργασίας
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

Χρηµατικό έπαθλο, αξίας 1.000 €

5ο βραβείο ατοµικής εργασίας
Όµιλος εταιρειών Info-Quest
Φορητός υπολογιστής, αξίας 650 €
9
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Για όλους τους βραβευθέντες
EUROBANK EFG
Χρηµατικά έπαθλα

Χορηγός τόµου
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υποστηρικτές χορηγοί
3E, ERNST & YOUNG

Χορηγοί επικοινωνίας
E-SHOP.GR
MAD TV www.mad.tv Mad Radio 106,2
NOVA ΣΠΟΡ FM - SPORT DAY
GREEKBOOKS.GR
KARIERA.GR
ZHTEITAI.GR
AIESEC

∆ιοργανωτής
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) είναι ο φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1928 και είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Εκφράζει τις θέσεις των τραπεζών-µελών της, παρεµβαίνει συµβουλευτικά στη ρυθµιστική διαδικασία, συµµετέχει στη λήψη αποφάσεων σε νοµοπαρασκευαστικές ή τεχνικές επιτροπές σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και
συνεργάζεται µε φορείς και ενώσεις του χρηµατοπιστωτικού τοµέα άλλων χωρών
στο πλαίσιο διµερούς ή πολυµερούς συνεργασίας. Στόχος της είναι ο συλλογικός
εκσυγχρονισµός των τραπεζών-µελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η ΕΕΤ αριθµεί σήµερα 27 τράπεζες-µέλη, 21 τακτικά και 6 συνδεδεµένα µε:
•
•
•
•
•
•

περισσότερους από 65.000 άµεσα απασχολούµενους τραπεζοϋπαλλήλους
προσωπικό σήµερα,
4.090 τραπεζικά καταστήµατα,
7.550 Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ),
περισσότερους από ένα εκατοµµύριο ιδιώτες επενδυτές που συµµετέχουν στο
µετοχικό τους κεφάλαιο,
ξένους θεσµικούς επενδυτές που κατέχουν άνω του 40% του µετοχικού
κεφαλαίου ορισµένων από τις µεγαλύτερες τράπεζες-µέλη της ΕΕΤ,
δραστηριοποίηση σε 16 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού µέσω θυγατρικών
τραπεζών και υποκαταστηµάτων.

Σηµειώνεται ότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν είναι τράπεζα, δεν ασκεί οποιαδήποτε άµεση ή έµµεση τραπεζική εργασία, ούτε διατηρεί κεφάλαια για λογαριασµό των µελών της ή του κοινού. Επίσης, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών δεν αποτελεί
εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συµµόρφωσης
και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το ελληνικό Πανεπιστήµιο
που φέρει την πιο µακρά παράδοση στην Ελλάδα, στους χώρους των Οικονοµικών
Επιστηµών και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή
Εµπορικών Σπουδών και µετονοµάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών (ΑΣΟΕΕ). Από το 1989 έχει τη σηµερινή του ονοµασία, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του
έχει να επιδείξει µια πλούσια ιστορία σηµαντικών επιστηµονικών επιτευγµάτων
που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές
για το µέλλον.
Με 8 Τµήµατα στην αιχµή της επιστήµης και της αγοράς εργασίας, µε 27 περιζήτητα Μεταπτυχιακά και ένα δυναµικό ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα για όλα τα Τµήµατα, το ΟΠΑ αναγνωρίζεται στην Ελλάδα και διεθνώς ως ένα από τα καλύτερα
Πανεπιστήµια της Ευρώπης, καταλαµβάνει τις πρώτες θέσεις στην προτίµηση των
υποψηφίων φοιτητών στους κλάδους που προσφέρει και εξασφαλίζει εξαιρετικά
υψηλό επίπεδο φοιτητικού δυναµικού.
Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναµικό, την προσήλωση στην ποιότητα, την ακαδηµαϊκή δεοντολογία και την προσφορά στην έρευνα,
το ΟΠΑ επιδιώκει την εξωστρέφεια και την αριστεία. Στόχος είναι η κατάρτιση
στελεχών, ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες και µελλοντικές ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η κατάρτιση επιστηµόνων-φορέων δηµιουργίας.
Ταυτόχρονα, µε υποδοµές και εξοπλισµό που συνεχώς εκσυγχρονίζονται και
προσαρµόζονται στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και προσφέροντας ένα σύνολο πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, το
ΟΠΑ προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες βάσεις για την προσωπική και επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Σ’ αυτό το πλαίσιο και σ' ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και συναισθάνεται τις
ανησυχίες, τους προβληµατισµούς, τις ανάγκες και τα γενικότερα ενδιαφέροντα
των φοιτητών, το ΟΠΑ διαµορφώνει τη γνώση και προάγει την επιστήµη και τη
διοίκηση, προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο σπουδών και συµβάλλει στην ολόπλευρη συγκρότηση επιστηµόνων και µελλοντικών στελεχών.
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Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου είναι Νοµικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου που εµπνεύστηκαν και ίδρυσαν ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου το 1999.
Ο σκοπός του Ιδρύµατος είναι πολυδιάστατος και επικεντρώνεται στην προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισµού, στην προαγωγή της εκπαίδευσης,
στην ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν λιγότερο προνοµιούχα άτοµα
και κοινωφελείς φορείς.
Το Ίδρυµα αναλαµβάνει δραστηριότητες σε τρεις κυρίως τοµείς: Στον εµπλουτισµό και στην ενίσχυση του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου,
στην υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων και στην προώθηση της
Βιολογικής Τυροκοµικής Μονάδας «Τριφύλλι» και της απασχόλησης στην ακριτική Θράκη.
Κεντρικό πόλο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος αποτελεί το Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου˙ το έργο της αγάπης του ζεύγους για τον ελληνικό πολιτισµό και της έγνοιας του να παραµείνει η πολιτιστική µας κληρονοµιά
στην Ελλάδα.
Το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου δηµιουργήθηκε για να
στεγάσει την ιδιωτική συλλογή του ζεύγους Κανελλοπούλου, που δωρήθηκε στο
ελληνικό κράτος το 1972. Η συλλογή περιλαµβάνει περισσότερα από 6.000 αντικείµενα και έργα τέχνης από τους προϊστορικούς χρόνους µέχρι τους νεότερους.
Το Ίδρυµα στεγάζεται στο κτίριο του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου στην οδό Θεωρίας 12, στην Πλάκα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου και τις δραστηριότητές του µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.pakanellopoulosfoundation.org
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COCA-COLA 3E
Η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εµφιαλώσεως Α.Ε. (Τρία Έψιλον) αποτελεί τη
µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εµπορίας µη αλκοολούχων ποτών στην ελληνική αγορά. Είναι µέλος του ελληνικού πολυεθνικού οµίλου, Coca-Cola Hellenic,
ενός από τους µεγαλύτερους –παγκοσµίως– εµφιαλωτές προϊόντων της The CocaCola Company, µε παρουσία σε 28 χώρες, περισσότερους από 42.500 εργαζόµενους
και έδρα την Αθήνα. Ο Όµιλος δηµιουργήθηκε το 2000 µετά τη συγχώνευση της
Coca-Cola Beverages Plc. µε την τότε Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως Α.Ε. (3Ε).
Η µετοχή του Οµίλου διαπραγµατεύεται πρωτίστως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών,
καθώς και στα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον εµφιαλώνει, διανέµει και εµπορεύεται προϊόντα της
The Coca-Cola Company, (Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Burn), ενώ η ποικιλία συµπληρώνεται και µε τα δικά της προϊόντα, που περιλαµβάνουν τη σειρά
χυµών της Amita και του Frulite, τα εµφιαλωµένα νερά ΑΥΡΑ, WaterBlue και Λύττος, τα προϊόντα της Tuborg, καθώς και προϊόντα σε συνεργασία µε άλλες εταιρίες,
όπως είναι ο έτοιµος καφές illy café και Nestea. Με την εξαγορά της Τσακίρης
ΑΒΕΕ, το 2003, η εταιρία εισχώρησε δυναµικά και στην αγορά των snacks πατάτας
µε τα πατατάκια Τσακίρης.
Ως µία από τις µεγαλύτερες ελληνικές βιοµηχανίες µε 41 χρόνια επιτυχηµένης
δραστηριοποίησης και συνεχούς ανάπτυξης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και ιδιαίτερα της
ελληνικής περιφέρειας. Η εταιρία εφαρµόζει ειδικά προγράµµατα αξιοποίησης της
ελληνικής παραγωγής πρώτων υλών και, παράλληλα, µε τη δραστηριοποίησή της
σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει ευκαιρίες επαγγελµατικής ανάπτυξης και άµεση
απασχόληση σε 2.500 εργαζόµενους.
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτει στην Ελλάδα 7 σύγχρονες µονάδες, οι οποίες
στο σύνολό τους έχουν 31 γραµµές παραγωγής. Όλες είναι πιστοποιηµένες κατά
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, για την ποιότητα των προϊόντων, την περιβαλλοντική διαχείριση και την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, σύµφωνα µε
τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s, ενώ έχει αναπτύξει και εφαρµόζει το
σύστηµα HACCP. Επενδύει, συστηµατικά, σε νέες τεχνολογίες, αυστηρά συστήµατα
ελέγχου ποιότητας, αλλά και στην ανάπτυξη και δηµιουργία νέων, καινοτοµικών
προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.
Η προστασία του περιβάλλοντος, ο σεβασµός προς τον συνάνθρωπο, η ουσιαστική προσφορά και η έµπρακτη συµµετοχή στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αποτελούν θεµελιώδεις αρχές της λειτουργίας και δραστηριοποίησης της
17
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εταιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Coca-Cola Τρία Έψιλον έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Κοινωνικής Υπευθυνότητας, το οποίο υλοποιείται σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο. Γεγονός το οποίο την καθιστά σηµαντικό εταίρο των τοπικών
κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει. Οι
βασικοί άξονες αυτού του προγράµµατος περιλαµβάνουν το Χώρο Εργασίας, την
Αγορά, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.
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ERNST & YOUNG
Η Ernst & Young κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, χρηµατοοικονοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Παγκοσµίως,
οι 144.000 άνθρωποί µας είναι ενωµένοι µε τις κοινές αξίες µας και µε σταθερή δέσµευση στην ποιότητα. Ξεχωρίζουµε βοηθώντας τους ανθρώπους µας, τους πελάτες µας και την ευρύτερη κοινωνία στην επίτευξη των στόχων τους.
Από τον Ιούλιο του 2008, η Ernst & Young προχώρησε στην ενοποίηση των
γραφείων της σε 19 χώρες, δηµιουργώντας την Ernst & Young Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία λειτουργεί ως µία οντότητα µε επαγγελµατίες
που υπερβαίνουν τους 6.000 σε όλη την περιοχή. Έτσι βρισκόµαστε στην ιδανική
θέση ώστε να εκµεταλλευτούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σηµαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή και να ανταποκριθούµε καλύτερα στις ανάγκες
των πελατών µας σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ey.com
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ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο, από το 1990 συνεργάζεται σταθερά µε το University of Wales, το δεύτερο σε µέγεθος κρατικό Πανεπιστήµιο της Μεγάλης Βρετανίας και προσφέρει στην Ελλάδα εκπαιδευτικά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου.
Όλα τα προγράµµατα σπουδών του Ελληνοβρετανικού είναι πιστοποιηµένα
από το Πανεπιστήµιο της Ουαλίας και οδηγούν στην απόκτηση των πανεπιστηµιακών τίτλων του Πανεπιστηµίου.
Τα προσφερόµενα προγράµµατα είναι τα ακόλουθα:
• Τριετείς ή τετραετείς σπουδές για bachelor στην Ελλάδα:
- Ευρωπαϊκής ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
- Πληροφορικής
- Ψυχολογίας
• ∆ιετείς σπουδές στην Ελλάδα και διετείς στη Μεγάλη Βρετανία
για bachelor εκεί:
- Αρχιτεκτόνων
- Πολιτικών Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων/Μηχανικών
- Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Μεταπτυχιακά:
 ΜΒΑ µε εξειδίκευση σε:
- ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
- Χρηµατοοικονοµικά
- Μάρκετινγκ
- ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού
 MSc στη ∆ιοίκηση Υπηρεσιών µε κατεύθυνση σε ∆ιαφήµιση
και ∆ηµόσιες Σχέσεις
 MSc στην Πληροφορική
Εξάλλου, από την 1η Σεπτεµβρίου 2007 το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο είναι
συνδεδεµένο (Associated) µε το Πανεπιστήµιο της Ουαλίας.
Η φοίτηση στο Ελληνοβρετανικό είναι υποχρεωτική, χωρίς απώλειες διδακτικών ωρών και χωρίς µεταφορά µαθηµάτων. Η διδασκαλία γίνεται σε τµήµατα µε 24
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το πολύ σπουδαστές, από καθηγητές µε µεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές
στο αντικείµενό τους και παράλληλα µε µεγάλη εκπαιδευτική αλλά και επαγγελµατική εµπειρία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και κυρίως η µεταφορά εµπειριών από το τι συµβαίνει στην αγορά.
Παράλληλα, υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της προόδου του κάθε σπουδαστή. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας εγγυάται στους σπουδαστές του Ελληνοβρετανικού
ένα πολύ υψηλό επίπεδο σπουδών µέσα σε ένα πειθαρχηµένο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει ότι αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν θα τελειώσουν στα κανονικά χρόνια φοίτησης στο τµήµα τους και, το κυριότερο, ότι θα βρουν δουλειά
µετά την αποφοίτηση.
Το Κολλέγιο λειτουργεί σε ένα κεντρικό, εξαώροφο, πολύ καλά εξοπλισµένο
κτίριο, µε µία άρτια βιβλιοθήκη, και εργαστήρια πληροφορικής µε πλήρως λειτουργική υλικοτεχνική υποδοµή. Η βιβλιοθήκη του Ελληνοβρετανικού Κολλεγίου
περιλαµβάνει σχεδόν 20.000 επιστηµονικά βιβλία και περιοδικά, ενώ παράλληλα
όλοι οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα να χρησιµοποιούν την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου της Ουαλίας.
Η εγγραφή του κάθε σπουδαστή γίνεται στο Πανεπιστήµιο της Ουαλίας, το
οποίο εκδίδει τα αποτελέσµατα κάθε έτους και τα πτυχία. Έτσι, οι απόφοιτοι του
κολλεγίου έχουν πλήρη αναγνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων τους (Ευρωπαϊκή Οδηγία 36/2005). Tα ίδια πτυχία αναγνωρίζονται και από το NARIC (το
βρετανικό ∆ΟΑΤΑΠ) ως προς τα ακαδηµαϊκά και επαγγελµατικά δικαιώµατα, ως
πλήρως ισότιµα µε κάθε άλλο βρετανικό πανεπιστηµιακό πτυχίο.
Άλλωστε, το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο είναι αναγνωρισµένο ως Ίδρυµα Ανώτατης Εκπαίδευσης από το Βρετανικό Συµβούλιο Πιστοποίησης (British Accreditation Council for Independent Further and Higher Education).
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας στο
www.bhc.gr ή να επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλέφωνο 210 – 8217710, ή στο
φαξ 210 – 8215025, ή στο e-mail: pub-rel@bhc.gr.
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IST COLLEGE/UNIVERSITY OF HERTFORDSHIRE
Το Αγγλικό Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα!
Το IST (Independent College of Science & Technology) ιδρύθηκε το 1989, µε
στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας πανεπιστηµιακή εκπαίδευση και την άµεση
σύνδεσή της µε την αγορά εργασίας.
Από την αρχή της λειτουργίας του, τα ακαδηµαϊκά του προγράµµατα στους τοµείς
της Επιστήµης Υπολογιστών-Πληροφορικής, των Οικονοµικών & Επιχειρησιακών
Επιστηµών και των Ανθρωπιστικών Επιστηµών έτυχαν διεθνούς αναγνώρισης µέσα
από συνεργασίες µε διακεκριµένα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού.
Ειδικά µε το βρετανικό κρατικό Πανεπιστήµιο του Hertfordshire, το IST διατηρεί από το 1992 σύµβαση δικαιόχρησης (franchise) για την αποκλειστική υλοποίηση προγραµµάτων σπουδών στην Ελλάδα για την απόκτηση τίτλων σπουδών
Bachelor’s και Master’s που χορηγούνται απευθείας από το Πανεπιστήµιο.
Η δέσµευση του IST σε θέµατα ποιότητας υπογραµµίζεται από την απόκτηση
του διεθνώς αναγνωρισµένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2000 «για τη
σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου»,
από το γεγονός ότι έχει υποβληθεί επιτυχώς σε ελέγχους ακαδηµαϊκής ποιότητας
από τον Οργανισµό ∆ιασφάλισης Ποιότητας των Πανεπιστηµιακών Σπουδών της
Μ. Βρετανίας, Quality Assurance Agency (QAA), καθώς, επίσης, και από την πιστοποίησή του από το British Accreditation Council for Further and Higher Education (BAC) ως «ίδρυµα που παρέχει ανώτατη εκπαίδευση».
Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, έκτασης 9.500 τ.µ., είναι ευρωπαϊκών
προδιαγραφών, ειδικά κατασκευασµένες για να εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού επιπέδου, µε 25 κλιµατιζόµενες αίθουσες
διαλέξεων εξοπλισµένες µε υπερσύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα, βιβλιοθήκη πλήρως εξοπλισµένη και ενηµερωµένη και εργαστήρια υπολογιστών 150 θέσεων µε
συστήµατα τελευταίας τεχνολογίας. Ακόµα, µέσω του πρωτοποριακού ηλεκτρονικού συστήµατος StudyNet, υπάρχει online πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του University of Hertfordshire µε απεριόριστες πηγές πληροφοριών.
∆ικαίως, έτσι, το IST/Πανεπιστήµιο του Hertfordshire έχει χαρακτηριστεί ως
το Αγγλικό Πανεπιστήµιο στην Ελλάδα!
IST/University of Hertfοrdshire, Πειραιώς 72, 183 46 Μοσχάτο, τηλ.: 210
4822222, info@ist.edu.gr, www.ist.edu.gr
Προπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών (Bachelor’s)
Επιχειρησιακές & Οικονοµικές Επιστήµες
• BΑ Honours in Business Administration
• BΑ Honours in Economics and Accounting
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ΒΑ Honours in Accounting with Finance
BΑ Honours in Human Resources and Marketing
BA Honours in Tourism Management
ΒΑ Ηonours in Tourism and Marketing
BA Honours in Tourism and Human Resource Management
BA Honours in Event Management (upon validation)

Επιστήµη Υπολογιστών - Πληροφορική
• BSc Honours in Computer Science
• BSc Honours in Computer Science (Software Engineering)
• BSc Honours in Computer Science (Networks)
• BSc Honours in Computer Science (Artificial Intelligence)
• BSc Honours in Information Technology
• BSc Honours in Information Technology (Web-based Systems)
• BSc Honours in Information Technology (Entertainment Systems)
• BSc Honours in Information Technology (Business Systems)
•
Ανθρωπιστικές Επιστήµες
• ΒΑ Honours in English Language and Communication with Literature
• BSc Honours in Psychology
• BSc Honours in Dietetics (upon validation)
• BSc Honours in Physiotherapy (upon validation)
Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών (Master’s)
Επιχειρησιακές & Οικονοµικές Επιστήµες
• MBA
• MSc in Management
• MA in Marketing
• MSc in Health Services Management
Επιστήµη Υπολογιστών – Πληροφορική
• MSc Modular in Computer Science
• MSc in Software Engineering
• MSc in Distributed Systems and Networks
• MSc in Multimedia Technology
• MSc in Distributed Data Management
• MSc in Mobile Computing
• MSc in Computer Networking Principles and Practice
• MSc in Secure Computing Systems
Ανθρωπιστικές Επιστήµες
• MSc in Organisational Psychology
• MSc in Health Psychology
•
•
•
•
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EUROBANK EFG
Ο όµιλος Eurobank EFG είναι ένας Ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισµός µε σύνολο ενεργητικού 84,3 δισ. ευρώ Προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε 10 χώρες,
µέσα από ένα δίκτυο που περιλαµβάνει πάνω από 1.600 σηµεία εξυπηρέτησης και
πάνω από 23.000 ανθρώπους. Η Eurobank EFG είναι η δεύτερη µεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, και έχει αναπτύξει σηµαντική παρουσία σε Βουλγαρία, Σερβία,
Ρουµανία, Τουρκία, Πολωνία, Ουκρανία, Ηνωµένο Βασίλειο, Λουξεµβούργο και
Κύπρο.
Οικονοµική ∆ύναµη
Η Eurobank EFG χαρακτηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ρευστότητα,
συντηρητική διαχείριση κινδύνων και ένα διαχρονικό ιστορικό σταθερής ανάπτυξης, αποτελεσµατικότητας και κερδοφορίας.

2009
Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου

Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

Κέρδη προ Προβλέψεων

S 1.569 εκατ. ∆είκτης κεφαλαίων 1ης διαβάθµισης (Total Tier I) 11,5%

Καθαρά Κέρδη*

S 362 εκατ.

∆είκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας

12,7%

Χορηγήσεις (προ προβλέψεων)

S 57,6 δισ.

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων µετά φόρων*

6,0%

Καταθέσεις

S 46,8 δισ.

∆είκτης Κόστους προς Έσοδα

48,4%

Σύνολο Ενεργητικού

S 84,3 δισ.

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια προς συνολικά

5,2%

* εξαιρουµένης της έκτακτης εισφοράς φόρου

Αξιολογήσεις

Eurobank EFG

Eλλάδα

Moody’s

Baa3 / P-3 / D

A3

Standard & Poor’s

BB / B

ΒΒ+

Fitch Β

ΒΒB- / F3 / C/D-3

ΒΒΒ-

Ισχυρή Μετοχική Βάση
Οι µέτοχοι της Eurobank EFG, η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ξεπερνούν τους 210.000, συνιστώντας µία από τις ευρύτερες µετοχικές βάσεις στην ελληνική αγορά. Η Eurobank EFG είναι µέλος του διεθνούς τραπεζικού
οµίλου EFG Group. Στα τέλη του 2009, το EFG Group διέθετε, σε ενοποιηµένη
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βάση, ίδια κεφάλαια ύψους 7,5 δισ. ευρώ, σύνολο ενεργητικού 98 δισ. ευρώ, ανθρώπινο δυναµικό 26.000 ατόµων και παρουσία σε 38 χώρες.

Θεσµικοί Επενδυτές
25,5%

44,1%

EFG Group

21,7%

Φυσικά Πρόσωπα
8,7%

Λοιπά Νοµικά Πρόσωπα

Η ∆έσµευσή Μας: Υπεύθυνα ∆ίπλα Σας
Στη Eurobank EFG είµαστε πάντα ένα βήµα µπροστά, προσφέροντας στους πελάτες
µας τις πιο αποτελεσµατικές τραπεζικές λύσεις για τις διαρκώς µεταβαλλόµενες
ανάγκες τους.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.eurobank.gr ή ένα από τα
καταστήµατά µας.
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ALPHA BANK
Η Alpha Bank ιδρύθηκε το 1879 και είναι µία από τις µεγαλύτερες
τράπεζες στην Ελλάδα.
Με δίκτυο 1.000 καταστηµάτων, ο Όµιλος της Alpha Bank δραστηριοποιείται
στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή τραπεζική αγορά, µε παρουσία στην Kύπρο
(Alpha Bank Cyprus), στη Ρουµανία (Alpha Bank Romania S.A.), στο Λονδίνο (Κατάστηµα Λονδίνου και Alpha Bank London Ltd.), στη Σερβία (Alpha Bank Srbija
A.D.), στην Αλβανία, στο Jersey (Alpha Bank Jersey Ltd.), στη Βουλγαρία, στην
πΓ∆Μ (Alpha Bank A.D. Skopje), στην Ουκρανία (OJSC Astra Bank) και στη Νέα
Υόρκη (Alpha Finance U.S.Corporation).
H Alpha Bank, η µεγαλύτερη τράπεζα στον τοµέα της επιχειρηµατικής πίστεως
και από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής,
αναγνωρίζεται και ως πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
όπως το Alphaphone για τραπεζικές υπηρεσίες µέσω τηλεφώνου, το Alphaline για
τραπεζικές συναλλαγές µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, το Alpha Web Banking
µέσω Internet, το Alpha Bank m-Banking µέσω κινητού τηλεφώνου.
Επιπλέον, η τράπεζα είναι επικεφαλής µίας οµάδας εταιριών του χρηµατοοικονοµικού τοµέα µε ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, που καλύπτουν το σύνολο των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους επιχειρηµατίες και ιδιώτες πελάτες,
όπως χρηµατοδοτικές, χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, επενδύσεων, παροχής
υπηρεσιών, κτηµατικές, ξενοδοχειακές κ.ά.
Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της προσφοράς της στο κοινωνικό σύνολο, µεριµνά για το ανθρώπινο δυναµικό της και το
εργασιακό περιβάλλον, την προστασία της φύσεως, την κοινωνική και πολιτιστική
ζωή του τόπου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EE∆E)
Η Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) ιδρύθηκε το 1962. Είναι
σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και
προβολή των αρχών, των µεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου management.
Τα µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισµοί του ιδιωτικού
και του δηµόσιου τοµέα και φυσικά πρόσωπα ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά
στελέχη, επιχειρηµατίες, καθηγητές Πανεπιστηµίων και φοιτητές.
Στο πλαίσιο της ΕΕ∆Ε λειτουργούν πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται
το καθένα σε εξειδικευµένες λειτουργίες του management: Ελληνικό Ινστιτούτο
Marketing (ΕΙΜ), Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοικήσεως (ΙΟ∆), Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (Ι∆ΙΠ-ΠΥ), Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΕΙΠ) και Ινστιτούτο Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΙΜΑ∆).
Λειτουργούν, ακόµη, οι Τοµείς Ηγεσίας, Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηµατιών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης και Εταιρικών Υποθέσεων.
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε µεγαλύτερα Management Associations
παγκοσµίως, σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των
48 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 350.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 700.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα από 15.000 εκπαιδευτικά προγράµµατα, και το Μεταπτυχιακό της Πρόγραµµα πραγµατοποιείται σε 20 πόλεις της
χώρας και έχει περίπου 3.000 αποφοίτους.
Η στρατηγική και η δράση της αναπτύσσονται σε πέντε βασικούς πυλώνες: Εκπαίδευση, Ενηµέρωση, ∆ικτύωση, ∆ηµιουργία εργαλείων και υποδοµών και Επικοινωνία.
Οι δραστηριότητες της ΕΕ∆Ε εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ λειτουργεί
περιφερειακά τµήµατα στη Μακεδονία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο
και ∆υτική Ελλάδα µε έδρα την Πάτρα, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Ελλάδα µε
έδρα τη Λάρισα, και την Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο. ∆ραστηριοποιείται ακόµη στην
Κύπρο µέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑ∆Ε)
που ίδρυσε σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου.
Με πρωτοβουλία της έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν στην Ελλάδα το ALBA και η
Λέσχη Επιχειρηµατικότητας.
Τελικός στόχος της ΕΕ∆Ε είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, µέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους, καθώς και η προσφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
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στην Ελλάδα σύγχρονων ποιοτικών και εξειδικευµένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη
έµφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1998, είναι ένας από τους σηµαντικότερους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε
δραστηριότητες σε ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα ενέργειας και µε παρουσία
σε 10 χώρες. Οι µετοχές της διαπραγµατεύονται κυρίως στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και το Χρηµατιστήριο Αξιών Λονδίνου µέσω GDR και η κεφαλαιοποίησή της ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. ευρώ. Το 2009 ο κύκλος εργασιών
του Οµίλου ανήλθε σε 6,8 δισ. ευρώ και τα συγκρίσιµα καθαρά κέρδη σε 150 εκατ.
ευρώ. Μέτοχοι της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι το Ελληνικό ∆ηµόσιο
(35,5%), η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (39%), ενώ το υπόλοιπο
ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο ποσοστό, ύψους 25,5%, ανήκει σε θεσµικούς (16,7%)
και ιδιώτες (8,8%) επενδυτές.
Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του Οµίλου, συνεισφέροντας περισσότερο από το 70% του συνολικού ενεργητικού και των κερδών. Η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτει τρία από τα τέσσερα διυλιστήρια της Ελλάδας µε
72% µερίδιο στην αγορά πετρελαιοειδών.
Σηµαντική είναι η παρουσία του Οµίλου και στην εγχώρια λιανική αγορά πετρελαιοειδών, κατέχοντας το 21% του συνολικού λιανικού εµπορίου, µέσω της κατά
100% θυγατρικής εταιρείας ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Εντός Ελλάδας διαθέτει εκτεταµένο δίκτυο πρατηρίων καυσίµων (πάνω από 1.200), καθώς και ένα δυναµικό δίκτυο πωλήσεων βιοµηχανικών, ναυτιλιακών και αεροπορικών καυσίµων και λιπαντικών.
Η ολοκλήρωση της συµφωνίας εξαγοράς των εµπορικών δραστηριοτήτων της BP
Hellas (η οποία µετονοµάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΕ) ενισχύει ακόµη περισσότερο την ηγετική θέση του Οµίλου στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών. Η
συµφωνία περιλαµβάνει δίκτυο 1.200 πρατηρίων καυσίµων, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 170.000 m3, καθώς και τον τοµέα των εµπορικών και βιοµηχανικών πελατών της ΒΡ.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κυριαρχεί και στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης. Ο Όµιλος διαθέτει το µοναδικό διυλιστήριο της πΓ∆Μ και αποτελεί µία από τις κυρίαρχες εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών στην Κύπρο, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, την
πΓ∆Μ, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, τη Βοσνία και τη Γεωργία, µέσω ενός δικτύου
320 περίπου πρατηρίων.
Επιπλέον, ο Όµιλος διαθέτει το µοναδικό συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί σε ενοποιηµένη βάση µε τα διυλιστήρια του
Οµίλου. Το µερίδιο του Οµίλου στην εγχώρια αγορά ξεπερνά το 50%, ενώ οι εξαγωγές συνεισφέρουν περίπου 60% στο σύνολο των πωλήσεων. Τα κύρια προϊόντα
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που παράγονται είναι πολυπροπυλένιο, ΒΟΡΡ φιλµ, αλειφατικοί διαλύτες, ανόργανα και PVC.
Επίσης, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει πραγµατοποιήσει συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας µε την ιταλική εταιρεία EDISON, για τη δηµιουργία ενός από τους
κυρίαρχους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας στον ελλαδικό χώρο. Η πρόσφατη
ίδρυση της κοινής εταιρείας (50/50) ELPEDISON αποσκοπεί στη δηµιουργία χαρτοφυλακίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1.500-2.000 MW, εκ των
οποίων µια µονάδα δυναµικότητας 390 MW, µε χρήση φυσικού αερίου, είναι ήδη
σε λειτουργία, ενώ µια νέα µονάδα δυναµικότητας 420 MW αναµένεται να τεθεί σε
λειτουργία το 2010.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συµµετέχει κατά 35% στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ), που αποτελεί τον µοναδικό εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ∆ΕΠΑ κατέχει το 100% του ∆ΕΣΦΑ, ο οποίος διαθέτει και
λειτουργεί το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα, καθώς και το 51% των ΕΠΑ, οι
οποίες έχουν το δικαίωµα πώλησης φυσικού αερίου σε τοπικό επίπεδο.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη βασικών δικτύων
αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο Όµιλος είναι µέλος της κοινοπραξίας
που πρόκειται να κατασκευάσει και να διαχειριστεί τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης και, µέσω της κατά 35% συµµετοχής στη ∆ΕΠΑ, συµµετέχει έµµεσα στην
ανάπτυξη του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας, του αγωγού
φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (TGI) και του αγωγού ρωσικού φυσικού αερίου South Stream.
Τέλος, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιείται σε προγράµµατα έρευνας
και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Αίγυπτο, την Ελλάδα και το Μαυροβούνιο.
Κατά το τρέχον διάστηµα, το ερευνητικό πρόγραµµα εστιάζεται στην Αίγυπτο,
όπου µέσω Συµβάσεων Παραχωρήσεων ο Όµιλος είναι ο ∆ιαχειριστής (100%) στην
περιοχή West Obayed, ενώ συµµετέχει σε κοινοπραξία µε ποσοστό 30% στην περιοχή Mesaha της Άνω Αιγύπτου.
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LOULIS GROUP
Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1927 µε την
επωνυµία αρχικά «ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.», και από τότε έχει διανύσει
ιστορική διαδροµή 83 χρόνων.
Η έδρα της εταιρείας είναι στη Σούρπη Μαγνησίας (Λιµένας Λούλη, Τ.Κ. 370 08).
Το αντικείµενο εργασιών της εταιρείας επικεντρώνεται στην παραγωγή και εµπορία αλεύρων από άλεση σίτου, καθώς και σίκαλης, καλαµποκιού και κριθαριού.
Η εταιρεία παράγει 90 περίπου διαφορετικά είδη αλεύρων, τα οποία διατίθενται σε πέντε βασικές κατηγορίες πελατών:
• Αρτοποιεία, Βιοτεχνίες και Super Markets, που αποτελούν περίπου το 70%
των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.
• Βιοµηχανίες, που αποτελούν το 18% των συνολικών πωλήσεων της
εταιρείας. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται µεγάλες βιοµηχανίες του
χώρου των τροφίµων και ειδικότερα:
 Αρτοβιοµηχανίες
 Μπισκοτοβιοµηχανίες
 Μακαρονοβιοµηχανίες
• Βιοµηχανίες Ζωοτροφών και Κτηνοτρόφοι που κατέχουν το 8% των
συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.
• Εξαγωγές, που αποτελούν το 3% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας.
• ∆ηµόσιο, που αποτελεί το 1% του Κύκλου Εργασιών της εταιρείας.
Τα προϊόντα της εταιρείας χωρίζονται σε 8 κύριες κατηγορίες:
1. Τα άλευρα Αρτοποιίας που χωρίζονται σε 6 υποκατηγορίες (Τ. 70%, ∆υνατό,
Γερµανικό, Παραδοσιακό, Πίτας, Άσσος Μαλακός).
2. Τα Χωριάτικα άλευρα που χωρίζονται σε 5 υποκατηγορίες (Fino, Χονδρό, Extra
Fino, Χωριάτικο Ολικής, Ζυµωτό).
3. Τα άλευρα Πολυτελείας που χωρίζονται σε 17 υποκατηγορίες (Ζαχαροπλαστικής, Π. 55%, Κανταϊφιού, Φύλλου, Σφολιάτας, Τυρόπιτας Special, Extra Φύλλου,
Μπισκοτοποιίας, Super Αµερικής, Super K, Super Τσουρεκιού, Super, Ρεκόρ Φρυγανιάς, Riva, Ρεκόρ Μπουγάτσας, Ρεκόρ Φύλλου, Φαρινάπ).
4. Τα Ολικής Αλέσεως-Πιτυρούχα που χωρίζονται σε 8 υποκατηγορίες (Καλαµποκάλευρο, Σίκαλης Πετρόµυλου, Πιτυρούχο Moul-bie, T.90%, Κοµπλέ, Πολύκαρπο,
Σίκαλης Ενισχυµένο Moul-bie, Κριθάρι).
5. Σιµιγδάλι Ψιλό, Χονδρό και Μακαρονοποιίας.
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6. Έτοιµα Μίγµατα Αλεύρων (Pain de Seigle Noir, Le Ciapo, French Baguette, Campaillou, Baguette Viennoise).
7. Βιολογικά Άλευρα.
8. Τυποποιηµένα άλευρα σε συσκευασίες λιανικής (καταναλωτικά προϊόντα) µε το
ισχυρό και ιδιαίτερα αναγνωρίσιµο εµπορικό σήµα «ΜΥΛΟΙ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε., που είναι το πληρέστερο στην
ελληνική αγορά, περιλαµβάνει 3 υποκαταστήµατα πωλήσεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα) και το κεντρικό κατάστηµα της Σούρπης που εξυπηρετεί τις υπόλοιπες περιοχές. Παράλληλα, υπάρχει δίκτυο αντιπροσώπων στις µακρινές
χιλιοµετρικά περιοχές.
Στην ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. στην Ελλάδα απασχολούνται 245 εργαζόµενοι.
Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ελέγχει σήµερα περίπου το 21% της εγχώριας
αγοράς, ποσοστό πολύ υψηλότερο από αυτό του επόµενου ανταγωνιστή της.
Στην ελληνική αγορά, ο επιλιµένιος Μύλος στη Σούρπη Μαγνησίας, σε συνδυασµό µε τον επίσης επιλιµένιο Μύλο του Κερατσινίου, µεγαλώνουν τις οικονοµίες κλίµακας που έχουν ήδη επιτύχει, ισχυροποιώντας ακόµη περισσότερο τη
θέση τους στην εγχώρια αγορά και αυξάνουν το µερίδιό τους στις εξαγωγές αλεύρων στις διεθνείς αγορές, καθόσον πλέον πραγµατοποιούνται διά της θαλάσσιας
οδού χωρίς να µεσολαβεί διακίνηση µε φορτηγά που συµβάλλει στη δυσανάλογη
αύξηση του κόστους.
Η ευνοϊκή χωροταξική κατανοµή των µονάδων παραγωγής, σε συνδυασµό µε
ένα ευρύτατο δίκτυο αποθηκών και υποκαταστηµάτων, δίνουν µεγάλες δυνατότητες συνεργασίας και συµπληρωµατικότητας στις εταιρείες του Οµίλου, τόσο όσον
αφορά στην προµήθεια, αποθήκευση και διαχείριση των πρώτων υλών όσο και στις
πωλήσεις και στη διανοµή των έτοιµων προϊόντων.
Περισσότερες πληροφορίες
http://www.loulisgroup.com και http://www.alevri.com
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AEGEAN AIRLINES
• Η AEGEAN AIRLINES είναι η µεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα
µεταφέροντας το 2009 6,6 εκατοµµύρια επιβάτες.
• Η AEGEAN έχει γίνει αποδεκτή από τη µεγαλύτερη παγκόσµια αεροπορική
συµµαχία STAR ALLIANCE, µε αναµενόµενη ένταξή της τον Ιούνιο του 2010.
• Η εταιρία, έχοντας παραλάβει ήδη 22 ολοκαίνουργια Airbus Α320/321, λειτουργεί
σήµερα µε ένα συνολικό στόλο 32 αεροσκαφών.
• Η AEGEAN στα 10 χρόνια λειτουργίας της έχει δηµιουργήσει 2.500 νέες θέσεις
εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, παρέχοντας στο προσωπικό της συνεχή κατάρτιση
και µετεκπαίδευση. Η ανάπτυξη των ανθρώπων της, η εταιρική κουλτούρα συνεργασίας, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη µε προσφορά καινοτόµων υπηρεσιών,
καθώς και η αφοσίωση στις ανάγκες του επιβάτη είναι στο κέντρο της φιλοσοφίας
της.
• Στην πορεία των 10 χρόνων ιστορίας της, η Aegean έχει βραβευθεί έξι φορές από
τoν European Regions Airline Association (ERA) σε αναγνώριση της απόδοσής της,
της εµπορικής επιτυχίας και της αφοσίωσής της στην ικανοποίηση των πελατών.
Επιπλέον, η εταιρία έχει βραβευθεί επανειληµµένα από το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών ως ο σπουδαιότερος συντελεστής στην αύξηση της κίνησης επιβατών του αεροδροµίου. Τέλος, έχει επίσης διακριθεί µε το βραβείο Skytrax World Airline, ως η
καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρία της Ευρώπης για το 2009.
• Με την προσθήκη νέων προορισµών καλύπτει πλέον τους δηµοφιλέστερους προορισµούς της Ευρώπης. Πραγµατοποιεί περισσότερες από 200 πτήσεις την ηµέρα
σε 50 δροµολόγια εσωτερικού και εξωτερικού.
• Μέσω των ναυλωµένων πτήσεων, η AEGEAN καθίσταται γέφυρα σύνδεσης όλης
της Ευρώπης µε την Ελλάδα για 50 επιπλέον προορισµούς, συνεισφέροντας τα µέγιστα στον ελληνικό τουρισµό και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Για τη λειτουργία του τµήµατος charter η εταιρεία διαθέτει 5 αεροσκάφη, 3 εκ των
οποίων έχουν έδρα το Ηράκλειο.
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INFO-QUEST
Στην 30ετή πορεία της στην Πληροφορική, η Info-Quest έχει πρωταγωνιστικό
ρόλο στην ελληνική αγορά. Με πυρήνα την Info-Quest και χάρη στην επιτυχηµένη
πορεία της, δηµιουργήθηκε ένας από τους ισχυρότερους επιχειρηµατικούς οµίλους
της χώρας. Σήµερα ο Όµιλος Εταιρειών Info-Quest δραστηριοποιείται στην Πληροφορική, τις Ταχυµεταφορές και την παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές,
απασχολώντας 1.500 υπαλλήλους και παρουσιάζοντας κύκλο εργασιών 402 εκατ.
ευρώ κατά το 2009. Οι εταιρείες της Info-Quest προσφέρουν ένα αξιοσηµείωτο για
τα ελληνικά δεδοµένα εύρος προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών.
Εισηγµένη στο Χ.Α. από το 1998, η εταιρεία διαθέτει εργατικό δυναµικό 400 περίπου ατόµων και ο κύκλος εργασιών της, για το 2009, ανήλθε στα 211 εκατ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες της Info-Quest ακολουθούν τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς τεχνολογίας σε διεθνή κλίµακα και συνοψίζονται στα εξής:
• ∆ιανοµή προϊόντων υλικού και λογισµικού των πλέον αξιόλογων στο είδος τους
διεθνών κατασκευαστών στην ελληνική αγορά: Έχοντας συνάψει συµφωνίες συνεργασίας µε τους µεγαλύτερους παγκοσµίως κατασκευαστές, η Info-Quest τροφοδοτεί και στηρίζει όλο το εύρος της ελληνικής αγοράς, τόσο µε προϊόντα ταχείας
κυκλοφορίας όσο και µε προϊόντα προστιθέµενης αξίας και τη µεγαλύτερη τεχνική
υποστήριξη. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αποσπά συνεχώς διακρίσεις για το έργο της,
µε πλέον πρόσφατη την ανάδειξή της από την IT Europa ως «European Distributor
of the Year 2010».
• Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης σε πανελλαδικό επίπεδο: Με το πλέον άρτια
οργανωµένο και µε πιστοποιηµένες γνώσεις τεχνικό τµήµα, µε µηχανογραφικά συστήµατα αυτοµατοποιηµένης διαχείρισης κλήσεων (Help Desk) και δύο κέντρα
Τεχνικής Υποστήριξης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Info-Quest είναι σε θέση να
προσφέρει πανελλαδικά τεχνική κάλυψη, έχοντας δηµιουργήσει ένα δίκτυο συνεργατών (Quest Service Centers) σε όλη την Ελλάδα. Όλες οι διαδικασίες και οι
ποιοτικοί έλεγχοι που πραγµατοποιούνται στα εργαστήρια της Info-Quest είναι πιστοποιηµένες κατά ISO 9001:2000, ενώ η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ταχύτητα
απόκρισης των τεχνικών υπηρεσιών έχουν αναγνωριστεί ευρύτερα.
• Συναρµολόγηση Quest PC και Quest Server: Πρωτοπορώντας στην καθιέρωση
της πρώτης αυτοµατοποιηµένης γραµµής συναρµολόγησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα, το 1991, συναρµολόγησε περισσότερα από 50.000 µηχανήµατα το 2009, ενώ ήταν ο πρώτος υπολογιστής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που
πιστοποιήθηκε από τη Microsoft για τα Windows 7.
• Ανάπτυξη δικτύου U: Με στόχο να βοηθήσει τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
να αξιοποιήσουν αποτελεσµατικότερα τις νέες τεχνολογίες, η εταιρεία επένδυσε
στην ανάπτυξη του U, ενός εξειδικευµένου δικτύου, το οποίο στηρίζεται σε ένα
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σύγχρονο µοντέλο λειτουργίας, που εξασφαλίζει την ταχύτητα, την ποιότητα, την
εξειδίκευση, την εξυπηρέτηση και την οικονοµικότητα που απαιτεί η εποχή µας.
Τα προϊόντα, οι λύσεις και οι υπηρεσίες του U παρέχονται από:
• Το πανελλαδικό δίκτυο καταστηµάτων U, µε εξειδικευµένη τεχνογνωσία,
µεγάλη εµπειρία στην παροχή λύσεων, έµφαση στην άµεση εξυπηρέτηση και
προηγµένη υποστήριξη.
• Το ηλεκτρονικό κατάστηµα www.you.gr, για συνεχή πρόσβαση σε µεγάλη
γκάµα επώνυµων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές.
• Το εξειδικευµένο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών της InfoQuest στη γραµµή 801 801 9000.
Μέσω του U διατίθενται τα παρακάτω προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες:
Προϊόντα: Επώνυµα προϊόντα τεχνολογίας, hardware και περιφερειακά, software
και προϊόντα προστιθέµενης αξίας, gadgets, προϊόντα εικόνας, ήχου και gaming και
προϊόντα τηλεφωνίας διατίθενται σε µεγάλη ποικιλία και ανταγωνιστικές τιµές.
Λύσεις: Προσφέρονται λύσεις οργάνωσης γραφείου µικρής και µεσαίας επιχείρησης, λύσεις ψυχαγωγίας για διαµοιρασµό οπτικοακουστικών αρχείων βασισµένες
σε προϊόντα Apple, λύσεις οικονοµικής τηλεφωνίας αλλά και tailor-made λύσεις
για κάθε επαγγελµατική ανάγκη.
Υπηρεσίες: Υποστηρίζοντας τον τελικό χρήστη, αλλά και τη µικρή και µεσαία επιχείρηση, προσφέρονται υπηρεσίες εγκατάστασης, αναβάθµισης και επισκευής στο
χώρο του πελάτη ή στα καταστήµατα του δικτύου U, καθώς και επέκταση εγγυήσεων των προϊόντων.
Κέντρο Επιχειρηµατικών Λύσεων της Info-Quest, όπου εξειδικευµένες οµάδες presales & after-sales παρέχουν προηγµένες state-of-the-art λύσεις πληροφορικής και
επικοινωνιών για την επιχειρηµατική αγορά.
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E-SHOP.GR
Η e-shop.gr αποτελεί ανώνυµη εταιρεία ηλεκτρονικού εµπορίου και παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου, µε έτος ίδρυσης το 1998. Έπειτα από µια δωδεκαετή περίοδο έντονης ανάπτυξης, είναι πλέον κυρίαρχη στην αγορά ηλεκτρονικού εµπορίου
διαθέτοντας ολοκληρωµένα συστήµατα υπολογιστών µε το σήµα Innovator™ καθώς
και ό,τι άλλο χρειάζεται ο καταναλωτής από hardware, software, περιφερειακά, ήχο
και εικόνα, κινητή τηλεφωνία, βιβλία, παιχνίδια κ.λπ. Η e-shop.gr διαθέτει πλέον
πάνω από 15 διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες, συναρµολογεί στα µέτρα του πελάτη περισσότερους από 2.500 υπολογιστές desktop και laptop Innovator το µήνα,
ενώ πλέον αποστέλλει περισσότερες από 5.500 παραγγελίες καθηµερινά. Σε συνέχεια της ηλεκτρονικής της παρουσίας, διατηρεί δίκτυο 70 καταστηµάτων πανελλαδικά που λειτουργεί συµπληρωµατικά και συνεχώς αναπτύσσεται. Οι καταναλωτές
έχουν τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν τις παραγγελίες τους ηλεκτρονικά, σε
κάποιο από τα φυσικά καταστήµατα και µέσα από το τηλεφωνικό µας κέντρο.
Σταθερή πολιτική της εταιρείας είναι να εξασφαλίζει στους καταναλωτές τις χαµηλότερες τιµές της αγοράς, αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα χαµηλά λειτουργικά της έξοδα, ως κατάστηµα ηλεκτρονικού εµπορίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την
υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρουν τα επώνυµα προϊόντα.
Πέρα από τις χαµηλές τιµές, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να παρέχει στον καταναλωτή την επιλογή µιας ποικιλίας προϊόντων, αλλά και την ευκολία να παραγγείλει οποιαδήποτε στιγµή της ηµέρας, όποια µέρα της εβδοµάδας, και να παραλάβει
στο χώρο του. Από τις προνοµιακές τιµές επωφελούνται, εξίσου, τόσο οι κάτοικοι
των αστικών κέντρων όσο και της επαρχίας, αφού οι χαµηλές τιµές του site ισχύουν
και στα φυσικά καταστήµατα. Επιπλέον, οι υπηρεσίες και οι εγγυήσεις που προσφέρονται δείχνουν το ενδιαφέρον της εταιρείας τόσο πριν όσο και µετά την πώληση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εγγύηση άµεσης αντικατάστασης, µε βάση την
οποία ο φορητός υπολογιστής που θα υποστεί βλάβη hardware δεν επιδιορθώνεται
αλλά αντικαθίσταται άµεσα µε καινούργιο, χωρίς επιπλέον αναµονή.
Έδρα της εταιρείας παραµένουν τα γραφεία µας στο Χαλάνδρι, όπου λειτουργεί
και το πρώτο µας φυσικό κατάστηµα. Οι κεντρικές αποθήκες και οι υπόλοιπες βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες όπως η διακίνηση, το service και η συναρµολόγηση Η/Υ Innovator στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, 10.000 τ.µ., στο Μενίδι
Αττικής. Οι επενδύσεις σε κτιριακές υποδοµές, συστήµατα µηχανογράφησης, εσωτερικής οργάνωσης και σε ποιοτική εκπαίδευση των εργαζοµένων υπογραµµίζουν
την πολιτική της εταιρείας για συνεχή ανάπτυξη και σφραγίζουν τη δέσµευση του eshop.gr για διαρκή βελτίωση.
Ιστορική εξέλιξη
1998: Τα αδέλφια Κώστας και Σίµος Μαυροειδής µαζί µε τον συµφοιτητή τους στο
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Πολυτεχνείο Απόστολο Αποστολάκη ιδρύουν το e-shop.gr στα πρότυπα της amazon.com, µε σκοπό να χρησιµοποιήσουν το Internet για πωλήσεις από απόσταση (On
line shopping). Η e-shop.gr στεγάζεται στο Μαρούσι, στο υπόγειο του σπιτιού των
ιδιοκτητών που φιλοξένησε την εταιρεία για 6 χρόνια.
2002: Η εταιρεία προχωρά και στην κατασκευή desktop και laptop στα µέτρα του πελάτη, προσφέροντας τη δυνατότητα build to order, µέσω του brand Innovator που
εισάγει αποκλειστικά.
2003: Η εταιρεία έπειτα από 5 χρόνια ανάπτυξης παρουσιάζει κερδοφορία, ενώ έχει
ήδη ξεκινήσει η επέκταση από βιβλία και cd σε νέες προϊόντικές κατηγορίες, που δίνουν έµφαση στα είδη τεχνολογίας.
2004: Η e-shop.gr µετακοµίζει τα κεντρικά της γραφεία στο Χαλάνδρι, ενώ επενδύει
σε κεντρικές αποθήκες 10.000 τ.µ. στο Μενίδι Αττικής. Η επένδυση αυτή αυξάνει
τους χρόνους παράδοσης και δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης µεγαλύτερου αριθµού παραγγελιών. Παράλληλα, το πρώτο e-shop point δηµιουργείται µε σκοπό τη
γρηγορότερη εξοικείωση του κόσµου µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και άρα την ταχύτερη ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ γίνεται η πρώτη επίσηµη ανανέωση του website.
2005: Ιδρύεται ανεξάρτητο τµήµα b2b για την εξυπηρέτηση των εταιρικών πελατών.
Ο ρυθµός ανάπτυξης ξεπερνά το 100% και το e-shop.gr γίνεται αγαπηµένο θέµα των
ΜΜΕ και case study πανεπιστηµιακών εργασιών.
2006: Ανοίγει κατάστηµα e-shop point στην ιστορική περιοχή Στουρνάρη, και το eshop.gr βραβεύεται ως κορυφαία εταιρεία στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν από το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών και τον υπουργό Οικονοµικών.
2008: Η εταιρεία επεκτείνεται και στην Κύπρο, ανοίγοντας παράλληλα και το πρώτο
e-shop point στη Λεµεσό. Σήµερα λειτουργούν 4 φυσικά καταστήµατα. Τον ∆εκέµβριο του 2008 και ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων, το e-shop.gr πραγµατοποιεί πωλήσεις-ρεκόρ δεχόµενο µια παραγγελία ανά 3 δευτερόλεπτα.
2009-Σήµερα: Η εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία έπειτα από µια 12ετή περίοδο ανάπτυξης και έχοντας πλέον στο ιστορικό της πλήθος βραβείων και διακρίσεων.
Η e-shop.gr είναι πλέον κυρίαρχη στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου, έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη του αγοραστικού κοινού µε την καινοτοµία και την αξιοπιστία
της.
Σήµερα:
• 120.000 µοναδικοί επισκέπτες µπαίνουν στο www.e-shop.gr κάθε µέρα.
• Πάνω από 5.500 παραγγελίες εξυπηρετούνται καθηµερινά.
• Το δίκτυο των e-shop points περιλαµβάνει 70 καταστήµατα στην Αθήνα
και 4 στην Κύπρο.
• Οι προϊοντικές κατηγορίες του e-shop.gr ξεπερνούν τις 15.
• Το 90% των παραγγελιών παραδίδεται την επόµενη µέρα.
• Η εταιρεία έχει εξυπηρετήσει πάνω από 500.000 ευχαριστηµένους πελάτες.
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MAD
Το Mad, το µοναδικό ελληνικό µουσικό κανάλι, ξεκίνησε να λειτουργεί στις 6
Ιουνίου 1996 και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιµα µουσικά brands
στην Ελλάδα.
Σήµερα το Mad αποτελεί τον µεγαλύτερο οργανισµό Music & Media Services
στην Ελλάδα, λειτουργώντας και διαχειρίζοντας σε καθηµερινή βάση, πέραν του
Mad TV, πέντε τηλεοπτικά κανάλια (Mad Greek/Nova, Mad BG/Βουλγαρία, Mad
World/UBI/Αυστραλία, Blue Channel/ANT1 Satellite/USA, GNet/Goody’s/Ελλάδα),
τον ραδιοφωνικό σταθµό Mad Radio 106,2, 5 interactive µουσικά ραδιόφωνα (Mad
Music/Nova), internet sites (www.mad.tv, www.momad.gr, κ.ά.).
Επιπλέον, στις δραστηριότητες του Mad περιλαµβάνεται η κυκλοφορία, σε συνεργασία µε την Wind, της νεανικής καρτοκινητής Mo’Mad, αλλά και η διοργάνωση µεγάλων event και ενεργειών, όπως τα ετήσια µουσικά βραβεία Mad Video
Music Awards, το συνέδριο για τη µουσική βιοµηχανία Athens Music Forum, τις συναυλίες Mad Secret Concerts και Mad Live in Athens, κ.ά.
Το Mad παρέχει, επίσης, µια σειρά από B2C & B2B µουσικές υπηρεσίες όπως τα
Mad Full Tracks (υπηρεσία για download ολόκληρων µουσικών κοµµατιών σε συνεργασία µε την Wind, Mad Scanner (υπηρεσία αναγνώρισης µουσικής µέσω κινητού τηλεφώνου σε συνεργασία µε την Vodafone, την Wind, την Q και το
Mo’Mad), το Mad Shop (δικτυακό CD shop), την υπηρεσία Mad Melody (παροχή
µουσικών προγραµµάτων σε επαγγελµατικούς χώρους), real time video streaming
του προγράµµατος του Mad TV για 2G & 3G κινητά και mobile content ((ringtones, logos, MMS) σε όλες τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας (Wind, Vodafone, Cosmote), κ.ά.
Mad TV, Εθνικής Αντιστάσεως & Ε. Κωστοπούλου, Παλλήνη 153 51, Τηλ.: 210
6665669, Fax: 210 66 65 812, www.mad.tv
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NOVA ΣΠΟΡ FM 94,6
Από το 1996, ο NovaΣΠΟΡ FM 94,6 µε εγκυρότητα, αντικειµενικότητα, αµεσότητα και ταχύτητα ενηµερώνει και ψυχαγωγεί τους ακροατές απολαµβάνοντας
την αποδοχή και την εµπιστοσύνη τους.
Σήµερα, είναι ο πλέον επιτυχηµένος αθλητικός ραδιοφωνικός σταθµός της Ελλάδας. Η συγκέντρωση και διατήρηση στο δυναµικό του των κορυφαίων αθλητικών συντακτών αναδεικνύει τον NovaΣΠΟΡ FM στη σταθερά του χώρου των
αθλητικών ΜΜΕ. Κατέχει τη δεύτερη θέση ακροαµατικότητας ανάµεσα σε όλους
τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, ενώ διατηρεί την πρώτη θέση στο αντρικό κοινό
πανελλαδικά.
Στον NovaΣΠΟΡ FM 94,6 απευθυνόµαστε σε όσους αγαπούν τον αθλητισµό.
Επιθυµούµε οι ακροατές µας να ζουν αθλητικά, να συµµετέχουν ενεργά στο πρόγραµµα του σταθµού και κυρίως να παρακολουθούν τα αθλητικά όχι µόνο ως «θεατές», µε σκοπό το κοινό µας να έχει κριτική σκέψη και σφαιρική άποψη.
Πρωταγωνιστική είναι η παρουσία του και στo διαδίκτυο µε ένα εκ των τριών
δηµοφιλέστερων ελληνικών sites, το www.sport-fm.gr, όπου πρωτοποριακές εφαρµογές όπως η ΣΠΟΡ FM web TV και η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση προσελκύουν µεγάλο αριθµό επισκεπτών.
Μέλος του οµίλου του NovaΣΠΟΡ FM είναι και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Από το 1994 που ιδρύθηκε είναι το πλέον καταξιωµένο Κέντρο ∆ηµοσιογραφίας στην Ελλάδα και απευθύνεται σε όσους θέλουν να γίνουν επαγγελµατίες
∆ηµοσιογράφοι του Αθλητικού Ρεπορτάζ, παρέχοντας πρακτική εξάσκηση στα
ΜΜΕ του NovaΣΠΟΡ FM και της SPORTDAY. ∆ιευθύνεται και στελεχώνεται από
επώνυµους και καταξιωµένους επαγγελµατίες Αθλητικούς Συντάκτες της χώρας, µε
επικεφαλής τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο. Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ παρέχει
τη δυνατότητα Εντατικών Σπουδών διάρκειας ενός (1) έτους για φοιτητές και απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

43

16os 1-53:Layout 1

5/20/10

1:25 PM

Page 45

GREEKBOOKS.GR
Από το παράθυρο του υπολογιστή στην πόρτα σας
Το εταιρικό προφίλ
Το greekbooks.gr, το ηλεκτρονικό πολυκατάστηµα της Imako Media Α.Ε., ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1999 ως επιχειρηµατική µονάδα της εταιρείας Greek Geeks
A.E. Στο χρόνο ίδρυσής του ήταν µία καινοτοµική προσπάθεια «ηλεκτρονικού επιχειρείν» µε εξειδίκευση πρωτογενώς στις πωλήσεις ελληνόγλωσσων βιβλίων.
Τον Ιούλιο του 2008 ο υφιστάµενος κλάδος του ηλεκτρονικού εµπορίου της
Greek Geeks απορροφήθηκε από την 100% θυγατρική εταιρεία της ΙΜΑΚΟ MEDIA
A.E., Π Εκδοτική Α.Ε, το αποτέλεσµα της οποίας είναι η κατοχή από την ΙΜΑΚΟ
MEDIA A.E. του 51% και από την Greek Geeks του 49% της Π Εκδοτική Α.Ε.
Σήµερα στο προϊοντικό µίγµα του µεγαλύτερου & δηµοφιλέστερου e-πολυκαταστήµατος ανήκουν - εκτός από τα βιβλία- DVDs, CDs, Games, ∆ώρα, Είδη Hobby
και Γραφείου, Κοσµήµατα και Βρεφικά & Παιδικά είδη, ενώ η λίστα διαρκώς εµπλουτίζεται µε είδη που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και επιθυµίες των πελατών
του, ξεπερνώντας πλέον τους 230.000 κωδικούς.
Η εικόνα
Η πρώτη επιβράβευση ήρθε στα Web Awards 2000, όταν τιµήθηκε µε το Πρώτο
Βραβείο για Best e-Shop Site.
Το greekbooks.gr πλέον χαρακτηρίζεται leader σε ό,τι αφορά στα ελληνικά online καταστήµατα, µε πελάτες και αναγνωρισιµότητα όπου υπάρχει Ελληνισµός.
Οι επισκέπτες το 2009 ξεπέρασαν τους 4.000.000, ενώ το τρέχον έτος εξακολουθεί να παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη τόσο σε επισκεψιµότητα όσο και
σε πωλήσεις.
Η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία προς τους
πελάτες της, αλλά και προς τους προµηθευτές/ συνεργάτες της, επιβεβαιώνεται από
το πλούσιο πελατολόγιό της και από την εικόνα αξιοπιστίας που έχει χτίσει όλα
αυτά τα χρόνια σε προµηθευτές και συνεργάτες.
Η αποστολή
Στόχος του greekbooks.gr είναι, να αποτελεί για το σύνολο του Ελληνισµού,
που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο για τις αγορές του, τον πληρέστερο, λειτουργικότερο και ποιοτικότερο σε προϊόντα και εξυπηρέτηση e- προορισµό αγορών.
Σκοπός είναι να καθιερωθεί στην αντίληψη του κοινού ως η πρώτη, δυναµικότερη και ποιοτικότερη επιλογή του για αξιόπιστες αγορές στο Internet.
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KARIERA.GR
Λίγα λόγια για την εταιρία µας
Η εταιρία Καριέρα Α.Ε. ιδρύθηκε το 1997 από µια οµάδα ιδιαίτερα νέων
ανθρώπων, µε στόχο την κάλυψη των κενών στην ενηµέρωση σχετικά µε την αγορά
εργασίας και την υποστήριξη των νέων που αναζητούν εργασία. Μέσα στα χρόνια
που ακολούθησαν, η εταιρία έθεσε τη βάση για τη µετεξέλιξή της σε έναν οργανισµό
ευέλικτο και γρήγορα αναπτυσσόµενο, σχεδιάζοντας διαρκώς νέα προϊόντα και
υπηρεσίες καριέρας, που ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες ανάγκες του δυναµικού
χώρου της αγοράς εργασίας. Από τον Φεβρουάριο του 2006 αποτελεί µέλος του
ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών). Το kariera.gr είναι το ηγετικό
on-line recruitment site στην Ελλάδα. Από τον Οκτώβριο του 2007 αποτελεί µέλος
του δικτύου του CareerBuilder.com, του µεγαλύτερου site για την αγορά εργασίας
στις ΗΠΑ. Η συνεργασία προσθέτει στο kariera.gr χιλιάδες νέους υποψηφίους σε
διεθνές επίπεδο, ενώ καθιστά την Ελλάδα ως χώρα για τα Headquarters South Eastern Europe (µε επίβλεψη σε Ρουµανία και Ιταλία).
Προϊόντα/υπηρεσίες
• kariera.gr – το µεγαλύτερο job site στην Ελλάδα.
• Ηµέρες Καριέρας – η µεγαλύτερη συνάντηση νέων, επιχειρήσεων και
εκπαιδευτικών φορέων στην Ελλάδα και Interview Days: Κλαδικές ηµέρες
προσλήψεων µε ραντεβού/συναντήσεις επιχειρήσεων (συγκεκριµένου
κλάδου) και υποψηφίων.
• «Οδηγός Καριέρας» - µια ετήσια πολυτελής έκδοση για την αγορά εργασίας.
• «Hominum Opus»: ∆ωρεάν δεκαπενθήµερο ηλεκτρονικό περιοδικό µε
θέµατα σχετικά µε τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού και το
management γενικότερα.
• Business Seminars: εκπαιδευτικά σεµινάρια προσωπικής ανάπτυξης και
εξειδίκευσης.
Όραµα – Ευρύτερος σκοπός της εταιρίας µας
Αρχικά ξεκινήσαµε µε το: «Να γίνουµε ο µεγαλύτερος και πιο αναγνωρίσιµος φορέας εργασίας για την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, προσφέροντας άριστη ποιότητα
υπηρεσιών σε εργαζοµένους και εργοδότες». Πιο συγκεκριµένα, να συνδέσουµε στη
συνείδηση τόσο των νέων υποψηφίων όσο και των εταιριών τη λέξη «καριέρα» µε τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Ωστόσο, ο ευρύτερος σκοπός της εταιρίας µας πλέον
είναι να φροντίσουµε ώστε να βρεθεί «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη
θέση!». Αυτό θέλουµε να γίνει µε ευχάριστο τρόπο και από ανθρώπους που θα έχουν
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οπωσδήποτε τις ακόλουθες «έξι ιδιότητες στον χαρακτήρα τους».
Ανθρώπινο δυναµικό
Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρίας µας απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οι
οποίοι µε επαγγελµατισµό και σοβαρότητα, αλλά ταυτόχρονα µε πολλή όρεξη και
µεράκι, εργάζονται µε στόχο την επίτευξη του εταιρικού οράµατος. Ως εταιρία δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, την παιδεία, τα προσωπικά
χαρακτηριστικά και την καλλιέργεια των συνεργατών µας, δεν εµµένουµε τόσο στα
τυπικά προσόντα, ενώ πιστεύουµε ιδιαίτερα στη δυναµική της οµάδας, στοιχείο
που αποτυπώνει κατά µεγάλο βαθµό την εταιρική µας κουλτούρα, µε το µότο µας
να είναι «Ιστορία γράφουν οι παρέες».
Οι «έξι ιδιότητες του χαρακτήρα» των ανθρώπων µας είναι οι ακόλουθες:
• Φρέσκοι
• Παθιασµένοι
• Ικανοί
• Να δείχνουν και να εµπνέουν εµπιστοσύνη
• Ευθείς
• Σαγηνευτικοί.
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ZHTEITAI.GR
Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR είναι ένας από τους µεγαλύτερους διαδικτυακούς τόπους της
Ελλάδας για την αναζήτηση εργασίας στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα. Mας
εµπιστεύονται περίπου 2,5 εκατοµµύρια χρήστες ετησίως.
Οι επισκέπτες µπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για κενές θέσεις εργασίας
σε δηµόσιους οργανισµούς, δήµους, νοµαρχίες, υπουργεία, αλλά και σε µεγάλες
εθνικές, πολυεθνικές ή µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
χώρα µας.
Εύχρηστοι, ειδικά διαµορφωµένοι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, παρουσιάζουν ανά
ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, όλες τις προκηρύξεις του δηµοσίου που είναι σε εξέλιξη,
ώστε οι υποψήφιοι να µπορούν να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικαιολογητικά τους.
Επιπλέον, οι επισκέπτες µπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για υποτροφίες
και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιδοτούµενα προγράµµατα κατάρτισης, e-learning, επαγγελµατικό προσανατολισµό και
σεµινάρια.
Παρουσιάζονται, επίσης, όλα τα τελευταία νέα από την ελληνική και διεθνή
επιχειρηµατική αγορά, ώστε οι χρήστες να µπορούν ν’ αναζητήσουν ειδήσεις για το
επαγγελµατικό µέλλον τους, τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώµατά τους αλλά
και τις τάσεις της αγοράς.
Ιδιωτικές επιχειρήσεις µπορούν να καταχωρήσουν ∆ΩΡΕΑΝ τις µικρές τους
αγγελίες. Υποψήφιοι εργαζόµενοι τα βιογραφικά τους σηµειώµατα.
Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους διοργανώνει µε επιτυχία ανοικτές εκδηλώσεις στο κοινό, σε συνεργασία µε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, µε
αντικείµενο τα εργασιακά, ασφαλιστικά, αναζήτηση εργασίας, προσλήψεις στο δηµόσιο, επαγγελµατικό προσανατολισµό, επιχειρηµατικότητα, συµβουλευτική κ.ά.
Το «ΖΗΤΕΙΤΑΙ» είναι η πρωτοποριακή και µοναδική εκποµπή του ελληνικού
ραδιοφώνου που ασχολείται µε όλα τα παραπάνω θέµατα. Από το 2001, ο δηµοσιογράφος Σπύρος Φρεµεντίτης και η οµάδα του, αναδεικνύουν θέµατα εύρεσης
εργασίας, εκπαίδευσης, επιχειρηµατικότητας, επαγγελµατικού προσανατολισµού
και κατάρτισης.
Το «ΖΗΤΕΙΤΑΙ» εκπέµπει καθηµερινά στις 18:00 από τη δηµόσια ραδιοφωνία
ΝΕΤ 105,8.
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AIESEC
Η AIESEC αποτελεί το διεθνές δίκτυο για νέους να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τις ικανότητες και δυνατότητές τους µε σκοπό να έχουν θετική επιρροή
στην κοινωνία. Παρούσα σε περισσότερες από 100 χώρες και πάνω από 1.100 πανεπιστήµια, αποτελεί τον µεγαλύτερο διεθνή φοιτητικό, εκπαιδευτικό, µη κοµµατικό και µη κερδοσκοπικό οργανισµό.
Η AIESEC διοικείται αποκλειστικά από φοιτητές και πρόσφατους πτυχιούχους,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ηγετικές τους
ικανότητες, καθοδηγώντας τον οργανισµό προς το όραµά του, και ταυτόχρονα να
εφαρµόζουν πρακτικά τις γνώσεις που κερδίζουν από το πανεπιστήµιο.
Επίσης, τα µέλη του οργανισµού έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να συνεργαστούν και να διασκεδάσουν µε φοιτητές από όλο τον κόσµο, συµµετέχοντας είτε
σε συνέδρια τα οποία διοργανώνονται από τα ίδια τα µέλη της AIESEC, είτε στο
πρόγραµµα ανταλλαγής της AIESEC, µέσω του οποίου µπορούν να ζήσουν και να
εργαστούν (εθελοντικά ή επί πληρωµή) σε µία από τις 100 χώρες του δικτύου της
από ενάµιση µήνα µέχρι και έναν χρόνο.
Τέλος, η AIESEC παρέχει την ευκαιρία στα µέλη της να ασχοληθούν µε επίκαιρα
κοινωνικά και επιχειρηµατικά θέµατα, τα οποία ενδιαφέρουν πολλούς νέους της
εποχής µας και έχουν άµεση επίδραση στο κοινωνικό περιβάλλον. Τα µέλη της
AIESEC µπορούν να ενηµερωθούν γύρω από αυτά τα θέµατα, αλλά και να ενηµερώσουν µέσω της συµµετοχής ή και της συνδιοργάνωσης δραστηριοτήτων βασισµένων εξολοκλήρου σε αυτά.
Η AIESEC στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή εκπροσωπείται σε επτά πανεπιστήµια.
Πιο συγκεκριµένα στα:
¿ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
¿ Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
¿ Πανεπιστήµιο Πειραιώς
¿ Πανεπιστήµιο Μακεδονίας
¿ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
¿ Πανεπιστήµιο Αιγαίου
¿ Πανεπιστήµιο Πάτρας.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.AIESEC.gr
Για ερωτήσεις στέλνετε mail στο info@aiesec.gr ή τηλεφωνείτε στο
211 – 7109047 (Τηλέφωνο γραφείου).
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Επιτροπή Αξιολόγησης:
16ου economia
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ελένη ∆ενδρινού-Λουρή,
καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Νίκος Καραµούζης,
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς, τµήµα τραπεζικής χρηµατοοικονοµικής
διοικητικής, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος Οµίλου EUROBANK EFG
Λίτσα Παναγιωτοπούλου,
διευθύνουσα σύµβουλος της OTEAcademy
Ιωάννης Σωτηρόπουλος,
γενικός διευθυντής ∆υτικών Βαλκανίων, VIVARTIA S.A.
Κλάδος Αρτοποιίας & Ζαχαρωδών
Ειδικός σύµβουλος:
Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου economia
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1o βραβείο
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Οικονοµικό Πανεπιστήµο Αθηνών

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η περίοδος δηµοσιονοµικής κατάστασης που διανύει σήµερα η Ελλάδα είναι µια από
τις πιο δύσκολες στη σύγχρονη ιστορία της. Ένα χρόνο πριν, η παγκόσµια οικονοµική κρίση προκάλεσε σηµαντική µείωση των διαθέσιµων κεφαλαίων στις χρηµαταγορές, καθώς
οι επενδυτές, βλέποντας µεγάλες τράπεζες να αντιµετωπίζουν προβλήµατα κεφαλαιακής
επάρκειας και να πτωχεύουν, άρχιζαν να εξετάζουν πιο προσεκτικά τις τοποθετήσεις τους
ρίχνοντας περισσότερο βάρος στον κίνδυνο. Η αντίληψη αυτή επεκτάθηκε και στην αγορά κρατικών οµολόγων, περιορίζοντας τις δυνατότητες αναχρηµατοδότησης υπερχρεωµένων χωρών όπως η Ελλάδα. Σαν να µην έφτανε αυτό, η σηµαντική αναθεώρηση του δηµοσίου ελλείµµατος προς τα πάνω τον Οκτώβριο του 2009 προκάλεσε την έντονη αµφισβήτηση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας της Ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Αποτέλεσµα ήταν η εκτίναξη των spreads των ελληνικών οµολόγων, που µε τη σειρά της έδωσε το έναυσµα για να ξεκινήσει µια µαραθώνια προσπάθεια αποκατάστασης των δηµοσιονοµικών της Ελλάδας.
Η εν λόγω εργασία επιχειρεί να δώσει ένα ρεαλιστικό πλαίσιο µέτρων που µπορούν
να αντιµετωπίσουν δραστικά ορισµένα από τα προβλήµατα όχι µόνο του σήµερα αλλά και
του αύριο, και συγχρόνως να επισηµάνει κάποιες από τις πιο αξιόλογες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες της επόµενης δεκαετίας που οι συγγραφείς της διαβλέπουν.
Κατά την πρόσφατη επταετή αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, µείζονα ζητήµατα όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, το ζήτηµα της κοινωνικής πρόνοιας και το εκπαιδευτικό αντιµετωπίστηκαν µε µη αποτελεσµατικό τρόπο. Παράλληλα, στην
πορεία αυτή η ελληνική οικονοµία αντί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να αποκτήσει έναν περισσότερο εξωστρεφή προσανατολισµό και να αναβαθµιστεί τεχνολογικά,
στηρίχτηκε κυρίως στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης επιβαρύνοντας σηµαντικά τα δηµοσιονοµικά της. Το υψηλό, τα τελευταία χρόνια, έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει την υστέρηση των εθνικών της αποταµιεύσεων σε σχέση µε τις
εθνικές επενδύσεις, ο συνδυασµός της µεγάλης γραφειοκρατίας και των φαινοµένων διαφθοράς αιτιολογεί τη χαµηλή της θέση στους διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας, ενώ
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η προσκόλληση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προς τους καταναλωτές ερµηνεύεται ως ένα χαρακτηριστικό «ρηχότητας», µε την
έννοια ότι η νέα επιχειρηµατικότητα δεν εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας»
µέχρι το τελικό προϊόν αλλά επικεντρώνεται µόνο στον τελευταίο της κρίκο. Οι παραπάνω
διαρθρωτικές αδυναµίες της Ελλάδας παρουσιάζονται σήµερα πιο ώριµες από ποτέ. Η αντίληψη όµως που υπάρχει πλέον στην πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου είναι ότι παρά
το ότι κάποιες οµάδες συµφερόντων θα θιχτούν βραχυχρόνια, πρέπει να προωθηθούν εκείνες οι µεταρρυθµίσεις που θα επιφέρουν το απαιτούµενο µίγµα σταθερότητας και ανάπτυξης
που θα µπορέσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση.
Για την επίτευξη της δηµοσιονοµικής αποκατάστασης απαιτείται η συνέχιση της θέσπισης
και εφαρµογής µέτρων που αυξάνουν τα έσοδα και µειώνουν τις δαπάνες. Στο σηµείο αυτό
πρέπει να επισηµανθεί ότι η µείωση των δηµοσίων δαπανών που επηρεάζει πολύ πιο άµεσα την οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να περιοριστεί εάν υπάρξει δυναµική κινητοποίηση
του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, για τον οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν εκφραστεί
αρκετές αµφιβολίες. Εκτός όµως από την πάταξη της φοροδιαφυγής µε τη θέσπιση µεγαλύτερων νοµικών κυρώσεων και την επικείµενη εφαρµογή ενός φορολογικού συστήµατος
που θα καταργεί την αυτοτελή φορολόγηση και θα επιβάλλει ένα περισσότερο δίκαιο χαρακτήρα στις φοροαπαλλαγές, η κυβέρνηση θα πρέπει να επιδιώξει και τη σταθερότητα
του φορολογικού συστήµατος, η οποία παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στην προσέλκυση των
ξένων επενδύσεων όσο και στην ανάληψη εγχώριας επιχειρηµατικής δράσης. Παράλληλα, µεγάλη έµφαση πρέπει να δοθεί και στη συνεχή και συνεπή ενηµέρωση των φορολογούµενων για τις αλλαγές που πρόκειται τελικά να συµβούν, ενώ συγχρόνως θα πρέπει
να εντατικοποιηθεί η διεθνής συνεργασία µε τις φορολογικές αρχές άλλων χωρών, ώστε
να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για πιο αποτελεσµατικούς τρόπους φορολόγησης. Αύξηση των εσόδων µπορεί επίσης να συντελεστεί και µε την ενίσχυση των
αποκρατικοποιήσεων, ιδιαίτερα στους χρόνια ζηµιογόνους τοµείς του ∆ηµοσίου, όπως άλλωστε έγινε και µε την περίπτωση της Ολυµπιακής.
Όσον αφορά στη µείωση των δαπανών, πέρα από τη συγκράτηση του συνολικού µισθολογικού κόστους του ∆ηµοσίου µε το πάγωµα των µισθών και των προσλήψεων, υψηλή προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η δηµιουργία ενοποιηµένων λογιστικών συστηµάτων µε στόχο όχι µόνο τον καλύτερο συντονισµό, αλλά και τη δυνατότητα άσκησης ενός
κεντρικού ελέγχου που θα είναι σε θέση να διαπιστώσει τόσο το πού έγιναν υπερβάσεις
όσο και το κατά πόσο αυτές δικαιολογούνται από το τελικό αποτέλεσµα. Πολύ σηµαντικό επίσης είναι να υπάρξει καλύτερος έλεγχος και προγραµµατισµός των αµυντικών δαπανών, που επιβαρύνουν διαχρονικά σε µεγάλο ποσοστό τον προϋπολογισµό. Σηµαντικά
οφέλη θα είχε και η κατάργηση εκείνων των φορέων και οργανισµών που απορροφούν
δηµόσιους πόρους χωρίς να λειτουργούν αποτελεσµατικά, ή ακόµη και η συγχώνευση όσων
έχουν σχετικά παρόµοιες λειτουργίες. Επίσης, εξοικονόµηση πόρων δύναται να υπάρξει
και στο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας µέσω του εκσυγχρονισµού και της πιο λειτουργικής ως προς το κόστος διοίκησης των δηµόσιων νοσοκοµείων.
58
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Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που επηρεάζει τα δηµοσιονοµικά της χώρας, τόσο άµεσα όσο και στο µέλλον, είναι το ασφαλιστικό. Λαµβάνοντας υπόψη τη γήρανση του πληθυσµού και τα χαµηλά ποσοστά απασχόλησης των νέων, και συνεπώς την αύξηση του λόγου εξάρτησης των ηλικιωµένων από τους νέους, καθώς επίσης και το γεγονός ότι αρκετοί συνταξιούχοι αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, οι λύσεις που προκρίνονται
προκειµένου να αποφευχθεί το ενδεχόµενο της στάσης πληρωµών είναι η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, περιορίζοντας έτσι το ρυθµό αύξησης των συνταξιούχων, η καθιέρωση µεγαλύτερης ανταποδοτικότητας µεταξύ εισφορών και συντάξεων που θα αυξήσει
το κίνητρο της εισφοράς αλλά και το αίσθηµα της δικαιοσύνης, καθώς και η δηµιουργία
και προώθηση κινήτρων για την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Παράλληλα τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων µπορούν να αυξηθούν µε τη ρύθµιση των οφειλών προς
αυτά µε ευνοϊκούς όρους, ακόµη και µέσω χαµηλότοκων δανείων από τράπεζες, όπου µεγάλο µέρος της εγγύησης θα καλύπτεται από το ∆ηµόσιο. Ωστόσο σε περιπτώσεις όπου
δεν παρατηρηθεί η απαραίτητη συµµόρφωση θα πρέπει να εφαρµόζονται σοβαρές νοµικές κυρώσεις, ιδίου βαθµού µε αυτές της φοροδιαφυγής.
Για να καταστεί δυνατή όµως η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση οι µεταρρυθµίσεις δεν
πρέπει να στοχεύουν µόνο στη µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, αλλά και στην
επίτευξη ρυθµών ανάπτυξης που θα είναι µεγαλύτεροι από το πραγµατικό επιτόκιο δανεισµού
του δηµοσίου (η δυναµική σχέση του χρέους παρατίθεται στο παράρτηµα των δηµοσιονοµικών). Αυτό σηµαίνει ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονοµίας προκειµένου να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, να ενισχυθούν οι εξαγωγές,
αλλά συγχρόνως και οι υπάρχουσες επιχειρήσεις να µπορέσουν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσµατικά. Μεγάλο βάρος πρέπει να δοθεί στη µείωση της γραφειοκρατίας, ένα σηµαντικό
ανασταλτικό παράγοντα της επιχειρηµατικότητας, µε την απλοποίηση των νόµων, τον περιορισµό της πολυνοµίας και τη µείωση των επικαλυπτόµενων αρµοδιοτήτων µεταξύ των
κρατικών υπηρεσιών. Όλοι οι νόµοι πρέπει να αξιολογούνται και µε βάση τις επιπτώσεις
τους στην ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, η αυξηµένη χρήση του ∆ιαδικτύου στις δηµόσιες
υπηρεσίες θα βελτιώσει σηµαντικά το χρόνο των απαιτούµενων διαδικασιών. Σηµαντική
επίσης είναι και η κατάργηση των νόµων που περιορίζουν τη λειτουργία του ανταγωνισµού
στις αγορές, µεταξύ των οποίων είναι και αυτός των κλειστών επαγγελµάτων. Ειδικότερα, το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων θα συµβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής
ευηµερίας, καθώς η οικονοµική ζηµία των ήδη απασχολούµενων σε αυτά θα είναι µικρότερη από το οικονοµικό όφελος που θα επέλθει τόσο από τη µείωση των τιµών στους καταναλωτές όσο και από τη µείωση της ανεργίας.
Μια εξίσου σηµαντική διαρθρωτική αδυναµία της χώρας που επηρεάζει τόσο τα δηµοσιονοµικά της όσο και την ανταγωνιστικότητά της είναι η ύπαρξη παρατεταµένων φαινοµένων διαφθοράς. Τα φαινόµενα αυτά δύνανται να καταπολεµηθούν εάν υπάρξει αυστηρότερος και πιο συντονισµένος έλεγχος της εφαρµογής των νόµων από τις ελεγκτικές
αρχές, ο οποίος όµως θα συνοδεύεται από σοβαρές και παραδειγµατικές κυρώσεις προς
τους παραβάτες, ώστε οι κύκλοι που παρανοµούν να αντιληφθούν µε σαφήνεια τις συνέ59
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πειες των πράξεών τους. Συγχρόνως πρέπει να ενισχυθεί και να αναβαθµιστεί ένα άλλο
µέσο καταπολέµησης της διαφθοράς που δεν είναι άλλο από την παιδεία. Η παιδεία άλλωστε είναι εκείνη που δηµιουργεί όχι µόνο τις κοινωνικές αξίες, αλλά και το αίσθηµα της
κοινωνικής ευθύνης και αλληλεξάρτησης που αντικατοπτρίζουν τη νοοτροπία και τον τρόπο συµπεριφοράς σε κάθε χώρα.
Εξάλλου η παιδεία ως θετική εξωτερικότητα (κοινωνικό οριακό όφελος µεγαλύτερο
από το αντίστοιχο ιδιωτικό) έχει πολύ σηµαντική συµβολή στην οικονοµική ανάπτυξη. Αυτό
γιατί πρώτον αποτελεί έναν από τους αποτελεσµατικότερους τρόπους άµβλυνσης κοινωνικών
και οικονοµικών ανισοτήτων, καθώς συµβάλλει στη δηµιουργία µιας κοινωνίας ίσων ευκαιριών και δεύτερον γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την καλλιέργεια και την προώθηση της καινοτοµίας και της τεχνολογίας. Για την ενίσχυση της συµβολής της παιδείας σε µια οικονοµία δεν απαιτείται µόνο η αύξηση των δαπανών σε αυτήν, αλλά και η αποτελεσµατική οργάνωση και διοίκηση, ώστε να παρέχεται σε ένα ποιοτικό επίπεδο. Με τον
τρόπο αυτό οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες του µέλλοντος θα προσανατολίζονται περισσότερο στην εύρεση και αξιοποίηση ευκαιριών και λιγότερο στην ανάγκη, ενώ οι επίδοξοι επιχειρηµατίες θα έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να αντιλαµβάνονται και να
αξιολογούν πιο ορθολογικά τις συνθήκες και τις εξελίξεις του επιχειρηµατικού τους περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια της προσπάθειας αναζήτησης περισσότερης εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, µεγάλο βάρος πρέπει επίσης να δοθεί στη δηµιουργία
και προώθηση καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και στην ενσωµάτωση νέων
τεχνολογιών που µειώνουν το κόστος και αυξάνουν την ταχύτητα της παραγωγικής διαδικασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί να συµβάλλει καθοριστικά η ανάπτυξη στενής συνεργασίας των επιχειρήσεων µε τα Πανεπιστήµια, όπως άλλωστε συµβαίνει σε όλες
τις αναπτυγµένες χώρες του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο τοµέας της
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) τόσο από πλευράς χρηµατοδότησης όσο και
από πλευράς εξελιξιµότητας. Παράλληλα, εξίσου σηµαντική είναι και η προσέλκυση ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων µε µεγάλα διεθνή δίκτυα που θα µεταφέρουν την αναπτυγµένη
τεχνογνωσία τους στην εγχώρια αγορά. Ένα πετυχηµένο παράδειγµα του παρελθόντος για
την παραπάνω προσέλκυση, το οποίο χρήζει σήµερα περαιτέρω αξιοποίησης, είναι η κατασκευή δηµοσίων έργων (Αττική Οδός, Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου) µέσω Συµπράξεων Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Άλλωστε εκτός από το πλεονέκτηµα της αναπτυγµένης
τεχνογνωσίας οι Σ∆ΙΤ µπορούν να αποτελέσουν µέσο ανάπτυξης σε περιόδους όπου επιχειρείται δηµοσιονοµική σταθεροποίηση, καθώς η αποπληρωµή των έργων µπορεί να γίνει είτε µέσω µιας τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα από το ∆ηµόσιο είτε απευθείας µέσω των τελικών καταναλωτών (π.χ. διόδια) και εποµένως δεν επιβαρύνει άµεσα τον κρατικό προϋπολογισµό. Επίσης η Ε&ΤΑ µπορεί να µπορεί να προωθηθεί
και µέσω του µοντέλου της πράσινης ανάπτυξης.
Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που απασχολούν την πλειονότητα των κρατών
του αναπτυγµένου κόσµου είναι αυτό της κλιµατικής αλλαγής. Κύρια αιτία του προβλή60

16os 55-239-(2):Layout 1

5/19/10

2:42 PM

Page 61

µατος αυτού είναι η µεγάλη κατανάλωση συµβατικών µορφών ενέργειας που παράγονται µε την καύση πετρελαίου και λιγνίτη. Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής αποτελεί και για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27) υψηλή προτεραιότητα και αυτό αποδεικνύεται από την στροφή που παρατηρείται τον τελευταίο καιρό προς τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ). Η ΕΕ27 στην προσπάθειά της να προωθήσει τη χρήση ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιµες µορφές, εξέδωσε οδηγία προς τα κράτη-µέλη της σχετικά µε το
µερίδιο που πρέπει να κατέχουν οι ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Πιο συγκεκριµένα, ο στόχος είναι το 2020 το 20% της κοινοτικής κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ.
Στην Ελλάδα η ακαθάριστη εγχώρια κατανάλωση ενέργειας βασίζεται κυρίως στο πετρέλαιο και στα στερεά καύσιµα, ενώ η διείσδυση των ΑΠΕ το 2007 ήταν µόλις 5%. Επίσης όσον αφορά στα ποσοστά των διάφορων µορφών ενέργειας επί της τελικής κατανάλωσης, το µερίδιο που κατέλαβαν οι ΑΠΕ το 2006 ανήλθε στο 7,1%, ποσοστό σηµαντικά χαµηλότερο από το 18% που έθεσε η ΕΕ27 για την Ελλάδα και το οποίο αύξησε οικειοθελώς η ελληνική κυβέρνηση στο 20%. Πάντως η στροφή της Ελλάδας προς τις ΑΠΕ
αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς η ανάπτυξη τέτοιου είδους επενδύσεων παρουσιάζει σηµαντικά οφέλη για τη χώρα, τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονοµικά, καθώς στην παρούσα περίοδο ύφεσης που διανύει οι επενδύσεις αυτές µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό
µοχλό ανάπτυξης. Οι ΑΠΕ εκτός από το ότι είναι από τη φύση τους ανεξάντλητες εγχώριες πηγές ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, αναµένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο
όχι µόνο στην ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της χώρας από τους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους, αλλά και στην διασφάλιση του εθνικού ενεργειακού εφοδιασµού. Παράλληλα οι επενδύσεις σε ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας και έτσι µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά και στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.
Εποµένως πρόκειται για έναν τοµέα επιχειρηµατικότητας µε µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα, δηµιουργώντας πληθώρα ευκαιριών για επιχειρηµατική δράση. Η παραγωγή ηλιακής (κυρίως µε φωτοβολταϊκά πάρκα) και αιολικής ενέργειας παρουσιάζει σηµαντικές επενδυτικές δυνατότητες, καθώς η χώρα διαθέτει υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναµικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό Παραγωγής Πρωτογενούς Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα το 2007 ήταν αρκετά µεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ27 (1,3% έναντι 0,1%).
Ακόµη το ποσοστό διείσδυσης της ηλιακής ενέργειας στην Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση
Ενέργειας ήταν 0,5%, όταν το αντίστοιχο της ΕΕ27 ήταν επίσης 0,1%. Την ίδια χρονιά ο
ίδιος δείκτης ήταν στην Κύπρο τετραπλάσιος από αυτόν της Ελλάδας, παρόλο που οι δύο
αυτές χώρες ελάχιστα διαφέρουν ως προς τις κλιµατικές συνθήκες. Γενικότερα, αν και στη
Βόρεια Ευρώπη οι ΑΠΕ γνωρίζουν πολύ µεγάλη απήχηση, τα ποσοστά τους οφείλονται
κυρίως στην εκµετάλλευση της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Αντίθετα τα αντίστοιχα ποσοστά
της αιολικής ενέργειας στην Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση είναι χαµηλότερα από αυτά
της Ελλάδας (0,5%). Στον κλάδο της αιολικής ενέργειας πρωταγωνιστεί µέχρι στιγµής η
Ισπανία (1,6%). Ωστόσο το κλίµα της είναι παρόµοιο µε αυτό της Ελλάδας, καθώς και οι
δύο χώρες είναι µεσογειακές, περιβάλλονται από θάλασσα και διαθέτουν µεγάλο αριθ61
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µό νησιών. Συνεπώς η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να αναπτύξει τις κατάλληλες τεχνολογίες ώστε να εκµεταλλευτεί πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που διαθέτει.
Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ έχουν πολλά πλεονεκτήµατα, ένα εκ των οποίων είναι ότι έχουν
αρκετά χαµηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο δεν επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της
διεθνούς οικονοµίας αλλά και δεν εξαρτάται από την µεταβλητότητα των τιµών των συµβατικών καυσίµων. Επιπλέον, οι επενδύσεις αυτές προσφέρουν αρκετά σταθερές χρηµατοροές, καθώς κατά την έναρξη της επένδυσης καταρτίζεται σύµβαση εικοσαετούς διάρκειας µε τη ∆ΕΗ, σχετικά µε την κατά προτεραιότητα πώληση της παραγόµενης ενέργειας σε αρκετά υψηλή, προς το παρόν, τιµή (κλειστά συµβόλαια πώλησης της παραγόµενης ενέργειας). Πιο συγκεκριµένα, οι επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά, τα οποία αποτελούν
µια αρκετά προσιτή επένδυση για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις µε βάση τα σηµερινά επίπεδα του κόστους εγκατάστασης και της τιµής πώλησης προς την ∆ΕΗ, παρουσιάζουν σηµαντικές αποδόσεις σε σύγκριση µε τα τρέχοντα τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων
ταµιευτηρίου.
Ακόµα, τα φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα καθίστανται ελκυστικές επενδύσεις και
λόγω των ευνοϊκών συνθηκών χρηµατοδότησης. Τα τελευταία χρόνια, πολλές τράπεζες
έχουν ξεκινήσει να παρέχουν αρκετά ευνοϊκούς όρους δανεισµού σε εταιρείες και ιδιώτες, µε σκοπό τη δηµιουργία κυρίως φωτοβολταϊκών αλλά και αιολικών πάρκων. ∆υνατότητες χρηµατοδότησης όµως έχουν και οι µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις για την
κατασκευή φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε στόχο την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Οι εταιρείες αυτές µπορούν να συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιδοτήσεων του ΕΣΠΑ,
το οποίο παρέχει ενίσχυση έως και 65% επί του κόστους εγκατάστασης.
Μια άλλη µορφή ΑΠΕ, η οποία παρουσιάζει επίσης σηµαντικές ευκαιρίες στα πλαίσια
του τοµέα της ενέργειας, είναι η παραγωγή βιοµάζας και βιοκαυσίµων. Η βιοµάζα είναι
µια µορφή ενέργειας που προέρχεται κυρίως από ξύλο, φυτά αλλά και γεωργικά προϊόντα, τα οποία µέσω της θερµότητας µετατρέπονται σε βιοκαύσιµα. Η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα και σε αυτόν τον τοµέα ΑΠΕ, καθώς το ποσοστό συµµετοχής της γεωργίας στο ΑΕΠ είναι αρκετά µεγαλύτερο από αυτό της ΕΕ27 (3,4% από 2,1% το 2009).
Αυτό σηµαίνει ότι οι εταιρείες εκείνες που θα δραστηριοποιηθούν στη βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα θα έχουν άφθονες, εγχώριες πηγές πρώτων υλών. Ακόµα οι συνθήκες για την δηµιουργία τέτοιων επιχειρήσεων είναι πολύ ευνοϊκές, καθώς η ΕΕ27 έχει συστήσει κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει ότι τα κράτη-µέλη θα πρέπει ως το 2020 να έχουν αντικαταστήσει το 10% των µεταφορικών καυσίµων µε βιοκαύσιµα. Με τους κανονισµούς αυτούς
έχει δεσµευτεί να συµµορφωθεί και η Ελλάδα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα για σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην παραγωγή βιοµάζας την επόµενη δεκαετία.
Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες της επόµενης δεκαετίας όµως δεν πρέπει να αναφέρονται µόνο στην ανάπτυξη καινοτόµων τοµέων επιχειρηµατικότητας, αλλά και στην προσπάθεια
εκσυγχρονισµού και βελτίωσης εκείνων των κλάδων που αν και εξακολουθούν να είναι σηµαντικοί για την ελληνική οικονοµία, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σηµάδια είτε παρακµής είτε στασιµότητας.
62
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Ένας τέτοιος κλάδος, και µάλιστα από τους πιο παραδοσιακούς, είναι αυτός της γεωργίας. Η γεωργία σηµειώνει συνεχόµενη πτώση τα τελευταία χρόνια τόσο στην Προστιθέµενη
Αξία στο ΑΕΠ όσο και στο µερίδιο των εξαγωγών (25% το 2009). Βέβαια η πτώση αυτή
δεν παρατηρείται µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη στροφή από τον πρωτογενή στο δευτερογενή τοµέα παραγωγής. Ωστόσο τα προβλήµατα των αγροτών στην Ελλάδα παρά τις αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις και
το πλήθος πολιτικών αντιπαραθέσεων τα τελευταία χρόνια, παραµένουν σε πολύ µεγάλο βαθµό άλυτα και, παράλληλα, µε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που µειώνει σηµαντικά
τις επιδοτήσεις, αναµένεται να οξυνθούν ακόµη περισσότερο.
Συνεπώς είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη η κατάσταση στη γεωργία να αλλάξει, ώστε
να µπορέσει να καταστεί δυνατή η δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών όχι µόνο για τους
ήδη απασχολούµενους στον κλάδο αλλά και για τους νεοεισερχόµενους σε αυτόν. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η ενίσχυση του µορφωτικού επιπέδου και της τεχνογνωσίας των αγροτών. Το ανθρώπινο κεφάλαιο µε την εισαγωγή της γεωπονικής επιστήµης και την ανάπτυξη της αγροτικής τεχνολογίας έχει τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει τον κλάδο της γεωργίας και να τον κάνει πιο αποδοτικό. Ακόµα, καθοριστική για την
ανάπτυξη του κλάδου, θα είναι και η στροφή προς την επιχειρηµατική γεωργία, καθώς αυτή
συνεπάγεται την δηµιουργία οργανωµένων αγροτικών επιχειρήσεων µε αγροκτήµατα µεγάλου µεγέθους που θα επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας, οι οποίες εξ ορισµού µειώνουν
το µέσο κόστος. Η προοπτική αυτή ανοίγει συγχρόνως ένα παράθυρο επιχειρηµατικής δράσης σε εταιρείες παροχής αγροτικών συµβουλών προς τους παραγωγούς. Η δηµιουργία
τέτοιων επιχειρήσεων, οι οποίες µάλιστα δεν χαρακτηρίζονται από ρηχότητα, θα αποσκοπεί στην οργάνωση και στη διοίκηση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών, καθώς και σε παροχή συµβουλών ως προς τις εξαγωγές των αγροτικών επιχειρήσεων αλλά και τις διεθνείς τάσεις.
Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες µπορούν να παρουσιαστούν και µε την αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής µε καλλιέργειες στις οποίες η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό
πλεονέκτηµα. Η γεωπονική επιστήµη αναµένεται να παίξει και εδώ σηµαντικό ρόλο, καθώς θα πρέπει να ερευνήσει ποια προϊόντα θα πρέπει να παραχθούν στην Ελλάδα ώστε
η γεωργία να ανακτήσει τη χαµένη ανταγωνιστικότητά της. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί το ρόδι το οποίο είναι σήµερα ιδιαίτερα δηµοφιλές στη βόρεια Ελλάδα. Η στροφή
των γεωργών από τα καπνά, τα οποία αποτελούσαν παραδοσιακή παραγωγή της βόρειας Ελλάδας, στα ρόδια αποτελεί σηµαντική εξέλιξη στα πλαίσια της γεωργικής αναδιάρθρωσης, καθώς λόγω της αυξηµένης διεθνούς ζήτησης για το εν λόγω προϊόν λύθηκε το
πρόβληµα της διάθεσης της παραγωγής. Επίσης, δεδοµένου ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει µεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιµης γης, µπορεί να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτηµα προωθώντας την ποιότητα και δηµιουργώντας επώνυµα και πιστοποιηµένα προϊόντα διατροφής. Κυρίως στον τοµέα του ελαιόλαδου, αλλά και στα άλλα προϊόντα της γεωργικής παραγωγής, σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι η εξαγωγή προϊόντων σε µορφή χύµα,
καθώς οι Έλληνες εξαγωγείς δεν καρπώνονται την προστιθέµενη αξία της τυποποίησης.
63

16os 55-239-(2):Layout 1

5/19/10

2:42 PM

Page 64

Εποµένως, το µέλλον της αγροτικής παραγωγής είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την εξαγωγή τυποποιηµένων και επώνυµων προϊόντων. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συµβάλλει δυναµικά προς αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να ανοίξει «διόδους» για τα ελληνικά προϊόντα προς το εξωτερικό και κυρίως σε χώρες της Ανατολής, όπως η Κίνα, αναδεικνύοντας έτσι την σηµασία της µεσογειακής δίαιτας.
Σηµαντική βελτίωση επιδέχεται και ένας από τους διαχρονικά σηµαντικότερους τοµείς
της ελληνικής οικονοµίας, που δεν είναι άλλος από τον τουρισµό. Ο κλάδος αυτός εκτός
του ότι καθιστά τη χώρα γνωστή σε παγκόσµιο επίπεδο αποτελώντας παράλληλα παράγοντα εξωστρέφειας, κατέχει µερίδιο 15% στο ΑΕΠ καθώς και 60% στο ισοζύγιο υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά ο ελληνικός τουρισµός τα τελευταία χρόνια διάγει µία περίοδο στασιµότητας, η οποία οφείλεται κυρίως στα διαρθρωτικά του προβλήµατα και τις δοµικές
του αδυναµίες. Κατ’αρχάς η σχέση ποιότητας και τιµής των τουριστικών προϊόντων στην
Ελλάδα δεν είναι πλέον αρκετά ανταγωνιστική, καθώς σήµερα υπάρχουν πολλές χώρες
(όπως η Τουρκία) που παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε πολύ προσιτές τιµές προσελκύοντας έτσι µια µεγάλη µερίδα των διεθνών ταξιδιωτών. Ειδικότερα, στην Ελλάδα
παρατηρείται έντονη συγκέντρωση τουριστικών υποδοµών στην παράκτια κυρίως ζώνη,
καθώς και µια πληθώρα καταλυµάτων τα οποία όµως δεν παρέχουν ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, αφού οι απασχολούµενοι σε αυτά έχουν ως πρωταρχικό στόχο το ευκαιριακό κέρδος, χωρίς να επιδεικνύουν το απαραίτητο επίπεδο επαγγελµατισµού. Ένα εξίσου σηµαντικό διαρθρωτικό πρόβληµα είναι το ότι η Ελλάδα εξειδικεύεται µόνο σε ένα
συγκεκριµένο τουριστικό προϊόν που έχει ως βασικά χαρακτηριστικά τον ήλιο και τη θάλασσα. Φαίνεται όµως ότι αυτό το µοντέλο τουρισµού βρίσκεται σε µία περίοδο κρίσης,
καθώς από µόνο του δεν είναι αρκετό για να προσελκύσει διαχρονικά έναν ολοένα αυξανόµενο αριθµό τουριστών.
Παρά τα παραπάνω προβλήµατα ωστόσο, στην Ελλάδα εξακολουθούν να παρουσιάζονται σηµαντικές ευκαιρίες για τον επιχειρηµατικό τουρισµό, οι οποίες δεν αφορούν µόνο
στην αποτελεσµατική αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδοµών, αλλά προάγουν και την καινοτοµία. Βασικός τοµέας ο οποίος χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης στην εγχώρια τουριστική βιοµηχανία είναι αυτός του πολυτελούς τουρισµού. Η ανάπτυξη έγκειται στην κατασκευή
περισσότερων υπερπολυτελών πεντάστερων ξενοδοχείων, καθώς και στον κλάδο των πολυτελών µέσων µετακίνησης (όπως πολυτελή αυτοκίνητα και ιδιωτικά αεροσκάφη), σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα, ώστε να µπορέσουν να εξυπηρετήσουν και τους πλέον απαιτητικούς πελάτες. Ακόµα, επενδυτικά σχέδια όπως η κατασκευή εγκαταστάσεων γκολφ,
καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων διεθνούς φήµης όπως η Formula 1, µπορούν να αποτελέσουν κίνητρα τα οποία θα προσελκύσουν την ελίτ των τουριστών σε παγκόσµιο επίπεδο. Εκτός όµως από την πολυτέλεια, ένα µεγάλο µέρος του διεθνούς τουριστικού κοινού επιζητά και µια στενή επαφή µε τον πολιτισµό και την κουλτούρα της χώρας που επισκέπτεται. Η Ελλάδα σε αυτούς τους τοµείς διαθέτει τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτηµα.
Έτσι δηµιουργούνται σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες όσον αφορά στη δηµιουργία
τουριστικών γραφείων µε διεθνή παρουσία, τα οποία θα εστιάζουν στην κουλτούρα και
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τον πολιτισµό της χώρας αναδεικνύοντας τον τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιµα του λαού,
καθώς και το πώς αυτά εναλλάσσονται από τόπο σε τόπο. Τέλος η Ελλάδα προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες δραστηριοποίησης και στον συνεδριακό τουρισµό, τόσο για τη δηµιουργία συνεδριακών κέντρων όσο και για τη διοργάνωση συνεδρίων. Πολύτιµο εργαλείο
προώθησης του συνεδριακού τουρισµού είναι τα Γραφεία Συνεδρίων και Επισκεπτών, γνωστά διεθνώς ως Convention & Visitor Bureaus (CVBs), η λειτουργία των οποίων έχει ως
κύριο σκοπό να φέρει σε επαφή τους διοργανωτές συνεδρίων µε τις διαθέσιµες συνεδριακές
υποδοµές.
Καταλήγοντας, λοιπόν, η Ελλάδα καλείται στην επόµενη δεκαετία να αντιµετωπίσει µε
επιτυχία τις µεγάλες προκλήσεις που αφορούν τόσο στη δηµοσιονοµική της σταθεροποίηση όσο και στις διαρθρωτικές της αδυναµίες που επηρεάζουν καθοριστικά την ανταγωνιστικότητά της. Παρά ταύτα, το τρίπτυχο «ενέργεια, γεωργία, τουρισµός» µπορεί να ανοίξει άµεσα νέους επιχειρηµατικούς ορίζοντες που θα συµβάλλουν δυναµικά στην επίτευξη µιας βιώσιµης ανάπτυξης.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πίνακας 1
Ετήσιοι Ρυθµοί Μεταβολής Πραγµατικού ΑΕΠ

Περιοχή/Έτη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009

Ελλάδα

4,5%

4,2%

3,4%

5,9%

4,6%

2,2%

4,5%

4,5%

2,0%

-2,0%

Ευρωζώνη

3,9%

1,9%

0,9%

0,8%

2,2%

1,7%

3,0%

2,8%

0,6%

-4,1%

Πηγή: Eurostat
Πίνακας 2
Ετήσιοι Ρυθµοί Μεταβολής Ιδιωτικής Τελικής Κατανάλωσης σε Σταθερές Τιµές

Περιοχή/Έτη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009

Ελλάδα

2,2%

5,0%

4,7%

3,3%

3,6%

4,6%

5,3%

3,3%

2,3%

-1,8%

Ευρωζώνη

3,1%

2,1%

0,9%

1,2%

1,5%

1,9%

2,1%

1,6%

0,4%

-1,0%

Πηγή: OECD

Πίνακας 3
∆απάνη Τελικής Κατανάλωσης σε Ποσοστό του ΑΕΠ

Περιοχή/Έτη 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008 2009

Ελλάδα

90,2% 90,0% 91,2% 87,8% 87,1% 88,9% 88,9%

88,9%

89,3%

91,6%

Ευρωζώνη

77,3%

76,3%

76,9%

79,5%

77,5% 77,4% 77,9%

77,6% 77,8% 77,2%

Πηγή: Eurostat
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Πίνακας 4
Ακαθάριστο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης σε Ποσοστό του ΑΕΠ
Χώρα/Έτη 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Πορτογαλία 56,1%

52,1%

51,4%

50,5%

52,9%

55,6%

56,9%

58,3%

63,6%

64,7%

63,6% 66,3% 77,4%

Ιταλία

118,1% 114,9% 113,7%

109,2%

108,8% 105,7%

104,4%

103,8% 105,8% 106,5% 103,5% 105,8% 114,6%

Ιρλανδία

64,3%

53,6%

48,5%

37,8%

35,6%

31,0%

29,7%

27,6%

25,0%

25,1% 44,1% 65,8%

Ελλάδα

96,6%

94,5%

94,0%

103,4% 103,7% 101,7%

97,4%

98,6%

100,0% 97,1%

95,6% 99,2% 112,6%

Ισπανία

66,1%

64,1%

62,3%

59,3%

55,5%

52,5%

48,7%

46,2%

43,0%

39,6%

36,1% 39,7% 54,3%

Βέλγιο

122,3% 117,4% 113,7%

107,9%

106,6% 103,5%

98,5%

94,2%

92,1%

88,1%

84,2% 89,8% 97,2%

32,2%

2008 2009

Πηγή: AMECO

Πίνακας 4
Έλλειµµα (-) ή Πλεόνασµα (+) Γενικής Κυβέρνησης σε Ποσοστό του ΑΕΠ
Χώρα/Έτη 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

Πορτογαλία -3,5%

-3,4%

-2,8%

-2,9%

-4,3%

-2,8%

-2,9%

-3,4%

-6,1%

-3,9%

-2,6%

-2,7% -8,0%

Ιταλία

-2,7%

-2,8%

-1,7%

-0,8%

-3,1%

-2,9%

-3,5%

-3,5%

-4,3%

-3,3%

-1,5%

-2,7% -5,3%

Ιρλανδία

1,1%

2,4%

2,7%

4,8%

0,9%

-0,4%

0,4%

1,4%

1,7%

3,0%

0,3%

-7,2% -12,5%

Ελλάδα

-5,9%

-3,8%

-3,1%

-3,7%

-4,5%

-4,8%

-5,6%

-7,5%

-5,2%

-2,9%

-3,7%

-7,7% -12,7%

Ισπανία

-3,4%

-3,2%

-1,4%

-1,0%

-0,6%

-0,5%

-0,2%

-0,3%

1,0%

2,0%

1,9%

-4,1% -11,2%

Βέλγιο

-2,3%

-0,9%

-0,6%

0,0%

0,4%

-0,1%

-0,1%

-0,3%

-2,7%

0,3%

-0,2%

-1,2% -5,9%

Πηγή: Eurostat

Πίνακας 5
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών σε Ποσοστό του ΑΕΠ
Χώρα/Έτη

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Πορτογαλία

-10,2%

-9,9%

-8,1%

-6,2%

-7,5%

-9,5%

-10,0%

-9,4%

-12,1%

Ιταλία

-0,5%

-0,1%

-0,8%

-1,3%

-1,0%

-1,6%

-2,6%

-2,4%

-3,4%

Ιρλανδία

-0,3%

-0,6%

-1,0%

0,0%

-0,6%

-3,5%

-3,6%

-5,2%

-5,4%

Ελλάδα

-7,9%

-7,2%

-6,8%

-6,6%

-5,7%

-7,3%

-11,3%

-14,3%

-14,5%

Ισπανία

-4,0%

-3,9%

-3,1%

-3,4%

-5,2%

-7,4%

-8,8%

-9,9%

-9,5%

Βέλγιο

4,1%

3,4%

4,7%

4,1%

3,5%

2,7%

2,2%

2,3%

-2,4%

Πηγή: OECD
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Γράφηµα 1
Ακαθάριστο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης σε Ποσοστό του ΑΕΠ
112,6%
96,6%

94,5%

94,0%

1997

1998

1999

103,4%

103,7%

101,7%

2000

2001

2002

97,4%

98,6%

100,0%

2003
Έτη

2004

2005

97,1%

95,6%

2006

2007

99,2%

Ποσοστό

120,0%
110,0%
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2008

2009

% ΑΕΠ

Ελλάδα/Έτη 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

∆ισ. x

115,7

122,3

141,0

151,9

159,2

168,0

183,2

195,4

204,4

216,4

237,2 270,8

114,9

Πηγή: AMECO

Γράφηµα 2
Συνολικές ∆απάνες και Συνολικά Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης σε Ποσοστό του ΑΕΠ

Ποσοστό

∆απάνες % ΑΕΠ
Έσοδα % ΑΕΠ
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
Έτη

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Ελλάδα/Έτη 1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 2009

∆απάνες σε ∆ισ. x 53,8

54,1

58,6

64,4

66,3

70,6

77,1

84,3

85,6

90,2

100,5

115,6

120,4

Έσοδα σε ∆ισ. x 46,7

49,4

54,5

59,3

59,8

63,0

67,3

70,6

75,2

83,5

91,5

97,0

89,7

Πηγή: AMECO
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Γράφηµα 3
Επιτόκια 10ετών κρατικών οµολόγων ανά τρίµηνο την περίοδο 1998-2009
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Γράφηµα 4
Μηνιαία Spread 10ετών Κρατικών Οµολόγων από 1/3/2007 µέχρι 1/2/2010
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Η ∆υναµική Σχέση του Χρέους
Ορίζουµε τις εξής µεταβλητές που περιγράφουν τα δηµοσιονοµικά µεγέθη µιας οικονοµίας:
Dt: η χρηµατική αξία του δηµοσίου χρέους την περίοδο t
dt: το ποσοστό του δηµοσίου χρέους στο ΑΕΠ την περίοδο t
Dt-1: η χρηµατική αξία του δηµοσίου χρέους την περίοδο t-1
dt-1: το ποσοστό του δηµοσίου χρέους στο ΑΕΠ την περίοδο t-1
GDt: η χρηµατική αξία του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος την περίοδο t
PDt: η χρηµατική αξία του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού ελλείµµατος την περίοδο t
pdt: το ποσοστό του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο ΑΕΠ την περίοδο t
SFAt: η χρηµατική αξία των λογιστικών αναπροσαρµογών την περίοδο t
sfat: το ποσοστό των λογιστικών αναπροσαρµογών στο ΑΕΠ την περίοδο t
Yt: το ονοµαστικό ΑΕΠ την περίοδο t
Yt-1: το ονοµαστικό ΑΕΠ την περίοδο t-1
it: το ονοµαστικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους την περίοδο t
γt: ο ρυθµός ανάπτυξης του ονοµαστικού ΑΕΠ από την περίοδο t-1 στην περίοδο t
Σε κάθε περίοδο η χρηµατική αξία του δηµοσίου χρέους ισούται µε το άθροισµα των χρηµατικών αξιών του δηµοσίου χρέους της προηγούµενης περιόδου, του τρέχοντος δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και των λογιστικών αναπροσαρµογών. Οι λογιστικές αναπροσαρµογές µπορεί να είναι είτε θετικές είτε αρνητικές. Συνεπώς προκύπτει η σχέση:
Dt = Dt-1 + GDt + SFAt
(1)
Η χρηµατική αξία του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος αποτελείται από τη χρηµατική αξία
του πρωτογενούς δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και των τόκων εξυπηρέτησης του δηµοσίου
χρέους της προηγούµενης περιόδου. Η σχέση αυτή γράφεται:
GDt = PDt + it*Dt-1
(2)
Εάν τα είναι GDt, PDt αρνητικά τότε αντί για ελλείµµατα έχουµε πλεονάσµατα. Συνδυάζοντας
τις σχέσεις (1) και (2) έπεται ότι:
Dt = Dt-1 + PDt + it*Dt-1 + SFAt
(3)
Επίσης από τον ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης του ονοµαστικού ΑΕΠ την περίοδο t έχουµε ότι:
Yt = Yt-1*(1+γt)
(4)
∆ιαιρώντας τη σχέση (3) µε το ονοµαστικό ΑΕΠ της περιόδου t, κάνοντας χρήση της σχέσης (4) και αντικαθιστώντας τις µεταβλητές που δηλώνουν τις χρηµατικές αξίες σε ποσοστό του ΑΕΠ παίρνουµε:
Dt/Yt = Dt-1/Yt + PDt/Yt + it*Dt-1/Yt + SFAt/Yt ==>
Dt/Yt = Dt-1/Yt-1(1+γt) + PDt/Yt +it*Dt-1/Yt-1(1+γt) + SFAt ==>
dt = dt-1/(1+γt) + pdt + it*dt-1/(1+γt) + sfat ==>
dt = dt-1*(1+it)/(1+γt) + pdt +sfat
(5)
Αφαιρώντας και από τα δύο µέλη της παραπάνω ισότητας το ποσοστό του δηµοσίου χρέους στο ΑΕΠ της προηγούµενης περιόδου έχουµε ότι:
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dt - dt-1= dt-1*(1+it)/(1+γt) - dt-1 + pdt +sfat ==>
dt - dt-1= dt-1*[(1+it)/(1+γt) -1] + pdt +sfat ==>
dt – dt-1= dt-1*[1+ it – (1+γt)]/(1+γt) + pdt +sfat ==>
dt – dt-1= dt-1*( it – γt)/(1+γt) + pdt +sfat
(6)
Συνεπώς για να καταστεί δυνατή η µείωση του ποσοστού του δηµοσίου χρέους στο ΑΕΠ
(το αριστερό µέλος της παραπάνω εξίσωσης να είναι αρνητικό) πρέπει αναγκαστικά το δεξιό µέλος της εξίσωσης να είναι αρνητικό. Μια ικανή συνθήκη για να συµβεί αυτό είναι το
ονοµαστικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους να είναι µικρότερο από το ρυθµό
ανάπτυξης του ονοµαστικού ΑΕΠ και το πρωτογενές δηµοσιονοµικό έλλειµµα να είναι αρνητικό (δηλαδή να έχουµε πρωτογενές δηµοσιονοµικό πλεόνασµα). Οι δε αρνητικές λογιστικές αναπροσαρµογές µπορεί επίσης να συντελέσουν στη µείωση του ποσοστού του δηµοσίου χρέους, ωστόσο αυτές συνήθως έχουν βραχυχρόνια αποτελέσµατα (ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η συµφωνία ανταλλαγής της Ελλάδας µε την Goldman Sachs to 2001).
Τα παραπάνω γράφονται ως εξής:
dt – dt-1<0 εάν it< γt και pdt<0
(7)
Επίσης αφαιρώντας από το ονοµαστικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους και
το ρυθµό ανάπτυξης του ονοµαστικού ΑΕΠ το ρυθµό πληθωρισµού της περιόδου t, παίρνουµε την ανίσωση που συνδέει το πραγµατικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους µε το ρυθµό ανάπτυξης του πραγµατικού ΑΕΠ ως εξής:
it< γt ==> it - ρυθµός πληθωρισµούt ==> γt - ρυθµός πληθωρισµούt ==>
πραγµατικό επιτόκιο δανεισµού του δηµοσίουt < ρυθµός ανάπτυξηςt
Βέβαια οι συνθήκες που περιγράφονται στην σχέση (7) δεν είναι και αναγκαίες για τη µείωση του ποσοστού του δηµοσίου χρέους, καθώς αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί εάν έστω
και ένας όρος της σχέσης (6) είναι σηµαντικά αρνητικός ώστε να υπερισχύει των υπολοίπων
θετικών.
Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτό που παρατηρήθηκε µετά την είσοδός της στην Ευρωζώνη ήταν ότι παρόλο που το πραγµατικό επιτόκιο δανεισµού του δηµοσίου χρέους υπολειπόταν του ρυθµού ανάπτυξης, τα πρωτογενή δηµοσιονοµικά ελλείµµατα ήταν τόσο θετικά ώστε να µην καταστεί δυνατή µια µείωση του ποσοστού του δηµοσίου χρέους σε επίπεδο κάτω του 95%. Σήµερα το πρόβληµα που αντιµετωπίζει η χώρα είναι πολύ πιο έντονο, καθώς ο ρυθµός ανάπτυξης υστερεί πλέον σε σχέση µε το πραγµατικό επιτόκιο δανεισµού του δηµοσίου (που σχετίζεται θετικά µε τα πραγµατικά επιτόκια των κρατικών οµολόγων),
ενώ το πρωτογενές δηµοσιονοµικό έλλειµµα εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλά επίπεδα.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την επιτακτική ανάγκη της Ελλάδας όχι µόνο να δανειστεί µε
χαµηλά επιτόκια αλλά και να προωθήσει εκείνες τις µεταρρυθµίσεις που θα στοχεύουν τόσο
στη µείωση του ποσοστού του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος όσο και στην επίτευξη υψηλών
ρυθµών ανάπτυξης µέσω της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
Πηγές: Γιάννης Στουρνάρας, “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ”
“Παράρτηµα 2: Μεθοδολογία εκτίµησης της εξέλιξης του δηµοσίου χρέους” (σελ.138). Αθήνα: Εκδόσεις ΙΟΒΕ, 2008.
Χριστόφορος Σαρδελής, “Ελληνικό ∆ηµόσιο Χρέος”, Παρουσίαση στη 10η διάλεξη του µαθήµατος “∆ιάρθρωση και Προβλή-
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µατα Ελληνικής Οικονοµίας” (Ιωάννα Μίνογλου), 11 Μαρτίου 2010,
http://eclass.aueb.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=6.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πίνακας 6
∆είκτης Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας
Ελλάδα/Έτη

2006

2007

2008

2009

Αριθµός Κατάταξης στο Σύνολο

61/122

65/131

67/134

71/133

Βαθµολογία µε Άριστα το 7

4,1

4,1

4,1

4

Πηγή: World Economic Forum Global Competitiveness Reports 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010
Πίνακας 7
∆είκτες Ευκολίας Άσκησης Επιχειρηµατικής ∆ράσης και Έναρξη Επιχείρησης
Ελλάδα

2008

2009

Κατάταξη µε Βάση την Ευκολία Άσκησης Επιχειρηµατικής ∆ράσης

100/183

109/183

Κατάταξη µε Βάση την Ευκολία Έναρξης Επιχείρησης

130/183

140/183

2009

Ελλάδα

Μέσος Όρος ΟΟΣΑ

Αριθµός ∆ιαδικασιών για Έναρξη Επιχείρησης

15

5,7

Αριθµός Ηµερών για Έναρξη Επιχείρησης

19

13,0

Κόστος Έναρξης Επιχείρησης (% κατά κεφαλήν ΑΕΠ)

10,9%

4,7%

Πηγή: Doing Business 2010
Πίνακας 8
Ποσοστιαία Κατανοµή της Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Αρχικών Σταδίων
Περιοχή
Ελλάδα

Ευρώπη

Τοµέας/Έτη

2005

2006

2007

2008

Πρωτογενής ∆ραστηριότητα

0,6%

0,8%

0,5%

3,0%

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα

21,7%

23,0%

24,7%

23,0%

Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

8,3%

12,7%

23,5%

15,0%

Προϊόντα/Υπηρεσίες Προς Καταναλωτές

69,4%

63,5%

51,3%

58,0%

Πρωτογενής ∆ραστηριότητα

6,2%

6,0%

6,2%

6,0%

Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα

25,8%

31,0%

28,7%

29,0%

Υπηρεσίες Προς Επιχειρήσεις

27,3%

24,5%

30,0%

28,0%

Προϊόντα/Υπηρεσίες Προς Καταναλωτές
40,8%
38,5%
35,0%
37,0%
Ορισµός: Η Επιχειρηµατικότητα Αρχικών Σταδίων αφορά τα Νέα Εγχειρήµατα (Νέοι Επιχειρηµατίες) τα οποία
έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται µέσα στο τελευταίο δωδεκάµηνο και δεν έχουν συµπληρώσει 42 µήνες ζωής,
αλλά και τις Προκαταρκτικές Ενέργειες για την έναρξη µιας νέας επιχείρησης (Επίδοξοι Επιχειρηµατίες).
Πηγή: IOBE, επεξεργασία στοιχείων GEM
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πίνακας 9
Ποσοστό ΑΠΕ επί της Τελικής Κατανάλωσης
Περιοχή/Έτη

2005

2006

Στόχος 2020

Ελλάδα

6,9%

7,1%

20%

ΕΕ27

8,5%

9,2%

20%

Ορισµός: Το Ποσοστό ΑΠΕ επί της Τελικής Κατανάλωσης ορίζεται ως ο λόγος της Κατανάλωσης Ενέργειας από
ΑΠΕ προς την Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας. Η Κατανάλωση Ενέργειας από ΑΠΕ ισούται µε το
άθροισµα της Ποσότητας των Άµεσα Χρησιµοποιούµενων ΑΠΕ (π.χ. βιοκαύσιµα) και των Ποσοτήτων Ηλεκτρικής και Θερµικής Ενέργειας από ΑΠΕ. Η Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας ισούται µε το άθροισµα της
Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας (περιλαµβάνει την ενέργεια που χρησιµοποιούν τα νοικοκυριά, ο βιοµηχανικός
τοµέας, ο αγροτικός, οι µεταφορές και οι υπηρεσίες), των Απωλειών Κατανοµής Ηλεκτρικής και Θερµικής Ενέργειας και της Κατανάλωσης Καυσίµων κατά τη ∆ιαδικασία Παραγωγής Ηλεκτρικής και Θερµικής Ενέργειας.
Επισηµαίνεται ότι η Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας διαφέρει από την Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας.
Πηγή: EUROPE'S ENERGY PORTAL

Γράφηµα 5
Ποσοστό Ενεργειακής Εξάρτησης

Ποσοστά
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Ορισµός: Ο δείκτης της ενεργειακής εξάρτησης δείχνει το ποσοστό στο οποίο µια χώρα εξαρτάται από τις εισαγωγές προκειµένου να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της. Συνεπώς υπολογίζεται ως ο λόγος των καθαρών εισαγωγών προς το άθροισµα της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης και των αποθεµάτων.
Πηγή: Eurostat
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Γραφήµατα 6 & 7
Παραγωγή Πρωτογενούς Ενέργειας στην Ελλάδα
Στερεά Καύσιµα
(Άνθρακας, Λιγνίτης)

Αργό Πετρέλαιο
και Προϊόντα Πετρελαίου

Αέριο
(Φυσικό Αέριο)

Πυρηνική Ενέργεια

ΑΠΕ

90,0%
80,0%
70,0%

Ποσοστά

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
Έτη

2003

2004

2005

2006

2007

∆ιείσδυση ΑΠΕ στο Σύνολο της Παραγωγής Πρωτογενούς Ενέργειας στην Ελλάδα
Υδροηλεκτρική
Ενέργεια

Αιολική
Ενέργεια

Ηλιακή
Ενέργεια

Βιοµάζα
και Λύµατα

Γεωθερµική
Ενέργεια

12,0%

10,0%

Ποσοστά

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0,0%
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
Έτη

2003

2004

2005

2006

2007

Ορισµός: Ενέργεια από εκµεταλλεύσιµους πόρους. ∆εν περιλαµβάνεται η µετατροπή ενέργειας από τη µια
µορφή στην άλλη.
Πηγή: Eurostat
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Γραφήµατα 8 & 9
Παραγωγή Πρωτογενούς Ενέργειας στην EE27
35,0%

Στερεά Καύσιµα
(Άνθρακας, Λιγνίτης)

Αργό Πετρέλαιο
και Προϊόντα Πετρελαίου

Αέριο
(Φυσικό Αέριο)

Πυρηνική Ενέργεια

ΑΠΕ

30,0%

Ποσοστά
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∆ιείσδυση ΑΠΕ στο Σύνολο της Παραγωγής Πρωτογενούς Ενέργειας στην ΕΕ27
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Ορισµός: Ενέργεια από εκµεταλλεύσιµους πόρους. ∆εν περιλαµβάνεται η µετατροπή ενέργειας από τη µια
µορφή στην άλλη.
Πηγή: Eurostat
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Γράφηµα 10
Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας στην Ελλάδα
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Ορισµός: Η Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση ορίζεται ως η διαφορά του αθροίσµατος της Πρωτογενούς
Παραγωγής, των Ανακτήσιµων Προϊόντων και των Εισαγωγών από τις Εξαγωγές και τα Αποθέµατα Ενέργειας.
Πηγή: Eurostat

Γράφηµα 11
∆ιείσδυση ΑΠΕ στην Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας στην Ελλάδα
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Γράφηµα 12
Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση Ενέργειας στην ΕE27
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Ορισµός: Η Ακαθάριστη Εγχώρια Κατανάλωση ορίζεται ως η διαφορά του αθροίσµατος της Πρωτογενούς
Παραγωγής, των Ανακτήσιµων Προϊόντων και των Εισαγωγών από τις Εξαγωγές και τα Αποθέµατα Ενέργειας..
Πηγή: Eurostat

Γράφηµα 13
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γράφηµα 14
Η Προστιθέµενη Αξία της Γεωργίας σε Ποσοστό του ΑΕΠ ανά Τετραετία
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Γράφηµα 15
Το Ποσοστό της Αξίας των Εξαγόµενων Γεωργικών Προϊόντων στο Σύνολο
των Εξαγόµενων Αγαθών ανά Τετραετία
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γράφηµα 16
Η Συνεισφορά του Ταξιδιωτικού και Τουριστικού Τοµέα στο ΑΕΠ ανά Τριετία
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Γράφηµα 17
Η Συνεισφορά των Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών της Ελλάδας
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Introduction
The indispensable requirement for any economic system is that it must be able to support its people and promote growth. Growth is created by the seeds of opportunity. So what
does an economy need to ensure that these seeds are healthy and continuously planted in
fertile soil? The great crisis which engulfed the world economy at the end of 2008 highlighted the need for government intervention to prevent a global meltdown. The fiscal actions taken to guarantee a stable business environment shifted the focus on public finances
and the creditworthiness of governments themselves. In Greece, internal economic imbalances that have been brewing for years brought the country to a vulnerable position. Besides the severity of its fiscal problems, it has gradually lost its competitiveness resulting in
widening current account deficits, a poor record of inward foreign direct investment and
a mounting public debt. The crisis opens a window of opportunity for Greece to start a major and sustained fiscal consolidation to stabilise its public finances. For a recovery to be
durable, the economy's structural problems should also be addressed. A reform plan targeting the public sector, tax policies, pensions, the governance of state owned enterprises and market rigidities would unleash productivity, improve competitiveness and stimulate growth. The bold corrective strategy outlined in this paper aims to discuss how Greece
could overcome its economic crisis and restore a prolific soil where the seeds of opportunity could grow into future global businesses.

A growth model that has reached its limits
Greece has a long history of large imbalances and fiscal troubles. When it became the
12th country to join the Eurozone in 2001, its public debt was more than 100% of GDP.
Euro membership was a boon. Lower interest rates allowed the government to refinance
its debt on more favourable terms and spurred a spending splurge. Fast credit growth, grad83
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ual harmonisation of Greek legislation and trade rules within EU imperatives and the adoption of open market policies formed the growth model upon which the Greek GDP per capita converged with the EU average. The economy was growing by an average of 4% per
annum until 20081. However, strong GDP growth masked the underlying weakness of public finances. In 2009, the fiscal deficit reached 12.7% of GDP. Public debt totalled f301
billion and is expected to rise dramatically in the following years leading to a rapid increase
in interest payments. The derailment of the current account deficit has been fuelled by excessive domestic demand - low saving, along and high spending - and a growing loss of
competitiveness. Inflation in Greece has exceeded the Euro area average and with lowvalue products in terms of quality and technological expertise, net exports have been hurt.
The common currency prevents Greece from employing monetary policy controls and only leaves
the option for fiscal tightening. In order to partially substitute for an extreme reduction in prices
and wages, productivity gains larger than the Eurozone average would recoup international
competitiveness and yield sustainable increases in economic growth, jobs and living standards.
This will in turn facilitate fiscal consolidation in a mutually reinforcing dynamic.

Reforming the public sector, tax and pension systems
The dramatic rise of public expenditure is the main cause of the widening fiscal deficit.
Greece has one of the highest disparities between the number of civil servants as percentage
of the workforce and their compensation as percentage of total compensation. Reforms should
include a temporary hiring freeze in the public sector and an attrition policy in the medium term. Fiscal consolidation must encompass tighter control over spending, including cuts
in administrative costs and rationalisation of the wage bill in loss-making state-owned enterprises (SOEs) that act as a major drag on the government budget. Overstaffed, with high
labour costs, SOEs have resulted in poor service quality and negative externalities. The government should act to depoliticise their boards and management, who will need to assume
responsibility for the financial condition of the enterprises. Apart from improving the prospects
of financial viability of these entities, this will also boost future privatisation revenues. Transparency, accountability and policy co-ordination within agencies across all government levels should be strengthened. An improvement in the budget process and monitoring is a key
element to gain credibility.
In the World Economic Forum's 2010 competitiveness report, Greece ranked 72nd, above
only Bulgaria in the EU. Suffocating red tape, widespread corruption and inflexible labour
market regulations are among the key obstacles to conducting business in the country. The
largest scope for improvement stands in the reduction of procedures and time taken to start
up a new business. Product market regulation is among the strictest in the OECD area. This
Public debt was falling as the economy was growing. However, this was because GDP in nominal terms was growing at a faster rate than debt.

1
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holds back productivity and affects growth by limiting the entry and expansion of more productive firms, inhibiting foreign investment and contributing to poor innovation. Liberalising professional services will lead to a minimum 1.5% increase of GDP, a 0.5% reduction
in unemployment and up to a 10.5% decrease in the final prices of services enjoyed by
consumers according to a study by the Greek Centre of Planning and Economic Research.
The largely needed fiscal consolidation should also rely on measures on the revenue
side. Government receipts should be raised by a more efficient tax system. To quell widespread tax evasion, a sustained and major effort to strengthen administration is essential.
Particular emphasis should be placed on enforcement to ensure that those in the informal
economy are brought into the tax net. Auditing activities must be improved through better qualified personnel, better infrastructure and a comprehensive information exchange
system. The introduction of presumptive taxation and harsher penalties for offenders would
facilitate a crack-down on tax evasion. If rigorously implemented, these measures will contribute to the consolidation of public finances, tackle unfairness and enact as a vital tool
for growth.
Financial sustainability of the Greek pension system is a major challenge, which is further complicated by the coexistence of pressures from an ageing population. Based on current rules, employees working a full career would receive an average pension corresponding to 96% of their previous earnings in gross terms, compared with an average of 59%
for the OECD countries. The remodelling of the pension system is necessary. Changes should
be mainly directed towards linking contributions to benefits and extending the retirement
age in line with increases in life expectancy. Restricting access to early retirement would
ensure sustainability of the pension formula in the years ahead. Contribution evasion should
be combated vigorously by strengthening the monitoring mechanisms and focusing on informal employment policies. Finally, the large number of various social insurance funds that
exist in Greece create inequalities among employees with common occupational characteristics. A gradual amalgamation of the fragmented social security organisations would
strengthen the capitalisation basis of the pension funds, allow for a mixed social insurance
system and alleviate the burden on the government budget.

Strategic opportunities cultivate global businesses
Greece has a deep reservoir of talent, creativity and entrepreneurial energy. As order
is gradually restored in the Greek economy, investors can use its unique and inherent competitive advantages as a safe gateway to South Eastern Europe. Key areas of interest exist in renewable energy, tourism and real estate, information technology, global shipping
and banking services.
Greece's natural resources are a compelling reason to attract new investments in the
green energy industry. The country's solar profile of about 300 days of sun per year implies a huge potential for photovoltaic development projects to generate electricity, such
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as the recently completed solar park in Kilkis managed by Sunergy S.A. In the wind sector, Greece holds the strongest profile in Europe with an already established capacity of
approximately 900 MW that will increase further by 6,000 MW by 2020. International
energy giants (Endesa, EDF, Enel)2 have formed joint ventures with Greek companies and
have set aggressive expansion plans for the future. Renewable energy could also be exported, as many countries lack the prerequisites to meet EU's guidelines for 20% participation of renewable sources in their energy balance sheets.
Greece has a spectacular landscape with 6,000 islands3, amazing mountains, coasts
and historical treasures that every country would yearn to possess. It is a leading tourist
destination, with tourism activities accounting for 18% of GDP. Increasing numbers of visitors from Eastern Europe and the Far East are creating new demand for services, facilities and attractions. There are huge expansion opportunities in the sector that should be
targeted towards the development of four-season infrastructure. There is a need for integrated resorts and high standard residential real estate, marinas, conference centres, attraction projects for religious tourism and thematic offerings related to Greece's rich culture and historical heritage.
Greece is well known for its intellectual capital. There has been a surge in the number
of R&D projects, especially under the umbrella of the European Union, and today many
are interested in making a step to commercialise their efforts. Software programming is one
of the strongest areas of Greek engineers whilst labour costs are highly competitive. In 2008,
Microsoft launched an innovation centre in Athens and Nanochronous Logic, a US firm,
has built a R&D centre in Heraklion to make use of patents and know-how developed by
professors and students at the University of Crete. Coupled with ambitious projects by telecoms to introduce fibre to the premises at major business locations, there is a clear potential
to establish a 'centre of excellence' in the information technology sector, where 'new champions' could compete with multinationals through global financing, rapidly scalable technologies, speed and flexibility.
Greece's geographical strategic position in Europe is a gateway to a market of 175
million consumers4. In 2008, the South Eastern European market represented a combined GDP of $1.75 trillion5, ranking 8th worldwide, ahead of India and the oil-rich
Mytilineos Group has formed a joint venture with the Spanish based Endesa S.A. to create Endesa Hellas S.A. In
March 2010 Mytilineos stated that they have reached an initial agreement with Enel, Endesa’s S.A. parent company
to buy its remaining stake of 50.01% in Endesa Hellas S.A and control 100% of the company.
Enel - Italy’s largest power company - has also formed a joint venture with Prometheus Gas S.A., the Greek- Russian
owned group, to create Enelco S.A.
France’s EDF has formed a joint venture with Quest Energy, a subsidiary of the Greek Infoquest Group.
3
Visitgreece.gr, the official portal of the Greek Ministry of Culture and Tourism, states that although the Greek territory comprises of 6,000 islands and islets, only 227 of them are inhabited.
4
Included are the populations of the following countries: Greece, Romania, Bulgaria, Albania, FYROM, Serbia, Cyprus, Ukraine and Turkey. Data gathered from the CIA World Factbook 2008.
5
Combined GDP in 2008 from the following countries: Greece, Romania, Bulgaria, Albania, FYROM, Serbia, Cyprus,
Ukraine and Turkey. Data gathered from the CIA World Factbook 2008.
2
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countries of the Gulf. Global shipping has traditionally been a sector in which Greece
could boast about its worldwide recognition. World trade continues to grow and therefore the need for shipping. Greece should make use of its ports and better transportation
links that have been developed recently to establish a logistics hub for the South-Eastern Europe.
Furthermore, there are signs of an increased Mergers & Acquisitions activity in the region. The crisis has opened a window for domestic consolidation across all sectors to create stronger entities to withstand increasing international competition. In the airline industry,
this has already been realised with the agreement to merge Olympic Air with Aegean Airlines6. Future prospects may arise in the banking sector as new regulatory capital requirements
may be a driver of consolidation. Moreover, there are opportunities for companies to pick
up assets that are being sold by Western Europe firms restructuring their South-Eastern Europe (SEE) portfolios. An example could be Royal Bank of Scotland that is exploring ways
to dispose ABN Amro's SEE assets7. Last but not least, a new wave of privatisations that
is expected in the Balkans could see Greek firms playing a key role in banking, energy and
industrial sectors taking advantage of their strong exposure to the area.

Conclusion
In the face of continuous turbulence in financial markets and increased worldwide uncertainty a top priority for Greece is to spur sustainable development and enhance competitiveness as it seeks to redress major fiscal imbalances. It is high time to invest in Greece's
dynamic comparative advantages. Its strategic location at the crossroads of three continents
makes it a natural export and investment hub for a rapidly growing regional market. Its
renewable energy potential that still remains largely untapped could create a new energy player in the EU. Its unique and talented people, if properly motivated, can produce miracles. The effective utilization of public expenditures, a major reform to cut red tape and
the cost of doing business, in line with clearer legislation and stronger institutions would
enhance productivity and support active entrepreneurship in the country. Undoubtedly, there
is a dynamic extrovert and globally competitive business potential in Greece of the future
that requires relentless efforts to materialize. But as the old proverb goes, nothing ventured...nothing gained.

Due to the size and nature of the transaction, approval is pending from the European Competition Commission.
In their 2008 Annual Results published on the 26th of February 2009, Royal Bank of Scotland recognised that their
European Retail and Commercial Operations outside of the United Kingdom and Ireland lacked scale and breadth and,
thus, they would be transferred to the non-core division. They also stated that they were considering future sale options for the businesses. Included in the list was RBS’s bank in Romania (RBS Bank Romania S.A.), a region where Greek
banks have an already established presence. It should be stated that RBS Bank Romania S.A. was initially known as
ABN – AMRO Romania and was rebranded after RBS’s acquisition of ABN – AMRO in 2007.
6
7
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3o βραβείο
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
Τµήµα Ιατρικής
Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Κάποιες φορές χρειάζεται να κάνουµε µια δεύτερη προσπάθεια, και µια τρίτη,
και µια τέταρτη, και όσες προσπάθειες χρειάζονται µέχρι να καταφέρουµε
αυτό που προσπαθούµε να επιτύχουµε».
Thomas S. Monson

1. Εισαγωγή
Η επόµενη δεκαετία πρόκειται αναµφίβολα να επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό από τις
συνθήκες που δηµιούργησε η πρόσφατη οικονοµική κρίση: Μειωµένη ανάπτυξη, αύξηση
της ανεργίας και έντονο δηµόσιο χρέος, αποτελούν µερικές µόνο από τις παραµέτρους που
λέγεται ότι θα κατευθύνουν τις οικονοµικές εξελίξεις. Τα προβλήµατα αυτά δεν είναι καινούργια. Ήταν ήδη γνωστά, αλλά η κρίση τα µεγέθυνε και κατέστησε την επίλυσή τους
πιο επιτακτική από ποτέ.
Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τρία µέρη: Στο πρώτο παρουσιάζονται τα ελληνικά προβλήµατα και οι νέες οικονοµικές συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί και πρόκειται να επηρεάσουν τις εξελίξεις στην επόµενη δεκαετία. Με βάση αυτά, τίθεται το ερώτηµα, στο δεύτερο µέρος, κατά πόσο η Ελλάδα µπορεί να βελτιώσει την κατάστασή της
µε τα µέσα που διαθέτει, ενώ στο τρίτο µέρος διαγράφονται νέες επιχειρηµατικές προοπτικές.
Θεωρούµε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση και κοινωνική συνοχή, να αµβλύνει τα προβλήµατα µε τα µέσα που διαθέτει και να µειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από άλλες ανεπτυγµένες χώρες, πραγµατοποιώντας αποφασιστικές
µεταρρυθµίσεις και στρέφοντας την ανάπτυξή της προς µια οικονοµία της γνώσης και της
υψηλής τεχνολογίας, εκµεταλλευόµενη παράλληλα νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
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2. Το άλφα (και το ωµέγα) της οικονοµικής κρίσης
i. Ανάπτυξη: Ο µεγάλος ασθενής
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση ήδη από το πρώτο τρίµηνο του 2009, επηρεαζόµενη από τις επιπτώσεις της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, ενώ και τα επόµενα χρόνια προβλέπονται χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης. Η µείωση του ΑΕΠ οφείλεται στην κατακόρυφη πτώση των επενδύσεων και στην υποχώρηση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών, τάσεις που διαµορφώθηκαν και από την έντονη επιβράδυνση της πιστωτικής
επέκτασης προς τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας (ΙΟΒΕ, 2009).
Σήµερα η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει ένα από τα υψηλότερα ελλείµµατα στην
ιστορία της, το οποίο απειλεί όχι µόνο τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, αλλά και τη σταθερότητα του ευρώ.
Το έλλειµµα προκλήθηκε κυρίως λόγω της δραµατικής πτώσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν. Ως αποτέλεσµα, το
δηµόσιο χρέος κινείται γύρω στο 100% του ΑΕΠ. Το τεράστιο δηµόσιο χρέος αποτελεί µεγάλη πληγή, καθώς χρειάζονται όλο και περισσότεροι πόροι για την αποπληρωµή των τόκων του ενώ περιορίζει δραµατικά την εφαρµογή αναπτυξιακών πολιτικών.
∆ιάγραµµα 1 - Χρέος γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
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Πηγή: Eurostat

ii. Ανταγωνιστικότητα: Ένα χαµένο παιχνίδι;
Η κρίση στην πραγµατικότητα δεν ευθύνεται αποκλειστικά για τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, αλλά αποτέλεσε την αφορµή για την ανάδειξή τους. Η απώλεια της αν92
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ταγωνιστικότητας οφείλεται σε συνδυασµό πολλών παραγόντων. Ένας από τους σηµαντικότερους είναι η απεµπόληση της νοµισµατικής ανεξαρτησίας της χώρας µε την είσοδό
της στην ΟΝΕ και η συνακόλουθη αδυναµία διολίσθησης του νοµίσµατος που δεν συνδυάστηκε µε αλλαγή του αναπτυξιακού µοντέλου. Ήτοι χαµηλή ανταγωνιστικότητα:
1. Λόγω της χαµηλής ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και του µικρού ποσοστού
αυτών που ενσωµατώνουν υψηλή τεχνολογία και υψηλή προστιθέµενη αξία. ∆υστυχώς, ακόµα και σήµερα, η Ελλάδα δεν επενδύει στην υψηλή τεχνολογία, αλλά επιχειρεί
να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της µε τη µείωση του εργατικού κόστους. Όµως
οι επιχειρήσεις, η µία µετά την άλλη, µεταφέρουν την παραγωγή τους σε χώρες όπου
το κόστος των εργατικών χεριών είναι ακόµα µικρότερο, µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
2. Λόγω του υψηλού πληθωρισµού που παρατηρείται στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε
τις υπόλοιπες χώρες που συµµετέχουν στο ευρώ, πράγµα που συµβάλλει στην όξυνση του προβλήµατος ανταγωνιστικότητας. Αυτό οφείλεται στα µονοπώλια και ολιγοπώλια, στη συνεπαγόµενη έλλειψη πραγµατικού ανταγωνισµού και στις δυσκαµψίες
στις αγορές εργασίας. Ταυτόχρονα, άλλες χώρες, όπως η Γερµανία, επιδίδονται σε dumping µισθών.
∆ιάγραµµα 2 - Μέσος ετήσιος πληθωρισµός
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Πηγή: Eurostat

3. Λόγω των περιορισµένων επενδύσεων στην έρευνα και την εκπαίδευση, όσον αφορά τη συµµετοχή ευρέων οµάδων του πληθυσµού σε διάφορες µορφές εκπαίδευσης.
Παράλληλα, δεν υφίσταται ισχυρή σύνδεση µεταξύ των επιχειρήσεων και της παραγόµενης γνώσης από τα πανεπιστήµια.
4. Λόγω της µειωµένης αποτελεσµατικότητας του κράτους και των νοµοθετικών παρεµβάσεων. Επιπλέον, ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι το υψηλό
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επίπεδο διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα.
5. Η µείωση της ανταγωνιστικότητας οδηγεί σε µακροχρόνιο κλείσιµο των ελληνικών
επιχειρήσεων, και συνεπώς σε απώλεια θέσεων εργασίας και ανεργία, µείωση µισθών
και συνεχιζόµενη αύξηση του χρέους λόγω µείωσης των φορολογικών εσόδων.
6. Επειδή το κράτος δεν µπορεί να δηµιουργήσει πληθωρισµό για να µειώσει το χρέος και να αυξήσει τα έσοδα, είναι υποχρεωµένο να δανείζεται συνεχώς, πράγµα που
µακροχρόνια δηµιουργεί συνεχώς µεγαλύτερες δυσκολίες στην ανάπτυξη, επειδή απορροφά για την αποπληρωµή των τόκων φορολογικά έσοδα που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για επενδύσεις ή για τη χρηµατοδότηση της υγείας και της παιδείας, και
παράλληλα επιβαρύνει οικονοµικά τις επόµενες γενιές.

iii. Ανεργία: Στο κόκκινο
Όπως αναφέρθηκε, η µείωση της ανταγωνιστικότητας και οι δυσκαµψίες της ελληνικής οικονοµίας έχουν επιφέρει αύξηση της ανεργίας στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται σταθερά
πάνω από το µέσο όρο των χωρών της Ε.Ε., πράγµα που προκαλεί πολλά κοινωνικά και
οικονοµικά προβλήµατα.
∆ιάγραµµα 3 - ∆είκτης ανεργίας
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Στην έκθεση για τη Νοµισµατική Πολιτική, η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι, παρά
τα νέα φοροεισπρακτικά µέτρα, η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα πρόκειται να
µειωθεί κατά 2% το 2010 και η οικονοµία θα βρεθεί σε ύφεση. Η ύφεση θα επιφέρει µείωση του ρυθµού πιστωτικής επέκτασης και αύξηση της ανεργίας, αφού η απασχόληση προβλέπεται να µειωθεί κατά 1,5%, καθώς οι επιχειρήσεις έχουν µειωµένη κερδοφορία, λόγω
της εξασθένησης της ζήτησης και συρρικνώνουν τη δραστηριότητά τους. Παράλληλα, το
µέσο εισόδηµα στο σύνολο της οικονοµίας θα µειωθεί κατά 0,9%, ενώ η πραγµατική µεί94
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ωση θα φτάσει το 3,8%. Η αύξηση της ανεργίας οδηγεί σε υποαπασχόληση του παραγωγικού
συντελεστή της εργασίας, οδηγώντας σε µικρότερη παραγωγή, και αυξάνει τον κίνδυνο
της υστέρησης.
Η κρίση επηρέασε αρνητικά δραστηριότητες πολύ σηµαντικές για την ελληνική οικονοµία, όπως την οικοδοµή, τον τουρισµό, τις εξαγωγές και τη ναυτιλία. Η δυσµενής κατάσταση δεν αναµένεται να αντιστραφεί σύντοµα, πράγµα που καθιστά ακόµα πιο επιτακτική, για την επόµενη δεκαετία, την ανάγκη αξιοποίησης νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών
και περαιτέρω δραστηριοποίησης για την αντιµετώπιση των µεγάλων προβληµάτων που
µαστίζουν τη χώρα.

3. Και τώρα, τι γίνεται;
∆εδοµένου ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αρµόδια για τη νοµισµατική και
συναλλαγµατική πολιτική της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, ο µόνος τρόπος για
να υποστηρίξει η Ελλάδα την ανάπτυξή της είναι µέσω της δηµοσιονοµικής πολιτικής και
της αλλαγής του αναπτυξιακού προτύπου. Συγκεκριµένα, απαιτείται ένα µακροχρόνιο σχέδιο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, που να υιοθετηθεί έπειτα από ευρύ διάλογο, ώστε να διασφαλίζονται, αφενός η µέγιστη κοινωνική του αποδοχή και αφετέρου
η διαχρονική συνέχεια και συνέπεια ανεξάρτητα από τυχόν κυβερνητικές αλλαγές.
Η έξοδος από την κρίση και η αξιοποίηση νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών προϋποθέτει ορισµένες διαρθρωτικές αλλαγές, τις οποίες η χώρα µας είναι εφικτό να επιτύχει µε
τα µέσα που ήδη διαθέτει. Αυτές οι αλλαγές είναι:
1. Η στροφή προς την καινοτοµία και τη γνώση, ώστε να επιτευχθεί η αύξηση της παραγωγικότητας και η δηµιουργία νέων τοµέων απασχόλησης. Αυτό απαιτεί επενδύσεις
στην έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς και νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και νέους θεσµούς που να διευκολύνουν τις ερευνητικές δραστηριότητες και την εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων τους. Η Φινλανδία πέτυχε αυτήν τη στροφή και µετέτρεψε την αγροτική της οικονοµία σε µια πραγµατικά ανταγωνιστική οικονοµία βασισµένη στη γνώση και την υψηλή τεχνολογία. Και στην Ελλάδα απαιτείται να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της καινοτοµίας.
2. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση και την υγεία, στις υποδοµές, στην παραγωγή και
τις επιχειρήσεις. Οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να είναι αποσπασµατικές, αλλά να έχουν
σαφή προσανατολισµό προς τη βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής και την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, ώστε να διευκολύνονται νέοι τρόποι οργάνωσης, να ενισχύεται
ο ανταγωνισµός, να παρέχονται ευκαιρίες απασχόλησης εξειδικευµένου προσωπικού
και να αυξάνεται η παραγωγικότητα.
3. Η δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την προσέλκυση επενδύσεων.
4. Η υποστήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τοµείς
όπου η Ελλάδα µπορεί να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
5. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας µέσω της καλύτερης ορ95
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γάνωσης και του µάρκετινγκ. Στόχο πρέπει να αποτελέσει η διεθνής διακίνηση των ελληνικών προϊόντων, λόγω της ποιότητας και της υψηλής τεχνολογίας τους.
6. Η βελτίωση της κρατικής αποτελεσµατικότητας και η αποτελεσµατική διαχείριση
των δηµοσίων πόρων.
7. Η µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων µέσω της βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα στην υγεία και την παιδεία, της µείωσης του κόστους και της βελτίωσης της στόχευσης των κοινωνικών επιδοµάτων.
8. Η λήψη µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, είτε αυτό είναι φυσικό είτε
πολιτιστικό.
9. Η ρύθµιση των χρηµατοπιστωτικών αγορών ώστε να ενισχυθεί η οικονοµική σταθερότητα, η διαφάνεια και η εποπτεία τους. Ως κλειδί για µια επιτυχηµένη ρύθµιση του
χρηµατοπιστωτικού τοµέα θεωρείται µια «συστηµική» προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη τους κινδύνους του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος στο σύνολό του (Klein, 2009).
10. Η µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος, µε στόχο την αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής, την υποστήριξη της ζήτησης και την παροχή βοήθειας στους έχοντες
χαµηλό εισόδηµα, ώστε να µπορέσουν να επιβιώσουν κατά την οικονοµική κρίση.
11. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση.
12. Η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
13. Η βελτίωση των συνθηκών ανταγωνισµού στην αγορά.
14. Η µείωση του χρέους.
15. Υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ο αποπληθωρισµός.
Επισηµαίνεται ότι ο πρωταρχικός στόχος για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας
δεν θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της κατανάλωσης, καθώς κάτι τέτοιο δεν αποτελεί αναπτυξιακό µοντέλο. Η αυξηµένη κατανάλωση θα στραφεί κυρίως σε εισαγόµενα αγαθά, εξαιτίας της µειωµένης ανταγωνιστικότητας των εγχώριων προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο
θα συµβάλλει στο έλλειµµα του ισοζυγίου πληρωµών και θα επιδεινώσει τα προβλήµατα ανταγωνιστικότητας και ανεργίας στην ελληνική οικονοµία.

4. Οι νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες
i. Ενέργεια: Η κινητήριος δύναµη του µέλλοντος
Ο τοµέας της ενέργειας, µε την ανεύρεση και αξιοποίηση νέων πηγών ενέργειας, και ιδιαίτερα εναλλακτικών µορφών ενέργειας και «καθαρής» ενέργειας, µπορεί να προσφέρει
πληθώρα επιχειρηµατικών ευκαιριών για την επόµενη δεκαετία. Η ηλεκτροπαραγωγή της
Ελλάδας βασίζεται κυρίως στο λιγνίτη, ενώ παράλληλα η χώρα µας καταναλώνει όλο και
περισσότερο πετρέλαιο και γι’ αυτόν το λόγο είναι εκτεθειµένη στις κρίσεις και στις διακυµάνσεις των παγκόσµιων τιµών. Συνεπώς, απαιτούνται µέτρα για τη µείωση αυτής της
ενεργειακής εξάρτησης, όπως η χρήση αιολικής και ηλιακής ενέργειας.
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Τα θέµατα ενέργειας και περιβάλλοντος έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα, η
οποία θα πρέπει να επιτύχει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Κλιµατική
Αλλαγή και την ενέργεια, το λεγόµενο «πακέτο 20-20-20». Οι στόχοι αυτοί αναφέρονται στο έτος 2020 και προβλέπουν µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στην
Ε.Ε. κατά 20% από το 1990 και 20% συνεισφορά των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
στην ακαθάριστη ενεργειακή κατανάλωση. Μάλιστα, εκτιµάται ότι τα επόµενα χρόνια οι
επενδύσεις στην αγορά ενέργειας πρόκειται να αυξηθούν κατακόρυφα.
Η πράσινη ενεργειακή τεχνολογία, που δεν συνιστά µόνο παγκόσµια οικολογική ή κοινωνική αναγκαιότητα αλλά έχει επίσης ατράνταχτη οικονοµική και πολιτική λογική, αποτελεί, για πολλούς λόγους, τη νέα µεγάλη βιοµηχανία των αρχών του 21ου αιώνα. Οι χώρες που διαθέτουν ή αποκτούν υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και παραγωγή των προϊόντων που είναι αναγκαία για να υποστηρίξουν την πράσινη ενεργειακή
τεχνολογία θα έχουν πλεονέκτηµα στο διεθνή οικονοµικό ανταγωνισµό τα επόµενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας τέτοιας µικρής χώρας είναι η ∆ανία στον τοµέα των
ανεµογεννητριών. Οι ΑΠΕ αποτελούν και για την Ελλάδα έναν µεγάλο ανεκµετάλλευτο
φυσικό πλούτο και µπορούν να συµβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης, την αύξηση
της εγχώριας παραγωγής, τη µείωση των δαπανών για εισαγωγές πρώτων υλών και την
αύξηση των εσόδων από εξαγωγές. Παράλληλα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία, στην παρούσα
φάση, να αποτελέσει πύλη εισόδου πολλαπλών αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου,
έχοντας, πλέον των οικονοµικών, και γεωπολιτικά οφέλη.

ii. Περιβάλλον: Προς µια πράσινη ανάπτυξη
Καθότι οι αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις του ήδη υφιστάµενου µοντέλου ανάπτυξης αυξάνονται συνεχώς, η ανάγκη για µια ανάπτυξη που σέβεται το περιβάλλον και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για αειφορία και αποφυγή της µη ανάπτυξης καθίσταται αδήριτη. Συναφείς µε τις προηγούµενες είναι και οι δραστηριότητες και τα προϊόντα που στοχεύουν
στη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, όπως η κατασκευή κτιρίων που ελαχιστοποιούν τη σπατάλη ενέργειας, η διακράτηση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα που
εκλύουν τα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια που χρησιµοποιούν άνθρακα, τα οικολογικά προϊόντα και η δάσωση και αναδάσωση και οι νέες τεχνολογίες για τη µείωση των αερίων του
θερµοκηπίου που συνδέονται µε τη γεωργία.
Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τοµείς αναµένεται να προωθηθούν ακόµα περισσότερο, όταν και εφόσον συναφθεί µια νέα και πραγµατικά παγκόσµια συµφωνία για το περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελέσει και τα επόµενα χρόνια ζήτηµα µε τεράστια οικονοµική και πολιτική σηµασία.
Οι τοµείς στους οποίους µπορεί µια χώρα –και ιδίως µια µικρότερη σχετικά χώρα, όπως
η Ελλάδα– να εξειδικευτεί δεν είναι απεριόριστοι. Αν σε δύο ή τρεις τοµείς αποδεικνύουµε
ότι είµαστε διεθνώς ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανταγωνιστικοί, τότε είµαστε αντικειµενικά
σε καλό δρόµο.
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iii. ∆ιαχείριση υδάτινων πόρων: Το πετρέλαιο του µέλλοντος
Το νερό είναι το πετρέλαιο του µέλλοντος. Όσο ελαττώνονται τα αποθέµατα τόσο
πιο πολύτιµο γίνεται και τόσο πιο αναγκαίες οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες που θα µας βοηθήσουν να τα εξοικονοµήσουµε: από συστήµατα που εντοπίζουν αυτόµατα διαρροές µέχρι κατασκευή αυτοποτιζόµενων κήπων, µίνι συστήµατα
αφαλάτωσης ή τεχνολογίες καθαρισµού & χρήσης αποβλήτων.
Η βιώσιµη διαχείριση υδάτινων πόρων βρίσκεται σε προτεραιότητα όχι µόνο στην
εθνική αλλά και στη διεθνή ατζέντα. Λόγω του ότι η Ελλάδα αντιµετωπίζει το πρόβληµα της ανισοκατανοµής υδάτινων πόρων, είναι φανερό ότι υπάρχει µεγάλο περιθώριο επιχειρηµατικών ευκαιριών για την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης
νερού.

iv. Φροντίδα ηλικιωµένων: Αναγκαία σε µια γηράσκουσα κοινωνία
Οι ανάγκες για φροντίδα ηλικιωµένων είναι ένα από τα αποτελέσµατα της σύγχρονης πραγµατικότητας. Σε µια κοινωνία, όπως η ελληνική, όπου ο γηράσκων πληθυσµός
διαρκώς αυξάνεται, είναι αναγκαία η βελτίωση της µέριµνας προς τους ηλικιωµένους
που πλέον αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του πληθυσµού. Ειδικότερα, σύµφωνα µε
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, ο πληθυσµός των ατόµων
άνω των 65 ετών που διαβιούν µόνιµα στη χώρα έχει αυξηθεί από 13,7% το 1990
σε 18,7% το 2008, παρουσιάζοντας µάλιστα διαρκώς ανοδικές τάσεις.
Η φροντίδα των ηλικιωµένων δεν είναι πάντα εύκολη, ιδιαίτερα σήµερα όπου τόσο
οι άνδρες όσο και οι γυναίκες αναγκάζονται να περνούν πολλές ώρες της ηµέρας δουλεύοντας. Όταν το ζευγάρι λείπει, κάποιος πρέπει να φροντίσει τους ηλικιωµένους.
Εκεί διαφαίνονται πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες: από απλές νοσηλευτικές υπηρεσίες
έως φροντίδα για το φαγητό, τη φροντίδα των ρούχων, τις υπηρεσίες delivery των
σούπερ µάρκετ, το καθάρισµα του σπιτιού έως τη δηµιουργία νέων µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων, υπάρχουν δεκάδες εξειδικευµένες ανάγκες που ζητούν λύσεις.

v. Κοινωνική δικτύωση και επιχειρήσεις: Μια νέα προοπτική
Πελάτες, πιθανοί πελάτες, συνεργάτες και καταναλωτές ανταλλάσσουν γνώµες, κάνουν κριτική, ζητούν βοήθεια, κάνουν προτάσεις και βαθµολογούν προϊόντα και υπηρεσίες στα ιντερνετικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter.
Οι επιχειρήσεις µπορούν να εκµεταλλευτούν τα νέα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για
να κάνουν γνωστά σε ένα ευρύτερο κοινό τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν.
Παράλληλα, η χρήση λέξεων-κλειδιών επιτρέπει την απόλυτη στόχευση σε ενδιαφέροντα και άλλες λέξεις που µπορεί να ενδιαφέρουν τις εταιρίες και όλους τους
διαφηµιζόµενους.
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5. Αντί επιλόγου
Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η οικονοµική κρίση και οι συνθήκες που διαµορφώνονται για την επόµενη δεκαετία δεν θα πρέπει να αντιµετωπιστούν από την πολιτική ηγεσία, τους παράγοντες της αγοράς και το κοινό ως αρνητική συγκυρία, αλλά ως
ευκαιρία για νέες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Πρόκειται στην ουσία για ένα µοντέλο διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων όπου, πέρα από την άµβλυνση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που έχουν επέλθει σε κάποιους οικονοµικούς κλάδους ή οµάδες του πληθυσµού,
στόχο αποτελεί η αξιοποίηση των νέων συνθηκών προς όφελος της οικονοµίας. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ορθολογικό στρατηγικό σχεδιασµό και συνεργασία µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών. Η Ελλάδα, παρόλο που βρίσκεται σε µια κρίσιµη οικονοµική κατάσταση, διαθέτει εργαλεία που µπορούν να τη βοηθήσουν να βγει από την κρίση και να
την οπλίσουν µε νέες δυνατότητες και εµπειρίες για το µέλλον.
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4o βραβείο
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Τµήµα ∆ιοικητικής
Επιστήµης & Τεχνολογίας
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Τµήµα ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών
Οικονοµικών Σπουδών
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

Τµήµα Μάρκετινγκ
& Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο
Αθηνών

«There will come a time when big opportunities will be presented to you,
and you’ve got to be in a position to take advantage of them.»
Sam Walton, founder of Wal-Mart Inc.

1. Εισαγωγή
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ένα κρίσιµο σηµείο. Τον τελευταίο καιρό φάνηκε
ότι το ελληνικό αναπτυξιακό µοντέλο, που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια, εξάντλησε τα όριά του. Αυτό συνέβη γιατί η ανάπτυξη της οικονοµίας, κυρίως µέχρι το 2004, πραγµατοποιήθηκε χωρίς να γίνουν και οι απαραίτητες δοµικές αλλαγές στην ελληνική οικονοµία αλλά και στη νοοτροπία του κόσµου. Συγκεκριµένα, δηµιουργήθηκε ένα πλαίσιο υψηλότερης κατανάλωσης σε σχέση µε την παραγωγή, που δεν µπορούσε να διατηρηθεί επ’
άπειρο, καθώς προκάλεσε µακροοικονοµικές ανισορροπίες και στρεβλώσεις που το καθιστούσαν µη διατηρήσιµο1. Τα ελλείµµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα είναι η κορυφαία εκδήλωση της αλυσιτέλειας του συνδυασµού χαµηλή ανταγωνιστικότητα-υψηλή
κατανάλωση και της αναποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα.
Οι πιέσεις που δέχεται η ελληνική οικονοµία είναι πολλές και η ανάγκη θέσπισης µέτρων
δείχνει ως µονόδροµος. Οι διεθνείς οργανισµοί (IMF, OECD, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και η πλειονότητα των αναλυτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα ελληνικά προβλήµατα είναι δοµικά,
προτείνουν για την αντιµετώπισή τους ένα συνολικό αναπροσανατολισµό της οικονοµικής
πολιτικής, µε τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων και τον εξορθολογισµό των ιδιωτικών συµπεριφορών2. Αυτό είναι κάτι δεδοµένο και εν πολλοίς αποδεκτό ώστε να αποκατασταθούν οι
απώλειες ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν και οι επιχειρη1
2

IOBE (Οκτώβριος 2009), Η ελληνική οικονοµία, Τεύχος 57.
http://www.kathimerini.gr
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µατίες του σήµερα και να κατανοήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται µέσα από αυτή τη
γενικότερη αναπροσαρµογή της οικονοµίας. Τα οφέλη, αν γίνουν συντονισµένες ενέργειες, θα είναι πολλαπλά τόσο για τον ιδιωτικό τοµέα όσο και για την ελληνική οικονοµία
συνολικά.

2. Επιχειρηµατικές ευκαιρίες µετά την κρίση
Οι διασηµότεροι επενδυτές -και οι πιο επιτυχηµένοι- έχουν κατά καιρούς δηλώσει ότι
οι µεγαλύτερες επενδυτικές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στις περιόδους
κρίσης της οικονοµίας. Ο Waren Buffett δεν ανησύχησε όταν η «νέα οικονοµία» της Αµερικής έκανε µια τεράστια βουτιά, αλλά το είδε σαν ευκαιρία να αυξήσει την επενδυτική
του απόδοση (∆αµιανίδης, 2008). Με τον ίδιο τρόπο, οι Έλληνες επιχειρηµατίες πρέπει
να δουν την τρέχουσα οικονοµική κρίση όχι µόνο σαν µια απειλή, αλλά και σαν µια ευκαιρία για ανάπτυξη σε νέες υπηρεσίες, νέους κλάδους, νέες περιοχές.
Εν µέσω των νέων ισορροπιών που θέτει η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας, διάφορα
επενδυτικά είδη µπορούν να αναδειχθούν και να ευδοκιµήσουν. ∆εν είναι όµως όλες οι επενδύσεις εξίσου ωφέλιµες. Έµφαση πρέπει να δοθεί σε επιχειρηµατικά µοντέλα τα οποία δραστηριοποιούνται σε δυναµικούς τοµείς, απευθύνονται σε δυναµικές αγορές και αξιοποιούν
ελληνικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα (Porter’s Diamond of National Advantage).
Λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες οικονοµικές τάσεις, όπως καταγράφονται στη διεθνή και εγχώρια αρθρογραφία, τις αλλαγές στην καταναλωτική συµπεριφορά, αλλά και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας, τα ακόλουθα επιχειρηµατικά µοντέλα αναδεικνύονται ως βιώσιµες επενδυτικές ευκαιρίες:

«Πράσινη» Ανάπτυξη/Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας
Ιδιαίτερη έµφαση µεταξύ των µελλοντικών επενδύσεων πρέπει να αποδοθεί στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΕ). Η ζήτηση για ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον αναµένεται να αυξηθεί σηµαντικά τα προσεχή έτη, καθόσον οι
τεχνολογίες ΑΠΕ/ΕΕ µειώνουν το κόστος συµµόρφωσης προς τις επιταγές του Κιότο. Σηµαντικά βήµατα έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί αναφορικά µε την ανάπτυξη και την εφαρµογή των τεχνολογιών ΑΠΕ/ΕΕ τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς υπάρχει κοινή αποδοχή ότι οι εν λόγω τεχνολογίες είναι σε θέση όχι µόνο να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση, αλλά και να συµβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος3. Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο, πραγµατοποιώντας επενδύσεις σε τεχνολογίες ΑΠΕ/ΕΕ
µπορεί να µειωθεί η εξάρτηση της ενεργοβόρας ελληνικής οικονοµίας από το πετρέλαιο
και το φυσικό αέριο, το οποίο επιβαρύνει σηµαντικά το εξωτερικό ισοζύγιο και αφαιρεί πόρους. Η µείωση της εξάρτησης της ελληνικής οικονοµίας από το πετρέλαιο µέσω της πρά3

http://ec.europa.eu/enterprise
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σινης ενέργειας και της ενεργειακής αποτελεσµατικότητας θα στηρίξει και την οικονοµία,
ενώ θα αποφέρει και πολλά σε όσους επενδύσουν σε αυτήν. Έτσι, οι ιδιωτικές επενδύσεις
στον τοµέα αυτό αποτελούν προτεραιότητα ( Έρευνα FINARET).

Εκπτωτικά Καταστήµατα/Υπηρεσίες Επισκευών
Σε περιόδους κρίσης οι καταναλωτές τείνουν να είναι πιο συντηρητικοί και να αναζητούν
πιο οικονοµικές λύσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αναδύονται ευκαιρίες από την αύξηση της κίνησης σε λαϊκές αγορές, περιφερειακά καταστήµατα, αλυσίδες εκπτωτικών καταστηµάτων και stock houses. Ταυτόχρονα, δηµιουργούνται ξανά ευκαιρίες για τσαγκάρηδες,
ξυλουργούς, µηχανουργεία, επιδιορθώσεις & προσαρµογές ρούχων, αναπαλαιώσεις επίπλων και άλλα πολλά (Φιλαδαρλής, 2010). Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπογραµµιστεί ότι
η ευαισθητοποίηση σχετικά µε τις τιµές από την πλευρά της ζήτησης δεν πρέπει να οδηγεί σε ποιοτική υποβάθµιση από την πλευρά της προσφοράς. Η παροχή άριστου συνδυασµού
τιµής-ποιότητας (value for money) είναι αυτή που θα επιβιώσει σε περιόδους ύφεσης της
οικονοµίας.

Λύσεις για το σπίτι
Όσο τα χρήµατα για εξόδους µειώνονται, τόσο η ποιότητα ζωής µέσα στο σπίτι θα τραβάει µέρος του οικογενειακού προϋπολογισµού (Φιλαδαρλής, 2010). Εποµένως, επιχειρηµατικά µοντέλα που προωθούν την κατ’ οίκον ψυχαγωγία συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα
και προσιτές τιµές αναµένεται να ευδοκιµήσουν µέσα σε περίοδο κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, που µέσα στο 2009 παρουσίασε αύξηση παρά την ύφεση της ελληνικής οικονοµίας (Γιάντσης, 2009). Θεωρείται, µάλιστα, ότι οι υποδοµές θα βελτιωθούν ακόµα περισσότερο στο εγγύς µέλλον και ακολούθως
θα αυξηθεί και η χρήση τους από τους πολίτες.

∆ιατροφικές συνήθειες
Σε περιόδους κρίσης, οι διατροφικές συνήθειες τείνουν να µεταβάλλονται. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα είτε τη δηµιουργία µικρών-εξειδικευµένων αγορών (niche market) που οι επιχειρηµατίες του κλάδου πρέπει να εντοπίσουν και να ικανοποιήσουν, είτε την αύξηση της
ζήτησης συγκεκριµένων ειδών του κλάδου. Για παράδειγµα, έχει καταγραφεί ότι σε περιόδους
ανασφάλειας ή οικονοµικών δυσκολιών οι άνθρωποι τρώνε περισσότερη σοκολάτα. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που το γλυκό έχει ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας και γεύσης, οι ευκαιρίες για επέκταση σε άλλες χώρες µε προϊόντα σοκολάτας ή ζαχαροπλαστικής είναι µεγάλες (Φιλαδαρλής, 2010). Συν τοις άλλοις, πρόκειται για ένα χαµηλής τιµής
προϊόν, µε χαµηλή εισοδηµατική ελαστικότητα που σηµαίνει ότι η κατανάλωσή του δεν
επηρεάζεται ιδιαίτερα από τους οικονοµικούς κύκλους.
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Κοινωνική δικτύωση και επιχειρήσεις
Η οικονοµική κρίση, όπως προαναφέρθηκε, έχει οδηγήσει σε µείωση δαπανών για ψυχαγωγία, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η χρήση των δικτυακών µέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter. Πελάτες, πιθανοί πελάτες, συνεργάτες και καταναλωτές ανταλλάσσουν γνώµες, κάνουν κριτική, ζητούν βοήθεια, κάνουν προτάσεις και βαθµολογούν προϊόντα και υπηρεσίες στα ιντερνετικά µέσα. Η χρήση των συστηµάτων αυτών για την προβολή των επιχειρήσεων είναι πλέον απαραίτητη. Η προσφορά υπηρεσιών
µέσω των δικτύων Social Media Marketing αναδεικνύεται σε µια άριστη εµπορική ευκαιρία για το µέλλον. (Φιλαδαρλής, 2010)

Υπηρεσίες Συµβούλων
Εν µέσω οικονοµικής κρίσης, ο διορατικός επιχειρηµατίας χρειάζεται να πάρει αποφάσεις,
βασιζόµενος σε επαγγελµατική βοήθεια, γιατί οι αγορές αλλάζουν ραγδαία, οι επιχειρησιακές ανάγκες εξελίσσονται συνεχώς και ο επιχειρηµατίας για να προλάβει να αντεπεξέλθει
πρέπει να έχει δοµηµένη στρατηγική και επιχείρηση οργανωµένη µε τέτοιο τρόπο, ώστε
να µπορεί να υποστηρίξει τις αλλαγές και τις ανάγκες της αγοράς ακαριαία. Σε αυτήν την
προσπάθεια ο σύµβουλος καλείται να βοηθήσει τον επιχειρηµατία να πάρει πιο ώριµες
και υπολογισµένες αποφάσεις που θα αποδώσουν µακροχρόνια, αλλά και να τον βοηθήσει να αξιοποιήσει τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι για την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας, µέσω της κατάρτισης επιχειρηµατικών σχεδίων για υποβολή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων (π.χ. Αναπτυξιακός Νόµος, ΕΣΠΑ,
κ.ά.). (∆αµιανίδης, 2008)

3. Τρόποι αντιµετώπισης των νέων εµποδίων
Το υπόδειγµα ανάπτυξης των προηγούµενων ετών, όπως είπαµε και ανωτέρω, βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης και κυρίως της κατανάλωσης (∆ιάγραµµα 1). Η ύφεση που αντιµετωπίζει η χώρα θα επηρεάσει όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας και εκτιµάται ότι θα οδηγήσει σε επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αύξηση της ανεργίας, αλλά και σηµαντικό περιορισµό της δηµόσιας
κατανάλωσης. Η περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική εµµέσως θα επηρεάσει και την ιδιωτική κατανάλωση, λόγω της αύξησης των φόρων.
Συν τοις άλλοις, η ωρίµανση της αγοράς των δανείων ωθεί τα νοικοκυριά σε συντηρητικότερους προϋπολογισµούς και εξορθολογισµό των δανειακών τους υποχρεώσεων σε
σχέση µε την ικανότητα αποπληρωµής αυτών η οποία προκύπτει από τα εισοδήµατά τους.
Τέλος, από τις εκτιµήσεις των οικονοµικών αναλυτών προκύπτουν επαχθή µεγέθη προσαρµογής, τα οποία εάν εφαρµοστούν ως αµιγώς περιοριστικές πολιτικές δύνανται να επιµηκύνουν ή να επιδεινώσουν την ύφεση στην ελληνική οικονοµία (Χαρδούβελης, 2009).
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Αυτό συνιστά ένα µεγάλο εµπόδιο για την ανάληψη επιχειρηµατικών δράσεων, καθώς η
ύφεση οδηγεί σε δυσπιστία και επιφυλακτικότητα από τη µεριά των καταναλωτών.
Οι σηµερινές, λοιπόν, ανάγκες και προοπτικές στρέφονται προς άλλους τοµείς της οικονοµίας, ιδιαίτερα τον εξωτερικό τοµέα. Η ανάπτυξη του εξωτερικού τοµέα υστέρησε τα
τελευταία έτη, ώστε η Ελλάδα να παραµένει σήµερα µία σχετικά κλειστή οικονοµία.
∆ιάγραµµα 1 - Ιδιωτική Κατανάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ - 2008
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Πηγή: Eurostat

Ως αποτέλεσµα, η συνεισφορά του εξωτερικού τοµέα στην ανάπτυξη της οικονοµίας
έχει υπάρξει αναιµική και, δεδοµένων των µεγάλων ελλειµµάτων του Ισοζυγίου Πληρωµών, κατά µέσο όρο αρνητική (Οικονοµία και Αγορές, 2009). Η διεθνοποίηση αναγκάζει
πλέον τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους
όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών, την αντιµετώπιση των εργαζοµένων και τις
σχέσεις τους µε τους προµηθευτές. Παραδείγµατα διεθνώς ανταγωνιστικών ελληνικών επιχειρήσεων µπορούν να αναφερθούν η τσιµεντοβιοµηχανία Τιτάν, η εταιρεία ειδών δώρου
και αξεσουάρ Folli-Follie, η Εθνική Τράπεζα κ.ά. (∆ηµητράτος, 2006)
Έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάταξη του τοµέα των υπηρεσιών, ο οποίος υστερεί περισσότερο σε παραγωγικότητα και άρα συνεισφέρει περισσότερο στη διαφορά πληθωρισµού, σε σχέση µε το µέσο όρο της Ευρωζώνης (∆ιάγραµµα 2). Η ανάπτυξη των υπηρεσιών θα οδηγήσει σε µία δυναµική διαδικασία αναδιάρθρωσης προς καινούριες εξειδικεύσεις και συνακόλουθη υποκατάσταση εισαγωγών µε διπλή ωφέλεια για τη χώρα. Περαιτέρω, θα συνδράµει στη µεγιστοποίηση, µακροχρονίως, του παραγωγικού δυναµικού της
χώρας, την καλλιέργεια παραγωγικής κουλτούρας, αλλά και τη δηµιουργία φορολογικών
εσόδων για την αποπληρωµή των δηµόσιων ελλειµµάτων και χρεών. (Χαρδούβελης, 2009)
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Επιπλέον, η στροφή προς την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών θα περιορίσει την ανάγκη µείωσης του κόστους εργασίας για την αναστροφή των απωλειών ανταγωνιστικότητας.
Επειδή οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας έχουν χαµηλότερη ελαστικότητα τιµής δεν επηρεάζονται τόσο από την πραγµατική υπερτίµηση. Επιπλέον, έχουν υψηλή εισοδηµατική ελαστικότητα, άρα η παγκόσµια ζήτηση γι’ αυτά αναµένεται να αυξάνεται διαχρονικά όσο αυξάνεται το παγκόσµιο ΑΕΠ. Για να καταστεί όµως εφικτή µία στρατηγική ποιότητας θα απαιτηθεί µία σηµαντική επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο, γνώσεις, δεξιότητες, έρευνα και
σύνδεση της καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα. (Χαρδούβελης, 2009)
∆ιάγραµµα 2 - Πληθωρισµός Ελλάδα και Ευρωζώνη 1991-2008
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Η χώρα χρειάζεται να συγκεντρώσει στο έδαφός της επιχειρήσεις κλάδων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας. Αυτό θα δηµιουργήσει αποτελέσµατα διάχυσης (spillover effects) από επιχείρηση σε επιχείρηση, δηλαδή εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας (τύπου Marshall). Έτσι, θα οδηγήσει και άλλες επιχειρήσεις από τον ίδιο κλάδο στο να συγκεντρώνονται για να εκµεταλλευτούν τα αποτελέσµατα διάχυσης, το οποίο θα οδηγήσει σε γεωγραφική συγκέντρωση παραγωγής (spatial agglomeration), οριζόντια ή και κάθετα. Αυτό
θα επιφέρει δηµιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στον κλάδο συνολικά παρά στη
µεµονωµένη επιχείρηση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια συντελείται µία βραδεία αναδιάταξη των ελληνικών εξαγωγών προς τοµείς έντασης τεχνολογίας και γνώσης.
Κλάδοι όπως τα µη σιδηρούχα µέταλλα, οι συσκευές και ο εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών,
τα πλαστικά, τα καλλυντικά προϊόντα, ο βιοµηχανικός εξοπλισµός, τα ιατρικά και φαρµακευτικά προϊόντα και τα οχήµατα ακολουθούν ανοδική πορεία και δείχνουν τις κινήσεις
που µπορούν να γίνουν πιο δυναµικά στο µέλλον. (Βρεττός και Στουρνάρας, 2009)
Σηµαντική, επίσης, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας είναι και η δη106
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µιουργία ισχυρότερων επιχειρηµατικών σχηµάτων. Τα µεγάλα σχήµατα επιτρέπουν την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση, χωρίς η επέκταση να παραβιάζει την αρχή της προσαρµογής στις τοπικές ιδιαιτερότητες. Τα σχήµατα αυτά θα µπορούν να επενδύουν περισσότερο από το σηµερινό ανεπαρκές επίπεδο σε έρευνα αγοράς, ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων, πάγια, τεχνολογίες πληροφορικής, επιµόρφωση εργαζοµένων, νέες οργανωτικές
δοµές και ικανότητες διοίκησης, εφόσον θα µπορούν να αξιοποιούν αποτελεσµατικότερα
τις οικονοµίες κλίµακας και φάσµατος οι οποίες προκύπτουν από τις µεγάλες επενδύσεις.
Περαιτέρω, τα µεγάλα σχήµατα θα έχουν καλύτερες ικανότητες διαπραγµάτευσης (καλύτερες
τιµές στις διεθνείς αγορές), καλύτερη πρόσβαση σε διεθνή δίκτυα διανοµής, θα προωθούν
τη δηµιουργία επώνυµων προϊόντων και υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότερη προώθησή τους διεθνώς, ενώ θα έχουν µικρότερη εξάρτηση από συγκεκριµένες αγορές-στόχους
και ποικιλότητα. Τέλος, το ικανό µέγεθος θα αυξήσει και την πιστοληπτική ικανότητα των
επιχειρήσεων, παρέχοντάς τους ευχερή πρόσβαση σε χρηµατοδότηση. Όλα αυτά διευκολύνουν την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και τη δηµιουργία παραγωγικού οικονοµικού
κλίµατος. (Χαρδούβελης, 2009)

4. Προβλήµατα που µπορούµε να διορθώσουµε
∆εδοµένων των περιορισµένων πόρων που διαθέτει η χώρα µας στην τρέχουσα περίοδο, θα ήταν ωφέλιµο να επικεντρωθεί στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε
τους τοµείς εκείνους που αποτελούν τον κινητήριο µοχλό της ελληνικής οικονοµίας.
Στον πρωτογενή τοµέα, η ανάγκη στροφής προς την ποιότητα είναι αναµφισβήτητη:
βιολογικές καλλιέργειες, προϊόντα υγιεινής διατροφής, οργάνωση γεωργών και συστήµατα
ελέγχου ποιότητος. Η Ελλάδα, παραδοσιακά αγροτική χώρα, δε χρειάζεται να συρρικνώσει
τον πρωτογενή της τοµέα, ούτε όµως µπορεί να ρίξει ακόµα περισσότερο τις τιµές, γιατί
υπάρχουν πολύ πιο ανταγωνιστικές χώρες-παραγωγοί. Μπορεί, όµως, να παράγει και να
εξάγει προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και υγιεινής διατροφής χρησιµοποιώντας την εµπειρία, τις γνώσεις και τις δυνατότητες που έχει. (Αναστασάτος, 2009)
Οι δύο ανέκαθεν σηµαντικότεροι τοµείς της ελληνικής οικονοµίας είναι αυτοί του τουρισµού και των µεταφορών (κυρίως της ναυτιλίας), οι οποίοι τα τελευταία έτη αποδίδουν
περίπου το 24% και 34% αντίστοιχα των συνολικών εσόδων από εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών. Ειδικά ο τουρισµός παράγει, άµεσα ή έµµεσα, µέσω διαχύσεων δαπανών και
εισοδηµάτων σε άλλους τοµείς της οικονοµίας το 16% περίπου του ΑΕΠ και απασχολεί,
έµµεσα και άµεσα, το 16% του ενεργού εργατικού δυναµικού. Επιπλέον, συµβάλλει στην
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, διότι σηµαντικό τµήµα του
αναπτύσσεται εκτός των δύο µεγάλων αστικών κέντρων (Αναστασάτος, 2009). Εποµένως,
καθίσταται πλέον αναγκαία και επείγουσα η ουσιαστική στήριξη του κλάδου. Η πολιτεία
πρέπει να εφαρµόσει άµεσα το χωροταξικό σχέδιο για την εγκατάσταση των τουριστικών
επιχειρήσεων, µε πρόβλεψη για την προστασία του περιβάλλοντος και χωρίς αναίτιες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Επίσης, πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη ενθάρρυνση των µι107
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κροµεσαίων µονάδων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων και τη
χρησιµοποίηση εξειδικευµένου προσωπικού για την προσφορά υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και να δοθούν κίνητρα για την ενίσχυση µορφών εναλλακτικού τουρισµού.
Από πλευράς φορέων, απαιτούνται σωστές ορθολογικές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.
Πρέπει να δουν τι βαθµός κορεσµού υπάρχει σε κάθε περιοχή και σε κατηγορία ξενοδοχείων, ώστε να ξεκαθαρίσει η γεωγραφική κατανοµή ανάλογα µε τις ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες κάθε περιοχής. Απαιτείται επίσης µια πολιτική προσέλκυσης και των εγχώριων τουριστών και όχι µόνο των ξένων, µε την προσφορά ελκυστικών πακέτων καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως σε περιόδους off-season, ώστε να περιοριστεί το
πρόβληµα της εποχικότητας που χαρακτηρίζει τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
(Τουρκολιάς, 2009)
Το τρίτο κοµµάτι στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί το ελληνικό κράτος, ώστε να διορθώσει τα υπάρχοντα προβλήµατα και να δηµιουργήσει προοπτικές βιώσιµης ανάπτυξης,
είναι η παιδεία. Τα προσεχή έτη οφείλουν να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον τοµέα αυτό,
περιλαµβανοµένης της έρευνας και ανάπτυξης. Η είσοδος του ιδιωτικού τοµέα στο χώρο
της παιδείας, πέρα από την αύξηση του ανταγωνισµού και τη βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών, που φέρνει πολλαπλά αποτελέσµατα στην ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, θα έχει και θετικά αποτελέσµατα στο Ισοζύγιο Πληρωµών. Συγκεκριµένα, η παροχή πιο ολοκληρωµένων και ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα της παιδείας θα οδηγήσει
στη µείωση της εκροής ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό για σπουδές και στην είσοδο στη χώρα ξένων φοιτητών που ζητούν άριστη σχέση ποιότητας-τιµής.

5. Συµπεράσµατα
Η Ελλάδα έχει σηµαντικούς λόγους να αναµένει ότι δεν θα ακολουθήσει την ανάκαµψη των προηγµένων οικονοµιών η οποία τοποθετείται χρονικά στο 2010 αλλά ότι, αντιθέτως, θα παραµείνει σε στασιµότητα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
Αυτή τη στιγµή η χώρα αντιµετωπίζει δίληµµα µεταξύ πολιτικής σταθεροποίησης και
αναπτυξιακής πολιτικής. Στην πραγµατικότητα, όµως, η επίτευξη και των δύο στόχων επιβάλλει την ταυτόχρονη επιδίωξή τους µε µία στρατηγική διαρθρωτικών αλλαγών. Αυτή
συνιστά µία εργώδη και µακροχρόνια προσπάθεια µετασχηµατισµού όλης της δοµής της
οικονοµίας για τη µετάβαση σε ένα µεταβιοµηχανικό πρότυπο οικονοµίας της γνώσης και
της υψηλής προστιθέµενης αξίας. Σε µια κρίσιµη περίοδο, όπως αυτή που διανύουµε, οι
κινήσεις που µπορούν να γίνουν πρέπει να είναι τολµηρές και καινοτόµες ώστε τα οφέλη
να είναι πολλαπλά.
Μία οικονοµική κρίση δεν είναι µόνο απειλή, αλλά και ευκαιρία. Είναι η ώρα να αποτινάξουµε δοµές και δραστηριότητες που είναι προσκολληµένες σε νοοτροπίες του παρελθόντος,
να γυρίσουµε την πλάτη σε πολιτικές που δεν λύνουν προβλήµατα αλλά τα κληρονοµούν
στις επόµενες γενιές και να διασφαλίσουµε την ανάπτυξη. Αυτή είναι η ευκαιρία µας!
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1. Πρόλογος
«The darkest hour is just before dawn…».
William Shakespeare – English poet and playwright

Μάρτιος 2010 και η Ελλάδα µονοπωλεί το ενδιαφέρον στα ξένα µέσα ενηµέρωσης.
Οι Financial Times µε εκτενή δηµοσιεύµατα αναφέρονται στα προβλήµατα της ελληνικής
οικονοµίας και επιφανείς οικονοµικοί αναλυτές προσπαθούν να εξηγήσουν τα λάθη του χθες
και τις επιπτώσεις του αύριο στον τηλεοπτικό φακό του CNN και του Bloomberg. Ο επισφαλής δανεισµός που εκδηλώθηκε στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε κρίση τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η οποία ακολούθως προκάλεσε ένα ντόµινο εξελίξεων που σήµερα αγγίζει την καρδιά της Ευρώπης. Η Νοµισµατική Ένωση, παρά τη θωράκιση που παρείχε για αρκετό διάστηµα στα κράτη της ευρωζώνης, αποδείχθηκε τελικά ανεπαρκής για
τα µέλη που επί χρόνια επέµεναν να παραβιάζουν το Σύµφωνο Σταθερότητας. Τα θεµέλια της Ενωµένης Ευρώπης κλυδωνίζονται και έντονος σκεπτικισµός εκφράζεται από την
πολιτική και οικονοµική ελίτ για το µέλλον της Γηραιάς ηπείρου. Η Ελλάδα, ως ο πλέον
αδύναµος κρίκος της αλυσίδας, δοκιµάζεται, οι κοινωνικές ισορροπίες αλλάζουν και οι πολίτες της χώρας παρακολουθούν απογοητευµένοι έναν δρόµο χωρίς όραµα.
Στην πραγµατικότητα πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται πώς µια χώρα µε τόσους
φυσικούς πόρους και ισχυρό νοητικό κεφάλαιο µπορεί σήµερα να βρίσκεται σε µια τόσο
δεινή θέση. Η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι πολύπλοκη και σίγουρα απαιτούνται
πολλές σελίδες για να αναλυθούν οι επιµέρους παράµετροι που δηµιούργησαν, µε το πέρασµα των ετών, ένα αναποτελεσµατικό κράτος στη σκιά ενός τεράστιου δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος. Ωστόσο, εµείς θεωρούµε πολύ πιο σηµαντικές εκείνες τις απαντήσεις που προσβλέπουν στο µέλλον και στις προκλήσεις που έχουν ανακύψει από τα νέα οικονοµικά και
πολιτικά δεδοµένα. Θα πρέπει, ως µονάδες και ως σύνολο, να ανακαλύψουµε τους τρόπους µε τους οποίους θα απελευθερωθούν οι δηµιουργικές δυνάµεις της κοινωνίας, ώστε
111
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να µπορέσει η ελληνική οικονοµία να ξαναµπεί σε τροχιά ανάπτυξης. Ο ρόλος της ελληνικής επιχειρηµατικότητας στη διαµόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού οράµατος για
την Ελλάδα µπορεί και πρέπει να είναι πρωταγωνιστικός.
Στα πλαίσια, λοιπόν, του 16ου Πανελλήνιου Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού της Οικονοµικής Επιθεώρησης, θα προσπαθήσουµε να διατυπώσουµε τη δική µας οπτική για ένα πιο
δηµιουργικό και ελπιδοφόρο µέλλον. Θα αναλύσουµε τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που
διανοίγονται µέσα στην επόµενη δεκαετία, µε σηµείο αναφοράς την ελληνική οικονοµία
που καλείται να αξιοποιήσει µια τελευταία ευκαιρία που της δίνεται για υγιή ανάπτυξη και
οικονοµική και κοινωνική πρόοδο.

2. Οι νέες ισορροπίες µετά την κρίση: Κίνητρο για ανάπτυξη
«Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently…».
Henry Ford – Founder of the Ford Motor Company

Τα λόγια του Henry Ford εκφράζουν την επιχειρηµατική φιλοσοφία µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Πράγµατι, ακόµα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως αυτές που αντιµετωπίζει σήµερα η ελληνική οικονοµία, η ανακάλυψη νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών
παραµένει στο προσκήνιο, µιας και η υγιής επιχειρηµατικότητα είναι αυτή που στην ουσία φέρνει τις οικονοµίες σε ισορροπία.
Σε αυτό το αρχικό στάδιο της εργασίας µας οφείλουµε να οριοθετήσουµε την έννοια
της επιχειρηµατικής ευκαιρίας, η οποία θα αποτελέσει θεωρητικό υπόβαθρο για τις ακόλουθες ενότητες. Στην πιο στοιχειώδη της µορφή, µια ευκαιρία αρχικά εµφανίζεται ως µια
µη ακριβώς καθορισµένη ανάγκη της αγοράς ή ως υποαπασχόληση πόρων και ικανοτήτων (Kirzner, 1997). Σε ευρύτερους όρους, µια επιχειρηµατική ευκαιρία αποτελεί δυνατότητα ικανοποίησης µιας ανάγκης της αγοράς µέσω ενός καινοτοµικού συνδυασµού πόρων, πάντα µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία αξίας (Schumpeter, 1934, Casson 1982).
Πιο πρόσφατα, ως επιχειρηµατικές ευκαιρίες µπορούν να νοηθούν οι καταστάσεις στις οποίες νέα προϊόντα, υπηρεσίες, πρώτες ύλες, αγορές και µέθοδοι οργάνωσης µπορούν να συνδυαστούν µέσω της δηµιουργίας νέων µέσων, νέων σκοπών και νέων σχέσεων µέσωνσκοπών (Eckhardt & Shane, 2003).
Έχοντας στο νου την έννοια της επιχειρηµατικής ευκαιρίας, θα αναφερθούµε στα πολιτικά και οικονοµικά δεδοµένα που διαµορφώνονται στην Ελλάδα µετά την κρίση. Κάτι
τέτοιο θα µας βοηθήσει να αντιληφθούµε καλύτερα τους τρόπους µε τους οποίους το νέο
αυτό περιβάλλον µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία και ανάπτυξη επιχειρηµατικών ευκαιριών.

Α) Τα νέα δεδοµένα µετά την κρίση
Με λίγα λόγια, η κρίση ανέδειξε στη χώρα µας µε τον πλέον αποκαλυπτικό τρόπο τις αδυ112
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ναµίες του κράτους και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονοµίας. Η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις, που επί χρόνια κυριάρχησαν στη ζωή του τόπου, οδήγησαν σταδιακά
στη δηµιουργία ενός τεράστιου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, στη συστηµατική υποαπασχόληση πόρων και σε έναν ελλιπή αναπτυξιακό σχεδιασµό, µε δεδοµένη την απουσία πολιτικής ηγεσίας και οράµατος. Μπορούµε να συµπτύξουµε τα νέα οικονοµικά και πολιτικά δεδοµένα που έχουν ανακύψει µετά την κρίση σε πέντε καίρια σηµεία:
• Μείωση ξένων επενδύσεων
Ως γνωστόν, η επενδυτική δραστηριότητα αποτελεί το βασικότερο κίνητρο ανάπτυξης
µιας οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσιεύονται σε περιοδική έκδοση του
ΟΟΣΑ, οι άµεσες ξένες επενδύσεις για την Ελλάδα το 2007 έφθασαν στα 1,9 δισ. ευρώ,
παρουσιάζοντας µείωση 64% σε σχέση µε το 2006, µε αποτέλεσµα η χώρα να καταλαµβάνει
την τρίτη χαµηλότερη θέση µεταξύ των 30 χωρών-µελών του οργανισµού ως προς την
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων1. Η κακή δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας,
σε συνδυασµό µε το µπαράζ αρνητικής δηµοσιότητας της ελληνικής οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπεδο, θα συνεχίσουν και τα επόµενα χρόνια να αποθαρρύνουν από οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία ξένους θεσµικούς επενδυτές.
• Ανεργία
Η αβεβαιότητα του οικονοµικού περιβάλλοντος και η κρίση ρευστότητας που έχει πλήξει την ελληνική αγορά αγαθών και υπηρεσιών έχει προκαλέσει πρωτοφανή αύξηση
της ανεργίας. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό ανεργίας το δ΄ τρίµηνο του 2009 ανήλθε στο 10,3%, έναντι 7,9% το αντίστοιχο
διάστηµα του 2008. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 14%, έναντι 7,7%
στους άνδρες, ενώ το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών και αγγίζει το 20,4%2. Περαιτέρω εκτόξευση της ανεργίας των
νέων στο 28% µέχρι το τέλος του 2010 προβλέπει ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη µελέτη, ζητώντας παράλληλα τη λήψη µέτρων για την απελευθέρωση της αγοράς εργασίας.
• Μείωση πραγµατικού εισοδήµατος των καταναλωτών
Τα αυστηρά µέτρα λιτότητας και η αύξηση του ΦΠΑ προκαλούν µείωση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Αυτό σηµαίνει µείωση στις δαπάνες των νοικοκυριών και συνεπώς µείωση της ρευστότητας στις συναλλαγές.
• Θεσµικές µεταρρυθµίσεις στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα
Οι πρόσφατες διαπραγµατεύσεις του Eurogroup στις Βρυξέλλες ξεκαθάρισαν ότι η Ελλάδα, και κάθε µέλος που αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα στα οικονοµικά, θα πρέπει άµεσα να προωθήσει θεσµικές µεταρρυθµίσεις στον διοικητικό και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Αυτό σηµαίνει ότι η εκάστοτε κυβέρνηση θα είναι πλέον αναγκασµένη
να ακολουθεί µια κατεύθυνση εξορθολογισµού της δηµόσιας διοίκησης και θα αδυ1
2

http://www.oecd.org
http://www.statitsics.gr
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νατεί να χρησιµοποιεί το δηµόσιο ως εργαλείο κοµµατικής εξυπηρέτησης και µέσο κάλυψης θέσεων εργασίας.
• Ορθολογική διαχείριση κρατικών δαπανών
Κρίνεται πλέον απαραίτητος ο έλεγχος των κρατικών δαπανών, ώστε να µειωθούν οι
σπατάλες και να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι. Είναι βέβαιο ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε αναπτυξιακά προγράµµατα, µε στόχο τη βελτίωση
της πραγµατικής οικονοµίας, συµπεριλαµβανοµένων και των δράσεων ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας.
Με άλλα λόγια, οι πολίτες της χώρας βρίσκονται πλέον αντιµέτωποι µε µια ιδιαίτερα
δυσχερή οικονοµική συγκυρία. Και όµως, είναι δυνατόν να ισχυριστούµε ότι αυτές οι συνθήκες µπορούν να ενθαρρύνουν την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης και µακροπρόθεσµα να σχηµατίσουν µια τάξη νέων επιχειρηµατιών που θα συντελέσει στην ανάταση της
ελληνικής οικονοµίας. Ας µην ξεχνάµε, άλλωστε, ότι µερικές από τις πιο ισχυρές εταιρίες
του κόσµου δηµιουργήθηκαν σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης όπως η Disney και η Microsoft. Εξάλλου, όπως παρατηρεί ο διευθυντής Επιχειρηµατικότητας του ΕΟΜΜΕΧ κ. Μπόλας, η αγορά ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσµα της επιχειρηµατικότητας ως διέξοδο απασχόλησης. Είναι γεγονός ότι κατά την περίοδο οικονοµικής κρίσης γενικά αναφύονται οι
νέες επιχειρήσεις που θα έχουν ζωή στο µέλλον. Σε µια τέτοια εποχή προσφέρεται η δυνατότητα να µετρήσει κανείς τα αρνητικά όλων όσων έκλεισαν και να διακρίνει τα ουσιαστικά
κενά της αγοράς.
Υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ελληνικό κράτος διαθέτει σήµερα επαρκή µέσα υποστήριξης για νέους επιχειρηµατίες τόσο σε επίπεδο χρηµατοδότησης όσο και
σε επίπεδο τεχνογνωσίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007–
2013), µε 65% χρηµατοδότηση από κοινοτικούς πόρους και 35% χρηµατοδότηση από το
ελληνικό δηµόσιο, αποτελεί τον βασικό κορµό αυτής της πολιτικής. Ιδιαίτερο βάρος έχει
δοθεί σε κοινωνικές οµάδες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Ως παράδειγµα
µπορούµε να αναφέρουµε τα προγράµµατα στήριξης της Νεανικής (παράρτηµα 1) και Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας (παράρτηµα 2). Η δηµιουργία ενός στρατηγικού σχεδιασµού
από την πλευρά του κράτους, µε τη συµµετοχή και µη κρατικών φορέων, είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα των µέτρων. Για παράδειγµα, οι πρωτοβουλίες του ΕΒΕΑ3 σχετικά µε την ενηµέρωση νέων για τα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και η δέσµευση της ΕΕ∆Ε4 στη διάδοση των πρακτικών του σύγχρονου
µάνατζµεντ, συµβάλλουν σηµαντικά στην επίτευξη του κοινού στόχου για την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισµό του επιχειρηµατικού κλάδου στην Ελλάδα.

Β) Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες
3
4
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«Business opportunities are like buses, there is always another one coming».
Richard Branson, President & CEO - Virgin Group

Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη ενότητα και όπως αναδεικνύεται από τα λόγια του
ιδρυτή της Virgin Group Richard Branson, οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες υπάρχουν και θα
συνεχίσουν να υπάρχουν κάτω από οποιεσδήποτε οικονοµικές και πολιτικές συνθήκες. Το
σηµαντικό για τους νέους επιχειρηµατίες είναι να λαµβάνουν και να αναλύουν επαρκώς
τα σήµατα του µακρο-περιβάλλοντος, προκειµένου να επιλέγουν τις καλύτερες δυνατές
επενδύσεις. Υπάρχουν συγκεκριµένοι κλάδοι που µπορούν να αποφέρουν κέρδη σε νέους
επιχειρηµατίες (Παράρτηµα 3) και συγχρόνως να ενισχύσουν την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας. Ακολούθως αναφέρουµε επιλεκτικά κάποιους τοµείς της οικονοµίας που
θα διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εποµένη δεκαετία.
• Πράσινη Επιχειρηµατικότητα
Η διάδοση και ενσωµάτωση της οικολογικής συνείδησης σε όλο και περισσότερα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει φέρει στο προσκήνιο την έννοια της πράσινης ανάπτυξης και αυτήν της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Πρόκειται για έναν αναδυόµενο κλάδο επιχειρηµατικής δράσης που προωθεί την παραγωγή και διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηµατικών πρακτικών. Τα
ανακυκλώσιµα προϊόντα, οι υπηρεσίες βιολογικής καύσης απορριµµάτων, οι εταιρίες
παροχής εναλλακτικών πηγών ενέργειας, είναι λίγα µόνο παραδείγµατα που αναφέρονται στον νέο αυτό τοµέα δράσης. Αρκετοί οικονοµολόγοι, όπως ο Jeremy Rifkin,
έχουν φτάσει στο σηµείο να κάνουν λόγο για µια 3η Βιοµηχανική Επανάσταση, που θα
επαναπροσδιορίσει πλήρως τις δοµές της παγκόσµιας οικονοµίας στη βάση της πράσινης ανάπτυξης. Ο ΕΟΜΜΕΧ, υπό την καθοδήγηση του υπουργείου Ανάπτυξης, προωθεί δράσεις ενίσχυσης της πράσινης επιχειρηµατικότητας που έχει χαρακτηριστεί ως
ένας από τους πλέον δυναµικούς κλάδους ανάπτυξης.
«Environmentally friendly cars will soon cease to be an option…
… They will become a necessity».
Fujio Cho – President of Toyota Motors, North American International Show, 2004

• e-επιχειρείν
Η ηλεκτρονική πραγµατικότητα είναι γεγονός και το παραδοσιακό επιχειρηµατικό µοντέλο έχει αλλάξει µε την έλευση των νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα οι νέοι µπορούν να
εκµεταλλευτούν τις γνώσεις που έχουν και να τολµήσουν να ασχοληθούν στον υποσχόµενο κλάδο του ηλεκτρονικού εµπορίου. Νεοσύστατες εταιρίες σχεδίασης ιστοσελίδων
και ηλεκτρονικοί µεσάζοντες έχουν τα τελευταία χρόνια κερδίσει µια σηµαντική θέση
στην ελληνική επιχειρηµατική σκηνή. Ως επιτυχηµένα παραδείγµατα αυτού του κλάδου µπορούµε να αναφέρουµε το e-shop.gr και το bidbang.com.
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«The Internet is becoming the town square of the global village of tomorrow».
Bill Gates - Microsoft

• Βαλκάνια
Η πρόσφατη είσοδος της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός των περισσότερων βαλκανικών κρατών ανοίγει ευκαιρίες για υπάρχοντες και νέους επιχειρηµατίες. Θα πρέπει η ελληνική επιχειρηµατική οικογένεια να ανταποκριθεί στα νέα αυτά δεδοµένα και να εκµεταλλευτεί τη γεωγραφική εγγύτητα της χώρας µας, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να πρωταγωνιστήσουν
στην ανάπτυξη των αναδυόµενων βαλκανικών αγορών. Μπορούµε να αναφέρουµε αρκετά επιτυχηµένα παραδείγµατα ελληνικών επιχειρήσεων που ανθούν στην περιοχή,
µε τους κλάδους του εµπορίου και των κατασκευών να κερδίζουν τα πρωτεία. Είναι
σηµαντικό να υπάρξει εθνικός σχεδιασµός ώστε περισσότερες επιχειρήσεις να τολµήσουν
το µεγάλο βήµα της διεθνοποίησης.
Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η κάθε ευκαιρία πρέπει να γίνεται αντιληπτή υπό
το πρίσµα ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Όπως εξηγεί στον Οδηγό για νέους επιχειρηµατίες ο κ. Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, Project Manager στον Τοµέα Εφαρµοσµένης Έρευνας και Καινοτοµίας του Πανεπιστηµίου ALBA, στη σηµερινή τεχνοκρατική, εξειδικευµένη και απόλυτα ανταγωνιστική εποχή, το επιχειρηµατικό σχέδιο αποτελεί ένα βασικό προαπαιτούµενο τόσο για την εύρυθµη εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης όσο και για την
εµπεριστατωµένη επικοινωνία της µε επενδυτές, χρηµατοδότες, προµηθευτές και πελάτες.

3. Πολιτικές για την αντιµετώπιση των εµποδίων
Πέρα από τα στοιχεία του µακρο-οικονοµικού περιβάλλοντος που παρουσιάστηκαν σε
προηγούµενη παράγραφο και αποτελούν σηµαντικά εµπόδια για την ανάπτυξη, όπως είναι το τεράστιο δηµοσιονοµικό χρέος, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που λειτουργούν ως τροχοπέδη. Για παράδειγµα, η ελλιπής ενηµέρωση των νέων σχετικά µε τα προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας σε ποσοστό 70%, όπως αποκαλύπτει πρόσφατη έρευνα του ΕΒΕΘ5, αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη. Θα πρέπει να υπάρξουν συντονισµένες πολιτικές προκειµένου να αντιµετωπισθούν αυτά τα εµπόδια. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε τις ακόλουθες:
• Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηµατοδότηση
Η απουσία αρχικού κεφαλαίου κίνησης αποτελεί τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα
για την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης. Η ενίσχυση της χρηµατοδότησης από κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς είναι απαραίτητη.
5
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• Επιχειρηµατική εκπαίδευση-ενηµέρωση
Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρξουν πρωτοβουλίες για την παροχή τεχνογνωσίας σε άτοµα που ενδιαφέρονται να αναλάβουν επιχειρηµατική δράση. Τα χρήµατα µπορεί να είναι το µέσο για την επιτυχία, το νοητικό όµως κεφάλαιο είναι αυτό που, σε συνδυασµό µε την επένδυση, θα οδηγήσει στην επιτυχία.
• Μείωση της γραφειοκρατίας
∆υστυχώς ο κρατικός µηχανισµός για πολλά χρόνια αποτέλεσε εµπόδιο στην ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης κινείται στη
σωστή κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, µε στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών
έγκρισης κεφαλαίων για νέους επιχειρηµατίες.
Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο οι αντιπροσωπευτικές αυτές δράσεις που παραθέτουµε
να αποτελέσουν αντικείµενο ενός ευρύτερου σχεδίου µε την αρµονική συνεργασία ιδιωτικών και κρατικών φορέων. Θα πρέπει να υπάρξει πολιτικό όραµα, ηθική δέσµευση των
πολιτικών δυνάµεων της χώρας και συµµετοχή της κοινωνίας µέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, µε µοναδικό στόχο την εξάλειψη αυτών των εµποδίων.

4. Επίλογος
Το µέλλον είναι η πρόκληση. Η ελληνική οικονοµία έχει µια τελευταία ευκαιρία να αντιµετωπίσει τα χρόνια προβλήµατα και να κάνει το µεγάλο βήµα. Η υγιής επιχειρηµατικότητα µπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα
πρέπει όλοι, ως µονάδες και ως κοινωνία, να αναρωτηθούµε για το παρελθόν και να επιλέξουµε συνειδητά το δρόµο που θα εξασφαλίσει στη χώρα µας ένα καλύτερο αύριο, µε
οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία.
«Change will not come if we wait for some other person or some other time… We are the
ones we have been waiting for… We are the change that we seek…».
Barack Obama – 44th President of the United States of America

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων»
Άρθρο 1 – Σκοπός Προγράµµατος
Α) Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, µε έµ117
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φαση στη διάσταση της καινοτοµικότητας. Για την επίτευξη του αναπτυξιακού στόχου οι
κατευθυντήριες γραµµές πάνω στις οποίες σχεδιάστηκε το Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ είναι οι ακόλουθες:
1. Επιτάχυνση της µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης.
2. Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας και διασφάλιση
των φυσικών, θεσµικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν.
3. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές του ΕΠ εξειδικεύονται σε πέντε Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος οι οποίοι είναι οι εξής:
Άξονας 1 – ∆ηµιουργία και προώθηση καινοτοµίας υποστηριζόµενη από ενίσχυση της
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Άξονας 2 – Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας.
Άξονας 3 – Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Άξονας 4 - Ολοκλήρωση ενός βιώσιµου ενεργειακού συστήµατος.
Άξονας 5 – Τεχνική βοήθεια για την εφαρµογή του προγράµµατος.

Β) Σκοπός του Προγράµµατος «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων»
Το Πρόγραµµα υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» - (ΕΠΑΝ ΙΙ) και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος επιδιώκει τη δηµιουργία και επέκταση της εξωστρεφούς επιχειρηµατικότητας ως ισχυρής και ικανής συνθήκης για την παραγωγική αναβάθµιση της χώρας προς
αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας, µε ενσωµάτωση γνώσης και καινοτοµίας, µε ποιότητα και µε περιβαλλοντική ευαισθησία.
Συγκεκριµένα, το Πρόγραµµα εντάσσεται:
• στον Γενικό Στόχο 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ «Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της εξωστρέφειας – Αναβάθµιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τοµείς και κλάδους της ελληνικής οικονοµίας»,
• στον Ειδικό Στόχο ΕΣ2.4 «Αναβάθµιση/µετεξέλιξη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα υψηλών δυνατοτήτων – Αναβάθµιση της επιχειρηµατικής
βάσης σε τοµείς που υστερούν ως προς την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας ή λειτουργούν υπό ανεπίκαιρες µορφές»,
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• στην Κατηγορία Πράξης «Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας»,
• Στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των περιφερειών µεταβατικής στήριξης, ήτοι του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
∆υτικής Μακεδονίας, του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Στερεάς Ελλάδος, που στόχο έχουν την ενίσχυση Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας, τα οποία αφορούν την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ειδικές οµάδες πληθυσµού, από οµάδες πληθυσµού µε περιορισµένη σήµερα επιχειρηµατικότητα και σε περιοχές που πλήττονται από αποβιοµηχάνιση και ανεργία, καθώς και στην
ενίσχυση πρωτοβουλιών της ευρύτερης κοινωνικής οικονοµίας.
Το πρόγραµµα αποσκοπεί στη διευκόλυνση -µέσω χρηµατοδοτικών ενισχύσεων- της
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από νέους ηλικιακά επιχειρηµατίες (Επιχειρηµατικότητα Νέων)
σε όλους σχεδόν τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας. Ειδικότερος στόχος του προγράµµατος είναι η στροφή της αναπτυσσόµενης στη χώρα επιχειρηµατικότητας από επιχειρηµατικότητα ανάγκης σε επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας.
Ως επιχειρηµατικότητα ανάγκης ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας επιχείρησης, µε αφορµή το ότι ο νέος επιχειρηµατίας δεν βρήκε καλύτερη λύση για βιοπορισµό. Έχει παρατηρηθεί ότι η επιχειρηµατικότητα αυτής της µορφής δεν οδηγεί συνήθως
σε βιώσιµες επιχειρήσεις.
Ως επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας ορίζεται η ίδρυση και προσπάθεια ανάπτυξης νέας
επιχείρησης, µε στόχο την αξιοποίηση πραγµατικής επιχειρηµατικής ευκαιρίας (καινοτοµία, κενά της αγοράς, προοπτικές αύξησης ζήτησης κ.ά.) από επιχειρηµατία µε προσόντα
(π.χ. πίστη στην επιτυχία, εµπειρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό µορφωτικό επίπεδο). Έχει
παρατηρηθεί ότι η επιχειρηµατικότητα αυτής της µορφής οδηγεί συνήθως σε βιώσιµες επιχειρήσεις µε αξιόλογη θετική επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη.
Με στόχο την επίτευξη αυτής της αναπτυξιακής στροφής, το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να ενθαρρύνει ιδιαίτερα επιχειρηµατικές προτάσεις µε τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Καινοτοµία: Η καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών
ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής εφαρµογής».
Επίσης, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
11ης Μαρτίου 2003 σχετικά µε την πολιτική για την καινοτοµία, αλλά και κατά τα οριζόµενα στο εγχειρίδιο του ΄Οσλο, η έννοια της καινοτοµίας περιλαµβάνει τόσο την τεχνολογική όσο και την µη τεχνολογική και την οργανωτική καινοτοµία. Συνεπώς, η καινοτοµία µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα διαδικασία ή µια νέα υπη119
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ρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως
και στη διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους
πελάτες ή καταναλωτές).
Η καινοτοµία που ενθαρρύνεται µε το παρόν πρόγραµµα µπορεί να είναι τεχνολογική (αξιοποίηση τεχνολογικής ανακάλυψης ή συνδυασµού διαθέσιµων τεχνολογιών), αλλά και µη
τεχνολογική (εφαρµογή µιας καινοτόµου ιδέας µη τεχνολογικού χαρακτήρα που θα επηρεάσει σηµαντικά και θετικά την ανταγωνιστικότητα της προς ίδρυση επιχείρησης).
Υπό αυτή την έννοια, επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι για να χαρακτηριστεί µία πρόταση ως
καινοτοµική δεν είναι αναγκαίο να συνδυάζεται µε ανακάλυψη τεχνολογικού χαρακτήρα.
2. Υψηλή ποιότητα επιχειρηµατικής οµάδας. (Παραγωγικές δεξιότητες, επιχειρηµατικό ταλέντο, υψηλό µορφωτικό επίπεδο, εµπειρία και γνώση του αντικειµένου κ.τ.λ.)
3. Είσοδο σε νέες αγορές ή σε αναπτυσσόµενες αγορές ανοικτού ανταγωνισµού και
θετικών προοπτικών.
4. Ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή/και διαδικασιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.
5. ∆ηµιουργία απασχόλησης.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Πρόγραµµα «Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών»
Άρθρο 5 – Προϋποθέσεις συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν γυναίκες οι οποίες:
• Γεννήθηκαν από το 1954 µέχρι και το 1991.
• Είναι άνεργες, µισθωτοί, ελεύθερες επαγγελµατίες που δεν ασκούσαν επιχειρηµατική δραστηριότητα από 1.1.2008 µέχρι και την προδηµοσίευση του προγράµµατος
(4.3.2009).
Ως έναρξη άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας νοείται η ηµεροµηνία έναρξης επιτηδεύµατος ατοµικής επιχείρησης ή η συµµετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.
∆εν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράµµατος, οι επιτηδευµατίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελµα και δηλώνουν τα
εισοδήµατά τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλµατα (έντυπο φορολογίας Ε3),
καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από αγροτικές δραστηριότητες που
φορολογούνται αποκλειστικά µε βάση το αντικειµενικό σύστηµα. Στις περιπτώσεις
αυτές το Επενδυτικό Σχέδιο των Ελευθέρων Επαγγελµατιών δεν πρέπει να αποτελεί συνέχεια, εκσυγχρονισµό ή επέκταση της υφιστάµενης δραστηριότητάς τους.
2. Στο Πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρηµατικές δραστηριότητες του τοµέα της µεταποίησης, του εµπορίου, των υπηρεσιών, του τουρισµού και της ανακύκλωσης-περιορισµού της ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στα Παραρτήµατα.
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Εξαιρούνται, συνεπώς είναι µη επιλέξιµες, επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύµβασης franchising (δικαιόχρησης).
3. Στο Πρόγραµµα εντάσσονται επιχειρήσεις µε νοµική µορφή που θα πρέπει να είναι
ατοµική επιχείρηση ή εταιρεία (Οµόρρυθµη, Ετερόρρυθµη, ΕΠΕ ή Ανώνυµη ή Συνεταιρισµός), η οποία θα συσταθεί µετά την ηµεροµηνία προδηµοσίευσης του Προγράµµατος.
4. Επιλέξιµα εταιρικά σχήµατα είναι εκείνα στα οποία:
• Στα κεφάλαιά τους συµµετέχουν γυναίκες µε ποσοστό τουλάχιστον 75%.
• Η διαχείριση της εταιρείας ασκείται αποκλειστικά από τις επιλέξιµες εταίρουςγυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.
5. ∆εν επιτρέπεται η συµµετοχή νοµικών προσώπων ως µετόχων/εταίρων.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συµµετοχή Εταιρειών Παροχής Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Venture Capitals) µε ποσοστό µέχρι 25% του µετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.
6. Κάθε επιλέξιµο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωµα συµµετοχής σε µία (1) µόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράµµατος. Σε περίπτωση συµµετοχής σε περισσότερες από
µία προτάσεις στο Πρόγραµµα ή στα δύο Προγράµµατα ταυτόχρονα (Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Νέων–Ενίσχυση Επιχειρηµατικότητας Γυναικών) οι προτάσεις που αυτό
το φυσικό πρόσωπο συµµετέχει θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής άλλων προσώπων.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Επιχειρηµατικές ευκαιρίες για το 2010
Τις 10 καλύτερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες για τη νέα χρονιά προτείνει o υπεύθυνος
της εταιρείας παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών ανάπτυξης εξαγωγών Global Greece κ.
Μπάµπης Φιλαδαρλής. Εξηγεί ότι οι ιδέες αυτές στηρίζονται σε πραγµατικές ανάγκες και
σε παγκόσµιες τάσεις που αυξάνονται ραγδαία και είναι οι ακόλουθες:
1. Πράσινη ∆όµηση
Οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται για τις περιβαλλοντικές επιδράσεις
και απαιτούν ακόµη και στις κατασκευές πιο πράσινες πρακτικές και πράσινα υλικά.
Είτε αγοράζοντας ένα νέο σπίτι είτε αναβαθµίζοντας ένα παλαιό, θέλουν µία κατασκευή
που όχι µόνο δείχνει αλλά και ανταποκρίνεται σε διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα. Τα
πράσινα υλικά, οι πράσινες τεχνικές δόµησης και οι πράσινες πιστοποιήσεις θα είναι
τα κλειδιά της επιτυχίας στο µέλλον.
2. Εκπτωτικά καταστήµατα
Το 2010 προβλέπεται ότι η διεθνής οικονοµία θα ανακάµψει. Οι καταναλωτές, εντούτοις,
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θα συνεχίσουν να είναι πιο συντηρητικοί απ’ ό,τι ήταν και θα ψάχνουν για ευκαιρίες
είτε σε λαϊκές αγορές είτε σε περιφερειακά καταστήµατα ή σε αλυσίδες εκπτωτικών
καταστηµάτων και stock houses. Υπάρχουν και στην Ελλάδα εταιρείες franchising που
διαθέτουν επώνυµα καταστήµατα µε εκπτωτικά ή φθηνά προϊόντα κάθε είδους.
3. Υπηρεσίες καθαριότητας
Ανεξάρτητα από την οικονοµική κατάσταση του καθενός, όλα γύρω µας αργά ή γρήγορα λερώνουν, λεκιάζουν και χρειάζονται επαγγελµατική φροντίδα. Και όσο τα χρήµατα για εξόδους µειώνονται, τόσο η ποιότητα ζωής µέσα στο σπίτι θα τραβάει µέρος του προϋπολογισµού µας. Το ίδιο ισχύει και για βιοµηχανικά κτίρια ή τους χώρους
γραφείων.
4. Οικολογικά προϊόντα
Μεταλλικά µπουκάλια νερού, υφασµάτινες τσάντες για ψώνια, προϊόντα από ανακυκλωµένες πρώτες ύλες, τεχνολογίες µείωσης κατανάλωσης ενέργειας. Όλα αυτά τα
προϊόντα σχεδιάσθηκαν για να µειώσουν την περιβαλλοντική µόλυνση και να αντικαταστήσουν άλλα. Σε όλους τους κλάδους µπορείτε να βρείτε µεθόδους ή προϊόντα που
θα δίνουν στους αγοραστές σας µια πιο οικολογική πρόταση.
5. ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων
Το νερό είναι το πετρέλαιο του µέλλοντος. Όσο ελαττώνονται τα αποθέµατα τόσο πιο
πολύτιµο γίνεται και τόσο πιο αναγκαίες οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι τεχνολογίες
που θα µας βοηθήσουν να τα εξοικονοµήσουµε. Από συστήµατα που εντοπίζουν αυτόµατα διαρροές µέχρι κατασκευή αυτοποτιζόµενων κήπων, µίνι συστήµατα αφαλάτωσης ή τεχνολογίες καθαρισµού & χρήσης αποβλήτων.
6. Σοκολάτα
Έχει καταγραφεί ότι σε περιόδους ανασφάλειας ή οικονοµικών δυσκολιών οι άνθρωποι τρώνε περισσότερη... σοκολάτα. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου το γλυκό έχει ανέβει σε πολύ υψηλά επίπεδα ποιότητας και γεύσης, οι ευκαιρίες για επέκταση σε άλλες χώρες µε προϊόντα σοκολάτας ή ζαχαροπλαστικής είναι µεγάλες.
7. Φροντίδα ηλικιωµένων
Οι ανάγκες για φροντίδα/εξυπηρέτηση ηλικιωµένων είναι ένα από τα αποτελέσµατα
της σύγχρονης πραγµατικότητας. Όταν το ζευγάρι πρέπει να δουλεύει, κάποιος πρέπει να φροντίσει τους µεγαλύτερους. Από απλές υπηρεσίες νοσοκόµων έως φροντίδα για το φαγητό, τη φροντίδα των ρούχων, τις υπηρεσίες delivery των σούπερ µάρκετ, το καθάρισµα του σπιτιού έως το άνοιγµα του δικού σας «σπιτιού φροντίδας ηλικιωµένων», υπάρχουν δεκάδες εξειδικευµένες ανάγκες που ζητούν λύσεις.
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8. Προϊόντα Θέρµανσης-Ψύξης
Όλες οι κυβερνήσεις σταδιακά δίνουν κίνητρα για τεχνολογικά και περιβαλλοντικά προηγµένες λύσεις σε συστήµατα ψύξης και θέρµανσης. Η εγκατάσταση µιας αντλίας θερµότητας ή ενός πράσινου κλιµατιστικού στο σπίτι όχι µόνο εξοικονοµεί χρήµατα µακροπρόθεσµα, αλλά σας δίνει και επιστροφές ή µείωση φόρων.
Οι µικρές επιχειρήσεις που κάνουν τις εγκαταστάσεις, τη ρύθµιση ή τη συντήρηση τέτοιων προϊόντων σίγουρα θα αναπτυχθούν.
9. Κοινωνική δικτύωση και επιχειρήσεις
Πελάτες, πιθανοί πελάτες, συνεργάτες και καταναλωτές ανταλλάσσουν γνώµες, κάνουν κριτική, ζητούν βοήθεια, κάνουν προτάσεις και βαθµολογούν προϊόντα και υπηρεσίες στα ιντερνετικά µέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter.
Εσείς τους ακούτε;
Η χρήση των συστηµάτων αυτών για την προβολή της επιχείρησής σας είναι πλέον απαραίτητη. Προσφέροντας υπηρεσίες µέσω των δικτύων Social Media Marketing είναι
µια άριστη εµπορική ευκαιρία για το µέλλον.
10. Υπηρεσίες επισκευών
Όσο διαρκεί η οικονοµική κρίση τόσο οι άνθρωποι θα προσπαθούν να κάνουν οικονοµίες επιδιορθώνοντας παρά αγοράζοντας. Αυτό δηµιουργεί ξανά ευκαιρίες για τσαγκάρηδες, ξυλουργούς, µηχανουργεία, επιδιορθώσεις & προσαρµογές ρούχων, αναπαλαιώσεις επίπλων και άλλα πολλά. Εάν οι υπηρεσίες αυτές ενσωµατώσουν και προστιθέµενη αξία όπως δωρεάν παραλαβή/παράδοση, branding, online ή τηλε-ενηµέρωση, τότε ξεφεύγουν από τον ανταγωνισµό.
Πηγές πληροφόρησης

www.eveth.gr/studies.asp, Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης.
www.evea.gr, Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών.
www.iobe.gr, Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών.
www.neagenia.gr
www.oecd.gr, Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
www.solon.org.gr
www.statistics.gr, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
www.unctad.gr, United Nations Conference on Trade and Development.
www.voria.gr
• Cecilia Andersen, Πώς να εξασφαλίσετε την ενίσχυση της επιχείρησής σας από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Compupress, 1995.
• Bill Gates, Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην ψηφιακή οικονοµία, Κλειδάριθµος, 1999.
• ∆ηµητράτος Παύλος, Η Ελληνική επιχείρηση στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, Εκ123
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δόσεις Σιδέρης, 2006.
• Ιωαννίδης Σ., Επιχείρηση και Επιχειρηµατικότητα, εκδόσεις Παπαζήση, 2001.
• Μπαµπάνασης Στέργιος, Αλλαγές και επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Κεντροανατολική
Ευρώπη, Εκδόσεις Παπαζήση, 1997.
• Περιοδικό Ανάπτυξη, το Βήµα, Τι θα σώσει την οικονοµία από το ναυάγιο; 2010.
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1o βραβείο
ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

είπαν:
«Πιστεύουµε ότι υπάρχει περιθώριο για νέα έργα στην ελληνική αγορά. Επιπλέον,
ο ελληνικός τρόπος ζωής αντανακλά µία επενδυτική ευκαιρία µε σηµαντικές προοπτικές
ανάπτυξης».
F. Fulcher, γενικός διευθυντής της Sonae Sierra Hellas
«Μια αδύναµη οικονοµία υπονοµεύει την εθνική κυριαρχία. Μπορεί να µη βρισκόµαστε σε
πόλεµο, όµως κάθε χαµένη επένδυση είναι µια χαµένη µάχη».
Ά. Φιλιππίδης, πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
«Τα πολλαπλά οφέλη που θα αποκοµίσουµε από την στήριξη των χιλιάδων ελληνικών
επιχειρήσεων στα Βαλκάνια θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση της χώρας
από την κρίση».
Η. Παπαγεωργιάδης, διευθύνων σύµβουλος της MORE Real Estate Services
«Τα επενδυτικά κίνητρα στον τοµέα της αιολικής ενέργειας ενθαρρύνουν την εταιρεία µας να
διατηρήσει τη δέσµευσή της απέναντι σε µία µακροπρόθεσµη βιοµηχανική στρατηγική στην
Ελλάδα».
J. Donoso, διευθυντής Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων της Gamesa Energia Corp
«Πληροφορική, επικοινωνίες και εναλλακτικές µορφές ενέργειας θα έπρεπε να είναι οι
βασικοί τοµείς στόχευσης των επενδύσεων».
Γ. Παπαδηµητρίου, καθηγητής Οικονοµικών, πρόεδρος του Levy Institute
«Oι ελληνικές αναπτυξιακές προοπτικές στο σύνολό τους παραµένουν ευνοϊκές για την
ανάπτυξη των επιχειρήσεων».
A. Tellier, γενικός διευθυντής της BNP Paribas Hellas
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I. Εισαγωγή
«Crise financeira», «géarchéime airgeadais», «crisis financiera» και τώρα... δηµοσιονοµική
κρίση. Ακολουθώντας την πορεία της Πoρτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Ισπανίας (κρατών-µελών P.I.I.G.S.), η Ελλάδα περιήλθε σε κατάσταση «έκρηξης» των δηµοσιονοµικών
της µεγεθών. Με την κρίση, οι διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας είναι πια
ανάγλυφες. Ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός σε µια περίοδο που η ανάπτυξη επέβαλλε
τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, η τεράστια διόγκωση του µεγάλου δηµόσιου τοµέα µετά την
ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ, και η µεγάλη αύξηση του εργατικού κόστους, η
οποία ξεπέρασε την αντίστοιχη άλλων χωρών της Ευρωζώνης, οδήγησαν τη χώρα σε υποχώρηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.
Το αίτηµα για έναν συνολικό αναπροσανατολισµό της ελληνικής οικονοµίας είναι πλέον ώριµο. H αλλαγή αντίληψης και του τρόπου µε τον οποίο προσεγγίζουµε τα πράγµατα θα µας προσδώσει το δυναµισµό που απαιτεί η παγκόσµια οικονοµία και η ευρωπαϊκή
σύγκλιση. Ο στρατηγικός ρόλος του κράτους στην προσπάθεια για έξοδο από την κρίση
συνίσταται στην εξυγίανση του κράτους, στη θεσµική θωράκιση της χώρας και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας ως τρόπου ανάδειξης των δηµιουργικών αναπτυξιακών δυνάµεων του τόπου.
Σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία θα εξελίσσεται µε ακόµη µεγαλύτερα άλµατα,
όπου θέµατα όπως η γήρανση του πληθυσµού, η κλιµατική αλλαγή και η εξάντληση των
φυσικών πόρων θα επηρεάζουν τη στρατηγική και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων καθιστώντας την αποδοτική χρήση των πόρων κεντρικό κριτήριο ανταγωνιστικότητάς τους,
αποτελώντας παράλληλα ένα µεγάλο πεδίο για νέες επενδύσεις, η µεγαλύτερη ευκαιρία
θα είναι να αντληθούν τα σωστά µηνύµατα από την κρίση.
Υπό το πρίσµα της ύφεσης στην ελληνική οικονοµία, απαιτείται µια ολοκληρωµένη µεσοπρόθεσµη πολιτική για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης και την τόνωση της δυνητικής
ανάπτυξης. Βασικοί της άξονες θα πρέπει να είναι: (i)η µείωση των πιέσεων από το δηµόσιο
χρέος και το έλλειµµα για να δηµιουργηθούν ευκαιρίες για τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και
η προστασία των οικονοµικά αδυνάτων (ii), η µείωση του γραφειοκρατικού κόστους και
του κόστους στις αγορές προϊόντων, υπηρεσιών και εργασίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επιτάχυνση της ανάκαµψης, και (iii) η διατήρηση ενός υγιούς τραπεζικού συστήµατος για τη στήριξη της παροχής πιστώσεων. Ο στόχος πρέπει να είναι η
µείωση του δηµόσιου χρέους κάτω από το 60% του ΑΕΠ µέχρι το 2020-25, όταν επέλθει ο πλήρης αντίκτυπος της γήρανσης του πληθυσµού .

II. Ανταγωνιστικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα: πεδία επενδυτικών ευκαιριών µέσα στην κρίση;
Τα ακανθώδη προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας είναι γνωστά. Το υψηλό δηµόσιο χρέος (περίπου στο 100% του ΑΕΠ) µειώνει τη φερεγγυότητά της, καθιστώντας όλο και δυσκολότερη την προσέλκυση των ροών κεφαλαίων για την αγορά του. Η µη ανταγωνιστι128
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κή ελληνική οικονοµία µειώνει τη ζήτηση για εγχώρια προϊόντα, δηµιουργώντας ένα πολύ
µεγάλο έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Η µείωση του ΑΕΠ οδήγησε τη χώρα σε ύφεση, αυξάνοντας παράλληλα το έλλειµµα και τα ποσοστά ανεργίας. Επιπλέον, η υιοθέτηση του ευρώ µπορεί να προσφέρει σταθερότητα των συναλλαγµατικών ισοτιµιών, αλλά
η συµµετοχή του φέρνει µειονεκτήµατα σε καταστάσεις ύφεσης. Eπίσης, βάσει του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, υπάρχουν όρια στις κρατικές δαπάνες για την ενίσχυση της συνολικής ζήτησης. Τέλος, µια ενδεχόµενη αντιπληθωριστική φορολογική πολιτική χωρίς µια ανταποκρινόµενη χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής θα χειροτέρευε
την ήδη δοκιµαζόµενη οικονοµία. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού χρειάζεται να αντιµετωπισθεί, αλλά η οικονοµία χρειάζεται κάποια νοµισµατική τόνωση µέσω ελάφρυνσης
της προσφοράς και αποτροπής της κατάρρευσης της ζήτησης.
Ωστόσο, οι νέες ισορροπίες δεν συνεπάγονται µόνο προβλήµατα, αλλά και ευκαιρίες.
Όπως λέει ο διακεκριµένος οικονοµολόγος Paul Romer, «µια κρίση είναι µια πολύ µεγάλη ευκαιρία για να χαθεί». Η ανταγωνιστικότητα θα πρέπει να αποτελέσει έναν εκ των βασικών αξόνων του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας. Η Ελλάδα κατέχει τέσσερα
βασικά στρατηγικά πλεονεκτήµατα στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων1:
Πρώτο συγκριτικό πλεονέκτηµα αποτελεί η στρατηγική θέση της χώρας µας στο µέσο
αναδυόµενων οικονοµιών, σε µία περιοχή όπου µπορούν να γίνουν άπειρες επενδύσεις.
Η Ελλάδα αποτελεί φυσική πύλη προς τις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
ανατολικής Μεσόγειου, παρέχοντας πρόσβαση σε πληθυσµούς όπου υπάρχει µεγάλη ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά, εκσυγχρονισµό των υποδοµών, για δίκτυα µεταφοράς της
τεχνολογίας και καινοτοµίας, ενέργεια, τουριστική ανάπτυξη και ελαφρά βιοµηχανία. Οι
ελληνικές εταιρείες έχουν καθιερωθεί στην περιοχή και ανήκουν στους κορυφαίους τρεις
επενδυτές στις αγορές των όµορων κρατών. Είναι σαφές πως απαιτείται ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων της χώρας µε τις οικονοµίες των Βαλκανίων.
∆εύτερον, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Ελλάδος είναι εξαιρετικά σηµαντικός για διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι επιθυµούν πραγµατικά να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους, καθώς µπορούν εν δυνάµει να έχουν πολύ υψηλές αποδόσεις. Απαιτείται περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού θαλάσσιου τουρισµού, του ιαµατικού τουρισµού και γενικότερη ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας. Επιπλέον, η φύση και το περιβάλλον της χώρας µας επιτρέπουν τη στροφή στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς και στην ανάπτυξη
της αγοράς εξειδικευµένων τροφών και βιολογικών προϊόντων.
Τρίτο συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ελλάδας αποτελεί ο πολιτισµός της. Ο πολιτισµός
αποτελεί πηγή συναλλάγµατος και ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο σε µια αναπτυξιακή
στρατηγική. Απαιτείται σταθερή χρηµατοδότηση των τουριστικών επιχειρήσεων, προβολή τους µέσω του διαδικτύου2 (µέσω συστηµάτων Destination Management, Social Net-

Βλ. Παράρτηµα 1.α έως 1.ζ, σελ.6-15
βλ. άρθρο Γ. Χριστόπουλου, «Τουρισµός: Τεχνολογική υστέρηση, αλλαγή νοοτροπίας», neo2.gr-Νew Economy
Observer, Μάρτιος 2009

1
2
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working,geoportals κ.ά.) και σχεδιασµός για εναλλακτικές µορφές τουριστικής ανάπτυξης.
Το τέταρτο συγκριτικό πλεονέκτηµα έχει να κάνει µε το άριστο εγχώριο ανθρώπινο δυναµικό. Επενδύσεις στο χώρο των σύγχρονων τεχνολογιών και της καινοτοµίας, στη βιολογία ή στον πολιτισµό βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στη χώρα µας, καθώς το εγχώριο
ανθρώπινο δυναµικό είναι άρτια εκπαιδευµένο και µε πολλές δεξιότητες και δυνατότητες.
Πέραν των προαναφερθέντων συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, µεγάλης σηµασίας επενδυτικές ευκαιρίες3 εντοπίζονται και στο χώρο της Ευρυζωνικότητας, στην εγχώρια κτηµαταγορά, καθώς επίσης και στον τοµέα των κατασκευών και των δηµοσίων έργων. Η αύξηση των Ευρυζωνικών δικτύων, η άρση της αρνητικής ψυχολογίας στον κλάδο της κτηµαταγοράς, η ενίσχυση του κατασκευαστικού τοµέα και οι µεταρρυθµίσεις στα δηµόσια
έργα θα δηµιουργήσουν αποδόσεις τις οποίες ένας επενδυτής µπορεί να αντλήσει. Τέλος,
αξίζει να αναφερθεί πως η αξιοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
ως βασικού εργαλείου χρηµατοδότησης του νέου αναπτυξιακού προτύπου θα ενισχύσει
την κοινωνική συνοχή, θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα ενσωµατώσει την νέα
γνώση. Η άρση των όποιων αντικινήτρων στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί τη µεγαλύτερη πρόκληση της κυβέρνησης.

III. H πρόκληση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και οι αναγκαίες παρεµβάσεις
Η δηµιουργία µιας υγιούς βάσης για τα δηµόσια οικονοµικά αποτελεί µεγάλη πολιτική πρόκληση για την Ελλάδα. Το υψηλό δηµόσιο χρέος και οι επανειληµµένες φορολογικές αποκλίσεις περιορίζουν τις δυνατότητες για αντικυκλική δηµοσιονοµική πολιτική και ένα µεγάλο συνταξιοδοτικό βάρος σχετίζεται µε τη µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα των δηµόσιων οικονοµικών. Η αξιόπιστη δηµοσιονοµική εξυγίανση θα πρέπει να επικεντρωθεί τόσο
σε µέτρα τόνωσης των εσόδων όσο και σε µέτρα που αφορούν δαπάνες. Παρακάτω αναπτύσσονται µέτρα για την άρση των δηµοσιονοµικών προβληµάτων:
Αύξηση δηµοσιονοµικών ελέγχων στους ΟΤΑ, τα υπουργεία και σε ΝΠ∆∆ µε υψηλούς
προϋπολογισµούς. Απαιτείται εκσυγχρονισµός και ενίσχυση της διαφάνειας της δηµόσιας
διοίκησης. Πιο συγκεκριµένα, χρειάζονται µέτρα όπως: (i) ο περιορισµός των δηµοσίων οργανισµών µε ταυτόχρονη µείωση του προσωπικού και των πολιτικών διορισµών σε αυτούς,
προκειµένου να περιοριστεί το κόστος και να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα (ii), η επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων για τον περιορισµό των ελλειµµάτων και του δηµοσίου χρέους, και (iii) η δηµοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων (π.χ. των
ισολογισµών ∆ΕΚΟ και νοσοκοµείων), µε στόχο την ενίσχυση της κοινής αποδοχής.
Αξιοποίηση ακινήτων του δηµοσίου µε συµµετοχή ιδιωτών. Για παράδειγµα, µπορούν
να αξιοποιηθούν ακίνητα των εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και της «Ολυµπιακά Ακίνητα» Α.Ε. από το υπουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού.
Ενίσχυση των συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα κυρίως στους τοµείς της Υγεί3

βλ. Παράρτηµα 1.ή έως 1.και σελ.15-20
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ας, της πληροφορικής, της αξιοποίησης ακινήτων, της ύδρευσης και των τυχερών παιχνιδιών.
Η δηµόσια περιουσία πρέπει να αξιοποιηθεί ως βάση για συµπράξεις κατά περίπτωση µε
εγχώριους και ξένους ιδιωτικούς οµίλους ώστε να δηµιουργηθεί «τζίρος» και προοπτική
στην ελληνική οικονοµία και κεφαλαιαγορά. Στόχος θα είναι (i) να αναδειχθούν οι σηµαντικές
κρυµµένες υπεραξίες, έτσι ώστε να µεγιστοποιηθεί το όφελος για το ελληνικό ∆ηµόσιο,
(ii) να αντληθούν άµεσα κεφάλαια, και (iii) να τεθούν οι βάσεις ώστε να προσελκυσθούν
άµεσες ξένες επενδύσεις και να αλλάξει το επιχειρηµατικό-επενδυτικό κλίµα στη χώρα.
Περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, η τόνωση της απασχόλησης, η βελτίωση των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών και η άρση των εµποδίων εισόδου σε ορισµένους «κλειστούς» κλάδους, στο λιανικό εµπόριο και άλλες δραστηριότητες ούτως ώστε να µειωθεί σηµαντικά το κόστος παραγωγής, αποτελούν σηµαντικά
µέσα προς αυτήν την κατεύθυνση.
Άσκηση πολιτικών που στοχεύουν σε αύξηση της απασχόλησης ούτως ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα της οικονοµίας και της κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Κλειδί για την επίτευξη χαµηλότερου µοναδιαίου κόστους εργασίας αποτελούν οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, καθώς το φλέγον ζήτηµα της ανεργίας δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί, αφού το υψηλό κόστος εργασίας δεν µπορεί να αντισταθµίσει την αύξηση των
δηµοσίων δαπανών. Καταρχήν, η διευκόλυνση της µερικής απασχόλησης κρίνεται αναγκαία,
προκειµένου να ενισχυθεί η συµµετοχή των νέων και των γυναικών στην αγορά εργασίας.
Επιπλέον, η σύναψη ενός κοινωνικού συµβολαίου µεταξύ εργοδοτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων και κράτους, για την επίτευξη µεγαλύτερης συναίνεσης στη διαδικασία διαπραγµάτευσης είναι επιθυµητή, προκειµένου να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση της απασχόλησης, παρά στην αύξηση των αποδοχών. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα πρέπει επίσης
να συνεννοηθούν για συγκράτηση µισθών µε αντάλλαγµα επενδύσεις και ενίσχυση της απασχόλησης.

IV. Βραχυπρόθεσµα µέτρα: ένα πρώτο βήµα προς την οικονοµική βιωσιµότητα
Είναι πλέον κατανοητό ότι η εξάντληση των χρονικών περιθωρίων για ανάκαµψη των δηµοσίων οικονοµικών απαιτεί να δοθεί άµεση προτεραιότητα σε υψηλής ποιότητας λύσεις.
Στα πλαίσια µιας νέας φορολογικής πολιτικής, οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στα εισοδήµατα που διαφεύγουν της φορολόγησης, καθώς και στη δικαιότερη
κατανοµή του φορολογικού βάρους. Την παρούσα στιγµή, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει
να προχωρήσουν σε: (i) διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε τη µείωση των εξαιρέσεων και των απαλλαγών, (ii) αποφασιστική πρόοδο στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελµατιών µε διασταύρωση πληροφοριών και τεκµαρτή φορολόγηση, και (iii) περαιτέρω
αύξηση επιλεγµένων ειδικών φόρων κατανάλωσης που θα προσεγγίζουν τον µέσο όρο της
ευρωζώνης.
Όσον αφορά τις άµεσες µεταρρυθµίσεις στην εισοδηµατική πολιτική, η κυβέρνηση θα
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πρέπει να επισπεύσει τη συγκράτηση των µισθολογικών δαπανών έτσι ώστε να δηµιουργήσει χώρο για τον ιδιωτικό τοµέα. Η εφαρµογή ενός νέου µισθολογίου για τους νεοπροσληφθέντες στο δηµόσιο, µαζί µε την υιοθέτηση µιας πολιτικής περιορισµού των προσλήψεων, αποτελούν τα αναγκαία προς αυτήν την κατεύθυνση µέτρα. Ο άµεσος εξορθολογισµός των δηµοσίων δαπανών απαιτεί: (i) αξιολόγηση της απόδοσης και αποτελεσµατικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών, και (ii) υιοθέτηση πολιτικής για την ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής παράλληλα µε την παροχή δηµοσίων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
(εξάλειψη γραφειοκρατίας, πολυνοµίας, αργής απονοµής της δικαιοσύνης κ.λπ.).
Απαιτείται άµεση εξάλειψη των αδυναµιών που οδήγησαν στη µέχρι τώρα παραγωγή
αναξιόπιστων δηµοσιονοµικών στατιστικών στοιχείων. Υπό την πίεση της παρούσας κατάστασης, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να λάβουν µέτρα όπως: (i) η δηµοσίευση εκθέσεων
σχετικά µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού σε µηνιαία βάση, (ii) η γνωστοποίηση των
λογαριασµών των ταµείων κοινωνικής ασφάλισης και των νοσοκοµείων, και (iii) η ενίσχυση
των µηχανισµών ελέγχου και ουσιαστικής προσωπικής ευθύνης στη Στατιστική Υπηρεσία
και στο Γενικό Λογιστήριο.
Η ανεργία πρέπει να καταπολεµηθεί. Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί µε επιδότηση
των εταιρειών που αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν τους υπαλλήλους που
χάνουν την εργασία τους µετά από συγχωνεύσεις και εξαγορές ενώ, παράλληλα, πρέπει
να προωθηθούν οι πολιτικές της διά βίου µάθησης, ιδίως σε παρεκκλίνοντες οικονοµικούς
τοµείς. Ακόµη, το κράτος µπορεί να χρηµατοδοτήσει ένα µέρος των κοινωνικών εισφορών για τους νέους εργαζόµενους που στερούνται εµπειρίας εργασίας. Η επένδυση στη
νέα γενιά αποτελεί την προϋπόθεση για την πρόοδο της χώρας.
Επιπλέον, η τρέχουσα κατάσταση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης4 απαιτεί ανάληψη πρόσθετης δράσης. Οι κοινωνικές µεταβιβάσεις αυξάνουν τις πιέσεις στον προϋπολογισµό και συνθέτουν ένα αναλογιστικά ανισόρροπο συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι συγχωνεύσεις ταµείων µπορούν να οδηγήσουν σε βραχυπρόθεσµη εξοικονόµηση πόρων, αν
εφαρµοστούν πλήρως µέσω: (i) της έκδοσης και χρήσης του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για όλους τους πολίτες και τις υπηρεσίες, (ii) της διασταύρωσης στοιχείων για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, και (iii) µέσω της άµεσης εφαρµογής
του νέου λογιστικού συστήµατος και των συστηµάτων ηλεκτρονικής µηχανογράφησης. Οι
στόχοι αυτής της µεταρρύθµισης θα πρέπει να ποσοτικοποιηθούν και να δηµοσιοποιηθούν,
προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης. Για να αντιµετωπιστούν οι µακροπρόθεσµες πιέσεις της πληθυσµιακής γήρανσης
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να καταρτισθεί και να δηµοσιοποιηθεί µια
ετήσια αναλογιστική έκθεση για όλα τα ταµεία, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί κατά την κατάρτιση του εθνικού προϋπολογισµού του επόµενου έτους. Παράλληλα, κατόπιν διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους, οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να ποσοτικοποιήσουν τους
στόχους της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης και να την εφαρµόσουν σταδιακά. Βασική προ4

Βλ. .Παράρτηµα 2.β, σελ.21
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τεραιότητα αποτελεί η εναρµόνιση των συνταξιοδοτικών δαπανών µε τις εισφορές προκειµένου να διασφαλιστεί η καταβολή των συντάξεων στις επόµενες γενεές.
Ακόµη, οι κίνδυνοι στον τραπεζικό τοµέα πρέπει να εξαλειφθούν. Κάτι τέτοιο µπορεί
να επιτευχθεί µε την υποβολή εκθέσεων σταθερότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, τη
δηµιουργία σχεδίου διαχείρισης της κρίσης από τις αρχές µε την ελάχιστη δυνατή κρατική ανάµιξη, και την αποφυγή του χρηµατοπιστωτικού «εθνικισµού» µε παράλληλη σύσφιξη
των σχέσεων µε τις Κεντρικές Τράπεζες και τους εποπτικούς φορείς σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μείωση του ελλείµµατος που έχουµε ως χώρα στον τοµέα της παιδείας, καθώς το εκπαιδευτικό σύστηµα «νοσεί» από τα δηµοτικά σχολεία µέχρι τα πανεπιστήµια.
Αλλαγή νοοτροπίας. Με µια µακροχρόνια απουσία τόνωσης της ανταγωνιστικότητάς
της, η Ελλάδα δεν µπορεί πλέον να προσαρµοστεί στο διεθνή ανταγωνισµό. Η νοοτροπία της ήσσονος προσπάθειας, του παρασιτισµού και της αποκατάστασης µέσω αναξιοκρατικής εύνοιας πρέπει να τερµατιστεί5. Ανεύθυνες συµπεριφορές έχουν, στην παρούσα
φάση, τεράστιο οικονοµικό και κοινωνικό κόστος.
Τέλος, η διεθνής κοινή γνώµη σχετικά µε τη σηµερινή εικόνα της Ελλάδος πρέπει να µεταστραφεί. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται πρώτον, µε ισχυρή πολιτική βούληση, δεύτερον, µε
ετήσιο κονδύλι που θα κατοχυρώνεται στον κρατικό προϋπολογισµό, τρίτον, µε σύσταση
επιτροπής ακαδηµαϊκών, τεχνοκρατών και υπηρεσιακών παραγόντων, και τέλος, µε ανάθεση της υλοποίησης του έργου σε εταιρεία επικοινωνίας. Ισχυρά στοιχεία για την προβολή
της χώρας στο εξωτερικό θα µπορούσαν να είναι ο πολιτισµός, η ναυτιλία και ο τουρισµός.

V. Αντί επιλόγου
«Οι Κινέζοι χρησιµοποιούν δύο σύµβολα για να γράψουν την λέξη κρίση: το ένα αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο, το άλλο την ευκαιρία. Σε µια κρίση να έχουµε επίγνωση του κινδύνου, αλλά να αναγνωρίζουµε και την ευκαιρία», είχε πει σε οµιλία του στην Indianapolis ο 35ος πρόεδρος των ΗΠΑ, J.F.Kennedy. Πράγµατι, οι νέες ισορροπίες στην ελληνική οικονοµία µπορούν να λειτουργήσουν σαν θερµοκοιτίδα για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών ευκαιριών στην επόµενη δεκαετία.
Τα οφέλη από την αλλαγή του τρέχοντος αναπτυξιακού προτύπου θα αποµακρύνουν
τους κινδύνους και θα θέσουν την Ελλάδα σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, που θα στηρίζεται σε περισσότερο στέρεες βάσεις. Κύριο µέληµα του οικονοµικού επιτελείου θα πρέπει να αποτελέσει η υιοθέτηση µιας συνεπούς πολιτικής, που θα ξεκινάει από την εξεύρεση
λύσεων για τους νεότερους, ώστε να µετατραπεί η χώρα σε δυνητικό πεδίο επιχειρηµατικών ευκαιριών, ελκυστικό για κάθε επενδυτή. Το σηµερινό περιβάλλον αποτελεί ερέθισµα για την «ενηλικίωση» πολλών Ελλήνων πολιτών, για επαναπροσέγγιση των οικονοµικών προβληµάτων µας, µε αρχές όπως η υπευθυνότητα και η εγκράτεια.
5

Βλ. άρθρο Σ. Ράµφου «Ήρθε η ώρα να γίνει το ναυάγιο ευκαιρία;» εφηµ. Καθηµερινή, φύλλο 28/2/2010
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην Ελλάδα (ανά τοµέα δραστηριότητας)

Παράρτηµα 1.α. Συνεργασία µε Βαλκανικές χώρες
Η χώρα µας προσφέρει στους επενδυτές ένα «παράθυρο» στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πολλές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα επένδυσαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πρώτον για λόγους αύξησης του µεριδίου της αγοράς τους, και δεύτερον για αξιοποίηση του χαµηλού κόστους ειδικευµένων εργαζοµένων και των ενδιάµεσων εισροών. Περίπου 3.000 ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σήµερα σηµαντική παρουσία στην περιοχή των
Βαλκανίων (των 60 εκατοµµυρίων κατοίκων). Η Ελλάδα µπορεί να πρωταγωνιστήσει στις
γειτονικές της χώρες καθώς υπάρχουν πλέον σηµαντικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στη
χώρα µας και οικονοµίες των Βαλκανίων όπως η Ρουµανία και η Βουλγαρία. Οι συγκεκριµένες
χώρες αποτελούν δύο από τους δέκα πιο σηµαντικούς εµπορικούς µας εταίρους, τόσο στις
εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές.
Πιο συγκεκριµένα, στις µελλοντικές αλληλεπιδράσεις της χώρας µε τις οικονοµίες των
Βαλκανίων συµπεριλαµβάνονται:
• Εξαγωγές προϊόντων και τεχνογνωσίας (στον τοµέα των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών κ.ά.)
• Χαµηλού κόστους παραγωγή στις εν λόγω χώρες, µε υψηλή προστιθέµενη αξία των
παραγόµενων αγαθών.
• Προσέλκυση εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών που θα στηρίξουν τον ελληνικό
τουρισµό.
Η κυβέρνηση θα µπορούσε να συµπεριλάβει στον προγραµµατισµό της χώρας τη στήριξη των χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια. Τα πολλαπλά οφέλη που θα
αποκοµίσουµε θα συνεισφέρουν α) στην ανασυγκρότηση της χώρας από την κρίση και, β)
στην ενίσχυση µε υποπολλαπλάσιο κόστος (σε σχέση µε το παρελθόν) της οικονοµικής µας
διείσδυσης παντού.

Παράρτηµα 1.β. Συνεργασία Ελλάδος και Τουρκίας στον κλάδο της µεταλλουργίας
Οι δυνατότητες συνεργασίας των Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας και Τουρκίας
είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές ενέργειες.
Πιο συγκεκριµένα:
• Οι δύο χώρες έχουν κοινό σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στον κλάδο, καθώς υπάρχουν σηµαντικά κοιτάσµατα µεταλλικών και βιοµηχανικών ορυκτών.
• Υπάρχει πολύ αξιόλογο επίπεδο τεχνολογίας παραγωγής και σηµαντικές παραγωγικές µονάδες εξορύξεως, επεξεργασίας και µεταλλουργίας και στις δύο χώρες.
134

16os 55-239-(2):Layout 1

5/19/10

6:47 PM

Page 135

• Κοινό πρόβληµα των δύο χωρών αποτελούν οι δυσκολίες αδειοδότησης και πάσης
φύσεως διοικητικών εγκρίσεων καθώς επίσης και οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.
• Υπάρχουν ευκαιρίες περαιτέρω µικτών επενδύσεων (λευκόλιθος, µπεντονίτης και µάρµαρα στην Τουρκία), αξιοποίησης της µεγάλης τουρκικής αγοράς, κοινής διανοµής προϊόντων, και συνεργασίας σε θέµατα ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.

Παράρτηµα 1.γ. Τουρισµός
Το 2009, ο τουριστικός κλάδος δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγµα, µε µια σηµαντική µείωση
των τουριστικών εισπράξεων (βλ. παρακάτω πίνακα).

Έτος

Πίνακας 1: Τουριστικές εισπράξεις 2004-2009
Εισπράξεις
% µεταβολή
(σε εκατ. ευρώ)

2004

10.347,80

8,98%

2005

10.729,50

3,69%

2006

11.356,70

5,85%

2007

11.319,20

-0,33%

2008

11.635,90

2,8%

2009

10.369,10

-10,8%

Πηγή: yppo.gr

Ο τουρισµός αποτελεί τον κλάδο όπου η χώρα µας διαθέτει αδιαµφισβήτητα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα (πολιτισµός, φυσικό περιβάλλον, κλίµα) και όπου µε την ευρεία έννοια παράγεται το 18% περίπου του ΑΕΠ της χώρας µας.
Πρώτον, είναι απαραίτητος ένας µακροπρόθεσµος σχεδιασµός που να προσδιορίζει
τις εναλλακτικές µορφές ανάπτυξής του, µε ποιοτικά κριτήρια και σεβασµό στο περιβάλλον
που να ικανοποιεί τις εξελισσόµενες ανάγκες της αγοράς µεγιστοποιώντας το οικονοµικό
όφελος για τη χώρα µας.
∆εύτερον, η σταθερή και αδιάλειπτη χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων του τουρισµού
αλλά και η αναχρηµατοδότηση6 σηµαντικού αριθµού τουριστικών επιχειρήσεων κρίνεται
επιτακτική.
Τρίτον, η δηµιουργία ενός καλά δοµηµένου δικτυακού τόπου και η αποτελεσµατική προώθησή του δίνει στις τουριστικές επιχειρήσεις σηµαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, µείωση
του κόστους τους, δυνατότητα να ανταγωνιστούν πολύ µεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου.
Ο ρόλος του ∆ιαδικτύου για την προβολή και προώθηση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι εξαιρετικά σηµαντικός για µια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα. Σηµαντικό
6

βλ. άρθρο οικονοµικής εφηµερίδος ΕΞΠΡΕΣ, φύλλο 28ης Οκτωβρίου 2009

135

16os 55-239-(2):Layout 1

5/19/10

6:47 PM

Page 136

στοιχείο για τις τουριστικές ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο Internet είναι η εξειδίκευση, η οποία δίνει σε αυτές τις µικρές επιχειρήσεις πρόσβαση σε ένα συγκεκριµένο κοινό,
τις ανάγκες του οποίου µπορούν να καλύψουν συχνά πολύ καλύτερα απ’ ό,τι ένα µεγάλο ταξιδιωτικό πρακτορείο.
Η τουριστική βιοµηχανία στην Ελλάδα έλαβε σηµαντική ώθηση από τους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 καθώς:
• Οι επενδύσεις σε υποδοµές συνέβαλαν σε αύξηση της οδικής πρόσβασης σε πολλά νησιά και τουριστικούς προορισµούς.
• Η λαµπερή παγκόσµια τηλεοπτική µετάδοση των Ολυµπιακών Αγώνων έφερε στο
επίκεντρο το ελληνικό έθνος, γεγονός που αναµφίβολα οδήγησε πολλούς θεατές (κυρίως Αµερικανούς) να προτιµήσουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους.
• Μετά το 2010, οι Ευρωπαίοι «baby boomers» θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται,
και πολλοί από αυτούς θα αναζητήσουν στην Ελλάδα δεύτερες κατοικίες.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις για τον ελληνικό τουρισµό της ετήσιας έκθεσης7 του Παγκόσµιου Συµβουλίου Τουρισµού και Ταξιδιών (WTTC):
• H Ελλάδα σε 10 χρόνια θα φιλοξενεί περί τα 28 εκατοµµύρια τουρίστες. Η µέση ετήσια ανάπτυξη για τον ελληνικό τουρισµό την επόµενη δεκαετία προβλέπεται ότι θα είναι της τάξης του 3,9%, όταν ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης στην ευρωζώνη τοποθετείται στο 2,8%.
• Ο τουρισµός θα συµµετέχει στο 18% του ΑΕΠ, έναντι 10,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
• Tο 2020 ο τουρισµός θα απασχολεί 1.349.000 εργαζοµένους (σχεδόν το 22% της
συνολικής απασχόλησης).
• Οι άµεσες τουριστικές εισπράξεις αναµένονται να φθάσουν σε 10 χρόνια στα 29 δισ.
ευρώ ή στο 38% του συνόλου των εξαγωγών.

Παράρτηµα 1.δ. Ναυτιλία
Η γενικευµένη οικονοµική κρίση στην χώρα µας επηρέασε και τη ναυτιλία, παρασύροντας
και την ευρύτερη παραναυτιλιακή αγορά, από τον κλάδο των επισκευών πλοίων έως τις
επιχειρήσεις ανταλλακτικών και µηχανολογικού εξοπλισµού. Πιο συγκεκριµένα:
• Από τον περασµένο Αύγουστο ακυρώθηκαν 30 παραγγελίες νέων δεξαµενόπλοιων.
• Πάνω από το 1/10 των πλοίων µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων παγκοσµίως είναι σε αδράνεια, ενώ στο Πέραµα οι εργοδότες ζητούν από τους εργάτες µείωση µισθών 10% και ευέλικτο ωράριο, µε κύριο επιχείρηµα την κρίση και τον ανταγωνισµό
από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και ειδικά την Τουρκία.
• Eπικρατεί απαισιοδοξία και για τον κλάδο των δεξαµενόπλοιων, καθώς αναµένεται
7

βλ.The Agrotourism portal of Central Greece, 16 Μαρτίου 2008
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µικρότερη ζήτηση σε σχέση µε τις προµήθειες και µείωση των τιµών στα φορτία. Ήδη
τουλάχιστον 30 παραγγελίες νέων τάνκερ ακυρώθηκαν διεθνώς από τον περασµένο
Αύγουστο, ενώ αναµένεται να ακυρωθούν έως και 50% των παραγγελιών τάνκερ που
προγραµµατίζονται (για παραλαβή) για το 2011.
Σύµφωνα µε ανάλυση της AXS-Alphaliner, προβλέπεται ότι θα χρειαστεί να υπάρξει
άνοδος κατά 15% στα εµπορεύµατα τα επόµενα 3 χρόνια, ώστε να επέλθει ισορροπία µεταξύ προµηθειών και ζήτησης µέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Μια ετήσια αύξηση της τάξης του 10% θα επέφερε την ισορροπία στις αρχές του 2014.
Προκειµένου να ενισχυθεί η ελληνική ναυτιλία, οι αρµόδιοι φορείς πρέπει να προβούν σε:
• Αναβάθµιση των κατάλληλων υποδοµών, καθώς και αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών στον εφοπλισµό.
• Μεταρρυθµίσεις στον θαλάσσιο τουρισµό, στις µαρίνες µας, στην παροχή ασφαλιστικών και επιχειρηµατικών υπηρεσιών .
• Λήψη πρωτοβουλιών κατά της πειρατείας και υπέρ της ασφάλειας των πληρωµάτων.
• Προσπάθειες πολλαπλασιασµού των διασυνδέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στον ναυτιλιακό κλάδο µε την ελληνική οικονοµία.
• Εστίαση στο θέµα της ναυτιλιακής εκπαίδευσης, καθώς οι ναυτικοί αποτελούν το µεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής ναυτιλίας. Προκειµένου αυτό το µεγάλο κεφάλαιο να αυξηθεί, πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι προσέλκυσης και παραµονής στο επάγγελµα
των νέων που κατατάσσονται στις ναυτιλιακές σχολές. Πρέπει να ενισχυθεί το έµψυχο υλικό το οποίο θα στελεχώσει τα ελληνικά καράβια.
Αξίζει, ωστόσο, να σηµειωθεί πως η διεθνής κρίση, µε τη θεαµατική πτώση των τιµών
των πλοίων έδωσε κίνητρα για επενδύσεις των Ελλήνων πλοιοκτητών. Πολλοί Έλληνες
βρήκαν ευκαιρίες για να ανανεώσουν και να ενισχύσουν τους στόλους τους, ώστε να είναι σε θέση ισχύος όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της διεθνούς ύφεσης.
Ανά κατηγορία πλοίων, οι Έλληνες πλοιοκτήτες κατάφεραν να διατηρήσουν την πρωτοπορία στα δεξαµενόπλοια, αλλά έχασαν στο νήµα την πρωτιά από τους Κινέζους στα
φορτηγά πλοία (βλ. Πίνακα 2).
Πίνακας 2: Αγορές πλοίων από Έλληνες & Κινέζους πλοιοκτήτες
(ανά κατηγορία) το 2009
Κατηγορία πλοίου
Έλληνικής ιδιοκτησίας Κινέζικης ιδιοκτησίας
∆ΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

32

13

ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ

120

186

CONTAINERSHIPS

10

10

Πηγή: mariweb.gr
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Επίσης, σύµφωνα µε τον Θ. Βώκο, Project Manager των Εκθέσεων Ποσειδώνια, «η πρόσφατη έξαρση παραγγελιών για νέες ναυπηγήσεις από Έλληνες πλοιοκτήτες είναι ορατό
σηµάδι ανάκαµψης και έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των παραδοσιακών ασιατικών
υπερδυνάµεων στον τοµέα της κατασκευής πλοίων, όπως της Κορέας, της Ιαπωνίας και
της Κίνας». H επιβεβαιωµένη συµµετοχή της Άπω Ανατολής στην έκθεση είναι ήδη κατά
45% µεγαλύτερη σε σύγκριση µε αυτήν του 2008. Η έξοδος από την ύφεση θα οδηγήσει
πολλούς στο να εστιάσουν στους τρεις βασικούς τοµείς ανάπτυξης: την κατασκευή πλοίων, τον εξοπλισµό πλοίων και την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Παράρτηµα 1.ε. Ενέργεια
Στον τοµέα της ενέργειας, τα ζητήµατα τα οποία εκκρεµούν στην Ελλάδα είναι: α) η
εξοµάλυνση των εξαρτήσεών της, β) η έγκαιρη ανανέωση της διµερούς συµφωνίας Ελλάδος
και Ρωσίας µε δεδοµένο ότι το 2015 θα έχει υπερδιπλασιαστεί η ζήτηση φυσικού αερίου
στην εγχώρια αγορά προσεγγίζοντας τα 7,5 δισ. κυβικά µέτρα, και γ) η κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας καθώς διαφοροποιεί τις οδούς διαµετακόµισης (µε
σύµπραξη της βουλγαρικής ΒΕΗ και της ελληνοϊταλικής8 κοινοπραξίας IGI/ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ).
Επιπλέον, η «πράσινη» οικονοµία παρουσιάζει µία νέα αναπτυξιακή ευκαιρία, που διαγράφεται ιδιαίτερα ευοίωνη για τη χώρα µας. Η περιβαλλοντική προστασία είναι σύµµαχος της απασχόλησης, αφού ενισχύει τις επενδύσεις, δηµιουργεί θέσεις εργασίας σε τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος και προωθεί την καθαρή παραγωγή και προϊόντα φιλικά στο περιβάλλον. Οι τεχνολογίες των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας έχουν ήδη δηµιουργήσει 300.000 θέσεις εργασίας και κύκλο εργασιών 20 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος για
µερίδιο 20% των ΑΠΕ υπολογίζεται ότι θα δηµιουργήσει σχεδόν ένα εκατοµµύριο θέσεις
εργασίας σε αυτόν τον τοµέα έως το 2020.
Πέντε άξονες προτάσεων οι οποίοι πρέπει να ακολουθηθούν στους τοµείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας είναι οι εξής:
• Υιοθέτηση µιας σταθερής πολιτικής απεξάρτησης από την παραγόµενη ενέργεια από
άνθρακα
• Εξάπλωση των ΑΠΕ9, µε παράλληλη προσπάθεια µείωσης των φορτίων αιχµής, ώστε
να υπηρετούνται ρεαλιστικοί στόχοι και αποτελέσµατα
• Έλεγχος των επενδύσεων που θα κριθούν ως επιλέξιµες στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόµου
• Έµφαση στην προστασία της αγροτικής γης και τα χωροταξικά δεδοµένα για τις νέες
ενεργειακές επενδύσεις, και
• Ενδυνάµωση της συνεργασίας του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς οι δηµοσιονοµικοί πόροι δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι στόχοι.
8
Παρενθετικά, σύµφωνα µε την ετήσια κατάταξη του Fortune magazine, η ιταλική Edison κατατάσσεται στην κορυφή
(Μάρτιος 2009), αποτελώντας την ιταλική παρουσία µε την καλύτερη διεθνή φήµη
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Η εναλλακτική/πράσινη ενέργεια θα γίνεται συνεχώς ανταγωνιστικότερη σε σχέση µε
τη συµβατική, α) λόγω µείωσης του κόστους (τεχνολογική εξέλιξη, µεγέθυνση εταιρειών
κ.λπ.), β) λόγω της περιβαλλοντικής πολιτικής (ενισχύσεις και φορολογικά κίνητρα ώστε
να επιτευχθούν οι δεδηλωµένοι κυβερνητικοί στόχοι όπως αυτός της Ε.Ε. για 20% ανανεώσιµη ενέργεια µέχρι το 2020 – ύπαρξη αντίστοιχων στόχων από τις κυβερνήσεις των
ΗΠΑ, της Κίνας κ.ο.κ), αλλά και γ) της επιτακτικής ανάγκης για την ενεργειακή ασφάλεια
των κρατών.
Τα οφέλη10 που µπορεί να καρπωθεί η χώρα µας µέσω της στροφής προς τις ΑΠΕ:
• Η ανάπτυξη των ΑΠΕ δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, κυρίως στην περιφέρεια.
• Τα οικολογικά οφέλη που «καρπωνόµαστε» όλοι µας είναι σηµαντικά. Βάσει στοιχείων µια σύγχρονη ανεµογεννήτρια 2 MW αποτρέπει ετησίως την εκποµπή 4.500 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, όσων δηλαδή εκλύουν 1.700 αυτοκίνητα.
• Χάρη στις «ευγενείς» πηγές µπορούµε να εξασφαλίσουµε σηµαντική ενεργειακή ασφάλεια περιορίζοντας παράλληλα τη χρήση ρυπογόνων και εξαντλήσιµων συµβατικών
καυσίµων.
• Οι επενδύσεις στις ΑΠΕ αποφέρουν επίσης σηµαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Τα ανταποδοτικά τέλη του 3% ισοδυναµούν µε περίπου 10% συµµετοχή του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού διαµερίσµατος στο οποίο υπάγονται τα Αιολικά Πάρκα στην ίδια
την επένδυση. Αξίζει να αναφέρουµε ότι µόνο η εταιρεία ΡΟΚΑΣ µε εγκατεστηµένα
200 MW κατά το 2008 απέδωσε 370 χιλιάδες ευρώ. Η λειτουργία εγκαταστάσεων
ΑΠΕ απαιτεί µια σειρά από έργα υποδοµής, όπως άρτιο οδικό δίκτυο και ηλεκτρικό
δίκτυο, έργα που µένουν στην τοπική κοινωνία για πάντα.
Τα κίνητρα για επενδύσεις σε ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι:
• Οι επιδοτήσεις κεφαλαίου
• Η βελτίωση του αντίστοιχου θεσµικού πλαισίου
• Η γεωγραφική της θέση, η οποία προσφέρεται για ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων
και υπηρεσιών και εκτός της ελληνικής επικράτειας
• Υπάρχει µέριµνα ως προς τις τοποθεσίες κατασκευής αιολικών πάρκων, γεγονός που
θα επιφέρει ένα συνολικό «νοικοκύρεµα» στο τοπίο των ανεµογεννητριών
Ωστόσο, παρατηρείται καθυστέρηση της ανάπτυξής τους λόγω:
• Ανεπαρκούς συντονισµού µεταξύ συναρµοδίων υπουργείων
Παρενθετικά, σε συνέδριο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, ειπώθηκε ότι µέχρι το 2020, τα φωτοβολταϊκά συστήµατα (PV) θα έχουν προχωρήσει τόσο τεχνολογικά, ώστε ένα πάνελ θα παράγει µέχρι και 30 φορές την ενέργεια
που δαπανήθηκε για την κατασκευή του.Στην επόµενη δεκαετία θα δούµε πιθανότατα φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς,
ακόµη και από οργανικά υλικά.Αξίζει να σηµειωθεί πως το 2005 βρεθήκαµε στην 5η θέση µεταξύ των χωρών µε τις
περισσότερες εγκαταστάσεις συλλεκτών στον κόσµο µε πρώτη την Κίνα.
10
βλ. οµιλία στα πλαίσια του συνεδρίου Ecoforum, Μάιος 2009
9
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• Αυθαιρέτων ενεργειών διοίκησης
• Ασαφούς θεσµικού πλαισίου που να ρυθµίζει ουσιώδη ζητήµατα όπως χωροταξία
κ.ά.
• Γραφειοκρατίας και ελλιπών οικονοµικών κινήτρων
• Ανεπαρκών υποδοµών
• Τοπικών αντιδράσεων
• Μεγάλου χρόνου διεκπεραίωσης αδειών
• Αδυναµία δηµιουργίας αιολικών πάρκων στη θάλασσα ή βραχονησίδες (off shore)
στη χώρα µας.
Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 1, τα φωτοβολταϊκά είναι η τεχνολογία που απολαµβάνει τα υψηλότερα τιµολογιακά έσοδα ανά παραγόµενη κιλοβατώρα.
Παράγοντες οι οποίοι θα επιταχύνουν την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι:
• Η διατήρηση ενός συστήµατος ευνοϊκών οικονοµικών κινήτρων. Οι πιο δηµοφιλείς
µορφές κινήτρων είναι η πριµοδοτούµενη τιµολογιακή πολιτική (feed in tariffs) και τα
πιστοποιητικά καθαρής ενέργειας (green certificates).
• Οι φοροαπαλλαγές (tax credits).
• Η εξασφάλιση ενός γενικότερου ευνοϊκού θεσµικού πλαισίου προώθησης της παραγωγής
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
• Η περαιτέρω εκλογίκευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.
• Η ενηµέρωση των τοπικών κοινωνιών αναφορικά µε τα οφέλη από αυτήν τη δραστηριότητα.
• Η βελτίωση των υποδοµών του συστήµατος.
• Η ανάγκη για µακρόχρονη δέσµευση και συνεργασία από πλευράς επιχειρηµατικών
σχηµάτων.
• Η ανάπτυξη τεχνολογιών από πλευράς κατασκευαστών, µε στόχο τη µείωση του κόστους και την αύξηση της αποτελεσµατικότητας του εξοπλισµού.
Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται:
• 144 επενδύσεις ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 312 ΜW, ύψους 472 εκατ. ευρώ και
• 185 επενδύσεις ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 605 ΜW, ύψους 736,7 εκατ. ευρώ
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί πως:
• Πρόσφατα υπεγράφη συµφωνία κατασκευής δύο αιολικών πάρκων στους νοµούς Φλώρινας και Φθιώτιδας µε τον ελβετικό όµιλο Reninvest. Η εγκαταστηµένη ισχύς θα είναι 28,9 µεγαβάτ και 10 µεγαβάτ αντίστοιχα.
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• Σχεδιάζεται αιολική µονάδα 20 µεγαβάτ στο νοµό Κοζάνης, ηλιοθερµική µονάδα ισχύος
100 µεγαβάτ στα όρια των νοµών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς και υβριδικά φωτοβολταϊκά 50 µεγαβάτ σε νησιά του νοτιοανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη.
• Η εταιρία Positive Energy ολοκλήρωσε φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 100 kWp, στο
Σιδηρόκαστρο Σερρών αποτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο την έκλυση τουλάχιστον 173
τόνων διοξειδίου του άνθρακα, ετησίως.
• Επίσης, η Κοµισιόν προχωρά στη χρηµατοδότηση τεσσάρων ερευνητικών έργων για
τα κελιά καυσίµου και την παραγωγή υδρογόνου. Μάλιστα, µια ελληνική εταιρεία διεκδικεί δυναµικό µερίδιο στην πολλά υποσχόµενη αυτήν αγορά.
∆ιάγραµµα 1: Τιµολογιακό έσοδο από ΑΠΕ (ευρώ ανά MWh)

Φωτοβολταϊκά
(<5MW)

Φωτοβολταϊκά
(>5MW)

Αιολική
(πάρκα στη θάλασσα)

Βιοµάζα

∆ιασυνδεδεµένο
Μη διασυνδεδεµένο

Υδροηλεκτρική

300
250
200
150
100
50
0

Αιολική
(πάρκα στην στεριά)

Έσοδα σε ευρώ ανά MWh

Παραγωγή στο διασυνδεδεµένο & µη διασυνδεδεµένο σύστηµα

Τεχνολογία παραγωγής ενέργειας

Πηγές: HTSO, KANTOR ANALYSIS, 2008

Παράρτηµα 1.στ. Κλάδος ποτών και τροφίµων:
Η λιανική αγορά των τροφίµων και ποτών –ο τοµέας των supermarkets– αποτελεί έναν
από τους πιο ανταγωνιστικούς τοµείς στην Ελλάδα και έχει ήδη προσελκύσει βασικούς ξένους παίκτες, όπως οι Carrefour, Lidl, Aldi και Delhaize. Ο εν λόγω τοµέας απασχολεί περισσότερα από 150.000 άτοµα. Ο συγκεκριµένος κλάδος έχει να προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα για τους υποψήφιους επενδυτές. Ορισµένα εξ αυτών είναι:
• To χαµηλό κόστος λειτουργίας
• Οι άφθονες πρώτες ύλες
• Η πρόσβαση στις αναδυόµενες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης
και της Ανατολικής Μεσογείου
• Η τάση, ιδιαίτερα στις αναπτυγµένες κοινωνίες, για υγιεινή διατροφή βασισµένη
στα µεσογειακά διατροφικά χαρακτηριστικά
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• Το υψηλά καταρτισµένο και έµπειρο εγχώριο εργατικό δυναµικό
• Η επιχορήγηση ή και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης
• Η επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης
• Η φορολογική απαλλαγή (έως και 60%).
Επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται επίσης:
• Στα «µεσογειακά» προϊόντα διατροφής, όπως το ούζο, η φέτα και τα φιστίκια Αιγίνης, τα οποία κερδίζουν συνεχώς νέες αγορές σε παγκόσµιο επίπεδο
• Στον ταχέως αναπτυσσόµενο τοµέα των βιολογικών προϊόντων (κρόκος Κοζάνης,
µαστίχα Χίου και σπιρουλίνα ως διατροφικό συµπλήρωµα).
Στα 300 δισ. δολάρια εκτιµάται ότι θα φτάσει στην επόµενη δεκαετία η αγορά των λεγόµενων «εξειδικευµένων τροφίµων» παγκοσµίως. Στην έρευνα και οργάνωση της παραγωγής τέτοιων τροφίµων, για συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών (νεφροπαθείς, εγκυµονούσες ή διαβητικούς), στοχεύει και το Ελληνικό Cluster Βιο-Αγροδιατροφής, που γίνεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Σηµαντική παράµετρο του ελληνικού κλάδου τροφίµων και ποτών αποτελεί η Έρευνα και Ανάπτυξη. Πλήθος εξειδικευµένων ερευνητικών
κέντρων βοηθούν παραγωγούς, επεξεργαστές και µεταποιητές στην ανάπτυξη καινοτόµων
λύσεων. Η Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Βιοµηχανίας Τροφίµων (ΕΤΑΤ),
το Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας, το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας και το Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας ηγούνται στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και λύσεων. Ωστόσο, ο συγκεκριµένος κλάδος επηρεάζεται από τα προβλήµατα στο λιανεµπόριο, τα οποία και φαίνονται στον δείκτη ροπής προς κατανάλωση όπως αυτός σχηµατίστηκε έπειτα από έρευνα του τµήµατος Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το διάγραµµα 2 καθίσταται σαφές πως οι αγορές αγαθών αναµένεται να µειωθούν.
Σύµφωνα, πάντως, µε παράγοντες της αγοράς, αναµένονται θετικές εξελίξεις όπως:
• Tερµατισµός της πτώσης της ζήτησης στο λιανικό εµπόριο, σε συνδυασµό µε τις αυξηµένες κρατικές επενδύσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισµό του 2010 και µε
τα ΕΣΠΑ, µέσα στο επόµενο έτος.
• Mεγαλύτερη µείωση του λειτουργικού κόστους των εισηγµένων εταιρειών, καθώς
οι ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή αποδίδουν µε διαφορά φάσης.
• Eπιδράσεις από µια ανοδική πορεία της διεθνούς οικονοµίας.
Η ανάκαµψη των αγορών µπορεί να επιτευχθεί µε:
• Tερµατισµό της λειτουργίας των κλειστών επαγγελµάτων, των κρατικών µονοπωλίων,
και των καρτέλ.
• Eνίσχυση των εισοδηµάτων των χαµηλόµισθων και χαµηλοσυνταξιούχων για την τό142
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νωση της αγοραστικής τους δύναµης.
• Tερµατισµό της επιβολής νέων άµεσων και έµµεσων φόρων πάνω σε αυτούς που είναι συνεπείς στις πληρωµές τους.
Μόνο µε περίσσευµα αγοραστικής δύναµης που δηµιουργεί η ανάπτυξη ενισχύεται η
κατανάλωση και τα έσοδα του κράτους.

Τρίµηνα

∆ιάγραµµα 2: ∆είκτης ροπής προς κατανάλωση
δ' 3ΜΗΝΟ 2009
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β' 3ΜΗΝΟ 2009

45,2

α' 3ΜΗΝΟ 2009

44

δ' 3ΜΗΝΟ 2008

41,1
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

∆είκτης

Πηγή: OEE & ΟΠΑ (TM. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

Παράρτηµα 1.ζ. Καινοτοµία και νέες τεχνολογίες
Η Ελλάδα εµφανίζει γενικά χαµηλές επιδόσεις σε τεχνολογικές καινοτοµίες, αλλά υψηλότερες επιδόσεις σε µη τεχνολογικές καινοτοµίες. Κρίνεται πλέον απαραίτητο να περάσουµε στην εξειδικευµένη επιχειρηµατικότητα που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και
θα στηρίζεται σε εξειδικευµένο εγχώριο εργατικό και επιστηµονικό δυναµικό. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις (το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα) πρέπει να προχωρήσουν
σε ένα ποιοτικό άλµα και να αξιοποιήσουν το επιστηµονικό δυναµικό της χώρας.
• Η ανάπτυξη των κλάδων υψηλής τεχνολογίας µπορεί να κινητοποιήσει πόρους,
δεξιότητες και γνώση σε άλλους κλάδους επιτρέποντας τελικά καλύτερες καινοτοµικές επιδόσεις στο σύνολο της οικονοµίας. Η γνώση η οποία οδηγεί σε καινοτοµική
συµπεριφορά δεν αφορά αποκλειστικά τους τεχνολογικούς κλάδους αλλά και παραδοσιακούς κλάδους της οικονοµίας µε συσσωρευµένη γνώση ετών όπως τρόφιµα,
µη µεταλλικά ορυκτά κ.ά.
• Μια δέσµη κατάλληλων δηµόσιων πολιτικών µπορεί να δηµιουργήσει ευνοϊκές
συνθήκες σε διάφορες παραµέτρους του εθνικού συστήµατος καινοτοµίας.
• Η προσήλωση των επιχειρήσεων στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτοµία
µπορεί να εγγυηθεί την αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια την ταχύτερη οικονοµική και κοινωνική σύγκλιση µε τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Η σύγχρονη τάση είναι α) η συµµετοχή των επιχειρήσεων σε κοινοπραξίες και η δηµιουργία δικτύων (clusters), αλλά και β) η προώθηση της συνένωσης των µικρών
ερευνητικών ινστιτούτων µεταξύ τους ή και µε µεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα.

Παράρτηµα 1.η. Οπτικές Ίνες και ευρυζωνικότητα
Η χώρα µας είναι δυστυχώς ακόµη στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά
τη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς και στην ανάπτυξη
της ευρυζωνικότητας. Το γεγονός αυτό περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας
και των αναπτυξιακών προοπτικών της για µια νέα ανταγωνιστική θέση κατά την κρίσιµη
περίοδο που διανύουµε. Στο διάγραµµα 3 απεικονίζεται ο βαθµός διείσδυσης των ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα µας από το 2002 έως το 2009.

Βαθµός διείσδυσης (ποσοστό %)

∆ιάγραµµα 3: Βαθµός διείσδυσης Ευρυζωνικών Συνδέσεων (1/7/2002-1/7/2009)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
ΙΑΝ 03
ΙΟΥΛ 02

ΙΑΝ 04
ΙΟΥΛ 03

ΙΑΝ 05
ΙΟΥΛ 04

ΙΑΝ 06
ΙΟΥΛ 05

ΙΑΝ 07
ΙΟΥΛ 06

ΙΑΝ 08
ΙΟΥΛ 07

ΙΑΝ 09
ΙΟΥΛ 08

ΙΟΥΛ 09

Πηγή: Προσαρµογή από Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στοιχείων της ΕΕΤΤ, 2009

Η δηµιουργία ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα θα επιφέρει πολλές θετικές οικονοµικές
και τεχνολογικές επιπτώσεις στη χώρα καθώς:
• Αναµένεται ότι µέσω των νέων υποδοµών υψηλής τεχνολογίας θα δοθεί ώθηση
στον κατασκευαστικό κλάδο µε σειρά δορυφορικών έργων, τα οποία θα δώσουν
σηµαντική ώθηση δραστηριοτήτων σε µεγάλο αριθµό τεχνικών εταιρειών.
• Θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισµού µε τους
ίδιους όρους για όλες τις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
• Θα δηµιουργήσει νέες αγορές και επιχειρήσεις που θα οδηγήσουν σε νέες θέσεις
εργασίας λόγω των νέων επενδύσεων που θα προκύψουν παράλληλα µε την
υλοποίηση του έργου.
• Θα ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα των ελεύθερων επαγγελµατιών και
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µικροµεσαίων επιχειρήσεων και θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά
και η διαπραγµατευτική θέση της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων. Οι
δυνατότητες των πραγµατικά νέων ευρυζωνικών δικτύων και των υπηρεσιών που
υποστηρίζουν θα δηµιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την επιχειρηµατικότητα, αφού
επιχειρήσεις θα µπορούν να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν χωρίς την ανάγκη
επένδυσης µεγάλου κεφαλαίου και µε πρόσβαση σε µεγαλύτερη πελατειακή βάση
από αυτήν που θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσω των παραδοσιακών καναλιών.
Έτσι νέα επιχειρηµατικά µοντέλα µπορούν να αναπτυχθούν και να ευδοκιµήσουν.
Μία από τις µεγαλύτερες επενδύσεις στον τοµέα των ευρυζωνικών επικοινωνιών, µε
συνολικό προϋπολογισµό 2,1 δισ. ευρώ περίπου, αναµένεται σύντοµα να ξεκινήσει. Πρόκειται για το έργο κατασκευής προηγµένου τηλεπικοινωνιακού δικτύου πρόσβασης επόµενης γενιάς.
Σύµφωνα µε τους βασικούς άξονες υλοποίησης του έργου:
• Η ανάπτυξη των υποδοµών FΤΤΗ θα γίνει σε όλους τους δήµους της ευρύτερης
περιοχής Αθηνών, Θεσσαλονίκης, καθώς και στις µεγαλύτερες πόλεις και
πρωτεύουσες των νοµών.
• Η χώρα θα χωριστεί σε τρεις ζώνες, ώστε να εξασφαλιστεί η ισοδυναµία τους
σύµφωνα µε τεχνικοοικονοµικά κριτήρια.
• Σε καθεµιά από αυτές τις ζώνες θα δραστηριοποιηθεί µία εταιρεία ή κοινοπραξία
εταιρειών και επενδυτικών φορέων, η οποία και θα εγκαταστήσει δίκτυο οπτικών
ινών το οποίο θα διαθέτει στις εταιρείες παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών µε
χρέωση.
Όπως αναφέρει ο καθηγητής του Αthens Ιnformation Τechnology Center δρ.Ιωάννης Τόµκος, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ∆ιεθνούς Επιτροπής Οπτικών Τηλεπικοινωνιών της ΟSΑ
(Οptical Society of Αmerica), το συγκεκριµένο έργο είναι πρωτόγνωρο τόσο για το οικονοµικό του µέγεθος όσο και για τα οφέλη τα οποία θα αποκοµίσει η Ελλάδα από αυτό.

Παράρτηµα 1.θ. Κτηµαταγορά:
H ελληνική κτηµαταγορά έχει να επιδείξει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήµατα όπως:
• µια σταδιακά ανερχόµενη αγορά
• ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες
• ευνοϊκές νοµοθετικές ρυθµίσεις
• διαθεσιµότητα εκµεταλλεύσιµης γης
• ευκαιρίες για επενδύσεις σε real estate
• υψηλές δοµικές προδιαγραφές
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Ωστόσο, για το 2010, προβλέπονται µειωµένες αγοραπωλησίες, καθώς δεν έχει αλλάξει το ενδιαφέρον αγοραστών και επενδυτών. Μόνη λύση για την άρση της αρνητικής ψυχολογίας θα αποτελέσει ένα αναπτυξιακό φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο θα περιλαµβάνει:
• Κίνητρα µε µειώσεις άµεσων και έµµεσων φόρων για κατοίκους εκτός Ελλάδος και
για αγορά εξοχικής κατοικίας σε τουριστικές περιοχές που δεν έχουν µεγάλη ανάπτυξη.
• Κατάργηση του φόρου υπεραξίας, καθώς προκαλεί ανισότητες.
• Καθιέρωση σηµαντικών φοροαπαλλαγών για δαπάνες επισκευής, ή ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης.
• Προσεκτική επαναφορά των φόρων κληρονοµιάς, δωρεάς, ή γονικών παροχών, καθώς θίγουν την οικογένεια.
• Συγκράτηση των αντικειµενικών αξιών ακινήτων.
• Μείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), κυρίως σε αγορές που αφορούν
αγορές αγροτικής γης, τουριστικών καταλυµάτων, διατηρητέων κτιρίων, και ακινήτων
σε παραµεθόριες περιοχές.
Σύµφωνα µε έρευνα της Κάπα Research, το ποσοστό των ατόµων που σκέφτονταν να
αγοράσουν κάποιο ακίνητο ήταν 17,4% το 2005 και 12,3% το 2006, ενώ το ίδιο ποσοστό έφτασε στο 53,5% το 2009. Ακόµη, τα συµπεράσµατα του 10ου Συνεδρίου Prodexpo δείχνουν πως το ελληνικό κοινό θεωρεί την αγορά ακινήτων ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο εν µέσω οικονοµικής κρίσης. Στο διάγραµµα 4 απεικονίζονται οι απαντήσεις των
ερωτηθέντων στο υποθετικό ερώτηµα σχετικά µε τον τρόπο επένδυσης 300 χιλ ευρώ.
∆ιάγραµµα 4: Υποθετικοί τρόποι επένδυσης 300 χιλ. ευρώ (Έρευνα της ΚΑΠΑ Research)
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Πηγή: ΚΑΠΑ Research, 2010

Παράρτηµα 1.ι. Κατασκευές και δηµόσια έργα
Ο τοµέας της κατασκευαστικής δραστηριότητας είναι ζωτικής σηµασίας για την οικο146
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νοµική ευρωστία µιας χώρας καθώς δηµιουργεί ένταση εργασίας και ενισχύει την εγχώρια βιοµηχανία. Με βάση τα στοιχεία της εξαµηνιαίας έκθεσης εξελίξεων στον κατασκευαστικό
κλάδο που παρουσίασε ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), το 2009 έπαυσαν να λειτουργούν 58 εργοληπτικές επιχειρήσεις µε πτυχίο από την 7η µέχρι και την 3η
τάξη ΜΕΕΠ, αριθµός υπερτριπλάσιος σε σχέση µε τον αντίστοιχο του 2008 (17 εταιρείες) και αρκετά µεγαλύτερος σε σύγκριση µε τις προηγούµενες χρονιές (µόλις τρεις εταιρείες το 2007 και εννέα εταιρείες το 2006). Έτσι, σήµερα στην Ελλάδα λειτουργούν συνολικά 594 τεχνικές εταιρείες (7η - 3η τάξη) έναντι 652 εταιριών στα τέλη του 2008. Φυσικά, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των κατασκευαστικών επιχειρήσεων λειτουργεί µε
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα (έλλειψη ρευστότητας, υπερδανεισµός) που δεν αποκλείεται
να οδηγήσουν ακόµη και σε νέα «λουκέτα» κατά τη διάρκεια του 2010. Στον πίνακα 3 καταγράφονται οι σηµαντικές µεταβολές στον κατασκευαστικό τοµέα ανάµεσα στο 2008 και
το 2009.

∆είκτης

Πίνακας 3: Μεταβολές στον κατασκευαστικό κλάδο (2008-2009)
Μεταβολή

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

-16.5%

ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ

-27.9%

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

-9.1%

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

-45.7%

∆

Πηγή: ΤΕΕ, 2010

Γ

Το αρµόδιο Υπουργείο, κατόπιν προσεκτικής εξέλιξης των υπαρχόντων προβληµάτων,
οφείλει να δροµολογήσει σειρά µέτρων όπως:
• Αισθητικές, λειτουργικές και ενεργειακές παρεµβάσεις των ήδη υπαρχόντων κτιρίων
• Βελτίωση του πολεοδοµικού περιβάλλοντος και ανέγερση νέων κατοικιών που θα
στηρίζονται στην εξοικονόµηση ενέργειας
• Ενίσχυση προγραµµάτων κοινωνικής κατοικίας
• Επιτάχυνση διαδικασιών πολεοδόµησης
• Εκσυγχρονισµό του τρόπου έκδοσης οικοδοµικών αδειών
• Επιτάχυνση της θεσµοθέτησης χρήσεων γης
• Απλοποίηση της χωροταξικής νοµοθεσίας
• Έλεγχο αυθαίρετης δόµησης
• Ανάπλαση των πόλεων.
Όσον αφορά τα δηµόσια11 έργα, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να προβούν σε µεταρρυθµίσεις
όπως:
• Αλλαγές στο ΕΣΠΑ
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• Ενίσχυση µελετών και έργων στην περιφέρεια µε παροχή κινήτρων στο αρµόδιο δυναµικό
• Σύνταξη ολοκληρωµένων µελετών και πληρέστατων τευχών δηµοπράτησης αλλά και
δηµιουργία ταυτότητας δηµοσίων έργων που θα αναρτάται στο ∆ιαδίκτυο
• ∆ιεξαγωγή των διαγωνισµών σε δύο φάσεις και σε διαφορετικές ηµεροµηνίες για αποφυγή καθυστερήσεων στην υλοποίηση έργων υποδοµής
• Υιοθέτηση του συστήµατος της ελεύθερης συµπλήρωσης ανοιχτού τιµολογίου βάσει του οποίου θα δίνεται µόνο ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου, που µάλιστα
δεν θα αποτελεί το ανώτατο όριο των προσφορών, ενώ θα λαµβάνεται υπόψη και το
ύψος των οικονοµικών προσφορών του συνόλου των διαγωνιζοµένων, ο προσφερόµενος χρόνος περάτωσης και ο χρόνος συντήρησης.

Παράρτηµα 1.κ. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
Στις δύσκολες στιγµές που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία, η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει τους πόρους που προορίζονται για την οικονοµική της ανάπτυξη. Το ΕΣΠΑ µπορεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο χρηµατοδότησης του νέου αναπτυξιακού προτύπου για αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και πράσινη ανάπτυξη. Αρκεί να αναφέρουµε πως σύµφωνα µε τα κοινοτικά όργανα, κάθε χρόνο η Ελλάδα αναπτύσσεται επιπλέον κατά 3% και η απασχόληση αυξάνει κατά 2% αποκλειστικά και µόνο χάρη στα έργα και τις επενδύσεις που γίνονται από τα κοινοτικά κονδύλια, συµπεριλαµβανοµένου και του ΕΣΠΑ. Κύριοι στόχοι του ΕΣΠΑ είναι:
• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
• Η αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της ενσωµάτωσης των νέων τεχνολογιών και
της νέας γνώσης, καθώς και η εφαρµογή της καινοτοµίας
• Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών µέσω της προώθησης και καθιέρωσης συστηµάτων πιστοποίησης ποιότητας και ελέγχου
• Η αύξηση της ερευνητικής συνεργασίας
• Η αύξηση του ποσοστού της διάθεσης προϊόντων στις εθνικές και στις διεθνείς αγορές
• Η πράσινη επιχειρηµατικότητα
• Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα του τουρισµού
• H αύξηση της απασχόλησης.
Η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ έχει τρεις βασικούς στόχους: την αποκέντρωση, τον προγραµµατισµό και την αποτελεσµατικότητα, προκειµένου να αυξηθεί η απορροφητικότητα
των πόρων στο 15% το 2010.
• Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, εισάγεται και η έκθεση προόδου σε διµηνιαία βάση
11

Βλ. εφηµερίδα ΜΕΤΟΧΟΣ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, φύλλο 619, 2009
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για τα έργα σε κάθε περιφέρεια και η ανακατανοµή πόρων σε περίπτωση καθυστερήσεων.
• Όσον αφορά στον προγραµµατισµό, περιλαµβάνονται αξιολογήσεις προγραµµάτων
ελευθέρων επαγγελµατιών, νεανικής και γυναικείας επιχειρηµατικότητας, στήριξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων, πράσινης επιχειρηµατικότητας και ενίσχυσης των επιχειρήσεων
έντασης γνώσης, έρευνας και καινοτοµίας.
Στο πλαίσιο της αποτελεσµατικότητας, οι πόροι του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) θα διατίθενται κατά προτεραιότητα στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, θα
δίδεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να επικαιροποιούν και µόνες τους τις µελέτες, επιταχύνονται οι διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και καταργούνται οι
περιορισµοί για προκήρυξη και υποβολή προτάσεων έργου χαµηλού προϋπολογισµού.
Eντός του 2010 θα διατεθούν 10,3 δισ. ευρώ για επενδύσεις, εκ των οποίων 6,95 δισ.
θα αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα έργα και 3,35 δισ. έργα που θα χρηµατοδοτηθούν από
αµιγώς εθνικούς πόρους12. Η απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ από το 2007 µέχρι τον
Νοέµβριο του 2009 κινήθηκε σε πολύ χαµηλά επίπεδα, καθώς είχαν αξιοποιηθεί µόνο 800
εκατ. ευρώ τα οποία αντιστοιχούν στο 3,07% του συνολικού προϋπολογισµού του προγράµµατος που ανέρχεται σε 26,2 δισ. ευρώ.
Για την επιτάχυνση του ΕΣΠΑ και προκειµένου οι πόροι να διατεθούν στην οικονοµία µε
ευέλικτες και απλές διαδικασίες προωθείται:
• Η απλοποίηση των διαδικασιών ένταξης µε αναθεώρηση του Ν. 3614/2007.
• Η κατάργηση του δεύτερου σταδίου πιστοποίησης προτύπου ΕΛΟΤ για όλα τα τοµεακά και περιφερειακά προγράµµατα, µε ειδική µέριµνα για την ένταξη έργων σε µικρά νησιά και ορεινές και αποµακρυσµένες περιοχές.
• Κατάργηση των 13 Αναπτυξιακών Οργανισµών των Περιφερειών και της ΝΟΜΟΣ Α.Ε.
Η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ θα προβλέπει νέα κριτήρια ένταξης όπως:
• Η προαγωγή της καινοτοµίας, της εξαγωγικής δραστηριότητας και της πράσινης οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας.
• Η σύνδεση της χορηγούµενης ενίσχυσης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
εκτός των επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας, ΑΠΕ, επενδύσεων εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας και καινοτοµίας.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Προτάσεις επίλυσης χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων

Παράρτηµα 2.α. Επίλυση φορολογικού προβλήµατος

12

βλ. άρθρο Π. Μητρούλια, εφηµ. ΕΞΠΡΕΣ, 19 Νοεµβρίου 2009
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Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης Φυσικών και Νοµικών Προσώπων και περιουσίας,
καθώς επίσης και στον τρόπο λειτουργίας των φοροεισπρακτικών µηχανισµών κρίνονται
απαραίτητες. Ωστόσο, προκειµένου να µην επιδεινωθεί το δηµοσιονοµικό πρόβληµα, θα
πρέπει να µειωθούν οι κρατικές δαπάνες, όχι όµως εις βάρος των δαπανών που έχουν αναπτυξιακή διάσταση.
Γενικότερα, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να προβούν σε:
• Επαναφορά των αποδείξεων καταναλωτικών δαπανών για απόκτηση φορολογικών
απαλλαγών
• Μείωση αριθµού δόσεων για διεκπεραίωση υποχρεώσεων των φορολογουµένων προς
το κράτος
• ∆ηµιουργία µιας κεντρικής οµάδας ελέγχου των ∆ΟΥ
• Συγκρότηση ειδικού σώµατος του υπουργείου Οικονοµικής Ανάπτυξης για την άµεση αντιµετώπιση ζητηµάτων φοροδιαφυγής
• Kατάργηση των φοροαπαλλαγών και της αυτοτελούς φορολόγησης ορισµένων εισοδηµάτων
• Υποχρεωτική χρήση ταµειακών µηχανών παντού
• Φορολόγηση των off shore εταιρειών
• Φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας
• Καθιέρωση ελάχιστου τεκµαρτού εισοδήµατος και η σύνδεσή του µε τον τρόπο διαβίωσης
• Ηλεκτρονικοποίηση των πληρωµών στον τοµέα των υπηρεσιών (µε εξαίρεση το τραπεζικό σύστηµα), όπου η φοροδιαφυγή υπερβαίνει τη νόµιµη οικονοµική δραστηριότητα
• Συλλογή αποδείξεων δαπανών από όλους τους φορολογούµενους και η χρησιµοποίηση
τεκµηρίων για την πάταξη της διαφθοράς στις αρµόδιες υπηρεσίες.
Όσον αφορά το µέτρο των αποδείξεων, θα µπορούσαν να υιοθετηθούν τα εξής περισσότερο
αποδοτικά µέτρα:
• Υποβολή καταστάσεων ανά ΑΦΜ, και όχι ανά απόδειξη, καθώς και η λήψη µέτρων για την αποφυγή εµπορίου αποδείξεων.
• Κατάργηση του αφορολόγητου και για τους δύο συµβαλλόµενους (έµπορο και πελάτη) –σε περιπτώσεις µη έκδοσης, µη απαίτησης έκδοσης, και µη λήψης αποδείξεων– για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα.

Παράρτηµα 2.β. Η µακροοικονοµική επίλυση του ασφαλιστικού
Το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα θα επιβαρύνεται τα επόµενα χρόνια µε 25 δισ.
ευρώ κατά έτος ή µε το 10% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση. Το αναλογιστικό έλλειµµα υπολογίζεται στα 750 δισ. ευρώ (τρία σηµερινά ΑΕΠ), και µάλιστα µε ορίζοντα την 30ετία.
Η βασική αιτία κρίσης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης έγκειται στο γεγονός
ότι ο αριθµός δικαιούχων ασφαλιστικών παροχών αυξάνεται ταχύτερα από τον αριθ150
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µό εργαζοµένων στην οικονοµία13.
Γενικότερα, το ασφαλιστικό πρόβληµα στην Ελλάδα έχει τις εξής πτυχές:
• Tο σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα µεγεθύνει τις ανισότητες µετά τα 65, καθώς οι
συντάξεις προκύπτουν από λίγα έτη υπηρεσίας.
• Το δικό µας σύστηµα συντάξεων δηµιουργεί το µεγαλύτερο οικονοµικό βάρος, ως
ποσοστό του ΑΕΠ. Για κάθε ευρώ που παράγει η οικονοµία, σχεδόν 25 λεπτά θα πρέπει να αφαιρούνται για την κατανάλωση των συνταξιούχων, ενώ το 30% της δαπάνης
για συντάξεις χρηµατοδοτείται πλέον µέσω επιχορηγήσεων, δηλαδή από τον φορολογούµενο.
• Το σύστηµα επιβάλλει υψηλό µη µισθολογικό κόστος, ιδιαίτερα στους νέους εργαζόµενους, υψηλό κόστος συµµόρφωσης, λόγω της πολυπλοκότητας της νοµοθεσίας
στους εργοδότες και µεγάλα εµπόδια στην κινητικότητα των εργαζοµένων, ιδίως από
τον δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα.
Μπορούµε να µάθουµε από την «Αυστριακή λύση», όπως και από τις µεταρρυθµιστικές
εµπειρίες Ιταλών και Σουηδών, δηλαδή την εφαρµογή ενός αυτοδιοικούµενου συστήµατος που λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας, µε «κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις» για την οικονοµική σταθερότητα της χώρας έναντι των «ιπτάµενων κεφαλαίων» που
αυξάνουν τον συστηµατικό κίνδυνο στην οικονοµία.
Μεταρρυθµίσεις που εφαρµόστηκαν, τόσο στη Σουηδία όσο και στην Ιταλία, προέβλεπαν:
• Ένα νέο διανεµητικό σύστηµα για τους νέους εργαζόµενους
• Εισαγωγή ενός υποχρεωτικού δεύτερου πυλώνα επαγγελµατικής ασφάλισης χρηµατοδοτούµενου µε το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα
• Το νέο σύστηµα είναι υποχρεωτικό για τους νέους
• Nοικοκύρεµα του παλαιού συστήµατος.
Συνοψίζοντας, για την επίλυση του ασφαλιστικού χρειάζονται σηµαντικές τοµές όπως
α) η άµεση λήψη µέτρων τα οποία θα έχουν απτό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα, β) η έναρξη ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου, που θα θέτει το θέµα στις πραγµατικές του διαστάσεις, γ) η προσεκτική µελέτη των εναλλακτικών λύσεων για µακροπρόθεσµη διευθέτηση του προβλήµατος, και δ) η νοµοθέτηση ενός νέου ασφαλιστικού συστήµατος. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι κάθε επιλογή συνταξιοδοτικής µεταρρύθµισης πρέπει να στηρίζεται στη µακροοικονοµική λογική του ασφαλιστικού προβλήµατος.

Παράρτηµα 2.γ. Εκπαιδευτικό σύστηµα
Ουραγός στις δαπάνες για την παιδεία παραµένει η Ελλάδα, µε τις δαπάνες ως ποσοστό
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του ΑΕΠ να ανέρχονται στο 3,9% (το χαµηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη) µε τον µέσο
όρο της ευρωζώνης να ανέρχεται στο 5% και της Ευρώπης των 25 στο 5,2%. Οι κατά κεφαλήν δαπάνες στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι κατά 1.678 ευρώ χαµηλότερες από
τον µέσο όρο της ζώνης του ευρώ, ενώ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η χώρα ξοδεύει
ανά µαθητή 4.242 µονάδες έναντι 6.010 στην ευρωζώνη. Η διαφορά εκτοξεύεται ακόµη
περισσότερο στις δαπάνες τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, αγγίζοντας τις 4.107 ευρωµονάδες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η πολύ χαµηλή συνεισφορά και βοήθεια του ελληνικού κράτους.
Η βελτίωση των επιδόσεων του συστήµατος εκπαίδευσης θα ενισχύσει την κοινωνική
συνοχή, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγικότητα. Η αποδοτικότητα µπορεί να επιτευχθεί. Στο διάγραµµα 5 δίδεται το ποσοστό ανέργων στη χώρα µας, βάσει του επιπέδου εκπαίδευσής τους.
∆ιάγραµµα 5: Ποσοστό ανεργίας του εργατικού δυναµικού (ανά επίπεδο εκπαίδευσης)
ΣΥΝΟΛΟ
∆εν πήγε καθόλου σχολείο
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Απολυτήριο δηµοτικού
Απολυτ. µέσης εκπαίδευσης (υποχρεωτική και µη)
Πτυχίο ΤΕΙ
Πτυχίο ΑΕΙ
∆ιδακτορικό/Μεταπτυχιακός Τίτλος
0

1

2

3
4
5
6
Ποσοστό (%) ανέργων

7

8

Πηγή: EACEA, 2009

Στον τοµέα της εκπαίδευσης πρέπει να δροµολογηθούν µέτρα που θα στοχεύουν:
• Στον εκσυγχρονισµό των προσχολικών υπηρεσιών µε επαρκή χρηµατοδότηση και προσωπικό
• Στην ποιοτική αναβάθµιση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε ενίσχυση της κατάρτισης
των εκπαιδευτικών
• Σε αλλαγές στο σύστηµα της εισαγωγής στα πανεπιστήµια µε επισκόπηση της χρηµατοδότησής τους και παροχή µεγαλύτερης αυτονοµίας σε αυτά
• Στη χωροταξική και θεµατική αναδιάρθρωση των ΑΕΙ και την αριθµητική µείωσή τους
• Στη βελτίωση της επαγγελµατικής και τεχνικής εκπαίδευσης
• Σε µεταρρυθµίσεις µε προοπτική ενίσχυσης της δυναµικής της ελληνικής οικονοµίας
• Στην ανθρωποκεντρική εκπαίδευση
13

βλ. έρευνα Κέντρου Μελετών της Επιτροπής Κεφαλαιαγορά,2009
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• Στην πολυγλωσσία και τη γλωσσοµάθεια
• Στη ∆ιά Βίου Μάθηση, καθώς είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την ευρύτερη πρόσβαση και την κινητικότητα στην ανώτερη εκπαίδευση
• Στην ψηφιακή σύγκλιση.
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2o βραβείο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Κάθε πρόβληµα κρύβει µέσα του µια ευκαιρία
τόσο δυνατή που κυριολεκτικά επισκιάζει το πρόβληµα».
Joseph Sugarman

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εάν µου είχε ζητηθεί να χαρακτηρίσω µονολεκτικά την κρίσιµη περίοδο που διανύουµε
παγκοσµίως η απάντηση θα ήταν «αβεβαιότητα». Αβεβαιότητα σε επίπεδο κοινωνικό,
πολιτικό, επιχειρησιακό-οικονοµικό. Αν κατανοήσουµε όµως ότι η αβεβαιότητα συνιστά
ένα πρόβληµα, θα πρέπει ταυτόχρονα να παραδεχτούµε ότι υφίστανται λύσεις. Το οικονοµικό
σύστηµα, από τη φύση του, διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη, λειτουργία και
ανάπτυξη των οργανωµένων κοινωνιών, γεγονός που το καθιστά ικανό να επιβάλλει
στρατηγικές, να καθορίζει τάσεις και συµπεριφορές. Εστιάζοντας λοιπόν στον πυρήνα του
προβλήµατος, κατανοούµε ότι οι αιτίες της συνολικής αστάθειας και των αναταράξεων
είναι κατά κανόνα ευθύνη του οικονοµικού συστήµατος και των κινδύνων που απορρέουν
από αυτό. Η οικονοµική κρίση που πλήττει σήµερα τις οικονοµίες, και κατ’ επέκταση τον
κοινωνικό βίο, ενισχύει την παραπάνω παραδοχή. Τι είναι αλήθεια οικονοµική κρίση; Ο
όρος αυτός χρησιµοποιείται καταχρηστικά στις µέρες µας για την Ελλάδα1, η οποία έχει
γίνει αντικείµενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων µε αφορµή το φόβο χρεοκοπίας της.
Όντας λοιπόν το επίκεντρο των συζητήσεων στα κυβερνητικά τραπέζια λόγω του ενδεχόµενου
δανεισµού της, µονοπωλεί το ενδιαφέρον των διεθνών µέσων µαζικής ενηµέρωσης, δίνοντας,
αδικαιολόγητα κατ’ εµέ, υπερβολική αρνητική προβολή του ζητήµατος και συνακόλουθα
της χώρας µας.
Η περίοδος λιτότητας που διαφαίνεται για τον περιορισµό των δαπανών περιλαµβάνει

Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα που βάλλεται αδιακρίτως από τα media διεθνώς, παρ’όλο που σε αντίστοιχη θέση µε
αυτήν της Ελλάδας βρίσκονται η Ισπανία και η Πορτογαλία.

1
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µια σειρά από δυσβάσταχτα µέτρα που πλήττουν τους ήδη χρεωµένους (βλ. παράρτηµα
1) καταναλωτές και κατά συνέπεια τη ρευστότητα σε µια αγορά που χρίζει αναθέρµανσης.
Η κρίση στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική κοινότητα δεν είναι παρά ένα από τα
συµπτώµατα ενός συνολικά νοσούντος κρατικού µηχανισµού, που δίνει την ευκαιρία σε
ευκαιριακούς κερδοσκόπους να επωφελούνται των περιστάσεων δηλώνοντας πρόθεση
παροχής βοήθειας. Είµαι πεπεισµένος πως µόνοι µας θα βγούµε από την κρίση, πρέπει να
πάψουµε να ελπίζουµε στην εξωτερική βοήθεια, αναµένοντας στάσιµοι και απαθείς τις
εξελίξεις. Καµιά βοήθεια δεν είναι υπό προϋποθέσεις, εξευτελιστικούς όρους και επιτόκια
δανεισµού που προσεγγίζουν το 7%, όταν ο διεθνής µέσος όρος δανεισµού είναι 3,5%. Την
τάση να υφιστάµεθα έρµαιο των κάθε φορά «αρµοδίων»2 σε µια αρένα οικονοµικών
συµφερόντων πρέπει να πάψουµε να τη συντηρούµε και να την επικροτούµε.
Η κρίση αλήθεια αποτελεί σηµερινή πραγµατικότητα; Όχι φυσικά, ένα ευρύ φάσµα
αρνητικών παραγόντων συνέβαλαν σταδιακά στη διαµόρφωση της οικονοµικής κρίσης, η
οποία είναι αποτέλεσµα µακροχρόνιων εσφαλµένων οργανωτικά δοµών, διαδικασιών, πολιτικών και κακοδιαχείρισης πόρων. Σαν συνέπεια έχει το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας σύµφωνα µε πρόσφατες µετρήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, να προσεγγίζει τα
300 δισ. ευρώ µε το δηµόσιο έλλειµµα να έχει αναρριχηθεί στο 12,5% του ΑΕΠ (βλ. παράρτηµα 2). Ο ελλειµµατικός προϋπολογισµός υποδηλώνει ζηµία του κράτους, το οποίο
για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του προσφεύγει σε δανεισµό µε επαχθείς όρους και ασύµφορες υποχωρήσεις, αυξάνοντας το δηµόσιο χρέος, ενώ ταυτόχρονα ανακυκλώνει το πρόβληµα κληροδοτώντας µια χαοτική πραγµατικότητα στις επόµενες γενιές.
Εκτιµώ πως, µέσω µιας κουλτούρας υψηλής εµπιστοσύνης και µιας σειράς πολυδιάστατων ουσιαστικών µεταρρυθµίσεων, θα ξεκινήσει η ανάκτηση της συνοχής κράτους - πολιτών και κατ’ επέκταση χώρας - κοινωνικών εταίρων που έχει ανάγκη η Ελλάδα στην παρούσα φάση.
Με τον όρο κρίση αναφερόµαστε σε µια απειλή. Μια απειλή η οποία µεταβάλλει τα
δεδοµένα δηµιουργώντας νέες ισορροπίες στην ελληνική οικονοµία. Η κρίση όµως αυτή
καθαυτή εµπεριέχει ένα σύνολο επιχειρηµατικών ευκαιριών. Εκεί που όλοι βλέπουν απειλές, πρέπει να δούµε αντιµετωπίσιµες απειλές µέσω αξιοποιήσιµων ευκαιριών. Ζούµε σε
ένα ταχύτατα µεταβαλλόµενο οικονοµικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο επιτάσσει
την έγκαιρη αξιοποίηση του παράγοντα πληροφορία καθώς και τη συνεχή αποτελεσµατική αναπροσαρµογή των παραγωγικών συντελεστών στις συνεχώς µεταβαλλόµενες και
απαιτητικές τεχνολογικές υποδείξεις, ούτως ώστε να γίνεται ολοένα και πιο εφικτή η πραγµάτωση των ιδανικών εκείνων χαρακτηριστικών που συνοδεύουν και συνιστούν ένα σύγχρονο προϊόν. Τα αγαθά που παράγουµε στην πλειονότητά τους δεν συνοδεύονται από ένα
ανταγωνιστικό πακέτο3 ποιότητας - τιµής - διανοµής, πράγµα που σηµαίνει ότι βρισκόµαστε
Το «αρµόδιος» χρησιµοποιείται µε ειρωνικό τρόπο
Γεγονός που επιβεβαιώνει τη µη ανταγωνιστικότητα των παραγόµενων αγαθών της ελληνικής οικονοµίας αποτελεί
η συρρίκνωση της βιοµηχανίας της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία έχει πλέον µεταφερθεί στη γειτονική Βουλγαρία,
στερώντας σηµαντικά κεφάλαια από την ελληνική οικονοµία.

2
3
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ακόµη σε νηπιακό στάδιο όσον αφορά την ετοιµότητα να αντικρούσουµε τον παγκοσµιοποιηµένο ανταγωνισµό από τον οποίο συνεχώς βαλλόµαστε. Συνεπώς, η σύσταση ενός οργανωµένου και παραγωγικού κράτους απαιτείται όπου η νοοτροπία, ο τρόπος σκέψης (βλ.
παράρτηµα 3), η ταχύτητα δράσης και αντίδρασής µας στα εξωτερικά ερεθίσµατα πρέπει να µεταβληθούν, έτσι ώστε να έχουµε την ωριµότητα, µέσα από κάθε είδους κίνδυνο
και κάθε µεταβολή των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος, να ανιχνεύουµε χωροχρονικά τις απειλές και να εντοπίζουµε τις εν δυνάµει προσοδοφόρες ευκαιρίες µετουσιώνοντάς τες σε επιχειρηµατικές δράσεις.

ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Για να καλυφθούν λοιπόν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και συνακόλουθα να προδιαθέσουµε το τέλος της οικονοµικής εξάρτησης και εκµετάλλευσής µας σαν χώρα από
τον ξένο παράγοντα, απαιτείται µακροχρόνιος ορίζοντας, στα πλαίσια του οποίου πρέπει
να υπάρξει µια σταθερή ετήσια ανάπτυξη που θα πηγάζει µέσα από ένα υλοποιήσιµο και
αυστηρά οργανωµένο επενδυτικό πλάνο. Το πρόβληµά µας είναι ότι δεν παράγουµε σαν
χώρα, η Ελλάδα δεν διαθέτει βιοµηχανία, δεν είναι ανταγωνιστής άλλων χωρών αλλά πελάτης. Θα πρέπει λοιπόν να δηµιουργηθεί µια µορφή κλειστής οικονοµίας, όπου θα µειώνεται σταδιακά ο αριθµός των εισαγόµενων αγαθών µέσω της αύξησης της εγχώριας παραγωγής και της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της. Η κλειστή αυτή οικονοµία είναι άρτιο να αναδειχθεί µέσα από συντονισµένες στρατηγικές κινήσεις και µακροχρόνιες αναπτυξιακές πολιτικές, αξιοποιώντας οικονοµικά προγράµµατα στήριξης, στοχεύοντας στην παραγωγή αγαθών ικανών να καλύψουν τις ανάγκες του ελλαδικού χώρου
σε ποσοτικό και ποιοτικό επίπεδο, δηµιουργώντας ταυτόχρονα τα θεµέλια µιας ισχυρής
οργανωτικά πολιτικής εξαγωγών (βλ. παράρτηµα 4), αξιοποιώντας τους άφθονους φυσικούς πόρους της Ελλάδας. Το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας διαχρονικά φανερώνει την ολοένα αυξανόµενη εξάρτησή µας από τις εισαγωγές, ακόµη και σε προϊόντα που παλαιότερα ήµασταν αυτάρκει, αναδεικνύοντας την ανάγκη να εστιάσουµε στο κοµµάτι αυτό του οικονοµικού προβλήµατος αυξάνοντας τη συνολική παραγόµενη ποσότητα αγαθών της χώρας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονη αύξηση της απασχόλησης και των εσόδων του κράτους από άµεσους, έµµεσους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, καθιστώντας
εν τέλει δυνατή τη χρηµατοδότηση του ελλείµµατος, την αναδιάρθρωση των χρηµατοοικονοµικών, και την εξυγίανση των εθνικών λογαριασµών.
Πέρα από τα κρατικά ελλείµµατα, η ίδια η λειτουργία του κράτους περιορίζει την ανάπτυξη. Το πρόβληµα βρίσκεται στη βάση του οικονοµικού συστήµατος, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη µέτρων που αφορούν την εύρυθµη διεκπεραίωση των συναλλαγών, την ενδυνάµωση των ελεγκτικών µηχανισµών για την εποπτεία των διαδικασιών καθώς και µια
ριζική αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα. Για να αποφέρει λοιπόν καρπούς κάθε επι4

Η παράνοµη οικονοµία - παραοικονοµία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται στην άτυπη, αλλά δεν ταυτίζεται µε αυτήν.
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χειρηµατική σκέψη και πρωτοβουλία, θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν σηµαντικές επιδιορθώσεις σε δυσλειτουργούντα γρανάζια του κρατικού µηχανισµού.
Η άτυπη οικονοµία4 αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονοµίας και είναι
αποτέλεσµα ενός ελλιπέστατου και υπολειτουργούντος κρατικού µηχανισµού, που δεν συγκροτείται από στοιχειώδεις νοµοθετικούς κανόνες, ενισχύοντας την τάση αύξησης του ρυθµού των παραοικονοµικών δραστηριοτήτων διαµέσου ενός πλέγµατος άτυπων συναλλαγών. Η απώλεια, δηλαδή, ουσιαστικής κρατικής µέριµνας στην ικανοποίηση της ανάγκης
για θεσµική θωράκιση της ελληνικής οικονοµίας αναπαράγει την παραοικονοµία και την
ανοµία προκαλώντας τη διακίνηση τεράστιων πόρων εκτός συστήµατος. Αναφερόµενοι
στο κοµµάτι της δυσλειτουργίας του κράτους, δεν θα µπορούσαµε να παραβλέψουµε την
ύπαρξη της γραφειοκρατίας, η οποία ευνοεί και εκτρέφει τη διαφθορά (βλ. παράρτηµα
5) παραλύοντας τις όποιες ατοµικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, αποθαρρύνοντας κάθε
παραγωγική διάθεση στο ξεκίνηµά της.
Ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης, πέραν της άτυπης οικονοµίας και της γραφειοκρατίας,
αποτελεί και η δοµή του δηµόσιου τοµέα. Το «κλειστό σύστηµα» (βλ. παράρτηµα 6) του
δηµοσίου, όπως αυτό αποκαλείται, ωθεί σε καταστάσεις στασιµότητας, προδιαθέτοντας
την υπολειτουργία και την απαξίωσή του. Μια δυναµική προσέγγιση της λύσης του προβλήµατος εντοπίζεται στην ανάπτυξη της κινητικότητας των εργαζοµένων µέσω της παροχής κινήτρων παραγωγικότητας, βασιζόµενη στις ουσιαστικές τους ανάγκες, όπως αυτές δοµούνται ιεραρχικά στην πυραµίδα αναγκών του Maslow.
Τα προαναφερθέντα, λοιπόν, αποτελούν ένα σύνολο ανησυχητικών παραγόντων στην
ενδεχόµενη αναπτυξιακή πορεία της χώρας, πορεία η οποία αποτελεί µονόδροµο για ανάκαµψη και έξοδο από την υφιστάµενη παρατεταµένη ύφεση. Προς τη σωστή κατεύθυνση
πραγµατοποίησης των ρυθµίσεων κινείται το πρόγραµµα «Καλλικράτης», µια δυναµική µεταρρύθµιση που προωθεί µια νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης, περιλαµβάνει δοµικές αλλαγές για το διοικητικό σύστηµα της χώρας, στοχεύοντας σε ένα λιγότερο σπάταλο και γραφειοκρατικό κράτος, διάφανο στη διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Υπάρχουν συγκεκριµένοι κλάδοι της οικονοµίας µας, των οποίων το πλήθος και η έκταση των δραστηριοτήτων αποφέρουν διαχρονικά σηµαντικές οικονοµικές απολαβές στο κράτος, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας παρέχοντας ένα σύνολο οικονοµικοκοινωνικών ωφελειών. Εκείνο που επιβάλλεται να κάνουµε είναι να εκµεταλλευτούµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα που έχουµε σε αυτούς τους κλάδους της οικονοµίας, αναπτύσσοντας επιχειρηµατικές δραστηριότητες, δηµιουργώντας κατ’ επέκταση τις προϋποθέσεις να συµπαρασύρουν το σύνολο της οικονοµίας σε έναν σταθερά ανοδικό προσανατολισµό.

ΤΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΜΕ
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∆ιαθέτουµε ένα πλούσιο οπλοστάσιο (φυσικούς πόρους, υποδοµές, τεχνογνωσία, επιχειρηµατικότητα). Αξιοποιώντας το, έχουµε τη δυνατότητα να ανταγωνιστούµε οποιαδήποτε χώρα σε οποιονδήποτε τοµέα και αν δραστηριοποιείται αυτή. Οι άυλοι πόροι δεν
είναι εµφανείς όπως οι υλικοί. Το γεγονός αυτό έχει σαν συνέπεια να µην τους αξιοποιούµε σε ικανοποιητικό βαθµό και κατ’ επέκταση να µην έχουµε την υποδοµή να διαχειριστούµε τους υλικούς. Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί έναν από τους άυλους πόρους µας
και εκφράζει ουσιαστικά την ικανότητά µας να αξιοποιούµε τις ευκαιρίες του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας έναν δοµηµένο και παραγωγικό τρόπο σκέψης και δράσης, λαµβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες περιορισµούς. Σε αυτό το σηµείο, µιλώντας
για άυλους πόρους, αξίζει να τονίσουµε στον παράγοντα φήµη της χώρας µας, ο οποίος
σε κλάδους όπως ο τουρισµός αποτελεί ουσιαστικά ένα ισχυρό brand καίριας σηµασίας
στη διαδικασία επιλογής αγαθών του αγοραστικού κοινού. Η φήµη της χώρας µας, η εικόνα δηλαδή που εµφανίζει, είναι αποτέλεσµα συνεχών και µακροχρόνιων στρατηγικών,
και κακώς επιτρέπουµε να αλλοιώνεται από εξωγενείς συµπεριφορές µε αφορµή την οικονοµική κρίση.
Συγκεκριµένα, ο τουρισµός (βλ. παράρτηµα 7) αποτελεί τον πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό διεθνώς κλάδο της ελληνικής οικονοµίας, µε σηµαντική συνεισφορά διαχρονικά
στο εθνικό παραγόµενο προϊόν και αξιόλογες προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, εστιάζοντας
στα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, προσεγγίζοντας τόσο την εγχώρια όσο και την ξένη αγορά. Βέβαια από το παραγωγικό κοµµάτι της οικονοµίας µας, δεν θα µπορούσε να παραληφθεί η ελληνική ναυτιλία (βλ. παράρτηµα 8), η οποία ανθεί εν µέσω κρίσης, µε ναυπηγήσεις
πλοίων και παραγγελίες δισεκατοµµυρίων να πλαισιώνουν τη δραστηριοποίηση µεγάλων
κερδοφόρων οµίλων στον κλάδο. Προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας και της καινοτοµίας,
η εµπειρία µας σε κλάδους που παραδοσιακά διαθέτουµε ισχυρή παρουσία όπως η ναυτιλία και ο τουρισµός, δεδοµένων των ανταγωνιστικών συνθηκών, δεν αρκεί. Σε µια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιµη για το οικονοµικό µας µέλλον, η εξωστρέφεια αποτελεί όρο επιβίωσης και αναπτυξιακή στρατηγική για την ελληνική οικονοµία στα επόµενα χρόνια. Το
εµπόριο υπηρεσιών αναδεικνύεται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική πτυχή της ελληνικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας, διαδραµατίζοντας καίριο ρόλο στη σύγχρονη ελληνική οικονοµία, µε την Ελλάδα να βρίσκεται σταθερά µεταξύ των 25 χωρών εξαγωγής υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την περίοδο 1997-2007, οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων αυξήθηκαν κατά 78%, ενώ αυτές των υπηρεσιών κατά 250%. Ενώ µόνο για το 2007
ο κύκλος εργασιών τους ξεπέρασε τα 31 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα όµως δραστηριοποιείται και σε άλλους τοµείς µε απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας σηµαντικά κεφάλαια στην ελληνική οικονοµία. Ένας από αυτούς είναι το ελληνικό αλουµίνιο (βλ. παράρτηµα 9.2), η παραγωγή του οποίου στην Ελλάδα παρουσιάζει τροµερή ανάπτυξη, µε κύκλο εργασιών άνω των 4,5 δισ. ευρώ και µε εργατικό δυναµικό άνω των 40.000 ανθρώπων, το ελληνικό αλουµίνιο είναι ηγέτης στα Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια, µε το 63% των εξαγωγών, σύµφωνα µε τη ∆ιεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασµού του υπουργείου Εξωτερικών, να προορίζονται για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής κοι161

16os 55-239-(2):Layout 1

5/19/10

6:47 PM

Page 162

νότητας. Με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (βλ. παράρτηµα 11), ο ρόλος της
χώρας στην ευρωπαϊκή αγορά σε εξαγωγές προϊόντων του πρωτογενούς τοµέα θα ήταν
πρωταγωνιστικός και θα αποτελούσε το κλειδί ανάπτυξης της χώρας. Η ιχθυοκαλλιέργεια
δείχνει ενθαρρυντικά σηµάδια και έχει πλέον εδραιωθεί ως ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος
κλάδος στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής της χώρας, µε ετήσιες εξαγωγές άνω των 400
εκατ. ευρώ, απασχολώντας 10.000 εργαζόµενους µε προϊόντα όπως το λάδι και η φέτα,
προϊόντα της µεσογειακής διατροφής (βλ. παράρτηµα 10) να ακολουθούν (βλ. παράρτηµα
9.3). Οι επόµενες ηµέρες όµως, δεδοµένων των κλιµατικών αλλαγών, µας καθοδηγούν
σε µια «πράσινη» ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητες της χώρας στην
παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές και ανανεώσιµες πηγές, τονίζοντας ταυτόχρονα την
ανάγκη και ικανότητά µας για ενεργειακή αυτάρκεια (βλ. παράρτηµα 9.1).
Η ενδυνάµωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για ανάπτυξη του βιοµηχανικού τοµέα πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο στις αναπτυξιακές µας βλέψεις, αξιοποιώντας προς αυτήν την κατεύθυνση κοινοτικά προγράµµατα (βλ. παράρτηµα 12 & 13) στήριξης της επιχειρηµατικότητας των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας ταυτόχρονα χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις και ελαφρύνσεις σε χρηµατοδοτικά εργαλεία (factοring, leasing).
Σε αυτήν την τροχιά κινείται το νέο πρόγραµµα του Ταµείου Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που προωθείται µε σκοπό να στηρίξει τις βιώσιµες µικροµεσαίες επιχειρήσεις
στην εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων µέσω ευκολιών και ευελιξίας στις πληρωµές. Από την άλλη, η ενίσχυση της πρόσβασης αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων σε χρηµατοδοτικά µέσα και θεσµούς, όπως τα Venture Capital, Business Angels,
αποτελούν δυναµική ενίσχυση για την υλοποίηση των αναπτυξιακών επιχειρηµατικών τους
δράσεων στο αρχικό τους στάδιο, µέσω ιδιωτικών επενδύσεων.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
Για να έχουν όµως, µελλοντικά, αντίκρισµα οι όποιες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και
απόδοση τα επενδυµένα κεφάλαια, θα πρέπει να επενδύσουµε στον τοµέα της έρευνας και
ανάπτυξης. Όντας µέλη µιας σύγχρονης οικονοµίας, δραστηριοποιούµενης σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, βασικό στρατηγικό στόχο µας πρέπει να αποτελέσει η συνεχής
επένδυση στον τοµέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (βλ. παράρτηµα 14.2), µε προώθηση της καινοτοµίας σε όλους τους κλάδους ως παράγοντας αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασής της στην οικονοµία της γνώσης, που αποτελεί κλειδί για την
ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της
κοινωνικής ευηµερίας, προωθώντας νέους κλάδους και προϊόντα µέσα από µια συνεχή επιστηµονική αναζήτηση.
Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστεί σε παγκόσµιο επίπεδο, όµως οι συνδετικοί κρίκοι του οικονοµικού της συστήµατος παρουσιάζουν οργανωτικές αδυναµίες µε
παραγωγικούς τοµείς (τουρισµός, ναυτιλία, πρωτογενής τοµέας παραγωγής) να υπολειτουργούν, και εν δυνάµει παραγωγικούς (βιοµηχανία) να µην υφίστανται στοιχειώδους εξέ162
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λιξης (θετικά αναπτυξιακά βήµατα, βλ. παράρτηµα 14.1). Μου είναι λοιπόν αδύνατον να
δεχτώ την ύπαρξη οικονοµικής κρίσης στην οικονοµία µας µε την έννοια που της έχει αποδοθεί σήµερα. Η κρίση δεν είναι οικονοµική, είναι κρίση οργάνωσης των δοµών και διαχείρισης των πόρων. Νικητές στο µέλλον θα είναι εκείνοι που προπορεύονται συνεχώς στην
καµπύλη των αλλαγών, εκείνοι που επαναορίζουν τα δεδοµένα, που δηµιουργούν νέα περάσµατα, που επανεφευρίσκουν τους κανόνες του ανταγωνισµού (βλ. παράρτηµα 14.3),
που αµφισβητούν το στάτους κβο. Για να χρησιµοποιήσω τα λόγια του Charles Handy, θα
είναι «εκείνοι που επινοούν τον κόσµο» και όχι εκείνοι που αποκρίνονται σε αυτόν. Για να
είµαστε δηλαδή επιχειρηµατικά ενεργοί, µελλοντικά, στον ελλαδικό χώρο, είµαστε αναγκασµένοι να προβούµε σε αλλαγές. ∆ιότι, όπως τονίζει ο Prahalad, «Όποιος δεν αλλάξει, θα εξαφανιστεί». Αξιοποιώντας λοιπόν τους πόρους µας, έστω και σε κάποιον ικανοποιητικό βαθµό, έχουµε µηδενική πιθανότητα αποτυχίας στην αντιµετώπιση της ανεργίας, του δηµόσιου χρέους και των κρατικών ελλειµµάτων.
Προσωπικά, εάν είχα στο µέλλον τη δυνατότητα επιλογής, ανάµεσα στη διοίκηση ενός
υγιούς οικονοµικού συστήµατος και κάποιου νοσούντος όπως το ελληνικό, αναµφίβολα θα
επέλεγα το ελληνικό, διότι µέσω µιας οικονοµίας που χρήζει ολικής αναδιάρθρωσης θα µου
δινόταν η ευκαιρία να xτίσω γερά θεµέλια, να θέσω αυστηρές οργανωτικές και λειτουργικές προτεραιότητες, να πάρω υψηλού ρίσκου αποφάσεις, να επενδύσω σε ανθρώπινους
πόρους και να διαχειριστώ τις απεριόριστες δυνατότητες της χώρας βάζοντας την προσωπική
µου σφραγίδα, καθιστώντας τη χώρα πρωταγωνίστρια σε διεθνές επίπεδο.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ιδιωτικός δανεισµός 2000-2009
Κατηγορία: Οικονοµία/Εσωτερική
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Ισοτιµία
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 06-03-2010
Ιδιωτικός δανεισµός - Επιχειρήσεις
133,79
132,46
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Ιδιωτικός δανεισµός - Νοικοκυριά
119,63
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Η ανασφάλεια πλήττει την αγορά. Στο ναδίρ η ψυχολογία νοικοκυριών και καταναλωτών.
Έρευνα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών(τµήµα Στατιστικής).
Κατηγορία: Οικονοµία/Εσωτερική
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Το Βήµα
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 05-10-2008
Πηγή: Πανεπιστήµια/Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Γενικά, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για τη µελλοντική πορεία της χώρας; Σε ποια κατάσταση πιστεύετε ότι θα βρίσκεται µετά από 12 µήνες;
Καλύτερη 4,6%
∆εν άλλαξε 20,9%

Πολύ καλύτερη 1,1%
Χειρότερη 39%

Πολύ χειρότερη 30,4%

Οι επιστήµονες υποστηρίζουν πως το στρες οφείλεται στην αδυναµία όσων αντιµετωπίζουν
µικρά ή µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα να επεξεργαστούν την αλλαγή προς το χειρότερο της καθηµερινότητάς τους, πράγµα που τους καθιστά ανίκανους να φέρουν σε πέρας
στοιχειώδεις δράσεις της κοινωνικοεπαγγελµατικής τους ζωής. Τα οικονοµικά µέτρα που
εξήγγειλε η κυβέρνηση επιδεινώνουν ακόµη περισσότερο την «πιεσµένη» ψυχολογία, ενώ
η αύξηση κατά 15% των κρουσµάτων της αγχώδους διαταραχής είναι προάγγελος της αύ164
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ξησης των κρουσµάτων κατάθλιψης.
Στα πλαίσια µιας έρευνας του Τµήµατος Στατιστικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών, µε επιστηµονικό υπεύθυνο τον πρόεδρο και καθηγητή του τµήµατος κ. Επαµεινώνδα Πανά, έγινε λόγος για την κορυφαία θέση την οποία κατέχει η ψυχολογική επίδραση
των χρεών επί του πληθυσµού, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η αποτυχία αντιµετώπισης των χρεών δηµιουργεί συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το µέλλον. Κυρίως, δηµιουργεί συνθήκες φόβου που µπορεί να εµποδίζουν τη λήψη σωστών αποφάσεων,
αποτρέποντας έτσι την βελτίωση της προσωπικής οικονοµικής κατάστασης.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Αύξηση δανεισµού για άντληση άµεσων οικονοµικών πόρων και διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά. Ουσιαστικά, µε τον δανεισµό αγοράζουµε χρόνο ούτως ώστε να υλοποιήσουµε το αναπτυξιακό µας πρόγραµµα.
Κοινοπραξίες Α’ τριµήνου 2010
Ηµεροµηνία Κοινοπραξίας Τίτλος
Φεβρουάριος

02/02/2010

Μάρτιος

11/03/2010

5-ετές οµόλογο σταθερού επιτοκίου 6,10% (ACT/ACT)
Λήξεως 20/08/2015
10-ετές οµόλογο σταθερού επιτοκίου 6,25% (ACT/ACT)
Λήξεως 19/06/2010

Πρόγραµµα δηµοπρασιών Ιανουαρίου 2010
Ηµεροµηνία ∆ηµοπρασίας
Τίτλος
Ιανουάριος

19/01/2010

Έντοκο γραµµάτιο διάρκειας 13 εβδοµάδων (ACT/360)

12/01/2010

Έντοκο γραµµάτιο διάρκειας 26 εβδοµάδων (ACT/360)

12/01/2010

Έντοκο γραµµάτιο διάρκειας 52 εβδοµάδων (ACT/360)

Ύψος Χρέους
Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το ∆ελτίο ∆ηµοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και του υπουργείου Οικονοµικών, στις 31.12.2009 ανέρχεται σε 298,5 δισ. ευρώ.
Το 94% του ανωτέρω χρέους είναι υπό τη διαχείριση του Ο∆∆ΗΧ, ενώ το υπόλοιπο 6% αποτελεί χρέος προερχόµενο από δάνεια (στρατιωτικά, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Τράπεζας Ελλάδος, του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και από τιτλοποιήσεις) 30/09/2009.
Σύνθεση χρέους που είναι υπό τη διαχείριση του Ο∆∆ΗΧ ανά λήξη, όπως αυτό διαµορφώνεται στις 31/12/2009.
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Κατηγορία: Οικονοµία/Εσωτερική
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Ελεύθερος Τύπος
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 28-02-2010
Η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους 1977-2009
Λοιπά 9%

15-ΕΤΗ 11%

ΕΝΤΟΚΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 16%

10-ΕΤΗ 23%

5-ΕΤΗ 19%

3-ΕΤΗ 22%

∆ηµόσιο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (εκατ. ευρώ)
272,300

2009*
2008*
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2006
2005
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2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
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1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977

237,196
216,402
204,394
194,666
182,702
167,722
159,121
150,803
139,466
121,858
115,543
109,450
101,763
90,403
80,081
68,763
45,655
36,200
27,536
19,660.00
15,798
11,874
9,479
7,844
5,526
3,724
2,726
1,972
1,391
1,159
1,001
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*Έχουν αφαιρεθεί οι υπερβάλλουσες δαπάνες για τα νοσοκοµεία που χρεώθηκαν στο
2008 και από το 2009 όλες οι πρόσθετες δαπάνες και υποεκτιµήσεις των εσόδων
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
Τρόπος σκέψης

Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε τον κόσµο διαπλάθεται από µια Νευτώνεια αντίληψη της πραγµατικότητας, σύµφωνα µε την οποία οι αλλαγές µοιάζουν να είναι γραµµικές, συνεχείς και, ως έναν βαθµό, προβλέψιµες. Σύµφωνα µε τη θεωρία του
χάους όµως, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όπως γράφει ο Michael Crichton στο Jurassic Park, «η θεωρία του χάους µας διδάσκει ότι η απόλυτη γραµµικότητα, την οποία
έχουµε καταλήξει να θεωρούµε δεδοµένη για πάντα, από τη φυσική µέχρι τη λογοτεχνία, απλώς δεν υπάρχει. Η γραµµικότητα είναι ένας τεχνητός τρόπος θέασης του κόσµου. Η πραγµατική ζωή δεν είναι µια σειρά αλληλοσυνδεόµενων συµβάντων που ακολουθούν το ένα το άλλο, όπως οι χάντρες σε ένα περιδέραιο. Η ζωή, στην πραγµατικότητα, είναι µια σειρά απρόβλεπτων συναντήσεων κατά τις οποίες το ένα συµβάν µπορεί να αλλάξει εκείνα που ακολουθούν µε τρόπο εντελώς απρόβλεπτο, ακόµη και καταστρεπτικό».
Καθώς ο κόσµος µας γίνεται πολυπλοκότερος και συνέχεται από περισσότερες αλληλεξαρτήσεις, οι αλλαγές καθίστανται ολοένα και περισσότερο µη γραµµικές, ασυνεχείς και απρόβλεπτες. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε σχέση µε τις ασυνέπειες και την αβεβαιότητα που απορρέει, είναι ότι γεννιούνται ευκαιρίες. Ως εκ τούτου, το
µέλλον γίνεται ολοένα και πιο διαφορετικό από το παρελθόν. Και πολύ πιο διαφορετικό απ’ ό,τι περιµέναµε. ∆ιαπιστώνουµε ότι το Α δεν οδηγεί στο Β και αυτό µε τη σειρά
του στο Γ, αλλά το Α οδηγεί στο Ε, στη συνέχεια στο Κ και ξαφνικά στο Ω! Η διαπίστωση
αυτή απαιτεί έναν εντελώς νέο τρόπο θέασης του µέλλοντος της ανάπτυξης, της έννοιας
του επιχειρείν, της κοινωνίας αλλά και της προσωπικής µας ζωής.
C.K. Prahalad: «Για να αποφύγετε τη βαρυτική έλξη που ασκεί το παρελθόν, θα πρέπει να είστε διατεθειµένοι να αµφισβητήσετε τα ίδια σας τα πιστεύω, να αναδηµιουργήσετε τις βασικές σας στρατηγικές και να επανεξετάσετε τις θεµελιωδέστερες παραδοχές σας σχετικά µε το θέµα του ανταγωνισµού»
«αρχή του κουλουριού»
Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, ο πυρήνας είναι αµετάβλητος αλλά µπορούµε να µεταβάλλουµε το χώρο που περικλείει η ζύµη. Ο πυρήνας µας δίνει εκείνη την ελάχιστη
ποσότητα σιγουριάς και βεβαιότητας που έχουµε ανάγκη όλοι, ενώ ο κενός χώρος µας
δίνει την ευελιξία που είναι απαραίτητη για να βάλουµε την προσωπική µας σφραγίδα.
«θεωρία περιορισµών» (Τheory Of Constraints, TOC)
Υποστηρίζει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένας περιορισµός σε κάθε σύστηµα, στην αντίθετη περίπτωση τα κέρδη των επιχειρήσεων θα αυξάνονταν επ’ άπειρον. Το κλειδί της
επιτυχίας είναι να επικεντρωθούµε στους περιορισµούς - στην ενδυνάµωση των ασθενέστερων κρίκων - και µε τον τρόπο αυτό να βελτιώσουµε το παραγωγικό αποτέλεσµα
και τα κέρδη.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Κατηγορία: Οικονοµία/Εσωτερική
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Ισοτιµία
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 13-03-2010
Πηγή: Κρατικοί Φορείς/Ε.Σ.Υ.Ε.
Οι 10 χώρες στις οποίες η Ελλάδα κάνει τις µεγαλύτερες εξαγωγές
ΠΓ∆Μ

327.2
396.6

Γαλλία

631
538.5
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408.9
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Πηγή: ΕΣΥΕ - Επεξεργασία στοιχείων Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5

Εθνική έρευνα για τη διαφθορά στην Ελλάδα
Κατηγορία: Κοινωνία/∆ιάφορα
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Ελευθεροτυπία
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 03-03-2010
Πηγή: Φορείς/∆ιεθνής ∆ιαφάνεια
Εταιρίες ∆ηµοσκοπήσεων/Public Issue
Τιµοκατάλογος καθηµερινής διαφθοράς. ∆ηµόσιος τοµέας (µέσος όρος σε ευρώ)
Υπ. Μεταφορών
Γρηγορόσηµο
Οικοδοµική άδεια
Πολεοδοµίες
Νοσοκοµεία
Επέµβαση - εγχείρηση
Άδεια καταστήµατος
Τοκετός
Εφορίες
Ρύθµιση χρεών - οφειλών
Νοµιµοποίηση αυθαιρέτου
Φορολογικές υποθέσεις
Φακελάκι (αµοιβή ιατρού)
Θέµατα ακινητων (αγορά - ΦΠΑ)
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Τιµοκατάλογος καθηµερινής διαφθοράς. Ιδιωτικός τοµέας (µέσος όρος σε ευρώ)
Ιδιωτικά ΚΤΕΟ

100

Ιατρικές εξετάσεις
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Σχολές οδηγών
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Γιατροί - ιατρεία

1,577

∆ικηγορικός κλάδος
Τοκετός

1,750

Επεµβάσεις - εγχειρήσεις

1,765

Εισαγωγή - νοσηλεία

1,817

Κλινικές

1,965

Νοσοκοµεία

2,159

Τράπεζες

5,036
0

2000

4000

6000

169

16os 55-239-(2):Layout 1

5/19/10

6:47 PM

Page 170

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Άρθρο για το κλειστό σύστηµα στην Ελλάδα

Τα αίτια των επίκαιρων ταραχών στον ελλαδικό χώρο και η σηµασία τους διερευνώνται
από τον Kevin Featherstone σε µία πρόσφατη (26/07/2009) έκδοση του Ελληνικού Παρατηρητήριου της Σχολής Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Λονδίνου (LSE), µε
τίτλο «Η Επιστροφή της Πολιτικής του ∆ρόµου...», η οποία περιέχει τις απόψεις πλειάδας
ειδικών.
Εξηγεί πώς το «σύστηµα» στην Ελλάδα είναι τελείως κλειστό. Η µελέτη, µε συγγραφείς τους Χριστόφορο Πισσαρίδη και Βασίλη Μοναστηριώτη, είναι η πρώτη που εξετάζει τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους δείκτες µέτρησης του ΟΟΣΑ.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατά της, η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ισχυρή νοµοθεσία προστασίας
των θέσεων εργασίας στα τριάντα κράτη-µέλη του ΟΟΣΑ. Έτσι, πέραν του αποκλεισµού
των νέων, των γυναικών και των αποφοίτων πανεπιστηµίου, το σύστηµα προστατεύει προνοµιούχες οµάδες εργαζοµένων. Σπάνια παρατηρείται τόσο έντονη αντίθεση ανάµεσα στους
«εντός» του συστήµατος και τους «εκτός» του συστήµατος.
Παράλληλα, υπάρχουν σηµαντικές ανισορροπίες ανάµεσα σε εκείνους που βρίσκονται ήδη µέσα στο σύστηµα. Ο συνδικαλισµένος δηµόσιος τοµέας, γεµάτος µαχητικότητα
για την προστασία των δικαιωµάτων του, είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσµος από τους
εργαζοµένους στις χιλιάδες µικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελµατίες. Η αναφορά του LSE δείχνει ότι οι Έλληνες ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργαζόµενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις δουλεύουν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική
οµάδα στην Ευρώπη και είναι υποχρεωµένοι να αποδεχτούν να εργάζονται υπό χειρότερες συνθήκες σε σχέση µε τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους. Ούτε όµως και η απόδραση από το σύστηµα είναι εύκολη: στους περισσότερους δείκτες µέτρησης κινητικότητας η ελληνική αγορά εργασίας είναι µία από τις πιο άκαµπτες στην Ευρώπη.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7
Τουρισµός

Ευρωβαρόµετρο: 4ος δηµοφιλέστερος τουριστικός προορισµός η Ελλάδα
Κατηγορία: Οικονοµία/Τουρισµός
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Internet/kathimerini.gr
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 09-03-2010
Πηγή: Πρακτορεία Ειδήσεων/ΑΠΕ-ΜΠΕ
• Συγκεκριµένα, στην ερώτηση, «πού σκοπεύετε να πάτε διακοπές το 2010;», το 8,3%
απάντησε στην Ισπανία, το 6,1% στην Ιταλία, το 5,8% στη Γαλλία και το 3,9% στην Ελλάδα.
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• Σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο, το 2010, το 76% των Ελλήνων σκοπεύουν να κάνουν τουρισµό στην Ελλάδα, ενώ µόνο το 2% σκοπεύουν να επισκεφθούν την Ιταλία
και τη Γερµανία.
• Επίσης, σύµφωνα µε την ίδια δηµοσκόπηση, οι Έλληνες ταξιδεύουν κυρίως για λόγους αναψυχής 53% (έναντι 37% των Ευρωπαίων), για να επισκεφθούν συγγενείς ή φίλους (17% έναντι 19% των Ευρωπαίων) και για να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα (14% έναντι 17% των Ευρωπαίων).
• Τα κριτήρια για την επιλογή του τουριστικού προορισµού είναι για τους Έλληνες το
τοπικό περιβάλλον και η οµορφιά (37% έναντι 32% για τους Ευρωπαίους), η πολιτισµική κληρονοµιά (26%, έναντι 25% για τους Ευρωπαίους) και η διασκέδαση (19%, έναντι 16% για τους Ευρωπαίους).
• Επιπλέον, στην πλειονότητά τους οι Έλληνες οργανώνουν οι ίδιοι τις διακοπές και
τα ταξίδια τους (79%), έναντι 58% των Ευρωπαίων). Σε ταξιδιωτικά γραφεία απευθύνεται
µόλις το 9% των Ελλήνων για την οργάνωση των διακοπών τους, έναντι 23% των Ευρωπαίων.
• Εξάλλου, το 22% των Ελλήνων, έναντι 18% των Ευρωπαίων της «Ε.Ε. των 27», δηλώνουν ότι το 2008 και το 2009 δεν πήγαν διακοπές για οικονοµικούς λόγους. Το 13%
των Ελλήνων και των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι δεν πήγαν διακοπές λόγω έλλειψης
χρόνου.
• Τέλος, σύµφωνα µε το ευρωβαρόµετρο, τα ταξίδια είναι περισσότερο δηµοφιλή στους
Νορβηγούς (84%), στους Φιλανδούς (83%), στους Ολλανδούς (79%) και στους Ιρλανδούς
(78%).

Έρευνα: Το προφίλ των ξένων τουριστών στην Ελλάδα
Κατηγορία: Οικονοµία/Τουρισµός
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Πρακτορεία Ειδήσεων/ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 10-12-2009
Πηγή: Φορείς/ΙΤΕΠ/Εταιρίες ∆ηµοσκοπήσεων/Focus Bari
• Από την ανάλυση των στοιχείων, µε βάση τις συνεντεύξεις που έκαναν εξειδικευµένοι
ερευνητές, προέκυψαν τα εξής: Το 5,5% των ερωτηθέντων έχει ηλικία κάτω των 20
ετών, το 49,9% έχει ηλικία µεταξύ 20 και 39 ετών, το 38,4% µεταξύ 40 και 59 ετών,
και µόνο το 6,2% είναι άνω των 60 ετών, δίνοντας µέση ηλικία τα 37,9 έτη. Κατά µέσο
όρο συνταξιδεύουν 2 άτοµα, εκ των οποίων, κατά µέσο όρο, ένας στους έξι είναι ανήλικος.

5
Ενδεικτικά, κατά το 2005 φιλοξενήθηκαν στη χώρα µας 78.347 σύνεδροι, που συµµετείχαν στα 94 συνέδρια διεθνών ενώσεων που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα και απέφεραν έσοδα 165 εκατ. ευρώ (2,2 του συνόλου παγκοσµίως).
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• Ο µέσος αριθµός διανυκτερεύσεων των επισκεπτών της χώρας µας ανήλθε το 2009
σε 11,2 διανυκτερεύσεις. Η συνηθέστερη διάρκεια παραµονής είναι 7 διανυκτερεύσεις
µε ποσοστό εµφάνισης 21,9%, 14 διανυκτερεύσεις (19%), που το καλοκαίρι του 2009
σηµείωσαν αύξηση λόγω των προσφορών των ξενοδοχείων και 10 διανυκτερεύσεις
(13%).
• Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ παρουσιάζουν την υψηλότερη µέση δαπάνη ταξιδιού ανά
άτοµο, που ανέρχεται σε 2.632 ευρώ, ενώ για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η µέση δαπάνη ανά άτοµο κυµαίνεται από 1.079 ευρώ (Ολλανδία)
έως 1.584 ευρώ (Βέλγιο). Οι δαπάνες αυτές επιµερίστηκαν στα ποσά που δαπανήθηκαν στη χώρα τους και στα ποσά που δαπανήθηκαν στην Ελλάδα.
• Συγκεκριµένα, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν στη χώρα µας αποτελούν, για το
σύνολο του δείγµατος, το 49,7% της συνολικής δαπάνης του ταξιδιού και κυµαίνονται από 38,4% στην Αυστρία έως 56,9% στο Ηνωµένο Βασίλειο. Αποτέλεσµα αυτού
είναι η µέση δαπάνη ανά άτοµο, που πραγµατοποιήθηκε στην Ελλάδα, να διαµορφώνεται σε µέσα επίπεδα στα 652 ευρώ και να κυµαίνεται για τις χώρες της Ε.Ε., από 468
ευρώ για τους Ολλανδούς έως 766 ευρώ για τους Σουηδούς και για τους Αµερικάνους στα 1.123 ευρώ.
• Από το λόγο της δαπάνης ανά άτοµο στη χώρα µας ως προς τον αριθµό των διανυκτερεύσεων προκύπτει η ηµερήσια δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα. Αυτή ανέρχεται για τους επισκέπτες από τις χώρες της Ε.Ε. στα 61 ευρώ και κυµαίνεται από 50
ευρώ για τους Ολλανδούς έως 81 ευρώ για τους Γάλλους, ενώ οι Αµερικάνοι ξοδεύουν
στη χώρα µας κατά µέσο όρο 97 ευρώ. Πιο αναλυτικά, το 25% του συνόλου των τουριστών ξοδεύει ηµερησίως έως 25 ευρώ, το 50% των τουριστών έως 44 ευρώ και το
75% έως 76 ευρώ. Περισσότερο από 100 ευρώ ηµερησίως ξοδεύει µόνο το 13,4%
των τουριστών.
• Όσον αφορά στα αεροδρόµια αναχώρησης, η υψηλότερη µέση ηµερήσια δαπάνη
εµφανίζεται στους τουρίστες που αναχώρησαν από τα αεροδρόµια «Ελ. Βενιζέλος»
και της Ρόδου µε 72 ευρώ και 59 ευρώ, αντίστοιχα, και ακολουθούν το αεροδρόµιο
«Μακεδονία» µε 54 ευρώ, του Ηρακλείου µε 53 ευρώ και της Κέρκυρας µε 52 ευρώ.
• Όσον αφορά την κοινωνικοοικονοµική σύνθεση των τουριστών (που βασίζεται στο
συνδυασµό επιπέδου µόρφωσης και επαγγέλµατος, σύµφωνα µε το τυποποιηµένο σύστηµα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ερευνών Κοινής Γνώµης & Μάρκετινγκ - ESOMAR),
στην ανώτερη τάξη Α/Β (διευθυντικό στέλεχος µε ανώτατη εκπαίδευση) βρέθηκε να
ανήκει το 24,1% των τουριστών, στις µεσαίες κοινωνικές τάξεις C1 (προϊστάµενος τµήµατος ή απλό στέλεχος) και C2 (ειδικευµένος τεχνίτης µε µέση ή ανώτερη εκπαίδευση) το 50,7% και στις κατώτερες τάξεις D (υπάλληλος γραφείου µε κατώτερη εκπαί-

6
Λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της πολιτιστικής κληρονοµιάς και το πλήθος των ανασκαφών που βρίσκονται σε
αναµονή λόγω του κόστους τους, θεωρώ ότι η δηµιουργία νέων δοµών που θα ενισχύσουν και θα αναδείξουν το πολιτιστικό προϊόν είναι εφικτές µε την προσέγγιση και κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων.
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δευση) και Ε (ανειδίκευτος εργάτης µε στοιχειώδη εκπαίδευση) το 25,2%. Ενώ, σε αναφορά µε το καθαρό µηνιαίο εισόδηµα, άνω των 5.000 ευρώ δήλωσε το 19%, 3.000
ευρώ-4.999 ευρώ το 29,3%, 1.000 ευρώ-2.999 ευρώ το 40,6% και κάτω από 1.000
ευρώ το 11%. Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που κάλυψε η έρευνα έχουν από τα
υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήµατα, τα αποτελέσµατα ως προς την εισοδηµατική
τους τάξη κρίνονται ως µη ιδιαίτερα ικανοποιητικά.
Η έρευνα:
• Έρευνα µεταξύ 2.030 τουριστών που αναχώρησαν από τα αεροδρόµια «Ελ. Βενιζέλος», «Μακεδονία», Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου κατά την περίοδο 10 Αυγούστου-10 Σεπτεµβρίου 2009.
• Εξετάστηκε το προφίλ των επισκεπτών από ΗΠΑ, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Ιταλία,
Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία και Βέλγιο. Με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, οι
χώρες αυτές συµµετέχουν µε ποσοστό 53% στο σύνολο των αφίξεων στην Ελλάδα.
Τα πρόσφατα στοιχεία της Γενικής Γραµµατείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονοµικών αποσαφηνίζουν την κατάσταση στον κλάδο του
τουρισµού. Πιο συγκεκριµένα, οι δείκτες του κύκλου εργασιών στον τοµέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύµατος και Εστίασης παρουσιάζουν σηµαντικές µεταβολές, µεταφράζοντας
τη δραστηριότητα στην αγορά στον τοµέα του τουρισµού σε όρους αξίας. Συγκριτικά, ο
δείκτης κύκλου εργασιών στον τοµέα του τουρισµού Α’ τριµήνου 2009, έναντι του Α’ τριµήνου 2008, παρουσίασε µείωση κατά 20%. Το Β’ τρίµηνο του 2009, σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο δείκτη του Β’ τριµήνου του 2008, παρουσιάζει µείωση κατά 4,6%, ενώ οι δείκτες Γ’ και ∆’ τριµήνου του 2009, σε σύγκριση µε αυτούς του 2008, παρουσιάζουν µείωση 2,3%, και 18,8 αντίστοιχα. Εξετάζοντας παράλληλα τις τριµηνιαίες µεταβολές του
έτους 2009, όπου οι αυξήσεις 85,1% από το Α’ στο Β’ τρίµηνο και 56,5% από το Β’ στο
Γ’, σε συνδυασµό µε τη µείωση κατά 56,4% από το Γ’ στο ∆’ τρίµηνο, προσδιορίζεται επακριβώς ο πυρήνας του προβλήµατος.
Οι διακυµάνσεις που καταδεικνύονται στον δείκτη του κύκλου εργασιών είναι παράγωγο των ασταθών βάσεων και της έλλειψης ουσιαστικού αναπτυξιακού προσανατολισµού
στον τουριστικό τοµέα, οι οποίες σε συνδυασµό µε την έντονη εποχικότητα του κλάδου
που διαφαίνεται από τις τριµηνιαίες µεταβολές, αναδεικνύουν την ανάγκη επένδυσης, ανάπτυξης και διάθεσης πόρων, καθιστώντας µεσο-µακροπρόθεσµα το προϊόν του τουρισµού
περισσότερο ανταγωνιστικό στο Β’ και Γ’ τρίµηνο, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προοπτική ανάπτυξης και την παρουσία του περιορισµένου, µέχρι στιγµής, τουρισµού στο Α’ και
∆’ τρίµηνο.
Προσφέροντας διαφοροποιηµένα συµπληρωµατικά τουριστικά προϊόντα και εναλλακτικές µορφές τουρισµού (χειµερινός, συνεδριακός5, αγροτουρισµός, οικολογικός, άθλησης, θρησκευτικός και ιατρικός), αναβαθµίζοντας ταυτόχρονα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος σύµφωνα µε τις επιταγές των ολοένα αυξανό173
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µενων διεθνώς ανταγωνιστικών πιέσεων, έχουµε τη δυνατότητα επιµήκυνσης της τουριστικής περιόδου, αναδεικνύοντας ένα µοναδικό τουριστικό προϊόν, συνοδευόµενο από ένα
σύγχρονο µοντέλο οργάνωσης, ανάπτυξης και διαχείρισης, που θα εδραιώσει τη θέση του
στη διεθνή αγορά, µειώνοντας παράλληλα στο ελάχιστο την πιθανότητα αντιγραφής και
τον κίνδυνο υποκατάστασής του. Τις αναπτυξιακές προοπτικές του τουριστικού τοµέα µεγιστοποιεί ο τοµέας του πολιτισµού, ο οποίος ενισχύει την ελκυστικότητα της Ελλάδας,
των περιφερειών και των πόλεών της, συνεισφέροντας στην προβολή και ανάδειξη της
χώρας µέσα από την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά της. Η επένδυση στις πολιτιστικές
υποδοµές6 της χώρας ενισχύει την πολιτιστική εικόνα, τόσο σε καθαρά πολιτιστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο τουρισµού γενικότερα. Όλα τα παραπάνω συντελούν στην προσάρτηση νέων ποιοτικά αναβαθµισµένων προϊόντων στο τουριστικό χαρτοφυλάκιο ενισχύοντάς το, µέσω της εξασφάλισης σηµαντικού αριθµού υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
στοχεύοντας τελικά στην ανάπτυξη τουρισµού υψηλής µέσης δαπάνης.
Το γεγονός, όµως, ότι στην πλειοψηφία τους οι τουριστικές επιχειρήσεις είναι µικροµεσαίες απαιτεί ανεπτυγµένες οργανωσιακές δοµές, ούτως ώστε το σύνολο της περιφέρειας να συνιστά µια αλληλεπιδρούσα ολότητα, τόσο στο αυστηρά λειτουργικό κοµµάτι
όσο και στη διαδικασία προβολής και προώθησης της εγχώριας τουριστικής αγοράς. Έτσι,
θα είναι πιο εφικτή η προσέλκυση νέων προσοδοφόρων αγορών όπως της Κίνας, µια και
η δυνατή µέχρι προ δεκαετίας αγορά της Αµερικής αποτελεί πλέον παρελθόν.
Η απουσία της Ελλάδας από τη λίστα των διεθνών τουριστικών εκθέσεων του 2010
ανά χώρα επισηµαίνει την απουσία του συνεδριακού τουρισµού στη χώρα. Από την άλλη,
εξετάζοντας τα είδη των εκθέσεων τα οποία θα πραγµατοποιηθούν το τρέχον έτος, αντιλαµβανόµαστε τις τάσεις της παγκόσµιας αγοράς και τις αντίστοιχες επιχειρησιακές κατευθύνσεις που απορρέουν από τις συµπληρωµατικές εναλλακτικές-θεµατικές µορφές τουρισµού (ατόµων τρίτης ηλικίας, επαγγελµατικός, θαλάσσιος, MEDIA, αθλητικός, καταδυτικός, πολυτελείας).

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8
Ναυτιλία

Οι Έλληνες εφοπλιστές παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ναυπήγηση νέας χωρητικότητας. Μόνο το 2007 παράγγειλαν 566 πλοία, αξίας 31,8 δισ. δολαρίων. Το 2006 που
υπολογίζεται ως χρονιά υψηλής ναυπήγησης, οι παραγγελίες έφτασαν τα 322 πλοία, αξίας
16,6 δισ. δολαρίων. Υπολογίζεται δε ότι την τελευταία δεκαετία ναυπήγησαν περίπου 2.000
πλοία. Είναι προφανές ότι αξιοποίησαν στο έπακρο ιδιαίτερα την οικονοµική ανάπτυξη χωρών όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία και η Ρωσία, την αύξηση γενικά του παγκόσµιου εµπορίου. Υπολογίζεται δε ότι ο ελληνόκτητος στόλος διαχειρίζεται το 25% των θαλάσσιων
µεταφορών πετρελαίου προς τις ΗΠΑ και το 25% των εξαγωγών εµπορευµάτων των ΗΠΑ.
Ακόµη η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία ελέγχει το 20% του παγκόσµιου στόλου των
τάνκερ και το 23% του παγκόσµιου στόλου για τη µεταφορά ξηρού φορτίου, µε τα ηµε174
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ρήσια ναύλα να ξεκινούν από 60.000 δολάρια και να φτάνουν ακόµη και τα 120.000 δολάρια. Εποµένως, δεν αποτελεί σύµπτωση ότι το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο βρίσκεται
στην ηγετική οµάδα του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ).

Ακτοπλοΐα
Η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας και η όξυνση του ανταγωνισµού έδωσε ώθηση στις εξαγορές, στις µεγάλες συµφωνίες, στη δηµιουργία ισχυρών επιχειρηµατικών οµίλων στην ακτοπλοΐα. Την ίδια ώρα, η πολιτεία δείχνει σηµεία στήριξης του κλάδου. Αναφέρουµε ενδεικτικά
ότι οι κρατικές επιδοτήσεις στις ακτοπλοϊκές εταιρείες από 3,5 εκατ. ευρώ το 2002 -περίοδο πριν από την κατάργηση του διαβόητου Cabotage- αυξήθηκαν στα 70 εκατ. ευρώ,
σύµφωνα µε τον κρατικό προϋπολογισµό, για το 2008.
Ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία
Επίσης ένας τοµέας που, όπως φαίνεται, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η ελληνική
ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία. Ίσως διόλου τυχαία, ελάχιστα από τα πλοία που ναυπήγησαν οι Έλληνες εφοπλιστές «κτίστηκαν» επί ελληνικού εδάφους, δείχνοντας ότι τα
εγχώρια ναυπηγεία έχουν σχεδόν συµπληρωµατικό ρόλο, µε επίκεντρο τις επισκευές και
την αντικατάσταση ελασµάτων των πλοίων.
Κεντρικά η Ε.Ε. έχει ως στρατηγική επιλογή την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής
βιοµηχανίας και προς τούτο υλοποιεί σχετικά κοινοτικά προγράµµατα στήριξης, όπως το
«LeaderSHIP 2015» ή το «Seaborne 2020». Ωστόσο, προοπτικές για το µέλλον υπάρχουν,
όπως φαίνεται και από τα όσα δηλώνει στη συνέντευξη που µας παραχώρησε ο Πρόεδρος
του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων Ευάγγελος Παγκάκης:
«Το βασικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι εφοδιαστικές επιχειρήσεις
στον Πειραιά, όπου εδρεύει το 80% των επιχειρήσεων αυτών αλλά και στα άλλα λιµάνια της χώρας, είναι η τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια να µειώνεται η προσέγγιση των ποντοπόρων πλοίων ιδίως στο λιµάνι του Πειραιά, που για πολλά χρόνια αποτελούσε το σηµαντικότερο λιµάνι της Ανατολικής Μεσογείου. Για το λόγο αυτόν οι επισκευές είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ειδικότερα, η Επισκευαστική Ζώνη του Περάµατος αλλά
και άλλα ναυπηγεία δεν µπορούν πλέον να προσελκύσουν σοβαρό ναυπηγοεπισκευαστικό έργο το οποίο έχει απορροφηθεί από τα Ναυπηγεία της Μαύρης Θάλασσας και της
Τουρκίας. Η απαγόρευση και των πιο µικρών επισκευών στη «ράδα» του Πειραιά µειώνει
κατά πολύ τη διέλευση των πλοίων από το λιµάνι µας.
Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει πάνω από 120 ναυπηγεία και η χώρα
µας έχει µείνει στις κουβέντες για τις 2 δεξαµενές του Περάµατος.
Για να αναπτυχθούν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες στα λιµάνια µας θα πρέπει να αυξηθεί η κίνηση των πλοίων σε αυτά, πράγµα που µε τη σειρά του θα οδηγήσει σε αύξηση των
εφοδιασµών των πλοίων, στοχεύοντας αρχικά στην προσέλκυση των ελληνόκτητων πλοίων,
διευκολύνοντας τις διαδικασίες διακίνησης των εµπορευµάτων, εκλογικεύοντας τις τιµές των
εµπορευµάτων και επαναπροσδιορίζοντας τα υψηλά τιµολόγια παροχής υπηρεσιών στα λιµάνια».
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9
9.1

Ενέργεια

Πετρέλαιο-Φυσικό Αέριο
Κατηγορία: Οικονοµία/Εσωτερική
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Μακεδονία
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 07-03-2010
Κοιτάσµατα πετρελαίου στην Ελλάδα (εκατ. βαρέλια)
ΝΑ Κυκλάδες
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Η Ελλάδα διαθέτει εκµεταλλεύσιµα κοιτάσµατα πετρελαίου τα οποία, σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες, είναι ικανά να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για τα
επόµενα 25 µε 30 χρόνια (βιοµάζα). Το µέλλον όµως, µε τις τεράστιες κλιµατικές αλλαγές, επιτάσσει την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον ενεργειών, περιορίζοντας σταδιακά την κατανάλωση του πολυδάπανου πλέον πετρελαίου. Η είσοδος του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας αποτελεί πολύ σηµαντικό παράγοντα οικονοµικοκοινωνικών ωφελειών, αφού η υποκατάσταση του πετρελαίου από αυτό εξοικονοµεί
σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους για βιοµηχανίες και νοικοκυριά, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα µείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Πέραν αυτών, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα στο άµεσο µέλλον, εκτός από την εσωτερική κατανάλωση, εκµεταλλευόµενη τη γεωγραφική της θέση, να εξελιχθεί σε κανάλι φυσικού αερίου για την Ευρώπη.
Βασικά οφέλη του φυσικού αερίου στον βιοµηχανικό τοµέα:
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• Συνεχής παροχή καυσίµου που εξασφαλίζει απρόσκοπτη λειτουργία και αποδεσµεύει
κεφάλαια για διατήρηση αποθεµάτων και αποθηκευτικών χώρων.
• Μειωµένες εκποµπές ρύπων, που συµβάλλουν αποφασιστικά στο καθαρότερο
περιβάλλον και στην καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
• Μειωµένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης καυσίµου και συντήρησης.
• Αυξηµένη ενεργειακή απόδοση και οικονοµία.
• Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.
• Ευχέρεια χειρισµού και ελέγχου.
• Αποκέντρωση θερµικών χρήσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου στον οικιακό τοµέα:
• Αυτονοµία, αµεσότητα και ταχύτητα.
• Σταθερή και µόνιµη παροχή, χωρίς εξαρτήσεις.
• Ασφάλεια στη χρήση, χωρίς οσµές, θορύβους και ρύπους.
• Εύκολη και απλή εγκατάσταση εξοπλισµού µε καθαριότητα και οικονοµία χώρων.
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισµού, µε υψηλότερη απόδοση και µικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για την οµαλή λειτουργία του (δεξαµενές, αντλίες, προθερµαντήρες, κ.λπ.).
• Οικονοµία σε πολλά επίπεδα, λαµβανοµένου υπόψη ότι η κατανάλωση αερίου δεν
προπληρώνεται όπως στην περίπτωση προµήθειας και καύσεως πετρελαίου για λειτουργία συστήµατος κεντρικής θέρµανσης.
Το φυσικό αέριο εισάγεται στην Ελλάδα από:
• Περίπου το 80% της συνολικής ποσότητας εισαγωγής µας πραγµατοποιείται από τη
Ρωσία (Gazexport) µέσω αγωγών µεταφοράς µε σηµείο παραλαβής τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και σε ποσότητα 2,4 δισ. κ.µ. ετησίως µέχρι το 2016.
• Την Αλγερία, σε υγροποιηµένη µορφή (LNG), µε ειδικό δεξαµενόπλοιο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Ρεβυθούσας. Η ελάχιστη ετήσια ποσότητα είναι 0,68 δισ.
κ.µ., µε δυνατότητα µελλοντικής αύξησης.
Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και τους αγωγούς South Stream και Nabucco, παίζονται τεράστια οικονοµικοπολιτικά συµφέροντα µεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας, Ευρώπης και Τουρκίας και το µέλλον χαρακτηρίζεται αβέβαιο.

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
Βιοµάζα
Η Αρχή ∆ιατήρησης Ενέργειας εφαρµόζεται και στην περίπτωση της Βιοµάζας η οποία
είναι ένα σύνολο υλικών και υπολειµµάτων φυτικής ή ζωικής προελεύσεως και περιέχει
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µέσα της ενέργεια που µπορεί να αποσπαστεί και να χρησιµοποιηθεί ποικιλοτρόπως συµµετέχοντας στον παγκόσµιο ζωικό κύκλο. Αναφερόµενοι στην ελκυστικότητα της βιοµάζας σαν πηγή ενέργειας, ενδεικτικά:
• Αποτελεί ανανεώσιµη πηγή ενέργειας και άρα ανεξάντλητη.
• Η βιοµάζα ως πρώτη ύλη βρίσκεται παντού στον πλανήτη και σε αφθονία.
• Η παραγωγή και η χρήση της δεν ρυπαίνει το περιβάλλον µε τοξικές ουσίες, αφού
τα προϊόντα καύσης της είναι βασικά νερό και CO2.
• Το κόστος των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την επεξεργασία της αποσβένεται
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
• Επιλύει το πρόβληµα των απορριµµάτων στις µεγαλουπόλεις, µετατρέποντάς το µάλιστα σε προσοδοφόρα επένδυση.
• Αυξάνει τις θέσεις εργασίας στην ύπαιθρο και τονώνει την οικονοµική της ζωή, µε τις
ενεργειακές /εναλλακτικές καλλιέργειες (διάφορα είδη ελαιοκράµβης, σόργο, καλάµι).
• Η µηδαµινή ύπαρξη του θείου στη βιοµάζα συµβάλλει σηµαντικά στον περιορισµό των
εκποµπών του διοξειδίου του θείου (SO2), που είναι υπεύθυνο για την όξινη βροχή.
• Σε οικονοµικό και εθνικό επίπεδο, εφόσον η βιοµάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας,
η αξιοποίησή της σε ενέργεια συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της εξάρτησης από εισαγόµενα καύσιµα και βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού και στην εξοικονόµηση του συναλλάγµατος.
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε πως οι απόψεις διίστανται ως προς την επίδραση που έχει η βιοµάζα στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και κατά συνέπεια στη µεταβολή της θερµοκρασίας του πλανήτη.
Ηλιακή ενέργεια
Μην λησµονούµε πως η Ελλάδα είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη, αλλά παρ’ όλα αυτά παραµένει σταθερά στις τελευταίες θέσεις στον κατάλογο των
ευρωπαϊκών χωρών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήµατα. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Γερµανία, µε την Ολλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία να ακολουθούν.
Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό περιβάλλον εγκατάστασής τους, αφού όπου και αν εφαρµοστούν αυτά εντός του ελλαδικού χώρου έχουν απόδοση 30%-60% υψηλότερη από τα κράτη της κεντρικής Ευρώπης. Αξίζει λοιπόν να επιδοτήσουµε και να επενδύσουµε στην πιο
καθαρή ενεργειακή µορφή, µια και υπόσχεται εγγυηµένα αποτελέσµατα µε τον επιχειρηµατικό κίνδυνο µειωµένο στο ελάχιστο.
Αιολική ενέργεια
Ενώ στην Ευρώπη συνολικά το 61% των νέων εγκαταστάσεων το 2009 ήταν σταθµοί
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ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
• το 39% όλων των νέων εγκαταστάσεων ήταν έργα αιολικής ενέργειας,
• το 26% σταθµοί φυσικού αερίου,
• το 16% φωτοβολταϊκοί σταθµοί.
Σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσίευσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA) και δηµοσιοποίησε η ΕΛΕΤΑΝ (Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) στις 4.2.2010, το 2009 οι νέες εγκαταστάσεις Αιολικής Ενέργειας στην Ευρώπη ξεπέρασαν κάθε άλλη ενεργειακή τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη η ισχύς
των πυρηνικών και ανθρακικών σταθµών που τέθηκαν εκτός παραγωγής το 2009 ήταν µεγαλύτερη από την ισχύ των νέων σταθµών αυτών των τεχνολογιών για τη χρονιά αυτή.
Οι επενδύσεις σε νέα αιολικά πάρκα άγγιξαν συνολικά τα 13 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,5
δισ. ευρώ σε υπεράκτια πάρκα. Συγκεκριµένα στην Ευρώπη εγκαταστάθηκαν 10,163 MW
αιολικών πάρκων, ισχύς που αντιστοιχεί σε αύξηση 23% σε σχέση µε το 2008, εκ των οποίων τα 9.581 MW σε επίγεια αιολικά πάρκα και τα 582 MW σε υπεράκτια (αύξηση κατά
56% σε σχέση µε το 2008). Αισίως, στην Ευρώπη στο τέλος του 2009 η εγκατεστηµένη
αιολική ισχύς έφτασε τα 74,767 MW, από 64,719 MW στο τέλος του 2008, µε τη Γερµανία να κατέχει τα σκήπτρα και να ακολουθείται από Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Ηνωµένο Βασίλειο. Η εγκατεστηµένη αυτή ισχύς σε έναν χρόνο παράγει κατά µέσο όρο 163
TWh ηλεκτρικής ενέργειας, που αντιστοιχεί στο 4,8% της συνολικής ζήτησης της Ε.Ε.
Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2009 ήταν κατά σειρά η Ισπανία (24% 2.459 MW), η Γερµανία (19% - 1.917 MW), η Ιταλία (11% - 1.114 MW), η Γαλλία (11%
- 1.088 MW) και το Ηνωµένο Βασίλειο (10% - 1.077 MW), µε την Ελλάδα απούσα και
από αυτήν την ενεργειακή λίστα. Στα νησιά του Αιγαίου, στην Κρήτη και στην Αν. Στερεά
Ελλάδα οι µέσες ταχύτητες ανέµου είναι 6 - 7 m/sec, πράγµα που σηµαίνει ότι το εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό της χώρας είναι ικανό να καλύψει µεγάλο µέρος των ηλεκτρικών αναγκών της. Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα παραµένει ουραγός αφού µόλις 100 MW
αιολικών έργων προστέθηκαν το 2009, δηλαδή λιγότερα από το 2008 (114 MW), και
ακόµη πιο λίγα από το 2007 (125 MW).
Στη συνέχεια σας παραθέτω έκθεση της Greenpeace και της Παγκόσµιας Ένωσης Αιολικής Ενέργειας για τις τεράστιες δυνατότητες της αιολικής ενέργειας:
• Περισσότερο από το ένα τρίτο (34%) της παγκόσµιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
µπορεί να καλυφθεί από την αιολική ενέργεια έως το 2050. Το ποσοστό αυτό καλύπτει
και την ηλεκτρική κατανάλωση των βιοµηχανιών.
• Στην περίπτωση που η ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ικανοποιήσει αυτόν το στόχο,
τότε υπολογίζεται ότι θα έχει αποφευχθεί η έκλυση 113 δισεκατοµµυρίων τόνων
διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2050.
• Για να αποτρέψουµε οριστικά τον κίνδυνο των κλιµατικών αλλαγών, θα πρέπει να
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µειώσουµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, τουλάχιστον κατά 50% µέχρι το 2050.
Κάτι τέτοιο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο αν αναπτυχθεί σηµαντικά η αιολική ενέργεια.
• Το 1995 η παγκόσµια εγκατεστηµένη ισχύς ανερχόταν σε µόλις 4.800 µεγαβάτ (MW).
Στο τέλος του 2005, η αντίστοιχη εγκατεστηµένη ισχύς έφτασε τα 59.000 MW.
• Ο ετήσιος τζίρος παγκοσµίως για το 2006 ξεπέρασε τα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ,
ενώ 150.000 άτοµα απασχολούνται στη βιοµηχανία αιολικής ενέργειας. Στην
περίπτωση που η αιολική ενέργεια ικανοποιήσει τον στόχο του 34%, έως το 2050
αναµένεται να απασχολούνται 1,1 εκατοµµύρια εργαζόµενοι παγκοσµίως.
• Το 2005 ήταν η καλύτερη χρονιά για την αιολική ενέργεια, καθώς εγκαταστάθηκαν
11.531 MW αιολικής ενέργειας, σηµειώνοντας την καλύτερη σχετική επίδοση στην
ιστορία.
Γεωθερµική ενέργεια
Η γεωθερµική ενέργεια θεωρείται ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, µια και το νερό από την
εκµετάλλευση των θερµών πηγών ανακυκλώνεται χωρίς οι πηγές να στερεύουν. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες, σε µια θερµή πηγή γίνονται δύο γεωτρήσεις. Η µία φθάνει εκεί
όπου βρίσκεται το υδάτινο απόθεµα µε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 150 βαθµούς. Αντλεί το νερό, ενώ στη συνέχεια µε έναν εναλλάκτη θερµότητας εκµεταλλεύεται και αξιοποιεί την ενέργεια της θερµότητας. Η δεύτερη γεώτρηση διοχετεύει το νερό βαθιά στο υπέδαφος, ώστε να εµπλουτιστεί ξανά το κοίτασµα και να θερµανθεί. Το 2006, µια αναφορά του ΜΙΤ για τη γεωθερµική ενέργεια βρήκε ότι υπάρχουν άµεσα διαθέσιµα 13.000 ζετατζάουλ ενέργειας µε άλλα 2.000 ζετατζάουλ εύκολα προσβάσιµα µε βελτίωση της τεχνολογίας. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον κόσµο είναι περίπου µισό ζετατζάουλ
το χρόνο, πράγµα που σηµαίνει ότι µπορούµε να έχουµε ενέργεια για 4.000 χρόνια από
αυτό το µέσο µονάχα. Και αν κατανοήσουµε ότι η θερµική ενέργεια της Γης ανανεώνεται
συνεχώς, αυτή η πηγή ενέργειας καθίσταται αέναη. Οι «πράσινες» πετρελαιοπηγές δεν θα
µπορούσαν να παραλειφθούν από τους ενεργειακούς πόρους της Ελλάδας. Σύµφωνα µε
στοιχεία του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που δηµοσιεύτηκαν στην Επιστηµονική Επιθεώρηση Geothermics το ∆εκέµβριο του 2009, στην Ελλάδα υπάρχουν επιβεβαιωµένα περισσότερες από 15 µεγάλες θερµές πηγές εκµεταλλεύσιµες γεωθερµικά,
ικανές να καλύψουν το 1/5 των αναγκών της χώρας σε ρεύµα, παράγοντας µέχρι και 2.000
µεγαβάτ ηλεκτρικής ενέργειας.
Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
Σε «µίνι» σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας θα µπορούσαν να
µετατραπούν οι κτηνοτροφικές µονάδες στην Ελλάδα, παράγοντας κατόπιν επεξεργασίας
περί τις 1.018 κιλοβατώρες (kWh) ηλεκτρισµού, ποσότητα συγκρίσιµη µε εκείνη που καταναλώνει ένα µέσο σπίτι σε περίοδο τεσσάρων µηνών, δεδοµένου ότι η µέση οικιακή κα180
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τανάλωση ηλεκτρισµού υπολογίζεται σε 1.100 kWH το τετράµηνο. Αν και η χρήση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας είναι ήδη ευρέως διαδεδοµένη
στον ευρωπαϊκό Βορρά, στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει υστέρηση λόγω της ελλιπούς ενηµέρωσης επιχειρήσεων, κράτους και κτηνοτρόφων, του υψηλού κόστους πρώτης εγκατάστασης και της έλλειψης οικονοµικών κινήτρων τα οποία πρέπει να θεσµοθετηθούν από την ελληνική Πολιτεία.
Άγνωστες πηγές ενέργειας
Υπάρχουν και οι σχεδόν άγνωστες πηγές ενέργειας, η παλίρροια και τα κύµατα. Η παλιρροιακή ενέργεια προέρχεται από αυξοµειώσεις στη στάθµη του ωκεανού. Εγκαθιστώντας
τουρµπίνες που αξιοποιούν αυτή την κίνηση, παράγεται ενέργεια. Στη Μεγάλη Βρετανία
έχουν εντοπιστεί 42 διαθέσιµα σηµεία, προβλέποντας ότι θα µπορούσαν να καλύπτουν
το 34% των αναγκών της χώρας για ενέργεια. Παράλληλα, η κυµατική ενέργεια που παράγεται από την επιφανειακή κίνηση των ωκεανών, υπολογίζεται ότι µπορεί να δώσει παγκοσµίως 80.000 τεραβατώρες το χρόνο. ∆ηλαδή, το 50% των αναγκών του πλανήτη θα
µπορούσε να καλυφθεί από αυτό µόνο το µέσο, µε πολύ µεγάλες προοπτικές και για την
Ελλάδα δεδοµένου του θαλάσσιου πλούτου της.

9.2
Αλουµίνιο
Ένα από τα δυνατά χαρτιά της ελληνικής βιοµηχανίας, µε συνεχείς αναβαθµίσεις των
εγκαταστάσεων του κλάδου, που δίνουν το πλεονέκτηµα να εδραιωθεί στο µέλλον στην
ευρωπαϊκή και παγκόσµια αγορά. Με πλήρως αυτοµατοποιηµένες ενέργειες να διέπουν την
παραγωγική τους διαδικασία, οι βιοµηχανίες παράγουν εντυπωσιακές, µοναδικές κατασκευές
ενισχύοντας τακτικά την ποικιλία της προϊοντικής τους γραµµής. Το ελάχιστο κόστος συντήρησής του το κάνει ευρέως εµπορεύσιµο, καλύπτοντας κάθε µοντέρνα και δηµιουργική ιδέα της εποχής. Παρέχει εγγύηση ποιότητας στις κατασκευές µε την αντοχή και την
επιπρόσθετη ασφάλεια που το χαρακτηρίζει, λόγω της ευφυούς τεχνολογίας που χρησιµοποιείται, ενώ ταυτόχρονα το αλουµίνιο ανήκει στην κατηγορία των προϊόντων που σέβονται το περιβάλλον, όντας 100% φιλικό προς αυτό.

9.3
Λάδι
Τέλος, οι κύριοι προµηθευτές παρθένου ελαιόλαδου στην Ε.Ε. είναι η Ισπανία (µε µέσο
ποσοστό συµµετοχής στο σύνολο των εισαγωγών κατά την περίοδο 2000-2007, 50,8%),
η Ελλάδα (14,3%), η Ιταλία (14,4%), και η Τυνησία (13,1%). Οι χώρες αυτές προµηθεύουν
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περίπου το 92% του συνόλου των εισαγωγών παρθένου ελαιόλαδου από την Ε.Ε. Όσον
αφορά τις µέσες τιµές (µέσες αξίες) προσφοράς παρθένου ελαιόλαδου, οι υψηλότερες τιµές εµφανίζονται στην Ιταλία και στη Ελλάδα.
Κατηγορία: Περιβάλλον
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Real news
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 28-02-2010
Πηγή: Οργανισµοί/FA0
Οι πρώτες δέκα χώρες στην παραγωγή καρπού ελιάς (2007) σε τόνους
Αλγερία
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Φέτα
Oι κύριοι προµηθευτές φέτας στην Ε.Ε. είναι η Ελλάδα (µε ποσοστό συµµετοχής στο
σύνολο των εισαγωγών φέτας το 2006, 29%), η ∆ανία (23%), η Γερµανία (19%), η Γαλλία (8%), το Λουξεµβούργο (7%), η Ιταλία (4%) και η Κύπρος (2%). Οι χώρες αυτές προµηθεύουν περίπου το 92% του συνόλου των εισαγωγών φέτας από την Ε.Ε.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10
Μεσογειακή ∆ιατροφή

Η Παραδοσιακή Μεσογειακή ∆ιατροφή, επιστηµονικώς αποδεδειγµένα, είναι η πιο υγιεινή διατροφή και χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθειες που βρέθηκε ότι είχαν
οι κάτοικοι της Κρήτης και της νότιας Ιταλίας στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Είναι
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ξακουστή για τις ευεργετικές της ιδιότητες καθώς, σύµφωνα µε έρευνα της Παγκόσµιας
Οργάνωσης Υγείας µε στόχο τη µελέτη των διατροφικών συνηθειών ανθρώπων από επτά
διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Γιουγκοσλαβία, Ολλανδία, Φινλανδία, Ηνωµένες Πολιτείες και Ιαπωνία), έδειξε ότι άνθρωποι που ζούσαν στις µεσογειακές χώρες και κυρίως
στην Ελλάδα εµφάνιζαν τα µικρότερα ποσοστά θνησιµότητας από καρκίνο και στεφανιαία νόσο και περιστατικά εµφραγµάτων του µυοκαρδίου, έχοντας το µεγαλύτερο µέσο όρο
ζωής σε σχέση µε τους Αµερικανούς και τους Βορειοευρωπαίους. Η υιοθέτηση της Μεσογειακής διατροφής σαν τρόπου ζωής τείνει να αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου,
αναδεικνύοντας τις χώρες της Μεσογείου και ιδιαίτερα την Ελλάδα, και πιο συγκεκριµένα την Κρήτη, αφού συχνά ταυτίζεται η Μεσογειακή µε την Κρητική διατροφή.
Το «µενού» είναι απλό και στηρίζεται στη λιτή διατροφή: χορταρικά, φρούτα, όσπρια, λαχανικά, αγνό τυρί, ζυµωτό µαύρο ψωµί, ωµό ελαιόλαδο, ξηροί καρποί, κρασί και ψάρια. Αυτά
τα βασικά χαρακτηριστικά της Μεσογειακής διατροφής (η υψηλή κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και ακόρεστων λιπαρών), συνιστούν το Μεσογειακό διατροφικό µενού, το οποίο αποτελεί συνταγή για µακροζωία, υγεία και οµορφιά. Συνεπώς, η περαιτέρω προβολή και προώθηση
της Μεσογειακής διατροφής πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητά µας στο άµεσο µέλλον, αφού
µέσω αυτής έχουµε τη δυνατότητα να αυξήσουµε την παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων που την απαρτίζουν µε αλµατώδεις ρυθµούς, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τους αντίστοιχους
κλάδους της οικονοµίας µας.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11
Εργαλεία απόδοσης

Γεωργία
Αντικατάσταση καλλιεργειών µέσω δορυφόρου
Περισσότερους από 11.000 ψηφιακούς και τυπωµένους χάρτες που αποτυπώνουν
3.000.000 στρέµµατα γεωργικής γης σε πέντε νοµούς της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποκαλύπτοντας όχι µόνο τη γεωµορφολογία αλλά και την περιεκτικότητα των εδαφών σε θρεπτικά στοιχεία, βαριά µέταλλα και υδάτινους πόρους, έχει καταρτίσει σύµπραξη
πανεπιστηµιακών εργαστηρίων της Ελλάδας σε συνεργασία µε ιδιωτικές εταιρείες. Το νέο
αυτό πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο, το οποίο µπορεί να περιορίσει το κόστος παραγωγής, να εξορθολογήσει τη χρήση λιπασµάτων αλλά και να ενηµερώσει τους παραγωγούς κατά πόσον µια νέα καλλιέργεια είναι «συµβατή» µε τη σύσταση των εδαφών της
γης τους, «έχει ήδη προσελκύσει την προσοχή χωρών του εξωτερικού», σύµφωνα µε τον
διευθυντή του Εργαστηρίου Εφαρµοσµένης Εδαφολογίας του AΠΘ, καθηγητή Νίκο Μισοπολινό.
Επιχειρήσεις
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Benchmarking
Το benchmarking είναι µια τεχνική συγκριτικής αξιολόγησης για επιχειρήσεις, η οποία προσδιορίζει τα δυνατά και αδύναµα σηµεία σε σχέση µε τους ανταγωνιστές στον κλάδο. Είναι αφενός η κατανόηση των αδυναµιών κάθε επιχείρησης/οργανισµού και αφετέρου η
ακριβή ποσοτική επισήµανση των ορίων βελτίωσής της. Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking είναι µία δοµή της Ερευνητικής Μονάδας URENIO που στοχεύει στη διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης σε επιχειρήσεις και οργανισµούς. Το Κέντρο προσφέρει
τις υπηρεσίες του στις επιχειρήσεις, µέσω πιστοποιηµένων συµβούλων, οι οποίοι έχουν
πρόσβαση στις on-line εφαρµογές της συγκριτικής αξιολόγησης που έχει αναπτύξει. Οι εφαρµογές αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων αλλά και σε συγκεκριµένους κλάδους (Μεταποίηση, Τουρισµός, Πληροφορική).
Το Κέντρο παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες συγκριτικής αξιολόγησης στις περιφέρειες
όπου παρακολουθεί τις επιδόσεις τους, στον τοµέα της τεχνολογικής καινοτοµίας, σε σύγκριση µε άλλες Περιφέρειες. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια επιλεγµένων
δεικτών και αξιολογεί τις επιδόσεις στους τοµείς:
1. των χρηµατοοικονοµικών,
2. της διοίκησης και διαχείρισης πόρων και προσωπικού,
3. της στρατηγικής,
4. της έρευνας και ανάπτυξης,
5. της τεχνολογίας παραγωγής,
6. των προϊόντων και του µάρκετινγκ,
7. της ποιότητας και ικανοποίησης των πελατών,
8. της αποθήκης,
9. της αλυσίδας των προµηθειών.
Κράτος
JASPERS
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions), πρόγραµµα της European Investment Bank (EIB) συγχρηµατοδοτούµενο από την European Commission, την
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) και Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Βοηθάει 12 χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη να αυξήσουν την ικανότητά τους να απορροφήσουν τις χρηµατοδοτήσεις, ενώ ταυτόχρονα βοηθάει στην προετοιµασία µεγάλων project και στην υποβολή των αντίστοιχων
αιτήσεων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται αύξηση του αριθµού των project, της ποιότητας
του περιεχοµένου τους και της ταχύτητας υλοποίησής τους. Οι δικαιούχοι του προγράµµατος είναι: Βουλγαρία, Τσεχία, Κύπρος, Εσθονία, Λετονία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουµανία, Σλοβακία και Σλοβενία. Ουσιαστικά, παρέχει τεχνικές συµβουλές που αφορούν στην ανάπτυξη των project σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο, µειώνοντας
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τις διαδικασίες και το χρόνο για την έγκριση του προγράµµατος. Μέσω του προγράµµατος, οι µέρες που απαιτούνταν για την ολοκλήρωση των διαδικασιών από 343 µειώθηκαν σε 228. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα πρόγραµµα σαν και αυτό, µια και οι ταχύτητες των διαδικασιών παραµένουν µικρές όπως επίσης και τα ποσοστά απορροφητικότητας των κονδυλίων (3%-5%). Παρ’όλο που η Ελλάδα δεν βρίσκεται στους άµεσα δικαιούχους
του προγράµµατος, µέσω διαπραγµατεύσεων και συζητήσεων για την αναγκαιότητά του,
δεν θα ήταν ανέφικτη η παροχή του από την ευρωπαϊκή κοινότητα.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12

Χρηµατοδοτικά προγράµµατα

Οικονοµικές ενισχύσεις της Ελλάδας διαχρονικά (1986 - 2013)
Κατηγορία: Οικονοµία/Εσωτερική
Πηγή ∆ηµοσίευσης: Έντυπα/Μακεδονία
Ηµ. ∆ηµοσίευσης: 07-03-2010
Πηγή: Κρατικοί Φορείς/Υπουργείο Οικονοµίας
Βέβαια, για να υλοποιηθούν έργα και υποδοµές, θα πρέπει να υπάρξουν οι πηγές χρηµατοδότησής τους όπου πέρα από εθνικά κεφάλαια αξιοποιούνται προγράµµατα χρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Παγκόσµιας Τράπεζας, των Ηνωµένων Εθνών. Τα τρέχοντα ενεργά προγράµµατα οικονοµικής
ενίσχυσης για ανάπτυξη της χώρας είναι το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και
το ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013.
Το πρόγραµµα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 είναι ένα
πρόγραµµα ύψους 26 δισ. ευρώ το οποίο χωρίζεται στα τοµεακά επιχειρησιακά προγράµµατα,
στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα και στα προγράµµατα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, όπως αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σύµφωνα µε τις τελευταίες αναπροσαρµογές του ΕΣΠΑ, πέραν της βασικής δοµής του προγράµµατος εντάσσονται σε αυτό
Τα 4 κοινοτικά πακέτα

ΜΟΠ*

Α’ ΚΠΣ

Β’ ΚΠΣ

Γ’ ΚΠΣ

ΕΣΠΑ

(1986-1989) (1989-1993) (1994-1999) (2000-2006) (2007-2013)
σε χιλ. ECU** σε χιλ. ECU** σε χιλ. ECU** σε χιλ. ευρώ σε χιλ. ευρώ
σε τιµές 1986 σε τιµές 1989 σε τιµές 1994 σε τιµές 2000
Συνολικός προϋπολογισµός 3.481.933

14.342.054

29.721.300

44.363.540

39.400.000

Εθνική δηµόσια συµµετοχή

695.740

5.802.196

7.069.900

11.126.075

11.500.000

Κοινοτική συµµετοχή

2.576.000

7.193.241

13.980.000

22.707.000

20.400.000

Ιδιωτική συµµετοχή
210.193
1.346.617
8.671.400
10.730.465 7.500.000
* Τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα µετά το 1989 ενσωµατώθηκαν στο Α’ ΚΠΣ
** 1 ECU= 1 Ευρώ (ισοτιµία της 1/1/1999)
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τρία νέα ειδικά προγράµµατα (Πολιτισµός, Τουρισµός, Υγεία) µε την ανάλογη ανακατανοµή των υπαρχόντων πόρων.

Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη
Κύρια αναπτυξιακή επιδίωξη του προγράµµατος είναι η προστασία, η αναβάθµιση και η
αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, ώστε αυτό να αποτελέσει το υπόβαθρο για την
προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και
να συµβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας.
Μερικές από τις κυριότερες παρεµβάσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι η ολοκληρωµένη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων
αποβλήτων και η προστασία των εδαφών, η διαχείριση αστικών λυµάτων, η εφαρµογή σχεδίων δράσης για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και των ακτών. Στοχεύει επίσης στην ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των βιότοπων, στις υποδοµές αντιπληµµυρικής προστασίας µεγάλης κλίµακας, στην
πρόληψη και στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών µεταφορών της χώρας µέσω της ολοκλήρωσης της κατασκευής και αναβάθµισης των οδικών αξόνων, του σιδηροδροµικού δικτύου,
των λιµενικών υποδοµών και των αεροδροµίων.
Ολοκλήρωση της κατασκευής των εργασιών του Μετρό Αθηνών και οδικά αστικά έργα
στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δίνεται στον τοµέα της ασφάλειας των µεταφορών.

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήµατος της χώρας, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη διάσταση της καινοτοµίας.
Προώθηση του συστήµατος Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΑΚ) της χώρας και
διασύνδεσή του µε τον παραγωγικό ιστό. Ποιοτική αναβάθµιση των προϊόντων, προώθηση
επιχειρηµατικής δικτύωσης, βελτίωση των µηχανισµών εποπτείας της αγοράς. Εξασφάλιση
ενεργειακής επάρκειας της χώρας και µέσω των ΑΠΕ.

Ψηφιακή Σύγκλιση
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Προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών σε επιχειρήσεις, ανασχεδιασµός διαδικασιών του ∆ηµόσιου Τοµέα, προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της δηµόσιας διοίκησης
για τον πολίτη και βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω των ΤΠΕ.

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού
Ενίσχυση της προσαρµοστικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και των επιχειρήσεων. ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Εδραίωση της µεταρρύθµισης στον τοµέα
της Ψυχικής Υγείας, ανάπτυξη της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της
∆ηµόσιας Υγείας του πληθυσµού. Ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων,
των εργαζόµενων µεγαλύτερης ηλικίας και των ευάλωτων οµάδων. Προώθηση της ισότιµης πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και µείωση του κοινωνικού αποκλεισµού
και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση
Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης.
Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας.
Μεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα ώστε η διά βίου µάθηση να καταστεί πραγµατικότητα για όλους, σε συνδυασµό µε την αναµόρφωση των προγραµµάτων σπουδών,
επιτάχυνση των ρυθµών ένταξης των νέων τεχνολογιών, αναδόµηση της επαγγελµατικής
κατάρτισης σε διάφορους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των ναυτικών επαγγελµάτων κ.λπ., επέκταση των Σχολείων ∆εύτερης Ευκαιρίας, των Κέντρων Εκπαίδευσης
Ενηλίκων και του Ανοικτού Πανεπιστηµίου και ενίσχυση των Ινστιτούτων ∆ιά Βίου Εκπαίδευσης, επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχυµένη διδασκαλία των µειονοτήτων.

∆ιοικητική Μεταρρύθµιση
∆ηµιουργία µιας πολιτο-κεντρικής, αποτελεσµατικής, ανοιχτής και ευέλικτης διακυβέρνησης
για τη µετάβαση από τη διαχείριση αρµοδιοτήτων και διαδικασιών στη διοίκηση πολιτικών αποτελεσµάτων και υπηρεσιών.
∆ιαµόρφωση, εφαρµογή και αξιολόγηση δηµόσιων πολιτικών και προγραµµάτων, απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασµός και
διοικητική ανασυγκρότηση, κάλυψη των αναγκών της δηµόσιας διοίκησης σε εκπαίδευση
και αναβάθµιση της παρεχόµενης ποιότητας στην πράξη.

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 2007-2013» σχεδιάστηκε µε σκοπό την ενίσχυση των επιτελικών φορέων και των υποστηρικτικών δοµών του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ, καθώς και των δικαιούχων φορέων, µέσω
της χρηµατοδότησης των δράσεων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και δραστηριότητες για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων των Ταµείων, οι οποίες καλύπτουν και τους δύο κωδικούς προτεραιότητας της θεµατικής προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια» που προβλέπονται στον Εφαρµοστικό Κανονισµό (άρθρο 11 και Παράρτηµα ΙΙ και ΙΙΙ), δηλαδή τους υπ. αριθµ. 85 «Προπαρασκευή, εφαρµογή, παρακολούθηση και επιθεωρήσεις» και 86 «Αξιολόγηση και µελέτες, πληροφόρηση και δηµοσιότητα».

Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων
Το ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» που συγχρηµατοδοτείται από το ΕΚΤ διαµορφώθηκε βάσει της δυνατότητας που παρέχει ο Γενικός Κανονισµός 1083/2006 του
Συµβουλίου για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, όπου στο άρθρο 51 προβλέπει ότι:
«ένα κράτος µέλος µπορεί να διατηρεί αποθεµατικό ύψους ίσο µε το 1% της ετήσιας
συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων για το στόχο “Σύγκλιση”, για να καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου». Ο στρατηγικός στόχος του προγράµµατος συνίσταται στην:
• Προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην απασχόληση και επανένταξή του στην
αγορά εργασίας
• Συµβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικοικονοµικού ιστού
• ∆ηµιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού
• ∆ιατήρηση της κοινωνικής συνοχής, και
• Ανάπτυξη και βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας σε περιοχές που πλήττονται από
απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από
φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου.
Η στρατηγική του Προγράµµατος έχει βραχυπρόθεσµο και µεσο-µακροπρόθεσµο ολοκληρωµένο χαρακτήρα, επιδιώκοντας σε πρώτο χρόνο την άµεση στήριξη και αντιµετώπιση των αναγκών του ανθρώπινου δυναµικού και των πληθυσµών που πλήττονται από
την κρίση, και σε δεύτερο χρόνο την κοινωνική και παραγωγική ενσωµάτωσή τους σε µία
προσπάθεια αναστροφής των δυσµενών τάσεων.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα
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Μακεδονίας - Θράκης
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013 είναι ένα
από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία µαζί µε τα 8 Τοµεακά και
τα 12 Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης προβλέπει αναπτυξιακές παρεµβάσεις στη χωρική ενότητα 3 διοικητικών περιφερειών:
• την Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, οι οποίες είναι Περιφέρειες στατιστικής σύγκλισης (phasing out) και
• την Ανατολική Μακεδονία που είναι αµιγώς Περιφέρεια σύγκλισης.
Αυτό δηµιουργεί µία διαφοροποίηση ως προς τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες των δύο
Περιφερειών, σύµφωνα µε τους κανονισµούς που διέπουν την 4η προγραµµατική περίοδο:
• Η Κεντρική και η ∆υτική Μακεδονία χρηµατοδοτούν όλες τις αναπτυξιακές της παρεµβάσεις µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013
και έχουν τη δυνατότητα να χρηµατοδοτούνται επιπλέον µόνο µέσω του Ταµείου Συνοχής, ενώ
• η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας χρηµατοδοτείται µέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, αλλά και µέσω των τοµεακών προγραµµάτων που αναπτύσσονται στο σύνολο της χώρας.
Το αναπτυξιακό όραµα της χωρικής ενότητας γι’ αυτήν την προγραµµατική περίοδο συµπυκνώνεται στη «δηµιουργία µιας βιώσιµης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονοµίας µε
έντονα εξωστρεφή προσανατολισµό και εσωτερική οικονοµική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή». Στόχοι του Προγράµµατος είναι:
1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήµατος,
2. Η αξιοποίηση της θέσης της χωρικής ενότητας στο χώρο της Ν.Α. Ευρώπης,
3. Η ισόρροπη οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αειφορίας.
Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονίας - Θράκης για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 4,2 δισ. ευρώ (ποσό συνολικής δηµόσιας δαπάνης), εκ των οποίων τα 2,7 δισ. ευρώ είναι η Κοινοτική Συµµετοχή.

∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆υτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιονίων
Νήσων 2007-2013 είναι ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία
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µαζί µε τα 8 Τοµεακά και τα 12 Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.
Η χωρική ενότητα εφαρµογής του περιλαµβάνει τρεις περιφέρειες που ανήκουν στον Αµιγή Στόχο 1 και παρουσιάζουν και οι τρεις ΑΕΠ µικρότερο του 75% του µέσου κοινοτικού
όρου. Το αναπτυξιακό όραµα της χωρικής ενότητας γι’ αυτή την προγραµµατική περίοδο
συµπυκνώνεται στην «εντατικοποίηση των προσπαθειών για επιτάχυνση της οικονοµικής
ανάπτυξης και πραγµατική σύγκλιση µε τις προηγµένες ελληνικές περιφέρειες».
Οι δράσεις του ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων συστηµατοποιούνται σε τρεις γενικούς στόχους οι οποίοι είναι οι εξής:
1. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υποδοµών προσπελασιµότητας
2. Ψηφιακή σύγκλιση µε την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τόνωση της επιχειρηµατικότητας
3. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.
Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1,14 δισ. ευρώ (ποσό συνολικής δηµόσιας δαπάνης), εκ των οποίων τα 914 εκατ.
ευρώ είναι η Κοινοτική Συµµετοχή και χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου είναι ένα από τα
5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία µαζί µε τα 8 Τοµεακά και τα 12 Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013. Το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραµµα προβλέπει αναπτυξιακές παρεµβάσεις στη χωρική ενότητα 3 διοικητικών περιφερειών:
της Κρήτης, του νοτίου και του βορείου Αιγαίου. Η χωρική αυτή ενότητα διαµορφώνει λειτουργικά έναν νησιώτικο χώρο που αποτελείται από 90 και πλέον νησιά (µικρά, µεσαία, µεγάλα), χαρακτηρίζεται από προβλήµατα –ιδιαιτερότητες και ευκαιρίες– δυνατότητες που
διαµορφώνουν ένα σύνθετο αναπτυξιακό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό και µεσογειακό επίπεδο.
Η αναπτυξιακή στρατηγική της Χωρικής Ενότητας «Κρήτης - Νήσων Αιγαίου» για την
περίοδο 2007 το 13 στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες:
• ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χωρικής ενότητας,
• διασφάλιση ενός σύγχρονου και άνετου επιπέδου ποιότητας ζωής για τους κατοίκους
της, οι οποίοι καθορίζουν και το γενικό αναπτυξιακό όραµα της Χωρικής Ενότητας που
συνοψίζεται στην: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάδειξη της ελκυστικότητας της
Χωρικής Ενότητας «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» σε συνθήκες αειφόρου ανάπτυξης.
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Σηµαντικό µέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής ενότητας θα υλοποιηθεί
µέσω των παρεµβάσεων του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, οι στρατηγικές παρεµβάσεις του οποίου καλύπτουν του παρακάτω οκτώ γενικούς στόχους:
1. Βελτίωση της προσπελασιµότητας (ενδοπεριφερειακής και διαπεριφερειακής).
2. ∆ιασφάλιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
3. Ενσωµάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεµβάσεις, σε συνδυασµό µε την προστασία του ευαίσθητου φυσικού περιβάλλοντος.
4. Ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ενδυνάµωση των εξωστρεφών συνεργασιών.
5. Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, καλλιέργεια της καινοτοµίας, προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
6. Συνδυασµένη αξιοποίηση των τουριστικών και πολιτισµικών πόρων.
7. Αντιµετώπιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων.
8. Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης µεταξύ αστικών κέντρων της χωρικής ενότητας και
ανάδειξη πόλων ανάπτυξης.
Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κρήτης - Νήσων Αιγίου για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1.325.000.178 ευρώ
(ποσό συνολικής δηµόσιας δαπάνης), εκ των οποίων τα 871.300.178 ευρώ αντιπροσωπεύουν την Κοινοτική Συνδροµή.

Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου
είναι ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία µαζί µε τα 8 Τοµεακά και τα 12 Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013. Ως γεωγραφικός
χώρος εφαρµογής του έχει οριστεί η Χωρική Ενότητα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και
Ηπείρου». Η χωρική αυτή ενότητα, στην κεντρική ζώνη του ηπειρωτικού τµήµατος της Ελλάδας, περιλαµβάνει 3 Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου. Ο στρατηγικός στόχος και το γενικό αναπτυξιακό όραµα της Χωρικής Ενότητας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου για την περίοδο 2007-2013 συνίσταται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονοµίας µε τη βελτίωση
της χωρικής και κοινωνικής συνοχής και την υιοθέτηση αειφορικών µεθόδων ανάπτυξης,
παραγωγικών δραστηριοτήτων και διαχείρισης του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. Σηµαντικό µέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής της χωρικής ενότητας θα υλοποιηθεί
µέσω των παρεµβάσεων του ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου 2007-2013,
οι στρατηγικές παρεµβάσεις του οποίου καλύπτουν οκτώ γενικούς στόχους:
1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και της καινοτοµικής ικανότητας των επιχειρήσεων.
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2. Βελτίωση της προσπελασιµότητας µέσω της δηµιουργίας και αναβάθµισης υποδοµών και ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών µεταφορικών δικτύων.
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
4. Αειφορική διαχείριση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων.
5. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής.
6. Ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας.
7. Αξιοποίηση του τουρισµού και του πολιτισµού για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
8. Προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης.
Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 1,8
δισ. ευρώ (ποσό συνολικής δηµόσιας δαπάνης), εκ των οποίων τα 1,1 δισ. ευρώ είναι η
Κοινοτική Συµµετοχή.

Αττικής
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής 2007-2013 είναι ένα από τα 5 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα τα οποία µαζί µε τα 8 Τοµεακά και τα 12 Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγκροτούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013.
Το αναπτυξιακό όραµα της χωρικής ενότητας γι’ αυτή την προγραµµατική περίοδο συµπυκνώνεται στην «Ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας Αττικής ως Ευρωπαϊκής Μητρόπολης στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου».
Για την επίτευξή του στο χρονικό πλαίσιο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου απαιτείται
η υλοποίηση µιας σειράς παρεµβάσεων από το ΠΕΠ, που σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της Ολυµπιακής κληρονοµιάς αλλά και τις παρεµβάσεις και άλλων τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ θα βελτιώσουν την ελκυστικότητα της Αθήνας και
θα την επανατοποθετήσουν στον κατάλογο των πόλεων που αποτελούν διεθνή επιχειρηµατικά κέντρα.
Στόχοι του Προγράµµατος είναι οι εξής:
1. Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως ∆ιεθνού Επιχειρηµατικού Κέντρου.
2. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µέσω της ενθάρρυνσης της καινοτοµίας, της επιχειρηµατικότητας, της έρευνας και τεχνολογίας και της διάδοσης και
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης.
3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος.
4. ∆ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.
Η χρηµατοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής για την
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προγραµµατική περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 3,561 δισ. ευρώ, ενώ η Κοινοτική Συµµετοχή σε 2,438 δισ. ευρώ και χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Στη νέα προγραµµατική περίοδο, τα Προγράµµατα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας αντικαθίστανται από τα Προγράµµατα του Στόχου ΙΙΙ «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Ο συνολικός προϋπολογισµός των προγραµµάτων του στόχου ΙΙΙ ανέρχεται στα 8,7 δισ., εκ των
οποίων 210 εκατ. ευρώ ΕΤΠΑ αντιστοιχούν στην Ελλάδα. Συµπεριλαµβανοµένης, λοιπόν,
και της εθνικής συµµετοχής, σχεδόν 300 εκατοµµύρια ευρώ κοινοτικών και εθνικών πόρων θα δοθούν στα Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Τα 5 Προγράµµατα
που διαχειρίζεται η Ελλάδα, εκτός από το Πρόγραµµα «Ελλάδα-Τουρκία» που έχει τεθεί
σε αναστολή, έχουν εγκριθεί. Τον Ιούλιο συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Παρακολούθησης
των Προγραµµάτων «Ελλάδα-Βουλγαρία», «Ελλάδα-Ιταλία», «Ελλάδα-Κύπρος», τα
µέλη των οποίων συµφώνησαν από κοινού τον εσωτερικό κανονισµό, τα επικοινωνιακά σχέδια, και το Πρόγραµµα Τεχνικής Βοήθειας. Παράλληλα, ετοιµάζεται το σύνολο των υπουργικών αποφάσεων µε τις οποίες θα συγκροτούνται οι Κοινές Τεχνικές Γραµµατείες, έργο
των οποίων αποτελεί η βελτίωση της διαχείρισης και επίβλεψης των Προγραµµάτων καθώς και της στελέχωσής τους.

Προγράµµατα Εδαφικής Συνεργασίας
∆ιασυνοριακά Προγράµµατα: Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά στα Προγράµµατα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας, η Ελλάδα συµµετέχει σε έξι Προγράµµατα, συνολικού προϋπολογισµού που ξεπερνά τα 320.000.000 ευρώ, τη ∆ιαχειριστική Αρχή των οποίων εξακολουθεί να διατηρεί. Τα Προγράµµατα είναι τα εξής:
• Πρόγραµµα «Ελλάδα - Βουλγαρία», προϋπολογισµού 110.735.958 ευρώ)
• Πρόγραµµα «Ελλάδα - Ιταλία», προϋπολογισµού 88.955.170 ευρώ
• Πρόγραµµα «Ελλάδα - Κύπρος», αρχικός προϋπολογισµός 41.633.290 ευρώ (µετά
την αναθεώρηση του Προγράµµατος, ο προϋπολογισµός ανέρχεται στα 44.593.923
ευρώ
• Πρόγραµµα «Ελλάδα - Αλβανία», που συγχρηµατοδοτείται από το Όργανο Προενταξιακής Βοήθειας (ΙΡΑ) µε 22.143.015 ευρώ
• Πρόγραµµα «Ελλάδα-πΓ∆Μ», που συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ µε 24.810.005
ευρώ
• Πρόγραµµα «Ελλάδα - Τουρκία»*, που συγχρηµατοδοτείται από το ΙΡΑ, 34.088.992 ευρώ
Η Ελλάδα συµµετέχει και σε τρία (3) Προγράµµατα πολυµερούς διασυνοριακής συνεργασίας:
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• Πρόγραµµα Αδριατικής, µε επιλέξιµες περιοχές τους Νοµούς Κέρκυρας και Θεσπρωτίας
στην Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες της Ιταλίας, Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου, Αλβανίας, Σερβίας και Σλοβενίας. Το Πρόγραµµα συγχρηµατοδοτείται από
το ΙΡΑ, ενώ η Ελλάδα συνεισφέρει µε 5.659.992 ευρώ.
• Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, µε επιλέξιµες περιοχές από όλες τις χώρες που
βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα. Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος υπερβαίνει τα 170.000.000 ευρώ.
• Μαύρη Θάλασσα, µε επιλέξιµες περιοχές τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για την Ελλάδα, καθώς και περιφέρειες από τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, την Τουρκία, το Αζερµπαϊτζάν, την Ουκρανία, τη Γεωργία,
τη Ρουµανία και τη Μολδαβία. Η Ελλάδα συνεισφέρει µε 1.132.000 ευρώ και θα έχει
ενισχυµένο ρόλο, καθώς έχει αποφασιστεί να ορίσει τον Πρώτο Σύµβουλο της ∆ιαχειριστικής Αρχής, που φιλοξενείται στη Ρουµανία.
∆ιακρατικά Προγράµµατα: Η Ελλάδα συµµετέχει σε δύο διακρατικά προγράµµατα. Συγκεκριµένα:
• Μεσογειακός Χώρος, στον οποίο συµµετέχουν η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, το Ηνωµένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, η Μάλτα, η Κύπρος, η Σλοβενία, η Κροατία και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Το Πρόγραµµα προήλθε από τη συγχώνευση των Προγραµµάτων INTERREG ARCHIMED και MEDOCC. Στη Θεσσαλονίκη θα
φιλοξενηθεί το ένα από τα δύο Γραφεία ∆ιασύνδεσης (Liaison Office) του Προγράµµατος, στις αρµοδιότητες του οποίου εντάσσεται και η υποστήριξη υποψήφιων εταίρων και Τελικών ∆ικαιούχων από τις υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες, οι οποίες συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται σε 193.191.331 ευρώ.
• Χώρος νοτιοανατολικής Ευρώπης, στον οποίο συµµετέχουν οκτώ (8) κράτη-µέλη της
Ε.Ε. (Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Ελλάδα),
καθώς και η Μολδαβία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, η Αλβανία, η πΓ∆Μ και η Ουκρανία. Το Πρόγραµµα προήλθε από τη διάσπαση
του προγράµµατος CADSES σε δύο διαφορετικές ζώνες, βόρεια και νότια. Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 206.691.645 ευρώ.
∆ιαπεριφερειακό Πρόγραµµα: Η Ελλάδα συµµετέχει στο διαπεριφερειακό πρόγραµµα INTERREG IV C, στο οποίο συµµετέχουν όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε., πλην της Γερµανίας, καθώς
και η Νορβηγία και η Ελβετία. Ο προϋπολογισµός του ανέρχεται σε 321.321.762 ευρώ.

∆ίκτυα
Η Ελλάδα συµµετέχει και στα δίκτυα INTERACT, ESPON και URBACT. Με ανοικτά σύνορα, η Ελλάδα προσδοκά και την ανάπτυξη των δικών της παραµεθόριων περιοχών, την
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άνοδο της επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση των υποδοµών της σε όλη την ακριτική
περιφέρεια. Οι προσπάθειες της Ειδικής Υπηρεσίας έχει αποδώσει καρπούς προσελκύοντας
το ενδιαφέρον των γειτονικών χωρών και των Βρυξελλών.
* Το Πρόγραµµα «Ελλάδα - Τουρκία» έχει τεθεί σε αναστολή

Πρόγραµµα Leader
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 05-03-2010.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει δώσει για δηµόσια διαβούλευση την απόφαση που
θα διέπει το πρόγραµµα Leader της περιόδου 2007-2013. Παράλληλα έχει αρχίσει η έγκριση των επιµέρους προγραµµάτων των τοπικών οµάδων διαχείρισης του προγράµµατος.
Το κάθε τοπικό πρόγραµµα θα καλύπτει συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή νοµού ή και οµάδας νοµών. Το κάθε πρόγραµµα θα έχει δράσεις για γεωργούς και για µη γεωργούς. Όλες
οι δράσεις του προγράµµατος θα αφορούν τα στενά όρια της περιοχής του κάθε τοπικού
προγράµµατος. Παρότι η κάθε τοπική οµάδα έχει διαµορφώσει τις δράσεις της µε βάση τα
ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής της, οι γενικές κατηγορίες επενδύσεων που θα υλοποιηθούν
από το πρόγραµµα είναι οι παρακάτω σε τίτλους αλλά και σε αρχική ανάλυση:
1. Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων. Αφορά στη στήριξη επιχειρήσεων µεταποίησης/εµπορίας αγροτικών και δασικών προϊόντων εκτός της
αλιείας µε επενδύσεις µέχρι 500.000 ευρώ. ∆ικαιούχοι είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
2. ∆ιαφοροποίηση προς µη γεωργικές δραστηριότητες και αφορά επενδύσεις αγροτών σε:
• ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµούς τουριστικών καταλυµάτων και εστίασης,
• επισκέψιµα αγροκτήµατα,
• επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού,
• βιοτεχνίες και οικοτεχνίες παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνίας και χειροτεχνίας,
• επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής για επενδύσεις µέχρι 600.000 ευρώ.
3. ∆ηµιουργίας και ανάπτυξης πολύ µικρών επιχειρήσεων είναι που αφορά ιδιώτες και
επιχειρήσεις που δεν είναι αγρότες και αφορά σε επενδύσεις ίδρυσης, επέκτασης και
εκσυγχρονισµού:
• βιοτεχνικών επιχειρήσεων,
• επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
• επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων,
• δικτύωσης επιχειρήσεων και για επενδύσεις µέχρι 300.000 ευρώ.
4. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων. Η δραστηριότητα αυτή αφορά ΟΤΑ και
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µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς, στα όρια της περιοχής του προγράµµατος, που µπορούν να επενδύσουν σε:
• ίδρυση κέντρων τουριστικής πληροφόρησης,
• σήµανσης αξιοθέατων και µνηµείων,
• ποδηλατικές διαδροµές στην ύπαιθρο,
• προβολή πλεονεκτηµάτων περιοχής,
Επίσης στην ίδια δράση έχουν τη δυνατότητα ιδιώτες και επιχειρήσεις όλων των
νοµικών µορφών να επενδύσουν σε:
• ίδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµούς τουριστικών καταλυµάτων και εστίασης,
• επιχειρήσεις οργάνωσης και προώθησης αγροτικού τουρισµού, και
• επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού.
5. Βασικές υπηρεσίες για την οικονοµία και τον αγροτικό πληθυσµό. Στην κατηγορία
αυτή έχουµε δράσεις των ΟΤΑ κυρίως για:
• εγγειοβελτιωτικά, διαχείριση υδάτων κ.λπ,
• ωδεία βιβλιοθήκες, χώροι άσκησης κοινωνικής πολιτικής, και
• ενίσχυση για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και
• απόκτησης εξοπλισµού πολιτιστικών εκδηλώσεων (µουσικών οργάνων, φορεσιών κ.λπ.).
6. Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών. Αφορά σε έργα που υλοποιούν κυρίως ΟΤΑ
και είναι: • Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, • αποκατάσταση κτιρίων και εξωτερικών όψεων κτιρίων.
7. ∆ιατήρηση και αναβάθµιση της αγροτικής κληρονοµιάς. Και τα έργα αυτά αφορούν
κυρίως ΟΤΑ και περιλαµβάνουν:
• παρεµβάσεις σε περιοχές και ανάδειξή των,
• διάσωση βρυσών, γεφυριών κ.λπ.,
• ανακατασκευή παραδοσιακών µύλων, πατητηριών και
• µετατροπή παραδοσιακών κτιρίων σε µουσεία, συλλογές εκθετήρια κ.λπ.
Σε επίπεδο ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την περίοδο προετοιµάζονται τρία νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα είναι στη διάθεση των ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων
το επόµενο διάστηµα.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 13

Προγράµµατα για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (jeremie, jessica)

Πρόγραµµα Jeremie
Η πρωτοβουλία θα αφορά την ενίσχυση των ΜΜΕ, εκτός αυτών των δράσεων που έχει
το ΕΣΠΑ. Τοµείς δράσης των χρηµατοδοτήσεων µέσω του προγράµµατος αυτού θα είναι
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αυτοί της τεχνολογίας, ενέργειας και ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Η
χρηµατοδότηση µέσω του JEREMIE θα καλύπτει ένα ευρύ φάσµα προϊόντων όπως µικροπιστώσεις µέσω τραπεζών, τη συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, τα κεφάλαια ανάληψης επιχειρηµατικού κινδύνου, την παροχή εγγυήσεων. Το υπουργείο Οικονοµίας υπέγραψε µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) τη Σύµβαση Χρηµατοδότησης για την
οργάνωση των δοµών υλοποίησης και χρηµατοδότησης του JEREMIE στην Ελλάδα. Για το
σκοπό αυτόν έχει διαµορφωθεί το Επενδυτικό Συµβούλιο, ενώ σύντοµα αναµένεται και η
παρουσίαση του πρώτου προϊόντος.

Πρόγραµµα Jessica
Μια δεύτερη χρηµατοδοτική πρωτοβουλία που αναµένεται είναι αυτή µε το όνοµα JESSICA, που αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη επιχειρήσεων σε αστικές περιοχές. Αυτή
την περίοδο το ΥΠΟΙΟ βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαπραγµατεύσεων µε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας, προκειµένου να καθοριστεί και αποτυπωθεί η καταρχήν συνεργασία των δύο µερών. Παράλληλα, στο πλαίσιο
υλοποίησης του JESSICA, έχει συσταθεί Οµάδα Εργασίας µε αντικείµενο την παρακολούθηση,
προώθηση και υλοποίηση του εν λόγω χρηµατοοικονοµικού µηχανισµού, καθώς και οµάδα ειδικών µε αντικείµενο την εξέταση και επίλυση ζητηµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.
Venture Capital
Ελληνικός όρος: Κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών ή επιχειρηµατικά κεφάλαια.
Ορισµός: Μεσο-µακροπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής απόδοσης και υψηλού κινδύνου µε
συµµετοχή στα ίδια κεφάλαια νέων ή ταχέως αναπτυσσόµενων µη εισηγµένων επιχειρήσεων. Το venture capital στηρίζει τις ανάγκες δυναµικών και γρήγορα αναπτυσσόµενων εταιρειών που χρειάζονται ίδια κεφάλαια για να χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή τους. Η χρηµατοδότηση µέσω του θεσµού του venture capital έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή ανάπτυξη
πολλές από τις επιχειρήσεις που την αξιοποίησαν. Στην Ελλάδα τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν οι εταιρείες Goody's, Γερµανός και Chipita, ενώ στο εξωτερικό γνωστά παραδείγµατα
εταιρειών που χρηµατοδοτήθηκαν µε venture capital είναι οι Microsoft, Amazon.com και
Yahoo! Το venture capital αναπτύσσεται µε υψηλούς ρυθµούς παγκοσµίως ενώ, σύµφωνα µε αποτελέσµατα ερευνών, οι εταιρείες που χρησιµοποιούν αυτήν τη µορφή χρηµατοδότησης αναπτύσσονται ταχύτερα από τους ανταγωνιστές τους.

Business Angels
Ο θεσµός των επιχειρηµατικών επενδυτών (business angels) είναι ιδιώτες επενδυτές που
επενδύουν κεφάλαια σε εταιρείες. Οι Επιχειρηµατικοί Επενδυτές επενδύουν στο αρχικό
στάδιο ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Επιπλέον, προσφέρουν σε πολλές περιπτώσεις την
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τεχνογνωσία ή την εµπειρία τους στη διοίκηση και οργάνωση των εταιρειών. Αποτελούν
αναπλήρωση της κλασικής τραπεζικής χρηµατοδότησης ή του επιχειρηµατικού κεφαλαίου
(venture capital), που συχνά λείπει από αυτό το στάδιο της ζωής της επιχείρησης. Τα κεφάλαια
αυτά δεν επενδύουν για να λάβουν άµεσα µερίσµατα αλλά αποβλέπουν στην ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην αύξηση της υπεραξίας τους.
Ακόµη, η Ευρώπη ενθαρρύνει και επιβραβεύει επιχειρηµατικές ενέργειες και πρωτοβουλίες µέσα από προγράµµατα όπως η Ευρωπαϊκή Επιχειρηµατική Περιφέρεια και η Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Επιχειρηµατικής Αριστείας (EFQM).

Πρόγραµµα του ΤΕΜΠΜΕ
(Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων)
Ανακοινώθηκαν αρχές Μαρτίου του 2010
Πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ: εξόφληση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, το οποίο
καλύπτει, µε εγγυηµένα από το ΤΕΜΠΜΕ χαµηλότοκα δάνεια, τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις χιλιάδων µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πρόγραµµα έκτακτου
χαρακτήρα για να στηρίξει λόγω της κρίσης βιώσιµες επιχειρήσεις. Ο αρχικός προϋπολογισµός του προγράµµατος είναι 1 δισ. ευρώ και αφορά οφειλές επιχειρήσεων προς εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία που δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι τις 28.02.2010. Το πρόγραµµα
λήγει στις 31.12.2010.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14
14.1
Σηµαντικά πρόσφατα αναπτυξιακά βήµατα (ξένες επενδύσεις)
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010
Η Λούκα Κατσέλη συναντήθηκε σήµερα µε τον πρεσβευτή του Κατάρ στην Αθήνα Χαµάντ
αλ - Μισνάντ. Αµέσως µετά, δήλωσε: «Στη συνάντησή µας µε τον κύριο Πρέσβη, συζητήθηκε το επιχειρηµατικό ενδιαφέρον που υπάρχει από πολλές χώρες του Κόλπου για επενδύσεις στην Ελλάδα. Επίσης, συζητήσαµε το επικείµενο ταξίδι του πρωθυπουργού του Κατάρ στην Ελλάδα τον ερχόµενο Μάιο, προκειµένου να υπάρξει ανάλογη προετοιµασία για
να προωθηθούν συνεργασίες σε διάφορους τοµείς αµοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ενέργεια, ο τουρισµός, τα λιµάνια, οι µεταφορές, οι επικοινωνίες και η µεσογειακή διατροφή».
∆ήλωση της ΥΠΟΙΑΝ για την επένδυση του οµίλου Abu Dhabi Mar στα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά
∆ευτέρα, 1 Μαρτίου 2010
Αναφερόµενη στην ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης σχετικά µε το Σκα198
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ραµαγκά, σύµφωνα µε την οποία η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζει την απόφαση του οµίλου Abu Dhabi Mar να επενδύσει στον ελληνικό ναυπηγοεπισκευαστικό τοµέα, αποκτώντας
την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου των Ελληνικών Ναυπηγείων, και των Αρχών του
Εµιράτου Abu Dhabi να υποστηρίξουν αυτή την απόφαση, η κυρία Κατσέλη επεσήµανε:
«Πρόκειται για µια σηµαντική ανακοίνωση, µε ιδιαίτερα επωφελή αναπτυξιακά αποτελέσµατα για την ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία στη χώρα µας, την ελληνική οικονοµία και την ανταγωνιστικότητά της. Σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι ένας ναυπηγοεπισκευαστικός κολοσσός, όπως η Abu Dhabi Mar που έχει
τέσσερα ναυπηγεία στην ιδιοκτησία της, εµπιστεύεται και επενδύει στην Ελλάδα. Μετατρέπει, έτσι, τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά σε ναυπηγική της βάση, όχι µόνο για την κατασκευή υποβρυχίων του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού, αλλά και για την κατασκευή πολεµικών πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων άλλων αναδυόµενων οικονοµιών. Αποτελεί
ιδιαίτερα θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η KWD, θυγατρική της εταιρείας ThyssenKrupp
Marine Systems, παραµένει ως υποκατασκευάστρια των υποβρυχίων.
Η απόφαση της Abu Dhabi Mar να επενδύσει στον ελληνικό ναυπηγοεπισκευαστικό
τοµέα αναµένεται να δηµιουργήσει και να διασφαλίσει νέες θέσεις εργασίας και να ενισχύσει
σηµαντικά την ελληνική τεχνογνωσία και την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας».

14.2
Πέντε ελληνικές επιχειρήσεις συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο των 1.000 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που πρωτοπορούν στις επενδύσεις για την έρευνα, σύµφωνα µε πρόσφατη έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2008 EU Industrial R & D Investment Scoreboard),
αριθµός µικρός σε σχέση µε το εύρος των κλάδων δραστηριοποίησής µας. Πρόκειται για
τις Intralot (545η θέση), Pharmathen (685η θέση), Zenon SA (719η θέση), Lavipharm (740η
θέση) και ALTEC (921η θέση).

14.3
Ανταγωνισµός
Για τους περισσότερους, η ουσιαστική έννοια ανταγωνισµός ή ανταγωνιστής είναι άγνωστη. Η λανθασµένη όµως αντίληψη της έννοιας «ανταγωνιστής» συνεπάγεται την αδυναµία αναγνώρισης των αναγκών της αγοράς, των ευκαιριών και των απειλών που απορρέουν.
Για παράδειγµα, θα πρέπει να κατανοήσουµε πως ο κύριος ανταγωνιστής µιας εταιρείας
φωτογραφικών µηχανών δεν είναι απαραίτητα µία άλλη εταιρεία φωτογραφικών µηχανών, µια και ο µεγαλύτερος ανταγωνιστής είναι η NOKIA (αφού κάθε κινητό πλέον διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας φωτογραφικές µηχανές), µια εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται ούτε καν στον ίδιο κλάδο. Αντίστοιχα, µια αεροπορική εταιρεία έχει ανταγωνιστές και τις ναυτιλιακές και όλα τα µέσα µεταφοράς, ή ακόµη και την ψηφιακή τεχνολογία, αφού η επικοινωνία γίνεται ολοένα και πιο άµεση µε τη χρήση της τεχνολογίας.
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Πηγές

• http://www.gemconsortium.org
• http://puck.sourceoecd.org
• http://www.sigmalive.com/inbusiness/news
• http://ec.europa.eu/small-business/funding-partners-public
• http://www.oecd.org
• http://www.conference-board.org/economics/database.cfm
• http://www.espa.gr
• http://news.kathimerini.gr
• http://www.in.gr
• http://www.e-erevna.gr
• http://www.statistics.gr
• http://www.mnec.gr
• http://www.ypoian.gr
• http://www.mof-glk.gr
• http://www.visitgreece.gr
• http://www.grhotels.gr
• http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/
• http://www.crete-region.gr
• http://www.uehr.panteion.gr/ospe/greek/6_3.htm
• http://leftengineers.wordpress.com
• http://www.eliamep.gr
• http://www.hrpro.gr
• http://www.rae.gr/energysys
• http://www.prosolar.gr
• http://ec.europa.eu/regional_policy
• http://www.pse.gr
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3o βραβείο
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΛΙΣΗΣ
Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήµιο Πατρών

1. Πρόλογος
«Υπό τις παρούσες συνθήκες, όποιος επενδύει στην ΕΛΛΑ∆Α είναι ήρωας», δήλωσε
στη Βουλή των Ελλήνων η υπουργός Εθνικής Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη, σε οµιλία της1
για τις αλλαγές που θα γίνουν στις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες που εµποδίζουν και αποθαρρύνουν κάθε επιχειρηµατική προσπάθεια2. Ας ελπίσουµε ότι τα χαρακτηριστικά της έννοιας της µοναδικής αυτής ελληνικής λέξης ήρωας (που χρησιµοποιείται
σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες), τα διαθέτουν ακόµη πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες.
Στις σηµερινές συνθήκες προέχει η επιβίωση των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηµατίες πρέπει να αποτιµήσουν τη γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας. Οφείλουν επειγόντως να λάβουν µέτρα, µε τα µέσα που σήµερα διαθέτουν, για τη θωράκιση της επιχείρησής τους, από την άγνωστη διάρκεια της ύφεσης.
Αφού εξασφαλίσουν την ασπίδα της επιχείρησής τους, µπορούν να οραµατιστούν την
Ελλάδα της επόµενης δεκαετίας και, αφού αναµετρήσουν τις δυνάµεις τους, να αναζητήσουν επενδυτικές ευκαιρίες σε δυναµικούς τοµείς του αύριο, µε όρους ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, µε
σοβαρότητα, και αποφυγή πρόσκαιρων, ευκαιριακών αποφάσεων, διότι τα λάθη δύσκολα
συγχωρούνται. Ο ανταγωνισµός θα είναι πιο σκληρός, οι κίνδυνοι θα ελλοχεύουν, ενώ ο
ορθολογισµός, η ποιότητα, η εξωστρέφεια, η καινοτοµία, και η φαντασία, θα επικρατήσουν.
(∆εν θα είναι εύκολο να πάρουµε ένα µεγαλύτερο κοµµάτι από µια πίτα που µικραίνει…)

2. Αποτίµηση της κατάστασης
Αυτά είναι τα εµπόδια στην ανάπτυξη.

Η Ελλάδα, και η ελληνική οικονοµία, είναι σήµερα αντιµέτωπη µε τα χρόνια και συνεχώς αυξανόµενα εσωτερικά διαρθρωτικά της προβλήµατα, και τη µεγαλύτερη διεθνή
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ύφεση που προστέθηκε, επιδεινώνοντας δραµατικά την κατάσταση. Η χώρα βυθίζεται σε
τέλµα διαφθοράς, σκανδάλων, αδιαφάνειας3 και αναποτελεσµατικότητας.4
Τα κύρια προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας είναι:
Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας, σταθερής δηµοσιονοµικής πολιτικής (24 φορολογικά
νοµοσχέδια κατατέθηκαν την τελευταία πενταετία), η παραοικονοµία και η αναποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα.
Το µεγάλο δηµόσιο έλλειµµα. (Η χώρα είναι µια καλοκουρδισµένη µηχανή παραγωγής ελλειµµάτων και το ΑΕΠ της βασίζεται κυρίως στην κατανάλωση και στον δηµόσιο
τοµέα5.
Το τεράστιο δηµόσιο χρέος6 και κυρίως η δυναµική της εξέλιξής του7.
Τα πιο πάνω προβλήµατα προκαλούν αρνητικές εξελίξεις όπως τη δηµιουργία αρνητικού κλίµατος8, και την έλλειψη εµπιστοσύνης9. Αποτέλεσµα, η υποβάθµιση της χώρας
από τους διεθνείς απολογητικούς οίκους10, καθώς και η αναµενόµενη µείωση του ΑΕΠ,
µε πρόβλεψη µείωσής του για το 2010, από -2% (Τράπεζα της Ελλάδος)11 έως -4% (Deutsche Bank)12.
Το διεθνές περιβάλλον, µαστιζόµενο από τα δικά του προβλήµατα, είναι από καχύποπτο έως εχθρικό προς την ελληνική οικονοµία, µε αποτέλεσµα τη δυσκολία προσέλκυσης
ξένων επενδύσεων, και την άσκηση χρηµατοοικονοµικών πιέσεων. Η µεγάλη αύξηση του spread13 και του κόστους ασφάλισης έναντι χρεοκοπίας (credit default swap)14 των ελληνικών
οµολόγων αυξάνουν υπερβολικά το κόστος δανεισµού. Άλυτα διαχρονικά προβλήµατα όπως
η παραοικονοµία, η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή, το λαθρεµπόριο καυσίµων, αλλά κυρίως
η αλόγιστη σπατάλη του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος φτάνει ακόµη και στην αδυναµία απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, επιδεινώνουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, και κάνουν ακόµη και τους φίλους της ανήσυχους και επιφυλακτικούς.
Στο εσωτερικό επικρατεί η κοινωνική αντίληψη της δαιµονοποίησης του επιχειρηµατικού κέρδους και της ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις, ενώ προβάλλονται έντονες αντιδράσεις από συντεχνίες και συνδικάτα σε κάθε σκέψη για αλλαγή.

3. Η στρατηγική για την ύφεση
Πώς µπορούν οι επιχειρήσεις να την αντιµετωπίσουν και τι προβλήµατα µπορούν να διορθώσουν µε τα
µέσα που διαθέτουν

(Οι τράπεζες, φορτωµένες µε κρατικά οµόλογα, µείωσαν τις χορηγήσεις16. Οι µεγάλες
καθυστερήσεις πληρωµών του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται µαζί
του, και τα νέα κυβερνητικά µέτρα έχουν φέρει στραγγαλισµό ρευστότητας στην αγορά).
Μπορούν να λάβουν µέτρα όπως:
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3Α. Να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις κα εξαγορές µε στόχο να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας και µείωση του κόστους, και να αποκτήσουν το απαραίτητο κρίσιµο µέγεθος17.
3Β. Να στραφούν προς νέες αγορές του εξωτερικού, ιδρύοντας θυγατρικές ή συµπράξεις
(joint ventures ), µε τοπικές εταιρείες.
3Γ. Να δηµιουργήσουν µια ασπίδα ρευστότητας, δηλαδή επαρκών χρηµατικών διαθέσιµων µε κάθε τρόπο και µέσο, όπως:
3Γ1. Η πώληση και αναµίσθωση ακινήτων τους (sale and lease back) και η εκποίηση των αδρανών αποθεµάτων τους.
3Γ2. Η εκχώρηση για προείσπραξη µέρους των απαιτήσεών τους (factoring)
3Γ3. Η περικοπή της δραστηριότητος των ζηµιογόνων τοµέων, ακόµη και αν τo συνολικό αποτέλεσµα της επιχείρησης είναι θετικό.
3Γ4. Η συνεργασία µε venture capitals, απ’ όπου µπορούν να πάρουν άτοκα κεφάλαια,
δίδοντας ποσοστό του µετοχικού τους κεφαλαίου, ή να αποφασίσουν να προχωρήσουν ακόµη και σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Άλλωστε σε περίοδο ύφεσης …cash is the king
3∆. Να πραγµατοποιήσουν µια µελέτη αντοχής σε πιθανούς κινδύνους (crash test) για
να σχεδιάσουν τις ενέργειες που θα απαιτηθούν προκειµένου να αντιµετωπίσουν πιθανές µελλοντικές αδυναµίες πελατών και προµηθευτών τους να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους κ.λπ.
3Ε. Να οργανώσουν ένα αυστηρό πρόγραµµα περικοπής για κάθε λογαριασµό δαπάνης, και σε ορισµένες περιπτώσεις να προχωρήσουν σε αναδιοργάνωση των λειτουργιών
της επιχείρησης21, ή ακόµη και των διαδικασιών της διοίκησης22.

4. Σηµαντικοί τοµείς όπου θα υπάρχουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην επόµενη δεκαετία
Σαν γενική αρχή, επιχειρηµατικές ευκαιρίες υπάρχουν πάντοτε αρκεί κάποιος να µπορεί να τις εκτιµήσει. Η κρίση που διανύουµε θα λειτουργήσει, µεταξύ άλλων, και σαν φίλτρο διαχωρισµού και ανάδειξης των υγιών και ορθολογικά οργανωµένων επιχειρήσεων,
που θα διαπρέψουν στην επόµενη δεκαετία σε ένα πιο ξεκάθαρο επιχειρηµατικό τοπίο, µε
πιο σταθερούς κανόνες.
4Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑ και ΑΠΕ. Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων προσελκύοντας επενδυτές απ’ όλο τον κόσµο. Με την ανάδειξη της
Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου στη νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και γενικότερα
µε την απελευθέρωση της παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη δυναµική εκστρατεία ώστε οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας, η χώρα βρίσκεται στο
επίκεντρο σηµαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. Το πρόγραµµα της πράσινης ανάπτυξης,
και η κυβερνητική υποστήριξη που παρέχεται (κίνητρα, επιδοτήσεις), µαζί µε τα συγ203
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κριτικά πλεονεκτήµατα του ελληνικού κλίµατος27, όπως και η αποκτηθείσα τεχνογνωσία,
προσφέρουν σηµαντικές επενδυτικές προκλήσεις. Η αιολική ενέργεια28/29 θα πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη.
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας συνολικά30 εξασφαλίζουν απεξάρτηση από το πετρέλαιο
και τις µεγάλες και απρόβλεπτες διακυµάνσεις της τιµής του31, και από άλλα ορυκτά
καύσιµα, και παράλληλα µε την αιολική ενέργεια περιλαµβάνουν: Τα φωτοβολταϊκά
πάρκα32, τα βιοκαύσιµα33, τη γεωθερµική ενέργεια34, τις υδατοπτώσεις35 και την ενέργεια των κυµάτων36 και τέλος την παραγωγή υδρογόνου37 (µε τη χρήση ΑΠΕ) που µπορεί να είναι το καύσιµο του µέλλοντος για την κίνηση των αυτοκίνητων.
4Β. Επίσης, θα δηµιουργηθούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες και σε τοµείς όπου συνεχώς
διογκούµενα προβλήµατα θα καλούν επιτακτικά για λύσεις, όπως:
4Β1. ∆ιαχείρισης απορριµµάτων. Τα συνεχή πρόστιµα που επιβάλλει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η εξασφαλισµένη σταθερή, αν όχι αυξανόµενη, παραγωγή
απορριµµάτων ( περίπου 5.0 εκατοµµύρια τόνοι το 200838/39) και η έλλειψη χώρων υγειονοµικής ταφής πιέζουν για επενδύσεις που µε την εφαρµογή σύγχρονων
τεχνολογιών και καινοτοµιών θα δώσουν ολοκληρωµένες λύσεις σε υπο-τοµείς όπως:
Η ανακύκλωση, η κοµποστοποίηση, η αποτέφρωση µε συµπαραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, η κατασκευή µονάδων µηχανικής επεξεργασίας και χώρων υγειονοµικής ταφής των υπολειµµάτων των επεξεργασιών, και η διαχείριση των νοσοκοµειακών,
των επικίνδυνων και των τοξικών αποβλήτων40/41.
4Β2. ∆ιαχείρισης Υδάτινων Πόρων. Παγκόσµια Ηµέρα Νερού η 22α Μαρτίου 2010,
και δεκαετία νερού η δεκαετία 2005/2015, όπως χαρακτηρίστηκε από τον ΟΗΕ,
και το 40% των κατοίκων του πλανήτη δεν έχει πρόσβαση σε πόσιµο νερό42. Συγκλονιστικά τα στοιχεία της UNICEF που αναφέρουν ότι 6.000 παιδιά πεθαίνουν καθηµερινά από έλλειψη νερού. Το νερό θα είναι σύντοµα ένα αγαθό σε ανεπάρκεια
για όλους. Η αλόγιστη σπατάλη, η εξάντληση των υπόγειων αποθεµάτων, και η κακοδιαχείριση αυτού του αγαθού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας, παρέχουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες, όπως, π.χ., η σύµπραξη της
ΜΑΡΦΙΝ µε την VEOLIA, που ιδρύουν κοινή εταιρεία για τη διαχείριση του νερού
και των απορριµµάτων στην Ελλάδα.
4Β3. Υπηρεσίες υγείας. Οι συνθήκες διάλυσης του Εθνικού Συστήµατος Υγείας οδηγούν σε στροφή του κοινού προς τον ιδιωτικό τοµέα, όπου οι υπηρεσίες ιατρικής
περίθαλψης έχουν σηµειώσει σηµαντική ανάπτυξη. Ο τοµέας της µαιευτικής αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους στο χώρο των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης. Τα ελληνικά ιδιωτικά νοσοκοµεία επεκτείνονται στις γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Η Ελλάδα διαθέτει παγκοσµίως ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά γιατρών κατά κεφαλήν).43
Εκτιµάται ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να γίνει ελκυστικός προορισµός στον τοµέα
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του Τουρισµού Υγείας, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης σε ανταγωνιστικές τιµές.
4Β4. Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής ασφάλισης και σύνταξης. Η Επερχόµενη κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων, σε συνδυασµό µε τις υπηρεσίες ιδιωτικής
υγείας, θα στρέψουν το κοινό σε πακέτα παροχής ιδιωτικής ασφάλισης και σύνταξης. (Η επέκταση του κλάδου στην Ελλάδα είναι ακόµη µικρή)44.
4Β5. Υπηρεσίες security (ιδιωτικής αστυνόµευσης). Η συνεχώς αυξανόµενη εγκληµατικότητα, η αδυναµία της ΕΛΑΣ να αντιµετωπίσει την κατάσταση και η στροφή του κοινού εγκλήµατος σε οργανωµένο έγκληµα είναι η αιτία για την αύξηση
της εγχώριας αγοράς υπηρεσιών και προϊόντων security. Το µέγεθος του κύκλου
εργασιών των εταιρειών security έχει επταπλασιασθεί από το 1998 έως το 2008.45
4Γ. Ευκαιρίες στον αγροτικό τοµέα. Ο τοµέας αυτός συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµία,
στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και στη διατροφή του πληθυσµού.
*Υπάρχουν, σήµερα, παραδείγµατα πλήθους επιτυχηµένων επιχειρηµατικών δράσεων
στον ελληνικό αγροτικό τοµέα από ιδιώτες επιχειρηµατίες, αλλά και ένα ελπιδοφόρο
γεγονός. Είναι οι πολύ επιτυχηµένες συνεργασίες µεταξύ αγροτικών συνεταιρισµών και
ιδιωτικών επιχειρήσεων, χωρίς την ανάµειξη του κράτους, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπα για την ανάπτυξη στο νέο αυριανό περιβάλλον της επόµενης δεκαετίας. Επενδύσεις σε δυναµικά εξαγώγιµα βιολογικά προϊόντα µεσογειακής διατροφής,
σε εξειδικευµένα προϊόντα θεραπευτικής και καλλυντικών, µε χρήση αγροτικών ελληνικών
προϊόντων, όπως η µαστίχα, ο κρόκος, ο βασιλικός πολτός, τα βότανα, το µέλι κ.λπ.,
και σε καινοτόµα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, όπως η spiroulina, η clοrella
κ.ά., και σε ιχθυοκαλλιέργειες, σαλιγκάρια, µανιτάρια, τρούφα, πρέπει να εξεταστούν
για επενδυτικές ευκαιρίες, ακόµη και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης.46
4∆. Η κατασκευή και η εκµετάλλευση µε Σ∆ΙΤ, ιδιωτικών λιµανιών (µαρίνες) για τουριστικά και ιδιωτικά σκάφη, όπου θα λειτουργούν σταθµοί εφοδιασµού και εργασιών
συντήρησης και επισκευών.47

5. Επενδυτική πρόταση
Το προϊόν

Υπηρεσίες Ευγηρίας και Μακροζωίας. Είναι ένα παρθένο πεδίο επιχειρηµατικών ευκαιριών. Είναι διαφορετικό και, προφανώς, πολύ πιο promising από τον τουρισµό υγείας και τα άλλα είδη τουρισµού, διότι αφορά σε µακροχρόνια παραµονή. Είναι η δηµιουργία
και προσφορά ενός νέου ολοκληρωµένου πακέτου υπηρεσιών που συνδυάζει αρκετούς από
τους τοµείς που ήδη αναφέρθηκαν προηγούµενα. Ο εντελώς αναξιοποίητος τοµέας της
περίθαλψης και της φιλοξενίας Ευρωπαίων και άλλων ξένων της τρίτης ηλικίας, ηλικιωµένων και υπερηλίκων, που θα οργανωθεί σε συνδυασµό µε τα άδεια για τα 3/4 του χρόνου ξενοδοχεία, τα θαυµατουργά ελληνικά βότανα και τα βιολογικά προϊόντα αντιγήρανσης
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και υγιεινής διατροφής, µαζί µε το µοναδικό ελληνικό κλίµα, και τις ιδιωτικές υπηρεσίες
υγείας.
Η αγορά
Η τεράστια αγορά που θα απευθύνεται, µε το κατάλληλο πρόγραµµα προβολής, είναι τα εκατοµµύρια των τουριστών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα τις δεκαετίες 1950 έως
1980, και θα ήθελαν, ύστερα από σύγκριση της ποιότητας ζωής που θα τους προσφέρεται, να περάσουν την τρίτη ηλικία τους, αλλά και τα τελευταία τους χρόνια, στην Ελλάδα. (…άλλωστε είναι γνωστό από το marketing ότι πρέπει να επανερχόµαστε στους παλαιούς πελάτες µε νέες προσφορές για τις… νέες ανάγκες τους.)

6. Επίλογος
«… Η δραστική µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος αποτελεί µονόδροµο για την
επιβίωση της ελληνικής οικονοµίας. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση αποτελεί σήµερα προϋπόθεση
για διατηρήσιµη, οικονοµική ανάπτυξη και για κάθε βήµα προς τα εµπρός ….»48
Κατά τη γνώµη µου υπάρχει και η αισιόδοξη πλευρά.
Η ελληνική οικονοµία, µε τον τόσο αναποτελεσµατικό και σπάταλο δηµόσιο τοµέα και το
µέγεθος της παραοικονοµίας που διαθέτει, έχει τα µεγαλύτερα περιθώρια βελτίωσης απ’
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, διαθέτει πολύ σηµαντικά αναξιοποίητα αποθέµατα πρώτων υλών, πολύτιµων
και στρατηγικών µετάλλων, και ένα µοναδικό ανθρώπινο δυναµικό, το µόνο στον κόσµο
που γνωρίζει την έννοια της λέξης φιλότιµο. Αρκεί να παρακινηθεί κατάλληλα.
Για να επιτύχει η Ελλάδα γρήγορη και σταθερή ανάκαµψη, το µόνο που χρειάζεται είναι να υπάρξει σοβαρή απόφαση και σταθερή βούληση από σοβαρούς κυβερνήτες, και
τύχη αγαθή.
(δείσθαι αεί και τύχης αγαθής...)
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Από την έκθεση: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2009-2010, του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς τον πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων. Κατατέθηκε στις 22 Μαρτίου 2010, www.bankofgreece.gr
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4o βραβείο
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

«In the middle of difficulty lies opportunity».
Albert Einstein

1. Ελλάδα 2010: «προνοµιακό οικόπεδο» µε κατοίκους «στο µάτι του κυκλώνα»
Σε µια χώρα που έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως «προνοµιακό οικόπεδο» της Ευρώπης, βιώνουµε την τέταρτη φάση της χρηµατοπιστωτικής κρίσης, η οποία: α) ξέσπασε
ως κρίση επισφαλών στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α., β) οδήγησε σε κρίση φερεγγυότητας ορισµένων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, γ) µετεξελίχθηκε σε κρίση ρευστότητας,
και, δ) οδηγεί πλέον σε µια εποχή παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης και κολοσσιαίων οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών µετασχηµατισµών. Παράλληλα, η έλλειψη φερεγγυότητας της χώρας µας σε υπερεθνικούς πιστωτικούς κύκλους προκαλεί µείωση της δανειοληπτικής της ικανότητας.
Ως αιτίες των δυσµενών εξελίξεων στην ελληνική οικονοµία θεωρούνται: α) ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός των τελευταίων ετών και η αιφνιδιαστική αποκάλυψη της έκτασής του µετά τις εκλογές, β) η σταδιακή απώλεια ανταγωνιστικότητας που συνδέεται µε
εγγενή προβλήµατα του αναπτυξιακού προτύπου και κυρίως µε τη χειροτέρευση της κατάστασης του δηµόσιου τοµέα, γ) η καχυποψία των διεθνών αγορών, του διεθνούς τύπου
και των εταίρων µας στην Ευρωζώνη όσον αφορά στα ελληνικά στατιστικά στοιχεία, µετά
τους ατυχείς χειρισµούς της απογραφής του 2004, αλλά και µετά την πρόσφατη, αιφνιδιαστική αποκάλυψη του πραγµατικού ελλείµµατος του 2009, και δ) τα ανεπαρκή µέτρα
που έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα για την αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού,
σε συνδυασµό µε τη χορήγηση κοινωνικών παροχών προς ικανοποίηση προεκλογικών υποσχέσεων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι κάτοικοι αυτού του «προνοµιακού οικοπέδου» αισθάνονται απογοητευµένοι από τις διεθνείς δυσµενείς εξελίξεις, αλλά και υπεύθυνοι, σε
µεγάλο βαθµό, για την επίπλαστη ανάπτυξη των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, αφού δεν
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συνειδητοποίησαν εγκαίρως το µέγεθος της επερχόµενης κρίσης και δεν δραστηριοποιήθηκαν
αρκετά ώστε να υποστούν τις λιγότερες, κατά το δυνατόν, συνέπειες.

2. Επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην επόµενη δεκαετία
2.1 Ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας
Η ελληνική οικονοµία χαρακτηρίζεται από έντονη πολικότητα, µε διογκωµένο τον δηµόσιο τοµέα και την ιδιωτική πρωτοβουλία να λειτουργεί σε έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον
χωρίς δηµόσια στήριξη, αλλά γεµάτη στρεβλώσεις τόσο για τις επιτυχίες όσο και για τις
αποτυχίες που έχουν σηµειωθεί µέχρι σήµερα.
Οι υποβαθµίσεις των οίκων αξιολόγησης αντανακλούν τον διαφαινόµενο υψηλό κίνδυνο µακροχρόνιας στασιµότητας, λόγω σηµαντικών δυσµενών οικονοµικών εξελίξεων (π.χ.
έλλειµµα ανταγωνιστικότητας, αναποτελεσµατικός δηµόσιος τοµέας, δηµογραφικό και ασφαλιστικό πρόβληµα). Το υψηλό δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος συνοδεύονται
από έλλειµµα αξιοπιστίας των ελληνικών στατιστικών στοιχείων.
Η επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος, σύµφωνα µε την έρευνα οικονοµικής συγκυρίας του Ιδρύµατος Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ, Φεβρουάριος 2010),
είναι εµφανής σε όλους τους επιχειρηµατικούς κλάδους.
Πάντως, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του ΙΟΒΕ για την Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα (2008-2009), τα ευρήµατα της οποίας παρέχουν σηµαντικές ενδείξεις για τις επιπτώσεις της κρίσης, η χώρα µας επηρεάστηκε λιγότερο και σε µεταγενέστερη φάση σε σχέση µε τις λοιπές ευρωπαϊκές οικονοµίες. Ειδικότερα, ως πρώτη επίπτωση από την τότε επερχόµενη κρίση ήταν η σηµαντική αύξηση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων λόγω
ανάγκης. Όµως, αυτή η ποσοτική βελτίωση δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση των ποιοτικών της χαρακτηριστικών.

2.2 Η κρίση ως επιχειρηµατική ευκαιρία
Η κρίση διαδραµατίζει και διορθωτικό ρόλο καθώς παρέχει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις,
µέσω της σωστότερης διαχείρισης των οικονοµικών τους πόρων, του «ξεκαθαρίσµατος»
του ανταγωνιστικού πεδίου, της ανάπτυξης νέων «value for money» προϊόντων, της υιοθέτησης/ορθότερης χρήσης µεθόδων διαχείρισης κρίσεων κ.ά. Απαιτείται όµως άµεση αντιµετώπισή της από υπεύθυνους πολίτες, αλλά και παροχή κινήτρων που θα στοχεύουν
όχι απλώς στον περιορισµό της απώλειας θέσεων εργασίας ή στη διατήρησή τους, αλλά
στην ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της χώρας. Για την επίτευξη αυτού απαραίτητη κρίνεται η αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας και η παροχή κινήτρων, ώστε να αναπτυχθεί µεγαλύτερη πρωτοβουλία από τον επιχειρηµατικό κόσµο, να βελτιωθεί η διασύνδεση
της παραγωγής µε τα πανεπιστήµια, να εφαρµοσθούν καινοτοµικά σχέδια και να αποκτήσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις περισσότερη εξωστρέφεια.
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2.3 “Make or Buy”
Οι ανατροπές στην παγκόσµια οικονοµία, αλλά και το γεγονός ότι η χώρα µας βρίσκεται «στο µάτι του κυκλώνα», θέτουν τεράστια προβλήµατα και ερωτηµατικά για το µέλλον της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων. Κατά την επόµενη δεκαετία, οι επιχειρήσεις θα έλθουν αντιµέτωπες –περισσότερο από κάθε άλλη φορά, λόγω της οικονοµικής ύφεσης– µε το δίληµµα «make or buy». Κάθε επιχειρηµατική κίνηση θα είναι αποτέλεσµα στρατηγικών επιλογών είτε της κάθετης ολοκλήρωσης –δηλαδή της εσωτερίκευσης
δραστηριοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας ή της
εσωτερίκευσης υποστηρικτικών δραστηριοτήτων– είτε της εκχώρησης λειτουργιών (outsourcing) που µπορεί να αφορά στην πληροφορική (ISO- Information Services Outsourcing, ITO- IT Infrastructure Outsourcing), στη διαχείριση εφαρµογών (ASP- Application Service Providing), στην εκχώρηση επιχειρηµατικών διαδικασιών (BPO – Business Process Outsourcing) ή στο συνδυασµό των δύο πρώτων κατηγοριών (ISO/ITO και BPO) µε την εκχώρηση διαδικασιών γνώσης (KPO-Knowledge Process Outsourcing).
Αποτέλεσµα αυτών είναι να κορυφώνεται το ενδιαφέρον των ερευνητών αλλά και των
επιχειρηµατιών για τα οφέλη (µείωση ή καλύτερη παρακολούθηση κόστους, παροχή καλύτερης ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών, διασπορά κινδύνου, εξοικονόµηση χρόνου για
επικέντρωση σε θεµελιώδεις δραστηριότητες και βελτίωση της εσωτερικής αποδοτικότητας
κ.ά.) και τους κινδύνους (λειτουργικός, οικονοµικός, χρονικός, εµπιστευτικότητας κ.ά.) που
απορρέουν από την εκχώρηση λειτουργιών.

2.4 Τοµείς ανάπτυξης – Επιχειρηµατικές ευκαιρίες
Η Ελλάδα –συµβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας
για οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση και εκσυγχρονισµό στην Ευρώπη– καλείται να αναπτύξει νέες στρατηγικές, να δροµολογήσει πρακτικές που θα συµβάλλουν
σηµαντικά στην τόνωση της εξωστρέφειας, της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας.
Με βάση τη διεθνή εµπειρία, είναι προφανές ότι η έξοδος από την ύφεση θα επιτευχθεί
µόνο µέσα από την ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που θα µπορέσουν να προβάλλουν διεθνώς το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της χώρας µας, µέσω των επιµέρους καινοτοµικών και ποιοτικά αναβαθµισµένων προϊόντων και υπηρεσιών τους, κυρίως στους
ακόλουθους τοµείς:
α. Περιβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις
Η Πράσινη Ανάπτυξη είναι και Στόχος και Μέσο, µοχλός µεγάλων τοµών για την Ελλάδα. Η Στρατηγική της Πράσινης Ανάπτυξης δεν απαντά µόνο στην περιβαλλοντική πρόκληση, αλλά µπορεί να αποτελέσει διέξοδο και από την κοινωνικοοικονοµική κρίση.
Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τις περιβαλλοντικές επιδράσεις
και απαιτούν «πράσινα υλικά» και «πράσινες πιστοποιήσεις».
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Εποµένως, η ένταξη και ενεργητική συµµετοχή των επιχειρήσεων σε επιµέρους δράσεις για την προώθηση της Πράσινης Ανάπτυξης, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία και προώθηση της βιοποικιλότητας, την αστική αναγέννηση και την
προώθηση του εθελοντισµού, θα αποτελέσουν τα κλειδιά επιτυχίας για την έξοδο της χώρας µας από την ύφεση.
β. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Η ανάκαµψη θα είναι ψηφιακή. Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση θα συµβάλλει στην εξοικονόµηση χρόνου, κόστους και στην πάταξη της διαφθοράς.
Εποµένως, θα υπάρξει αυξηµένη ζήτηση επαγγελµατιών µε υψηλή εξειδίκευση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, οι οποίες θα αναδειχθούν ως καίριος παράγοντας ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και βασικό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση.
γ. Πολιτισµός και Τουρισµός
Η ανάδειξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της χώρας µας, µέσω της σύνθεσης της
νέας τουριστικής της ταυτότητας, θα αποτελέσει την κύρια δραστηριότητα των τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα συµβάλλουν ενεργά στην ταχεία ανάκαµψη της οικονοµίας.
δ. Υποδοµές - Μεταφορές - ∆ίκτυα
Η βελτίωση της συνολικής απόδοσης των επιχειρήσεων θα καταστεί ανέφικτη χωρίς την
υλοποίηση σηµαντικών έργων υποδοµής στη χώρα µας.
Εποµένως, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον παραπάνω τοµέα καλούνται
να ανταποκριθούν µε επιτυχία στις απαιτήσεις του ταχύτατα µεταβαλλόµενου περιβάλλοντός µας.
ε. Λοιποί τοµείς
Επιχειρηµατικές ευκαιρίες διαφαίνονται, επίσης, σε πολλούς άλλους τοµείς που σχετίζονται
µε την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη, την παιδεία, την αγροτική ανάπτυξη και τα τρόφιµα κ.ά.
Απαιτείται, λοιπόν, διαρκής αγώνας και συντονισµένες προσπάθειες των επιχειρηµατιών. Σκοπός τους δεν πρέπει να είναι η επίτευξη πρόσκαιρου οφέλους αλλά η εξασφάλιση προοπτικών βιώσιµης ανάπτυξης των επιχειρήσεών τους. Η διάθεσή τους για «∆ιά
Βίου Μάθηση» και η επίτευξη συνεργειών ανάµεσα στους παραπάνω τοµείς, αρκετές φορές µε τη συνδροµή του κράτους, θα αποτελέσουν τα εργαλεία για την επίτευξη µιας αναµορφωµένης κοινωνικής και οικονοµικής δοµής της χώρας.
3. ∆ιαφαινόµενοι κίνδυνοι και νέα εµπόδια στην ανάπτυξη
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Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόµενη πολυπλοκότητα, καταιγιστικές εξελίξεις και ταχύτητα κρίσεων, όσοι είναι διατεθειµένοι να αναλάβουν επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες είναι παράλληλα αναγκασµένοι να δεχτούν επώδυνα µέτρα, τα οποία όµως αποβλέπουν στο κοινό όφελος, και να αντιµετωπίσουν νέους κινδύνους και εµπόδια. Ταυτόχρονα, εκατοντάδες περιορισµοί που ανήκουν σε παρωχηµένες εποχές εξακολουθούν να
υφίστανται στην ελληνική οικονοµία, η οποία αποτελεί την τελευταία «σοβιετικού τύπου»
οικονοµία στην Ευρώπη (π.χ. «κλειστά επαγγέλµατα»).
Τα δηµοσιεύµατα του διεθνούς Τύπου και πολλοί αναλυτές δίνουν έµφαση στο τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα, η αντιµετώπιση του οποίου αποτελεί προϋπόθεση για την
επίτευξη των επιµέρους αναπτυξιακών στόχων.
Οι διαφαινόµενοι κίνδυνοι και τα νέα εµπόδια πηγάζουν από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις, την αναµενόµενη στασιµότητα, ή και µείωση, σε µισθούς και εισοδήµατα και τη µεγάλη µείωση της δηµόσιας κατανάλωσης.
Επίσης, η υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας έχει ως αποτέλεσµα
την αύξηση του κόστους δανεισµού των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, επιτείνοντας
την ύφεση της οικονοµίας, και οδηγεί στην άνθηση της αποσταθεροποιητικής κερδοσκοπίας.
Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις πρέπει να επικεντρώνονται στις συνέπειες της κρίσης και όχι στις αδυναµίες που την προκάλεσαν και θα γίνουν σε εποχή στασιµότητας διαρκείας ή χαµηλού ρυθµού ανάπτυξης.

4. Προτάσεις για την επίλυση των διαφαινόµενων προβληµάτων
Η επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο επιχειρηµατικός τοµέας εναπόκεινται
τόσο στην πολιτική βούληση όσο και στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
α. Οι κυβερνητικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση των δηµοσίων οικονοµικών πρέπει να στοχεύουν στην τόνωση του µακροπρόθεσµου αναπτυξιακού δυναµικού της χώρας
και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της στις διεθνείς αγορές, από τις οποίες αντλούµε περισσότερα από 50 δισ. ευρώ το χρόνο, ποσό δυσανάλογα υψηλό για το µέγεθος της
ελληνικής οικονοµίας.
Η συνειδητοποίηση της επιτακτικής ανάγκης για απεµπλοκή της χώρας µας από τους
περιορισµούς που αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της οικονοµίας και η πολιτική
βούληση για την αξιοποίηση των ευκαιριών διεξόδου από την κρίση, αγνοώντας τυχόν βραχυχρόνιο κυβερνητικό κόστος, αποτελεί το πρώτο βήµα. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η
επανεξέταση νοµοσχεδίων ή ρυθµίσεων που αναστέλλουν την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της χώρας, καθώς και λήψη πρόσθετων µέτρων που αναφέρονται κυρίως στους ακόλουθους τοµείς:
• Ασφαλιστικό (π.χ. σύγκλιση των ασφαλιστικών παραµέτρων όλων των Ταµείων και
θέσπιση κανόνων βιωσιµότητάς τους, αναθεώρηση καθεστώτος βαρέων και ανθυγιεινών και κατάργηση των έµφυλων ασφαλιστικών διακρίσεων).
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• ∆ηµοσιονοµικό (π.χ. καθιέρωση αυτόµατων δηµοσιονοµικών κανόνων περιορισµού
των δαπανών, αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων).
• ∆ιαρθρωτικές αλλαγές (π.χ. απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελµάτων», άρση
των περιορισµών στον ανταγωνισµό, κατάργηση/συγχώνευση/ιδιωτικοποίηση δηµόσιων φορέων/επιχειρήσεων, αξιοποίηση δηµόσιας περιουσίας).
• Λοιπά θέµατα (π.χ. φορολογικό, µείωση γραφειοκρατίας).
Η πραγµατική µεταρρύθµιση στον δηµοσιονοµικό τοµέα είναι η αλλαγή του θεσµικού
πλαισίου για τα δηµόσια έσοδα και τις δαπάνες.
Ο µελετηµένος συνδυασµός περικοπών και παροχών µε στόχο τη συγκράτηση του ελλείµµατος, την ελάττωση του δηµόσιου χρέους και την υιοθέτηση διαρθρωτικών αλλαγών µε µακροπρόθεσµη προστιθέµενη αξία, δίνουν τη δυνατότητα στον µέσο πολίτη να
συνειδητοποιήσει την κρισιµότητα της κατάστασης και να συµµετάσχει ενεργά στην αναστροφή της. Τα µέτρα για την καταπολέµηση της ανεργίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ενθαρρύνουν τους νέους να αξιοποιήσουν
επιχειρηµατικά τις δεξιότητές τους και τους επιχειρηµατίες να προβούν σε νέες παραγωγικές επενδύσεις, µε προστιθέµενη αξία για τη χώρα µας.
β. Η ιδιωτική πρωτοβουλία συνίσταται κυρίως στην υιοθέτηση στρατηγικών που στοχεύουν στην ανάδειξη, µέσω πελατοκεντρικών/ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων, των ποιοτικά αναβαθµισµένων προϊόντων/υπηρεσιών των επιχειρήσεων και συµβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού οράµατος.
Οι συντονισµένες ενέργειες κράτους και πολιτών για τη µείωση του ελλείµµατος κάτω
από το 3% του ΑΕΠ έως το 2012, και η σταδιακή αποκλιµάκωση του δηµόσιου χρέους
είναι στόχοι εφικτοί αν αξιοποιήσουµε τις ευκαιρίες που πηγάζουν από το γεγονός ότι η
Ελλάδα έχει ακόµη πολλά χαρακτηριστικά «αναδυόµενης» οικονοµίας, αλλά και από τα
δυνητικά οφέλη που θα προκύψουν από την άρση των πολλαπλών εµποδίων που το κράτος ακόµη επιβάλλει στην ανάπτυξη της οικονοµίας (π.χ. απελευθέρωση «κλειστών επαγγελµάτων»).
Ουσιαστικό βήµα για την προστασία της εθνικής οικονοµίας αποτελεί ο Νόµος
3833/2010 (ΦΕΚ αρ. 40/15.3.2010), ο οποίος προβλέπει τη λήψη επειγόντων µέτρων
για την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης (µείωση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων
και εισοδηµατική πολιτική, µείωση ορίων υπερωριακής απασχόλησης, δαπανών µετακίνησης και αµοιβών συµµετοχής σε Συλλογικά Όργανα, περιορισµός προσλήψεων, προγράµµατα απασχόλησης ανέργων κ.ά.).

5. Συµπεράσµατα
Σε µια εποχή που η Ελλάδα θέλει και είναι υποχρεωµένη να ακολουθήσει νέα αναπτυξιακή
πορεία, η εποικοδοµητική αξιοποίηση των διαφαινόµενων επιχειρηµατικών ευκαιριών
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–µέσω θεσµικών διευκολύνσεων και δηµιουργικών-καινοτοµικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών
που είναι αποτέλεσµα ενσυνείδητης επιλογής και όχι ανάγκης ή εκµετάλλευσης συγκυριών–
αποτελεί µονόδροµο για την αύξηση της παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονοµίας, εφαλτήριο για την έξοδο της χώρας µας από την κρίση και εγγύηση για την
κοινωνική πρόοδο και τη δηµοκρατική σταθερότητα.
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5o βραβείο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
Τµήµα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Για να πάει κανείς µπροστά πρέπει να
πάει πρώτα πίσω να πάρει φόρα...»
Λαϊκό ρητό

1) Οι νέες ισορροπίες στην ελληνική οικονοµία
Η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σήµερα στον απόηχο της χειρότερης ίσως οικονοµικής κρίσης των τελευταίων 80 ετών. Την ώρα που οι οικονοµίες της Ευρώπης και του κόσµου δείχνουν αργά, αλλά σταθερά, να ανακάµπτουν από τη διεθνή κρίση, η Ελλάδα µένει πίσω. Η οικονοµία µας µπορεί να µην επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από τη διεθνή
χρηµατοπιστωτική κρίση (έρευνα GEM 2008-2009), αλλά έχει παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης και δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού. Η έξοδος όµως από αυτόν τον κύκλο θα είναι δύσκολη και αβέβαιη, αν δεν αντιµετωπίσουµε, µε τρόπο ριζικό και αποτελεσµατικό, τα διαχρονικά µειονεκτήµατα που έφερε στην επιφάνεια η κρίση.
Το υψηλό δηµόσιο χρέος, το µεγάλο επίπεδο δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, η χαµηλή ανταγωνιστικότητα, η χαµηλή παραγωγική βάση, η χαµηλή αποτελεσµατικότητα του
δηµόσιου τοµέα και η δηµιουργία ελλειµµάτων εµπιστοσύνης είναι µερικά από τα εµπόδια ανάπτυξης που έφερε στην επιφάνεια η διεθνής κρίση και χρήζουν αντιµετώπισης. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα, το έτος που µας πέρασε (2009), κινήθηκε σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα, καθώς διαµορφώθηκε στις 56 µονάδες,
χαµηλότερα κατά 36 µονάδες από το επίπεδο της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Επιπροσθέτως, στο παράρτηµα 1 παρουσιάζονται µερικοί από τους δείκτες που αποτυπώνουν
τη δύσκολη συγκυρία που περνά η χώρα µας αυτή την περίοδο.

2) Η κρίση και ο επιχειρηµατικός κόσµος
Οι νέες αυτές ισορροπίες δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον επιχειρηµατικό κόσµο. Η έρευ219
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να του GEM (2008-2009) έφερε στο προσκήνιο τα εξής:
Α) Το 35% των επιχειρηµατικών προσπαθειών στράφηκαν στην επιχειρηµατική δράση λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων απασχόλησης ή λόγω δυσαρέσκειας από το επίπεδο των αµοιβών, δηλαδή από ανάγκη.
Β) 220.000 άτοµα διέκοψαν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα µέσα στο 2008,
κυρίως λόγω χαµηλής κερδοφορίας.
Γ) Η ρηχότητα, η εσωστρέφεια και η µικρή συµβολή στην απασχόληση παραµένουν
τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας που εκδηλώνεται στη χώρα.
∆) Η πλειονότητα των νέων επιχειρηµατιών (78%) δηλώνει ότι δεν έχει λάβει καµία
σχετική εκπαίδευση/κατάρτιση ως προς την έναρξη µιας επιχείρησης.
Τα ευρήµατα της έρευνας φαίνονται απαισιόδοξα για τον επιχειρηµατικό στίβο της χώρας µας, για το λόγο αυτόν επιβάλλεται εκτός των άλλων να ενισχύσουµε την επιχειρηµατικότητα και να αναζητήσουµε νέους τοµείς δραστηριοποίησης που θα βοηθήσουν στην
ανάπτυξη.

3) ∆ράσεις για την ανάπτυξη και αντιµετώπιση των εµποδίων
Είναι λοιπόν φανερό ότι έχει έρθει η ώρα για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα δηµιουργήσουν πρόσθετους ρυθµούς ανάπτυξης, ώστε να εξέλθει η οικονοµία από την ύφεση και γενικά µέσα από τον φαύλο κύκλο
των υψηλών δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων. Πρέπει να επενδύσουµε άµεσα και σοβαρά,
ως χώρα, σε µια νέα αντίληψη ως προς την ανάπτυξη και την παραγωγή και να ξεπεράσουµε αυτήν τη στασιµότητα. Οφείλουµε να δώσουµε περισσότερη έµφαση στην έρευνα,
στην καινοτοµία και στην ποιότητα, στη γνώση, στις νέες τεχνολογίες, στην αναβάθµιση
του ανθρώπινου δυναµικού και στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας. Οφείλουµε να στηρίξουµε νέες πρωτοβουλίες σε τοµείς που θα κρίνουν το στοίχηµα της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια. Η ανάταξη όµως της οικονοµίας πρέπει επίσης να περιλάβει και τολµηρές µεταρρυθµίσεις για τον περιορισµό της
γραφειοκρατίας και την απελευθέρωση κρίσιµων τοµέων, όπως οι µεταφορές, η ενέργεια
και τα κλειστά επαγγέλµατα, προκειµένου να διευρυνθούν και να ενισχυθούν οι ήδη υπάρχουσες δυνάµεις της οικονοµίας.
Αξιοσηµείωτη είναι και η άποψη ότι, για να διασφαλισθεί η µακροχρόνια ανάπτυξη στην
χώρα µας, πρέπει να αλλάξει το αναπτυξιακό της πρότυπο (Στουρνάρας Ιωάννης & Αλµπάνη Μαρία). Οι συγγραφείς, στο πρότυπο ανάπτυξης που προτείνουν, αναφέρουν ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές σε τέσσερις άξονες:
1) στη συνολική προσφορά (ενίσχυση ανταγωνιστικότητας)
2) στη δοµή της συνολικής ζήτησης (µακροοικονοµική προσαρµογή)
3) στο κοινωνικό κράτος
4) στους θεσµούς και στο κράτος δικαίου.
Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι καταλύτης και «κλειδί» για την ανάπτυξη είναι η αν220
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ταγωνιστικότητα. Εκεί λοιπόν πρέπει να στοχεύσουν, ως επί το πλείστον, και οι µεταρρυθµίσεις
που πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη, χωρίς όµως να ξεχνάµε και τους υπόλοιπους τρεις
άξονες.

4) Πράσινη Ανάπτυξη: προτεραιότητα για την ανάπτυξη
Οι δράσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω από τη µια είναι προκλήσεις και επιτακτικές
ανάγκες για να αναπτυχθεί η οικονοµία µας, αλλά από την άλλη είναι και τροφή για δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών.
Οι πρώτες επιχειρηµατικές ευκαιρίες που διαφαίνονται ξεκάθαρα είναι αυτές που σχετίζονται µε την πράσινη ανάπτυξη, η οποία είναι µια βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα.
Η στροφή προς το περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε στρατηγικές αποφάσεις για
µεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας και παραγωγή της από ανανεώσιµες πηγές, την ενίσχυση της απελευθέρωσης του εµπορίου, καθώς και την αναβάθµιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών σε παραδοσιακούς και νέους τοµείς (µεταφορές, γεωργική βιοµηχανία τροφίµων, ΤΠΕ και βιοτεχνολογία).
Αξιοπρόσεκτη είναι και η επισήµανση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ύστερα από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2009/28/EC για την προώθηση της χρήσης των ΑΠΕ στην
Ε.Ε.), που αναφέρει ότι τα βιοκαύσιµα, η αιολική και ηλιακή ενέργεια, η γεωθερµία, η κατασκευή ενεργειακών κτιρίων, οι βιώσιµες τεχνολογίες κ.ά., είναι σηµεία που θα δηµιουργήσουν νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και θα δώσουν ώθηση στην οικονοµία της χώρας
µας. Βέβαια η πράσινη ανάπτυξη είναι και ένας από τους στόχους που έχει βάλει η Ε.Ε.
για την επόµενη δεκαετία (στόχοι για το 2020). Οπότε, καταλαβαίνουµε ότι η πράσινη επιχειρηµατικότητα θα παρουσιάσει βέβαιη άνθηση στα χρόνια που έρχονται και γύρω της
θα δηµιουργηθούν πολλές νέες ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας.

5) Καινοτοµία-Τεχνολογία-Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Ένα άλλο κοµµάτι που µπορούµε µε σιγουριά να πούµε ότι θα σηµειώσει ανάπτυξη στην
επόµενη δεκαετία είναι αυτό της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας. Το διαδίκτυο έχει µπει
για τα καλά στην ζωή όλων µας και η διαδικτυακή αγορά, όπως έχει ονοµασθεί, είναι το
µέλλον για πολλές επιχειρήσεις. Η Google, το ebay, η Amazon, το Facebook είναι µερικά παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι το διαδίκτυο δηµιουργεί ευκαιρίες.
Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε δελτίο Τύπου του ΙΟΒΕ, στο European innovation scoreboard, το 2007, η καινοτοµική επίδοση της Ελλάδας βρισκόταν σε πολύ χαµηλά επίπεδα συγκρινόµενη µε άλλες χώρες, και συγκεκριµένα καταλάµβανε την 20ή θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Η χώρα µας βρίσκεται ακόµη σε χαµηλά επίπεδα, γεγονός που δείχνει ότι ο τοµέας αυτός αν αξιοποιηθεί κατάλληλα θα έχει αρκετές ευοίωνες προοπτικές.
Επίσης, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι νέες πρωτοβουλίες µπορούν σε µεγάλο βαθµό να µας βοηθήσουν να βγούµε από το αδιέξοδο. Η καινοτοµία πάντα δηµιουργεί νέες
221
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ευκαιρίες για κάτι διαφορετικό, για κάτι καινούργιο. Οπότε, αναµφισβήτητα το ηλεκτρονικό επιχειρείν και γενικά η τεχνολογία και η καινοτοµία είναι κρίσιµοι τοµείς για την ανάπτυξη και την πορεία της οικονοµίας µας και γι’ αυτό και ένα µεγάλο µέρος της προσοχής µας θα στραφεί προς τα εκεί στο άµεσο µέλλον.

6) Μέσα που διαθέτουµε σήµερα
Όποιες όµως κι αν είναι οι δράσεις για την ανάπτυξη της χώρας µας, όποιοι αν είναι οι
τοµείς που θα επωφεληθούν, το σίγουρο είναι ότι για να φτάσει κάποιος ψηλά πρέπει να
θέσει γερές βάσεις. Αυτό είναι που λείπει σήµερα από την Ελλάδα και αυτό είναι και σε
γενικές γραµµές το δύσκολο κοµµάτι που θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να επικεντρωθούµε
σήµερα. Καλό είναι να θέτουµε στόχους και να κάνουµε προβλέψεις και σενάρια για το µέλλον, αλλά αυτό που πρέπει να δούµε σήµερα είναι τι δυνάµεις έχουµε και τι µπορούµε πρακτικά να διορθώσουµε προκειµένου να βάλουµε τις βάσεις για την αυριανή ανάπτυξη.
Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµικών, και συγκεκριµένα το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, µπορούµε βραχυπρόθεσµα και σε
διάστηµα έως το 2013 να διαπράξουµε συγκεκριµένες µεταρρυθµίσεις που θα µας βγάλουν από το αδιέξοδο. Οι µεταρρυθµίσεις αυτές αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των
δηµόσιων οικονοµικών, την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, την ενίσχυση της
ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα, τη δηµιουργία ενός πιο αποτελεσµατικού δηµόσιου τοµέα, καθώς και κάποιες οριζόντιες παρεµβάσεις. Αν εφαρµοστούν κατάλληλα οι µεταρρυθµίσεις αυτές, θα ενισχυθεί γενικά το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα και θα δηµιουργηθεί ένα πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση.
Η χώρα µας όµως διαθέτει και ένα πλήθος προγραµµάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων γενικά.
∆εσπότης των προγραµµάτων αυτών είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (2007-2013). Το ΕΠΑΕ αποτελεί τον διάδοχο του ΕΠΑΝ,
του βασικού δηλαδή Επιχειρησιακού Προγράµµατος διαρθρωτικών παρεµβάσεων από το
3ο ΚΠΣ. Πρόκειται για το πλαίσιο που ορίζεται από δύο κείµενα οικονοµικής στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης: α) Το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ), και β)
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Σχετικά µε το πρώτο, το ΕΠΑΕ αναλαµβάνει
να προωθήσει τόσο τον στόχο της αύξησης της παραγωγικότητας µέσω της προώθησης
της Κοινωνίας της Γνώσης, όσο και τον στόχο της βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Σχετικά µε το δεύτερο, το ΕΠΑΕ κινείται στο πλαίσιο θεµατικών προτεραιοτήτων
όπως η προώθηση της γνώσης και της καινοτοµίας και η βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος για την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Είναι φανερό λοιπόν ότι το ΕΠΑΕ είναι ένα γερό εργαλείο στα χέρια της ελληνικής οικονοµίας που µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας.
Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σηµείο ότι το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) της περιόδου 2007-2013 ανέρχεται σε ύψος 26,2 δισ. ευρώ συγχρηµατοδοτού222
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µενων δηµόσιων δαπανών και θα αποτελέσει τον βασικό χρηµατοοικονοµικό φορέα για
την υποστήριξη των προτεραιοτήτων της «πράσινης οικονοµικής ανάπτυξης», σύµφωνα
µε το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Ιανουάριος 2010).
Εκτός όµως των δύο παραπάνω που είναι καταλυτικής σηµασίας, υπάρχουν και πολλά άλλα
µέσα που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα σήµερα. Συνοπτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
• Το πρόγραµµα ΤΕΜΠΜΕ για δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
• Τα «κουπόνια καινοτοµίας» σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την αγορά καινοτόµων
συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από δηµοσίους φορείς καινοτοµίας.
• Το Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ» για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων.
• Τα προγράµµατα ενίσχυσης της γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας.
• Τα Cluster Μικροηλεκτρονικής, για την ενίσχυση επιχειρήσεων, ερευνητικών και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό.
•Τα Προγράµµατα «Πράσινες Υποδοµές 2009», «Πράσινη Επιχείρηση 2009» και «Μετεγκατάσταση 2009», για την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης.
• Τα προγράµµατα «Σύγχρονη Επιχείρηση 2009», «∆ιαπιστευτείτε 2009» και «Στηρίζω 2009» της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του υπουργείου για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Τα προγράµµατα, «Εξελίσσοµαι 2009», «Πρωτοτυπώ 2009» και «Μετοικώ 2009».
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι σήµερα ο ελληνικός επιχειρηµατικός κόσµος διαθέτει τα µέσα
για να βελτιωθεί. Αυτό που µένει είναι να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα και να υπάρχει ως
κοινός στόχος η ανάπτυξη και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αν επιτευχθεί αυτό,
θα έχουµε κάνει ένα µεγάλο και καθοριστικό βήµα για την ανάπτυξη της οικονοµίας µας.

7) ∆ηµόσιο Χρέος
Τέλος, κρίθηκε σκόπιµο να γίνει µια συνοπτική αναφορά και στο θέµα του δηµόσιου
χρέους της ελληνικής οικονοµίας. (Παράρτηµα 2ο). Αν αυτό το χρέος δεν διακανονιστεί,
η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας είναι σε κίνδυνο. Γι’ αυτό η κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει µια ολοκληρωµένη προσπάθεια µεταρρύθµισης του φορολογικού συστήµατος προς
ένα δικαιότερο και πιο διαφανές σύστηµα έτσι ώστε να διευκολυνθεί η φορολογική συµµόρφωση και να αυξηθούν τα έσοδα. Τέτοιες µεταρρυθµίσεις είναι οι προσπάθειες για την
απλούστευση του συστήµατος και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε την εξάλειψη
των φοροαπαλλαγών, συµβάλλοντας έτσι στην αύξηση των εσόδων και στην ενίσχυση της
φορολογικής συµµόρφωσης. Οι φορολογικές αυτές µεταρρυθµίσεις θα συνοδευτούν από
µια διαρκή προσπάθεια για την ενίσχυση των ικανοτήτων εντοπισµού και καταπολέµησης
της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής.

8) Συµπέρασµα
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Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση µπορεί να έφερε στην επιφάνεια σοβαρά προβλήµατα και αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, αλλά το µέλλον αυτής προβλέπεται ως έναν
µεγάλο βαθµό ευοίωνο. Οι µεταρρυθµίσεις και τα µέτρα σε επίπεδα συνολικής προσφοράς
(ενίσχυση ανταγωνιστικότητας), συνολικής ζήτησης (µακροοικονοµική προσαρµογή), κοινωνικού
κράτους, θεσµών και κράτους δικαίου είναι τρόποι για να αντιµετωπίσουµε τον σηµερινό εκτροχιασµό, και η Ελλάδα διαθέτει τα µέσα αρκεί να τα εκµεταλλευτεί κατάλληλα µε όραµα την
ανάπτυξη. Το σίγουρο είναι ότι µέσα στην επόµενη δεκαετία η οικονοµία της χώρας µας θα
έχει µπει σε µια τροχιά ανοδικής πορείας, µε την πράσινη επιχειρηµατικότητα και την τεχνολογία
να δεσπόζουν στη δηµιουργία επιχειρηµατικών ευκαιριών.

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ο
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140
130
Κατασκευές

120
110
100
90
80
70
60
50
2001

Πηγή: ΙΟΒΕ

224

2003

2005

2007

Σεπ. 08

Νοε. 08

Ιαν. 09

Μαρ. 09

Μαι. 09

Ιουλ. 09

Σεπτ. 09 Νοεµ. 09

16os 55-239-(2):Layout 1

5/19/10

6:53 PM

Page 225

∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών - Λιανικό Εµπόριο
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∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών - Υπηρεσίες
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Πηγή: ΙΟΒΕ

Στοιχεία έρευνας καταναλωτών για την οικονοµική κατάσταση του νοικοκυριού τους
(µέσος όρος Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2009)
Έχουµε χρεωθεί 11%
Αντλούµε από τις
αποταµιεύσεις µας 9%

Αποταµιεύουµε πολύ 3%

Αποταµιεύουµε λίγο 26%

Μόλις τα βγάζουµε πέρα 51%

Πηγή: ΙΟΒΕ
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Βραχυχρόνιοι ∆είκτες Οικονοµικής Συγκυρίας
Έτος

∆είκτης Οικ/κού Κλίµατος ∆είκτες Επιχειρηµατικών Προσδοκιών (Ελλάδα)
Ε.Ε.-27
101
94.9
93.2
102.5
99.4
108.4
110.8
90.67
86.9
79.6
73.2
66.4
63.2
60.8
60.4
64
67.9
71.1
75
81
82.6
86
87.9

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dec-08
Jan-09
Feb-09
Mar-09
Apr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09

Ελλάδα
107.6
98.9
93.2
102.9
89.3
103.1
108
89
86
75.9
69.6
57.9
55.4
46.8
42.9
46.3
49.5
59
57.2
59.2
63.8
71.7
66.4

Βιοµηχανία
101.9
101.2
97.9
99.1
92.6
101.5
102.8
91.9
92.2
83.9
76.8
69.4
68.2
62.8
63.8
68.9
71
76
73.8
75.5
80.4
79.4
74.8

Κατασκευές
114
114
115
81.5
63
91.1
92.5
95.2
90
90.9
78.7
73
65
68.3
59.1
63
52.8
69
67.4
61.4
67.6
71.6
72.4

Λιαν.Εµπόριο
92.2
93.3
102
104.8
96.8
110.8
120.8
102.5
95.3
88.7
77.1
66.5
65.3
61.9
60.2
64.5
80.7
90.4
91.4
88.5
91.4
99
91.1

∆είκτης Κατ/κής Εµπιστοσύνης

Υπηρεσίες
105.8
82.8
85.5
94.6
93.6
103.7
106.6
97.8
96.7
92.4
84.6
65.7
62.6
64.5
66
66.7
73.2
75.3
73.7
75.8
68.4
72.4
71.8

(Ελλάδα)
-26
-28
-39
-26
-34
-33
-29
-46
-50
-57
-55
-56
-48
-55
-56
-51
-50
-45
-49
-45
-39
-27
-38

Πηγή ΙΟΒΕ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο
Χρέος γενικής κυβέρνησης (% ΑΕΠ)
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10) Βιβλιογραφία
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• Στουρνάρας Ι., Αλµπάνη Μ., Η ελληνική οικονοµία µετά την κρίση: Αναζητώντας ένα
νέο αναπτυξιακό πρότυπο, Εκδόσεις ΙΟΒΕ, Νοέµβριος 2008
• Ιωαννίδης Σ., Τσακανίκας Α., Χατζηχρήστου Σ., Η επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της
κρίσης. Η έρευνα του GEM 2008-2009, ΙΟΒΕ, Νοέµβριος 2009
• Ιωαννίδης Σ., Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηµατικότητας:
2007-2013, Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας ΙΟΒΕ, Νοέµβριος 2007
• ΕΒΕΑ, Πράσινη Επιχειρηµατικότητα: Ενέργεια και απασχόληση, Ινστιτούτο Ενέργειας,
Συµπεράσµατα από ηµερίδα, Ιούλιος 2009
• Μανιάτης Ι., Πράσινη Ανάπτυξη και Επιχειρηµατικότητα: Η µοναδική ευκαιρία µέσα στην
κρίση, Κείµενο από παρουσιάσεις, 2009
• Υπουργείο Οικονοµικών, Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, Αθήνα, Ιανουάριος 2010
• ΙΟΒΕ, Επιστολή προς τον πρωθυπουργό για την οικονοµία, Ιανουάριος 2010
• ΙΟΒΕ, Η ελληνική οικονοµία 4/09, Τριµηνιαία έκθεση, Αρ. Τεύχους 58, ∆εκέµβριος 2009
• ΙΟΒΕ, Καινοτοµία και Κλάδοι Υψηλής Τεχνολογίας, ∆ελτίο τύπου, Αθήνα, 2009
Άρθρα:
• Από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη, Καρζής Φοίβος, ∆εκέµβριος 2009
• Μείωση ελλείµµατος µε περιστολή της κρατικής σπατάλης, Ζήρας Βασίλης
• ∆ύσκολες ισορροπίες την επόµενη µέρα της κρίσης, The economist
• Νέο µοντέλο ανάπτυξης και αξιοποίησης ευκαιριών µετά την κρίση, Ζαίρης Αντώνης
• Μεταµορφώνοντας την κρίση σε επιχειρηµατική ευκαιρία, Borton D., Newell R., Wilson G.
• Αντίδοτο στην κρίση η ανάπτυξη, Χριστοδουλάκης Νίκος
∆ιαδικτυακοί τόποι:
• www.iobe.gr
• www.esyne.gr
• www.neagenia.gr
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Εκπαιδευτικά ιδρύµατα που συµµετείχαν
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε - ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΙΕΚ ΞΥΝΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΒΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΠΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MBA INTERNATIONAL)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
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ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ MSc ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ BUSINESS ECONOMICS-FINANCE AND BANKING
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ
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ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
DEI COLLEGE
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ MA INTERNATIONAL MANAGEMENT MARKETING
ICBS - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ KINGSTON UNIVERSITY
ICBS
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
IST STUDIES
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
και στο
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Β'
THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
και ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
UNIVERSITY OF READING
BSc Economics
UNIVERSITY OF READING
BSc Economics & Accounting
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παράρτηµα
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Επιτροπές Αξιολόγησης*
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2009
∞µƒ∞ª√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∞£∞¡∞™√À§∏™ £∞¡∞™∏™
∞§∂•∞∫∏™ ¶∞¡∞°πø∆∏™

¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ (2001-2002)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ALTEC A.E. (2000-2001)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ ∞ıËÓÒÓ,
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1998-1999)
∞§∂•π√À ª∞ƒπ∞
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫∂ (2002-2003)
∞§√°√™∫√Àº∏™ °πøƒ°√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1996-1997)
∞¡∞§À∆∏™ ¡π∫√™
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ (1999-1998)
∞ƒ∞¶√°§√À ∆∞∫∏™
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ American Express Bank (1994-1995)
µ∞ƒ∞°∫∏ ∂§∂¡∏
∂È¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜-Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™EB (1995-1996)
µ∂∆∆∞™ ¡π∫√§∞√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈÛÙ‹ÌË˜
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2002-2003)
°π∞¡¡√¶√À§√™ ª∞ƒπ¡√™
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Alpha ∆Ú¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜ (1996-1997)
°√À§∞¡¢ƒ∏ ¡π∫∏
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ (1999-2000)
¢∞™∫∞§√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ∞.∂. (2002-2003)
¢EN¢PINO™ °IANNH™
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ OAE¢ (2006-2007)
£EO¢øPO¶OY§O™ ™¶YPO™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E. (2004-2005)
∫∞ƒ∞ª∞¡√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∂¶π£∂øƒ∏™∏™
(1994-2002)
∫π¡∆∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
¶Ú‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1995-1996)
∫√§§π¡∆∑∞™ ∆ƒÀºø¡∞™
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2001-2002)
∫√À∫π∞¢∏™ °π∞¡¡∏™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·Ó/ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡
ªÂÛÔÏ¿‚ËÛË˜ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜ (1997-1998)
∫√À∫§∂§∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ¶ÚÔﬁ‰Ô˘ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ
√Ì›ÏÔ˘ µπ√Ã∞§∫√ ∞.∂. (2007-2008)
KOYNENAKH - EºPAIMO°§OY ™OºIA ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ VIVODI TH§E¶IKOINøNIE™ A.E.
(2008-2009)
∫Àƒπ∞∫√¶√À§√™ √¢À™™∂∞™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™EB (2003-2004)
§YM¶EPAKH ANTI°ONH
K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (2006 - 2007)
ª∞¡√™ °π∞¡¡∏™
°ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ ∂ÓÒÛÂˆ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ∆Ú·Â˙ÒÓ(1998-1999)
ª∞ƒπ¡√¶√À§√™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ
∂ÚÂ˘ÓÒÓ, ÚÒËÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™EB (1994-1995)
ª√Àƒª√Àƒ∞™ πø∞¡¡∏™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ (2005-2006)
ª√À™π√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏﬁÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ
Î·È ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙË˜ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ (2007 - 2008)
* OÈ ·Ó·ÁÚ·ÊﬁÌÂÓÂ˜ È‰ÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙË ¯ÚÔÓÈÎ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙË˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
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Ã∞§∫π∞™ Ãƒ∏™∆√™
Ã∞™™π¢ πø∞¡¡∏™
Ãƒπ™∆√º√ƒ∞∫√™ ªπÃ∞§∏™
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¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding A.∂.
(2003-2004)
Γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του Οµίλου
της Εθνικής Τράπεζας (2008-2009)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ EÈ¯Â›ÚËÛË˜ AÂÚ›Ô˘ A.E. (2004-2005)
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ EUROBANK (1995-1996)
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE, K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
(2004-2005), (2005-2006), (2006-2007), (2007-2008)
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
∆Ú¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ∞.∂. (2007 - 2008)
OÈÎÔÓÈÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ NÂÔ¯ËÌÈÎË˜ - §.B. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ABEE (2006 - 2007)
∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. (2007 - 2008)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (1996-1997)
∞ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2003-2004)
M¤ÏÔ˜ ¢.™. ∞.∂. ∆ÛÈÌ¤ÓÙˆÓ ∆ÈÙ¿Ó (1999-2000)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞.∂. ∆ÛÈÌ¤ÓÙˆÓ ∆ÈÙ¿Ó (2006 - 2007)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °™∂∂ (1997-1998)
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ (2000-2001)
Αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος (2008-2009)
∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞.∂. µπ√™ø§ (1994-1995)
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ∂¶π£∂øƒ∏™∏™ (1994-1999)
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÃËÌÂ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ,
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›·
ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (1999-2000)
Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπηστηµίου Αθηνών (2008-2009)
∆ιευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E. (2008-2009)
ÀÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (1998-1999)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜ (2001-2002)
∫·ıËÁËÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ (2001-2002)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘ (2005-2006)
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest ∞∂µ∂ (2005-2006)
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KÚ‹ÙË˜ (2004-2005)
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∂µ∂∞ (2002-2003)
∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛﬁ‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ (2000-2001)
∫·ıËÁËÙ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (1994-1995)
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens A.E., ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
√Ì›ÏÔ˘ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ SIEMENS ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (2000-2001)
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Θέµατα
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2009
1Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1994-1995

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ™∆√ •∂∫π¡∏ª∞ ∆√À 21Ô˘ ∞πø¡∞
ª∏¡Àª∞∆∞ ∞¶√ ∆√À™ ¡∂√À™

2Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1995-1996

∏ ¢π∂£¡√¶√π∏™∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡

3Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1996-1997

∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ KAI ∏ √π∫√¡√ªπ∫∏
& ¡√ªπ™ª∞∆π∫∏ ∂¡ø™∏ ∆∏™ ∂Àƒø¶∏™

4Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1997-1998

√ ∞¡£ƒø¶π¡√™ ¶∞ƒ∞°ø¡ ™∆∏ ™À°Ãƒ√¡∏ ∂§§∏¡π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏

5Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1998-1999

∆∞ ª∂™∞ ™À¡∞§§∞°ø¡ ™∆√¡ 21Ô ∞πø¡∞

6Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

1999-2000

∞¡∞¶∆À•∏ KAI ¶∂ƒπµ∞§§√¡ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

7Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2000-2001

∏ ∆∂Ã¡√§√°π∞ ∆ø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπø¡ KAI ∏ ¡∂∞ √π∫√¡√ªπ∞
™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

8Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

∏ ∂¶π¢ƒ∞™∏ ∆ø¡ √§Àª¶π∞∫ø¡ ∞°ø¡ø¡ ∆√À 2004
™∆∏¡ √π∫√¡√ªπ∫∏ ¢ƒ∞™∆∏ƒπ√∆∏∆∞ ∆∏™ Ãøƒ∞™

2001-2002
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¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2002-2003

∂∆∞πƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏ ∂À£À¡∏: ∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ø™ ∫∞§√™ ¶√§πT∏™

10Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2003-2004

∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ KAI ¶∞ƒ∞¢√™∏

11Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2004-2005

¶OIOTHTA ZøH™ ™THN E§§A¢A TOY 21Ô˘ AIøNA

12Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2005-2006

∏ ™Àªµ√§∏ ∆ø¡ ∂§§∏¡π∫ø¡ ¶√§À∂£¡π∫ø¡ ∂∆∞πƒ∂πø¡
™∆∏¡ ∞¡∞¶∆À•∏ ∆∏™ Ãøƒ∞™ ª∞™

13Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2006-2007

∂∫¶∞π¢∂À™∏ - ∂¶∞°°∂§ª∞∆π∫∏ ∫∞∆∞ƒ∆π™∏
∫∞π ∞¶∞™Ã√§∏™∏

14Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2007-2008

OIKONOMIA KAI ¶EPIBA§§ON
™THN E§§HNIKH ¶PA°MATIKOTHTA

15Ô˜

¶∞¡∂§§∏¡π√™ º√π∆∏∆π∫√™ ¢π∞°ø¡π™ª√™

2008-2009

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Χορηγοί
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2009
∞¡∆π¶ƒ√™ø¶Eπ∞ ∆∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™
∂¶π∆ƒ√¶∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
∞™∆∏ƒ ∞™º∞§∂π∂™
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ¡∂∞™ °∂¡π∞™
°∂¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
¢π∏¡∂∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞.∂.
∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO
EK¢O™EI™ E™TIA
∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏
∂§°∂∫∞
E§§HNIKA ¶ETPE§AIA
∂§§∏¡π∫∏ ∂∆∞πƒπ∞ ¢π√π∫∏™∂ø™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (∂∂¢∂)
∂ΛΛΗΝΙΚΗ Ε¡ø™∏ ∆ƒ∞¶∂∑ø¡
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
∂•√¶§π™ª√™ ¢ƒ∞™∏™ POLO
∂À¢∞¶
∏§π√¶√À§√À-∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À
HPAK§H™ ANøNYMH °ENIKH
ETAIPIA T™IMENTøN
π√µ∂
MOTO¢YNAMIKH
OIKONOMIKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN
™TAYPO™ ¢HMA™
ME§O™ TH™ EYPø¶A´KH™ E¶ITPO¶H™
∆π∆∞¡
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶π™∆∂ø™
∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
∆ƒπ∞ ∂æπ§√¡
T™IMENTA XA§Yæ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
240

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
À¶√Yƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™
∫∞π £ƒ∏™∫∂Àª∞∆ø¡
ºø∫∞™ – ¶√§À∫∞∆∞™∆∏ª∞∆∞
Ãƒ∏ª∞∆π™∆∏ƒπ√ ∞£∏¡ø¡
ADIDAS
∞π∆ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
AI∂SEC
AEGEAN AIRLINES
ALBA
ALPHA BANK
ANEK LINES
BALLANTINE’S
BP HELLAS
CRISTIAN DIOR
COCO-MAT
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EFG EUROBANK ERGASIAS
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HEWLETT PACKARD HELLAS

i-learn Academy
INFO-QUEST
INTERAMERICAN √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
INTRACOM √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
IST STUDIES
JADE HELLAS
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KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
PANAFON
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX
REUTERS
S&B µπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫∆∞ ∞.∂.

Page 241

SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
XIOSBANK

Χορηγοί
Επικοινωνίας
∞£∏¡∞ 9,84
∞¡∆1 RADIO 97,5 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂∫ºƒ∞™∏ 92,4 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
∂ƒ∆3
∏Ã√™ 90,9 (§¿ÚÈÛ·)
KA£HMEPINH ÂÊËÌÂÚ›‰·
KAPIEPA ÂÊËÌÂÚ›‰·
¶∞¡√ƒ∞ª∞ 9,84 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
¶A¶A™øTHPIOY
¶√§π™ 88,6 FM
ACTIONGLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ∆∏§∂√ƒ∞™∏
ASTRA RADIO 93,2 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
BLUE FM 92,6 (∆Ú›ÔÏË)
CLASSIC FM 96,14 (£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË)
COOL FM 106,8 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
COSMOS FM 90,7 (∞ÁÚ›ÓÈÔ)
FLY FM 95,9 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
GREEKBOOKS

HELLASTAT
JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
KISS FM 92,2 (¶¿ÙÚ·)
METRO 89,2 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NEO ƒ∞¢π√ºø¡√ 102,3 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NITRO RADIO 102,5
POWER 100,2 (µﬁÏÔ˜)
RADIO DJ 105 (∞ÚÎ·‰›·)
RADIO IN 93,1 (πˆ¿ÓÓÈÓ·)
RADIO1 FM 88 (ƒﬁ‰Ô˜)
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (¶¿ÙÚ·)
STUDIO 19 101,9 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
SUPER B TV (¶¿ÙÚ·)
UNIVERSITY PRESS
TOP FM 105 (ÕÚÙ·)
TOP FM 98,9 (Ã›Ô˜)
ZHTEITAI.GR
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1994 - 1995 ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ Oµ∂ Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ M·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ I‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ EÚÂ˘ÓÒÓ Î·È ÚÒËÓ ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ T¿ÎË˜ AÚ¿ÔÁÏÔ˘
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ American Express Bank
ñ ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜
EÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. BIO™ø§
ñ Iˆ¿ÓÓË˜ X·ÛÛ›‰
K·ıËÁËÙ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô MÂÁ¿ÏË BÚÂÙ·ÓÓ›·
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1995 - 1996 ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ∆ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ‚Ú¿‚Â˘ÛË˜ ÙÔ˘ ¢Â‡ÙÂÚÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
™ÙÔ Ì¤ÛÔ Ô ÙﬁÙÂ ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶·È‰Â›·˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ AÓ‰Ú¤·˜ KÈÓÙ‹˜
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ EÏ¤ÓË B·Ú¿ÁÎË
EÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ - Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ N›ÎÔ˜ N·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
°ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Eurobank
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: M¤Á·ÚÔ Athenaeum
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1996 - 1997 ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

√π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™

∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™

°π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™

¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA)
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞
™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™
∞¡∞¶∆À•∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
CBS STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT
DEREE COLLEGE

ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡
∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

244

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂, §.
¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜, ∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆.
°È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ °ÂÓÈÎﬁ˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜
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1997 - 1998 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™

∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡
™∆∂§∂Ãø¡
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
π∂∫ øª∂°∞

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA)
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√
¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™

§∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡
∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™

°∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡
IST STUDIES

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™

√π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π
Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞

°∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π Ã∞§∫π¢√™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π
∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™
¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ
ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999 ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞

Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡
∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

°ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

£∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™

ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™

∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™

¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞
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∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À
π∂∫ øª∂°∞
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¢Ú˘˜
Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
°ÂÓÈÎﬁ˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
YÔ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000 ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞

ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™

™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À
™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

°∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏

§∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™

∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™
£∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™
™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏

∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡
™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡
∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
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∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, π¿ÛÔÓ·
™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
K·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·
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2000 - 2001 ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™

¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡
∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™

ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √¢∂
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™
∆∂π §∞ƒπ™∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞

∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™
KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™

ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

£∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™

¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °.
¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È
A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘, ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂. Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens
ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Ì¤Á·ÚÔ, ·›ıÔ˘Û· 13
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2001 - 2002 ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™

ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏

∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™
∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡,
ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ & ¢π∂ƒª∏¡∂π∞™
π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS
AND MANAGEMENT STUDIES
THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜
∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔ
ÓÙÈÛÌÔ‡ AıËÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003 ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™
¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™

¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡
√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√
°∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏

∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™
∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™
ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
§π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™
™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
§∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™
∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡
Ãøƒ√∆∞•π∞™, ¶√§∂√¢√ªπ∞™
∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹ E˘ı‡ÓË,
¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE, ¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·,
Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
AÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™

∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™

ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™
ΚΑΙ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

§√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√
∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
Ã∞∆∑π∫√À ª∂§¶√ª∂¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™
∫∞π ∆∂Ã¡√§√°π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ,
Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
Ô ‰Ú µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜, ·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA,
Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
AÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005 ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies, P·Ê·‹Ï
Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Siemens, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ
ÙË˜ Quacquarelli Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE
Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
¶Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ŒÎ‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏

Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™

∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡
™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∫√Àº√™ £øª∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™
∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

•∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
∆∂π ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√
º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™
™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™

∆∞§πª∏ √§°∞

∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™
∫∞π ¢π√π∫∏™∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡
∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

O°¢OO µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

™APPH™ NIKO§AO™

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√

ENATO µƒ∞µ∂π√

MOYPATI¢H™ ANTøNIO™

TIPIAKI¢OY °EøP°IA

KAKABA™ KøN™TANTINO™

∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN ∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TPITO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO µƒ∞µ∂π√

KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™

M¶E§T™IO™ ™TAMATH™

∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

TETAPTO µƒ∞µ∂π√

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√

KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA

M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH

∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™ ∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√

°EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™

KPHTI¢OY A§E•AN¢PA

∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

£EO§O°IKH ™XO§H
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

EKTO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√

T™AKANIKA E§I™ABET

XATZH°IANNH MAPIA

∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™
XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√

EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™

MYTH EYA°°E§IA

∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN
E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

NOMIKH ™XO§H
API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006 ∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂ Î·È
‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜
& ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ÂÈ‰ÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ÙÌ‹Ì· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank, ƒÔ‡Ï·
™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ & Ù‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È
‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹
·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë,
ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat,
™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹
¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ
˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹, ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞
EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜,
∞ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜,
¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜,
∂È‰ÈÎﬁ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂, K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

263

16os 205-240:Layout 1

5/20/10

11:56 AM

Page 264

ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & ∂π¢π∫√ ∂¶∞£§√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

™π°√Àƒπ∆∞ ∞™¶∞™π∞

¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÃƒÀ™√À§∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∂∆∑π∫∞ ∂πƒ∏¡∏

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ MARKETING & ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ƒπ∆™∞™ ¡π∫√§∞™

∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ΚΑΙ ¢π∞º∏ªπ™∏™
∆∂π ∞£∏¡∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
ª¶√À™¢∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ªπÃ∞§∏ ∂§∂¡∏

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ÃƒÀ™√™∆√ª√À ™√ºπ∞

ª∞ƒπ¡∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏

™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√Àƒ¢√À¶∞§√™ ™ø∆∏ƒπ√™

¢∏ª√¶√À§√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡
ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∆∑∞ƒ∞∫∏ ∞£∏¡∞

¶∞¶¶∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ & Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

™∞ƒƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞

∫√À∆™√À∫√™ ª∞ƒπ√™

∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™
∂£¡π∫√ ΚΑΙ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

™∆∞ª∞∆∂§∞∆√™ πø∞¡¡∏™

µ∞´§∞™ ¢π√¡À™π√™

∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™
ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™
∆∂π ¶∞∆ƒ∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√
¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√

¶√§À∑√™ Ãƒ∏™∆√™

§∞µƒ∞¡√™ °π∞°∫√™

∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡
ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

™Ã√§∏ π∞∆ƒπ∫∏™
∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√
∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∞º∂¡∆∞∫∏™ £∂ªπ™∆√∫§∏™

¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶∞¡∆∂§∏™

√π∫√¡√ªπ∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ & §√°π™∆π∫∏
IST STUDIES

∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√
¢√À∫∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡£∏
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂º∞ƒª√°ø¡
∆∂π ¢À∆π∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™
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2006 - 2007 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿):
°ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, ™‡ÚÔ
∆·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ª·ÚÈ¤ÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ ¶·È‰Â›·˜, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜
√ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ∆ÛÈÒÓÔ, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ New York College, §ÂˆÓ›‰· °ÔÙ˙¤, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ New York
College, ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÏÔÎÔ‡‚·ÚÔ˘, ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ
ÙË˜ Siemens A.E., ÃÚÈÛÙ›Ó· ∆Ú·˚ÙÔÚ¿ÎË, ˘Â‡ı˘ÓË ¶ÏËÚÔÊﬁÚËÛË˜ ∆ÂÎÌËÚ›ˆÛË˜ ÙË˜ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿ ∞.∂.
Î·È °ÂÒÚÁÈÔ ÃÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ IST/University of Hertfordshire

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ì¤ÏÔ˜ ¢.™. ∆ÈÙ¿Ó
ñ ∞ÓÙÈÁﬁÓË §˘ÌÂÚ¿ÎË,
Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ ¢ÂÓ‰ÚÈÓﬁ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜ √∞∂¢
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··‚·ÛÈÏÂ›Ô˘,
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ ¡ÂÔ¯ËÌÈÎ‹˜ – §.µ. §·˘ÚÂÓÙÈ¿‰Ë˜ ∞µ∂∂
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜,
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ÃÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√

¶∞§∞π√§√°√™ ∞¡∞™∆∞™π√™

∫Àƒπ∞∫π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√
¶∂∆ƒ√¶√À§√À ∞¡∞™∆∞™π∞
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√
∆™√À∫∞§∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√
µ∞™π§∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ºπ§ø¡ µ∞ƒµ∞ƒ∞

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ /
ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ª∞ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√
ƒ∞¶∆∏ ∞¡£∏
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

™√À§∆∞¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫∞¶¶∂ ™ø∆∏ƒπ∞

ƒ∏°∞™ πø∞¡¡∏™

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√

∫√§§π∞™ °∂øƒ°π√™

ª¶∂§∂™∞∫√™ §∞ª¶ƒ√™

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

¡π∫√§∞√À ∂À°∂¡π∞
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
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2007 - 2008 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά, γενικό γραµµατέα
ΥΠΕΧΩ∆Ε, ∆ηµήτρη Πλατή, γενικό γραµµατέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, πρόεδρο του Οµίλου economia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος,
πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών και κοσµήτορας
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου,
αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονοµικά του Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης,
αντιπρόεδρος ∆.Σ. και διευθύνων σύµβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης,
διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών οµίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας,
ειδικός σύµβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ.
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√

O°¢OO µƒ∞µ∂π√

ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√
ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ

ENATO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ

TPITO µƒ∞µ∂π√

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

¢EKATO µƒ∞µ∂π√
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

TETAPTO µƒ∞µ∂π√
ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

EKTO µƒ∞µ∂π√
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Page 270

2008 - 2009 ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε τους: Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη,
πρόεδρο του Οµίλου economia, µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους των εταιριών-χορηγών του διαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
Πρόεδρος της Επιτροπής
• Θάνος Σκούρας,
καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών
Μέλη
• Σοφία Κουνεκάκη-Εφραίµογλου,
πρόεδρος & διευθύνουσα σύµβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.,
• Παύλος Μυλωνάς,
γενικός διευθυντής και οικονοµικός σύµβουλος του οµίλου της Εθνικής Τράπεζας,
• Αλέξανδρος Σαµαράς,
αρχιτέκτων και πρόεδρος του ∆.Σ. του Ελληνοαµερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
• Στέλιος Σταυρίδης,
διευθύνων σύµβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Ζάππειο Μέγαρο
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ΒΡΑΒΕΙΑ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
– ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ
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Οικονοµία – Επιχειρήσεις
Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης
Τα µυστικά των ισολογισµών
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα
Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
Επιχειρήστε... αγροτουριστικά
Made in China
Από το µηδέν… πώς θα δηµιουργήσετε µια
επιτυχηµένη επιχείρηση ξεκινώντας από την αρχή
Εκδόσεις The Economist
Το αλφαβητάρι του διαπραγµατευτή
Το αλφαβητάρι του επενδυτή
Εγχειρίδιο Ο Κόσµος σε Αριθµούς – 2007
Το αλφαβητάρι των οικονοµικών
Το αλφαβητάρι του διευθυντή
Επιτυχηµένες Καινοτοµίες
Ηθική των Επιχειρήσεων
Οδηγός Ιδεών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Εγχειρίδιο του Marketing
Εγχειρίδιο Στρατηγικής
Management – Marketing
Χάος, οι επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
E-mail πωλήσεις
Βρίσκοντας νέα εργασία µετά τα 50
Άσε µε ήσυχη!
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το εξαιρετικά αποτελεσµατικό σχέδιο Μάρκετινγκ
Το µικρό ΜΒΑ
∆ιαχείριση ανθρώπινου δυναµικού

Λευκώµατα
Ελλάδα, Λαµπερά & Μυστικά Νησιά / Greece, Star
& Secret Islands
Μαγική Ελλάδα | Magical Greece
365 Κινήσεις για να σώσουµε τον πλανήτη
Μίκης Θεοδωράκης: οι αφίσες µου
Μελίνα – Κυριακή για πάντα
Το ξενοδοχείο Mont Parnes: µια αρχιτεκτονική
ορεινή ιστορία

www.economia.gr

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οικονοµική - Επιχειρηµατική Ιστορία
Η ιστορία του αυτοκινήτου στην Ελλάδα,
εµπόριο και παραγωγή στη µέγγενη του κράτους
1894-1986
Ελληνικές Επιχειρήσεις από τον 20ό στον 21ο αιώνα
– Πρόσωπα και δραστηριότητες
Ολυµπιακοί Αγώνες και Επιχειρήσεις
Η Βιοµηχανία στο νοµό Μαγνησίας
Ναυτιλιακά κεφάλαια στην ξηρά

16ος economia ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Page 1

Επιχειρηµατικές ευκαιρίες
στην επόµενη δεκαετία
Υπό την αιγίδα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Με τη χορηγία του Ιδρύµατος Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Αθήνα 2010

