ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Management – Marketing
Καλώς ήρθατε στη Χώρα της Επιχειρηµατικότητας
Αυθεντίες του Μάνατζµεντ
Ηθική των Επιχειρήσεων, 2η έκδοση
Ευέλικτη εργασία, 4η έκδοση
Marketing 3.0, 2η έκδοση
Χάος, 2η έκδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Το αλφαβητάρι του διαπραγµατευτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του επενδυτή, 2η έκδοση
E-mail πωλήσεις
Βρίσκοντας νέα εργασία µετά τα 50
Άσε µε ήσυχη!
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Το αλφαβητάρι των οικονοµικών
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το Εξαιρετικά Αποτελεσµατικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
Το µικρό ΜΒΑ
∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Το αλφαβητάρι του διευθυντή
Οδηγός Ιδεών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Εγχειρίδιο του Marketing
Επιτυχηµένες Καινοτοµίες
∆οκίµια – Μαρτυρίες – Λογοτεχνία
Μίνως Ζοµπανάκης. Τραπεζίτης χωρίς σύνορα
Ελένη, 4η έκδοση
Βασίλης Βασιλικός – Νίκος Παπανδρέου. ∆υο συγγραφείς – Μία δεκαετία
Πολιτισµός, Επικοινωνία, Παγκοσµιοποίηση
Οµήρου Ιλιάδα
Οµήρου Οδύσσεια
Λευκώµατα
Ελλάδα, Λαµπερά & Μυστικά Νησιά (δίγλωσσο), 2η έκδοση
Μαγική Ελλάδα (δίγλωσσο), 2η έκδοση (σκληρό εξώφυλλο)
365 Κινήσεις για να σώσουµε τον πλανήτη, 2η έκδοση
Το ξενοδοχείο Mont Parnes. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες µου (δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες µου
(συλλεκτική δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μελίνα. Κυριακή για πάντα
Μεγάλη Βρεταννία. Ένα ξενοδοχείο-σύµβολο
Ποιότητα Ζωής, Προσωπική Ανάπτυξη
Ευτυχία. Μαθήµατα από µια Νέα Επιστήµη
Το θέµα δεν είναι τα λεφτά
Εξαιρετικό NLP
Ψηφιακή Γενιά. Πώς µεταµορφώνει τον κόσµο σας
Έξυπνες Απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις µιας συνέντευξης
Ο µόνος τρόπος να κάνεις κάτι... είναι να το κάνεις.
Ο Ακτιβιστής της αλλαγής
Βγάλε Λεφτά, γίνε ευτυχισµένος
100 συνταγές για ένα σώµα υγιές
100 συνταγές για ένα πνεύµα υγιές
Μικρό Βιβλίο για τη Γη
Μικρό Βιβλίο για τα Τρόφιµα
Μικρό Βιβλίο για το Χρήµα

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
που συµµετείχαν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL AT THE AMERICAN COLLEGE AT GREECE
DEREE - ΤΗΕ AMERICAN COLLEGE AT GREECE
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Οικονοµία – Επιχειρήσεις
Τα Logistics για την Ελλάδα του Αύριο
Η Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Μάχη των Χαρτών
Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Τελικά φταίει ο δηµοσιονοµικός πολλαπλασιαστής;
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μια σχέση αγάπης-µίσους, 2η έκδοση
Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης
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Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
Επιχειρήστε… αγροτουριστικά.
Made in China

20ός economia
Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός
Ανταγωνιστικότητα και Ελληνική Οικονοµία

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2014

www.economia.gr
sales@economia.gr

www.facebook.com/economiagroup
http://twitter.com/economiagroup
www.youtube.com/economiagr

www.economia.gr

Χορηγός Τόµου

Ολόκληρος ο τόµος του 20ού ∆ιαγωνισµού
έχει αναρτηθεί στο:
www.economia.gr | ∆ιαγωνισµός

20os 1-9:Layout 1

5/14/14

3:41 PM

Page 1

20os 1-9:Layout 1

5/14/14

3:41 PM

Page 2

20os 1-9:Layout 1

5/19/14

4:41 PM

Page 3

20ός economia
Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός
Ανταγωνιστικότητα και Ελληνική Οικονοµία

ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

www.economia.gr

Χορηγός Τόµου

Αθήνα 2014

20os 1-9:Layout 1

5/19/14

4:47 PM

Page 4

ISBN: 978-960-9490-32-0
© Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε. - Economia PUBLISHING
Αθήνα 2014
Παραγωγή: εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ – economia PUBLISHING
Συντονισµός - Επιµέλεια έκδοσης: Έφη Ανδρικοπούλου
Art & Design: Μάκης Χριστόπουλος, Ατελιέ Economia
Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ Α.Ε.
Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210- 3314.714, fax: 210-3252.283

www.economia.gr, sales@economia.gr
Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε µετάφραση ή σε άλλη διασκευή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη και του συγγραφέα.

20os 1-9:Layout 1

5/19/14

4:47 PM

Page 5

περιεχόµενα
Χαιρετισµός της εκδότριας του περιοδικού Οικονοµική Επιθεώρηση
και διευθύντριας του Οµίλου Economia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Οι Προηγούµενοι ∆ιαγωνισµοί, 1994-2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
20ός Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός, Χορηγοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Προφίλ Χορηγών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Επιτροπή Αξιολόγησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Βραβευµένες Εργασίες, Οµαδικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Πρώτο βραβείο: Πουρνή Παρασκευή, Σαραντοπούλου Βασιλική . . . . . . . . . . . . . . . 87
∆εύτερο βραβείο: Μυτιληναίου Ανεζίνα, Οικονόµου Μυρτώ,
Ρηγόπουλος Αριστείδης, Χάλαρης Αντώνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Τρίτο βραβείο: Καλόγηρος Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Σάββας,
Χατζηζήσης Βασίλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Τέταρτο βραβείο: Γεωργίου Ανδρέας, ∆ασκαλόπουλος ∆ηµήτρης . . . . . . . . . . . . 117
Πέµπτο βραβείο: Κόλλια Σοφία, Κόλλιας Κωνσταντίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Βραβευµένες Εργασίες, Ατοµικές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Πρώτο βραβείο: Χαγιά Γιαννούλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
∆εύτερο βραβείο: Καριεντίδου ∆ανάη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Τρίτο βραβείο: Αργυρού Μαρία-∆έσποινα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Τέταρτο βραβείο: Καραµήτσου Μαρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Πέµπτο βραβείο: Μοιρόπουλος Αλέξανδρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα που συµµετείχαν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

20os 1-9:Layout 1

5/14/14

3:41 PM

Page 6

20os 1-9:Layout 1

5/19/14

5:52 PM

Page 7

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

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
Με την ολοκλήρωση του φετινού φοιτητικού µας ∆ιαγωνισµού, που κλείνει
µε την τελετή απονοµής των βραβείων όπως κάθε Μάιο, συµπληρώνονται 20 ολόκληρα χρόνια από τότε που ξεκινήσαµε τον θεσµό αυτό για να γιορτάσουµε τα 60
χρόνια της «Οικονοµικής και Βιοµηχανικής Επιθεώρησης», όπως λεγόταν ακόµη
το περιοδικό µας.
Φέτος, λοιπόν, έχουµε διπλή γιορτή. Γιορτάζουµε:
- Μια ολόκληρη εικοσαετία κοντά στον φοιτητικό κόσµο, ακούγοντας µε προσοχή τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις της γενιάς του αύριο και προσπαθώντας να
γεφυρώσουµε το κενό που υπάρχει ακόµη στην ελληνική πραγµατικότητα µε τον
επιχειρηµατικό κόσµο, και παράλληλα
- Τη συµπλήρωση των 80 ετών αδιάκοπης κυκλοφορίας της Οικονοµικής.
Είµαστε ιδιαίτερα συγκινηµένοι γιατί έχουµε κρατήσει επαφή µε τους περισσότερους βραβευµένους µας και τους καµαρώνουµε σε θέσεις ευθύνης, στον επαγγελµατικό στίβο πια.
Είµαστε περήφανοι γιατί βρεθήκαµε σε επαφή µε τη νεολαία από κάθε γωνιά
της χώρας µας, µε πόρτες ανοιχτές για κάθε τριτοβάθµιο εκπαιδευτικό ίδρυµα χωρίς
διαχωρισµούς σε δηµόσια και ιδιωτικά. Τα τελευταία 4 χρόνια δεχθήκαµε και εργασίες στην αγγλική γλώσσα, µε το σκεπτικό ότι οι καλές ιδέες για την ελληνική
οικονοµία θα ήταν χρήσιµο να διαβαστούν και από ένα πλατύτερο κοινό εκτός συνόρων της χώρας µας. Για τους διακεκριµένους ανθρώπους που ανέλαβαν το δύσκολο έργο της βαθµολόγησης, σηµασία πάντα είχε –και έχει– η πρωτότυπη αλλά
και τεκµηριωµένη έκφραση των ιδεών σας.
7
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Ανατρέχοντας στις σελ. 9-49, θα ανακαλύψετε τον πλούτο και την ευρύτητα
των θεµάτων που κάλυψε ο ∆ιαγωνισµός µας όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία προκύπτουν από κάθε κλάδο της οικονοµίας, ανάλογα µε την επικαιρότητα των ζητηµάτων.
Το θέµα φέτος ήταν το σοβαρότερο και χρόνιο πρόβληµα της οικονοµίας µας,
που συµπυκνώνει όλα τα άλλα: η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας,
όπου βρισκόµαστε ακόµη πολύ χαµηλά στην παγκόσµια κατάταξη. Αυτό το πρόβληµα θα πρέπει να αντιµετωπίσει δυναµικά και µε νέες ιδέες και πράξεις η δική σας
γενιά.
Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω εγκάρδια για µία ακόµη φορά όλους όσοι µας συνόδευσαν µε αφοσίωση ως εδώ, ξοδεύοντας χρόνο και χρήµα. Ευχαριστώ επίσης
όλους τους χορηγούς, τα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης, τους οµιλητές και
όλους τους συµµετέχοντες φοιτητές. Και να υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουµε µε το
ίδιο πάθος να κάνουµε αυτό που αισθανόµαστε ότι χρειάζεται περισσότερο στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία: να βρισκόµαστε σταθερά δίπλα στον φοιτητικό κόσµο
και να διευκολύνουµε µε όσα µέσα διαθέτουµε την πληροφόρηση και την επικοινωνία τους µε την πραγµατική οικονοµία και τις δραµατικές ανάγκες της, φυσικά
και από τη δική τους προσωπική συνεισφορά.
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Χορηγοί
Πανελλήνιων Φοιτητικών ∆ιαγωνισµών
1994-2013
∞¡∆π¶ƒ√™ø¶Eπ∞ ∆∏™ ∂Àƒø¶∞´∫∏™
∂¶π∆ƒ√¶∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
∞™∆∏ƒ ∞™º∞§∂π∂™
AΣΦAΛEIAI MINETTA
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ¡∂∞™ °∂¡π∞™
°∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞∆∂π∞ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
°∂¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞
¢π∏¡∂∫∏™ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ ∞.∂.
EΘNIKH AΣΦAΛIΣTIKH
∂£¡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¡ (∂∂¢∂)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
∂•√¶§π™ª√™ ¢ƒ∞™∏™ POLO
∂À¢∞¶
∏§π√¶√À§√À-∫Àƒπ∞∫√¶√À§√À
HPAK§H™ ANøNYMH °ENIKH
ETAIPIA TΣIMENTΩN
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
π√µ∂
MOTO¢YNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
OIKONOMIKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN
ΣEΠE
™TAYPO™ ¢HMA™
ME§O™ TH™ EYPø¶A´KH™ E¶ITPO¶H™
∆π∆∞¡
∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶π™∆∂ø™
∆ƒ∞¶∂∑∞ ∆∏™ ∂§§∞¢√™
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∆ƒπ∞ ∂æπ§√¡
T™IMENTA XA§Yæ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ 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
AEGEAN BULK Co, Inc
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ALPHA BANK
ANEK LINES
ATTICA BANK
BALLANTINE’S
BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
BP HELLAS
CHIPITA
COCO-MAT
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HELLENIC MOTOR MUSEUM - CAPITOL ATHENIAN
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-LEARN ACADEMY
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INFO-QUEST
INTERAMERICAN √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
INTRACOM √ªπ§√™ ∂∆∞πƒEπø¡
INTRALOT
INDEPENDENT SCIENCE & TECHNOLOGY
COLLEGE
JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
PANAFON
PHARMATHEN
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR

RANK XEROX
REUTERS
S&B µπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫∆∞ ∞.∂.
SETE
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT INC
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)
E-SHOP.GR
FLY FM 95,9 (ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫Ú‹ÙË)
GREEKBOOKS.GR
HELLASTAT

JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (ª˘ÙÈÏ‹ÓË)
KISS FM 92,2 (¶¿ÙÚ·)
MAD, WWW.MAD.TV, MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NEO ƒ∞¢π√ºø¡√ 102,3 (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫Ú‹ÙË)
NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
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
THINK DIGITAL
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˘
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ American Express Bank
ñ ¢ÈÔÓ‡ÛË˜ ™‚ÔÚÒÓÔ˜
ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. BIO™ø§
ñ Iˆ¿ÓÓË˜ X·ÛÛ›‰
Î·ıËÁËÙ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰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¤ÛÔÓ, 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
ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·˜ - Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ N›ÎÔ˜ N·ÓﬁÔ˘ÏÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Eurobank
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰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√: √π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

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

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏
¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT, DEREE COLLEGE

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: 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™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

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

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

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

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

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

14

20os 10-49:Layout 1

5/14/14

3:43 PM

Page 15

™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˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰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√: Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: °∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡, IST STUDIES

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

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

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

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

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™
∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™
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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˜
Î·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‹˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰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‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰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√: µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

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

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

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

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

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

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

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

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

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

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞
∆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˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·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˜
˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰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√: ∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞
™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

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

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

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

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

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

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

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: §∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

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

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

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

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

20

20os 10-49:Layout 1

5/14/14

3:44 PM

Page 21

√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 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
Î·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‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰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√: ∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡,
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

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

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

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

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

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞
∆ª∏ª∞ √¢∂, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

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

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: £∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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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˜
Î·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˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Μ¤Á·ÚÔ, Α›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√: ∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

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

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

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™
∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

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

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

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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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˙·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ AıήÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Α›ıÔ˘Û· ΤÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003
ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

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

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

¶∂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¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™, ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏
∆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∏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·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

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

∆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√: ∫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√: §√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¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

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

∂¡¢∂∫∞∆√ 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¡

¢∂∫∞∆√ ∆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‹
·ÓÙÈÚ‡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 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘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˘ OÌ›ÏÔ˘ Siemens,
¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Μ¿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 Î·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 Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√: ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

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

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™ ™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞,
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

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

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡ ™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àº√™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

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

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

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™
™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∞§πª∏ √§°∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: KAKABA™ KøN™TANTINO™

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: MOYPATI¢H™ ANTøNIO™
TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

TPITO µƒ∞µ∂π√: KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™
∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA
∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: °EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™
∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

EKTO µƒ∞µ∂π√: T™AKANIKA E§I™ABET
∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™
∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ™APPH™ NIKO§AO™
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ENATO µƒ∞µ∂π√: TIPIAKI¢OY °EøP°IA
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶E§T™IO™ ™TAMATH™
∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: KPHTI¢OY A§E•AN¢PA
£EO§O°IKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√: XATZH°IANNH MAPIA
∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™, XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√: MYTH EYA°°E§IA
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· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÀÁÈÂÈÓ‹˜, AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank,
ƒÔ‡Ï· ™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∆‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤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‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & ∂π¢π∫√ ∂¶∞£§√: ™π°√Àƒπ∆∞ ∞™¶∞™π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂∆∑π∫∞ ∂πƒ∏¡∏
∆ª∏ª∞ MARKETING & ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À™¢∂∫∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ÃƒÀ™√™∆√ª√À ™√ºπ∞
™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àƒ¢√À¶∞§√™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞ƒ∞∫∏ ∞£∏¡∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

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

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢ƒπ∆™∞™ ¡π∫√§∞™
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ΚΑΙ ¢π∞º∏ªπ™∏™, ∆∂π ∞£∏¡∞™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªπÃ∞§∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ & Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞ƒπ¡∞∫∏ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

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

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

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∂£¡π∫√ ΚΑΙ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

34

20os 10-49:Layout 1

5/14/14

3:45 PM

Page 35

ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞ª∞∆∂§∞∆√™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ΚΑΙ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞µƒ∞¡√™ °π∞°∫√™
™Ã√§∏ π∞∆ƒπ∫∏™, ∂£¡π∫√ ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ¶∞¡∆∂§∏™
∆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∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞´§∞™ ¢π√¡À™π√™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™, ∆∂π ¶∞∆ƒ∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶√§À∑√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™Ã∂™∂ø¡ ΚΑΙ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¢∏ª√∫ƒπ∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞º∂¡∆∞∫∏™ £∂ªπ™∆√∫§∏™
√π∫√¡√ªπ∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ & §√°π™∆π∫∏, IST STUDIES
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2006 - 2007
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞§∞π√§√°√™ ∞¡∞™∆∞™π√™
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞™π§∞∫√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞ƒ√™ ∞¶√™∆√§√™
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ™√À§∆∞¡∏ ∫ø¡™∆∞¡∆π∞
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞¶¶∂ ™ø∆∏ƒπ∞
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫√§§π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§ø¡ µ∞ƒµ∞ƒ∞
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΣΧΟΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

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

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π∫√§∞√À ∂À°∂¡π∞
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ƒ∏°∞™ πø∞¡¡∏™
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∂§∂™∞∫√™ §∞ª¶ƒ√™
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
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√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‹ ªÂÙ·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∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ÃÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ

37

20os 10-49:Layout 1

5/14/14

3:46 PM

Page 38

2007 - 2008
∆ΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

TPITO µƒ∞µ∂π√: ΖΗ∆ΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: ΑΨΗΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

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

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥ∆ΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ENATO µƒ∞µ∂π√: ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

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

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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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 Εconomia, 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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2008 - 2009
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ 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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΤΣΙΜΑΡ∆ΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: 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
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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 ∆ιαγωνισµού

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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2009 - 2010
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙ∆ΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
UNIVERSITY OF READING, BSc ECONOMICS & ACCOUNTING

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΛΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΙΒΙΑΝ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙ∆ΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Ελένη ∆ενδρινού-Λουρή
καθηγήτρια του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών,
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
• Νίκος Καραµούζης
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της EUROBANK EFG
• Λίτσα Παναγιωτοπούλου
διευθύνουσα σύµβουλος της OTEAcademy
• Ιωάννης Σωτηρόπουλος
γενικός διευθυντής ∆υτικών Βαλκανίων, VIVARTIA S.A.
Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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2010 - 2011
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΦΙΛΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΜΙΛ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑ, ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙ∆ΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΟΛΓΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
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Οι νικητές του 17ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Σταύρος Μπένος
πρώην υπουργός Πολιτισµού και πρόεδρος του Σωµατείου «∆ιάζωµα»
• Νιόβη Παυλίδου
καθηγήτρια στο τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,
• Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
διευθύνων σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
• Κλεάνθης Παπαδόπουλος
πρόεδρος του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Πολυχώρος Eco Zone
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2011-2012
∆ΕΚΑΤΟΣ OΓ∆OOΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΕΡΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΑΤΟΚΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑ∆ΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΑΡΑΦΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΆΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ KING'S COLLEGE LONDON

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
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Οι νικητές του 18ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του ∆ιαγωνισµού.

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Βασίλειος Μακιός
καθηγητής και διευθυντής µονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia.
• Τάσος Τζήκας
πρόεδρος ∆.Σ. του Συνδέσµου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
και πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Θεσσαλονίκης
• Λεωνίδας Θεόκλητος
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας
• Mιχάλης Mπλέτσας
διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και µέλος ∆.Σ. του ΟΤΕ
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου ECONOMIA
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Athenian Capitol
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2012-2013
∆ΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
∆ΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΜΗ ΙΡΙΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΤΣΙΛΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΑΛΙ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, UNIVERSITY OF WARWICK
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Οι νικητές του 19ου economia Φοιτητικού ∆ιαγωνισµού σε αναµνηστική φωτογραφία µε µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
• Χρήστος Γκόρτσος,
αναπληρωτής καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονοµικού ∆ικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήµιο
και γενικός γραµµατέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
• Χρύσανθος ∆ελλαρόκας,
καθηγητής Πληροφοριακών Συστηµάτων στο Boston University School of Management
• Χρήστος Κασκαβέλης,
αντιπρόεδρος ∆.Σ. της Velti Center for Innovation
• ∆ιονύσης Κολοκοτσάς,
Public Policy manager, Google
• Ειδικός σύµβουλος: Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Πολυχώρος Eco Zone του Οµίλου Economia
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20ός Φοιτητικός
∆ιαγωνισµός

Χορηγοί
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

1ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

∆ύο Υποτροφίες αξίας 10.000 ευρώ

Αναµνηστικό Έπαθλο

2ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

4 ∆ιπλά εισιτήρια εξωτερικού

3ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

Τρία Εκπαιδευτικά Προγράµµατα Management, αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

4ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

Χρηµατικό Έπαθλο αξίας 1.000 ευρώ

5ο Βραβείο Οµαδικής Εργασίας

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ
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1ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας 12.500 ευρώ

Αναµνηστικό Έπαθλο

2ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας 10.000 ευρώ

3ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

4ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Χρηµατικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

5ο Βραβείο Ατοµικής Εργασίας

Η/Υ Quest τελευταίας τεχνολογίας

Οικονοµικά βιβλία αξίας 100 ευρώ σε κάθε διαγωνιζόµενο
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Χορηγός Τόµου
Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Υποστηρικτής Χορηγός

BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS

Υπό την Αιγίδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

∆ιοργανωτής

www.economia.gr
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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 τραπεζώνµελών της και η συνολική ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού τοµέα.
Η ΕΕΤ αριθµεί σήµερα 16 τράπεζες-µέλη, 9 τακτικά και 7 συνδεδεµένα, µε:
• περισσότερους από 50.000 άµεσα απασχολούµενους τραπεζοϋπαλλήλους προσωπικό σήµερα
• 3.050 τραπεζικά καταστήµατα
• 5.800 Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ)
• δραστηριοποίηση σε 13 τραπεζικές αγορές του εξωτερικού µέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστηµάτων, µε περισσότερα από 2.600 τραπεζικά καταστήµατα,
και σχεδόν 43.000 απασχολούµενο προσωπικό.
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. ∆εν αποτελεί εποπτική αρχή των τραπεζών, δεν επιβάλλει κανόνες κανονιστικής συµµόρφωσης και δεν είναι εργοδοτική ένωση ούτε συνάπτει συλλογικές συµβάσεις εργασίας.
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Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 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 δύο κυρίως τοµείς: Στον εµπλουτισµό
και την ενίσχυση του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου και στην
υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.
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 κτήριο 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.pacanellopoulosfoundation.org και να επιλέξτε «Μου αρέσει» στη σελίδα µας στο
Facebook.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το αρχαιότερο εκπαιδευτικό
Ίδρυµα που φέρει την πιο µακρά παράδοση στην Ελλάδα, στους χώρους των Οικονοµικών Επιστηµών και της ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ στην πορεία του χρόνου προστέθηκαν, µε µεγάλη επιτυχία, τα γνωστικά αντικείµενα της Πληροφορικής και της
Στατιστικής.
Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εµπορικών Σπουδών και σε όλη τη διάρκεια
της ιστορίας του έχει δηµιουργήσει µια λαµπρή παράδοση προσφοράς στη νεολαία της
πατρίδας µας και την επιστήµη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήµερα υψηλόβαθµα διοικητικά και οικονοµικά στελέχη του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας
µας, µέλη ∆ΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήµια και µέλη διεθνών οργανισµών .
Σήµερα το ΟΠΑ διαθέτει 3 Σχολές (Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστηµών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας) στις οποίες εντάσσονται τα 8
Προπτυχιακά του Τµήµατα που καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις στις προτιµήσεις των
υποψηφίων φοιτητών. Επιπλέον, προσφέρει 29 εξαιρετικά δηµοφιλή Μεταπτυχιακά
Προγράµµατα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης καθώς και ∆ιδακτορικά Προγράµµατα
που συνδέονται µε σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε διεθνούς κύρους
οργανισµούς, το ΟΠΑ αξιολογείται ως το κορυφαίο πανεπιστήµιο στη χώρα µας και ένα
από τα καλύτερα παγκοσµίως, στα γνωστικά αντικείµενα που θεραπεύει.
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 στις 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.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε 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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BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
Η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι έχει µια ιστορία 32
ετών στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα. Ανάµεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται ελληνικές και ξένες εταιρείες και όµιλοι, τράπεζες, πρεσβείες, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού και δηµοσίου δικαίου, οργανισµοί κοινής ωφέλειας,
το ελληνικό δηµόσιο, ιδρύµατα και ιδιώτες. Ασκεί όλους τους κλάδους του δικαίου µε
έµφαση στο εµπορικό, αστικό, εργατικό και διοικητικό δίκαιο, έχει έντονη δικαστηριακή και διαιτητική παρουσία, ενώ παράλληλα ασχολείται σε µεγάλο βαθµό µε το
πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και µε το νοµοθετικό έργο της ελληνικής κυβέρνησης.
Με µία δύναµη 27 έµπειρων δικηγόρων, συνεπικουρούµενων από ασκούµενους
δικηγόρους και εξειδικευµένο διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευµένων στο να αντιλαµβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και στο να ασκούν προληπτική δικηγορία, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι έχει τη δυνατότητα
να διεκπεραιώνει σύνθετες υποθέσεις, να ανοίγει δρόµους στην εξέλιξη του δικαίου
και να εισαγάγει καινοτόµες πρακτικές στην άσκηση της δικηγορίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και πληρέστερα οι πελάτες της. Παράλληλα, µέσα από ένα δίκτυο αποτελούµενο από γνωστά και επιφανή δικηγορικά γραφεία σε 37 χώρες, έχει τη
δυνατότητα να διευκολύνει τις εξωστρεφείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραµµατίδης & Συνεταίροι έχει µια έντονη
κοινωνική παρουσία µέσα από ένα εκτεταµένο πρόγραµµα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα στηρίζει κι επιβραβεύει καινοτόµες επιχειρηµατικές
προτάσεις ιδιαίτερα προερχόµενες από νέους ανθρώπους.
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ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Business unusual
Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραµατιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει
ενεργά την επιστηµονική έρευνα και τη δηµιουργία νέας γνώσης, το ALBA Graduate
Business School at The American College of Greece λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος µη
κρατικός, µη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισµός µεταπτυχιακής εκπαίδευσης,
υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕ∆Ε και του ΕΒΕΑ.

Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
• Executive MBA • The ALBA MBΑ • MBA in Banking (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών) • MBA in Shipping • MSc in Shipping Managemenet •
MSc in Finance • MSc in Risk Management • MSc in Marketing • MSc in Strategic
Human Resources Management • MSc in Business for Lawyers • Double Masters for
Lawyers (σε συνεργασία µε το University of Reading, School of Law) • MSc in International Business and Management • MSc in International Shipping and Finance (σε
συνεργασία µε το University of Reading) • MSc in Entrepreneurship • MSc in Tourism
Management
Τα περισσότερα από τα προγράµµατα σπουδών του είναι πιστοποιηµένα από εξειδικευµένους ∆ιεθνείς Οργανισµούς Πιστοποίησης, όπως το The Association of MBAs
(AMBA) και το European Foundation for Management Development (EFMD/EPAS).
Επιφανείς Καθηγητές
Τόσο το µόνιµο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες καθηγητές του
ALBA, είναι επιφανείς ακαδηµαϊκοί µε πλήθος δηµοσιεύσεων αλλά και επαγγελµατίες µε εκτενή διδακτική, ερευνητική και συµβουλευτική εµπειρία, προερχόµενοι από
καταξιωµένα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα του εξωτερικού.
Επαγγελµατική Αποκατάσταση Αποφοίτων
Το Γραφείο Σταδιοδροµίας και Αποφοίτων του ALBA παρέχει σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα διαχείρισης σταδιοδροµίας και αναζήτησης εργασίας, συµβάλλοντας σηµαντικά στην επαγγελµατική
αποκατάστασή τους:
• Ατοµικές συναντήσεις Career Coaching
• Σεµινάρια σε θέµατα αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Εταιρικές παρουσιάσεις µεγάλων εταιρειών αλλά και career panels µε καταξιωµένα και έµπειρα στελέχη της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, το ALBA Career Forum προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 150 στελέχη
µεγάλων εταιρειών που αναζητούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναµικό.
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∆ιαθέσιµες Υποτροφίες και Εκπτώσεις διδάκτρων
Το ALBA προσφέρει µερικές υποτροφίες σε υποψήφιους µε κριτήριο την αριστεία,
καθώς και οικονοµική ενίσχυση σε υποψήφιους µε περιορισµένα οικονοµικά µέσα.
Ειδικά για τις εταιρείες που χρηµατοδοτούν στελέχη τους, το ALBA προσφέρει εκπτώσεις προκειµένου να ενισχύσει την προσπάθειά τους για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. Για τις εταιρείες-µέλη του ALBA, ισχύουν επιπλέον ειδικά προνόµια.
Executive Education
Το ALBA αποτελεί την πρώτη επιλογή των µεγαλύτερων εταιρειών για την επιµόρφωση των στελεχών τους. Τα τελευταία χρόνια, το ALBA Executive Development έχει
ανταποκριθεί στις ανάγκες άνω των 900ων εταιρειών και έχει εκπαιδεύσει πάνω από
9.500 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σεµινάρια σε
όλο το εύρος του management, mini MBAs, Προγράµµατα Ανάπτυξης Ηγεσίας αλλά και
ολοκληρωµένα Ενδοεπιχειρησιακά ΜΒΑ. Επίσης, το ALBA Executive Development διοργανώνει ετησίως µία σειρά Ανοικτών Σεµιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη διαφορετικών βαθµίδων και σε επαγγελµατίες που επιθυµούν να διευρύνουν τις γνώσεις
τους και να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελµατικές τους δεξιότητες.
Χρηµατοδοτούµενη Έρευνα
Το ALBA, στα πλαίσια της αποστολής του για δηµιουργία και διάχυση νέας γνώσης
στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, αναλαµβάνει και υλοποιεί, σε συνεργασία µε
εθνικούς και διεθνείς φορείς (πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, συµβουλευτικές εταιρείες) και µε χρηµατοδότηση από δηµόσιους ή/ και ιδιωτικούς φορείς, έργα εφαρµοσµένης έρευνας στα γνωστικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων. Έχει συµµετάσχει τα
τελευταία χρόνια σε άνω των 20, χρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
Εθνικούς φορείς, ερευνητικά έργα, στα πλαίσια των οποίων έχει συνεργασθεί µε περισσότερους από 100 ευρωπαϊκούς οργανισµούς. Επίσης, το ALBA έχει σχεδιάσει και εφαρµόσει σειρά ερευνητικών έργων για λογαριασµό ελληνικών και ξένων ιδιωτικών
οργανισµών (εταιρειών, ιδρυµάτων, κ.λπ.) στα πλαίσια προγραµµάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Επιχειρηµατικότητα στο ALBA
Το ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD) συνδέει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα στο ALBA. Αναλαµβάνει και διαχειρίζεται χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα. Υποστηρίζει µαθητές και
αποφοίτους επιχειρηµατίες µέσω αποκλειστικών υπηρεσιών, ενώ εργάζεται στενά µε το
επιχειρηµατικό οικοσύστηµα της Ελλάδας για την τόνωση κάθε µορφής επιχειρείν.
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
Κολλέγιο ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Ξενίας 6-8, 115 28 Αθήνα, Τηλ.:210 8964531, Fax.: 210 8964737, www.alba.edu.gr
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IST - INDEPENDENT
SCIENCE & TECHNOLOGY COLLEGE
Το IST ιδρύθηκε το 1989 και σήµερα, είναι ένα πολυδύναµο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυµα µε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία µε διακεκριµένα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα του εξωτερικού όπως το University of Hertfordshire,
το London South Bank University, το University of London International Programmes
και το ESDES School of Management of the Catholic University of Lyon, το IST προσφέρει προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών, ευέλικτα Supported
Distance Learning προγράµµατα, καθώς και διετή προγράµµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεµινάρια και Επιµορφωτικά Προγράµµατα ∆ια Βίου Μάθησης σε τρεις κύριους ακαδηµαϊκούς τοµείς: τις Επιχειρησιακές & Οικονοµικές
Επιστήµες, την Επιστήµη Υπολογιστών-Πληροφορική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες & Επιστήµες Υγείας.
Στο IST, προωθούµε την επιχειρηµατικότητα, ενθαρρύνουµε την καινοτοµία, προσφέρουµε κίνητρα και καλλιεργούµε τις δεξιότητες των φοιτητών στοχεύοντας στη
σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφαρµόζοντας ένα νέο, καινοτόµο µοντέλο σπουδών που ονοµάζεται business facing. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω προγραµµάτων σπουδών άµεσα
συµβατών µε την αγορά εργασίας, µέσω συνεργασιών µε φορείς, επιµελητήρια και επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και µέσω µίας πληθώρας
δραστηριοτήτων για τους φοιτητές σε συνεργασία µε επιχειρήσεις (π.χ. Ηµέρα Καριέρας, διαλέξεις, παρουσιάσεις, σεµινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισµός επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας Crazy Business Ideas).
Το IST συµµετέχει, ενεργά, ως µέλος στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (EBEA), στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ),
στο Ελληνοβρετανικό Επιµελητήριο, στο Σύλλογο Ελληνικών Κολλεγίων και στο
Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Το καταξιωµένο ακαδηµαϊκό προσωπικό µας δραστηριοποιείται στην επιστηµονική έρευνα και συµµετέχει
σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα που αφορούν στην απασχόληση και στην επιχειρηµατικότητα.
Το IST διαθέτει ακαδηµαϊκή δοµή και οργάνωση εφάµιλλες µε εκείνες των φηµισµένων Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Η δέσµευση του IST σε θέµατα ποιότητας
υπογραµµίζεται από την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισµένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO 9001:2008 “για τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων σπουδών πανεπιστηµιακού επιπέδου”, ενώ η ακαδηµαϊκή ποιότητα ελέγχεται και διασφαλίζεται
από διεθνείς οργανισµούς, όπως το Quality Assurance Agency (QAA) και το British Accreditation Council for Higher and Further Education (BAC) της M. Βρετανίας.
Από τον Σεπτέµβριο του 2003, το IST λειτουργεί σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, συνολικής έκτασης 9.500 τ.µ., ειδικά κατασκευασµένες για να εξυπηρετούν τις ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύµατος πανεπιστηµιακού επιπέδου.
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Προσφερόµενα Προγράµµατα Σπουδών:
ESDES School of Management of the Catholic University of Lyon (France)
Bachelor in International Business
London South Bank University (UK):
MBA (Master in Business Administration)
BSc (Honours) Business Management
BA (Honours) Accounting & Finance
BSc (Honours) Business Information Technology
BSc (Honours) Computing
BSc (Honours) Web Development
University of London International Programmes (UK):
Μέσω των ∆ιεθνών Προγραµµάτων του University of London, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να φοιτήσουν στα κάτωθι προγράµµατα του University of London στο IST, µε την ακαδηµαϊκή επίβλεψη* των ακόλουθων Κολλεγίων του
Πανεπιστηµίου:
a) London School of Economics and Political Science (LSE)
BSc (Honours) Accounting and Finance
BSc (Honours) Politics and International Relations
Postgraduate Diploma in Banking
b) Royal Holloway
BSc (Honours) Business Administration
c) Goldsmiths
BSc (Honours) Computing and Information Systems
*Η Ακαδηµαϊκή επίβλεψη για όλα τα προγράµµατα σπουδών του University of London International Programmes γίνεται από τα Κολλέγια του Πανεπιστηµίου. Οι ακαδηµαϊκοί των
Κολλεγίων σχεδιάζουν το περιεχόµενο των προγραµµάτων σπουδών, ετοιµάζουν το εκπαιδευτικό υλικό και είναι αρµόδιοι για την αξιολόγηση των φοιτητών.

University of Hertfordshire (UK):
BSc (Honours) Dietetics
BSc (Honours) Physiotherapy
BSc (Honours) Computer Science
BSc (Honours) Information Technology
BSc (Honours) Business Administration
MSc Computer Science
MSc Software Engineering
MSc Distributed Systems and Networks
MSc e-Learning Technology
Στοιχεία Επικοινωνίας:
Πειραιώς 72, Μοσχάτο 18346, Τηλέφωνο: 210 4822222, Fax: 210 4821850
E-mail: info@ist.edu.gr, Web: www.ist.gr
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∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ιεθνείς Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Ελληνικό αγγλόφωνο δηµόσιο πανεπιστήµιο
Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος ιδρύθηκε βάσει του ν. 3391/2005, µε έδρα
τη Θεσσαλονίκη. Η διδασκαλία των µαθηµάτων των προγραµµάτων γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα έναντι διδάκτρων.
Το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος αποτελείται από τρεις Σχολές και προσφέρει τα ακόλουθα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών:
Σχολή Οικονοµίας και ∆ιοίκησης
• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη επιχειρήσεων* (Executive MBA)
• ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (MSc in Management)
• Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµική (MSc in Banking and Finance)
• Βιώσιµη Ανάπτυξη (MSc in Sustainable Development)*
Specialisation Streams: Sustainable Strategies | Sustainable Tourism
• Στρατηγικός Σχεδιασµός Προϊόντων* (MSc in Strategic Product Design)
• ∆ιεθνικό και Ευρωπαϊκό Εµπορικό ∆ίκαιο και Εναλλακτικοί Τρόποι Επίλυσης
των ∆ιαφορών* (LL.M. in Transnational and European Commercial Law and Alternative Dispute Resolution)
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών
• Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισµός (MA in Black Sea Cultural Studies)
• Τέχνη, ∆ίκαιο και Οικονοµία* (MA in Art, Law and Economy)
Σχολή Επιστηµών Τεχνολογίας
• Ενεργειακά Συστήµατα (MSc in Energy Systems)
Specialisation Streams: Energy Management | Renewable Energy
• Συστήµατα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (MSc in Information
and Communication Technology (ICT) Systems)
Όλα τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών έχουν διάρκεια ένα έτος σε µορφή
πλήρους φοίτησης (full-time) και δύο έτη σε µορφή µερικής φοίτησης (part time).
Τα µαθήµατα ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2014.
Το Executive MBA ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2015.
*Τα µαθήµατα στα συγκεκριµένα προγράµµατα πραγµατοποιούνται Σάββατο, Κυριακή.
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AEGEAN AIRLINES
Λίγα λόγια για την AEGEAN
Η AEGEAN , η µεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και µέλος της Star Alliance, ξεκινώντας την πορεία της τον Μάιο του 1999 ως και σήµερα, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις
µικρών και µεσαίων αποστάσεων. Στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η Aegean έχει συµβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισµού, τόσο της Αθήνας όσο και της περιφέρειας, ανοίγοντας νέους προορισµούς, µειώνοντας τις τιµές και µεγαλώνοντας τον
όγκο της αγοράς.
Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013, το 2014 η Aegean προχώρησε
στο πρώτο της µεγάλο βήµα µαζί µε την Olympic Air, επιβεβαιώνοντας την αδιαπραγµάτευτη δέσµευσή της στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία. Μια δέσµευση την
οποία τιµά εδώ και 15 χρόνια. H αθροιστική επιβατική κίνηση των δύο εταιρειών για
το 2013 ανήλθε σε 8,8 εκ. επιβάτες, εκ των οποίων 4,3 εκ. επιβάτες ταξίδεψαν στο δίκτυο εξωτερικού.
Η Aegean σήµερα, ως η µεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ
στον χώρο των αεροµεταφορών, επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, ενισχύει τον τουρισµό µε νέα δροµολόγια και αύξηση θέσεων και
καλύπτει όλη την Ελλάδα, µε ιδιαίτερη µέριµνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης
γραµµής. Ως η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία µε 120 προορισµούς, 87 στο εξωτερικό και 33 στην Ελλάδα, η Aegean έχει ως στόχο την δυναµική επιστροφή της Ελλάδας στον αεροπορικό χάρτη.
Η Εταιρεία για το 2014 ανακοίνωσε 13.000.000 διαθέσιµες θέσεις, 1.150.000 περισσότερες από το 2013, ενίσχυσε τον στόλο της µε 5 Airbus, δηµιουργώντας ένα στόλο
µε 50 αεροσκάφη, και εδραίωσε 100.000 πτήσεις ετησίως. Με την προσθήκη των Χανίων, οι βάσεις της εταιρείας ανέρχονται πλέον στις 8, συνδέοντας την Ελλάδα µε 87
συνολικά προορισµούς εξωτερικού σε 32 χώρες και 33 προορισµούς εσωτερικού. Επιπρόσθετα, η εταιρεία καλύπτει 5 ακόµα χώρες - ∆ανία, Σουηδία, Ηνωµένα Αραβικά
Εµιράτα, Ιορδανία και Λίβανο – και προσθέτει 14 νέους προορισµούς από την Αθήνα.
Μέσα από την στρατηγική αυτή ανάπτυξης, η Aegean διασφαλίζει σηµαντικά βελτιωµένη εσωτερική κάλυψη, καθώς δυναµική στήριξη του εισερχόµενου τουρισµού προς
όλες τις Περιφέρειες της χώρας, διευκολύνοντας την πρόσβαση και στο µικρό ελληνικό
νησί.
Παράλληλα, η Aegean ενισχύει σταθερά την οικονοµία της χώρας µε 2.400 άµεσους εργαζοµένους το 2014, ενώ συνεχίζει να συνεισφέρει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε
την συνεισφορά της το 2013 (φόροι και τέλη) να έχει αγγίξει τα €249.000.000.
Το 2013 η AEGEAN βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόµενη χρονιά ως «Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία στην Ευρώπη» σε έρευνα που έγινε σε περισσότερους
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από 18 εκατ. Επιβάτες από τα Skytrax World Airline Awards. Το βραβείο αυτό – που
απονέµεται στην AEGEAN για 4η φορά από το 2009 έως σήµερα – αποτελεί ακόµη µια
απόδειξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στους επιβάτες
της, οι οποίοι την εµπιστεύονται σταθερά και την τοποθετούν στην κορυφή των επιλογών τους.
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ΕΛΛHNIKH ΕTAIPΕIA
∆IOIKHΣEΩΣ ΕΠIXEIPHΣEΩN (ΕΕ∆Ε)
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 µάνατζµεντ. Τα
µέλη της είναι νοµικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισµοί του ιδιωτικού και του
δηµόσιου τοµέα, καθώς 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 και τέσσερις τοµείς που ασχολούνται µε γενικότερα θέµατα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ
(ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοικήσεως (ΕΙΟ∆), το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙ∆ΙΠ), το Ελληνικό
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζµεντ Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΜΑ∆), o Τοµέας Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηµατιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τοµέας Μάνατζµεντ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αυτοδιοίκησης
(ΤΟΜ∆∆Α), ο Τοµέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ) και ο Τοµέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήµερα η ΕΕ∆Ε συγκαταλέγεται στα πέντε µεγαλύτερα Management Associations
παγκοσµίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 52
χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από 800.000 ώρες εκπαίδευσης µέσα από 16.700 εκπαιδευτικά προγράµµατα,
ενώ το µεταπτυχιακό της πρόγραµµά πραγµατοποιείται σε 23 πόλεις της χώρας και
έχει περίπου 3.800 αποφοίτους. Η Στρατηγική και η ∆ράση της αναπτύσσονται στους
ακόλουθους βασικούς πυλώνες:
Την εκπαίδευση: Μεταπτυχιακά προγράµµατα, Προγράµµατα επαγγελµατικής πιστοποίησης, Προγράµµατα ανωτάτων στελεχών, Ανοικτά εκπαιδευτικά προγράµµατα, Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση.
Την ενηµέρωση: ∆ραστηριότητες Ινστιτούτων & Τοµέων, Εκδηλώσεις/θεσµοί
(CEO Summit, Αριστοτέλης, Marketing Matters, Banking Forum, E Business Innovation Forum, Risk Management Forum), Βραβεία (Manager of the Year, Quality Leader
of the Year, Marketing Excellence Awards, HR Excellence Awards, Corporate Affairs Excellence Awards) και το µεγαλύτερο Management Portal «ManagementDirect».
Τη δικτύωση: Μνηµόνια συνεργασίας (Ελληνικό ∆ίκτυο ΕΚΕ, ∆ιεθνής ∆ιαφάνεια
Ελλάς, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικής Ηθικής, Ινστιτούτο Επαγγελµατικού Προσανατολισµού & Σταδιοδροµίας, Πανελλήνιος Σύνδεσµος
Βιοµηχανιών & Αντιπροσώπων Αρωµάτων & Καλλυντικών, SBC TV, Quality Net Foundation, Εµπορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Λειβαδιάς και Λάρισας, Σύνδεσµοι Βιοµηχανιών
Βορείου Ελλάδος, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου
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Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών, τα Εµπορικά & Βιοµηχανικά
Επιµελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Ροδόπης, Φθιώτιδας και Φωκίδας, τα Επιµελητήρια
Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, Ευβοίας, Ηρακλείου, Καβάλας,
Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας καθώς και το Ξενοδοχειακό, τα διµερή επιµελητήρια ΕλληνοΑµερικανικό, ΕλληνοΓερµανικό, ΕλληνοΙταλικό και ΕλληνοΣουηδικό, την Ελληνική Ένωση Factoring, τον διεθνή οργανισµό The Conference Board, τον
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Εξαγωγέων, τον Σύνδεσµο Εξαγωγέων Κρήτης, Τον Σύνδεσµο
Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος, την Αµερικανική Γεωργική Σχολή και το
Perrotis College, καθώς και τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), ∆ιεθνείς Συνεργασίες (European Management Association, European Marketing Confederation, European Foundation for Quality Management, European Organization for Quality,
European Foundation for Management Development, Chartered Management Institute,
Kent Business School, The Chartered Institute of Marketing, The Institute of Sales & Marketing Management, Global Compact, CEC European Managers).
Τη δηµιουργία εργαλείων και υποδοµών: Πιστοποιήσεις (Αιέν Αριστεύειν, Επίπεδα
επιχειρηµατικής αριστείας EFQM, Investors in People) και Έρευνες.
Την επικοινωνία: Περιοδικό «Manager», Εκποµπή «∆ρόµοι Ανάπτυξης», Ετήσια εξάτοµη έκδοση «The Edge», Newsletters, Επιστηµονικές & Ενηµερωτικές εκδόσεις.
Τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Προγράµµατα: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC,
Tacis, Phare, Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo
Da Vinci, Life Long Learning και Asia Invest, ενώ λειτουργεί ως Ενδιάµεσος Φορέας
∆ιαχείρισης Κοινοτικών Προγραµµάτων.
Τις υπηρεσίες Τελικού ∆ικαιούχου για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων έργων, στα οποία η ΕΕ∆Ε διαθέτει µεγάλη εµπειρία.
Οι δραστηριότητες της ΕΕ∆Ε εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα λειτουργεί περιφερειακά τµήµατα στη Μακεδονία µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και ∆υτική Ελλάδα µε έδρα την Πάτρα και στην Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο.
∆ραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο µέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑ∆Ε) που ίδρυσε σε συνεργασία µε την Οµοσπονδία Εργοδοτών & Βιοµηχάνων Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και
λειτουργεί η Λέσχη Επιχειρηµατικότητας, ενώ σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ, το ALBA.
Τελικός στόχος της ΕΕ∆Ε είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, µέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και
εξειδικευµένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.
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ATTICA BANK
Η Attica Bank είναι ένας δυναµικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός που διαθέτει ένα δίκτυο, αποτελούµενο, αυτή τη στιγµή, από 72 καταστήµατα, τα οποία καλύπτουν τις µεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
Ο βασικός µέτοχος της Τράπεζας είναι το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, µε ποσοστό 50,88%.
Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στην χρηµατοδότηση µικρών και µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει µια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων, αµοιβαία κεφάλαια και
υπηρεσίες χρηµατιστηριακών συναλλαγών.
Επιχειρήσεις

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λιανική Τραπεζική

Υπηρεσίες

Καταθετικοί Λογαριασµοί
Καταθετικοί Λογαριασµοί
Πάγιες Εντολές
(Όψεως, Προθεσµίας,
(Ταµιευτηρίου, Τρεχούµενος, Προθεσµίας,
Συναλλάγµατος)
Repos, Συναλλάγµατος)
∆άνεια
∆άνεια
Μεταφορά Κεφαλαίων
(Κεφάλαιο Κίνησης,
(Στεγαστικά, Καταναλωτικά,
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια)
Ανοικτά)
Οµολογιακά ∆άνεια
Πιστωτικές και Χρεωστικές Κάρτες
Εισαγωγές / Εξαγωγές
Ενέγγυες Πιστώσεις
(Visa, Electron,
(διαχείριση φορτωτικών,
Attica Prepaid Card Visa)
ενέγγυες πιστώσεις)
Ε-banking
Leasing, Factoring
Επενδυτικά Προϊόντα
Bancassurance
(Αµοιβαία Κεφάλαια,
Venture Capital
Προϊόντα Εγγυηµένου Κεφαλαίου)
Κοινοτικά Προγράµµατα
Bancassurance
Πληρωµή Μισθών-Συντάξεων

∆ίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η Τράπεζα βελτιώνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και των
υπηρεσιών της. Στην κρίσιµη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα, η Attica Bank εξακολουθεί να αποδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητά της
στις συνθήκες που επικρατούν, όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο
της ανάπτυξης και της ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας.
Οι κύριοι στόχοι της Τράπεζας για τα επόµενα χρόνια είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε τοµείς µε θετικές προοπτικές ανάπτυξης και ταυτόχρονα η διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας, η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου
πιστοδοτήσεων, η ικανοποιητική ρευστότητα και η έµφαση σε πρόσθετες πηγές εσόδων.
73

20os 50-83:Layout 1

5/14/14

3:52 PM

Page 74

20os 50-83:Layout 1

5/14/14

3:52 PM

Page 75

CHIPITA A.E.

ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η Chipita A.E., ιδρύθηκε το 1973 µε δυναµική είσοδο στην ελληνική αγορά των αλµυρών snacks. Τα extra τυρογαριδάκια – προϊόν από καλαµπόκι και τυρί – γίνονται το
snack-σύµβολο της εποχής. Σήµερα αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής και εµπορίας τυποποιηµένων αρτοσκευασµάτων σε διεθνές επίπεδο µε πωλήσεις
άνω των 500 εκατ. ευρώ. Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που διαθέτει είναι:
•
croissants,
•
αλµυρά σνακ, και
•
cakes
Έχει ξεπεράσει τα σύνορα της ελληνικής αγοράς και µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη προώθηση των πωλήσεων στο εξωτερικό συνάπτει εµπορικές συµφωνίες, ενώ
σε πολλές χώρες ιδρύει θυγατρικές εταιρείες και εργοστάσια παραγωγής.
∆ραστηριοποιείται εµπορικά σε 4 ηπείρους, µε 10 παραγωγικές µονάδες και παρουσία των προϊόντων της σε περισσότερες από 30 χώρες.
Η Chipita έχει πλέον εξελιχθεί σε µία από τις µεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες ελληνικής προέλευσης και σε µία από τις µεγαλύτερες και ταχύτατα αναπτυσσόµενες
εταιρείες παραγωγής τροφίµων στον χώρο της. Στόχος της, εκτός από τη διατήρηση
της ηγετικής της θέσης στις χώρες που ήδη δραστηριοποιείται, είναι και η περαιτέρω
ανάπτυξη και εξέλιξη σε νέες αγορές, µε φιλοσοφία της πάντα τη διατήρηση της ποιότητας των προϊόντων, του σεβασµού προς τον καταναλωτή και τη διάθεση νέων καινοτόµων προϊόντων υψηλών προδιαγραφών.
∆ιαθέτοντας την πείρα (υψηλή τεχνογνωσία, πρότυπα ασφαλείας, υποστήριξη marketing, ευελιξία παραγωγής, εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου), την κουλτούρα (εξωστρέφεια, εστίαση, ευελιξία, ταχύτητα, επικοινωνιακές δυνατότητες και ξεκάθαρη
δοµή) αλλά και την ισχυρή θέληση για ανάπτυξη, το µέλλον της ελληνικής αυτής εταιρείας δε µπορεί παρά να διαγράφεται ευοίωνο.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα προϊόντα της Chipita καθίστανται µοναδικά στον χώρο τους χάρη στη συνεχή
έρευνα και πρωτοπορία στην τεχνολογία παραγωγής. Η παραγωγή πραγµατοποιείται
κάτω από standards υψηλής ποιότητας & ασφάλειας, σε εργοστάσια πλήρως αυτοµατοποιηµένα µέσω εξελιγµένων µεθόδων παραγωγής και συµµορφούµενα διεθνώς πιστοποιηµένα µε HACCP, IFS και AIB.
7Days
Είναι η κύρια µάρκα της εταιρείας, έχοντας γίνει συνώνυµο της κατηγορίας των
croissants παγκοσµίως.
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Το 7DAYS είναι ένα brand καινοτόµο, σύγχρονο και διαχρονικό. Έχει παρουσία
σε πολλές προϊοντικές κατηγορίες, έτσι ώστε να προσφέρει στον σηµερινό καταναλωτή την καλύτερη και µεγαλύτερη επιλογή για ένα γρήγορο snacking.
Molto
Το Molto αποτελεί τη µεγαλύτερη και κυρίαρχη µάρκα ατοµικού croissant και
από τα πλέον αναγνωρίσιµα σήµατα στην αγορά των snacks στην Ελλάδα. Είναι ένα
ελληνικό brand, το οποίο από την πρώτη στιγµή που έκανε την εµφάνιση του, κατέκτησε τους καταναλωτές. Η Chipita συνεχίζει µε προϊοντικές καινοτοµίες στο
croissant Molto, ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στις ανάγκες των καταναλωτών. Το
προϊόν διατίθεται σε πολλές γεύσεις, είδη ζύµης αλλά και µεγέθη.
Extra
Αποτελεί µία από τις πλέον αναγνωρίσιµες και ιστορικές µάρκες στην αγορά των
αλµυρών snacks. Η µάρκα οριοθετεί µια οικογένεια προϊόντων µε βασικά συστατικά
το καλαµπόκι και το τυρί, που απευθύνονται σε µικρούς αλλά και µεγάλους ηλικιακά καταναλωτές. Το προϊόν “extraτυρογαριδάκια”, το οποίο κυκλοφορεί από το
1973 έγινε το snack-σύµβολο της τότε εποχής και συνεχίζει την πετυχηµένη πορεία του έως και σήµερα.
Finetti
Η µάρκα των σοκολατοειδών Finetti κυκλοφορεί σε περισσότερες από 35 χώρες
µε προϊόντα υψηλής ποιότητας. Βασικά συστατικά των προϊόντων είναι η εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης πραλίνα φουντουκιού και τα αγνά υλικά που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τους.
Τα προϊόντα διατίθενται σε διάφορες γεύσεις και συσκευασίες για να καλύψουν
τις ανάγκες όλων των καταναλωτών.
SpinSpan
Η Spin Span είναι από τους σηµαντικότερους παίκτες στην αγορά µαρµελάδων
και παράγεται στην Ελλάδα.
Η χρήση φρέσκων φρούτων σε συνδυασµό µε την εξαιρετική ποιότητα και την
πλούσια γεύση καταστούν τη µαρµελάδα Spin Span, προϊόν µοναδικό στο χώρο του
και εξαιρετικά πετυχηµένο, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες εξαγωγής
του.
Η σειρά µαρµελάδων SpinSpan αποτελείται από µία ευρεία γκάµα γεύσεων και
µεγεθών.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Οµίλους στον τοµέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε δραστηριότητες σε 7 χώρες. Οι µετοχές τους διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).
Το 2013, ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου ανήλθε σε €9,7 δισ. και τα Συγκρίσιµα
Κέρδη EBITDA σε €178 εκ.
Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και το Ελληνικό ∆ηµόσιο (35,5%), ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγµατεύσιµο ποσοστό ανήκει σε θεσµικούς (15,3%) και ιδιώτες (6,6%) επενδυτές.
Ο τοµέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού του Οµίλου. Ο Όµιλος διαθέτει τα τρία από τα
τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), µε συνολική δυναµικότητα 340 kbpd, κατέχοντας µερίδιο περίπου 65%
της ελληνικής αγοράς στον τοµέα του χονδρικού εµπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όµιλος, την πενταετία 2007-2012 υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραµµα ύψους
€3 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της µεγαλύτερης ιδιωτικής βιοµηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά τον εκσυγχρονισµό
και την αναβάθµιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το 2013 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά εµπορικής λειτουργίας του αναβαθµισµένου διυλιστηρίου της Ελευσίνας, το οποίο
αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία αριστοποίησης, είχε σηµαντική συνεισφορά
στην κερδοφορία του Οµίλου και την αύξηση των εξαγωγών του.
Ο Όµιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εµπορία, µέσω των θυγατρικών του
ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια λιανική εµπορία µέσω δικτύου περίπου 1.800 πρατηρίων, καθώς
και στις πωλήσεις υγραερίου, βιοµηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίµων
και λιπαντικών.
Επιπλέον, ο Όµιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. ∆ιαθέτει το µοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.∆.Μ. στα Σκόπια και µέσω ενός δικτύου
279 πρατηρίων συνολικά, κατέχει σηµαντική θέση στην εµπορία καυσίµων σε Κύπρο,
Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.
Ο Όµιλος κατέχει δικαιώµατα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, ενώ οι τρέχουσες δραστηριότητές του επικεντρώνονται σε έρευνες στις πε77
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ριοχές West Obayed και Mesaha της Αιγύπτου (συµµετοχή 30% ανά περιοχή). Ο Όµιλος συµµετέχει ως διαχειριστής (operator) σε διεθνή κοινοπραξία πετρελαϊκών εταιριών (συµµετοχή 33%) η οποία έχει επιλεγεί από το ΥΠΕΚΑ ως ο πρώτος προτιµητέος
προσφέρων για την απόκτηση δικαιωµάτων έρευνας και παραγωγής στο ∆υτικό Πατραϊκό κόλπο.
Ο Όµιλος διαθέτει το µοναδικό καθετοποιηµένο συγκρότηµα παραγωγής πετροχηµικών στην Ελλάδα, µε κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του, η
παραγωγή του οποίου γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα Basel. Το µερίδιο της εγχώριας
αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία, την Ιταλία και την
Ιβηρική χερσόνησο, αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 50%-60% των πωλήσεων.
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τοµείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία µε την ιταλική EDISON, ήδη λειτουργεί δύο µονάδες συνδυασµένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας,
συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε χαρτοφυλάκιο άνω των 100
MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ο Όµιλος συµµετέχει κατά 35% στη ∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (∆ΕΠΑ),
που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ∆ΕΠΑ
κατέχει το 100% του ∆ΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών διανοµής και παροχής αερίου
(ΕΠΑ).
O ∆ΕΣΦΑ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στην εταιρεία SOCAR του Αζερµπαϊτζάν, καθώς στις 21 ∆εκεµβρίου 2013 υπεγράφη συµφωνία πώλησης των µετοχών
(Share Purchase Agreement) ύψους €400εκ. για το 66% των µετοχών, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρµόδιων ρυθµιστικών αρχών ενέργειας και ανταγωνισµού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Website: www.helpe.gr
E-mail: info@helpe.gr
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S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Η S&B, που ιδρύθηκε το 1934, είναι ένας διεθνής Όµιλος εταιρειών που παρέχει
βασισµένες σε ορυκτά βιοµηχανικές εφαρµογές που χρησιµοποιούνται στη µεταλλουργία, στις κατασκευές και στα χυτήρια σιδήρου, καθώς και στην παραγωγή πλαστικού και χαρτιού, στις καλλιέργειες και ως προσθετικά ζωοτροφών. Η S&B
εξορύσσει, επεξεργάζεται και διανέµει µπεντονίτη, περλίτη, βολλαστονίτη, βωξίτη, ζεόλιθο, και παράγει συλλιπάσµατα συνεχούς χύτευσης. Οι βιοµηχανίες-πελάτες της αναζητούν τα προϊόντα της µέσω των διεθνώς αναγνωρισµένων εµπορικών επωνυµιών
(brands) IKO, IBECO, OTAVI, STOLLBERG και NYCO.
Το µοντέλο «από την αγορά στο ορυχείο» είναι η επιχειρηµατική προσέγγιση της
S&B για την πραγµάτωση του Σκοπού της. Η σε βάθος κατανόηση του τρόπου µε τον
οποίο τα προϊόντα του Οµίλου βρίσκουν εφαρµογή σε διάφορες βιοµηχανικές διεργασίες και προσθέτουν αξία σύµφωνα µε τις ανάγκες των πελατών του (η «αγορά»), αποτελεί τον παράγοντα κλειδί για την ανάπτυξη και µετατροπή των φυσικών πόρων (το
«ορυχείο») σε βιοµηχανικές λύσεις προστιθέµενης αξίας για τους πελάτες, που βελτιώνουν τις παραγωγικές διαδικασίες και ενισχύουν την απόδοση των τελικών τους
προϊόντων.
Η προϊοντική βάση του Οµίλου, η γεωγραφική διασπορά σε κοιτάσµατα και µονάδες παραγωγής καθώς και η διαρκής προσπάθεια να αφοµοιώσει και να ικανοποιήσει
τις ανάγκες των πελατών του, αποτελούν τα θεµέλια πάνω στα οποία η S&B επικεντρώνεται για να επιδιώξει βιώσιµη και κερδοφόρο ανάπτυξη. Τα βιοµηχανικά ορυκτά
έχουν πάντοτε αποτελέσει τον άξονα της δραστηριότητας της S&B στην 80χρονη ιστορία της, στη διάρκεια της οποίας η εταιρεία εξελίχθηκε σε διεθνή όµιλο µε ηγετικές σήµερα θέσεις στις αγορές που εξυπηρετεί.
Ο Όµιλος έχει διευρυµένη παρουσία σε όλο τον κόσµο µε παραγωγικές εγκαταστάσεις και δίκτυα διανοµής σε 21 χώρες. Με 2.000 εργαζοµένους ανά τον κόσµο, τα
προϊόντα του πωλούνται σε περισσότερες από 80 χώρες διεθνώς. Το 2013 ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ξεπέρασε τα 440 εκατ. ευρώ.
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INFO QUEST TECHNOLOGIES
Από την ίδρυσή της, το 1981, η Info-Quest είχε δραστηριοποιηθεί στο χώρο της
Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, µε αντικείµενο τη διάθεση και υποστήριξη προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, ενώ, ως µητρική
εταιρεία του οµώνυµου Οµίλου Quest, πραγµατοποίησε επιτυχείς επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, το Internet, την κινητή τηλεφωνία και τις δορυφορικές υπηρεσίες.
Η Info Quest Technologies σήµερα, ως νέα νοµική µορφή, εξακολουθεί να αποτελεί τη µεγαλύτερη πύλη µεταφοράς νέων τεχνολογιών στην ελληνική αγορά. Συνεργάζεται µε περισσότερους από 60 κορυφαίους κατασκευαστές, µεταξύ των οποίων οι:
APPLE, HP, MICROSOFT, SYMANTEC, AUTODESK, CITRIX, INTEL, CISCO, DELL,
LENOVO, ACER, SAMSUNG, SONY, PHILIPS, TOSHIBA, LG, EMC, EPSON, LEXMARK, διαθέτοντας και υποστηρίζοντας τα προϊόντα τους, ενώ από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές Quest, παρέχοντας στην αγορά µία ευρεία γκάµα από
αξιόπιστα και οικονοµικά συστήµατα για χρήση στο σπίτι, το γραφείο ή την επιχείρηση. Από την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία προσανατολίστηκε στρατηγικά στη δηµιουργία αξίας σε όλη την αλυσίδα διανοµής, από τον κατασκευαστή
έως τον τελικό πελάτη, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο τεχνογνωσίας,
εξειδίκευσης και παροχής υπηρεσιών γύρω από επιλεγµένα προϊόντα και τεχνολογίες,
όπως αυτές των ∆ικτύων και Επικοινωνιών, Cloud Computing - Software as a Service,
Virtualization, Storage & Security, καθώς και των κάθετων εφαρµογών της Autodesk,
για µηχανικούς, σχεδιαστές και 3D animation.
Με βαθιές ρίζες στο χώρο της τεχνολογίας, ο Όµιλος Quest για περισσότερο από
τριάντα χρόνια δραστηριοποιείται στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, µέσω εξειδικευµένων εταιρειών που η κάθε µία ηγείται στον τοµέα της. Παράλληλα µε την πρωτοπόρο Info Quest Technologies στη διάθεση και υποστήριξη λύσεων και προϊόντων
τεχνολογίας, η Uni Systems, που ηγείται στη σχεδίαση και υλοποίηση ολοκληρωµένων λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η iSquare, στη διάθεση και υποστήριξη
των προϊόντων Apple στην Ελλάδα, η iStorm σαν ναυαρχίδα των εξειδικευµένων καταστηµάτων Apple στην ελληνική αγορά , και η Quest Online στον τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου µε τα καταστήµατα www.you.gr και www.hpshop.gr, οι εταιρείες
αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Οµίλους Τεχνολογίας της χώρας µε δραστηριότητες στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια, και στις άλλες διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, ο Όµιλος Quest δραστηριοποιείται στον τοµέα των Ταχυµεταφορών
και της Ενέργειας. Στην αγορά των ταχυµεταφορών, η εταιρεία του Οµίλου ACS Courier κατέχει πρωτεύουσα θέση, ενώ στην αγορά της Ενέργειας, η Quest Ενεργειακή συγκαταλέγεται στις πλέον δυναµικές εταιρείες του χώρου.
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Οι εταιρείες του Οµίλου διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές
ανάπτυξης, ενώ ο Όµιλος αξιολογεί διαρκώς κάθε επιχειρηµατική ευκαιρία στην οποία
θα µπορούσε να προσθέσει αξία και δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξή για τις εταιρείες του, την αγορά και τη χώρα στο µέλλον.
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Επιτροπή Αξιολόγησης
Τάκης Αθανασόπουλος,
πρόεδρος ΙΟΒΕ
Νέλλη Κάτσου,
αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύµβουλος της Pharmathen
Ελευθέριος Θ. Ιακώβου,
καθηγητής, πρόεδρος τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Ανδρέας Ζοµπανάκης,
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας,
πρόεδρος της Vector Partners
Ειδικός σύµβουλος:
Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης,
δηµοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Οµίλου Economia
83

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:53 PM

Page 84

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:53 PM

Page 85

Βραβευµένες Εργασίες

Οµαδικές

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:53 PM

Page 86

Στις εργασίες δεν συµπεριλαµβάνονται πίνακες, σχεδιαγράµµατα και παραρτήµατα

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:53 PM

Page 87

1o βραβείο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΥΡΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Πειραιώς

«Η εξέλιξη δεν είναι µια δύναµη, αλλά µια διαδικασία,
όχι µια συνέπεια, αλλά ένας νόµος»
Edward Morley (American Scientist)

1. Από τον παρασιτισµό στην ανταγωνιστική οικονοµία
Για την ελληνική πραγµατικότητα, τα σηµαντικά προβλήµατα αρχίζουν να παρουσιάζονται από το 1981 κι έπειτα, κάνοντας τον παρασιτισµό και το πελατειακό κράτος να κυριαρχούν και να εγκαθιδρύονται για τα επόµενα χρόνια. Βασικό παράγοντα αποτέλεσαν
οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν, καθώς και το ότι η ελληνική οικονοµία όχι µόνο βασιζόταν
σε ξένα δανειακά κεφάλαια, αλλά τα χρησιµοποιούσε και λανθασµένα.
Η το µεγαλύτερο ποσοστό των χρηµάτων που αντλήθηκαν από το δανεισµό χρησιµοποιούνταν για την αύξηση της µισθοδοσίας στο δηµόσιο τοµέα (περισσότεροι δηµόσιοι υπάλληλοι και υψηλότεροι µισθοί), αντί για παραγωγικές επενδύσεις. Η πρόσληψη στο
δηµόσιο τοµέα µεγάλου αριθµού εργαζοµένων, συνήθως µε κάποια διαµεσολάβηση και
χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη φοροδιαφυγή, οδήγησαν στην
αναποτελεσµατική λειτουργία του. Επιπλέον, στο πολιτικό σκηνικό της χώρας επικρατούσε
η διαφθορά και η αδιαφάνεια των συναλλαγών, όσον αφορά κυρίως σε οικονοµικά έργα.
Σταθµός στην πορεία της ελληνικής οικονοµίας ήταν η ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη
του ευρώ το 2001. Τα επόµενα χρόνια, ως το 2008, η Ελλάδα φαινόταν πως είχε λύσει
τα προβλήµατά της, διότι χαρακτηριζόταν από αύξηση των επενδύσεων και µείωση της
αποταµίευσης. Υπήρχε, όµως, µία εγγενής υπερκατανάλωση δηµοσίου και ιδιωτών, κατανάλωναν περισσότερο απ’ ό,τι παρήγαγαν, λόγω πάντα του εξωτερικού δανεισµού, πράγµα το οποίο στερούσε πόρους από τις επενδύσεις. Ακόµα, όσον αφορά στις τελευταίες,
ήταν κυρίως στο τµήµα της οικοδοµικής δραστηριότητας (κατοικίες), πράγµα που αντα87
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νακλά την υστέρηση και χαµηλή κερδοφορία που επικρατούσε την τελευταία δεκαετία. Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της οικονοµίας στηριζόταν σε υπέρµετρο βαθµό στον τραπεζικό
δανεισµό επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέκτησαν πρόσβαση σε εύκολη και σχετικά φθηνή τραπεζική χρηµατοδότηση.
∆υστυχώς, το παραγωγικό πρότυπο της χώρας κάθε άλλο παρά εξωστρεφές και καινοτόµο θα χαρακτηριζόταν. Η κρίση των τελευταίων πέντε (5) ετών κατάφερε να αναδείξει τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, το σηµαντικότερο εκ των οποίων είναι ο δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός. Έγινε εµφανής η αναγκαιότητα, πλέον, ουσιαστικών παρεµβάσεων στις διαρθρωτικές αδυναµίες: δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, υψηλό χρέος. Παράλληλα, δηµιουργήθηκε πρόβληµα στο χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα µε άµεσο αντίκτυπο στην επάρκεια και το κόστος των δανειακών κεφαλαίων.
Συνέπειες όλων των παραπάνω είναι η δηµιουργία ενός δυσµενούς επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, εσωστρεφούς, µε παραγωγή προσανατολισµένη στην εγχώρια αγορά και
χαµηλή ανταγωνιστικότητα.
Παρόλα αυτά, οι παρακάτω εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης µπορούν να αντισταθµίσουν σε κάποιο βαθµό την ύφεση στον τραπεζικό τοµέα και να συµβάλουν στην ανάκαµψη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας των εταιρειών.

Εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης
1. Έκδοση εταιρικών οµολόγων (θετικό στοιχείο για την αύξηση της εµπιστοσύνης και των
προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας).
2. Αξιοποίηση προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), µε χρηµατοδότηση µέσω των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας.
• JEREMIE
• Χρηµατοδότηση εξωτερικού εµπορίου µέσω παροχής εγγυήσεων προς τα ελληνικά
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
3. Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)
• Ταµείο Επιχειρηµατικής Επανεκκίνησης
• Ταµείο Εγγυοδοσίας
• Ταµείο Ενίσχυσης Νησιωτικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
• Ταµείο Στοχευµένης ∆ραστηριότητας (εξωστρέφειας, καινοτοµίας, τουρισµού, νεανικής και πράσινης επιχειρηµατικότητας).
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι µία από τις χώρες µε τη µεγαλύτερη υπερ-ρύθµιση. Το τελευταίο διάστηµα έχουν αναληφθεί µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, όπως:
• Υιοθέτηση Νέας ∆ιαδικασίας Ταχείας Αδειοδότησης (new Fast Track Law) όπως στους
Ολυµπιακούς Αγώνες 2004, µε στόχο την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων
• Υπηρεσία Μίας Στάσης (“One-Day, One-Stop Shop”) µε στόχο την επιτάχυνση και
απλοποίηση των διαδικασιών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων
88
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Η ελληνική οικονοµία έχει αρχίσει τη διαδικασία µετασχηµατισµού της από οικονοµία
που βασίζεται στην κατανάλωση σε οικονοµία µε µεγαλύτερη έµφαση στις επενδύσεις και
στις εξαγωγές. Επιπλέον, το κράτος έχει δώσει κίνητρα στις ελληνικές επιχειρήσεις να προωθήσουν τις εξαγωγές τους και τα επενδυτικά σχέδια ενισχύοντας την επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα1. Προκειµένου η χώρα να έχει πιθανότητες να εισέλθει σε
ένα νέο οικονοµικό κύκλο και να γίνει πιο ανταγωνιστική, επιβάλλεται να θέσει ως στόχο
τη συµµετοχή σε ενέργειες εξωστρέφειας (εξαγωγές αγαθών, τουρισµός, ναυτιλία) και την
ακόµα µεγαλύτερη αύξηση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων.

Στρατηγική ανάπτυξης της χώρας
1. Πιο επιθετική πολιτική επενδύσεων, όχι στις δηµόσιες επενδύσεις
• Επενδύσεις µε υψηλή απόδοση, να επανέλθουν σταδιακά παραγωγικοί πόροι (κεφάλαιο,
τεχνολογία και εργασία) σε κλάδους και εταιρείες µε εξαγωγικό προσανατολισµό
• Σταθερή φορολογική πολιτική, καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις
2. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διοίκησης, µε διεθνή
προσανατολισµό και κατάλληλα στελέχη
3. Απελευθέρωση αγορών
• Απαιτούνται τολµηρές διαρθρωτικές πολιτικές που αποσκοπούν στη µεγαλύτερη ευελιξία των αγορών εργασίας και προϊόντων
4. Αποκρατικοποιήσεις
5. Αποτελεσµατικότητα στο δηµόσιο τοµέα

2. Ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
Το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον µετά την κρίση οφείλει να είναι διαφορετικό, φέροντας νέες ισορροπίες στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, µε οικονοµίες κλίµακας (π.χ.
µέσω αυξηµένης παραγωγής και µεγαλύτερου δικτύου διανοµών) και φάσµατος (π.χ. µέσω
στρατηγικής εστίασης και στοχευόµενων επενδύσεων και καινοτοµιών), που θα οδηγήσουν
σε µεγαλύτερες και αποδοτικότερες επιχειρήσεις, και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η αντοχή των ελληνικών επιχειρήσεων εξαρτάται από την ικανότητά τους
να χτίσουν και να διατηρήσουν συγκριτικό πλεονέκτηµα σε χαµηλότερα επίπεδα κόστους.
Να προσφέρουν, δηλαδή, ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές (όχι απαραίτητα φθηνότερες) τιµές.
Επίσης, εξαρτάται από την ικανότητά τους να καταφέρουν να προσαρµοστούν εγκαίρως στα νέα δεδοµένα, αλλά και από την ευελιξία και ευκινησία που θα επιδείξουν. Πώς
θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες (προσιτές και κατάλληλες για την εκάστοτε επιχείρηση), να εισαγάγουν καινοτοµίες και θα διατάξουν και κατανείµουν τους πόρους τους.
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Νέες τεχνολογίες για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας
• Αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παραγωγής
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών2
• Ηλεκτρονικό Εµπόριο
• Χρήση Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης (Social Media)
• Συστήµατα ∆ιαχείρισης Πελατών
• Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών Προµηθειών
Το πόσες, ποιες επιχειρήσεις και σε ποιους τοµείς θα αντεπεξέλθουν στο δύσκολο αυτό
έργο κανείς δεν µπορεί να το γνωρίζει και να το προβλέψει. Ουσιαστικό ρόλο θα παίξει
η πορεία της κάθε επιχείρησης, σε επίπεδο ικανοτήτων, θέσης στην αγορά και ανταγωνιστικότητας. Επιπλέον, η διοίκηση είναι αυτή που µπορεί να φέρει εκπληκτικά αποτελέσµατα
σε τέτοιες περιόδους. Έτσι, τα µέλη της θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από προσαρµοστικότητα και καινοτοµικό προσανατολισµό σε θέµατα παραγωγικής, λειτουργικής, εµπορικής
και οργανωτικής καινοτοµίας.
Στις σηµερινές ανταγωνιστικές αγορές, η ικανότητα των επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών
θα είναι οι πιο σηµαντικοί παράγοντες, όµως η στρατηγική των επιχειρήσεων είναι αυτή
που µπορεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της.
Στρατηγικές προτάσεις οι οποίες θα διαφοροποιήσουν την επιχείρηση αποτελούν:
• Η εντονότερη διαφοροποίηση των προσφορών µε ποιότητα και καινοτοµίες σε χαµηλότερα επίπεδα κόστους. Σύγκριση µε αναφορά στο διεθνές παρά το τοπικό επίπεδο.
• Η επιχειρηµατικότητα µε νέα µοντέλα, νέα εγχειρήµατα, µε τοπική διαφορετικότητα.
Απελευθέρωση της ευρηµατικότητας του ανθρώπινου δυναµικού και διοχέτευσή της
στη δηµιουργία και εµπορική αξιοποίηση νέων προσφορών στον καταναλωτή.
• Η εξωστρέφεια όχι µόνο µε την παραδοσιακή µορφή εξαγωγών, αλλά και µε προχωρηµένες µορφές διεθνοποίησης (συνεργασίες, κοινοπραξίες στο εξωτερικό, διεθνής δικτύωση). Αξιοποίηση διεθνών πηγών καινοτοµίας και ευκαιριών για την απόκτηση πόρων διεθνώς.
Το χαµηλότερο κόστος είναι σηµαντικό, αλλά δεν αρκεί χωρίς άλλα στοιχεία διαφοροποίησης. Εναπόκειται στις επιχειρήσεις να εισάγουν άλλες καινοτοµίες κόστους στην αλυσίδα αξίας, στο επιχειρηµατικό τους µοντέλο. ∆ιαπραγµάτευση µε προµηθευτές, ορθολογικοποίηση της γκάµας προϊόντων, µείωση των τιµών των µαρκών (brands). Επίσης, εστίαση σε νέα προϊόντα πιο οικονοµικά και στην εισαγωγή καινοτοµιών, αλλά και στη διατήρηση ταλέντων που θα ωθήσουν τέτοιες ενέργειες είναι ενδεικτικές κινήσεις. Η εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς εργασίας και ένα σωστά προσανατολισµένο εκπαιδευτικό σύστηµα, µε στενές σχέσεις µεταξύ των επιχειρήσεων, πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων, παρέχουν τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη της καινοτοµίας, την εύρεση και τη διατήρηση ταλέντων. Χρειάζεται διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε διεθνή κλίµακα, διότι και εκεί οι αγορές είναι ανοιχτές στον ανταγωνισµό.
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Με άλλα λόγια, εκεί όπου πρέπει να επενδύσει η Ελλάδα είναι στην “ανοιχτή” καινοτοµία, αντλώντας ιδέες από αναγνωρισµένες ξένες εταιρίες και χώρες, από τους πελάτες,
τις συνεργασίες, τους ανθρώπους και το δίκτυό της. Οι Έλληνες ήταν πάντα ανοιχτοί στο
να λαµβάνουν, να αφοµοιώνουν, να προσαρµόζουν και να δηµιουργούν. Αυτό δεν µας κάνει “δεύτερους” – αντιθέτως, οφείλουµε να αναγνωρίζουµε ότι η Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)
στη χώρα µας δεν είναι εύκολο να συναγωνιστεί την αντίστοιχη στη Σουηδία και, γενικότερα, στις Σκανδιναβικές χώρες.

3. Πώς η χώρα θα µπορεί να γίνει ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις
σε κλάδους αιχµής
3.1. Τουρισµός
Μόνο ο τοµέας του τουρισµού απέφερε στην Ελλάδα έσοδα ύψους 13 δις ευρώ το κρίσιµο έτος του 2013. Ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός τουριστών (17,9 εκατοµµύρια το
2013), η παγκόσµια αναγνωρισιµότητα της Ελλάδας, καθώς και η γεωγραφική της θέση,
την καθιστούν ελκυστικό προορισµό για επενδύσεις. Βασική προτεραιότητα της Ελλάδος
θα πρέπει να είναι η διαφοροποίηση του τουριστικού της µοντέλου, η επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου, προορισµός διακοπών για όλο το χρόνο, µέσω της ενίσχυσης νέων µορφών τουρισµού. Οι επενδυτές µπορούν να βρουν στην Ελλάδα ένα µεγάλο εύρος ευκαιριών, πρόσφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και µερικές από τις οµορφότερες τοποθεσίες στον κόσµο.
Προτάσεις για τον κλάδο του τουρισµού
• ∆ηµιουργία ποιοτικών υποδοµών µε ταυτόχρονη επιτάχυνση των επενδύσεων
➢ Αναβάθµιση και κατασκευή νέων µαρίνων
• ∆ιευκόλυνση πρόσβασης και µεταφορών
➢ Άνοιγµα αεροδροµίων (αύξηση πτήσεων charter και επισκεπτών)
• ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και εκπαίδευση του νέου προσωπικού
• Ριζική αναβάθµιση των επαγγελµατικών δυνατοτήτων και της τεχνογνωσίας
• Ποιοτική αναβάθµιση τουριστικών επιχειρήσεων και πολιτιστικών χώρων
➢ Θέρετρα ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης
➢ ∆ελεαστικά πακέτα διακοπών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους
• Συστηµατική στόχευση κύριων και αναδυόµενων αγορών (όπως Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ)
µε ταυτόχρονη βελτίωση του µείγµατος ‘affluent/mass’ τουριστών
• Αναβάθµιση και επιλεκτική επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων
➢ Θεµατικός τουρισµός
• Ενέργειες για µακροβιότερη βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη
➢ Ανάπτυξη αναγνωρισιµότητας ελληνικών προϊόντων και µαρκών (brands)
και αναβάθµιση marketing και προώθησης
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3.2. Ενέργεια
Προτάσεις για τον κλάδο της ενέργειας
• Ανάπτυξη νέων ενεργειακών τεχνολογιών, ανάπτυξη και ευρύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών που σχετίζονται µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
➢ Κυψελίδες καυσίµου
➢ Φωτοβολταϊκά συστήµατα
➢ Βιοκαύσιµα
➢ Αιολική
➢ Ηλιακή
➢ Γεωθερµική.
• ∆ιεύρυνση της γκάµας Πρώτων Υλών και µείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής
(τιµή φυσικού αερίου).
• Μεγαλύτερο µέγεθος εσωτερικής αγοράς – Ισχυρές διασυνδέσεις µε ενεργειακά αναπτυγµένες χώρες.
• Αύξηση εξωστρέφειας και συµµετοχή στη δηµιουργία Προστιθεµένης Αξίας.
• Βελτιστοποίηση του ενεργειακού µείγµατος
➢ Εξοικονόµηση πόρων
➢ Επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων
• Αύξηση παραγωγικότητας.
• Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας
➢ Κτίρια
➢ Μεταφορά και διανοµή ενέργειας.
• Πρωτοβουλίες για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D).
• Έντονες και ουσιαστικές παρεµβάσεις στο νοµοθετικό και κανονιστικό επίπεδο.
Ο κλάδος της ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται στο προσκήνιο ραγδαίων εξελίξεων.
Με την ανάδειξη της Ελλάδος ως ενεργειακού κόµβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά
και µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης γενικότερα πέραν της Ευρώπης, η χώρα βρίσκεται στο
επίκεντρο σηµαντικών αναπτυξιακών ευκαιριών. Η στρατηγική της χώρας για την παραγωγή και παροχή ενέργειας είναι καθοριστικής σηµασίας για την προσέλκυση επενδυτών
από όλον τον κόσµο.
3.3. Αγροτική παραγωγή – Βιοµηχανία / µεταποίηση τροφίµων
Πρόκειται για δύο (2) κλάδους άρρηκτα συνδεδεµένους. Η γεωργική παραγωγή (πρωτογενής τοµέας) αποτελεί βασικό τροφοδότη του σηµαντικού κλάδου της ελληνικής οικονοµίας που είναι η βιοµηχανία / µεταποίηση τροφίµων (δευτερογενής τοµέας). Στη χώρα
µας παράγονται ποιοτικά αγροτικά προϊόντα που έχουν καταφέρει να διακριθούν στις ξένες αγορές µέσα στα δέκα (10) κορυφαία προϊόντα που εξάγουµε, τα πέντε (5) είναι αγροτικά. Κύριες επενδυτικές ευκαιρίες παρουσιάζονται στα µεσογειακά προϊόντα διατροφής,
όπως και στα βιολογικά.
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Προτάσεις για τον κλάδο της αγροτικής παραγωγής
• ∆ιαφοροποίηση της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί για το κάθε προϊόν
➢ Ενηµέρωση καταναλωτή για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων προϊόντων
• Ενθάρρυνση δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας, εξωστρέφειας και παραγωγικότητας
➢ Συνδυασµός ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων ποιότητας και κόστους.
• Ίδρυση του Ινστιτούτου Αγροτικής Ανάπτυξης µε στόχο την τεχνογνωσία, καινοτοµία
και βελτίωση µεθόδων παραγωγής στις µικρές και µεσαίες µονάδες.
• Εισαγωγή κινήτρων για νέους γεωργούς µε στόχο την ανανέωση του εργατικού δυναµικού και την αύξηση της παραγωγικότητας.
• Προώθηση συνεργασίας δηµόσιων φορέων και επιχειρήσεων µε στόχο τη συγκέντρωση της παραγωγής, ώστε να δηµιουργηθούν εταιρίες σε µεγάλη κλίµακα για τη δηµιουργία και διαχείριση δικτύων διανοµής, διεθνώς.
• Υλοποίηση νέων επενδύσεων στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας για τη δηµιουργία προϊόντων υψηλής Προστιθέµενης Αξίας.
• Αξιοποίηση ελληνικής γης, εδάφους και γεωγραφικής θέσης.
Προτάσεις για τον κλάδο µεταποίησης τροφίµων
• Στόχευση και ιεράρχηση εξαγωγικών αγορών µε µεγάλη προοπτική
➢ ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Β. Ευρώπη.
• Βελτίωση της στρατηγικής και ελκυστικότητας των ελληνικών προϊόντων
➢ Ενίσχυση ελληνικού ονόµατος, µάρκας (brand) και µείωση εισαγωγών.
• Ίδρυση “Εταιρίας Ελληνικών Τροφίµων”
➢ Συγκέντρωση – συντονισµός παραγωγής
➢ Αναζήτηση νέων διεθνών δικτύων διανοµής.
• Τεχνολογική αναβάθµιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και µεταφορά πόρων προς
τους διεθνώς εµπορεύσιµους κλάδους.
• Εντοπισµός του είδους των επιχειρήσεων που λείπουν από το παραγωγικό - επιχειρηµατικό σύστηµα
➢ Μονάδες επεξεργασίες µεγάλου µεγέθους προϊόντων.
• Έκθεση των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνή ανταγωνισµό, στοχοθέτηση προϊόντων
➢ Ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά, προϊόντα αρτοποιίας.
• Ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην παραγωγή και την απασχόληση.

4. Υποσηµειώσεις
http://www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/document.pdf
Στην 64η θέση, µεταξύ 144 χωρών, βρίσκεται η Ελλάδα στην κατάταξη της ετήσιας
µελέτης “The Global Information Technology Report 2013” του World Economic Forum,

1

2

93

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:53 PM

Page 94

που αναφέρεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην οικονοµία της κάθε χώρας. Οι
αναλυτές του World Economic Forum επισηµαίνουν την αναγνώριση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ως µοχλού ανάπτυξης και δηµιουργίας θέσεων
εργασίας υψηλού επιπέδου. Το ρίσκο των επενδύσεων σε ΤΠΕ καθίσταται αναγκαίο λόγω
της αξίας της επίδρασής τους στην παραγωγή και την αξιοποίηση των πόρων της κάθε
χώρας.
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2o βραβείο
ΑΝΕΖΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΜΥΡΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ

Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

«Οικονοµική µεγέθυνση παρατηρείται
όταν οι άνθρωποι παίρνουν πόρους και τους αναδιατάσσουν
έτσι ώστε να γίνονται ακόµα πιο πολύτιµοι… η ανθρώπινη ιστορία ωστόσο
µας διδάσκει ότι η µεγέθυνση προκύπτει από καλύτερες
συνταγές, και όχι απλώς περισσότερο µαγείρεµα»
Paul Romer, American Economist

Εισαγωγή
Η ανταγωνιστικότητα είναι µια ευρεία έννοια και µπορεί να εξεταστεί από πολλές πλευρές. Συγκεκριµένα, σε εθνικό επίπεδο η ανταγωνιστικότητα θα µπορούσε να οριστεί ως
η ικανότητα ενός κράτους να επιτυγχάνει οικονοµική ανάπτυξη µακροπρόθεσµα, καθώς
και µια οικονοµική δοµή η οποία εύκολα προσαρµόζεται στις αλλαγές της ζήτησης των
διεθνών αγορών (Stanovnik and Kovacic 2000). Είναι σηµαντικό να εξεταστεί η ανταγωνιστικότητα διότι είναι αλληλένδετη µε την εφευρετικότητα και την παραγωγικότητα,
άρα και µε την γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Η κατάταξη της Ελλάδος
το 2013 βάσει του World Economic Forum είναι στη θέση 91 από τις 148 χώρες. Η µέτρηση της ανταγωνιστικότητας γίνεται µε τον δείκτη Global Competitiveness Index (GCI),
ένα εργαλείο το οποίο µετρά τα µακρο- και µικρο-οικονοµικά θεµέλια της εθνικής ανταγωνιστικότητας.

Ελλάδα και Παρασιτισµός
∆ιαχρονικά, αυτό που φαίνεται να χαρακτηρίζει την Ελλάδα είναι η αποχή του πρωτογενή και δευτερογενή τοµέα από την οικονοµία της χώρας, γεγονός που έχει οδηγήσει σε
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χαµηλή εθνική ανταγωνιστικότητα. Παράγοντας που δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο την
ανταγωνιστικότητα της χώρας είναι και τα δυσµενή χαρακτηριστικά του δηµόσιου τοµέα.
1. Παρασιτική Κατανάλωση
Η Ελλάδα ταλανίζεται από χαµηλά ποσοστά αυτάρκειας σε διατροφικά προϊόντα, τα περισσότερα από τα οποία ευδοκιµούν και στη χώρα µας. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί
ότι η αυτάρκειά µας (2011) σε λεµόνια αγγίζει το 60,6%, σε φασόλια το 54,4% και σε φακές το 33%. Με την αύξηση της παραγωγής αυτών των προϊόντων θα µειωθεί το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων και συνεπώς θα µειωθούν τα κόστη εισαγωγής.
2. ∆ηµόσιος Τοµέας
Φαίνεται ότι ο ελληνικός δηµόσιος τοµέας είναι αναποτελεσµατικός (βάσει του δείκτη Government Effectiveness Indicator της Παγκόσµιας Τράπεζας) διότι υπάρχει εξάρτηση από
πολιτικές πιέσεις, υψηλός βαθµός γραφειοκρατίας και έλλειψη εφαρµογής των πολιτικών
διατάξεων. Παράλληλα, άλλοι παράγοντες που δυσχεραίνουν την αποτελεσµατικότητα του
δηµοσίου τοµέα είναι η χαµηλή αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των απασχολούµενων.
Swot Analysis
Για να κατανοήσουµε καλύτερα πώς το µακρο-περιβάλλον επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα, θα ήταν χρήσιµο να εφαρµόσουµε µια SWOΤ ανάλυση.
Strengths
• Κλιµατολογικές συνθήκες που ευνοούν την παραγωγή προϊόντων και την παραγωγή
ενέργειας
• Κοµβική γεωγραφική θέση
• Μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Υψηλό µορφωτικό επίπεδο
• Πλούσιοι φυσικοί πόροι (ανεκµετάλλευτα κοιτάσµατα)
• Μεγάλος αριθµός ευέλικτων µικροµεσαίων επιχειρήσεων
• Σηµαντική πολιτισµική κληρονοµιά
• Αναπτυγµένη υφιστάµενη τουριστική υποδοµή για υποστήριξη εναλλακτικών µορφών
τουρισµού
• ∆ηµοφιλείς τουριστικοί προορισµοί
Weaknesses
• Ανεπαρκής χρηµατοδότηση για δηµιουργία υποβάθρου ανάπτυξης
• Υποβιβασµένος πρωτογενής και δευτερογενής τοµέας (Τάση αποστροφής νέων απέναντι
στον πρωτογενή τοµέα, αποστροφή χειρωνακτικών εργασιών)
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•
•
•
•
•
•

Ασταθές πολιτικό και φορολογικό περιβάλλον
Αυξηµένη διαφθορά και ύπαρξη γραφειοκρατίας
Μεγάλο χρέος σε διεθνείς δανειστές
Έλλειµµα Εµπορικού Ισοζυγίου
Υψηλά ποσοστά ανεργίας
Έλλειψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για την στήριξη παραγωγής προϊόντων
ονοµασίας προέλευσης
• Αστικοποίηση
• Κακής ποιότητας συγκοινωνιακή σύνδεση αστικών κόµβων και θαλασσίων περιοχών
Opportunities
• Σύνδεση δευτερογενή µε πρωτογενή τοµέα (Τυποποίηση Εξαγόµενων Προϊόντων)
• Εφαρµογή νέων τεχνολογιών (e-commerce)
• Αυξηµένη ζήτηση σε ελληνικά προϊόντα ονοµασίας προέλευσης
• Συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων µε τον επιχειρηµατικό κόσµο
• ∆υνατότητα αύξησης εναλλακτικών µορφών τουρισµού
• Το φαινόµενο της “δηµιουργικής καταστροφής” (η οικονοµική κρίση προσφέρει ευκαιρίες
για άτοµα µε καινοτόµες ιδέες)
• ∆υνατότητα οικονοµικής προώθησης ελληνικών προϊόντων µέσω των social media
Threats
• Μεγάλος ανταγωνισµός γειτονικών χωρών σε κλάδους όπως η γεωργία
και ο τουρισµός
• ∆ιεύρυνση φαινοµένων λαθραίας απασχόλησης
• Αρνητική φήµη της Ελλάδος στον επιχειρηµατικό κόσµο (έλλειψη εµπιστοσύνης ξένων
προµηθευτών και αύξηση κόστους ελληνικών επιχειρήσεων)
• «Brain Drain1» και φυγή επιχειρήσεων και κεφαλαίου
• ∆ιόγκωση της παραοικονοµίας
• Τάση υπογεννητικότητας
• Χειραγωγηµένος συνδικαλισµός από πολιτικά συµφέροντα
Ανταγωνιστικότητα και κλάδοι αιχµής
Προκειµένου να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια θα πρέπει να ενδυναµωθούν ορισµένοι κλάδοι «αιχµής», κλάδοι δηλαδή στους οποίους η Ελλάδα κατέχει
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι κλάδοι αυτοί έχουν προκύψει από τα αποτελέσµατα της
Swot ανάλυσης που προηγήθηκε και έχουν επιλεγεί διότι παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες
προοπτικές ανάπτυξης λόγω γεωγραφικών και πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων που κατέχει η χώρα.
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1. Τουρισµός
Το 2013 η Ελλάδα παρουσίασε τεράστια αύξηση στον αριθµό τουριστών που προσέλκυσε
σε σχέση µε το 2012, της τάξεως του 15,4%, και παράλληλα µια ακόµα µεγαλύτερη αύξηση στις εισπράξεις της τάξεως του 18,1% . Οι προβλέψεις για το 2014 είναι ακόµα πιο
ενθαρρυντικές. Στόχος µας θα πρέπει να είναι το στοχευµένο µάρκετινγκ, η υψηλή ποιότητα και η προσαρµογή των υπηρεσιών που προσφέρουµε στις ανάγκες και επιθυµίες τουριστών από ανώτερες εισοδηµατικές τάξεις, έτσι ώστε να επιτύχουµε ακόµα µεγαλύτερα
ποσοστά αύξησης των εισερχόµενων τουριστών.
Επίσης, θα πρέπει να έχουµε άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό στον τοµέα του τουρισµού που να είναι σε θέση να προσαρµόζεται άµεσα στις νέες τουριστικές τάσεις. Αυτό
µπορεί να επιτευχθεί µε την ενίσχυση των τουριστικών προγραµµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η οποία να λειτουργεί πιο αποδοτικά.
Καθοριστικό ρόλο στην αύξηση των τουριστών που προέρχονται από χώρες εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορεί να παίξει η διευκόλυνση έκδοσης των θεωρήσεων αδειών εισόδου.
Καθώς το προϊόν «ήλιου και θάλασσας» δεν είναι µόνο ελληνικό προνόµιο, θεωρείται αναγκαία η διαφοροποίηση του είδους τουρισµού που προσφέρει η Ελλάδα σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες χώρες (Ιταλία, Τουρκία, Μάλτα, Ισπανία). Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσδιορίζοντας την τουριστική πολιτική µέσω της ανάπτυξης
εναλλακτικού τουρισµού.

Μορφές Εναλλακτικού Τουρισµού
i. Αγροτουρισµός - Τουρισµός Υπαίθρου
Ο αγροτουρισµός, βασισµένος στις αγροτικές περιοχές και στον αγροτικό τρόπο ζωής,
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και ενίσχυση της σχέσης µας µε το φυσικό περιβάλλον.
Ο αγροτουρισµός αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό παράγοντα ανάπτυξης για τους εξής
λόγους:
• γεωγραφική διεύρυνση τουρισµού καθώς θα προσελκύσει τουρίστες σε αποµακρυσµένες
περιοχές της περιφέρειας και σε τοπικές γιορτές και εκδηλώσεις
• ενίσχυση της παραγωγής και πώλησης τοπικών προϊόντων
ii. Θρησκευτικός Τουρισµός
Ο θρησκευτικός τουρισµός µπορεί να αξιοποιηθεί µέσα από ταξίδια σε µοναστήρια, όπως
του Αγίου Όρους και των Μετεώρων, σε εκκλησίες µε µοναδικά Βυζαντινά αριστουργήµατα, όπως εικόνες και εικονογραφίες, µωσαϊκά, τοιχογραφίες και ιερά (για παράδειγµα,
το σπήλαιο της Αποκάλυψης στο νησί της Πάτµου).
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iii. Ιατρικός - Ιαµατικός Τουρισµός
Ο ιατρικός τουρισµός αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτηµα για τη χώρα µας, καθώς ο Οργανισµός Παγκόσµιας Υγείας κατατάσσει το σύστηµα υγείας της Ελλάδος στη 14η θέση
µεταξύ 191 χωρών παγκοσµίως, και µπορεί να προσελκύσει ξένους ασθενείς για:
• θεραπευτική αγωγή και ανάρρωση σε ένα ελκυστικό περιβάλλον
• χρήση των ιαµατικών πηγών µε στόχο την πρόληψη, τη διατήρηση ή την αποκατάσταση
της ψυχικής και σωµατικής υγείας
iv. Συνεδριακός Τουρισµός
Ο συνεδριακός τουρισµός είναι µία προσοδοφόρα µορφή τουρισµού διότι προσελκύει τουρίστες µε υψηλό εισόδηµα, κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της:
• Ενίσχυσης του Συνδέσµου Ελλήνων Επαγγελµατιών Οργανωτών Συνεδρίων (HAPCO),
που παρέχει πληροφόρηση και εκπαίδευση σε θέµατα συνεδριακού τουρισµού
• ∆ηµιουργίας επιπλέον συνεδριακών κέντρων
v. Πολιτιστικός Τουρισµός
Η Ελλάδα, έχοντας πληθώρα αρχαίων µνηµείων, θα µπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης
τουριστών για θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
και µουσεία, καθώς και για τη µελέτη Λαϊκού Πολιτισµού.
vi. Αθλητικός Τουρισµός
Μέσω της αξιοποίησης των σύγχρονων εγκαταστάσεων της χώρας, όπως των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004, και της προώθησης αθλητικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται
είτε µε τον επαγγελµατικό αθλητισµό είτε µε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό (για παράδειγµα, ορειβασία, rafting, windsurf-kitesurf, καταδύσεις).

2. Γεωργία
Η Ελλάδα φαίνεται να έχει δυνατότητα αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της στον κλάδο
της γεωργίας λόγω της υψηλής ποιότητας και του χαµηλού κόστους που έχει και ως εκ
τούτου έχει την δυνατότητα να αναβαθµίσει την εξωστρέφεια και να αντισταθµίσει το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο των γεωργικών προϊόντων.
Υπάρχει µεγάλο περιθώριο βελτίωσης για τους εξής λόγους:
i. Ανεκµετάλλευτη γεωργική έκταση (χρησιµοποιείται το 4,8% από την συνολική διαθέσιµη έκταση)
ii. Μικρή απορρόφηση εργατικού δυναµικού στον πρωτογενή τοµέα (περίπου το 13% του
εργατικού δυναµικού)
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iii. Χαµηλή διείσδυση της Ελλάδος στις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές (µερίδιο κάτω από
το 2%, όταν η Ιταλία και η Ισπανία έχουν περίπου 10% και 13% αντίστοιχα).
Η ανταγωνιστικότητα στον τοµέα της γεωργίας µπορεί να βελτιωθεί υιοθετώντας
κάποιες από τις παρακάτω προτάσεις:
i. ∆ηµιουργία συγκεκριµένης στρατηγικής για προϊόντα προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης (π.χ. µαστίχα Χίου, κρόκος Κοζάνης, φέτα, σπαράγγια)
ii. Στροφή προς µεγαλύτερες µονάδες παραγωγής
iii. Αναδιανοµή της καλλιεργήσιµης γης και χρήση δηµόσιων εκτάσεων προς όφελος συγκεκριµένων προϊόντων
iv. Ίδρυση µονάδων συσκευασίας τροφίµων µε σκοπό την τυποποίηση των παραγόµενων
προϊόντων που κρίνεται απαραίτητο για την εξαγωγή τους
v. Εισαγωγή καινοτόµων µεθόδων και κινήτρων για την αύξηση της παραγωγής (π.χ. βιολογικής καλλιέργειας)
vi. Ίδρυση µίας «Εταιρείας Ελληνικών Τροφίµων» που θα έχει σκοπό τη συγκέντρωση της
παραγωγής και τη σύνδεσή της µε τα κανάλια διανοµής στο εξωτερικό µέσω δηµιουργίας
µιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας
vii. Ίδρυση περισσότερων πανεπιστηµιακών τµηµάτων γεωργίας µε έµφαση στην επιχειρηµατικότητα
viii. Καλύτερη ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων για τις επιχορηγήσεις στην αγροτική καλλιέργεια και τα επιδοτούµενα προγράµµατα εκµάθησης που υπάρχουν, όπως «επιδοτήσεις βιολογικής γεωργίας µέσα από το ΕΣΠΑ»
ix. ∆ηµιουργία ενός Ινστιτούτου Ανάπτυξης της Γεωργίας που θα διαχέει αποτελεσµατικά πληροφόρηση και τεχνογνωσία, εισάγοντας έτσι κίνητρα για νέους αγρότες.

3. Ναυτιλία
O κλάδος της ναυτιλίας είναι µείζονος σηµασίας καθώς εµµέσως προσφέρει στην ελληνική οικονοµία 13,5 δισ. ευρώ (7% του ΑΕΠ). Παρά την ήδη δυνατή θέση που κατέχει η
Ελλάδα στην παγκόσµια ναυτιλία, υπάρχουν περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης αν αναλογιστεί κανείς ότι στο λιµάνι του Πειραιά η κίνηση στην κρουαζιέρα αυξήθηκε κατά 151%
τα τελευταία δύο χρόνια και η εµπορική του κίνηση µε την συµβολή της COSCO υπερδιπλασιάστηκε.
Προτείνουµε δράσεις που στοχεύουν στους εξής τοµείς:

i. Πράσινες πρακτικές σε πλοία
Απαιτούνται άµεσες δράσεις καθώς προβλέπεται ότι οι τιµές καυσίµων θα αυξηθούν δραµατικά και ως εκ τούτου τα freight rates θα µπορούσαν µέχρι και να διπλασιαστούν και
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να µειώσουν τις εµπορικές συναλλαγές µέσω των πλοίων (Acciaro, et al. 2012). Μέσω
της πράσινης ναυτιλίας2 εξασφαλίζεται µεγαλύτερη αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας (Wong et al. 2009a, Yang et al. 2009a). Επιπλέον, τα «πράσινα πλοία» µπορούν
να καταναλώσουν έως και 20%-30% λιγότερα καύσιµα, κάτι που µεταφράζεται σε λιγότερα κόστη.
Η πράσινη ναυτιλία µπορεί να επιτευχθεί ενδεικτικά µέσω:
Χρήση εναλλακτικών καυσίµων
• biodiesel
• bio-methane (bio-LNG)
Μείωση αντίστασης πλοίου
• antifouling paints
• Air Lubrication systems
Aύξηση αποτελεσµατικότητας στις λειτουργίες του πλοίου
• εγκατάσταση αυτοµατισµών
• καινοτόµες µηχανές

ii. ∆ηµιουργία περιφερειακών διαµετακοµιστικών κόµβων
Τα ελληνικά λιµάνια βρίσκονται πάνω στη µία εκ των δύο κυριοτέρων παγκοσµίως διαδροµών εµπορικής ναυσιπλοΐας, το οποίο θα συµβάλει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαµετακοµιστικό κόµβο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μία στοχευµένη πολιτική αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας µας ώστε να
προσελκύσει διερχόµενα φορτία στα λιµάνια της θα µπορούσε να περιλαµβάνει τα εξής:
• Αποτελεσµατική χρήση αλλά και ενίσχυση των ήδη υπάρχουσων υποδοµών µε σκοπό την προσέλκυση διεθνών εταιρειών
• Μείωση του έµµεσου κόστους για τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µέσω της απλούστευσης των διοικητικών λειτουργιών, όπως οι διαδικασίες εκτελωνισµού, και της µείωσης των χρόνων διαχείρισης (π.χ. εκφόρτωση εµπορευµάτων)
• Βελτίωση του δικτύου µεταφοράς (π.χ. γραµµές τρένων) για την ταχύτερη σύνδεση των
κυρίων λιµένων.

4. Ενέργεια
Μια επένδυση µε πολλαπλασιαστικά οφέλη στον τοµέα της ενέργειας είναι η δηµιουργία
Κόµβου Φυσικού Αερίου, η οποία θα καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόµβο και άξονα στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Επίσης, εκµεταλλευόµενοι τους πλούσιους φυσικούς
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πόρους και τις ιδανικές κλιµατολογικές συνθήκες, θα µπορούσαµε να ενισχύσουµε την ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας µας µέσω της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.),
οι οποίες είναι και πιο φιλικές στο περιβάλλον.
Τα κυριότερα είδη των Α.Π.Ε. στα οποία η Ελλάδα έχει µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης
είναι:

i. Αιολική ενέργεια
Η Ελλάδα µπορεί να εκµεταλλευτεί την ιδιαίτερη µορφολογία της (µεγάλη ακτογραµµή
και πληθώρα νησιών) δηµιουργώντας αιολικά πάρκα και συνεισφέροντας έτσι ουσιαστικά στο ενεργειακό ισοζύγιο.
ii. Ηλιακή ενέργεια
Η Ελλάδα είναι η χώρα µε την υψηλότερη ηλιοφάνεια από όλη την Ευρώπη, παρ’ όλα αυτά
η εκµετάλλευσή της γίνεται κυρίως µέσω ηλιακών θερµοσιφώνων και φωτοβολταϊκών πάρκων, τα οποία όµως εξακολουθούν να έχουν µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
Μια πρόταση για περαιτέρω εκµετάλλευση είναι η παθητική σχεδίαση κτιρίων3 ώστε
να επιτευχθεί η ενεργειακή αυτονοµία τους.
iii. Υδροηλεκτρική ενέργεια
Υπάρχουν πολλές περιοχές στην Ελλάδα µε σηµαντικές βροχοπτώσεις και κατάλληλη εδαφολογία για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας που παραµένουν ανεκµετάλλευτες.
Τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η οροσειρά της Πίνδου, στην οποία µπορούν να δηµιουργηθούν υδροηλεκτρικά εργοστάσια ώστε να αξιοποιήσουν το υδάτινο δυναµικό από τις µεγάλες υψοµετρικές διαφορές.
iv. Βιοµάζα4
Η βιοµάζα θεωρείται η βασικότερη πηγή ανανεώσιµης ενέργειας στην Ευρώπη. ∆ηµιουργώντας µονάδες καύσης µπορούµε να εκµεταλλευτούµε την άµεσα διαθέσιµη βιοµάζα, που σύµφωνα µε την τελευταία απογραφή (2009) συνίσταται από 7,5 εκ. τόνους υπολειµµάτων γεωργικών καλλιεργειών (π.χ. σιτηρά, βαµβάκι, πυρινόξυλο) και από 2,7 εκ.
τόνους υπολειµµάτων υλοτοµίας.
Επιπλέον, µπορούµε να επικεντρωθούµε στις ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή πρώτης ύλης πλούσιας σε θερµογόνο δύναµη. Παραδείγµατα αποτελούν ο ευκάλυπτος,
το καλάµι και η αγριοαγκινάρα, η οποία ενδεικτικά αγγίζει τη µισή θερµογόνο δύναµη του
πετρελαίου.
v. Γεωθερµική ενέργεια
Στα νησιά του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου (Μήλος-Κίµωλος, Σαντορίνη, Νίσυρος), όπως
και στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σαµοθράκη και την Αλεξανδρούπολη υπάρχουν αξιοποιήσιµες πηγές γεωθερµικής ενέργειας σε προσιτά βάθη, κατάλληλες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
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5. Παιδεία-Προγράµµατα Κλασσικών Σπουδών
Αδιαµφισβήτητα, η σωστή εκπαίδευση αποτελεί τη σηµαντικότερη επένδυση για την ορθή
λειτουργία µια χώρας, καθώς το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί ένα από τα πιο αποδοτικά κεφάλαιά της. Έχει ήδη τονιστεί η συµβολή της εκπαίδευσης στους κλάδους αιχµής,
αλλά στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να τονιστεί το συγκριτικό πλεονέκτηµα που
κατέχει η Ελλάδα στις κλασσικές σπουδές5, όντας λίκνο του πολιτισµού. Η πληθώρα αρχαιολογικών χώρων και εγκαταστάσεων σε συνδυασµό µε παγκοσµίως αναγνωρισµένους
Έλληνες καθηγητές είναι τα απαραίτητα συστατικά για την προώθηση ανταγωνιστικών προγραµµάτων κλασσικών σπουδών, τα οποία θα µπορούν να σταθούν επάξια απέναντι σε
αντίστοιχα προγράµµατα διεθνώς αναγνωρισµένων πανεπιστηµίων (όπως των Stanford και
Harvard στις ΗΠΑ). Η προώθηση των προγραµµάτων αυτών µπορεί να υλοποιηθεί µέσω
της συνεργασίας ελληνικών και ξένων ιδρυµάτων, αλλά και µέσω του συνεδριακού και πολιτιστικού τουρισµού. Σηµαντικό παράγοντα µπορεί να αποτελέσει η συµβολή του ελληνικού διδακτικού προσωπικού που εργάζεται στο εξωτερικό.
Γενικές προτάσεις για προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας
Για να καταφέρει µια χώρα να προσελκύσει επενδύσεις θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια, ευνοϊκό επιχειρηµατικό κλίµα, πολιτική σταθερότητα και προοπτικές κέρδους στους
επενδυτές. Για να καταφέρει η Ελλάδα να φτάσει σε αυτό το σηµείο κρίνεται αναγκαίο να
πραγµατοποιηθούν κάποιες µεταρρυθµίσεις, όπως:
i. ∆ηµιουργία ενός πιο σταθερού και ελκυστικού φορολογικού συστήµατος, που θα προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά στα επενδυτικά πλάνα των επιχειρήσεων
ii. Παροχή στοχευµένων κινήτρων, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις και νόµοι για την προστασία των επιχειρηµατιών
iii. Ενίσχυση των φορέων ελέγχου για µείωση της φοροδιαφυγής και γενικότερα της διαφθοράς, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην 80η θέση ανάµεσα σε 175 χώρες σύµφωνα µε το δείκτη διαφθοράς (CI) για το έτος 2013
iv. Μείωση της γραφειοκρατίας, που αποτελεί αποθαρρυντικό παράγοντα για την επιχειρηµατική δραστηριότητα, µέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης των βάσεων δεδοµένων των
κυριότερων δηµόσιων υπηρεσιών
v. Καταπολέµηση της παραοικονοµίας για την εξυγίανση της οικονοµίας της Ελλάδος (καταπολέµηση του λαθρεµπορίου του πετρελαίου)
vi. Υψηλότερα κριτήρια πρόσληψης και αξιολόγησης των εργαζοµένων του δηµόσιου τοµέα
vii. Οι νέες επιχειρήσεις µε καινοτόµες ιδέες και µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης θα
πρέπει να υποστηρίζονται µε ευνοϊκότερους όρους χρηµατοδότησης και µε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο προώθησής τους
viii. ∆ηµιουργία µιας πιο ολοκληρωµένης και σαφούς εξαγωγικής στρατηγικής
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ix. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει την έρευνα και ανάπτυξη (R&D), καθώς µειονεκτούµε σε αυτό το κοµµάτι, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις που είναι πρόθυµες να επενδύσουν στο R&D.

Επίλογος
Τέλος, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι πέρα απ’ την προώθηση στρατηγικών για την εξωστρέφεια,
την καινοτοµία και την εξυγίανση του οικονοµικού συστήµατος, ένα εξίσου σηµαντικό κοµµάτι για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι η αλλαγή της νοοτροπίας των Ελλήνων. Θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουµε τη φιλοσοφία µας ως πολίτες και συγκεκριµένα στον επιχειρηµατικό τοµέα να µεταβούµε απ’ την τάση για πρόσκαιρο κέρδος στη διενέργεια µακροπρόθεσµων σχεδίων που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα και στην υγιή ανάπτυξη του οικονοµικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Για τη βελτίωση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης της χώρας µας κρίνεται αναγκαίο
να είµαστε ανοιχτοί στις αλλαγές, αφήνοντας πίσω τις εσωτερικές µας διαφορές, που το
µόνο που κάνουν είναι να δυσχεραίνουν την κατάσταση, και να εστιάσουµε σε µια συλλογική προσπάθεια για να καταφέρει η Ελλάδα να ορθοποδήσει ξανά.

Υποσηµειώσεις
1
Brain Drain: η µετανάστευση άρτια εκπαιδευµένου και εξειδικευµένου προσωπικού από
µια συγκεκριµένη χώρα.
2
Ως πράσινες πρακτικές στη ναυτιλία ορίζονται εκείνες που προωθούν την οικονοµική
ανάπτυξη χωρίς να επηρεάζουν αρνητικά την κοινωνία και την περιβαλλοντολογική ανάπτυξη.
3
Παθητική σχεδίαση κτιρίων: Η βιοκλιµατική σχεδίαση κτιρίων και χώρων αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόµενα του κλίµατος για θέρµανση, ψύξη και φωτισµό των κτιρίων.
4
Ως βιοµάζα νοείται η ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή που προέρχεται από οργανική ύλη
για την παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού.
5
Οι κλασσικές σπουδές εστιάζονται στην κατανόηση της ανθρώπινης δηµιουργίας, πολιτισµού και σκέψης, όπως αυτή εκφράζεται στις Τέχνες, τη Φιλοσοφία και την Ιστορία από τους Κλασσικούς Χρόνους µέχρι σήµερα.
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3o βραβείο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ
Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

«Στη δίκη του Ιωσήφ Μπρόντσκι το 1964, η κύρια κατηγορία συνίστατο στο ότι, επειδή
δεν είχε µόνιµο επάγγελµα, ο Μπρόντσκι ήταν κοινωνικό παράσιτο (η επιγραφή έξω από
την αίθουσα του δικαστηρίου την ηµέρα της ακροαµατικής διαδικασίας έγραφε “Ακρόαση του παράσιτου Μπρόντσκι”). Η δεύτερη κατηγορία εναντίον του συνίστατο στο ότι είχε
γράψει αντισοβιετικά ποιήµατα. Στη δίκη όµως η δικαστής δεν επέτρεψε στον συνήγορό
του να εξετάσει τη δεύτερη κατηγορία παραθέτοντας τα σχετικά ποιήµατα, επιβάλλοντας
έτσι σιωπή στα ενοχλητικά κείµενα ακόµη και µέσα στην αρένα της δίωξής τους. Ούτε δέχτηκε την απάντηση του Μπρόντσκι “Γράφω ποίηση” στην ερώτηση “Τι δουλειά κάνετε;”»
(J.M. Coetzee, Περί λογοκρισίας, µτφρ. ∆έσποινα Ρισσάκη, Πατάκης, Αθήνα 2006, σελ.
307)
Σύµφωνα µε τους «φιλελεύθερους» µεταρρυθµιστές, τα µέλη µιας κοινωνίας διακρίνονται σε ξενιστές και παράσιτα. Ή, για να το διατυπώσουµε καλύτερα, η κοινωνία εν συνόλω είναι ο ξενιστής, ενώ πολλά µέλη της είναι παράσιτα. Βέβαια, συχνά γενικεύουν και
χαρακτηρίζουν ως παράσιτο όλη την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή την περίπτωση, ο ξενιστής εις βάρος του οποίου παρασιτούµε είναι η Ευρώπη. Ας πάρουµε όµως τα γεγονότα
από την αρχή τους, µιας και ένα πρόβληµα εντοπίζεται όταν το κοιτάζεις από κάτω προς
τα πάνω.
Μετά το 1830 το τότε νεοσύστατο ελληνικό κράτος απέκτησε έναν σχηµατισµό ο οποίος βασιζόταν σε προκαπιταλιστικές δοµές και πατριαρχικές σχέσεις, που ταυτόχρονα διαπερνούσαν όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό διαµόρφωσε η ήδη προϋπάρχουσα εξουσία των διαφόρων τοπικών µονάδων και παραγόντων µιας και αντιµετώπισαν
το κράτος µε βάση τα συµφέροντά τους απέναντι σ’ αυτό, δηµιουργώντας έτσι ένα εκτεταµένο δίκτυο πελατειακών σχέσεων και έλλειψης νοµιµότητας και κανόνων έναντι των
άλλων. Έτσι λοιπόν, στη νεότερη εποχή και η δηµιουργία των κοµµάτων, τα οποία υποκατέστησαν εν τέλει αυτές τις τοπικές εξουσίες, περιβάλλονταν πλήρως από τέτοιες απόψεις αναφορικά µε το κράτος. Ένα µέσο δηλαδή εξυπηρέτησης των συµφερόντων που προέρχονται από τις οικονοµικά ισχυρές οικογένειες, οι οποίες είναι και λίγες στον αριθµό.
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Η οικογενειοκρατία που κατά κόρον περιφέρεται επί δεκαετίες πάνω από τον ελληνικό ουρανό δεν αφήνει να φυσήξει αυτός ο άνεµος που θα στείλει µακριά κάθε αντίληψη
περί πελατειακού κράτους και στενής γραφειοκρατίας, το οποίο µαζί µε την παντελή έλλειψη σε παραγωγικές επενδύσεις κρατά στάσιµη την οποιαδήποτε προσπάθεια εκβιοµηχάνισης. Η εκβιοµηχάνιση µε τη σειρά της θα οδηγούσε στην πολυπόθητη ανάπτυξη, αλλά
κυρίως στον απαραίτητο εκσυγχρονισµό που χρειαζόταν η οικονοµία αλλά και η κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, η αδυναµία εκβιοµηχάνισης έχει ως κύριο εµπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξή της τον χαµηλό ρυθµό επενδύσεων. Αίτιο αυτού είναι
η ανεπαρκής αποταµιευτική ικανότητα, ή –για να το θέσουµε ακόµα καλύτερα– οι λανθασµένες επενδυτικές επιλογές των Ελλήνων την εποχή όπου τα χρήµατα και ο εξωτερικός δανεισµός έρεαν σαν ένα αστείρευτο ποτάµι. Μεγάλο µέρος των κεφαλαίων διατέθηκε προς άµεση κατανάλωση για αγορά υλικών και άυλων αγαθών. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα ο νεοέλληνας να υποβαθµίσει την εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα, η οποία
µε τη σειρά της έµεινε στάσιµη και δεν εξελισσόταν, µιας και δεν µπορούσε να αντιληφθεί
πόσο γρήγορα και βαθιά άλλαζε ο κόσµος. Έτσι, ο βαθµός αυτάρκειας της Ελλάδος κατρακύλησε στο 13% (2012) µε έναν µέσο όρο στην Ε.Ε. να αγγίζει το 36%.
Μιας και η Ελλάδα δεν θα µπορούσε να αποτελεί εξαίρεση για την εφαρµογή κάθε κλασικής θεωρίας, έτσι και εδώ είναι γνωστό πως ο άνθρωπος νιώθει ευχαρίστηση από τα
καταναλωτικά αγαθά. Αναµφίβολα, η ποικιλία των καταναλωτικών αγαθών αλλά και αναγκών δεν έχει όρια, αφού και τα δύο είναι απεριόριστα. Η κατανάλωση αυτών προϋποθέτει περισσότερη εργασία και λιγότερη ανάπαυση. Αυτό ορίζεται ως το µέγιστο ατοµικό
συµφέρον που επιδιώκει ο άνθρωπος, σε µία ακραία περίπτωση µε µεγιστοποίηση της κατανάλωσης και ελαχιστοποίηση της εργασίας, όπου η κοινωνία είναι διαµορφωµένη για
να εξασφαλίζει στον άνθρωπο επιδίωξη του ατοµικού του συµφέροντος. Καταλήγουµε λοιπόν πως ο µαρασµός που βιώσαµε όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, ο καθένας από τους οποίους συνέβαλε µε τον έναν ή µε τον άλλον τρόπο. Αφού
πια έχουµε φτάσει σε ένα κοµβικό σηµείο πρέπει πια να αποφασίσουµε αν θα προχωρήσουµε παρακάτω ή αν θα συνεχίσουµε να παρουσιάζουµε παντελή έλλειψη αυτογνωσίας
και αυτοκριτικής, αναπτύσσοντας έναν λαϊκισµό που κάθε άλλο παρά ακίνδυνος είναι.
Πρωταρχικός στόχος λοιπόν είναι να ξεπεράσουµε σκοπέλους και τα προβλήµατα τα
οποία ετέθησαν πιο πάνω µιας και ταλαιπωρούν την ζωή της χώρας, αφού δεν την αφήνουν να προχωρήσει στην ανάπτυξη και ίδρυση επιχειρήσεων που θα οδηγήσουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και κατά συνέπεια στη βελτίωση της οικονοµίας.
Είναι γνωστό από έρευνες και θεωρίες που έχουν διατυπωθεί πως κάθε επιχείρησηοργανισµός για να επιβιώσει πρέπει να είναι ανταγωνιστική και να προσαρµόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Ασφαλώς, για να υπάρξει ανταγωνιστικότητα, πρέπει το κράτος στο οποίο δραστηριοποιούνται οι οργανισµοί να δίνει αυτή τη δυνατότητα και να µην
δηµιουργεί άλογους περιορισµούς µε νόµους.
∆υστυχώς, η σύγχρονη Ελλάδα δεν έχει διαµορφώσει το κατάλληλο περιβάλλον ώστε
οι οργανισµοί που δραστηριοποιούνται σε αυτή να µπορέσουν να ανταγωνιστούν άλ110
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λους παρόµοιους του εξωτερικού. Τα στοιχεία που λείπουν από τον ελληνικό χώρο δράσης είναι:
• το χαµηλό επίπεδο τεχνολογίας
• η χαµηλή τεχνολογική διείσδυση
• η µικρή υποδοµή σε δίκτυα
• το χαµηλό ποσοστό χρήσης Internet
• η κατάρτιση του προσωπικού
Το ελληνικό κράτος ανά περιόδους προσπαθεί να βοηθήσει τους επενδυτές που έχουν
βλέψεις για διάφορες κατηγορίες επενδύσεων. Ανάµεσα σε αυτές τις κατηγορίες συµπεριλαµβάνεται και η τεχνολογική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε την ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η τελευταία αφορά «επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να επενδύσουν στην καινοτοµία και να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά την επιχείρησή
τους». Επίσης «προβλέπει όλα τα είδη των ενισχύσεων. Το ποσοστό επιχορήγησης και επιδότησης leasing µπορεί να φτάσει µέχρι και το 80% του ανώτατου επιτρεπόµενου ύψους
ενίσχυσης». Πέραν της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), υπάρχουν και άλλα
είδη ενισχύσεων, όπως:
• επιχορήγηση
• φορολογική απαλλαγή
• ευνοϊκά δάνεια µέσω του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης)
Με αυτόν τον τρόπο στην Ελλάδα διατηρούνται οι ελπίδες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσω της κρατικής παρέµβασης. Ασφαλώς, όµως, για να µπορέσει να απολαύσει κάποιος όλα αυτά τα οφέλη που προσφέρει το ελληνικό κράτος, πρέπει να περάσει από µια «επίπονη» και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία. Έτσι λοιπόν οι επενδυτές αποφεύγουν εύλογα τις ελληνικές επιχειρήσεις για επένδυση, όπως µπορεί κανείς
εύκολα να συµπεράνει από τα παραπάνω.
Το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) αναφέρει πέντε αναγκαίους στόχους στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί όχι µόνο η Ελλάδα αλλά και το
κάθε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιωθεί το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:
• Η ενίσχυση της έρευνας και της εισαγωγής καινοτοµιών, ιδίως σε ΜΜΕ και στην περιφέρεια
• Η αποδοτικότερη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών, µε την απλοποίηση της νοµοθεσίας (ειδικά για την άσκηση της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ) και την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση
• Η βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, ώστε να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις της οικονοµίας της γνώσης, την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας και τη διευκόλυνση για είσοδο στην αγορά εργασίας
• Η βελτίωση του ρυθµιστικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις και η περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισµού
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• Η ανάπτυξη ενός συστήµατος µέτρησης της ανταγωνιστικότητας στις περιφέρειες της
χώρας, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσµατικότερη εξειδίκευση των περιφερειακών
πολιτικών
• Η µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος
Αξίζει να σηµειωθεί πως το Εθνικό Σύστηµα Μέτρησης Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ),
βασιζόµενο στην Πυραµίδα Ανταγωνιστικότητας, παρουσιάζει πέντε προϋποθέσεις για την
ύπαρξη ανταγωνιστικότητας. Πρέπει να αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο πως οι προϋποθέσεις αυτές αποτελούν τη βάση της Πυραµίδας της Ανταγωνιστικότητας και είναι οι εξής:
• κοινωνική συνοχή
• κοινωνικό κεφάλαιο
• επιχειρηµατική νοοτροπία
• πόροι, ενέργεια και φυσικό περιβάλλον
• υποδοµές της οικονοµίας
Όσον αφορά το κοµµάτι των νέων τεχνολογιών, η Ελλάδα ποτέ δεν κατάφερε να προοδεύσει σε αυτόν τον τοµέα. Αυτό οφείλεται σε µία σειρά παραγόντων που δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη και διάχυση της καινοτοµίας στη χώρα µας και που είναι οι εξής:
• η ελληνική οικονοµία διαµορφώθηκε µε την υιοθέτηση τεχνολογιών και τεχνογνωσιών που υπήρχαν στο εξωτερικό. Από παλιά οι επιχειρήσεις δεν έδιναν ιδιαίτερη έµφαση στο κοµµάτι της Έρευνας και Ανάπτυξης. Ακόµη και σήµερα αυτό το λάθος, δυστυχώς, δεν έχει διορθωθεί.
• η ελληνική οικονοµία απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από µικρές και µεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεις, οι οποίες διοικούνται από τον ιδιοκτήτη-επιχειρηµατία. Αυτό έχει ως απόρροια οι αποφάσεις για καινοτοµικές δραστηριότητες να λαµβάνονται από τον ίδιο τον
ιδιοκτήτη ή το ∆.Σ. αν υπάρχει, δηλαδή δεν πραγµατοποιείται η απαραίτητη έρευνα
για την ανάπτυξη του οργανισµού.
• η µη ευνοϊκή νοµοθεσία περί δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, η έλλειψη επαρκούς επιστηµονικού προσωπικού, καθώς και τα ξεπερασµένα συστήµατα εκπαίδευσης
που δεν συνδέονται µε τις ανάγκες της αγοράς.
• η υψηλή φορολογία
Για να µπορέσει η Ελλάδα να µπει στο παιχνίδι των νέων τεχνολογιών χρειάζεται κατ’
αρχήν να εξαλείψει τα παραπάνω τέσσερα προβλήµατα. Ακολούθως, πρέπει οι επιχειρήσεις
να διαµορφώνουν έναν σαφή στρατηγικό προσανατολισµό, µε βάση τον οποίο θα προγραµµατίζουν και θα οργανώνουν την ανάπτυξη-εξέλιξη της επιχείρησης, όποτε το απαιτεί το περιβάλλον. Επιπλέον, η εφαρµογή µακροοικονοµικών πολιτικών, η πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού για τον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και η διάθεση
µεγαλύτερων κεφαλαίων για την Ε&Α θα συµβάλουν στην αύξηση των επενδύσεων στον
τοµέα των νέων τεχνολογιών.
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Παρά όλα τα αρνητικά που προαναφέρθηκαν, παρουσιάζονται ορισµένες προσπάθειες βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί στον τοµέα των καινοτοµιών, των νέων τεχνολογιών και της προσέλκυσης νέων επενδύσεων. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης που αποτελεί το πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα στο οποίο µπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις της νέας οικονοµίας
καθώς και ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, και χαρακτηρίζεται από υψηλής ποιότητας περιβάλλον.
Σε αυτό το σηµείο ανακύπτουν κάποια ερωτήµατα σχετικά µε το εάν η Ελλάδα είναι
έτοιµη να δεχτεί τέτοιου είδους κινήσεις όπως είναι η δηµιουργία µιας τεχνολογικής ζώνης στην Ελλάδα στα πλαίσια του Silicon Valley της Αµερικής, προσαρµοσµένο βέβαια
στα ελληνικά δεδοµένα. Προκειµένου να συµβεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θα πρέπει να
υπάρξει και η ανάλογη χρηµατοδότηση από ξένα κεφάλαια. Συνεπώς, καταλήγουµε στο
συµπέρασµα ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προσελκύσει τις εν λόγω ξένες άµεσες επενδύσεις.
Αρχικά –και πριν προχωρήσουµε µε τους τρόπους µε τους οποίους µπορεί η Ελλάδα
να γίνει ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις σε κλάδους αιχµής– θα ήταν χρήσιµο να
προσδιορίσουµε ποιοι είναι οι κλάδοι αιχµής στους οποίους µπορεί να αναπτυχθεί η Ελλάδα. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν µέσα από το site
(http://www.investingreece.gov.gr) του οργανισµού Invest in Greece, που εποπτεύεται από
το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Χαρακτηριστικά, γίνεται µια σύγκριση
µεταξύ δύο περιόδων: θα µπορούσε κανείς να πει για την πρώτη «προ κρίσης» εποχή 20032007 και την περίοδο της κρίσης 2008-2012.
Όπως παρατηρούµε, στο πέρασµα των χρόνων, παρά την οικονοµική κρίση, τονώθηκαν
οι επενδύσεις στον τριτογενή τοµέα, ο δευτερογενής τοµέας παρέµεινε σταθερός, ενώ οι
επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα πρακτικά εξαφανίστηκαν. Ιδιαίτερα σηµαντικά είναι τα
σχόλια του οργανισµού στην έκθεσή του, καθώς όπως αναφέρει: «Το ποσοστό του δευτερογενούς τοµέα είναι σχετικά χαµηλό σε σύγκριση µε τις δυνατότητες της χώρας, γεγονός που υποδεικνύει σηµαντικά επενδυτικά περιθώρια».

∆ευτερογενής τοµέας παραγωγής
Πιο συγκεκριµένα, ας δούµε µερικά στοιχεία σχετικά µε το ∆ευτερογενή τοµέα παραγωγής, δηλαδή τη µεταποίηση.
Παρατηρούµε µια σηµαντική αύξηση στα Χηµικά, καθώς επίσης και µία µικρή αύξηση
στα Τρόφιµα. Σηµαντικό είναι να τονίσουµε ότι το έτος 2012 σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στους τοµείς των τροφίµων και των µηχανηµάτων σε σχέση µε την περασµένη χρονιά. Ένα γεγονός που συνέβαλε πολύ στην αύξηση των ΞΑΕ στα Χηµικά είναι η σηµαντική ανάπτυξη του φαρµακευτικού τοµέα κατά τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας.
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Τριτογενής τοµέας παραγωγής
Τέλος, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µελετήσουµε την πορεία των ΞΑΕ στη χώρα µας σε
ό,τι αφορά τον τοµέα των υπηρεσιών.
Κατά την περίοδο 2008-2012 ο τοµέας των τηλεπικοινωνιών αναπτύχθηκε ραγδαία,
καθώς επίσης ανάπτυξη παρατηρείται και στον τοµέα του εµπορίου. Σηµαντική είναι η παρατήρηση ότι το έτος 2012 σηµαντική αύξηση εµφάνισαν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, το εµπόριο και ο τουρισµός. Επίσης, σηµαντική είναι η διαπίστωση που κάνει ο οργανισµός
σχετικά µε τον τουρισµό, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Υπάρχουν σηµαντικά
περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης της ξένης επενδυτικής δραστηριότητας στον τοµέα του
τουρισµού».

Κλάδοι Αιχµής
Συνεπώς, από όλα τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε και να καταλήξουµε σε µια
σύντοµη λίστα των κλάδων αιχµής για την Ελλάδα, βασιζόµενοι στα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα γραφήµατα που µας παρέχει η έκθεση του οργανισµού Invest in Greece, η
οποία είναι η εξής:
• Τρόφιµα
• Μηχανήµατα
• Χηµικά (φαρµακευτικά προϊόντα κ.λπ.)
• Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
• Εµπόριο
• Τουρισµός

Τρόποι µε τους οποίους η Ελλάδα µπορεί να καταστεί ελκυστικός προορισµός
για επενδύσεις
Βασιζόµενοι στην τελευταία σχετική έκθεση του ΚΕΠΕ, η οποία παραδόθηκε στο οικονοµικό γραφείο του πρωθυπουργού τον Μάρτιο του 2013, µπορούµε να καταρτίσουµε µία
λίστα µε ορισµένα απαραίτητα βήµατα προκειµένου η Ελλάδα να γίνει ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις από το εξωτερικό.
− Αρχικά, είναι ιδιαίτερα σηµαντική η σταθεροποίηση της οικονοµικής κατάστασης στην
Ελλάδα. Το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας θα πρέπει να καταστεί το συντοµότερο δυνατόν
βιώσιµο. Παράλληλα είναι απαραίτητο ένα ισχυρό και υγιές τραπεζικό σύστηµα, ικανό να
υποστηρίξει τις νέες επενδύσεις και να διασφαλίσει µε αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη της
Ελλάδας. Αυτό ακριβώς πρέπει να δουν οι αγορές προκειµένου να πειστούν ότι θα δοθεί
ένα τέλος στην κρίση.
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− Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι η χώρα να προσελκύσει µακροχρόνιες άµεσες επενδύσεις.
Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα συµβάλουν ουσιαστικά στο πρόβληµα της ανεργίας.
− ∆ηµιουργία ενός φορολογικού συστήµατος ικανού να υποστηρίξει και να προσελκύσει επενδύσεις. Αυτό σηµαίνει ένα φορολογικό σύστηµα ανταγωνιστικό συγκριτικά µε
των υπόλοιπων χωρών, να προσφέρει δηλαδή τις ανάλογες φορολογικές ελαφρύνσεις και
τα κίνητρα σε ξένους ενδιαφερόµενους να επενδύσουν στην Ελλάδα και –γιατί όχι;– να
µεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους στη χώρα µας. Αντίστροφη άλλωστε πορεία ακολούθησαν πολλές ελληνικές εταιρείες τα περασµένα χρόνια εξαιτίας του δυσχερούς φορολογικού συστήµατος που εφαρµόζεται τα τελευταία χρόνια.
− Ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν ξένοι επενδυτές στην προσπάθειά τους να επενδύσουν στη χώρα µας είναι η γραφειοκρατία. Θα πρέπει να γίνουν σηµαντικά βήµατα προς τη µείωση της γραφειοκρατίας προκειµένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της οποιαδήποτε επένδυσης. Άλλωστε ο χρόνος είναι
χρήµα.
− Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και ανάπτυξη των οικονοµικών σχέσεων ιδιαίτερα µε τις χώρες των Βαλκανίων.
− Τέλος, στόχευση κλάδων. Όπως κάναµε παραπάνω, είναι πολύ σηµαντικό να προσδιορίσουµε τους τοµείς στους οποίους θέλουµε να αναπτυχθούµε. Στη συνέχεια θα πρέπει να προβάλουµε αυτούς τους κλάδους και τις προοπτικές εξέλιξής τους στη χώρα µας
και όχι µόνο.
Είναι πλέον στο χέρι µας να λάβουµε δράση ως φορείς και ως ιδιώτες προκειµένου η
Ελλάδα να γίνει ελκυστικός προορισµός για ξένες επενδύσεις. Η ανταγωνιστικότητα της
Ελληνικής οικονοµίας βασίζεται κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό στην εισροή ξένων κεφαλαίων. Η ουσιαστική επίλυση πολλών από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία και κατ’ επέκταση η ελληνική κοινωνία στηρίζεται στις επενδύσεις. Ας ελπίσουµε ότι οι φορείς που είναι υπεύθυνοι θα λάβουν τα κατάλληλα µέτρα και θα προβούν στις ανάλογες µεταρρυθµίσεις που είναι αναγκαίες προκειµένου η δυναµικότητα της
Ελλάδας στις διεθνείς αγορές να επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα και, γιατί όχι, να τα
ξεπεράσει. Μια κατάσταση της οποίας η έκβαση είναι ακόµα στα χέρια µας δεν πρέπει να
την αφήσουµε στην τύχη της, πόσο µάλλον στα χέρια ανθρώπων που κερδοσκοπούν σε
βάρος της ανάπτυξης της Ελλάδας.

Βιβλιογραφία
• http://www.mindev.gov.gr/?page_id=3739
• http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2965/3/Nimertis_Zouganeli
(de).pdf
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http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=21&la=2
http://www.capital.gr/News.asp?id=1910730
http://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=783
http://papasimos.wordpress.com/2012/09/28/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF
%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9
%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%
B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83/
• Οικονοµική Ανάπτυξη, θεωρίες και στρατηγικές. Τόµος Α' Παναγιώτης Α. Ρέππας,
εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ Αθήνα 2002
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4o βραβείο
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ
∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Τµήµα Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Our future growth relies on competitiveness and innovation,
skills and productivity... and these in turn rely on the education of our people.
(Τζούλια Γκίλαρντ – Πρώην πρωθυπουργός Αυστραλίας)

Ελλάδα 2014, Ανεργία 27,5%, Εξωτερικό χρέος 419 δις ευρώ
Το νέο κραχ που προκλήθηκε στη Νέα Υόρκη την περίοδο 2007-2008 επηρέασε µεγάλο
αριθµό χωρών, µεταξύ άλλων και την Ελλάδα. Έξι χρόνια µετά, η χώρα µας εξακολουθεί να µαστίζεται από την κρίση και τα αποτελέσµατά της είναι παραπάνω από εµφανή.
Άραγε, ποια είναι η λύση; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή, διότι απαιτείται µελέτη των
δοµικών παραγόντων µιας οικονοµίας. Ένας από τους πιο καθοριστικούς, αν όχι ο πιο καθοριστικός, είναι η ανταγωνιστικότητα, δηλαδή το σύνολο των θεσµών, πολιτικών και παραγόντων που καθορίζουν τα επίπεδα παραγωγικότητας µίας χώρας, τα οποία µε την σειρά τους προσδιορίζουν την ευηµερία των πολιτών και την αποδοτικότητα των επενδυτών1.
Σκοπός της εργασίας είναι να εξετάσει τα κακώς κείµενα και να προτείνει διεξόδους για
µια καλύτερη οικονοµία. Μια οικονοµία υγιή και ελκυστική, η οποία θα ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία.

Τις πταίει;
Στην Ελληνική επικράτεια, ο παρασιτισµός είναι µια πραγµατικότητα. Οι ευθύνες βαραίνουν τόσο τη χώρα µας όσο και την Ευρωζώνη.
Η είσοδος µας στην Ευρωζώνη µας έφερε τα αποτελέσµατα που ακολουθούν µια νοµισµατική ένωση. Το κόστος συναλλαγών και η συναλλαγµατική αβεβαιότητα εξαλείφθηκαν.
Αντίθετα, δεν έχουµε τη δυνατότητα να ασκήσουµε νοµισµατική πολιτική, ενώ οι ανατιµήσεις δηµιούργησαν πρόβληµα στις εξαγωγές µας εκτός Ευρωζώνης.
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Επίσης, το παραγωγικό µοντέλο της χώρας επικεντρώνεται στην παραγωγή υπηρεσιών,
σε ποσοστό 80,5% του Α.Εγχ.Π. (2012). Η συµβολή του πρωτογενούς τοµέα στο Α.Εγχ.Π.
είναι µικρή, καθώς τα κίνητρα είναι πενιχρά. Επιπρόσθετα, η χώρα µας δεν µπορεί να σηκώσει το βάρος της µαζικής παραγωγής βιοµηχανικών-καταναλωτικών αγαθών λόγω έλλειψης τεχνογνωσίας. Ο αριθµός των βιοµηχανικών µονάδων µειώνεται τα τελευταία χρόνια λόγω τόσο του υψηλού κόστους ενέργειας όσο και του χαµηλότερου κόστους εγκατάστασης και παραγωγής στις γειτονικές χώρες. Άµεσο επακόλουθο αυτής της αδράνειας είναι η κατακόρυφη αύξηση των εισαγωγών που συνεπάγεται την αύξηση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο διατηρεί αρνητικό πρόσηµο από το
1948.
Όσον αφορά τους θεσµούς, έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα διαφάνειας, γραφειοκρατίας, αναποτελεσµατικότητας και επιβάρυνσης του νοµικού πλαισίου για τους επιχειρηµατίες. Επίσης, έχει παρατηρηθεί αναποτελεσµατικότητα του δικαστικού συστήµατος, καθώς και σπατάλη πόρων. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι η ψήφιση 30 διαφορετικών φορολογικών διατάξεων (Ιούνιος 2012 – ∆εκέµβριος 2013)2 και η µέση διάρκεια για την επίλυση δικαστικών υποθέσεων, που ανέρχεται στα 3,5 χρόνια3. Μια σταθερή
και δίκαιη νοµοθεσία που θα εφαρµόζεται στην πράξη άµεσα και σωστά είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδύσεων.
Εξαίρεση δεν παρουσιάζει το ρυθµιστικό πλαίσιο του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.
Η συνεργασία µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών δεν είναι η καλύτερη, τόσο λόγω των
πρακτικών πρόσληψης και απόλυσης όσο και λόγω της ακαµψίας του µισθού και των µορφών απασχόλησης. Όσον αφορά τις παθογένειες, πιο έντονα είναι τα φαινόµενα της παραοικονοµίας και της ανασφάλιστης εργασίας. Το ύψος των φορολογικών συντελεστών
και η αντίληψη από µεγάλη µερίδα των πολιτών για το µέγεθος της διαφθοράς στον κρατικό µηχανισµό είναι οι κύριοι παράγοντες ύπαρξης ανθηρής παραοικονοµίας. Ενδεικτικά,
τα ποσοστά της παραοικονοµίας υπερβαίνουν διαχρονικά το 20% του Α.Εγχ.Π. από το 1990.
Ως αποτέλεσµα, αυξάνονται τα διαφυγόντα έσοδα του ∆ηµοσίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θεωρούµε ότι χρειάζονται αυστηρά και αναλογικά µε το αδίκηµα πρόστιµα, απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων, µικρότερη φορολόγηση και νέες µορφές απασχόλησης.
Μια Ελλάδα φιλική για επενδύσεις οφείλει να επιλύσει άµεσα αυτά τα προβλήµατα
και να µεταβάλει θετικά τις συνθήκες στο τραπεζικό και µακροοικονοµικό περιβάλλον. Φωτεινό παράδειγµα σε αυτή την περίπτωση θα µπορούσαν να είναι οι τοµείς των υποδοµών,
υγείας και εκπαίδευσης όπου η χώρα µας βρίσκεται σε καλύτερο επίπεδο. Κρίνεται απαραίτητη η διαµόρφωση εθνικής στρατηγικής τόσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όσο και προς όφελος της νέας γενιάς που εγκαταλείπει τα πάτρια εδάφη για ένα πιο
ευοίωνο µέλλον. Πέρα από τους βασικούς και θεµελιώδεις παράγοντες για την οικονοµία,
πρέπει να θεσπιστεί πλαίσιο που θα δηµιουργήσει προστιθέµενη αξία µέσω της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών.
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Τεχνολογία: είναι µοχλός ανάπτυξης;
Οποιαδήποτε επαρκώς εξελιγµένη τεχνολογία ισοδυναµεί µε µαγεία. Έχουν περάσει δεκαετίες από την φράση του σερ Άρθουρ Τ. Κλαρκ, παρόλα αυτά η ανάγκη για τεχνολογική πρόοδο γίνεται ακόµα πιο επιτακτική. Κάθε κράτος και οργανισµός που στοχεύει στην
βιώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη οφείλει να επενδύσει στην τεχνολογία, επειδή προσφέρει
στα αγαθά προστιθέµενη αξία και µεταβάλλεται µε ταχύτατους ρυθµούς. ∆υστυχώς, όµως,
οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το κράτος δεν δεσµεύουν κεφάλαια για Ε&Α4. Παρόλο
που υπάρχουν φορείς που προσπαθούν να ενισχύσουν την συµβολή της καινοτοµίας όπως
η Γ.Γ.Ε.Τ.5, δαπανώνται ποσά µικρότερα του 1% του συνολικού Α.Εγχ.Π. για Ε&Α, όταν
στην Ευρώπη των 28 το αντίστοιχο ποσοστό είναι 2,06% (2012)6.
Στις µέρες µας, η µεγάλη αξία της τεχνολογίας δηµιουργεί την ανάγκη να προσαρµοστούν οι επιχειρήσεις και το κράτος. Οι οργανισµοί οφείλουν να ξοδεύουν µεγάλα χρηµατικά ποσά και να συνεργάζονται µεταξύ τους µε τη µορφή δικτύων (clusters), µε σκοπό
οι συνέργειες να έχουν πραγµατικά οφέλη. Επιπρόσθετα, θετική κρίνεται η συνεργασία µε
πανεπιστήµια και επιστηµονικά ιδρύµατα. Από την πλευρά του, το κράτος πρέπει να προωθεί και να αφοµοιώνει τις τεχνολογίες. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται πολιτικές
περαιτέρω φορολογικής ελάφρυνσης αλλά και αυστηρότερης προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων. Το έναυσµα αυτό αρκεί, αν σκεφτούµε το πολυάριθµο επιστηµονικό προσωπικό της Ελλάδας και τον ευλογηµένο, σε πολλούς τοµείς, τόπο µας.

Νέες τεχνολογίες και κλάδοι παραγωγής
Αρχικά, θα αναφερθούµε σε τοµείς των οποίων η ανάπτυξη µπορεί να προσφέρει λύσεις
και πλεονεκτήµατα σε πολλούς άλλους κλάδους, ανεξάρτητα από το αντικείµενό τους. Τέτοιοι κλάδοι είναι:
1. Πληροφοριακά συστήµατα: Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα είναι απαραίτητα σε έναν κόσµο µε πληθώρα πληροφοριών. Η χρήση των Clouds συµβάλλει στην αποθήκευση, χρήση και µεταφορά αρχείων και λογισµικού ανεξαρτήτως της τοποθεσίας του
χρήστη. Τα BigData αφορούν την διατήρηση δεδοµένων, συνήθως µεγάλων σε όγκο και
πολύπλοκων στην ανάλυση. Επιπλέον, τα Analytics συνεισφέρουν στην επεξήγηση και συσχέτιση των στοιχείων. Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθεί η χρήση µικροεφαρµογών και
λογισµικού από τις επιχειρήσεις, καθώς υπάρχουν χρήσιµα εργαλεία για κάθε προϊστάµενο από το µάρκετινγκ µέχρι τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση ευελιξία και ακρίβεια στις αποφάσεις. Όπως
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Economist, «η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος
διήρκησε δέκα χρόνια, ενώ σε παρόντα χρόνο θα χρειαζόταν µόνο µία εβδοµάδα!»
2. Social Media: Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιµοποιούνται από το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Η διαφήµιση, η είσοδος σε νέες αγορές αλλά και η κατανόη119
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ση της αγοράς είναι κάποια από τα οφέλη για όποια επιχείρηση τα αξιοποιεί. Η ενεργή
συµµετοχή του κοινού µπορεί να γίνει µε την εξεύρεση λύσεων και καινοτόµων ιδεών στα
ζητήµατα και στα προϊόντα της επιχείρησης, ενώ πολλές φορές το κοινό συµµετέχει και
στη χρηµατοδότηση της ιδέας (crowdfunding). Η εκµετάλλευση των καινοτοµιών είναι επιτακτική για τις επιχειρήσεις. ∆υσάρεστο είναι το γεγονός ότι µόλις το 8% των Ελληνικών
επιχειρήσεων έχουν επίσηµη πολιτική για τη χρήση των SocialMedia, σύµφωνα µε τη Eurostat.
3. Logistics: Η διακίνηση και αποθήκευση αγαθών µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο
µπορεί να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µια παγκοσµιοποιηµένη αγορά. Η
γεωγραφική θέση της χώρας καθιστούν τον κλάδο των logistics αναδυόµενο αστέρα στην
οικονοµία µας. Επιπλέον, η αξιοποίηση επιµέρους κλάδων, όπως το 3PL7, η διαχείριση ευαίσθητων υλικών και η υιοθέτηση πράσινων πρακτικών, µπορούν να αποφέρουν πολλά οφέλη. Η εξειδίκευση σε αυτούς τους κλάδους και η εφαρµογή των καινούργιων µεθόδων θα
κάνει τις ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Ζωτικής σηµασίας για τον κλάδο είναι η
επιτάχυνση των διαδικασιών φορτο-εκφόρτωσης και η αναβάθµιση του µεταφορικού δικτύου της χώρας.
4. Οργανικά ηλεκτρονικά προϊόντα: Πρόκειται για έναν κλάδο που αναπτύσσεται µε
µεγάλη ταχύτητα, τα προϊόντα του οποίου σε σχέση µε τα συµβατικά ηλεκτρονικά είναι
εύκαµπτα, ελαφρύτερα, φθηνότερα και ανακυκλώσιµα. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα οργανικών ηλεκτρονικών προϊόντων που έχουν αρχίσει να κατακλύζουν τις αγορές είναι οι εύκαµπτες οθόνες (OLED/LED screens), τα έξυπνα υφάσµατα και οι εκτυπώσιµες µπαταρίες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δυνατότητες ανακάλυψης νέων προϊόντων, που θα φέρουν επανάσταση σε τοµείς όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ιατρική. Στην Ελλάδα, έχουν
εµφανιστεί πρόσφατα start-up εταιρείες οι οποίες σε συνεργασία µε ξένες εταιρείες που
έχουν την τεχνογνωσία αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρµογές.
Επίσης, υπάρχουν συγκεκριµένοι κλάδοι όπου η εισαγωγή της καινοτοµίας θα προσφέρει
λύσεις και πλεονεκτήµατα, ενισχύοντας κυρίως την ανταγωνιστικότητα του ίδιου του κλάδου. Ενδεικτικά:
1. Αγροτική παραγωγή-Ιχθυοκαλλιέργειες: Υπάρχει πληθώρα καινοτόµων λύσεων που
µπορούν να αναβιώσουν τον πρωτογενή τοµέα. Όσον αφορά τις καλλιέργειες, η εισαγωγή
σύγχρονων ροµποτικών συσκευών τόσο στην παραγωγή όσο και στον εµβολιασµό φυτών,
καθώς και η πληροφορική στην γεωργία ακριβείας, είναι µέθοδοι που µπορούν να κάνουν
την παραγωγή γρηγορότερη και ποιοτικότερη, για να µπορέσει να ανταποκριθεί η Ελλάδα στη ζήτηση από το εξωτερικό. Στις ιχθυοκαλλιέργειες, πληροφοριακά συστήµατα ελέγχου µε βιολογικούς όρους, νέες διαγνωστικές µέθοδοι, εµβολιασµοί, αυτοµατισµοί µπορούν να επαναφέρουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση του κλάδου για συγκεκριµένα είδη
ψαριού, µία θέση που έχασε µόλις πέρυσι.
2. Ιατρικός τουρισµός: Ο ιατρικός τουρισµός προσφέρεται σε ασθενείς που πάσχουν
από κάποια χρόνια νόσο, που αναζητούν µετανοσοκοµειακή φροντίδα σε κέντρα αποκατάστασης ή θέλουν να πραγµατοποιήσουν κάποια ιατρική-θεραπευτική πράξη8. Οι δηµο120
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γραφικές αλλαγές, το κόστος και οι λίστες αναµονής σε κάποιες χώρες έχουν οδηγήσει
εκατοµµύρια ανθρώπους στην αναζήτηση υπηρεσιών φροντίδας στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα απαιτείται αξιοποίηση της παγκόσµιας τεχνογνωσίας και των τελευταίων ανακαλύψεων στην ιατρική. Τέλος, η χρήση τεχνολογικών εφαρµογών όπως η τηλεµατική για την
διάγνωση των ασθενών και εφαρµογών κινητών τηλεφώνων (iHealthCRM) µπορούν να προσφέρουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στους παρόχους υγείας.
3. ∆ιαχείριση αποβλήτων: Σε αυτό τον κλάδο η χώρα µας βρίσκεται πίσω σε σχέση
µε πολλές ανεπτυγµένες χώρες. Σε αυτές τις χώρες, η διαχείριση αποβλήτων έχει πάψει
να γίνεται µε παραδοσιακούς τρόπους (υγειονοµική ταφή, χωµατερές) και πλέον στοχεύει
στην ανακύκλωση και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Συνήθως, τα µη ανακυκλώσιµα σκουπίδια τοποθετούνται σε µεγάλους καυστήρες και προσφέρουν χαµηλού κόστους
ηλεκτρική ενέργεια. Σε περιβαλλοντικό και οικονοµικό επίπεδο, τα ενεργειακά οφέλη είναι τεράστια για όποιες χώρες το έχουν εκµεταλλευτεί, όπως οι σκανδιναβικές.

Πώς µπορούµε να γίνουµε ελκυστικοί…
Σε ποιους τοµείς παραγωγής γίνονται οι περισσότερες επενδύσεις σήµερα; Επίσης, σε ποιους η Ελλάδα µπορεί να αποκτήσει σηµαντικό µερίδιο αγοράς λόγω των ιδιαιτεροτήτων
και των πλεονεκτηµάτων της; Πληθώρα δηµοσιευµάτων έκαναν λόγο για επενδύσεις που
θα καθιστούσαν την Ελλάδα SiliconValley της Ευρώπης, όµως η πραγµατικότητα είναι πως
απέχουµε πολύ από αυτό τον χαρακτηρισµό.
Καίριο ζήτηµα είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής. Πρέπει να αποφασιστεί σε ποιους
κλάδους θα στοχεύσουµε και πώς θα προσελκύσουµε τις επενδύσεις του κλάδου. Είναι
ξεκάθαρο πως ο κάθε κλάδος έχει τις ιδιαιτερότητές του, αλλά θα ήταν σηµαντικό να αναφερθούµε σε γενικές στρατηγικές.
Αρχικά, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών µηχανισµών µπορεί να είναι µια λύση. Για παράδειγµα, στόχος της Ε.Ε.9 είναι µέχρι το 2020 το 3% του συνολικού Α.Εγχ.Π. της να δαπανάται στην Ε&Α. Για την επίτευξη του εγχειρήµατος, δηµιουργήθηκε ο Horizon 2020,
που χρηµατοδοτεί µε 80 δις ευρώ αυτή την προσπάθεια. Αντίστοιχα, το E.R.C.10 χρηµατοδοτεί καινοτόµες προσπάθειες από το 2007.
Η ελλιπής διαφάνεια, ο βραδύς και αναποτελεσµατικός κρατικός µηχανισµός, η φορολογία των επιχειρήσεων και η οικονοµική-πολιτική αστάθεια είναι τα πιο σηµαντικά προβλήµατα. Άλλωστε, οι επενδύσεις δυσχεραίνουν όταν η ασφάλεια των κεφαλαίων του επενδυτή και η απόδοσή τους είναι µεταβλητές και δύσκολα προσδιορίσιµες. Για την προσέλκυση
επενδύσεων σε κλάδους αιχµής, η χώρα µας πρέπει να προχωρήσει άµεσα σε µεταρρυθµίσεις στο επενδυτικό και νοµικό καθεστώς. Σηµαντική εξέλιξη θα ήταν η ψήφιση νόµου
που θα επιτάχυνε τις διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων, όπως έχει δεσµευτεί
η κυβέρνηση.
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Επίσης, απαιτείται µια νέα νοοτροπία συνεργασιών, καθώς οργανωµένα δίκτυα επιχειρήσεων θα µπορέσουν να προσφέρουν από κοινού οφέλη, όπως η µεταφορά τεχνογνωσίας.
Επιπλέον, το κράτος πρέπει να προωθήσει τη συνεργασία µε τις συµπράξεις υπουργείων,
Σ.∆.Ι.Τ.11 και διεθνείς συνεργασίες. Η προστιθέµενη αξία από τη συνεργασία αλλά και η
κουλτούρα που θα δηµιουργηθεί θα κάνουν τη χώρα πιο ελκυστική για επενδύσεις.
Τέλος, απαιτείται προώθηση των µεταρρυθµίσεων και των πλεονεκτηµάτων της Ελλάδας. Αυτό µπορεί να γίνει µε την ενεργή συµµετοχή σε συνέδρια και τη διοργάνωση συνεδρίων µεγάλης εµβέλειας από ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς, αλλά και µε τη χρήση
επικοινωνιακών µέσων. Η ελληνική προεδρία στην Ε.Ε. είναι η κατάλληλη ευκαιρία για να
στραφεί το ενδιαφέρον ξανά στην Ελλάδα.

Αντί επιλόγου
Η Ελλάδα βρέθηκε πολλές φορές σε δεινή θέση, ωστόσο είχε τον τρόπο να ξεπερνά τους
σκοπέλους αυτούς.
Η Ελλάδα πρέπει να µετατρέψει την πίεση που δέχεται σε κίνητρο για να ανακάµψει.
Φτάνει η πολιτική βούληση; Φτάνουν οι καινοτόµες ιδέες; Φτάνει η ελκυστικότητα; Πάνω
από όλα χρειάζεται κοινή προσπάθεια από τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το κράτος.
Είµαστε η Ελλάδα του Εφιάλτη και των εµφυλίων πολέµων ή του Σωκράτη και του Περικλή;
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9. Τράπεζα της Ελλάδος:
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ

1. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε&Α)
H δηµιουργική εργασία, η οποία καλύπτει τις δραστηριότητες της Βασικής, της Εφαρµοσµένης και της Πειραµατικής Ανάπτυξης και πραγµατοποιείται σε συστηµατική βάση µε
σκοπό την αύξηση του αποθέµατος της γνώσης, συµπεριλαµβανοµένης της γνώσης του ανθρώπου, του πολιτισµού και της κοινωνίας, καθώς και η χρήση του αποθέµατος της γνώσης για την ανάπτυξη νέων εφαρµογών.
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Γ.Ε.Τ.)
Ιδρύθηκε το 1964 µε σκοπό το συντονισµό της έρευνας και της τεχνολογίας για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Κύριες αρµοδιότητές της είναι:
1. Ενισχύει µέσω ανταγωνιστικών Ε&Τ προγραµµάτων τις ερευνητικές δραστηριότητες των
ερευνητικών και παραγωγικών φορέων σε τοµείς σηµαντικούς για την ελληνική οικονοµία
και τη βελτίωση της ζωής του πολίτη.
2. Στηρίζει τη µεταφορά και τη διάχυση προηγµένων τεχνολογιών προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, επιτυγχάνοντας έτσι την άµεση αξιοποίηση των προϊόντων της έρευνας.
3. Συµβάλλει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναµικού της χώρας.
4. Εκπροσωπεί τη χώρα στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναρµονίζοντας
τις ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητές της µε τις απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας.
5. Προωθεί τη συνεργασία σε θέµατα Έρευνας και Τεχνολογίας µε άλλες χώρες και διεθνείς οργανισµούς.
6. Ιδρύει ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς σε τοµείς υψηλής προτεραιότητας για την
ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
7. Εποπτεύει και χρηµατοδοτεί την πάγια λειτουργία και στηρίζει δυναµικά 19 από τους
γνωστότερους και σηµαντικότερους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της χώρας.
8. Προωθεί τη διάδοση των Ε&Τ πληροφοριών, σε εθνική κλίµακα, µε τη βοήθεια τεχνολογικής πληροφόρησης.
9. Υποστηρίζει δράσεις ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας σε θέµατα Έρευνας
και Τεχνολογίας.
3. THIRD PARTY LOGISTICS PROVIDER (3PL)
Ο 3PL πάροχος είναι µια επιχείρηση που προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες logistics
για µέρος ή για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, µε τη διαδικασία της εξωτερικής ανάθεσης
(outsourcing). Συνήθως ειδικεύονται στην αποθήκευση, µεταφορά και αποστολή αγαθών,
προσαρµοσµένα στις ανάγκες των πελατών τους, την αγορά και την ειδική φύση των προϊόντων.
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 2020
Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεραστεί η κρίση και
να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µια πιο ανταγωνιστική οικονοµία µε περισσότερες
θέσεις εργασίας.
Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι µια ανάπτυξη: έξυπνη, µε αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία, διατηρήσιµη χάρη
στην αποφασιστική µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
και σε µια πιο ανταγωνιστική βιοµηχανία και χωρίς αποκλεισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη µείωση της φτώχειας. Η στρατηγική επικεντρώνεται
σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους τοµείς της απασχόλησης, της έρευνας, της εκπαίδευσης,
της µείωσης της φτώχειας και του κλίµατος/της ενέργειας.
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", θεσπίστηκε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα οικονοµικής διακυβέρνησης που θα συντονίζει τις δράσεις πολιτικής
µεταξύ της ΕΕ και των κρατών µελών.
Οι πέντε στόχοι σε επίπεδο ΕΕ για το 2020:
1. Απασχόληση: απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών.
2. Έρευνα και Ανάπτυξη: Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και
την Ανάπτυξη.
3. Κλιµατική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιµότητα: µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση µε το 1990,
εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές και αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης.
4. Εκπαίδευση: µείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%,
ολοκλήρωση τριτοβάθµιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας
30-34 ετών.
5. Καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού: µείωση τουλάχιστον κατά
20 εκατοµµύρια των ατόµων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού.
5. ΕUROPEAN RESEARCH COUNCIL (E.R.C.)
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Έρευνας είναι η ενθάρρυνση της έρευνας υψηλής
ποιότητας στην Ευρώπη µέσω ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης και η υποστήριξη της εφαρµοσµένης έρευνας σε όλους τους τοµείς, µε σκοπό την επιστηµονική αριστεία.
6. ΣΥΜΠΡΑΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Σ.∆.Ι.Τ.)
Οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου & Ιδιωτικού Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.) αποτελούν µια µεγάλη µεταρρύθµιση στον τοµέα της δηµιουργίας υποδοµών και της παροχής υπηρεσιών του ∆ηµοσίου.
Μια µεταρρύθµιση, η υλοποίηση της οποίας θα συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας τα επόµενα χρόνια, προσφέροντας στο ∆ηµόσιο τη
δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα µέσα για την παροχή δηµόσιων αγαθών
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προς τους πολίτες. Με τις Σ.∆.Ι.Τ. θα δοθεί µία νέα ώθηση στην ανάπτυξη και θα διασφαλισθεί
η έγκαιρη και σωστή ολοκλήρωση πολλών αναγκαίων υποδοµών, ενώ παράλληλα θα απελευθερωθούν πόροι για περισσότερες κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες. Τα οφέλη από τις Σ.∆.Ι.Τ. θα είναι µεγάλα για όλους. Για το ∆ηµόσιο, για τους πολίτες, αλλά και
για τον ιδιωτικό τοµέα που αποκτά πρόσβαση σε µια νέα µεγάλη αγορά. Αυτός είναι και
ο λόγος που µιλάµε για µια ουσιαστική µεταρρύθµιση και για ένα βασικό πυλώνα του νέου
αναπτυξιακού υποδείγµατος.
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5o βραβείο
ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΙΑ
Τµήµα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ
Τµήµα Ηλεκτρολογίας
ΑΤΕΙ Λαµίας

«Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα µιας χώρας ή περιοχής
να δηµιουργεί ευηµερία»
(Aiginger, 2006)

Αντί προλόγου
Σύµφωνα µε τον Fagerberg (1996): «Η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα µιας
χώρας να πετύχει τους βασικούς στόχους της οικονοµικής της πολιτικής, ιδιαίτερα την αύξηση του εισοδήµατος και της απασχόλησης, χωρίς να αντιµετωπίζει προβλήµατα στο ισοζύγιο πληρωµών». Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εµφάνισε το 2013, για πρώτη φορά
από το 1948, πλεόνασµα 1,24 δισ. ευρώ χάρη κυρίως στην αύξηση των εσόδων από τον
τουρισµό και τη σηµαντική µείωση των εισαγωγών. Σηµαντική ήταν και η συµβολή της µείωσης των τόκων για την εξυπηρέτηση του χρέους1. Σε αυτή την µεταβατική περίοδο για
την Ελλάδα θα παρουσιάσουµε την εργασία µας για τον 20ο φοιτητικό διαγωνισµό µε θέµα
«Ανταγωνιστικότητα και Ελληνική Οικονοµία».

Από τον παρασιτισµό στην ανταγωνιστική οικονοµία
Η Ελλάδα βιώνει µε τον πιο βίαιο τρόπο την ανάγκη αλλαγής οικονοµικού µοντέλου, που
στηρίχτηκε στον παρασιτισµό του ∆ηµοσίου και την αδιαφάνεια. Το σοκ της προσαρµογής για µια οικονοµία εθισµένη στην κατανάλωση πέρα από τις δυνάµεις της, που εφησύχαζε
για τις συνεχείς απώλειες ανταγωνιστικότητας, είναι µεγάλο.
Η αποκήρυξη του κοµµατικού κράτους, της σχέσης πελατείας–πατρωνείας, επανέρχεται σταθερά στον πολιτικό λόγο – πάντως από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου,
αν όχι από εκείνη του Χαριλάου Τρικούπη. Όµως, από τότε η ίδια αυτή πελατειακή λο131
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γική ενσωµατώθηκε στα αντανακλαστικά της κοινωνίας. Ο πολιτικός υπόσχεται διορισµούς,
συντάξεις, «έργα», συµβάσεις, ρυθµίσεις, πρόσβαση στα νοσοκοµεία – µε µία λέξη: λύσεις στα προβλήµατα του συγκεκριµένου πολίτη. Ο πολίτης ανταλλάσει µε αυτά (ή µε την
προσδοκία τους) την ψήφο του2.
Όταν το ποσοστό ανεργίας που προέρχεται από τον ιδιωτικό τοµέα έχει φτάσει σε πολύ
υψηλά επίπεδα, το κοµµατικό–πελατειακό κράτος λειτουργεί αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα της χώρας µας.

Ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
Το ζήτηµα της τεχνολογίας αντιµετωπίζεται από τις διαρκώς επιτυχηµένες επιχειρήσεις µε
µια διαφορετική προσέγγιση – φιλοσοφία, σύµφωνα µε συµπεράσµατα των ερευνών, και
κυρίως του J. Collins. Πρώτον, για τη διαρκή ανταγωνιστικότητα και επιτυχία η τεχνολογία είναι άκρως απαραίτητη. ∆εύτερον, η πρωτοπορία στην τεχνολογία αποδίδει µόνο όταν
συµβάλλει στη δηµιουργία µοναδικών ικανοτήτων και εντάσσεται αρµονικά στη συνολική στρατηγική και το επιχειρηµατικό µοντέλο. Τρίτον, η αποτελεσµατική διαχείριση (επιλογή – απόκτηση – εισαγωγή – εφαρµογή – χρήση) της τεχνολογίας απαιτεί ανάλογες ικανότητες και κουλτούρα. Συνεπώς, επιλέγουν και εφαρµόζουν µε ιδιαίτερη προσοχή τις νέες
τεχνολογίες, και αποφεύγουν τη µόδα3.
Σύµφωνα, όµως, µε τον Jeffrey D. Sachs4: «Θα πρέπει να ορίσουµε εκ νέου τη συµµετοχή των µεγάλων επιχειρήσεων, προσφέροντάς τους επαρκή κίνητρα και επιβράβευση για την επιτυχία, χωρίς όµως να τους επιτρέπουµε να διατηρούν µονοπώλιο σε επιτυχηµένες τεχνολογίες που θα πρέπει να υιοθετηθούν σε ευρεία κλίµακα».
Με βάση τα παραπάνω αναφέρουµε τους τοµείς που είτε άµεσα (π.χ. ηλεκτρονικό
εµπόριο) είτε έµµεσα (π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση) επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την προοπτική να έχουν διεθνή παρουσία.
• E – Government: Άλµατα προόδου τόσο σε θεσµικό επίπεδο όσο και όσον αφορά
την εκπαίδευση των πολιτών θα πρέπει να κάνει το ελληνικό ∆ηµόσιο αν θέλει έστω και
να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είναι
χαρακτηριστικό πως οι τελευταίες έρευνες και µελέτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό δείχνουν αρκετά χαµηλές επιδόσεις σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης eGovernment Benchmark 2012 που πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συµµετείχαν 28.000 πολίτες από
32 χώρες, στην Ελλάδα µόλις το 21% των πολιτών ασχολείται ενεργά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση όταν ο ευρωπαϊκός µέσος όρος είναι στο 26%5. Από την άλλη, έστω και
µία φορά έχουν χρησιµοποιήσει µία υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης το 41% των
Ελλήνων πολιτών. Σηµειωτέον πως, σύµφωνα µε την Eurostat, το ποσοστό χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα το 2012 ήταν στο 34%6.
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Οι Έλληνες γραφειοκράτες έχουν συνήθως παιδεία νοµικού ή πολιτικού επιστήµονα,
σπανίως δε πρόσθετη κατάρτιση πριν από την υπηρεσία τους ή κατά τη διάρκειά της. Το
αποτέλεσµα είναι συχνά να µην έχουν την απαραίτητη οργανωσιακή συγκρότηση, το στάτους, τα προνόµια τάξης και την ειδίκευση που συνήθως συνδέονται µε τους ∆υτικοευρωπαίους συναδέλφους τους. Παρότι σχετικά µεγάλη σε µέγεθος, η ελληνική δηµόσια διοίκηση παραµένει σε σηµαντικό βαθµό αναποτελεσµατική και αδύναµη σε σύγκριση µε τα
πολιτικά κόµµατα7.
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτό µπορεί να γίνει µε καλύτερη εκπαίδευση των δηµοσίων υπαλλήλων και των πολιτών.
• Ηλεκτρονικό Εµπόριο: Λόγω της φύσης του το διαδίκτυο συντελεί στη δηµιουργία
και συντήρηση αποτελεσµατικού ανταγωνισµού. Οι µικρές επιχειρήσεις επωφελούνται από
το µικρό κόστος στησίµατος του δικτυακού τους χώρου και µεταδίδουν µηνύµατα και πληροφορίες σε υποψήφιους πελάτες, µε ίσους όρους έναντι των µεγαλύτερων ανταγωνιστών
τους8. Το ηλεκτρονικό εµπόριο διαφέρει από το παραδοσιακό εµπόριο στο γεγονός ότι κάποια ή κάποιες από τις λειτουργικές διαδικασίες του παραδοσιακού εµπορίου γίνεται ηλεκτρονικά, µέσω του διαδικτύου9. Σήµερα εκτιµάται ότι οι ενεργοί χρήστες του ηλεκτρονικού εµπορίου ανέρχονται σε περίπου 2,5 εκατ., µε τον µέσο όρο των αγορών που πραγµατοποιούν µε το πάτηµα ενός κουµπιού να ανέρχεται στα 1.400 ευρώ ετησίως10.
• E-Banking11: Σε «προσωπική τράπεζα», µε αυξηµένες µάλιστα δυνατότητες, µετατρέπεται σήµερα το τηλέφωνο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, η οθόνη του ΑΤΜ. Παράλληλα, η χρήση των εναλλακτικών δικτύων (Internet, phone banking κ.ά.) αλλάζει το τοπίο στις σχέσεις των καταναλωτών µε τις τράπεζες, δίνοντας τη δυνατότητα συναλλαγών
όλο το 24ωρο. Έτσι, οι συναλλαγές απλουστεύονται και γίνονται ταχύτερες, µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να γλιτώνουν χρόνο και χρήµα. Ωστόσο, το µεγάλο µειονέκτηµα είναι στην προώθηση της συγκεκριµένης υπηρεσίας στους πελάτες (γεγονός που έχει να κάνει µε την εξοικείωση και την εκπαίδευση της πελατείας µε τις νέες τεχνολογίες).
• Ευρυζωνικότητα: Η Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2013 «ανέβηκε» άλλη µία θέση στην
πανευρωπαϊκή κατάταξη αλλά συνεχίζει να παρουσιάζει χαµηλότερα ποσοστά ευρυζωνικής διείσδυσης από τον µέσο όρο της ΕΕ, που ανέρχεται πλέον στο 28,8%. Σύµφωνα µε
τα πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία (1/1/2013) από το Digital Agenda Scoreboard, η Ελλάδα παρουσιάζει ποσοστό ευρυζωνικής διείσδυσης της τάξης του 23,8%, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,1% σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2012 και 2% σε σχέση µε τον
Ιανουάριο του 201212.
Η παραπάνω µελέτη καθιστά φανερή τη σηµαντική υστέρηση της χώρας µας στη νέα
διαδικτυακή εποχή. Τα βήµατα που έχουν γίνει πρέπει να επιταχυνθούν και όλοι οι σχετιζόµενοι να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
• Χρήση συστηµάτων ERP και CRM: Το ERP συµβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της
επιχείρησης ανεξαρτήτως µεγέθους, ώστε η διοίκηση να βλέπει τη συνολική πληροφορία
και όχι διαφορετικές εκδοχές και ερµηνείες της ανάλογα µε τα τµήµατα που την παράγουν
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ή την επεξεργάζονται13. Με τη χρήση ERP εφαρµογών, ακόµα και οι µικρές επιχειρήσεις
επιτυγχάνουν την ολοκληρωµένη και απόλυτα προγραµµατιζόµενη αξιοποίηση των πόρων
τους, έχοντας πλήρη εικόνα για τους συναλλασσόµενους µε την επιχείρηση, το ανθρώπινο δυναµικό τους, τα αποθέµατα των ειδών, των µηχανών, των αποθηκευτικών χώρων
κ.λπ.14
Το CRM φροντίζει για το σηµαντικότερο επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα πριν την πληροφορία: τους πελάτες και την ικανοποίησή τους. Είναι ένα σύνολο συστηµάτων, αποτελούµενο συνήθως από υποσυστήµατα του τηλεφωνικού κέντρου και εφαρµογές λογικισµού15.
Σύµφωνα µε αναλυτές, το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες λαµβάνουν τη µεγάλη απόφαση για διεθνή online δραστηριοποίηση
είναι ο λανθασµένος υπολογισµός των ιδιαιτεροτήτων των τοπικών αγορών, τις ανάγκες
των οποίων επιθυµούν να καλύψουν16.

Πώς η χώρα θα µπορεί να γίνει ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις
σε κλάδους αιχµής;
Σύµφωνα µε την µελέτη της «McKinsey & Company»17 για την Ελληνική Οικονοµία, το ζητούµενο είναι η µεγέθυνση πέντε κύριων κλάδων: του τουρισµού, της ενέργειας, της µεταποίησης τροφίµων, της αγροτικής παραγωγής και του εµπορίου, καθώς και άλλων οκτώ
«αναδυόµενων αστέρων», που είναι η παραγωγή γενόσηµων φαρµάκων, οι ιχθυοκαλλιέργειες,
ο ιατρικός τουρισµός, η φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς, η δηµιουργία περιφερειακών διαµετακοµιστικών κόµβων, η διαχείριση αποβλήτων, οι εξειδικευµένες
κατηγορίες τροφίµων και ο κόµβος για προγράµµατα κλασικών σπουδών. Τα αποτελέσµατα
µπορεί να είναι εντυπωσιακά, καθώς αναµένεται:
• Ετήσια ανάπτυξη 3% έναντι στόχου 1,5%
• Αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20%
• Φορολογικά έσοδα 7 δισ. ευρώ ετησίως
• Όφελος 16,5 δισ. ευρώ στο εµπορικό ισοζύγιο
Για να γίνει όµως η Ελλάδα ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις πρέπει να γίνει άµεσα η προώθηση των διαθρωτικών µεταρρυθµίσεων, η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας,
το άνοιγµα όλων των κλειστών επαγγελµάτων, η αποφυγή δηµιουργίας καρτέλ18, η αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος, η ενίσχυση της ρευστότητας και η πάταξη της
διαφθοράς. Στα θετικά που έχει να εµφανίσει η Ελλάδα συγκαταλέγονται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το ειδικευµένο εργατικό δυναµικό και το στελεχιακό δυναµικό.
Ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια για τις επενδύσεις στην Ελλάδα είναι η σταθερότητα του φορολογικού συστήµατος. Ο νόµος 2238/1994 για την φορολογία εισοδήµατος
έχει τροποποιηθεί διακόσιες σαράντα εννέα φορές µε ογδόντα ένα διαφορετικούς νόµους19.
Ο νόµος 4172/2013 ο οποίος καταργεί τον 2238/1994 κατά το πρώτο τρίµηνο της εφαρ134
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µογής του µόνο προβλήµατα έχει δηµιουργήσει στις επιχειρήσεις. Πρέπει επιτέλους να υπάρχει ένας και µόνο νόµος, χωρίς συνεχείς αλλαγές, ώστε ο επενδυτής να µπορεί να καταρτίσει
ένα µακροχρόνιο business plan.

Οικονοµία και Παραοικονοµία
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας που επηρεάζει άµεσα την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων είναι το παραεµπόριο, το οποίο αντιπροσωπεύει το
30 µε 40% του συνολικού εµπορίου. Και δεν είναι µόνο η φοροδιαφυγή και ο αθέµιτος
ανταγωνισµός που υφίστανται οι νόµιµοι έµποροι αλλά, κυρίως, οι κίνδυνοι που διατρέχουν οι καταναλωτές για τη σωµατική τους ακεραιότητα και την υγεία τους από τη χρήση ελαττωµατικών προϊόντων20. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης αποδεκτό ότι οι χώρες µε υψηλό δείκτη διαφθοράς παρουσιάζουν και µεγάλη παραοικονοµία (Friedman et
al. 1999). Οι Johnson, Kaufmann και Zodo-Lobaton (1998β) βρήκαν ότι µια αύξηση της
διαφθοράς σε µια χώρα κατά 1 µονάδα –σε µια κλίµακα από το 0 έως το 6, όπου το 6
δείχνει έλλειψη διαφθοράς– οδηγεί σε µείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά 0,84%. Όµως
αυτή η σχέση γίνεται στατιστικά µη σηµαντική εάν το προϊόν της παραοικονοµίας χρησιµοποιηθεί στην εξίσωση ως εξωγενής µεταβλητή. Επίσης, βρήκαν ότι µε τους λοιπούς παράγοντες να µην µεταβάλλονται, µια αύξηση του δείκτη διαφθοράς κατά µία µονάδα, που
σηµαίνει µείωση της διαφθοράς, οδηγεί σε µείωση της παραοικονοµίας κατά 5,1%21.

Έρευνα και Ανάπτυξη
Η Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α) παίζει σηµαντικό ρόλο στα αποτελέσµατα καινοτοµίας των
επιχειρήσεων και γι’ αυτό το λόγο οι επενδύσεις για Ε&Α είναι ένας από τους πιο ισχυρούς µηχανισµούς για τον προσδιορισµό του επιπέδου της καινοτοµίας22, σε έναν κλάδο
ή τοµέα παραγωγής µίας χώρας.
Η Ελλάδα, από τη δεκαετία του 1950 έως τη δεκαετία του 1980, βίωσε τον κρατικό
παρεµβατισµό µε ταυτόχρονη ανυπαρξία κρατικής πολιτικής για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και, στη συνέχεια, η οικονοµία της µετέβη στη δεκαετία του 1990 µε πειραµατισµούς σε θέµατα έρευνας και προσεγγίσεις τύπου «εθισµού», ιδιαίτερα των επιχειρήσεων στα θέµατα αυτά. Κατά τη γνώµη µας είναι ανάγκη να γίνει διάγνωση και ανάλυση των ικανοτήτων και των πόρων του ελληνικού συστήµατος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της οποίας θα συγκρίνουµε το τι έχουµε µε το τι θέλουµε, για
να καταστεί εφικτό να αναδειχθεί το πραγµατικό χάσµα µεταξύ των ικανοτήτων και πόρων που θέλουµε να αποκτήσουµε και εκείνων που διαθέτουµε και να οικοδοµηθεί µια στρατηγική που θα λαµβάνει υπόψη της (και σε συνάρτηση µε) τις επιπτώσεις της στο σύνολο
του οικονοµικού και κοινωνικού συστήµατος της χώρας23.
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Η συµβολή της επαγγελµατικής κατάρτισης στην ανταγωνιστικότητα
Η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας δεν εξαρτάται µόνο από το φυσικό κεφάλαιο που η χώρα
αυτή επενδύει στην οικονοµία της, αλλά και από τις γνώσεις και τις δεξιότητες του εργατικού δυναµικού της. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της πρώην ∆υτικής Γερµανίας,
της οποίας η βιοµηχανία είχε καταστραφεί ολοσχερώς µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, πέτυχε όµως το οικονοµικό θαύµα λόγω του καλά εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού της,
αλλά και της Ιαπωνίας, η οποία επενδύοντας στους ανθρώπους και όχι µόνο ανέκτησε το
βιοτικό της επίπεδο και πέτυχε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.

Αντί επιλόγου
«Το πνεύµα κλειστού χώρου και της ηυξηµένης προστασίας πρέπει να αποκατασταθεί
διά την αύξησιν και βελτίωσιν της παραγωγής και την εφαρµογήν συγχρόνων µεθόδων
παραγωγής και εµπορίας24». Και όµως, η παραπάνω διαπίστωση δεν είναι σηµερινή. Ειπώθηκε σχεδόν πριν από µισό αιώνα, και συγκεκριµένα το 1961 κατά την υπογραφή συµφωνίας σύνδεσης Ελλάδος–ΕΟΚ από τον Ξενοφώντα Ζολώτα25. Μήπως αυτή η δήλωση αντικατοπτρίζει την σηµερινή πραγµατικότητα; Μήπως πρέπει επιτέλους να εκµεταλλευτούµε όλες τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να έχει µεταξύ των Εθνών την θέση
που της αξίζει;

Υποσηµειώσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231296880
Οικονοµική Επιθεώρηση, τεύχος 912, Το πελατειακό – κοµµατικό σύστηµα,
σελ.22-23
∆ηµήτρης Μπουραντάς. Ηγεσία, σελ. 116-117
Καθηγητής Οικονοµικών και διευθυντής του Earth Institute, στο Πανεπιστήµιο Κολούµπια.
Πηγή: Η Ναυτεµπορική, Α. Φύλλου 23.662, σελ. 9
H έρευνα, για την οποία εργάστηκαν εταιρείες όπως η CapGemini και η IDC,
χαρακτηρίζει ως ενεργό κάποιον που χρησιµοποιεί εφαρµογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για 19 διαφορετικές καταστάσεις.
http://www.edunea.gr/index.php/2011-01-31-09-59-08/19032-egovernment-------.html
Ηλίας Μοσιάλος και Sara Allin, Οµάδες συµφερόντων και µεταρρύθµιση του συστήµατος υγείας στο (Επιµ.) Kevin Featherstone, Πολιτική Στην Ελλάδα, σελ. 318
Κ. Ιωάννου, Οδηγός Εξαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών, σελ. 159
Κ. Ιωάννου, Οδηγός Εξαγωγών Αγαθών και Υπηρεσιών, σελ. 157
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10. Εξηγεί ο καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου και διευθυντής του εργαστηρίου
ηλεκτρονικού εµπορίου του Πανεπιστηµίου ELTRUN Γιώργος ∆ουκίδης. Μόνο οι 85
επιχειρήσεις-µέλη του Ελληνικού Συνδέσµου Ηλεκτρονικού Εµπορίου (GRECA)
µετρούσαν έως τα τέλη Σεπτεµβρίου τζίρο ύψους 1 δισ. ευρώ. Από το 1 δισ. ευρώ
των παραπάνω επιχειρήσεων, τα 700 εκατ. ευρώ αναλογούν στις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπηρεσιών και συγκεκριµένα στις τουριστικές
επιχειρήσεις, ενώ 500 εκατοµµύρια ευρώ εξ αυτών αφορούσαν τουριστικές
δραστηριότητες σε χώρες του εξωτερικού κατά το 9µηνο του 2013. Πηγή:
http://www.kathimerini.gr/56223/article/oikonomia/epixeirhseis/prwtognwrhan8hsh-gnwrizei-to-hlektroniko-emporio-sth-xwra-mas
11. Οικονοµική Επιθεώρηση, τεύχος 841, ΑΤΜ, η… προσωπική µου τράπεζα,
Έφη Καραγεώργου, σελ.50-52,
12. http://broadband.cti.gr/el/deiktes/dieisdysi.php
13. neo, τεύχος 80, σελ. 47, Η επιχειρηµατική αξία της πληροφορίας
14. www.go-online.gr
15. neo, τεύχος 80, σελ. 47, Η επιχειρηµατική αξία της πληροφορίας
16. www.go-online.gr
17. www.imerisia.gr
18. Καρτέλ ονοµάζεται η ρητή σύµπραξη (συµφωνία) µεγάλων κυρίως επιχειρήσεων
εταιρικής µορφής δραστηριοποιούµενων στον ίδιο κλάδο, δηλαδή ανταγωνιστικών,
µε σκοπό την αποφυγή του µεταξύ τους ανταγωνισµού διά κοινής διαµόρφωσης
ενιαίας τιµής των προσφεροµένων υπηρεσιών ή των προϊόντων τους, ή και µε πολύ
ελάχιστες µεταξύ τους διαφορές τιµών. Ο σχηµατισµός καρτέλ είναι παράνοµος
καθώς το ∆ίκαιο ανταγωνισµού τον απαγορεύει. Πηγή : http://el.wikipedia.org/
19. www.capital.gr
20. Οικονοµική Επιθεώρηση, τεύχος 843, Φάκελος – Παραεµπόριο του Χρήστου Κολώνα,
σελ. 38
21. Ιωάννης Βαβούρας και Γιώργος Μανωλάς, Παραοικονοµία και διαφθορά, στο Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος (Επιµ.), Οικονοµία και Πολιτική στην Σύγχρονη Ελλάδα, σελ. 159
22. Ειδικότερα, η Ελλάδα βρίσκεται µεταξύ των ουραγών στον τοµέα της καινοτοµίας
στην Ευρωπαϊκή ένωση των 27. Πηγή: Οικονοµική Επιθεώρηση, τεύχος 901, Χωρίς
καινοτοµία θα χάσουµε το τρένο της ανταγωνιστικότητας, σελ.22-23
23. Ιωάννης Χαντζηκιάν, Η Πολιτική για την Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα στο (Επιµ.)
Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος, Οικονοµία και Πολιτική στη Σύγχρονη Ελλάδα,
σελ.64-65
24. Οικονοµική Επιθεώρηση, τεύχος 836, Το ξεκίνηµα της Κοινής Αγοράς και των
σχέσεων της Ελλάδος µε την Ε.Ε., Αντώνη Παπαγιαννίδη, σελ. 32
25. Τότε διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και µέλος της ∆ιεθνούς Επιτροπής των Τεσσάρων
Σοφών για τη συγκρότηση του ΟΟΣΑ (1960) και µετέπειτα πρωθυπουργό της
Οικουµενικής κυβέρνησης (1989)
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Βιβλιογραφικές αναφορές
• Επιµ. Kevin Featherstone, Πολιτική Στην Ελλάδα, Εκδόσεις Οκτώ, Αθήνα 2007
• ∆ηµήτρης Μπουραντάς, Ηγεσία, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2005
• Κωνσταντίνος Ιωάννου, Οδηγός Εξαγωγών Αγαθών & Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταµούλη, Αθήνα 2005
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Ηµερήσιος - Περιοδικός Τύπος
• Οικονοµική Επιθεώρηση
• Η Ναυτεµπορική
• neo
Πηγές στο ∆ιαδίκτυο
• www.in.gr/
• http://www.edunea.gr/
• http://www.kathimerini.gr/
• http://broadband.cti.gr/el/
• www.imerisia.gr/
• http://www.go-online.gr/
• www.capital.gr/
• http://el.wikipedia.org/
• http://www.epixeiro.gr/
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1o βραβείο
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΓΙΑ
Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης
Πανεπιστήµιο Πειραιά

Eισαγωγή
Η εργασία αυτή πραγµατεύεται το θέµα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας.
Αρχικά, γίνεται αναφορά στην έννοιά της και ειδικότερα στο πώς ορίζεται γενικά και στην
σηµασία που αυτή έχει. Επιπροσθέτως, η ανταγωνιστικότητα αναλύεται σε επίπεδο επιχειρήσεων και σε επίπεδο κράτους. Γίνεται αναφορά στον τρόπο µέτρησής της και ακολούθως
εµβάθυνση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, στις αιτίες της απώλειάς της
και στην εφικτότητα επανάκτησής της. Στο πλαίσιο επανάκτησης της ανταγωνιστικότητας, τονίζονται µέτρα πολιτικής τα οποία κρίνονται σηµαντικά για την ενίσχυσή της. Ακολούθως,
γίνεται χρήση των δεικτών παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας και, πιο συγκεκριµένα, των πιο
πρόσφατων αποτελεσµάτων τους (2013-2014), τα οποία και µας βοηθούν στην περαιτέρω
αξιολόγηση τόσο της θέσης της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητα όσο και των κυριότερων λόγων ώθησής της στην θέση αυτή. Έπειτα, τίθεται το θέµα των επενδύσεων σε
νέες τεχνολογίες, καθώς και της προσέλκυσης επενδύσεων σε κλάδους αιχµής, µε παράδειγµα
τον τουρισµό, για την βελτίωση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας.

2. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας
2.1 Γενικός ορισµός
Η έννοια της ανταγωνιστικότητας αναφέρεται στον βαθµό στον οποίο µία επιχείρηση ή µία
εθνική οικονοµία, κάτω από συνθήκες µίας ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, µπορεί να παράγει
προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν τα κριτήρια αποδοχής της διεθνούς αγοράς και αυξάνουν το πραγµατικό εισόδηµα των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε τις θεωρίες των κλασικών
οικονοµολόγων, όπως οι Smith, Ricardo, Heckscher-Ohlin, η ανταγωνιστικότητα συνδέεται
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µε το κόστος ή αλλιώς το πλεονέκτηµα (απόλυτο ή συγκριτικό). Μία χώρα διαθέτει συγκριτικό
πλεονέκτηµα όταν µπορεί να παράγει ένα αγαθό µε σχετικά χαµηλό κόστος ευκαιρίας, δηλαδή µε την ελάχιστη κατά το δυνατόν θυσία. Επιπροσθέτως, χώρες που χαρακτηρίζονται
από πλούσιο κεφάλαιο έχουν την τάση να παράγουν και να εξάγουν αγαθά που χρησιµοποιούν
εντατικά τον σε αφθονία συντελεστή. Είναι εύκολο εποµένως να προσδιορίσει κανείς την ανταγωνιστικότητα της χώρας βάσει της συµµετοχής της στο διεθνές εµπόριο.
2.2 Σηµασία
Η µακράς διάρκειας οικονοµική κρίση που µαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνδέεται άµεσα µε την αποδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονοµίας. Ο βασικός λόγος για την οικονοµική κατάρρευση της Ελλάδας ήταν η µείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, εν µέρει λόγω της αύξησης του κόστους εργασίας
κατά περισσότερο από 50% την περίοδο 1999-2009. Η αποδυνάµωση του ιδιωτικού τοµέα και η επέκταση ενός µη αποτελεσµατικού δηµοσίου τοµέα, δηµιουργού δηµοσίων ελλειµµάτων, αντικατοπτρίζουν την αποδυνάµωση αυτή της ανταγωνιστικότητας. Από πλευράς ανταγωνιστικότητας η Ελλάδα κατέχει µία από τις τελευταίες θέσεις. Ορισµένες από
τις συνέπειες της µειωµένης ανταγωνιστικότητας είναι ένα υψηλό ποσοστό ανεργίας, η διατήρηση του πληθωρισµού σε υψηλό επίπεδο και η επιδείνωση του εµπορικού ισοζυγίου
από την αύξηση των εισαγωγών µε παράλληλη µείωση των εξαγωγών. Ωστόσο, η πιο σηµαντική επίπτωση της απούσας ανταγωνιστικότητας είναι η πτώση του βιοτικού επιπέδου
για την πλειοψηφία των εργαζοµένων.
2.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο επιχειρήσεων
• ∆ιαπραγµατευτική ισχύς των αγοραστών: οι αγοραστές ενός προϊόντος έχουν σε δεδοµένη στιγµή µια διαπραγµατευτική ισχύ, η οποία επηρεάζει το ύψος των τιµών για
τα προσφερόµενα στην αγορά είδη.
• ∆ιαπραγµατευτική ισχύς των προµηθευτών: οι προµηθευτές επηρεάζουν το κόστος πρώτων υλών ή εξαρτηµάτων, ενέργειας, κεφαλαίου κ.ο.κ.
• Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών: όσο ευκολότερη είναι η είσοδος νέων ανταγωνιστών σε έναν κλάδο που προσφέρεται για την πραγµατοποίηση αποδοτικών επενδύσεων,
τόσο περισσότερο οξύνεται ο ανταγωνισµός µε αποτέλεσµα τον περιορισµό των εφικτών περιθωρίων κέρδους.
• Εµπόδια εισόδου: µία επιχείρηση µπορεί να διατηρήσει πιο εύκολα το ανταγωνιστικό
της πλεονέκτηµα όταν υφίστανται σηµαντικοί οικονοµικοί ή θεσµικοί φραγµοί που εµποδίζουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών.
• Εµπόδια εξόδου: το υπάρχον πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης περιορίζεται όταν για θεσµικούς ή οικονοµικούς λόγους η έξοδος από έναν κλάδο, για πιο αποδοτικές επενδύσεις σε έναν άλλο, καθίσταται δύσκολη.
• Απειλή από υποκατάστατα: η οικονοµική απόδοση µιας επιχείρησης σε έναν κλάδο επηρεάζεται σηµαντικά από τον κίνδυνο εισαγωγής υποκατάστατων προϊόντων.
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• Ένταση ανταγωνισµού από υπάρχουσες επιχειρήσεις: σηµαντικές για την αποδοτικότητα
των επιχειρήσεων είναι οι συνθήκες που επικρατούν εντός του κλάδου, από άποψη αριθµού επιχειρήσεων, διαφοροποίησης προϊόντων κ.λπ.
2.4 Ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο κράτους
Τα κράτη ανταγωνίζονται µεταξύ τους στην δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνεισφέρει στην
επίτευξη εθνικών στόχων. Ειδικότερα, η ανταγωνιστικότητα αφορά την ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών µιας χώρας, εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, υπό συνθήκες παγκοσµιοποίησης. Υπάρχουν τέσσερις κύριες απόψεις σχετικά
µε την έννοια της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο κράτους. Η πρώτη άποψη αναφέρεται στην
ικανότητα της χώρας να «προσελκύει» και περιγράφει τα χαρακτηριστικά µιας χώρας που την
καθιστούν κατάλληλο χώρο για την πραγµατοποίηση επενδύσεων (π.χ. άµεσες ξένες επενδύσεις).
Η δεύτερη άποψη παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα της χώρας να προσαρµόζεται στις διαρθρωτικές αλλαγές και τις οικονοµικές διαταραχές που προκαλούνται από έκτακτα γεγονότα. Η τρίτη άποψη δίνει έµφαση στην ικανότητα της χώρας να αποκοµίζει εισοδήµατα και στηρίζεται στο ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αυξήσεις της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων βελτιώνουν τα πραγµατικά εισοδήµατα. Η τέταρτη άποψη αφορά την
ικανότητα της χώρας να πωλεί και συνδέει την οικονοµική επίδοση µιας χώρας βραχυχρόνια
και µακροχρόνια µε τη δυνατότητά της να αυξάνει τα µερίδιά της στο διεθνές εµπόριο.
2.5 Μέτρηση ανταγωνιστικότητας
Η µέτρηση της ανταγωνιστικότητας γίνεται µε την χρήση δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι δύο
ειδών: α) δείκτες που συγκρίνουν τις τιµές και β) δείκτες που συγκρίνουν το κόστος εργασίας
ανά µονάδα προϊόντος. Τα είδη αυτά δεικτών εκφράζονται σε κοινό νόµισµα. Η καταλληλότητα ενός δείκτη για µέτρηση εξαρτάται από το είδος της µέτρησης αλλά και από την φύση
των αγορών. Για παράδειγµα, στην περίπτωση των εξαγωγών καταλληλότεροι κρίνονται οι
δείκτες που σχετίζονται µε το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, εφόσον οι τιµές των
εξαγόµενων προϊόντων καθορίζονται από τον διεθνή ανταγωνισµό και, εποµένως, η χρήση
δεικτών τιµών είναι αδύνατη. Εκτός αυτού, οι εξαγωγείς προϊόντων θεωρούνται ανταγωνιστικοί όταν µπορούν να παράγουν µε χαµηλότερο κόστος από την διεθνή τιµή. Η ανταγωνιστικότητα σε αυτού του είδους τις αγορές (αγορές αγαθών) είναι άµεσα συνδεδεµένη µε το
κόστος παραγωγής. Ωστόσο, στις αγορές υπηρεσιών η ανταγωνιστικότητα είναι συνδεδεµένη µε τις τιµές σε µία χώρα συγκρινόµενες µε τις τιµές των ανταγωνιστριών χωρών.

3. Ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονοµία
Από την στιγµή που η Ελλάδα εισήχθη στην ζώνη του ευρώ (1η Ιανουαρίου 2001) η ανταγωνιστικότητα της χώρας ξεκίνησε την πτωτική της πορεία. Η υποχώρηση της αντα143
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γωνιστικότητας οφείλεται στους υψηλούς ρυθµούς µισθολογικών αυξήσεων και πληθωρισµού, οι οποίοι καθιστούν τις ελληνικές εξαγωγές ακριβότερες σε όρους τιµών, αλλά
και σε όρους κόστους εργασίας, σε σχέση µε τους εµπορικούς εταίρους της χώρας. Σε όρους
κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, η ελάχιστη εκτιµώµενη απώλεια ανταγωνιστικότητας είναι 9% (σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) και η µέγιστη 27% (σύµφωνα µε την Τράπεζα της Ελλάδος). Σε όρους σχετικών τιµών, η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας από το 2000 κυµαίνεται µεταξύ 17% (σύµφωνα µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 21% (σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο).
Έχοντας δεδοµένη την αδυναµία της Ελλάδας να υποτιµήσει το νόµισµά της, οι αγορές
εκφράζουν την άποψη ότι ο µόνος τρόπος για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας είναι µία
«εσωτερική υποτίµηση». Με τον όρο «εσωτερική υποτίµηση» αναφερόµαστε στην ταυτόχρονη µείωση τιµών και µισθών στα επίπεδα του 2000. Ωστόσο, µία υποτίµηση αυτού του
είδους θα οδηγούσε σε µία βαθύτατη ύφεση και σε έναν εκτροχιασµό του λόγου χρέους προς
ΑΕΠ. Η πιθανότητα εµφάνισης αυτών των αρνητικών αποτελεσµάτων καθιστά τις αγορές επιφυλακτικές και τις ωθεί στο να πιστεύουν ότι η ελληνική οικονοµία δεν θα µπορέσει να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά και να σταθεροποιήσει το χρέος της, παρά µόνο αν προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους ή αποχωρήσει από την ζώνη του ευρώ και υποτιµήσει
δραστικά τη «νέα δραχµή». Οι αρνητικές προσδοκίες των αγορών προεξοφλούνται στις τρέχουσες αποτιµήσεις της αγοράς οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και των τραπεζικών µετοχών. Οι υψηλοί ρυθµοί µισθολογικών αυξήσεων κατά την τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζουν όλες τις χώρες της περιφέρειας στην ζώνη του ευρώ. Η αύξηση των µισθών ήταν αποτέλεσµα της πτώσης των επιτοκίων στην πορεία προς την ευρωζώνη και της συνακόλουθης
αύξησης της κατανάλωσης, όπως και της ανάγκης των οικονοµιών αυτών να συγκλίνουν µε
τον Ευρωπαϊκό Βορρά (επίδραση Balasa-Samuelson). Στην πραγµατικότητα, οι ονοµαστικοί
µισθοί στην Ελλάδα αυξήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από την παραγωγικότητα (σε αντίθεση µε
τους πραγµατικούς µισθούς, οι οποίοι από το 2000 αυξήθηκαν σε ποσοστό 4% περισσότερο σε σχέση µε την παραγωγικότητα). Συνεπώς, το ονοµαστικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος έχει αυξηθεί κατά ποσοστό 20% από το 2000, σε σχέση µε 35 εµπορικούς εταίρους της χώρας. Αναλόγως εµφανίστηκε υποχώρηση στην Ισπανία και την Πορτογαλία. Η
Ιταλία και η Ιρλανδία παρουσίασαν ακόµα µεγαλύτερη υποχώρηση. Σε ένα σχετικά µεγάλο
χρονικό διάστηµα (από το 1996 και µετά) µόνο η Γερµανία βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της, µέσω µείωσης του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος έναντι των εµπορικών
της εταίρων. Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία υπέστησαν απώλεια ανταγωνιστικότητας περίπου 1,2% ετησίως. Στην Ισπανία η απώλεια ήταν ελαφρώς χαµηλότερη (0,9% ετησίως), ενώ στην Ιταλία σηµαντικά υψηλότερη (2,6% ετησίως).
Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας έχει τρεις κυρίως αιτίες. Πρώτον, το γεγονός ότι το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας αυξήθηκε µε ρυθµούς σχεδόν διπλάσιους του αντίστοιχου κόστους εργασίας στον τοµέα των εξαγώγιµων προϊόντων και υπηρεσιών σηµαίνει ότι οι µισθολογικές αυξήσεις στον
τοµέα των µη εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών ξεπέρασαν την αύξηση της παραγω144
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γικότητας. Ως αποτέλεσµα, αυξήθηκαν οι τιµές των µη εµπορεύσιµων σε σχέση µε τα εξαγώγιµα αγαθά, οδηγώντας σε µία εσωτερική µετανάστευση κεφαλαίου και εργασίας από
τοµείς παραγωγής εξαγώγιµων προϊόντων σε τοµείς παροχής υπηρεσιών εγχώριας κατανάλωσης. Σύµφωνα µε µελέτες, η επιδείνωση των όρων ανταλλαγής µεταξύ εξαγώγιµων
και µη εξαγώγιµων προϊόντων εξηγεί µέρος της συνολικής απώλειας ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονοµίας. ∆εύτερον, η επέκταση των δαπανών του ∆ηµοσίου τοµέα συνετέλεσε στην απώλεια ανταγωνιστικότητας. Όσο µεγαλύτερος είναι ο δηµόσιος τοµέας
συγκρινόµενος µε τον τοµέα των εµπορεύσιµων αγαθών, τόσο ισχυρότερες είναι οι πιέσεις στους µισθούς στον ιδιωτικό τοµέα και η επίδραση στο κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Οι υψηλές αυξήσεις στους µισθούς στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα επηρεάζουν θετικά τις διαπραγµατεύσεις για τους µισθούς στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας.
Οι παραδοχές αυτές, σε συνδυασµό µε την περιορισµένη κινητικότητα της εργασίας µεταξύ των δύο αυτών τοµέων, οδηγούν στην απόρριψη της επίδρασης Balasa-Samuelson
για την ελληνική οικονοµία. Πιο συγκεκριµένα, οι υπερβολές στους µισθούς και τις δαπάνες
του δηµοσίου υπονόµευσαν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, αύξησαν την κατανάλωση (και εποµένως, µείωσαν την αποταµίευση) και διεύρυναν το έλλειµµα ισοζυγίου των
τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η πολιτεία ανέβαλλε τις µεταρρυθµίσεις
και επιδίωξε την αντιµετώπιση της ανεργίας (ως επακόλουθο της χαµηλής ανταγωνιστικότητας) και των ελλειµµάτων των τρεχουσών συναλλαγών µε την αύξηση των κρατικών
δαπανών. Τρίτον, η ισχυρή ανατίµηση του ευρώ στα πρώτα χρόνια µετά την δηµιουργία
του, σε συνδυασµό µε µία ταχύτερη αύξηση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα, είχε ως
αποτέλεσµα µία απώλεια εξαγωγών σε σχέση µε τους εµπορικούς εταίρους της χώρας.
3.1 Επανάκτηση ανταγωνιστικότητας – είναι εφικτή;
Η ταυτόχρονη εµφάνιση του µη βιώσιµου δηµοσίου χρέους και των µη διατηρήσιµων ελλειµµάτων του δηµοσίου τοµέα και των τρεχουσών συναλλαγών µε το εξωτερικό, σε συνδυασµό µε την ύφεση, προκάλεσαν την απώλεια της εµπιστοσύνης των αγορών προς την
Ελλάδα και την εκτίµηση ότι στο µέλλον η χώρα δεν θα µπορεί να πληρώνει τα χρέη της.
Για να µπορέσει η Ελλάδα να µειώσει το εξωτερικό χρέος και να επανέλθει στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές µε τον λιγότερο επώδυνο τρόπο (δηλαδή αποφεύγοντας µια µακροχρόνια ύφεση) χρειάζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική και να δηµιουργήσει σύντοµα εµπορικά
πλεονάσµατα ικανά να επαναφέρουν το εξωτερικό χρέος σε µια καθοδική τροχιά σε βάθος χρόνου. Έτσι λοιπόν, λόγω του µεγάλου ύψους των ελλειµµάτων του ∆ηµοσίου και
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, του µεγάλου δηµοσίου χρέους και της ιδιαίτερα
αµφίβολης δυναµικής του, ακολουθήθηκε µία δηµοσιονοµική προσαρµογή για την µείωση
των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και αυστηρή πολιτική µισθών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τέθηκε σε εφαρµογή το πρόγραµµα του «Μνηµονίου», το οποίο ωστόσο θα έπρεπε να στηρίζεται σε κάποια εκτίµηση για τον βαθµό στον οποίο οι πολιτικές
του είναι εφικτές και για το κατά πόσον είναι ρεαλιστικές, σε οικονοµικούς και πολιτικούς
όρους. Η επιβολή διαρθρωτικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών στην Ελλάδα κατά από145
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λυτο τρόπο και η υποχρέωση για υλοποίηση σε ιδιαίτερα βραχύ χρονικό διάστηµα έχει
υπονοµεύσει την δυνατότητα επίτευξης των στόχων και των επιδιώξεών τους. Ειδικότερα, η επιβολή πραγµατοποίησης µεταρρυθµίσεων εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος
(3 – 4 ετών) σε θεσµούς που ισχύουν επί δεκαετίες δεν είναι ρεαλιστική. Για την υλοποίηση µεταρρυθµίσεων χρειάζεται περισσότερος χρόνος και καλύτερες οικονοµικές συνθήκες.
Επιπλέον, η επιθετική πολιτική για την µείωση ελλειµµάτων και µισθών ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, σε µία περίοδο ύφεσης µε περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης, επιδείνωσε την ήδη προβληµατική κατάσταση. Αναπτύχθηκε ένας φαύλος κύκλος µε τον οποίο η δηµοσιονοµική περιστολή ενισχύει την ύφεση, η οποία αυξάνει το δηµοσιονοµικό έλλειµµα, και έπειτα οδηγεί σε µεγαλύτερη περιστολή. Για την ανάκαµψη της
οικονοµίας χρειάζεται µία ώθηση. Η ώθηση αυτή θα προκύψει από την ενίσχυση των παραγόντων που συµβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης. Μία αυξηµένη ζήτηση θα οδηγήσει στην επανεκκίνηση της λειτουργίας της παραγωγικής µηχανής και, εποµένως, στην απασχόληση της παραγωγικής δυναµικότητας που δεν είναι εν ενεργεία. Οι µεταρρυθµίσεις
θα συντελέσουν στην δυνητική ανάπτυξη της οικονοµίας και συνεπώς θα αποκατασταθεί
η εµπιστοσύνη των αγορών για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο, η ενίσχυση του δυνητικού ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας που επιτυγχάνεται µε τις µεταρρυθµίσεις αποκτά περιεχόµενο µόνο όταν συνοδεύεται από αύξηση της ζήτησης. Οι µεταρρυθµίσεις, όπως για παράδειγµα µέσω της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελµάτων,
οδηγούν στην αύξηση της δυνητικής προσφοράς. Η δυνητική προσφορά, όµως, δεν δηµιουργεί από µόνη της ζήτηση. Η ενίσχυση της ζήτησης θα πρέπει να περιλαµβάνεται στην
εφαρµοζόµενη οικονοµική πολιτική. Η οικονοµική πολιτική πρέπει να εξυπηρετεί τις ακόλουθες τέσσερις κύριες επιδιώξεις: α) τον έλεγχο των δηµοσίων οικονοµικών και του χρέους, β) την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας, γ) τη βελτίωση των συνθηκών χρηµατοδότησης της οικονοµίας και δ) την ενίσχυση της ζήτησης.
3.2 Μέτρα πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
• Εσωτερική υποτίµηση µε µεταβολή των σχετικών τιµών µεταξύ του κλάδου των µη εµπορεύσιµων και του κλάδου των εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών και όχι µε οριζόντια µείωση µισθών και τιµών σε όλη την οικονοµία. Η µείωση του σχετικού κόστους
εργασίας ως επακόλουθο της ύφεσης στην ελληνική οικονοµία σε συνδυασµό µε την
µεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας αναµένεται να τονώσουν σηµαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας κατά τα επόµενα χρόνια.
• Μείωση των τιµών και µισθών στους κλάδους των µη εµπορεύσιµων σε σχέση µε τις
τιµές και τους µισθούς των εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν κίνητρα για µία µετατόπιση παραγωγικών πόρων από τον τοµέα των µη
εµπορεύσιµων σε τοµείς µε µεγάλη εξωστρέφεια. Επενδύσεις σε τεχνολογία και παραγωγικότητα θα βοηθήσουν έτσι ώστε το βάρος της προσαρµογής να µην το επωµισθούν αποκλειστικά οι εργαζόµενοι.
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• Αποφυγή γενικευµένης εσωτερικής υποτίµησης, η οποία θα προκαλούσε γενικό αποπληθωρισµό και οικονοµική συρρίκνωση, εφόσον η απώλεια της ανταγωνιστικότητας
αφορά κυρίως τους τοµείς της γεωργίας και της βιοµηχανίας (οι οποίοι αποτελούν µόνο
το 15% του ιδιωτικού τοµέα).
• Εφόσον οι εκτιµήσεις των διεθνών οργανισµών και των κεντρικών τραπεζών ως προς
την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας είναι λανθασµένες, ο κλάδος των εξαγωγών που θα έχει ανακτήσει µέρος της ανταγωνιστικότητάς του στην διάρκεια των
εποµένων ετών ίσως αποτελέσει ένα από τα βασικά κίνητρα για ανάπτυξη στο µέλλον.
• Η αγροτική πολιτική θα πρέπει να στοχεύσει στη στήριξη της καινοτοµίας και της παραγωγικότητας και όχι σε πολιτικές που εγγυώνται τις τιµές ή τα εισοδήµατα ανεξαρτήτως της παραγωγής.
• ∆ηµιουργία περισσότερων επιχειρηµατιών µε: άνοιγµα της επιχειρηµατικότητας σε όλα
τα µέλη µιας κοινωνίας (γυναίκες, ευπαθείς οµάδες), στήριξη νέων επιχειρήσεων, µείωση εµποδίων στην έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας (π.χ. χρηµατοδότηση),
ενθάρρυνση της ανάληψης ρίσκου από την πολιτεία (εγγυοδοτικοί µηχανισµοί), ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων µέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Υποστήριξη της ανάπτυξης των υφιστάµενων επιχειρήσεων ως προς: το κανονιστικό
περιβάλλον (µε µείωση της γραφειοκρατίας), την φορολογία (λήψη µέτρων για την επιβίωση, την προώθηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων), την πρόσβαση στην χρηµατοδότηση (για την περίπτωση κυρίως των µικροµεσαίων επιχειρήσεων), την στήριξη των επιχειρήσεων για αξιοποίηση γνώσεων και ευκαιριών (στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης), την ενδοεταιρική επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις επιχειρηµατικών
κεφαλαίων εταιρικών συµµετοχών.
3.3 Τι λένε οι δείκτες παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας
για την ελληνική οικονοµία το 2013-2014;
∆ΕΙΚΤΗΣ WEF
Στην κατάταξη του δείκτη παγκόσµιας ανταγωνιστικότητας, που δηµοσιεύεται ετησίως από το
World Economic Forum και αποτελεί την πιο εµπεριστατωµένη έκθεση για αυτό το θέµα και
µία ιδιαίτερα αναλυτική µατιά στο εσωτερικό των χωρών, φαίνεται η Ελλάδα να έχει βελτιώσει την θέση της ως προς την παραγωγικότητα και την ευηµερία των πολιτών. Για το οικονοµικό έτος 2013-2014 η Ελλάδα βαθµολογήθηκε στην 91η θέση, µεταξύ των 148 χωρών που αξιολογήθηκαν, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά της κατά 5 θέσεις σε σύγκριση
µε το αµέσως προηγούµενο οικονοµικό έτος. Για ακόµα µία χρονιά όµως, η Ελλάδα συγκεντρώνει την χαµηλότερη βαθµολογία µεταξύ των χωρών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ελλάδα
GCI 2013 - 2014 (από 148 χώρες)
GCI 2012 - 2013 (από 144 χώρες)
GCI 2011 - 2012 (από 142 χώρες)
GCI 2010 - 2011 (από 139 χώρες)
Βασικές απαιτήσεις (20%)
Θεσµικά Όργανα
Υποδοµές
Μακροοικονοµικό Περιβάλλον
Υγεία και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
Ενισχυτές Απόδοσης (50%)
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Αποτελεσµατικότητα της Αγοράς Αγαθών
Αποδοτικότητα της Αγοράς Εργασίας
Οικονοµική Ανάπτυξη της Αγοράς
Τεχνολογική Ετοιµότητα
Μέγεθος Αγοράς
Καινοτοµία και Εξειδίκευση (30%)
Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων
Καινοτοµία

Κατάταξη
91
96
90
83

Βαθµολογία
3,9
3,9
3,9
4,0

88
103
38
147
35
67
41
108
127
138
39
47
81
83
87

4,3
3,5
4,8
2,8
6,1
4,1
4,8
3,9
3,8
2,9
4,6
4,4
3,5
3,8
3,1

Βαθµολογία από 1 έως 7
Οι συντάκτες της έκθεσης επισηµαίνουν ότι το µακροοικονοµικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραµένει αβέβαιο και για τον λόγο αυτό, στον συγκεκριµένο τοµέα, η χώρα βαθµολογείται στην 147η θέση, στην προτελευταία θέση της κατάταξης. Ωστόσο, σηµάδια
βελτίωσης έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά σε διάφορες κατηγορίες, όπως το θεσµικό περιβάλλον, η λειτουργικότητα της αγοράς εργασίας και η εφαρµογή νέων τεχνολογιών. Πρόοδος έχει σηµειωθεί επίσης στην ανταγωνιστικότητα των δηµοσίων υπηρεσιών και την αντιµετώπιση της διαφθοράς, ωστόσο, σύµφωνα µε τους συντάκτες της έκθεσης, πρέπει να
γίνουν πολλά ακόµα στους τοµείς αυτούς έτσι ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη προς
την ελληνική οικονοµία. Το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα αντιµετωπίζει ιδιαίτερο πρόβληµα σε βασικές κατηγορίες, όπως η διαθεσιµότητα κεφαλαίων, όπου η χώρα κατατάσσεται
στην 146η θέση µεταξύ 148 χωρών που αξιολογήθηκαν, καθώς και η επάρκεια του τραπεζικού συστήµατος, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται στην 148η θέση. Άλλος ένας προβληµατικός τοµέας θεωρείται για τους συντάκτες της έκθεσης η αγορά εργασίας, η οποία
–αν και έχει βελτιωθεί– έχει περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση κυρίως όσον αφορά στα
όρια της συνταξιοδότησης και την ελαστικότητα των εργασιακών σχέσεων. Οι πιο προβληµατικοί τοµείς της ελληνικής οικονοµίας θεωρούνται:
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• Η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε οικονοµικές ενισχύσεις, δάνεια κ.λπ.
• Η γραφειοκρατία του δηµοσίου τοµέα
• Το φορολογικό σύστηµα
• Η αστάθεια στις πολιτικές που εφαρµόζονται
• Οι φορολογικοί συντελεστές
• Η διαφθορά
• Οι περιορισµοί της εργατικής νοµοθεσίας
Σύµφωνα µε έκθεση διεθνούς οργανισµού, εάν η χώρα θέλει να ξεπεράσει τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζει θα πρέπει να επενδύσει στα πλεονεκτήµατα που διαθέτει, τα οποία είναι: η αξιοποίηση του καλά εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα. Η Ελλάδα κατατάσσεται µόλις στην 5η
θέση όσον αφορά την επάρκεια καταρτισµένου επιστηµονικού προσωπικού.
∆ΕΙΚΤΗΣ IMD
Στην παγκόσµια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας που εκδίδει κάθε χρόνο το παγκοσµίου φήµης διεθνές ινστιτούτο ανάπτυξης του µάνατζµεντ (IMD), η Ελλάδα το 2013 βρέθηκε στην
τελευταία δεκάδα σε σύνολο 60 χωρών, υψηλότερα κατά 4 θέσεις σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Συγκεκριµένα, βρέθηκε στην 54η θέση, θετική εξέλιξη που το IMD αποδίδει, µεταξύ άλλων, στην εφαρµογή του µεταρρυθµιστικού προγράµµατος της χώρας, µε
άξονα τις αποκρατικοποιήσεις, τη µείωση του δηµοσίου τοµέα και τη βελτίωση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Μεγαλύτερη βελτίωση εµφανίστηκε στον τοµέα της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας, όπου η Ελλάδα βρέθηκε εννέα θέσεις υψηλότερα (47η
από 56η). Αντιθέτως, στην οικονοµική αποδοτικότητα βρέθηκε στην χειρότερη θέση που
έχει καταλάβει από το 1999 και συγκεκριµένα στην προτελευταία της λίστας (59η από
58η). Σύµφωνα µε την µεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη µιας χώρας είναι αποτέλεσµα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιµέρους κατηγορίες δεικτών και συγκεκριµένα: στην οικονοµική αποδοτικότητα, στην κυβερνητική αποτελεσµατικότητα, στην επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα και στις υποδοµές.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσµίως µε κριτήριο το εξειδικευµένο και έµπειρο εργατικό δυναµικό που διαθέτει, στην 10η όσον αφορά τα έσοδα από τον τουρισµό, στην 19η µε κριτήριο τις εξαγωγές και στην 5η θέση για την ύπαρξη πολύ καλά εκπαιδευµένων και αποτελεσµατικών µηχανικών. Ωστόσο, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στην 59η στην προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων και στο συνολικό χρέος της γενικής κυβέρνησης και, τέλος, στην 58η µε
κριτήριο το ποσοστό ανεργίας των νέων. Σύµφωνα µε το IMD, οι πέντε κυρίαρχες προκλήσεις για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας είναι η ταχεία
προώθηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την µείωση των δαπανών του δηµοσίου τοµέα, η ενίσχυση της ρευστότητας/ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ο εξορθολογισµός του φορολογικού συστήµατος, η µείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηµατικότητα και η πάταξη των φαινοµένων διαφθοράς στο δηµόσιο.
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4. Ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους τους
κλάδους ως βασικοί παράγοντες αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης είναι ο γενικός στόχος, ο οποίος εξειδικεύεται περαιτέρω:
i. στην παραγωγή νέας γνώσης σε τοµείς προτεραιότητας που ενδιαφέρουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας και εξυπηρετούν ασκούµενες πολιτικές σε διάφορους τοµείς
ii. στην µετατροπή της γνώσης σε καινοτοµικά προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες και
στην υποβοήθηση της µεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις
και ειδικότερα τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
iii. στην προώθηση της εξωστρέφειας
iv. στην οριζόντια δράση για το ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα της έρευνας, τεχνολογίας και καινοτοµίας
Ένας από τους στόχους είναι η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ενσωµάτωση και
τη συστηµατική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τοµείς κοινωνικής και οικονοµικής δραστηριοποίησης. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται περαιτέρω:
στη βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της χρήσης των ΤΠΕ και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής µε την χρήση των ΤΠΕ.
Η κυριότερη συµβολή της τεχνολογίας µέχρι σήµερα έχει παρατηρηθεί στη βελτίωση της απόδοσης παραγωγικών διαδικασιών. Η διοίκηση παραγωγής έχει αρµοδιότητα για
ένα σύνολο αποφάσεων που σήµερα επηρεάζει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα της
κάθε επιχείρησης. Τούτο οφείλεται στο ότι ορισµένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά,
όπως η ποιότητα προϊόντων/υπηρεσιών, η µείωση του κόστους παραγωγής-διανοµής, η
ανάπτυξη ευελιξίας για την έγκαιρη προσαρµογή στις συνεχείς αλλαγές ενός ραγδαία µεταβαλλόµενου εξωτερικού περιβάλλοντος, επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από αποφάσεις άµεσα συνδεδεµένες µε την παραγωγή. Μεταξύ των στρατηγικών αποφάσεων που επηρεάζονται καθοριστικά από τη διοίκηση παραγωγής είναι οι εξής:
• Σχεδίαση νέων προϊόντων και υπηρεσιών
• Σχεδίαση νέων ή βελτιωµένων παραγωγικών διαδικασιών
• Ανάπτυξη επιχειρηµατικής ευελιξίας
Οι σύγχρονες νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την πιο αποτελεσµατική αντιµετώπιση των παραπάνω αποφάσεων είναι οι ακόλουθες:
• CAD (Computer Assisted Design) για την υποβοήθηση της γρήγορης σχεδίασης και αναθεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων
• CAM (Computer Aided Manufacturing) για την υποβοήθηση της γρήγορης σχεδίασης
και προσαρµογής της παραγωγικής διαδικασίας
• CIM (Computer Integrated Manufacturing) για την ολοκληρωµένη σχεδίαση µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή των προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών
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• FMS (Flexible Manufacturing Systems) για την γρήγορη προσαρµογή µιας παραγωγικής διαδικασίας σε µεταβολές στις προδιαγραφές ενός προϊόντος και στο µέγεθος του
όγκου παραγωγής
• Ροµποτική για την εκτέλεση παραγωγικών εργασιών από ειδικές µηχανές, υπό τον έλεγχο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή
• Νανοτεχνολογία για την κατασκευή συσκευών, µηχανισµών και άλλων προϊόντων µε
τη διαχείριση της ύλης σε επίπεδο ατόµων ή µορίων
Στην εποχή µας, όπου οι ραγδαίες εξελίξεις στη τεχνολογία επηρεάζουν καθοριστικά τον
τρόπο ζωής όλων, είναι σηµαντικό να εξετάζονται οι συνέπειες από νέες καινοτοµίες σε προϊόντα και διαδικασίες. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν την πρωτοπορία αποκτούν εξαρχής ένα σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους. Είναι σηµαντικό
µία επιχείρηση να προσαρµόζεται εύκολα. Όµως, εκτός από τις επιχειρήσεις το ίδιο ισχύει
και για µία χώρα. Πρέπει να χρησιµοποιούνται νέες τεχνολογίες τόσο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όσο και στις υπηρεσίες που παρέχονται από κρατικές ή δηµοτικές υποδοµές. Οι νέες
τεχνολογίες θα πρέπει να αξιοποιούνται σε όλους τους κλάδους ώστε να υπάρχει βελτίωση στην παραγωγικότητα, µε επακόλουθο την βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα.

5. Η Ελλάδα ως ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις σε κλάδους αιχµής
∆υναµικό συστατικό στοιχείο του οικονοµικού περιβάλλοντος αποτελούν οι Άµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ), δεδοµένου ότι συµβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας, αποτελώντας ένα από τα σηµαντικότερα κανάλια διάχυσης της τεχνολογίας και διευκολύνοντας τη διασύνδεση των εγχώριων επιχειρήσεων µε αγορές του εξωτερικού. Ωστόσο, στην Ελλάδα δύο από τα βασικότερα προβλήµατα είναι τα χαµηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και άµεσων ξένων επενδύσεων. Τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο
και σε επίπεδο πολιτικής, τα δύο αυτά φαινόµενα εξετάζονται συνήθως µεµονωµένα. ∆ιάφορες θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν και να εντοπίσουν τα αίτια της χαµηλής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Παρόµοια, άλλες θεωρίες παρέχουν ερµηνείες για τους προσδιοριστικούς εκείνους παράγοντες που προσελκύουν ξένες άµεσες επενδύσεις. Μέσω του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) και µε διάφορους αναπτυξιακούς
νόµους γίνονται προσπάθειες προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων. Επίσης, µε την
ετήσια έκθεση ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, αναδεικνύονται οι ελλείψεις και υποδεικνύονται κατευθύνσεις της πολιτικής. Παρά τις προσπάθειες, οι ξένες άµεσες επενδύσεις δεν έρχονται όπως όλοι θα επιθυµούσαµε και η ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονοµίας δεν βελτιώνεται µε τον ρυθµό που θα θέλαµε όλοι να βελτιωθεί.
Τα δύο αυτά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας είναι αλληλένδετα, το ένα ασκεί επιδράσεις στο άλλο.
Οι πολιτικές προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων που εφαρµόζονται από διάφορες χώρες
συνοψίζονται στις ακόλουθες:
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Παροχή οικονοµικών κινήτρων, όπως φορολογικά προνόµια και επιχορηγήσεις
Βελτίωση υποδοµών
Ανάπτυξη περιφερειακών ικανοτήτων
Αναπροσαρµογή του θεσµικού περιβάλλοντος και εξάλειψη της γραφειοκρατίας
Συµµετοχή σε διεθνείς κυβερνητικές διαπραγµατεύσεις και επίτευξη συµφωνιών
∆ηµιουργία των λεγόµενων Investment Promotion Agencies (IPAs). Πρόκειται για οργανισµούς/πρακτορεία που αναλαµβάνουν την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων
Στην Ελλάδα η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άµεσων επενδύσεων αποτελεί έναν γενικό στόχο, ο οποίος επιδιώκει:
• Την στοχευµένη προσέλκυση επενδυτών
• Την βελτίωση της εξωστρέφειας του ελληνικού παραγωγικού συστήµατος
• Την αξιοποίηση του πλεονεκτήµατος της χώρας ως πύλης πρόσβασης στην ευρύτερη
περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης
• Την εδραίωση της χώρας ως διεθνούς επιχειρηµατικού και οικονοµικού κέντρου
Η στοχευµένη προσέλκυση επενδύσεων εστιάζει στην βελτίωση του θεσµικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών δοµών, των υποδοµών, των µηχανισµών και των εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, στη διασύνδεση µε διεθνή ολοκληρωµένα
συστήµατα παραγωγής και στην εγκατάσταση µόνιµων συνεργασιών ελληνικών και διεθνών
επιχειρήσεων. Επιπλέον, ο στόχος επιδιώκει την ανάπτυξη και προσέλκυση δραστηριοτήτων
υψηλότερης προστιθέµενης αξίας και δραστηριοτήτων σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας µε
αυξηµένες απαιτήσεις σε επιστηµονικό δυναµικό.
Ο τουριστικός κλάδος είναι ένας από τους κλάδους αιχµής της ελληνικής οικονοµίας.
Το κράτος µέσω της πολιτικής των επενδυτικών κινήτρων που ασκεί, της διάθεσης κεφαλαίων από τα διάφορα κοινοτικά προγράµµατα, αλλά και το θεσµικό πλαίσιο που ορίζει
τους κανόνες εισαγωγής µιας επιχείρησης στο χρηµατιστήριο, επηρεάζει την ποσότητα των
παραγωγικών πόρων που θα κατευθυνθούν προς τον τουριστικό κλάδο. Αναλυτικότερα,
το κράτος µε την παροχή επιχορηγήσεων, επιδοτήσεις επιτοκίων και αυξηµένων συντελεστών
απόσβεσης στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιµων κεφαλαίων σε επίπεδο επιχείρησης τα
οποία θα χρηµατοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού
των τουριστικών επιχειρήσεων. Το χρηµατιστήριο µε το θεσµικό πλαίσιο που το διέπει,
το οποίο έστρεφε την προτίµησή του σε µεγάλες επιχειρήσεις και κρίνοντας τη βιωσιµότητά τους µε αυστηρά κριτήρια, στέρησε την δυνατότητα από επιχειρήσεις του κλάδου να
προσφύγουν σε αυτό για να αντλήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών
τους δραστηριοτήτων, αλλά και την εξυγίανση του παθητικού σκέλους του ισολογισµού
τους. Τέλος, το κράτος επηρεάζει την αναπτυξιακή δυναµική του κλάδου µέσω των πόρων που κατευθύνονται σε αυτό από τα κοινοτικά κονδύλια. Είναι γεγονός ότι το κράτος
δεν διέθεσε για τον τουριστικό κλάδο το µέρος εκείνο των κοινοτικών κονδυλίων που επιβάλλει η θέση του κλάδου µέσα στην οικονοµία ως δηµιουργού νέων θέσεων εργασίας,
παράγοντας που αµβλύνει τις περιφερειακές ανισότητες και συµβάλλει στην αύξηση του
ΑΕΠ της χώρας µε το µεγαλύτερο ποσοστό. Η χρηµατοοικονοµική διάρθρωση του κλά152
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δου χαρακτηρίζεται ως ανορθολογική. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων του κλάδου (µικρό µέγεθος, οικογενειακός χαρακτήρας κ.λπ.) όσο
και στην κρατική και τραπεζική πολιτική που ακολουθήθηκε έναντι του κλάδου. Η ανεπάρκεια
των ιδίων κεφαλαίων σε συνδυασµό µε τα περιορισµένα κεφάλαια που κατευθύνθηκαν στον
κλάδο από το κράτος και το τραπεζικό σύστηµα αποτέλεσαν το βασικό εµπόδιο στην αναπτυξιακή πορεία του. Η πτωτική πορεία του δείκτη των ιδίων κεφαλαίων οδήγησε σε αύξηση της δανειακής εξάρτησης του κλάδου µε συνέπεια το τουριστικό προϊόν να επιβαρύνεται µε µεγαλύτερα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και συνεπώς να επιδεινώνεται η ανταγωνιστικότητά του. Είναι επιτακτική η ανάγκη για επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα, ο οποίος θα συµβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας και κατ’ επέκταση στην αύξηση της
ελληνικής ανταγωνιστικότητας, µιας και ο τουρισµός αποτελεί ένα από τα «καλά χαρτιά»
της Ελλάδας. Ο τουρισµός χρειάζεται να ενισχυθεί και µε άλλους τρόπους, όπως µε την
διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας µέσω του εµπλουτισµού του και της
προβολής του. Ο εµπλουτισµός του τουριστικού προϊόντος εστιάζει στην αξιοποίηση φυσικού και πολιτιστικού αποθέµατος για την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αυτό
θα επιτευχθεί µε την δυναµική ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού
µέσω ολοκληρωµένων και καινοτόµων παρεµβάσεων εκσυγχρονισµού του τουριστικού τοµέα, καθώς και συµπλήρωσης και αναβάθµισης των υποδοµών για την ανάπτυξη παραδοσιακών, ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Η προβολή του τουριστικού προϊόντος της χώρας θα γίνει µέσω της αξιοποίησης των επιτευγµάτων και των εργαλείων της
κοινωνίας της γνώσης και των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

6. Επίλογος
Συνοψίζοντας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας µπορεί να επανέλθει. Μετά από το χτύπηµα της οικονοµικής κρίσης και την εισαγωγή της χώρας σε ένα πρόγραµµα εξαιρετικά σκληρών µέτρων και συνεχόµενων µεταρρυθµίσεων, οι δείκτες ανταγωνιστικότητας εµφανίζουν την Ελλάδα να ανεβαίνει σε θέση
κατάταξης και, επίσης, η πρόσφατη δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως βήµα προόδου. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον οικονοµολόγο, επικεφαλής της γερµανικής τράπεζας για την Ευρωζώνη, Μαρκ Γουόλ, η ελληνική οικονοµία µετά
την εµφάνιση του πρωτογενούς πλεονάσµατος δείχνει σηµάδια σταθεροποίησης χωρίς αυτό
να φαίνεται στην ανταγωνιστικότητα, για την οποία θα αναµέναµε µία πιο θετική επίδραση στο µέγεθος βελτίωσής της. Θεωρεί ως αιτίες της µικρής επίδρασης στην ανταγωνιστικότητα, πρώτον, τις µεταρρυθµίσεις που αφορούν το µη µισθολογικό κόστος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και, δεύτερον, την περιορισµένη πρόσβαση σε πιστώσεις.
Όµως, ως προς την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές το 2014, αναφέρει ότι οι αγορές φοβούνται πλέον λιγότερο χάρη στην εµφάνιση του πρωτογενούς πλεονάσµατος. Με
την λήψη µέτρων πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, µε επενδύσεις σε
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νέες τεχνολογίες, καθώς και µε επενδύσεις στους κλάδους αιχµής, όπως ο τουρισµός, η
ανάκτηση της χαµένης ανταγωνιστικότητας είναι εφικτή.
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2o βραβείο
∆ΑΝΑΗ ΚΑΡΙΕΝΤΙ∆ΟΥ
Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Abstract: This essay deals with the problem of low competitiveness of Greece as a Balkan
region country and it moreover analyses the Greek prospects of being transferred to a leading innovation country. Nowadays, Greece is faced with the most serious economic problem in its history and this crisis seems to be the consequence of a series of failures and scandals. The main goal of this essay is to identify through the competition data which are the
most competitive countries in Balkans and attire Foreign Direct Investment (FDI) and comment on the reasons why competition cannot flourish in Greece today. Moreover, competition
and innovation act as communicative vessels and as a result, the innovation profile of Greece
will be examined in this essay. The essay concludes with proposing measures which can
ameliorate the competitive rates of Greece in edge technology.

Introduction
Globalisation has affected every aspect of our lives; means of transport, telecommunications, science, culture and, of course, economy. The free movement of goods, the free movement of capital and the advancement of technology has shaped a new world in economy
and as a result, the governments have made great efforts to be adjusted in the new business environment, respond to the challenges and gain the competition. The key component
in this view is competitiveness. The World Economic Forum has defined the term of competitiveness as “the set of institutions, policies, and factors that determine the level of productivity of a country1.” The productivity of a country is very important due to the fact that
it ensures the level of prosperity in a country and is an indirect sing of the income that citizens could earn in this country2. Productivity is not only a sing of citizens’ prosperity but
also a factor which can attract foreign direct investments (FDI). It is reasonable that businessmen would like to invest their capital in countries where competitiveness and productivity are high in order to augment their profits easily.
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Nowadays, Greece has mainly developed the third sector of economy (services) and
as a result, the first sector (agriculture) and the second one (industry) have been neglected for a long time. It is true that Greece experienced a deindustrialization crisis3. Thus, the
adverse economic climate in combination with the political ambivalence dissuaded any investors to start any kind of business in Greece. The accession to EU and EMU filled the Greeks
with optimism since Europe granted funds and policies were implemented in order to tone
up the competitiveness in Greece. But, the problems were not only economic. Problems such
as corruption, institutions and labour market are the main factors that contributed to weak
performance in competitiveness in Greece. These problems came in the surface when the
domino of global economic crisis affected Greek economy too.
Greece is a Balkan country and many investors prefer to start business in the rest of
the Balkan Peninsula countries except of Greece due to problems detected in Greek business environment. Which are the strong elements of the other Balkan countries and which
are the weaknesses of Greece that lead businessmen to invest in other Balkan region countries? How Greece can attire the interest of investors in investing their capital in edge technology? In order to answer these questions, the Global Competitiveness Index (GCI) will
be mainly used and the Global Innovation Index will be a vital tool to our research. Therefore, in the first chapter the comparison between Balkan states will be exposed, in the second chapter the reasons why Greece is not a competitive country will be detected and the
third chapter will analyse the methods that could help Greece to be more competitive on
edge technology. The fourth chapter will indicate the methods that businessmen should follow so as to make good use of European funds in case of establishing innovative enterprises. The conclusion will summarize the aforementioned.

Main part
1. Regional analysis
After the hit of the economic crisis in 2009, the Greek business environment and the political scenery were disturbed. As a consequence, the investors have turned their eyes in
other Balkan countries in order to invest. The most crucial element is the shift of Greek enterprises in neighbouring countries so as to avoid the adverse consequences of the crisis.
Bosnia and Herzegovina have been the worse performer since access to financing is
difficult, instability characterises the government and its policies and finally, the tax rate
is high enough. Moreover, Albania has been a weak performer for two consecutive years
since corruption prevails, the access in financing is difficult and the non well-organised bureaucracy has dissuaded the investors. Except of these pessimist trends, Slovenia has registered a very optimistic performance in period 2008-2012 and then Turkey has emerged
as a powerful player in the region.
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Slovenia has enjoyed the top of competitiveness for four years on the grounds that a very
strong institutional framework is available and it can protect the intellectual property and businesses which are keen on securing their patents. Slovenia is in the 42nd position among 148
countries in the domain of intellectual property protection. Slovenian macroeconomic environment
is very attractive due to the fact that Slovenia managed to diminish the inflation and it was the
first country among 148 which achieved to do so. Finally, trade tariffs and the numbers of procedures which are necessary to start a business are not the obstacles. Technological readiness
is very inspiring too since latest technology exists in Slovenia and it climbed in 39th position
in 2013. This is the reason why Slovenia is occupied with heavy machinery production, pharmaceuticals, software and videogames development. Turkey has registered good progress in
competitiveness too on the grounds that it gave emphasis to intellectual property rights, it has
established strong foundations in business sophistication and innovation matters and finally the
start up of a business is easier in Turkey nowadays than in Greece.
Overall, investors prefer to make businesses in other Balkan countries except of Greece,
since the time for establishing a business is very limited and taxation is not so high. For
example, FYROM is a paradise for investors since 2 days are enough in order to set up a
business. In the area of taxation, Albania has allowed the corporate income tax to be paid
quarterly4.
The reasons why investors prefer other Balkan countries for starting a business reveals
the weaknesses of Greece in some domains and it helps Greece to recover and orient its
policy towards a more innovative driven economy.

2. The reasons why Greece is not competitive
Greece is not such a competitive country like Slovenia or Turkey and the reasons are numerous. The most peculiar phenomenon is the abundance in Human Capital & Research
which Greece has enjoyed and the low competitiveness profile. According to Global Innovation Index 2013, Greece has been ranked in a satisfactory position in school life expectancy (17/142 economies). Furthermore, in the tertiary education domain, Greece has
climbed in 5th position because the tertiary enrolment rates are high enough and the graduates in science and engineering are many (27.5% of the graduates).
The dark side of the moon is corruption, bureaucracy, taxation and fiscal deficit, and
these factors discourage the investors to be settled in Greece. First of all, corruption is high
in Greece and our country has ranked in the 80th position out of 177 countries in corruption5.
Bureaucracy is another problem which afflicts the investors and it can also contribute to
corruption as there are time-consuming procedures and bribery may emerge in order to
detour some difficult procedures. Moreover, the taxation is heavy in our country and the
Total Tax rate has amounted to 44.6% of profit and as a result, Greece is not a friendly
country to invest. Apart from corruption, red tape procedures and taxation, macroeconomic
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conditions are not suitable to attract investors. Fiscal deficit and inflation are serious problems which governments should fight against them. Greek inflation problem was eradicated
since inflation has amounted to –0.9% in 2013 according to Eurostat, but on the other hand,
the high fiscal deficit of Greece is a thorn in businesses because governments cannot react effectively to business cycles if it has not been faced to such a problem.

3. The methods that improve the Greek competitiveness in edge technology
The aforementioned arguments set obstacles to adoption of industry in edge technology
business activities. If we compare Greece with the other European countries, we will understand that Greece is a moderate innovator and both Switzerland and Sweden hold the
reigns in innovation since they are considered to be the innovation leaders in Europe.
The second crucial element of this article is the edge technology. But, what do we mean
by edge technology? There are domains which need cutting-edge technology in order to
flourish. These domains can be summarized as following: health & biotechnology, food technology, IT and telecommunication, nanotechnology, energy technology, environmental technology and transport technology. Greece should not take measures only for curing the old
maladies but it should also support pillars that are usually neglected, such as innovation.
Innovation comprises of eight dimensions that are necessary to be respected in order to
cultivate edge technology business environment. These dimensions indicate that Greece is
inferior to other European countries in case of edge technology business and they are going to be presented below. The eight dimensions can be epitomized as following:
1) human resources
2) open, excellent and attractive research system
3) finance and support
4) firm investment
5) linkages and entrepreneurship
6) innovators
7) economic effects
Education, intellectual property protection and business sophistication are also pillars
in which Greece should give great emphasis to.
• Innovation
Schumpeter supported that innovation is the cornerstone in changes of economy and it is
true that innovation is a critical point in edge technologies. Greece has offered a low percentage of its GDP in Research and Development (R&D) which leads to innovation. As far
as human resources are concerned, according to Global Competitiveness Index 2013-2014,
Greece is in the 117th position among 148 countries in capacity for innovation, although
there is abundance in scientists and engineers. Moreover, in case of firm spending the progress
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is not so satisfactory since the company spending on R&D is discouraging on the grounds
that Greece is in the 122nd position among 148 countries. Greece has spent only 0.69%
of its GDP in R&D in all sectors in 2012 and, more precisely, 0.24% of its GDP was devoted to business enterprise sector in 2012, according to Eurostat. This is one of the reasons why high-tech exports diminished in 2012. Thus, Greece should spend more money
in innovation and help to establishing closer bonds between industry and universities. Of
course, the economic effect has hampered the already adverse situation; the signs of crisis are reflected in the reduction of the annual growth rate in period 2008-2012 in Greece
which was amounted to – 1.7%, according to Innovation Union Scoreboard 20136.
• Education
Education has promoted the economic advancement and edge technology business needs
skilful employees. Education is a neuralgic domain in which Greece can be based on since
there are high quality universities which are staffed with remarkable professors. It is widely purported that Greece has not given emphasis to education due to the fact that there are
budget constraints and the amount of funds is limited nowadays. Despite the fact that crisis is present, it has already been mentioned that Greece has a great number of professionals who graduated from tertiary education and hold diplomas in science, mathematics and technology. If there were no vacancies in which the graduates can be absorbed,
then the most well-educated labour force would migrate from Greece to foreign countries
in order to find a job. Therefore, brain drain is a huge loss for Greece which is seeking
for fresh ideas in the domain of technology and Greek skilful persons would help other countries to augment their competitiveness, especially in edge technology market. Needless to
mention that Greece has not promoted life-long training as much as Europe or other Balkan
region countries and as a result, unemployment has skyrocketed and the vocational training of employees has remained in early stages. Education is the pillar in which most funds
should be granted so as to construct a robust economy and contribute to innovation.
• Business Sophistication
Business sophistication is very important in development of the business environment in a
country on the grounds that “sophisticated business practices are conducive to higher efficiency in the production of goods and services. Business sophistication concerns two elements that are intricately linked: the quality of a country’s overall business networks and
the quality of individual firms’ operations and strategies7.” Greece has not enjoyed such
a good performance in this domain since it is ranked in the 83rd position in 148 economies,
according to Global Competitiveness Index 2013-2014. The main problems are the cluster development in Greece which is neglected and moreover, the second most important
problem is the Greek unwillingness to delegate authority.
But, the role of business sophistication is different in case of Global Innovation Report.
Business sophistication is an innovation input sub-index. Business sophistication compris159
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es of knowledge workers, innovation linkages and knowledge absorption. In the area of
knowledge workers, only 20% of the firms offer formal training and in case of innovation
linkage the weakness is focused to university-industry research collaboration because Greece
is ranked in 118th position in 142 economies. In addition, state cluster development is disappointing (126th/142 economies). Furthermore, the knowledge absorption would have
better results, unless the FDI net inflows were amounted to 0.4% of GDP in Greece. It is well
known that FDI can offer the know-how in the host country. But, it is an unrealistic goal due
to the fact that Greece cannot attract so many FDI for the reasons which were described
earlier in this article.
• Intellectual Property
In the area of intellectual property, Greece is in the 70th position out of 148 countries which
respects the intellectual property rights. According to World Trade Organization (WTO),
“types of industrial property are protected primarily to stimulate innovation, design and
the creation of technology. In this category [are included] inventions (protected by patents),
industrial designs and trade secrets8.” The reason why intellectual property rights protection is essential in business environment focused in the event that businesses tries to gain
profit from the property that it has already constructed. Moreover, businesses have the possibility to cover their expenditures in R&D by selling the product which was derived from
R&D investment. Therefore, secrecy and effective legal framework which will set obstacles
to those who may try to create counterfeited products are the most vital tools to secure intellectual property. If Greece amends its legal framework towards ensuring that intellectual property rights are safe in Greece, the competition will not be distorted by fake products and the consumers will be protected as far as price and quality matters are concerned.

4. European Support to innovative enterprises
European Union has understood that innovation is the key component in exiting the crisis
and competing USA and Japan. Development and innovation go hand in hand with the
need to find economic resources. EU has set up the Horizon 2020 program aiming to excellent science, industrial leadership and societal challenges. In order to fulfill these priorities, the Commission proposal on funding towards member states has already reached 80
billion euros. These funds will be allocated to create new vacancies and growth, safety and
environment will be benefited by these funds and therefore, the countries can work effectively on strengthening their position in research, innovation and technology9.
It is true that the cost of establishing a business occupying with edge technology is high
enough and this is the reason why some businessmen have hesitated to make the next step
in business. In this case, European Union programs are a good proposal. For example,
COSME program is a European initiative to support the Competitiveness and Small Medi160
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um–Sized Enterprises (SMEs) running from 2014 to 202010. COSME has promised that
better access to finance will emerge for SMEs, it can also facilitate the access to the markets and generally COSME has promoted more favorable conditions for business creation
and growth11. Calls for proposals have been already published. For instance, proposals
for funding the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system has already
promoted by COSME and moreover, deadline for calls for proposals in the nano-biomedical
sector are running and as a consequence, businessmen have the possibility to make progress
in a domain which will help in stimulating the competitiveness of Greece.
Despite the fact that economic support is very crucial, businessmen need help in various domains such as technical assistance or marketing strategies field is not well-known.
There are public organizations stemming from European Commission and they can support the innovative SMEs; one of them is Business and Innovation Centers (BICs). BICs ensure the competitiveness of SMEs, they have facilitated the access to financing resources,
and finally sustainability studies are available to enterprises via BICs12.
In addition, the Invest in Greece Ombudsman was created in order to shape a friendlier business environment and respond to investor requests. Complaints, entrepreneurship
mediation and generally, red-tape obstacles can be surpassed via Invest in Greece Ombudsman. Last but not least, the Invest in Greece Ombudsman has set as a goal the transparency in transactions and the fast servicing in businessmen needs13.

Conclusion
The business environment needs several amendments so as to transform Greece to a high
competitive country. Taxation, corruption and fiscal deficit are the most well-known problems in our country and the authorities should coordinate their efforts towards ameliorating the aforementioned areas. When the obstacles are expunged then innovation could
easier enter the businesses and Greece will be competitive in edge technology. Innovation
is a synonym for Research and Development, education and protection of intellectual property. Therefore, these categories should be strengthened in order to create a better future
in business in Greece.
The fields in which Greece could possibly make great progress related to edge technology is the energy field, the agricultural domain and generally, the environmental field.
Wind farms and the management of the produced energy is a good idea in which innovation and edge technology can flourish. In case of agriculture, DNA barcoding in fruits
and vegetables is a vital proposal since it uses genetic marker. Therefore, the quality of the
crops is ensured through edge technology processing. Finally, it is widely purported that
the planet often warns us to stop causing damages to environment and floods and avalanches block the route of daily life. Thus, Greece could invest in waste management and
recycling businesses which are based on high edge technology.
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The global economy has been shaken by various crises; the USA crisis, the European
economic crisis and recently, the peril of a potential war between Russia and Ukraine has
appeared and it agitated the economic scenery once again. The gap between the developing and the developed countries has continuously augmented and as a result, the opportunities for sustainable growth are rare enough even in European countries, such as Greece
nowadays. Therefore, our country should take advantage of its abundance in high quality scientists and it is widely known that the economic crisis conditions sometimes multiply
the possibilities to work hard and achieve better results. Edge technology business is a field
in which Greece should spend a lot of its energy in order to manage to break the circle of
the bad economic doom. Fortune favors the brave.
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3o βραβείο
ΜΑΡΙΑ-∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Ορισµός της Ανταγωνιστικότητας
Παρά τη µείζονα σηµασία της εθνικής ανταγωνιστικότητας για την οικονοµία και τις αποφάσεις
της οικονοµικής πολιτικής, δεν υπάρχει ακόµη κοινά αποδεκτός ορισµός της έννοιας. Πολλοί συγγραφείς1 αντιτίθενται στην ύπαρξη του όρου σε εθνικό επίπεδο, µην θεωρώντας το
παγκόσµιο εµπόριο παιχνίδι µηδενικού αθροίσµατος2, αλλά βασιζόµενοι στην έννοια του “συγκριτικού πλεονεκτήµατος”* του David Ricardo3, απορρίπτουν τις έννοιες “απόλυτο” και “ανταγωνιστικό” πλεονέκτηµα. Έτσι, έχουν διαµορφωθεί τέσσερις κύριες απόψεις σχετικά µε
την έννοια της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή: α) η ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων, β)
η ικανότητα προσαρµογής, γ) η ικανότητα κέρδους, δ) η ικανότητα πώλησης.4
Άρα, η ανταγωνιστικότητα είναι όρος ευρύς και πολυεπίπεδος και η έννοια που του
αποδίδεται µπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση, δηµιουργώντας προβλήµατα στη µέθοδο µέτρησης, λόγω του ασαφούς θεωρητικού υποβάθρου. Έτσι, απλοί δείκτες, όπως της
τιµολογιακής ανταγωνιστικότητας, δεν επαρκούν για την µέτρηση ενός τόσο πολυδιάστατου
όρου. Κατά συνέπεια, πλέον χρησιµοποιούνται σύνθετες µέθοδοι µέτρησης µε γνωστότερες
αυτές των IMD και WEF.
Για τη συνέχεια, µε τη χρήση του όρου ανταγωνιστικότητα εννοείται: “Πλέγµα παραγόντων, πολιτικών και θεσµών που προσδιορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας µιας
χώρας, που µε τη σειρά του προσδιορίζει το διατηρήσιµο επίπεδο ευηµερίας που µπορεί
να απολαµβάνει µια οικονοµία και την απόδοση των επενδύσεων”.5

Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονοµίας και Κρίση
Η υπερκατανάλωση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και η παράλληλη απώλεια της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας οδήγησαν σε τεράστια ελλείµµατα του Ισο165
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ζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ)**, ιδιαίτερα µετά το 2000, τα οποία προκειµένου να
εξυπηρετηθούν οδήγησαν σε αύξηση του εξωτερικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ από
40% το 2001 σε περίπου 85% το 2009. Σε συνδυασµό µε την ταυτόχρονη αύξηση των
πληρωµών τόκων επί του εξωτερικού χρέους, η χώρα έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 20106. Η κρίση των τελευταίων ετών ανάγκασε τη χώρα σε αναδιάρθρωση τόσο
του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, τα αποτελέσµατα των οποίων αντικατοπτρίζονται τόσο στο πρωτογενές πλεόνασµα όσο και στο ΙΤΣ, αφού για πρώτη φορά από το
1948 παρουσιάζει πλεόνασµα της τάξεως του 0,7% (1,2 δισ. ευρώ)7.
Ωστόσο, µε βαθύτερη ανάλυση του ΙΤΣ προκύπτει ότι τα θετικά αποτελέσµατα προέρχονται κυρίως µέσω µείωσης των εισαγωγών, λόγω µείωσης του εισοδήµατος, παρά αύξησης των εξαγωγών. Ως εκ τούτου, το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας παραµένει και
η µη αντιµετώπισή του άµεσα διακυβεύει το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας, αφού µία
αύξηση της κατανάλωσης, πιθανότατα, θα οδηγήσει σε µεγαλύτερο εµπορικό έλλειµµα,
το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά το ΙΤΣ και κατ’ επέκταση τη µελλοντική πορεία του συνόλου της οικονοµίας.

Τα αίτια της µειωµένης ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονοµία
Η απώλεια της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ξεκίνησε σταδιακά και κορυφώθηκε µετά
την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη. Αρχικά, η υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και
η ανατίµησή του, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, οδήγησαν σε αδιάκοπη αύξηση του πληθωρισµού
και του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, σε επίπεδο υψηλότερο του µέσου επιπέδου των αντίστοιχων µεγεθών των χωρών της νοµισµατικής ένωσης. Επίσης, η χαµηλή προσαρµοστικότητα και διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, λόγω
χαµηλού τεχνολογικού περιεχοµένου και χαµηλής ανταγωνιστικής ποιότητας των εξαγωγών, κατέστησαν τα ελληνικά προϊόντα µη ανταγωνιστικά στο διεθνές εµπόριο. Η αύξηση των τιµών των µη εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών σε σχέση µε τα εµπορεύσιµα
αγαθά –η οποία υπήρξε αιτία, αποτέλεσµα και ανατροφοδότηση του προβλήµατος– µετατόπισε παραγωγικές δραστηριότητες και πόρους από κλάδους υψηλής εξωστρέφειας
σε κλάδους υπηρεσιών εγχώριας κατανάλωσης. Ακόµη, οι υπέρογκες αυξήσεις των µισθών
στους τοµείς των µη εµπορεύσιµων αγαθών λειτούργησαν πληθωριστικά, αναγκάζοντας
σε αυξήσεις τιµών και µισθών τους τοµείς των εµπορεύσιµων και εξαγώγιµων αγαθών, µεγαλύτερες από τις αυξήσεις της παραγωγικότητας.8, 9, 10

Αντιµετώπιση
Η δοµή της ελληνικής οικονοµίας, µε τον εξαιρετικά µεγάλο βαθµό µικροµεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούµενων, οδηγεί σε αδυναµία δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας.
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Παρά την εσωτερική υποτίµηση και την εξίσωση του κόστους εργασίας µε την συγκριτική παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα της χώρας παραµένει εξαιρετικά χαµηλή11, ενώ
µια περαιτέρω µείωση των µισθών θα υπονόµευε την κοινωνική συνοχή και ευηµερία, ιδιαίτερα συνυπολογίζοντας τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ανεργίας12, 13. Ταυτόχρονα, όσο
και να µειωθεί το κατά µονάδα κόστος εργασίας –στα όρια των αναπτυγµένων κρατών–
δεν µπορεί να ανταγωνιστεί το αντίστοιχο των αναπτυσσόµενων χωρών, άρα η στροφή
σε κλάδους εντάσεως εργασίας θα ήταν αναποτελεσµατική ή ανεπιθύµητη*.
Με την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη, η δυνατότητα υποτίµησης της συναλλαγµατικής ισοτιµίας ως µέσο αύξησης της τιµολογιακής ανταγωνιστικότητας αφαιρέθηκε. Ταυτόχρονα, ως µέλος της ΕΕ, η Ελλάδα δεν µπορεί να ασκήσει προστατευτισµό στην αγορά της. ∆ηλαδή, ενώ πολλές χώρες κατάφεραν να επιτύχουν εθνική ανταγωνιστικότητα
µέσω της δηµιουργίας “εθνικών πρωταθλητών”, στην ελληνική περίπτωση αυτό είναι αδύνατο, καθώς αφενός η ΕΕ θεσµικά απορρίπτει κάθε προστασία ή επιδότηση, αφετέρου τα
οφέλη θα ήταν βραχυπρόθεσµα και µη διατηρήσιµα, αφού επιχειρήσεις που δεν µπορούν
να αναπτυχθούν εγχώρια είναι σχεδόν απίθανο να το καταφέρουν διεθνώς. Έτσι, στην Ελλάδα η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας χρειάζεται να επιτευχθεί µέσω εντατικού εγχώριου
ανταγωνισµού, ο οποίος θα επιτρέψει διεθνείς επενδύσεις και θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη εξωστρέφεια και βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Ακόµη, οι σύγχρονες διεθνείς εµπορικές σχέσεις διέπονται από αυξηµένο ενδοκλαδικό εµπόριο, το οποίο απορρέει από την
υψηλή διαφοροποίηση των προϊόντων, το οποίο δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης προϊόντων
συνυπολογίζοντας εκτός της τιµής και άλλους παράγοντες, όπως η ποιότητα, η επωνυµία
κ.λπ.14,15
Έτσι, αποτελεί µονόδροµο για την Ελλάδα η θέσπιση µιας ανταγωνιστικής στρατηγικής βασισµένης σε τοµείς υψηλής προστιθέµενης αξίας, οι οποίοι θα παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες διαφοροποιηµένα, καινοτόµα, ελκυστικά και ταυτόχρονα µε υψηλή σχέση ποιότητας-τιµής. Αυτό µπορεί να καταστεί εφικτό µέσω της επένδυσης της χώρας σε
νέες τεχνολογίες, αλλά και σε κλάδους αιχµής.

Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
Τα σύγχρονα υποδείγµατα µακροοικονοµικής µεγέθυνσης θεωρούν την τεχνολογική εξέλιξη ως το αποτέλεσµα των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο για αποδοτικότερες µεθόδους παραγωγής (ενδογενής µεγέθυνση16, 17, εξελικτική οικονοµική18) και
προσδιοριστικό παράγοντα της αύξησης του ΑΕΠ, ενώ θέτουν τις επιχειρήσεις ως κινητήρια δύναµη της οικονοµίας, αναδεικνύοντας τη σηµαντικότητα της τεχνολογίας και της
υιοθέτησής της. Άλλωστε, οι οικονοµικές επαναστάσεις, η βιοµηχανική και της πληροφορίας,
που επέφεραν ριζοσπαστικές αλλαγές στην παραγωγή και την καθηµερινότητα, ήταν αποτελέσµατα τεχνολογικής εξέλιξης. Η σηµαντικότητα της υιοθέτησης και δηµιουργίας νέων
τεχνολογιών για την ανταγωνιστικότητα αντικατοπτρίζεται σε πολιτικό επίπεδο στην ανα167
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πτυξιακή στρατηγική της ΕΕ “Europe 2020”, που στοχεύει στη δηµιουργία µιας έξυπνης,
διατηρήσιµης και συνεκτικής οικονοµίας, ενώ σε εταιρικό στα ποσά που δαπανούν εταιρείες κολοσσοί σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), η βιωσιµότητα των οποίων συχνά εξαρτάται από αυτές.19, 20
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η χώρα µπορεί να επωφεληθεί σηµαντικά από την ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, αλλά και την επένδυση σε Ε&Α για την δηµιουργία νέων. Όπως προέκυψε από µελέτη του ΙΟΒΕ, για κάθε 1% στον ρυθµό µεταβολής
των δαπανών έρευνας των επιχειρήσεων (περίπου 4 εκ. ευρώ) των δυο προηγούµενων ετών,
το ΑΕΠ µεταβάλλεται κατά 0,07% (περίπου 140 εκ. ευρώ), γεγονός που αποδεικνύει την
πολύ µεγάλη σηµασία των συγκεκριµένων δαπανών των επιχειρήσεων στην οικονοµία της
χώρας.21
Αρχικά, υπάρχει ήδη ο ακρογωνιαίος λίθος για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά
και µέχρι ένα βαθµό για την παραγωγή τους, δηλαδή το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό22. Σε αντίθετη περίπτωση, η δηµιουργία του κατάλληλου εργατικού δυναµικού θα ήταν
ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία, ενώ η παρούσα κατάσταση “brain drain”
οδηγεί σε µεγάλη διαρροή προς το εξωτερικό ενός από τους πολυτιµότερους παραγωγικούς συντελεστές, του καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού, ο οποίος είναι αποτέλεσµα
µακροχρόνιων δηµοσίων επενδύσεων.23
Τα οφέλη από επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες θα ήταν τόσο οικονοµικά όσο και κοινωνικά, µέσω σηµαντικών θετικών εξωτερικοτήτων, όπως για παράδειγµα η ικανοποίηση
λανθάνουσας ζήτησης24*. Στο οικονοµικό κοµµάτι, οι επιχειρήσεις µε την υιοθέτηση ήδη
αναπτυγµένων τεχνολογιών παραγωγής θα γίνονταν περισσότερο ανταγωνιστικές, αφού
η χρήση τους θα µείωνε το κόστος παραγωγής και θα βελτίωνε τη διαχείριση των πόρων,
ενώ µε την επένδυση σε Ε&Α θα δηµιουργούνταν καινοτόµα και διαφοροποιηµένα προϊόντα, ήτοι ανταγωνιστικά25. Επίσης, δεδοµένου του πλέον χαµηλού κόστους εργασίας καταρτισµένου και επιστηµονικού προσωπικού στη χώρα µας26, τα προϊόντα αυτά, αν και διαφοροποιηµένα/καινοτόµα, θα ήταν ταυτόχρονα προσιτά, άρα θα αντεπεξέρχονταν στην
πρόκληση της σχέσης ποιότητας-τιµής27.
Ακόµη, η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας και η µεγάλη εξάπλωσή της µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως γέφυρα σύνδεσης µε νέες αγορές. Τα σύγχρονα µέσα δίνουν τη
δυνατότητα στην ελληνική οικονοµία, η οποία αποτελείται κατά 79% των εσόδων από υπηρεσίες, να διεισδύσει σε νέες αγορές, όπως αυτή του παγκόσµιου outsourcing υπηρεσιών,
αλλά και να επωφεληθεί από αυτές για µείωση κόστους, καθώς και να προσελκύσει νέο
καταναλωτικό κοινό µέσω των νέων εργαλείων marketing που διατίθενται µε την ανάπτυξη
του WEB 2.028. Τέλος, µέσω των σύγχρονων τεχνολογιών είναι εφικτή η εκπαίδευση του
προσωπικού γρήγορα και οικονοµικά, βελτιώνοντας και αναπροσαρµόζοντας εύκολα το
ήδη υπάρχον εργατικό δυναµικό29.
Συµπερασµατικά, οι νέες τεχνολογίες µπορούν να µετασχηµατίσουν την ελληνική οικονοµία και να ανοίξουν νέους ορίζοντες στις ελληνικές επιχειρήσεις καθιστώντας τις περισσότερο εξωστρεφείς.
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Το κόστος υιοθέτησης και παραγωγής διαφέρει κατά περίπτωση, αλλά τα οφέλη σε
όλες τις περιπτώσεις είναι πολλαπλά.

Επενδύσεις σε κλάδους αιχµής
Όπως προαναφέρθηκε, ο δεύτερος πυλώνας για την ανάκαµψη της εθνικής ανταγωνιστικότητας είναι οι κλάδοι αιχµής. Η διατηρήσιµη οικονοµική µεγέθυνση πρέπει να επιτευχθεί µέσω ισόρροπης ανάπτυξης, δηλαδή µε την ταυτόχρονη ανάπτυξη αρκετών κλάδων,
ώστε η αύξηση της παραγωγής και του µεγέθους της αγοράς να είναι βιώσιµη30. Η ελληνική οικονοµία έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει αυτό το µοντέλο, αφού υπάρχουν αρκετοί τοµείς, τόσο παραδοσιακής ισχύος (ναυτιλία, τουρισµός) όσο και πρόσφατων επιτυχιών (ενέργεια, αγροτική παραγωγή, µεταποίηση τροφίµων, τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας, φαρµακευτικά προϊόντα)31, αλλά και υποσχόµενοι αναδυόµενοι αστέρες
(ιατρικός τουρισµός, διαχείριση αποβλήτων, ιχθυοκαλλιέργειες, περιφερειακοί διαµετακοµιστικοί κόµβοι)32, οι οποίοι αποτελούν τοµείς µε υψηλό ανταποδοτικό όφελος, υψηλή ακαθάριστη προστιθέµενη αξία και πολλαπλασιαστικές επιδράσεις, ικανοί να προσφέρουν
ισχυρή ώθηση στην οικονοµία και προοπτικές απασχόλησης33.
Παρά τις προοπτικές των εν λόγω τοµέων, οι επιδόσεις τους είναι χαµηλότερες των
δυνητικών, κυρίως λόγω θεσµικών προβληµάτων που επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη
των κλάδων, αλλά και προβληµάτων χρηµατοδότησης34, δηµιουργώντας έναν φαύλο κύκλο, αφού οι δύο παράγοντες αλληλοεξαρτώνται. Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η υφιστάµενη κατάσταση, χρειάζεται η προώθηση θεσµικών αλλαγών, ώστε η χρηµατοδότηση της οικονοµίας να περάσει από το δηµόσιο χρέος στα ιδιωτικά και µετοχικά κεφάλαια,
προσελκύοντας εγχώριες και ξένες επενδύσεις µέσω της δηµιουργίας ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα.
Για την επίτευξη αυτού κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση των πιο προβληµατικών παραγόντων για την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η πολιτική αστάθεια µπορεί να θεωρηθεί
συγκυριακή, αλλά η κυβερνητική γραφειοκρατία µπορεί να αντιµετωπιστεί, κυρίως µέσω
εκσυγχρονισµού και απλούστευσης των διαδικασιών, ενώ θεσµικό πρόβληµα αποτελούν
και οι φορολογικές ρυθµίσεις, αφού επικρατεί σύγχυση, αβεβαιότητα και αναξιοπιστία λόγω
συνεχών τροποποιήσεων του φορολογικού συστήµατος.35 Άρα, απαιτούνται υπεύθυνες,
µακρόπνοες, δοµικές αλλαγές και πολιτικές αποφάσεις, ώστε οι θεσµοί να µην λειτουργούν πλέον ως αντικίνητρο για επενδύσεις, αλλά ακόµη και ως κίνητρο.
Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είναι πιο σύνθετη περίπτωση, καθώς από τη µία η παρούσα οικονοµική συγκυρία και ο αποδεκατισµένος τραπεζικός τοµέας µειώνουν τις ευκαιρίες
χρηµατοδότησης, ενώ από την άλλη η ελληνική κοινωνία, όπως και το ευρύτερο ευρωπαϊκό
περιβάλλον, δεν έχει αφοµοιώσει σύγχρονες µεθόδους χρηµατοδότησης, όπως Venture Capitals, Private Equities, Crowdfunding, Business Angels, οι οποίες είναι προσανατολισµένες
σε καινοτόµες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, δηλαδή στις επιχειρήσεις που θα καταστήσουν
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την ελληνική οικονοµία ανταγωνιστική. Η µέχρι πρότινος επιχειρηµατική κουλτούρα αποστροφής ρίσκου, η κρατική χρηµατοδότηση, η επικέντρωση σε έργα υποδοµής αντί καινοτοµίας
και οι µακροσκελείς γραφειοκρατικές διαδικασίες λειτουργούσαν ως τροχοπέδη στην υιοθέτηση καινοτόµων χρηµατοδοτικών εργαλείων36. Ωστόσο, οι τελευταίες νοµοθετικές πράξεις δείχνουν να κατανοούν την επιτακτική ανάγκη για νέους τρόπους χρηµατοδότησης, αφαιρώντας τα θεσµικά εµπόδια, αλλά το πρόβληµα της επιχειρηµατικής κουλτούρας και η έλλειψη εµπειρίας παραµένουν. Πιθανώς να ήταν ευεργετικές στοχευµένες δράσεις όπως σεµινάρια, κίνητρα για επενδύσεις των συγκεκριµένων µορφών κ.λπ.
Ακόµη, η γεωγραφική συγκέντρωση και οι διασυνδέσεις των κλάδων δηµιουργούν ιδιαίτερα θετικές εξωτερικότητες, οι οποίες σε συνδυασµό µε Ε&Α µπορούν να αναδείξουν
άκρως ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους και υποκλάδους αιχµής, όπως
η φαρµακοβιοµηχανία, η µεταποίηση και συσκευασία τροφίµων, η νανοτεχνολογία κ.λπ.,
δηµιουργώντας κίνητρα για νέες επενδύσεις37. Έτσι, κρίνονται αναγκαίες πρωτοβουλίες
δηµιουργίας και προώθησης ερευνητικών κέντρων και clusters.

Συµπέρασµα
Εν κατακλείδι, η εθνική ανταγωνιστικότητα είναι µεγίστης σηµασίας τόσο για την έξοδο
από την κρίση όσο και για την αποφυγή µελλοντικών προβληµάτων του ΙΤΣ. Προκειµένου
η οικονοµία να καταστεί ανταγωνιστική µακροχρόνια-και-πραγµατικά αντί βραχυχρόνιακαι-λογιστικά, έπειτα από την ήδη εσωτερική υποτίµηση χρειάζεται µια στρατηγική ανταγωνισµού προσανατολισµένη σε καινοτόµες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις, ικανές να αντεπεξέλθουν διεθνώς. Η δηµιουργία αυτών των επιχειρήσεων προαπαιτεί υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών και επενδύσεις σε κλάδους αιχµής, τα οποία όµως προϋποθέτουν θεσµικό µετασχηµατισµό, αλλαγή της επιχειρηµατικής κουλτούρας και χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας από ιδιωτικά κεφάλαια.
Η σηµερινή κατάσταση της κρίσης και των ριζικών αλλαγών της οικονοµίας µπορεί µε
τους κατάλληλους χειρισµούς πολιτικών, επιχειρηµατικών και κοινωνικών παραγόντων να
χρησιµοποιηθεί ως ευκαιρία αναπροσδιορισµού και αναδόµησης της εθνικής ανταγωνιστικότητας, δηµιουργώντας ένα νέο βιώσιµο µοντέλο, το οποίο θα αποτελέσει το όχηµα
της χώρας προς την ανάπτυξη38.
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4o βραβείο
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ
Σχολή Οικονοµικών και Περιφερειακών Σπουδών
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Abstract
The economic crisis started from 2008 and onwards is considered by many economists as
the most terrible financial crisis since the Great Depression of the 1930s. It had as an outcome the entire fall down of big financial institutions, the bailout of banks by national governments, and as a consequence a huge recession in most of the regions. Particularly for
countries with major economic problems the competitiveness and the business environment
are essential for them to reverse the climate and restart their economy again.
The growth of competitiveness is being measured by a globally accepted measure: The
World Economic Forum publishes the Global Competitiveness Report. This study will attempt to evaluate Greek performance according to this Index and suggest solutions for an
attractive business environment as a prerequisite for the recovery of the Greek economy.

Introduction
The Greek government-debt crisis is one of a number of current European sovereign-debt
crises and it is believed that it has been caused by a combination of structural weaknesses of the Greek economy together with the incomplete economic, tax and banking integration
of the European Monetary Union. In late 2009, worries of a sovereign debt crisis developed among investors concerning Greece’s ability to meet its debt obligations due to strong
increase in government debt levels1.
Greece’s problems aren’t all about debt. They’re about competitiveness; in recent years,
the concept of competitiveness has emerged as a new paradigm in economic development.
Competitiveness captures the awareness of both the limitations and challenges posed by
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global competition; at a time when effective government action is constrained by budgetary constraints and the private sector faces significant barriers to competing in domestic
and international markets, the Global Competitiveness Report of the World Economic Forum defines competitiveness as “the set of institutions, policies, and factors that determine
the level of productivity of a country.2”
There are many factors influencing productivity and competitiveness, there are many
different dependencies, each one of them determines Competitiveness from another side.
At the beginning of this essay we are going to concentrate on the Global Competitiveness
Report; by using Global Competitiveness Index, we will see how Greek economy scored
in each one of the 12 pillars which are decisive to the country’s economic competitiveness.
Trying to overcome present difficulties, we will suggest a few proposals which will may
help Greece improve its economic profile and as a result be more competitive in the worldwide economic arena.

In depth analysis of the Greek competitiveness
First Pillar: Institutions
Public and private institutions are both important elements of the process of creating wealth.
Corruption, organised crime are opponents for a healthy business environment, governments are forced to spend a great amount of money in their effort to suppress crime and
deprive the country from fundamental public services such as education and health.
Greek economy scores as far as Institutions concern at 103 position. This bad performance
is because of the major economic crisis that doesn’t let the country invest and secure with
that way the institutional framework for doing business. Corruption weakens democratic
institutions, hinders the development of the economy and imposes on instability of governments.
It is a straight attack on the pillars of democratic institutions as it can pervert the rule of
law and create bureaucratic difficulties, whose only reason for them to be present is the
seeking of bribes.
Second Pillar: Infrastructure
An advanced and strong economy spends a great amount of money on investing in infrastructure, the quality of roads, air transport, railroad and telecommunication systems is
vital for country’s economy because help enterprises flourishing and attracts even more investments.
Greece gets a score of 4.79 and ranks in 38th position in this pillar, better performance than the previous year, generally Greece has a good established infrastructure with
many reforms taken place in recent years because of the Olympic games of 2004.
176

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 177

Greece has ports of international interest, of national importance, and ports and harbours of local importance. Piraeus port is expected to exceed even the most optimistic forecasts as far as movement of goods concerns within the next two years reaching to be the
first port in the Mediterranean3.
Although there is a broad interest in Greek ports, their utilization is significantly delayed due to postpone of their respective officers, creating problems for national interests.
Regarding energy, renewable sources of energy if they are combined in the right mixture can help us cover our needs in an economic way and without causing any damages
in our planet. If Greece and the other Balkan countries gave more emphasis in developing Renewable Sources then the diplomacy of energy would not be as aggressive as nowadays because every country would cover its needs through their own RSE.
In the end, the liberalization of telecommunications has resulted to exist in the market a large
number of telecom suppliers, the market is very competitive and responds to high standards.

Third Pillar: Macroeconomic environment
A stable macroeconomic environment is important for the competitiveness of a country. A
huge public debt is an obstacle for an economy to provide services effectively; in contrast,
Macroeconomic stability helps an economy to minimize vulnerability to external shocks.
Greece has the worst macroeconomic environment in the EU and the Balkan region,
this year’s score shows the importance of serious measures that must be taken to create a
healthy economic environment for the future.
The economic and political instability augmented because of poor reliability inside and
outside the country. The weakness of the domestic banking system to meet the financing
needs of the private sector due to the losses suffered by both the implementation of the impairment of debt (Private Sector Involvement-PSI), and the predictable large increase in nonperforming loans, because of the deep recession also contributed to the worsen of Macroeconomic environment.
Fourth pillar: Health and Primary Education
A healthy workforce is prerequisite for a country’s competitiveness. Also this pillar highly
considers the quality and quantity of the population’s basic education.
Greece ranks at the 35th position globally a good score, in almost the same levels with
last year’s results. However, we have a few weaknesses; because of the economic recession
schools don’t have the required equipment like computers even books, last year we saw school
buildings even luck heat, children cannot be properly trained under these circumstances4.
Developing a pedagogical programme for preschool education needs to be speeded up.
Providing universal access to early childhood education would be in line with international trends and would ensure an affordable place for all children in need for it.
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Health spending is a major thorn for public health. Health spending accounted for 9.1%
of GDP during 20115. In the attempt of the government to reduce the huge budgetary deficit
a sharp reduction in public spending on health promoted, most of those reductions accomplished by cutting wages, by reducing the workforce, and with the reduction on the
prices of pharmaceuticals6.
Patients in Greece very difficult serve themselves in public hospitals because hospitals
were merged and because there are shortages in workforce.

Fifth Pillar: Higher Education and Training
Well-educated population is more specialised and familiar with new techniques and technologies and this advantage can be used from governments in favour of competitiveness.
In the latest Global Competitiveness Index Greece gained a score 4.81 a little higher
than the previous year in the Higher Education pillar. Because of the six-year economic
crisis that has haunted Greece, the country’s higher education has been mostly affected.
Even though the proportion has slightly increased, it is still unsatisfactory. Public funding
has been slashed, salaries dropped to 1995 levels, and students in the whole country have
protested against the deliberate shut downs of many academic facilities7.
According to OECD (Education at a glance 2012) Greece has the highest level of unemployment especially to young people with tertiary education; there is a sense between
undergraduate students that they want to study abroad because only with this way they
will find a job suitable to their qualifications. Although the demand to study abroad is high,
the number of students that actually do it has fallen the last years due to financial problems Greek family is facing.
Another problem Greek Universities face is the difficulty to attract foreign students; OECD
data for 2012 showed that the 78.7% of the country’s foreign students are from neighbouring
countries. Under the dark clouds of strikes, uncertainty about structural changes, continuous reduction on payments, all this composes a complicated climate for foreign students
to study in our country.
Sixth Pillar: Goods Market Efficiency
Countries with well oriented markets are able to produce the right products and services
that can be fully absorbed from other markets in the best possible prices efficiently oriented
on demand conditions. Efficient market is one where the market price is an unbiased estimate of the true value of the investment.
Greece has a bad history record in this pillar; the country ranked at 108th position with
score 3.93. The country needs major structural reforms in its product market. Three elements are dominant for goods market efficiency: degree of intensity of competition, business freedom, and effectiveness on the enforcement of competition law. Goods market works
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powerfully when there is minimum disturbance from government intervention that could deter competitiveness through an irregular taxation framework, excessively regulated markets or extensive bureaucracy. To succeed in all this Greek government should take actions
such as diminishing the taxation, reduction of bureaucracy, promote “starting a business”
policy, and generally taking measures that could boost entrepreneurship and encourage
Foreign Direct Investments.

Seventh pillar: Labour Market Efficiency
A flexible labour market has the capacity to allocate workers effectively and with low cost,
also has the ability to include with the most efficient way youth labour force in the market
and help them reveal their talents and qualifications.
Inefficient Greek labour market is revealed from the Global Competitiveness Report and
the place that the country obtained was 127 among 148 economies. In Greece, unemployment
has augmented due to financial crisis; one of the measures forced by Troika to make the
economy more flexible was the reduction of the basic wage by 22 percent in February 2012,
and a 10% plus reduction for youth.
Since May 2010, the euro area Member States and the International Monetary Fund
(IMF) have been providing financial support to Greece through an Economic Adjustment
Programme in the context of a sharp deterioration in its financing conditions. To get this
financial support Greece pledged to implement certain policies, in all the memorandums
that Greece signed with Troika there were labour adjustments with a certain objective to
reduce labour costs8.
All these reforms that had to do with labour law generally speaking made the labour
market more flexible and cheaper. The idea was to attract investments because of the cheap
but higher educated labour dynamic, something that did not happen; in the opposite, the
unemployment augmented and the country’s workforce discredited.
Eighth pillar: Financial Market Development
A country’s ability to support investment and access to credit is prerequisite; an effective
financial system supports investments, but more important leads capital investments to be
highly productive and at the same time protects individuals and companies from economic
risks.
In the first half of 2010, when Greece lost access to financial markets, it was obvious
that the public debt was unsustainable. The country’s colossal debt should have been restructured without delay. If Greece had sooner written down its debt by two-thirds, it would
have been able to discard its devastating debt. It could have spent a part of the interest
savings to recapitalise the banks. It could have reduced taxes, rather than increase them.
It could have boosted investments and got its economy moving again9.
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Ninth Pillar: Technological Readiness
The Technological Readiness Index illustrates the ability of a country to adopt new technologies and to use them in order to boost the productivity of its companies with certain
goal to use the Information and Communication Technologies (ICTs) in favour of Innovation and Competitiveness.
Greece has historically good score in this certain pillar; this year’s score is 4.62 and
ranked in the 39th place among 148 countries. Greece possesses a highly educated workforce with strong background and skills in science and engineering.
As far as public policy is concerned, technology is implemented by the government in
order to increase administrational transparency. The last years we saw public sector modernisation because of the intent use of technology10.
New Technologies have been used intensively in other areas as well through the application of information and communication technologies in the health sector and the development of telemedicine and for better management of the transport system and environmental resources.
Technological Readiness is directly connected with Foreign Direct Investments. In a country where the use of technology is expanded and secure, gives motive to a potential entrepreneur to invest in this country.
Tenth pillar: Market Size
Market size can be given in terms of the number of buyers and sellers in a certain market
or in terms of the total exchange of money in the market, usually in annual bases.
Greece this year ranked at 47th position globally and obtained a score 4.37. Greece’s
exports growth slowed down in the second half of the 1990’s but recovered from 2002
onwards as growth in the Euro area and surrounding countries picked up. Greece has been
a traditional exporter of food, beverages and textiles, although the 1996-2006 period Greek
exports by product has changed considerably, the contribution of food stuff and other manufactured products in exports declined giving their position in products that belonged in
the category of chemicals, machinery and transportation equipment. At the same time Greek
exports shifted away from their traditional destination of the EU market towards new destinations in the S.E Europe region11.
Nowadays we see the following exporting trends in Greek economy: Greek export
figures for 2011 shows that 15 new products, mainly from food and beverage, machinerypackaging, fertilizers, were included in the top 100 most exporting Greek products in
201112.
Eleventh pillar: Business Sophistication
The 11th pillar is a very important pillar for innovation-driven economies and is related
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to the quality of a country’s whole business networks, as well as the quality of operations
and strategy of individual firms.
Greece performed better than last year but little has changed. The country has difficulties to cultivate development partnerships; while domestic companies did not manage
to rich the standards in quality and sophistication, seldom Greek firms take part in international distribution activities. We often see unwillingness to adopt modern marketing strategies loosing with that way the opportunity for greater sophistication. Greek firms need better management and more specialised personnel. In conclusion, many enterprises in recent years have focused their efforts to gain differentiation, to succeed in that they adopted new technologies.

Twelfth Pillar: Innovation
Innovation is directly connected to technological innovation. Though, also other nontechnological factors such as know-how skills and working conditions covered by this
pillar.
The country is far away from the average of the EU ranking in the 87th position globally. Overall Greece’s performance regarding Innovation is low because the country doesn’t invest in Research and Development13, R&D expenditures, as a percent of GDP is one
of the lowest between EU countries14. Greece also can be characterised as a user rather
than a producer of new technologies; to a certain extent this happens because it’s a small
market compared to others and the entrepreneurs inside the country lack of innovative culture15. The enterprise structure has been characterised all these years by family owned small
businesses, producing very often non sophisticated goods and services that could respond
only in the internal market16.
Recently Greece demonstrated levels of improvement in this certain pillar. The creation
of new businesses identified as a key point for the recovery of the Greek economy. The
“startups”, meaning the new innovative enterprises, are the “new trend”, especially in the
field of digital technologies, where there are significant prospects and international expansion is promising. As strange as it sounds, Greece is a world power in one of the fastest
growing sectors, systems and applications and marketing services to mobile phones (mobile marketing) with companies such as Upstream, the InternetQ, the Out There Media
and Velti, started from Greece17, but most of them are now moving globally with turnovers
of tens of millions of euro18. The above companies which have made their appearance
the last 1-2 years are some how examples for other Greek enterprises to move in the same
direction19.
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Conclusion
Policy recommendations for the improvement of competitiveness in Greece
Today the situation in Greece in very unstable, the debt is so big that prevents any investment efforts; it’s a matter of time that we will start to talk about restructuring debt again.
Extra measures will might need, new lending, lower interest rates, privatization or a combination of all these. A new loan for closing the financial gap gives only a temporary solution (for one-two years). Serious measures must be taken in the field of Competitiveness
and Doing Business in Greece in order to really improve the economy.
Greece has many potentials regarding infrastructure, the country’s geographic position can make her an ideal candidate to serve as international sea and air core. Also the
country has the comparative advantage regarding natural resources, with the proper investments in the energy sector and especially in renewable resources can become the corner-stone in South Eastern Europe’s energetic map.
Inadequate business regulations and low competition in network industries slow down
productivity. The privatisation programme focuses on two major areas, energy and transport, in the beginning of 2012 road haulage have been liberalised and other regulatory
procedures have been simplified mainly through the “Business Friendly Greece” programme20.
Although this plan should be fully implemented in order to attract new investments, also
closed professions should open with no delay, and the barriers to competition in net work
industries should be removed.
According to the Transparency International Global Corruption Barometer people in
Greece still believe that Political Parties are highly corrupted, if the government wants people to start trusting again the political life and therefore the institutions should take real measures that will prove to the citizens that something really change.
A well organised educational system reflects the level of the development of a country. In Greece the public spending for education have reduced significantly because of the
recession.
Regarding Higher Education, the independence of the universities will give them the crucial role to restructure the higher education map more effectively based on the real educational needs. Private universities as well as improvement in the way the education institutions are financed are some proposals that the government already considers, although
the important is the knowledge that students obtain from the universities to have an impact
in the labour market.
The labour market needs structural reforms in order to enhance competitiveness and
raise welfare and incomes, employment strategies should be focused on youth unemployment that have never been in employment, in the other hand employers should provide train182
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ing as an exchange for the subvention. Also personal advisers should help and guide candidate workers with their effort in finding a suitable job. It is essential due to increased unemployment in our country not to let more educated young people leave abroad.
In order Greek firms to acquire the competitive advantage requires plenty of time, a
good start is to invest on highly trained well educated work force in all the fields especially
in management, product development and finance. Modern technology should also be adopted in order to make a firm more competitive. To meet the needs of customer requirements,
markets should be open and firms must have the proper incentives to contend with different strategies.
Although the vast majority of economic activity in Greece relies on services Research
and Development and Innovation policy are still focused on manufacturing. Greek government
should take measures to promote innovation in services and particularly in telecommunications, in finance and insurance market, and in tourism market as well, this is the only
way to boost productivity.
Also the Greek government can give incentives to the private market to innovate goods
and services. Public research and Greek industry should be directly connected.
Green economic reform should also be part of the Greek economic agenda; the country should intensify its environmental financing efforts, moving towards the complete implementation of the polluter-pays and use-pays standards.
If we want the reforms to become effective, the authorities must create a business climate that is conducive to investment, entrepreneurship and innovation; to succeed they must
reduce regulatory burdens. This means that the Greek government not only has to pass the
relevant laws through parliament but also to develop an implementation strategy to make
the laws effective in everyday business.
To conclude, Greece merged in economic crisis must find the way out and start rebuilt
its economy again. To succeed, major economic reforms must be made and political stability must prevail. Without political stability all efforts for economic growth will fail and
the country will come to a dead end.

Notes
1. "Acropolis now". The Economist. 29 April 2010. Retrieved 22 June 2011.
2. (World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2009-2010).
3. (There are ambitious plans for Thessaloniki’s port as well, as there is a high tendency
commercial activity to be displaced from the ports of northern Europe to the South).
4. (The reduction of wages reflects poor incentives for teachers and also the lack of training
during their working career do not give them the proper knowledge to prepare students
for post school life, especially when it has to do with vocational and technical education).
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5. OECD, Health Data 2013, how does Greece compare.
6. (The reduction on the prices succeeded because brand medication was replaced by generics that can cure the patient but cost less).
7. (The “Athena Plan” is the latest government’s reform that brought mass changes in higher education. This plan was described from the authorities necessary for the consolidation and modernisation of public universities).
8. (Some of the measures already taken are: Cut in the salaries of public and private employees, also they cut the 13th and 14th month salaries in public sector for employees
which were receiving a certain amount of money, they changed the law regarding layoffs and overtime work, they promoted the equalisation of men’s and women’s pension age limits, average retirement age increased from 61 to 65, they finally changed
the law to make it easier to lay off workers).
9. “Greek Debt Crisis: lessons in hindsight” article written by Barry Eichengreen available
at: http://www.theguardian.com/business/2013/jun/14/greek-debt-crisis-lessons
10.(The ministry of finance has implemented IT projects in the field of taxation like TAXIS
which contributes with improved services to citizens and firms, reducing tax evasion
with much less bureaucracy. Based on the same logic from 1/3/2013 the ministry of
labour social security and welfare put in action the “ERGANI” system were every employer has to submit all the required information online for every employee; this system was created to reduce uninsured labour).
11.Bank of Greece, export performance competitiveness and commodity composition, May
2010.
12.Also new markets were incorporated in the list of Greek export destinations (Falkland
Islands, Tongo, Benin, Argentina, Peru, Bangladesh, and Santa Helena).
13.A usual phenomenon but now in much worsen situation, because of the economic crisis Greece doesn’t invest in R&D
14.OECD, “New sources of growth: Innovation and Green Growth”
15.Deniozos D. (2003), “Research and Innovation in Greece, shaping our own tomorrow”
available at: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/euroabstracts/docs/archive3-03.pdf
16.(Greece has not demonstrated enough progress in the use of green technologies as well,
all the investments in the country have been supported economically mainly from EU
funds while Greece’s own environmental expenditures correspond to only 1% of GDP).
17.The list with the innovative enterprises of the country includes “Globo” as well, which has
a solution in the mobile services characterized as antagonistic to “Google” and “Blackberry”.
18.“The Greek strartups striking the external markets” available at: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=30980&subid=2&pubid=113040774
19.Ibid.
20.Economic Policy Reforms 2013: Going for Growth OECD 2013, Country: Greece.
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5o βραβείο
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Πρόλογος
Έχουν περάσει 6 χρόνια ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, καθιστώντας µονόδροµο για
την αντιστροφή της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της χώρας µας την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας στο παγκόσµιο οικονοµικό στερέωµα. Η ανταγωνιστικότητα δεν είναι ένας απλός στόχος, αλλά ένα ισχυρό µέσο αύξησης του βιοτικού
επιπέδου και της κοινωνικής ευηµερίας. Για ουσιαστικά, µε µακροχρόνιο χαρακτήρα, αποτελέσµατα πρέπει να παρθούν µέτρα σε όλο το φάσµα της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, παράλληλα µε την αναµόρφωση του δηµόσιου τοµέα.
Στις γραµµές που ακολουθούν παρουσιάζουµε ορισµένες σκέψεις µας γύρω από τις αλλαγές εκείνες που πρέπει να ενσωµατωθούν στους τοµείς παραγωγής ώστε να ενισχυθούν
ουσιαστικά, κάτι άλλωστε που παραµένει το µεγάλο ζητούµενο. Τα αποτελέσµατα θα βελτιωθούν ακόµα περισσότερο εάν µεταξύ των επιδιωκόµενων αλλαγών αναζητηθεί η µέγιστη δυνατή συνέργεια.

Ι. Πρωτογενής Τοµέας
Ανασχεδίαση του αγροτικού τοµέα, για να γίνει η χώρα µας ένας διεθνής «λαχανόκηπος».
∆ηλαδή: Συνεργασίες επιχειρηµατιών µε αγροτικούς συνεταιρισµούς προκειµένου να δηµιουργηθούν δοµές εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως εξειδικευµένος Οργανισµός προώθησης
εξαγωγών, διαφηµιστικές καµπάνιες και δηµιουργία συνεταιριστικού super market.1
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Χωροταξικός σχεδιασµός, για την αποφυγή του κατακερµατισµού της γης, σε συνδυασµό
µε τη διανοµή δηµόσιας αγροτικής γης έναντι συµβολικού τιµήµατος.2
Βελτίωση των υποδοµών της υπαίθρου για να είναι ελκυστικότερη για τους νέους παράλληλα µε την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος.3
Φορολογικές ελαφρύνσεις για την αγορά πρώτης κατοικίας από νέους ανθρώπους σε
αγροτικές περιοχές.
Προγράµµατα κατάρτισης για νέες τεχνολογίες και νέες καλλιέργειες.4
Χρηµατοδοτήσεις για εκσυγχρονισµό του γεωργικού εξοπλισµού.5
Μέτρα διαφήµισης, τυποποίησης και συσκευασίας σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προάγοντας τη µεσογειακή διατροφή. Θετικό αποτέλεσµα για τις αγροτικές εξαγωγές θα έχει η σύνδεση των προϊόντων µε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισµό.6
∆ηµιουργία έργων όπως η βελτίωση του συστήµατος αρδεύσεων και γενικότερα µέτρα εξοικονόµησης νερού.7
Ανανέωση ποικιλιών για τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών γεωργικών προϊόντων µε παράλληλη αύξηση της εµπορικής περιόδου.8

ΙΙ. ∆ευτερογενής Τοµέας
Η Βιοµηχανία
Επιβάλλεται να γίνει ειδική αναφορά, διότι η ελληνική µεταποίηση νοσεί και µάλιστα
σοβαρά, συµβάλλοντας, πλέον, µόνο γύρω στο 10% στη δηµιουργία του ΑΕΠ. Μακροχρόνιες αβλεψίες και ακαµψίες, φαινόµενα υπερπροστατευτισµού που κατέρρευσαν
µπροστά στον αδυσώπητο διεθνή ανταγωνισµό, ροπή στο υπερβολικό µεταπρατικό
κέρδος, βιολογική αποχώρηση της επιχειρηµατικής γενιάς που «έστησε» µεταπολεµικά την ελληνική βιοµηχανία χωρίς πρόνοια αντικατάστασής της, µετανάστευση µέρους της µεταποίησης – κυρίως σε κλάδους εντάσεως της εργασίας – σε όµορες χώρες είναι ορισµένοι από τους λόγους που θα µπορούσαν να εξηγήσουν τη συγκεκριµένη υποχώρηση.
Αναµφισβήτητα, υπάρχουν κλάδοι όπου υφίστανται συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις βιοµηχανίες τροφίµων και φαρµάκων, διότι τα ελληνικά δάση,
αποτελώντας σοβαρότατο χώρο παραγωγής φαρµακευτικών υλικών, καρπών, µέλιτος
και αρωµατικών φυτών, µε την κατάλληλη επεξεργασία θα παράγουν βοτανικά φάρµακα, ροφήµατα, φυτικά φάρµακα, διαιτητικά συµπληρώµατα και αρωµατοθεραπευτικά έλαια
υψηλής ποιότητας.9
Επιπλέον, ιδιάζουσας σηµασίας είναι η αποτελεσµατική συνεργασία µεταποίησης και
πρωτογενούς τοµέα. Για παράδειγµα, οφείλουµε να κατοχυρώσουµε το «λευκό χρυσό»
µας (ελληνικό βαµβάκι) ως πιστοποιηµένο προϊόν υψηλής ποιότητας. Μετέπειτα, µε τις
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βιοµηχανίες µεταποίησης, να κυκλοφορεί ως πιστοποιηµένο τελικό προϊόν (νήµα ή ύφασµα), που θα οδηγήσει σε κατακόρυφο πολλαπλασιασµό της αξίας του, προς τους κορυφαίους οίκους µόδας..10
Σε κάθε περίπτωση τονίζουµε ότι η ανταγωνιστικότητά της δεν µπορεί να προέλθει απλώς
και µόνο από τη συγκράτηση του κόστους εργασίας.
Ο τοµέας της ενέργειας
Μέτρα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ίδιων πόρων για ενεργειακούς
σκοπούς:
Γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισµό εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων, υδρογονανθράκων
και φυσικού αερίου.11
Υπογραφή συµφωνιών για να είναι η Ελλάδα προµηθευτής των παραπάνω, εφόσον έχει
καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες.12
Αυτά τα µέτρα θα συµβάλουν και στη µείωση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, καθώς η Ελλάδα δεν θα εισάγει ενέργεια και θα µειώσει τις τιµές στην αγορά
των καταναλωτών.
Ουσιαστικές χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις µε σκοπό τη συµβολή σε νέες επενδύσεις
στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.).13
Φοροαπαλλαγή σε όσους επενδύουν στις Α.Π.Ε. και άρση της έκτακτης εισφοράς, καθώς και το κόστος εγκατάστασης είναι υψηλό.14
∆ηµιουργία αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.15
Ολοκλήρωση της σύνταξης του Εθνικού Κτηµατολογίου για να διευκολυνθούν οι διεργασίες για την εγκατάσταση των Α.Π.Ε.16
Μέτρα που σχετίζονται µε την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας:
Κίνητρα προς τις µεταλλευτικές επιχειρήσεις ώστε σε συνεργασία µε τους θεσµικούς
φορείς να προαχθεί η έρευνα.17
Κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασµός, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίησή τους
σε βάθος χρόνου και η βελτίωση της παραγωγικότητας.18
Επενδύσεις για την προώθηση µοναδικών κοιτασµάτων στην Ευρώπη, όπως ο βωξίτης και ο περλίτης.19

ΙΙΙ. Τριτογενής τοµέας
Τουρισµός
Ύπαρξη θεµατικού τουρισµού (χειµερινός, συνεδριακός, αγροτουρισµός, οικολογικός, ιατρικός, πολιτιστικός, γαστρονοµικός, αθλητικός και θρησκευτικός) χωρίς να προβάλλεται µόνο ο ήλιος και η θάλασσα.20
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Προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισµό για τη δηµιουργία θεµατικών πάρκων δηµιουργώντας πολλές θέσεις εργασίας.21
Μέριµνα για µείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών όπως η έκδοση βίζας για κάποιες
εθνικότητες.22
Συγκρότηση ιδιωτικής εταιρείας marketing για την προβολή του τουρισµού µε σύγχρονες
τεχνολογίες (διαδίκτυο).23
Αξιοποίηση των Low Cost αεροπορικών εταιρειών και συµµαχίες αεροπορικών εταιρειών για την ευκολότερη πρόσβαση σε όλους τους ελληνικούς και εξωτερικούς προορισµούς.24
Μείωση των χρεώσεων του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών και αναβάθµιση των περιφερειακών αεροδροµίων που χρησιµοποιούνται για διεθνείς αεροµεταφορές.25
Κατασκευή ελικοδροµίων και υδατοδροµίων στα νησιά.26
Βελτίωση των συγκοινωνιών και σύνδεση µεταξύ τους, δηλαδή λιµάνια, αεροδρόµια
και δρόµοι.27
Αξιοποίηση των µαρίνων όπως ο φαληρικός όρµος.28
Ναυτιλία
Ανάπτυξη ναυπηγείων µε διοικητική αναδιοργάνωση και ενοποίηση.29
Ανάπτυξη λιµένων και µετατροπή του Πειραιά σε διακοµεταστικό κέντρο.30
Φορολογικά κίνητρα για να επανέλθουν οι Έλληνες εφοπλιστές του εξωτερικού και
εφοπλιστές άλλων χωρών.31
Αναβάθµιση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και αναµόρφωση της αντίληψης των ανθρώπων σχετικά µε τις προοπτικές και την αξία των ναυτιλιακών επαγγελµάτων.32
Μέτρα που θα συµβάλουν στην περαιτέρω εδραίωση των Ελλήνων εφοπλιστών, όπως
µέτρα εναρµόνισής τους στη µείωση των καυσαερίων και της θαλάσσιας ρύπανσης, στην
οποία δίνει ιδιαίτερη έµφαση ο ∆ιεθνής Οργανισµός Ναυτιλίας.33
Κράτος
Είναι αναγκαίο να κάνει µεταρρυθµιστικές αλλαγές θεσµικού και διοικητικού περιεχοµένου.
Καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και της φορολογικής πολυνοµίας µε τη σύνταξη
ενιαίου φορολογικού κώδικα που θα παραµείνει αµετάβλητος για αρκετά χρόνια προκειµένου να εξασφαλισθεί η εµπιστοσύνη των επενδυτών. Ωστόσο, είναι αναγκαία η πάταξη
της φοροδιαφυγής, η µείωση των φορολογικών συντελεστών και η κατάργηση των έκτακτων εισφορών. Για παράδειγµα, τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται ως κεφαλαιουχικά αγαθά στην παραγωγική διαδικασία δεν θα πρέπει να φορολογούνται στην αξία χρήσεώς τους,
δηλαδή ως διαρκή καταναλωτικά αγαθά.34
Ενίσχυση των Επιµελητηρίων, αναντικατάστατο µέσο στήριξης του εµπορίου, της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών, διότι διαθέτουν εµπειρία σχετικά µε τις εξαγωγές και τη χορήγηση πληροφοριών.35
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Αξιοποίηση προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α. και της Ε.Τ.Επ., διότι στοχεύουν στις συνεργασίες βιοµηχανίας-εµπορίου-υπηρεσιών και στους δεσµούς συνεργασίας ελληνικών και
ξένων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.36
Αναµφίβολα, σπουδαίος παράγοντας είναι η µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα
προϊόντος, χωρίς όµως να παραβλέπουµε πως οι Έλληνες εργαζόµενοι έχουν δεχτεί ήδη
σηµαντικές µειώσεις µισθών. Ακόµη, είναι απαραίτητο να µειωθεί το ενεργειακό κόστος
των επιχειρήσεων προκειµένου να έχουν τη δυνατότητα διανοµής φτηνότερων προϊόντων.37
Στροφή από τον τοµέα παραγωγής µη εµπορεύσιµων αγαθών (δαπάνες κράτους, κτιριακές επενδύσεις) στην παραγωγή εµπορεύσιµων αγαθών (βιοµηχανία, αναπτυξιακά έργα).38
Απελευθέρωση κλειστών επαγγελµάτων µε αποτέλεσµα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µειώνοντας τις τιµές των παρεχόµενων υπηρεσιών.39
Αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης µε την προσαρµογή και σύνδεση του εκπαιδευτικού
συστήµατος µε την αγορά, την ενίσχυση συνεργασίας επιχειρήσεων-ερευνητικών ιδρυµάτων και σεµινάρια διά βίου εκπαίδευσης.40
Ιδιωτικοποιήσεις, διότι µας καθιστούν ανταγωνιστικότερους ως προς τους γείτονες και
το παγκόσµιο γίγνεσθαι, αφού έχουµε εισροή ξένων κεφαλαίων και αξιοποίηση των ήδη
υπαρχόντων ελληνικών κεφαλαίων. Μειώνουν τις δαπάνες του δηµοσίου, ευνοώντας τη
δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα µε συνέπεια την επιτάχυνση της ανάπτυξης και καταργούν κρατικά µονοπώλια. Ωστόσο, αφορούν την ανεκµετάλλευτη και µη παραγωγική
κρατική περιουσία χωρίς να έχουν χαρακτήρα ξεπουλήµατος.41
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κοινώς ενοποίηση, επειδή στα κονδύλια του Ε.Σ.Π.Α. για τις επιχειρήσεις προστίθενται τα κεφάλαια των τραπεζών. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να συνοδευτούν µε µείωση επιτοκίων
για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, αύξηση του ορίου δανειοδότησης των µεταποιητικών επιχειρήσεων και µε εισροή καταθέσεων.42
Ειδική µέριµνα για τη στήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονοµίας. Πρόνοια για την προοδευτική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους
µε την αξιοποίηση κατάλληλων προγραµµάτων, διότι ενισχύουν την ρευστότητα µέσω των
καταθέσεών τους και µε τη στήριξη του τραπεζικού συστήµατος συµβάλλουν στην άρση
της αβεβαιότητας.43
Στρατηγική ανάπτυξης των µεταφορών για τη διευκόλυνση των εξαγωγών.44

Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες
Οπωσδήποτε, ριζική αναδόµηση του παραγωγικού προτύπου, που στοχεύει στην «αναζωπύρωση» της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και απαιτεί επενδύσεις σε
νέες τεχνολογίες. Συγκεκριµένα:
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Επενδύσεις στο διαδίκτυο, καθώς καθιστά δυνατό το ηλεκτρονικό εµπόριο ελαχιστοποιώντας χρόνο και κόστος.45
Επενδύσεις για ανάπτυξη διαδικτυακών πανεπιστηµιακών πλατφορµών, προγραµµάτων e-learning και παροχή δωρεάν ευρυζωνικών συνδέσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των Ελλήνων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.46
Εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής για να περιοριστεί η γραφειοκρατία.47
Επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες βελτιώνοντας τη λειτουργία των δικτύων (οπτικές ίνες),
εισάγοντας ψηφιακή τεχνολογία στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, καθιστώντας πιο αποτελεσµατική την επικοινωνία µεταξύ των επιχειρήσεων.48
Προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης µε στόχο τη διαδικτυακή µετεκπαίδευση στον
τοµέα της βιοµηχανίας, του εµπορίου και των υπηρεσιών, όπως το πρόγραµµα Vocational Technology Enhanced Learning.49
Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) για να καταστήσουµε πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις µας.50
Επενδύσεις σε µεθόδους ελέγχου των µεταφορών στους οδικούς άξονες, στα λιµάνια
και στα αεροδρόµια όπως το e-pass.51
∆ηµιουργία Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας Πολίτη.52

Επενδύσεις και κλάδοι αιχµής
Η χώρα µας οφείλει να κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου στο σύνολο της παραγωγικότητας για τη βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, η οποία προάγει την καινοτοµία και την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, µέσα στους κόλπους µίας, ιδιαίτερων διαστάσεων, ανταγωνιστικής
οικονοµίας, πόλο έλξης για επενδύσεις σε κλάδους αιχµής (ενέργεια, αγροτικός τοµέας, πληροφορική/τηλεπικοινωνίες, τεχνολογία τροφίµων, κατασκευές/δοµικά υλικά). Συµπληρωτικά,
κυρίως για τους κλάδους αιχµής, πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες ιδιάζουσας σηµασίας.
Πρέπει να συσταθεί, όπως προαναφέρθηκε, ενιαίο φορολογικό δίκαιο, το οποίο όµως να
διατίθεται διαδικτυακά επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτό µέσω Ηλεκτρονικής Ταυτότητας
Επιχείρησης. Έτσι, θα γίνει εφικτή η µηχανογράφηση των κρατικών αρχείων µε στόχο τον
εφοδιασµό των συναλλασσοµένων ιδιωτών µε το κράτος µέσω ηλεκτρονικής κάρτας, απλουστεύοντας και επιταχύνοντας τις µεταξύ τους επαφές.53 Άρα, τονίζεται η ανάγκη για µείωση της γραφειοκρατίας για την ίδρυση µιας επιχείρησης.54 Επιπλέον, σηµαντική είναι η σωστή ανάπτυξη marketing µέσω εκθέσεων από τη µεριά των επιχειρήσεων-επενδυτών που
υπάρχουν ήδη σε κλάδους αιχµής, επειδή η επιτυχία αυτών των επενδυτών στον τοµέα τους
θα κάνει την Ελλάδα ελκυστικό προορισµό για επενδύσεις.55
Για τους κλάδους αιχµής είναι απαραίτητη η αναδιοργάνωση της εκπαίδευσης, αφού
δηµιουργεί εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Θα βοηθήσει και η δηµιουργία κλαδικών κέν194
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τρων έρευνας και ανάπτυξης, κέντρων έρευνας αγοράς και πληροφόρησης, τα οποία θα
συµβάλουν στη διεύρυνση του χώρου δράσης των επιχειρήσεων.56 Μαζί µε την εκπαίδευση
και τα κέντρα έρευνας πρέπει να εξασφαλισθεί και η χρηµατοδότηση της καινοτοµίας των
επιχειρήσεων, όπως το πιλοτικό πρόγραµµα I-TEC (Innovation and Technology Equity Capital) για τους νέους επενδυτές σε πρώιµα τεχνολογικά στάδια.57
Τέλος, οι αποκρατικοποιήσεις, που στοχεύουν στην προσέλκυση ξένων άµεσων επενδυτών σε κλάδους αιχµής, να υπάγονται σε ένα ενιαίο και καλά σχεδιασµένο πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων.58

Επίλογος
Συνοψίζοντας, εάν επιθυµούµε να µην προσοµοιάζουµε ψευδώς σε «αναπτυγµένη» χώρα,
αλλά να είµαστε σε θέση να σταθούµε ανταγωνιστικά, είναι σαφές ότι στην παρούσα οδυνηρή οικονοµική συγκυρία η υιοθέτηση µιας στρατηγικής µε γνώµονα την εξωστρέφεια θα
µπορούσε να αποτελέσει κινητήριο µοχλό για την οικονοµική και παραγωγική διαδικασία.
Προφανώς, η άρση των υφιστάµενων αντικινήτρων, όπως η γραφειοκρατία, η φορολογική πολυνοµία και η αδυναµία, κάποιες φορές, της αξιοποίησης των χρηµατοδοτικών κονδυλίων θα αποτελούσε ένα σηµαντικό βήµα προς την ορθή κατεύθυνση.
Η εξωστρέφεια πρέπει να έχει ως συνοδοιπόρους την τεχνολογία και την καινοτοµία,
που αποτελούν την «σπίθα» για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Για την ύπαρξη των τριών
εννοιών της εξωστρέφειας, της τεχνολογίας και της καινοτοµίας ζωτικής σηµασίας είναι
η ύπαρξη, κατάλληλου επιπέδου, υποδοµών και ανθρώπινων πόρων. Ωστόσο, πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στη συνέπεια και στην ποιότητα.
Το αναπτυξιακό πρότυπο της οικονοµίας που προτείνω έχει τη µορφή ενός «δέντρου»,
του οποίου οι ρίζες είναι οι υποδοµές και το ανθρώπινο δυναµικό, ο κορµός είναι οι πυλώνες της παραγωγικότητας, δηλαδή ο πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τοµέας παραγωγής, και τα κλαδιά είναι η εξωστρέφεια, η τεχνολογία και η καινοτοµία, διότι
αυτές οι τρεις έννοιες εφαρµόζονται πάνω στην παραγωγή και έχουν µία ιδιαίτερη σύνδεση µε αυτή. Όλα αυτά οδηγούν στην κορυφή του δέντρου, που είναι η ανταγωνιστικότητα
της ελληνικής οικονοµίας.

Παραθέτω στο σύνολό τους τις πηγές που επισκέφτηκα προκειµένου να συνταχθεί η εργασία. Η δυσαναλογία µεταξύ του όγκου της εργασίας και της παρατιθέµενης βιβλιογραφίας
οφείλεται στους όρους που θέτει η προκήρυξη του διαγωνισµού.
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Μανταλένα Πίου: Ισχυρά γεωπολιτικά οφέλη από την επιλογή του ΤΑΡ, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Αύγουστος 2013, Τεύχος 913 (σελ. 30)
13. Το Ε.Β.Ε.Α. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν, σε συνεργασία µε την Boussias Communications, το 2ο Στρατηγικό
Συνέδριο: Επενδύσεις στην ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 2013. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.«Η χώρα
οφείλει να κάνει ξανά αισθητή την παρουσία της στα ενεργειακά δρώµενα της ευρύτερης περιοχής», Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013, Τεύχος 3 (σελ. 12)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010 – 2011 (σελ. 38)
14. Χρήστος Κολώνας: Οι προτεραιότητες για ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Απρίλιος 2013, Τεύχος 4 (σελ. 41)
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15. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 252)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010 – 2011 (σελ. 56)
Pat Devine, Yannis Katsoulatos, Roger Sudgen: Competitiveness, Subsidiarity and Industrial Policy, 1996 (σελ. 92)
16. Παναγιώτης Ευθυµιάδης: Ξαναγράφεται το χωροταξικό για τη διευκόλυνση των επενδύσεων, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 11 (σελ. 56)
17. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 591)
18. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 252,625)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2002-2003 (σελ. 19)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2005-2006 (σελ.
11,57)
ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΙΝΗ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΟΣ, GROUP CHIEF ECONOMIST, ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Η επανεκκίνηση της οικονοµίας απαιτεί µέτρα άµεσης απόδοσης, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής» (29/12/13)
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ: Ανταγωνιστικότητα και εργασιακές σχέσεις – η διεθνής εµπειρία και το ελληνικό παράδοξο, Σεπτέµβριος 2005 (σελ. 32)
19. Γιώργος Μανέττας: Κερδίζουν τις ξένες αγορές τα ελληνικά µάρµαρα, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Ιανουάριος 2013, Τεύχος 906 (σελ. 42)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Εξωστρεφής ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 8 (σελ. 45)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 625)
Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής»: Όµιλος Μυτιληναίος: Πρωταγωνιστεί στις διεθνείς
αγορές µε εξωστρέφεια και πρωτοποριακές επενδύσεις (29/12/13)
20. Βασίλειος Αθ. Πατσουράκης: Η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα,
Αθήνα 2002, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (σελ.
20,21,155)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – Η
εµπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αθήνα 2007 (σελ. 156)
Βασίλης Σ. Κανέλλης: To «χρυσάφι» της παραλιακής, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Αύγουστος 2013, Τεύχος 913 (σελ. 26)
Άντζελα Γκερέκου (Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.): Συνδέοντας τον πρωτογενή τοµέα µε τον τουρισµό, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2013 (σελ. 37)
Οµιλία του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εκδήλωση της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης – 6 ∆εκεµβρίου 2012: Επενδύσεις στην Ελλάδα και ανα199
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πτυξιακή προοπτική, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2012, Τεύχος 11 (σελ. 16)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Ανάγκη τόνωσης της ελληνικής συνεδριακής αγοράς, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιούνιος 2013, Τεύχος 6 (σελ. 52)
Άρτεµις Σπηλιώτη: Αισιοδοξία για τον ελληνικό τουρισµό, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Απρίλιος 2013, Τεύχος 4 (σελ. 47)
Ηλίας Ηλιόπουλος: Ιατρικός Τουρισµός στην Ελλάδα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Απρίλιος 2013, Τεύχος 4 (σελ. 50)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 722,758,759,767)
Κώστας Αξαρλόγλου: Επιχειρηµατική Εξωστρέφεια: Μοναδική Στρατηγική Ανάπτυξης
(14/10/09) (http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=2669)
Στόχος η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού: “Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού” (http://www.traveltimes.gr/content/article/001/
001004/3933.html)
Γιώργος Τσακίρης (Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδος): Πνοή στον τουρισµό της Αθήνας έδωσε ο Κλασικός Μαραθώνιος (http://tourismtoday.gr/index.php/
en/news/10264-%CE%BE%CE%B5%CE%B5-%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%
CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B8%
CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5%CE%BF-%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82)
ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ 2013 (OECD Competition Assessment Reviews GREECE) (σελ. 182)
(http://www.naftemporiki.gr/documents/735367)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Οι Γερµανοί προτιµούν τα ελληνικά προϊόντα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 9 (σελ. 30)
21. Άρτεµις Σπηλιώτη: Αισιοδοξία για τον ελληνικό τουρισµό, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Απρίλιος 2013, Τεύχος 4 (σελ. 26)
Επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος για το Επιχειρηµατικό Πάρκο Ελευσίνας, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 9 (σελ. 18)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 758,759,767)
ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ 2013 (OECD Competition Assessment Reviews GREECE) (σελ. 184)
(http://www.naftemporiki.gr/documents/735367)
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: H ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα,
Αθήνα 2002, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (σελ. 37,183)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – Η
εµπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αθήνα 2007 (σελ. 156)
200

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 201

Νέα σελίδα για τη ∆ΕΘ, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Σεπτέµβριος 2013,
Τεύχος 914 (σελ. 38)
Περιοδικό “∆ελτίον ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ”, Σεπτέµβριος – Οκτώβριος 2011, Τεύχος 390 (σελ. 47)
Βασίλης Σ. Κανέλλης: To «χρυσάφι» της παραλιακής, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Αύγουστος 2013, Τεύχος 913 (σελ. 26)
22. Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», Αθήνα 2001 (σελ. 69,70)
23. Άντζελα Γκερέκου (Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ.): Συνδέοντας τον πρωτογενή τοµέα µε τον τουρισµό, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2013 (σελ. 37)
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: H ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα,
Αθήνα 2002, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (σελ. 154)
24. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 758)
Σταµάτης Νικηταράς: H Κως σε σταθερά ανοδική πορεία, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Απρίλιος 2013, Τεύχος 909 (σελ. 31)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆Η (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ):
Η εξωστρέφεια αποτελεί τη βαριά βιοµηχανία της χώρας, Εφηµερίδα « Έθνος της Κυριακής» (29/12/13)
ΑΕGEAN Νέα δυναµική από την εξαγορά της Olympic Air, Περιοδικό «Οικονοµική
Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917 (σελ. 57)
Προσδοκίες από το νέο εθνικό αεροµεταφορέα, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση»,
Νοέµβριος 2013, Τεύχος 916 (σελ. 10)
Joaquin Almunia: La concurrence ne nuit pas à la compétitivité – Le protectionnisme
européen est un danger, «Le Monde» (26/01/11)
25. Προσδοκίες από το νέο εθνικό αεροµεταφορέα, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση»,
Νοέµβριος 2013, Τεύχος 916 (σελ. 10)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 758)
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: H ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα,
Αθήνα 2002, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (σελ.
142,152,153,170,183)
26. Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: H ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα,
Αθήνα 2002, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (σελ. 183)
Χρήστος Κολώνας: Οι βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013, Τεύχος 3 (σελ. 31)
27. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010-2011 (σελ. 56)
ΙΝΕ – Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ: Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση
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Ετήσια Έκθεση 2011 (σελ. 255, 257)
Χρήστος Κολώνας: Οι βασικές διατάξεις του νοµοσχεδίου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013, Τεύχος 3 (σελ. 31)
Σταµάτης Νικηταράς: H Κως σε σταθερά ανοδική πορεία, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Απρίλιος 2013, Τεύχος 909 (σελ. 31)
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: H ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα,
Αθήνα 2002, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.) (σελ. 183)
28. Παύλος Θωµόγλου (B΄Αντιπρόεδρος Ε.Β.Ε.Α.): Συνύπαρξη ανάπτυξης και περιβάλλοντος,
Περιοδικό «Ανάπτυξη», Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 2 (σελ. 24)
29. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 650)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ:
ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 (σελ.
38)
Ανδρέας Πετσίνης: Σε αναζήτηση της ρότας, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση»,
Μάρτιος 2013, Τεύχος 908 (σελ. 22)
30. Βασίλης Σ. Κανέλλης: To «χρυσάφι» της παραλιακής, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Αύγουστος 2013, Τεύχος 913 (σελ. 28)
Γιώργος Μανέττας: Γιατί η Ελλάδα ξαναµπαίνει στο «χάρτη» των διεθνών επενδυτών,
Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917 (σελ. 34)
Αγγελική Καλλή: Ενίσχυση του ανταγωνισµού µε τέσσερις αλλαγές προωθεί η Ε.Ε., Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917 (σελ. 40)
Περιοδικό «Ελληνικά Λιµάνια»: H Ελλάδα καλείται να συµπληρώσει το παζλ των λιµανιών στην Αν. Μεσόγειο, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013, Τεύχος 71 (σελ.
8,9)
Περιοδικό «Ελληνικά Λιµάνια»: Η Cosco έλαβε θέση διεκδίκησης του µεγαλύτερου λιµανιού της χώρας, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2013, Τεύχος 72 (σελ. 16)
Περιοδικό «Ελληνικά Λιµάνια»: ΥΠΕΚΑ: «Πράσινο Φως» για το κέντρο κρουαζιέρας
στον Πειραιά, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 73 (σελ. 4)
Αγγελική Καλή: To σχέδιο «Ποσειδών» για την αξιοποίηση των λιµένων, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Μάρτιος 2013, Τεύχος 908 (σελ. 26)
Αναπτυξιακά βήµατα στο ελληνικό λιµενικό σύστηµα, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Μάρτιος 2013, Τεύχος 908 (σελ. 28)
Κόµβος συνδυασµένων µεταφορών το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Μάρτιος 2013, Τεύχος 908 (σελ. 29)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 241)
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: H ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα,
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Ηλίας Ηλιόπουλος: Επικίνδυνο λάθος η κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 11
(σελ. 52,53)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2012 – 2013 (σελ. 6,7,18,36)
Πάνος Καρβούνης (Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα): “Πέρα από το µνηµόνιο… Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης”, Εφηµερίδα «Πρώτο Θέµα» (13/1/13) (http://ec.europa.eu/greece/pdf/pc_archive_2013.pdf)
Πρόγραµµα: Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II
(http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2424)
ΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΑΦΕΡΜΟΣ,ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η: ΙΝΕ – Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ: Πώς µπορεί να βελτιωθεί το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας; Κείµενα Πολιτικής
(Policy Briefs) / 5, ∆εκέµβριος 2012 (σελ. 7) (http://www.ineobservatory.gr/sitefiles/files/policy-brief-5.pdf)
Κωνσταντίνος Μίχαλος: Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής» (10/11/13) (http://www.acci.gr/acci/Home/
EBEA_President_Articles/tabid/768/ItemID/4844/View/Details/language/enUS/Default.aspx)
∆ηµήτρης ∆ιαµαντίδης: Το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατακόρυφα, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917 (σελ. 23)
∆ΩΡΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ: Αυστηρές συστάσεις και έντονη κριτική από τον κ. Γ. Προβό207
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πουλο – Εφαρµογή του µνηµονίου κατά γράµµα ζητεί η Τράπεζα της Ελλάδος, Εφηµερίδα «Κέρδος» (20/03/11)
Κωνσταντίνος Μίχαλος: H επιχειρηµατικότητα απαντά στην κρίση, Εφηµερίδα «Έθνος
της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση» (19/12/13)
“Το ΕΣΠΑ µοχλός ανάπτυξης για την περίοδο 2014 – 2020”, Εφηµερίδα «Έθνος της
Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση» (29/12/13)
Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Μαρία Τσάµπρα: Οικονοµικό Περιβάλλον, Θεσµικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2005, Αριθµός 14
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010 – 2011 (σελ. 26)
Κωστής Χατζηδάκης (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): ∆ε θα µιλούσαµε
σήµερα για ανάπτυξη το 2014, αν… , Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση» (29/12/13)
Άννα ∆ιανά: Απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων – Στην όγδοη θέση ανάµεσα στις χώρες της Ε.Ε. αναρριχήθηκε η Ελλάδα τον Απρίλιο, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάιος 2013,
Τεύχος 5 (σελ. 34)
Οµιλία του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στη διηµερίδα για την προώθηση των επιχειρηµατικών συνεργασιών στην Ελλάδα, «∆ηµόκριτος», 11 Μαρτίου
2013: Αναπτυξιακή στρατηγική Ευρώπη 2020, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013,
Τεύχος 3 (σελ. 20)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Μια ακτίνα αισιοδοξίας, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος
2013, Τεύχος 3 (σελ. 36)
Χαιρετισµός του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εσπερίδα του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (27 Μαρτίου 2013): Μικρές και µεσαίες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Απρίλιος 2013, Τεύχος 4
(σελ. 13)
Κώστας Βουτσαδάκης: Στόχος η ολοκληρωτική αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων,
Περιοδικό Ανάπτυξη, Απρίλιος 2013, Τεύχος 4 (σελ. 26)
Κώστας Βουτσαδάκης: Πώς θα ενισχυθεί η ρευστότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιανουάριος 2013, Τεύχος 1 (σελ. 35)
Νικολέττα Μακρή: Επτά δις ευρώ στην αγορά µέσω Ε.Σ.Π.Α., Ε.Τ.Επ. και Ε.Τ.Ε.ΑΝ.,
Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιανουάριος 2013, Τεύχος 1 (σελ. 48)
Επιστολή του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. στον υπουργό ανάπτυξης για τη διάθεση κονδυλίων
Ε.Σ.Π.Α. µέσω επιµελητηρίων, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 8
(σελ. 17)
Χρήστος Κολώνας: Κωστής Χατζηδάκης: To 2013 θα είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 9 (σελ. 30)
Οµιλία του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εκ208
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δήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Οι προοπτικές εξόδου από την κρίση»: Μπορεί το
2013 να είναι η αρχή µιας πορείας ανάκαµψης; (25/04/13), Περιοδικό «Ανάπτυξη»,
Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 15)
Λεωνίδας Τσαούλας: Περί φθινοπωρινών εκθέσεων, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Νοέµβριος
2013, Τεύχος 10 (σελ. 37)
37. Λεωνίδας Τσαούλας: Προσπάθεια για διατήρηση της καλής πορείας των εξαγωγών,
Περιοδικό «Ανάπτυξη», Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 8 (σελ. 41)
Anne Rodier: Pour les économistes, la mesure de la compétitivité ne peut se réduire a
l’un de ses paramètres, «Le Monde» (13/03/12)
Hugh Carnegy: Hollande vows action on competitiveness, «Financial Times»
(29/10/12)
Guillaume Duval: Boite de Pandore, «ALTERNATIVES ECONOMIQUES», 310 Février 2012
Χάρης Φλουδόπουλος: Βιοµηχανία 2013, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013, Τεύχος 3 (σελ. 50)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Μια ακτίνα αισιοδοξίας, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος
2013, Τεύχος 3 (σελ. 36)
Οµιλία του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Οι προοπτικές εξόδου από την κρίση»: Μπορεί το
2013 να είναι η αρχή µιας πορείας ανάκαµψης; (25/04/13), Περιοδικό «Ανάπτυξη»,
Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 16)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (ΙΝΕ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση (σελ. 72,200,201)
Εφηµερίδα «Καθηµερινή»: Μειώθηκε το κόστος εργασίας στην Ελλάδα το δεύτερο τρίµηνο (15/09/10)
Θανάσης Ηλιοδροµίτης: Μειώνεται το κόστος εργασίας στην Ελλάδα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιούλιος 2011 (σελ. 35 – 37)
ΚΩΣΤΑΣ ΜΗΛΑΣ: Εσωτερική υποτίµηση και ανταγωνιστικότητα, Εφηµερίδα «Καθηµερινή»
(25/02/02)
ΠΑΣΧΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΒΕΛΗΣ: Οι µισθοί και η ανταγωνιστικότητα, Εφηµερίδα «Καθηµερινή»
(06/07/10)
ERASMUS για Νέους Επιχειρηµατίες, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 11 (σελ. 30,31)
∆ιονύσης Κεφαλάκος: Μοναδιαίο κόστος εργασίας και παραγωγικότητα, Εφηµερίδα
«Ναυτεµπορική» (06/10/04)
Νάσος Χατζησάκος: Τα φθηνότερα χέρια στην Ε.Ε. , Εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος»
(07/06/04)
Europa – European – Commission: Stati Annex, Φθινόπωρο 2005 (σελ. 130 – 161)
∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑ∆∆Α: Χοντρό ψαλίδι στους µισθούς για… ψίχουλα ανταγωνιστικότη209
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τας, Εφηµερίδα «Ελεύθερος Τύπος» (15/05/11)
ΦΩΦΗ ΚΟΡΙ∆Η: Ψαλίδι 9,3% στις αποδοχές έφερε η κρίση, Εφηµερίδα «Κέρδος»
(11/05/11)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΣ: Υπουργείο: 15% η µείωση µισθών πέρυσι και φέτος, Εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» (11/05/11)
Σαράντος Λέκκας (Οικονοµολόγος): Ανταγωνιστικότητα, τιµές και εργατικό κόστος, Εφηµερίδα «Καθηµερινή» (28/05/11)
ΗΛΙΑΣ Π. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ: Ουραγός στους µισθούς η Ελλάδα, Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»
(02/03/11)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΨΙΝΗ: Ανοίγει ο διάλογος για τα εργασιακά – Πίνακας για αποδοχές και
κόστος εργασίας (Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος), Εφηµερίδα «Καθηµερινή» (27/10/09)
Γιώργος Μανέττας: «Τώρα είναι µοναδική ευκαιρία για επενδυτές στην Ελλάδα», Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 907 (σελ. 33)
Γιώργος Μανέττας: Επιστροφή στην ανάπτυξη µε µείωση φόρων, Περιοδικό «Οικονοµική
Επιθεώρηση», Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 914 (σελ. 28)
Γιώργος Μανέττας: Το χρονικό µιας προαναγγελθείσας φυγής και η αδράνεια της κυβέρνησης, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 915 (σελ. 25)
Εκδόσεις Κέρκυρα: Ανταγωνιστικότητα και εργασιακές σχέσεις – η διεθνής εµπειρία
και το ελληνικό παράδοξο, Σεπτέµβριος 2005 (σελ. 7,26)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ:
ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 (σελ.
6,7,12,116,118)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010 – 2011 (σελ. 67)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2012 – 2013 (σελ. 51,52)
Ηλίας Ηλιόπουλος: Ουσιαστικές Μεταρρυθµίσεις, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Νοέµβριος
2013, Τεύχος 10 (σελ. 45)
Λεωνίδας Τσαούλας: Ήλθε ο καιρός για το επόµενο βήµα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2013 (σελ. 51)
Λεωνίδας Τσαούλας: Προβλήµατα που δεν αλλοιώνουν τη συνολική εικόνα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 11 (σελ. 39)
Pat Devine, Yannis Katsoulatos, Roger Sudgen: Competitiveness, Subsidiarity and Industrial Policy, 1996 (σελ. 13)
Philippe Askenazy: Compétitivité: I’ erreur de calcul, «Le Monde» (15/02/11)
Jagdish Bhagwati: In defense of globalization, 2004 (σελ. 62)
38. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – Η
εµπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αθήνα 2007 (σελ. 70)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 (σελ. 7,45,46)
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Κωνσταντίνος Μίχαλος: Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής» (10/11/13)
∆ηµήτριος Μαλλιαρόπουλος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ EUROBANK EFG): Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µετά την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ (http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/20-e%20MALLIAROPOULOS%20359-376.pdf)
ΕΚΘΕΣΗ ΟΟΣΑ 2013 (OECD Competition Assessment Reviews GREECE) (σελ. 184)
(http://www.naftemporiki.gr/documents/735367)
Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Βιώσιµη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα» (17/11/07)
(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PA
Y=CY&gv_reg=ALL&gv_PGM=1003&LAN=6&gv_PER=2&gv_defL=4)
ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΙΝΗ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΟΣ, GROUP CHIEF ECONOMIST, ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Η επανεκκίνηση της οικονοµίας απαιτεί µέτρα άµεσης απόδοσης, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν
στην κρίση» (29/12/13)
Λεωνίδας Τσαούλας: Προβλήµατα που δεν αλλοιώνουν τη συνολική εικόνα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 2 (σελ. 39)
39. Οµιλία του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εκδήλωση της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης – 6 ∆εκεµβρίου 2012: Επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή προοπτική, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2012, Τεύχος 11 (σελ. 16)
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ: 7 θέσεις «κλειδιά» για την έξοδο από το µνηµόνιο και την ύφεση, Εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (25-27/10/13)
Χρήστος Κολώνας: Κωστής Χατζηδάκης: To 2013 θα είναι η τελευταία δύσκολη χρονιά για την Ελλάδα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 9 (σελ. 31)
Χρήστος Κολώνας: Οι κυβερνητικές κινήσεις για τα κλειστά επαγγέλµατα και την απελευθέρωση των αγορών, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 24)
Ηλίας Ηλιόπουλος: Ουσιαστικές Μεταρρυθµίσεις, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Νοέµβριος
2013, Τεύχος 10 (σελ. 45)
Οµιλία του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. και του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ µε θέµα «Οι προοπτικές εξόδου από την κρίση»: Μπορεί το
2013 να είναι η αρχή µιας πορείας ανάκαµψης; (25/04/13), Περιοδικό «Ανάπτυξη»,
Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 16)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010 – 2011 (σελ. 25)
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2013 να είναι η αρχή µιας πορείας ανάκαµψης; (25/04/13), Περιοδικό «Ανάπτυξη»,
Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 15)
Οµιλία του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στο ετήσιο συνέδριο των
προέδρων του Παγκοσµίου ∆ικτύου Γερµανικών Επιµελητηρίων: H τραπεζική ενοποίηση αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 9 (σελ. 14)
43. Προτάσεις του Ε.Β.Ε.Α. ενόψει της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Νοέµβριος 2013, Τεύχος 10 (σελ. 13)
BENOIT TESSIER/REUTERS: Quel est l’impact du coût du travail sur la compétitivité?,
«Le Monde» (16/03/12)
Ν. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ: 7 θέσεις «κλειδιά» για την έξοδο από το µνηµόνιο και την ύφεση, Εφηµερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» (25-27/10/13)
Νικολέτα Μακρή: ∆άνεια από το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
σε εµπόριο, µεταποίηση και τουρισµό, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Νοέµβριος 2013, Τεύχος 10 (σελ. 51)
Κώστας Βουτσαδάκης: Ενίσχυση των Μ.Μ.Ε. µέσω του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. , Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2012, Τεύχος 11 (σελ. 36)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Ξεκίνησαν τα προγράµµατα του Ε.Τ.Ε.ΑΝ. , Περιοδικό «Ανάπτυξη»,
Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 28)
Κώστας Βουτσαδάκης: Στόχος η ολοκληρωτική αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων,
Περιοδικό «Ανάπτυξη», Απρίλιος 2013, Τεύχος 4 (σελ. 26)
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Κώστας Βουτσαδάκης: Πώς θα ενισχυθεί η ρευστότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιανουάριος 2013, Τεύχος 1 (σελ. 35)
Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Μαρία Τσάµπρα: Οικονοµικό Περιβάλλον, Θεσµικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2005, Αριθµός 14 (σελ. 5,6)
ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΙΝΗ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΟΣ, GROUP CHIEF ECONOMIST, ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Η επανεκκίνηση της οικονοµίας απαιτεί µέτρα άµεσης απόδοσης, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν
στην κρίση» (29/12/13)
Μάκης Αποστόλου: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΑΛΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ INTERAMERICAN, Το κράτος να κάνει σύµµαχο την ιδιωτική πρωτοβουλία, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση»
(29/12/13)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2005-2006 (σελ. 38)
Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης: Μύθοι και αλήθειες για την ανταγωνιστικότητα, «Καθηµερινή»
(30/10/10)
ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ∆ΡΕΤΤΑΚΗΣ: Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραµένει χαµηλή, Εφηµερίδα «Αυγή» (05/02/12)
Περιοδικό «Ανάπτυξη»: Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς µεταποίησης – τουρισµού – εµπορίου – υπηρεσιών, Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 2 (σελ.
18)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Αθήνα 1998 (σελ. 231)
Pat Devine, Yannis Katsoulatos, Roger Sudgen: Competitiveness, Subsidiarity and Industrial Policy, 1996 (σελ. 62)
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ελένη Τσιπούρη: ∆οµικά προβλήµατα της Ελληνικής Βιοµηχανίας
για την εφαρµογή στην Ελλάδα του Λευκού Βιβλίου για την Ανάπτυξη, Απασχόληση
και Ανταγωνιστικότητα, Ιανουάριος 1997, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Κείµενα Έρευνας και Τεκµηρίωσης Αρ. 44 (σελ. 72,73,80,116)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πολιτική για την Ανάπτυξη και
την Εξυγίανση των ∆ηµοσίων Οικονοµικών, Αθήνα 1997 (σελ. 161)
44. Γιώργος Μανέττας: Γιατί η Ελλάδα ξαναµπαίνει στο «χάρτη των διεθνών επενδυτών»,
Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917, (σελ. 34)
Γιώργος Σακκάς: Νέες Απώλειες ανταγωνιστικότητας, Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»
(08/09/11)
Παναγιώτης Ευθυµιάδης: ∆ηµόσια Έργα: Προσπάθεια να ξεκινήσουν και πάλι οι αυτοκινητόδροµοι, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιανουάριος 2013, Τεύχος 1 (σελ. 44)
Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση»: Αναπτυξιακά βήµατα στο ελληνικό λιµενικό σύ217
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στηµα, Μάρτιος 2013, Τεύχος 908 (σελ.28)
Περιοδικό «Ελληνικά Λιµάνια»: Με ΤΡΑΙΝΟΣΕ µέσω Πειραιά Κίνα – Ευρώπη 7 µέρες
ταχύτερα, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013, Τεύχος 71 (σελ. 8,9)
Περιοδικό «Ελληνικά Λιµάνια»: Η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ «κλειδί» για το ρόλο
της Ελλάδας, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 73 (σελ. 12,13)
ΕΛ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Γ.Π. ΒΛΑΧΟΣ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1997 (σελ. 142)
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010 – 2011 (σελ. 46)
Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση»: Το πελατειακό – κοµµατικό σύστηµα, Ιούλιος
2013, Τεύχος 912 (σελ. 22)
Χαιρετισµός του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εσπερίδα του Αθηναϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης και Έρευνας (27 Μαρτίου 2013): Μικρές και µεσαίες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Απρίλιος 2013, Τεύχος 4
(σελ. 13)
Οµιλία του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στην εκδήλωση της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης – 6 ∆εκεµβρίου 2012: Επενδύσεις στην Ελλάδα και αναπτυξιακή προοπτική, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2012, Τεύχος 11 (σελ. 16)
The Economist: «Competitiveness in the United States, The America that works» (16/05/13)
(http://www.economist.com/news/leaders/21573544-luckily-dysfunction-washingtononly-one-side-americas-story-america-works)
45. Βασίλης Τραπεζάνογλου: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Εξωστρέφεια και πελατοκεντρικότητα στα επιχειρησιακά µοντέλα – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, Πρώτη Έκδοση (30/04/10) (http://www.neo2.gr/c/document_library/get_file?folderId=46076&name=DLFE-1103.pdf)
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ελένη Τσιπούρη: ∆οµικά προβλήµατα της Ελληνικής Βιοµηχανίας
για την εφαρµογή στην Ελλάδα του Λευκού Βιβλίου για την Ανάπτυξη, Απασχόληση
και Ανταγωνιστικότητα, Ιανουάριος 1997, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Κείµενα Έρευνας και Τεκµηρίωσης Αρ. 44 (σελ. 76)
Άννα ∆ιανά: Οδηγός on line εξαγωγών, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Νοέµβριος 2013, Τεύχος 10 (σελ. 38)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2002-2003 (σελ. 13)
46. Χρύσανθος ∆ελλαρόκας: Επανεφευρίσκοντας το Πανεπιστήµιο, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Νοέµβριος 2013, Τεύχος 916 (σελ. 24)
47. Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: Η επίπτωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην ανταγωνιστικότητα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάιος 2004, Αριθµός 12 (σελ. 27)
48. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 664 – 666)
Γιώργος Σακκάς: Νέες απώλειες ανταγωνιστικότητας, Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»
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Robert McDonald: The Competitiveness of the Greek Economy, 2005 (σελ. 71)
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ελένη Τσιπούρη: ∆οµικά προβλήµατα της Ελληνικής Βιοµηχανίας
για την εφαρµογή στην Ελλάδα του Λευκού Βιβλίου για την Ανάπτυξη, Απασχόληση
και Ανταγωνιστικότητα, Ιανουάριος 1997, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, Κείµενα Έρευνας και Τεκµηρίωσης Αρ. 44 (σελ. 76,144,145)
Οµιλία του προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. Κωνσταντίνου Μίχαλου στο 5ο Ετήσιο Συνέδριο
της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Επιχειρηµατικότητας, Ίδρυµα Μιχάλη Κακογιάννη
(16/11/12): ∆εν είναι τυχαίο ότι το επιχειρείν λειτουργεί διαχρονικά ως φορέας αλλαγής και εξέλιξης, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2012, Τεύχος 11 (σελ. 19)
49. Ε.Β.Ε.Α. (∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Vocational Technology Enhanced Learning)
(http://www.acci.gr/acci/LinkClick.aspx?fileticket=dAANtzrYeMk%3d&tabid=441&mid=
260&language=el-GR)
50. Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Μαρία Τσάµπρα: Οικονοµικό Περιβάλλον, Θεσµικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2005, Αριθµός 14 (σελ. 22)
51. Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής»: Αττική Οδός: Ένα µεγάλο έργο, πρότυπο κατασκευής
και λειτουργίας (29/12/13)
52. Περιοδικό «Ανάπτυξη»: Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Πολίτη και Επιχειρηµατικότητα, ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 11 (σελ. 16,17)
53. Ηλίας Ηλιόπουλος: Επικίνδυνο λάθος η κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιµελητήρια, Περιοδικό «Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 11
(σελ. 52 – 55)
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: Η επίπτωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην ανταγωνιστικότητα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάιος 2004, Αριθµός 12 (σελ. 27)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – Η
εµπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αθήνα 2007 (σελ. 123,140,141
Περιοδικό «Ανάπτυξη»: Επιστολή στον υπουργό Οικονοµικών για επιστροφή φόρων
στις επιχειρήσεις, Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 2 (σελ. 15)
Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης: Η παγίδα της γραφειοκρατίας, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Νοέµβριος 2013, Τεύχος 916 (σελ. 29)
Γιώργος Μανέττας: Το χρονικό µιας προαναγγελθείσας φυγής και η αδράνεια της κυβέρνησης, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 915 (σελ.
26)
Κιάντου – Παµπούκη Αλίκη: ∆ίκαιο Αξιογράφων, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2012 (σελ.
515)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 395)
54. Γιώργος Σακκάς: Νέες απώλειες ανταγωνιστικότητας, Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»
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(08/09/11)
Robert McDonald: The Competitiveness of the Greek Economy, 2005 (σελ. 35)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – Η
εµπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αθήνα 2007 (σελ. 101)
Θοδωρής Πελαγίδης – Μιχάλης Μητσόπουλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΠΡΟΣΟ∆ΟΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, Αθήνα 2006 (σελ. 151)
∆ηµήτρης ∆ιαµαντίδης: Το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί κατακόρυφα, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917 (σελ. 23)
Γιώργος Μανέττας: Επιστροφή στην ανάπτυξη µε µείωση φόρων, Περιοδικό «Οικονοµική
Επιθεώρηση», Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 914 (σελ. 29)
Γιώργος Μανέττας: Το χρονικό µιας προαναγγελθείσας φυγής και η αδράνεια της κυβέρνησης, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 915 (σελ.
26)
Γιώργος Μανέττας: Η εξωστρέφεια είναι µονόδροµος, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 915 (σελ. 33)
Γιώργος Μανέττας: Γιατί η Ελλάδα ξαναµπαίνει στο «χάρτη των διεθνών επενδυτών»,
Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917, (σελ. 36)
Αντώνης ∆. Παπαγιαννίδης: Η παγίδα της γραφειοκρατίας, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Νοέµβριος 2013, Τεύχος 916 (σελ. 28)
Άννα ∆ιανά: Συνεργασία µε ΟΟΣΑ για την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, Περιοδικό
«Ανάπτυξη», ∆εκέµβριος 2012, Τεύχος 12 (σελ. 44)
Κώστας Βουτσαδάκης: Απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης επιχειρήσεων, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 8 (σελ. 36)
Θέσεις του Ε.Β.Ε.Α. για τον επενδυτικό νόµο, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013,
Τεύχος 3 (σελ. 11)
Το Ε.Β.Ε.Α. και το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης
(Ι.Ε.Α.) διοργάνωσαν, σε συνεργασία µε την Boussias Communications, το 2ο Στρατηγικό
Συνέδριο: Επενδύσεις στην ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη 2013. Το συνέδριο πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια.«Η χώρα
οφείλει να κάνει ξανά αισθητή την παρουσία της στα ενεργειακά δρώµενα της ευρύτερης περιοχής», Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013, Τεύχος 3 (σελ. 14)
Χάρης Φλουδόπουλος: Βιοµηχανία 2013, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013, Τεύχος 3 (σελ. 50)
Λεωνίδας Τσαούλας: Η ενηλικίωση των ελληνικών εξαγωγών, Περιοδικό «Ανάπτυξη»,
Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 26)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2002-2003 (σελ. 7)
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2005-2006 (σελ. 7,28)
Κωστής Χατζηδάκης (Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): ∆ε θα µιλούσαµε
220

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 221

σήµερα για ανάπτυξη το 2014, αν… , Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση» (29/12/13)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆Η (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΩΝ):
Η εξωστρέφεια αποτελεί τη βαριά βιοµηχανία της χώρας, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση» (29/12/13)
ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΙΝΗ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΗΛΙΑΣ ΛΕΚΚΟΣ, GROUP CHIEF ECONOMIST, ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Η επανεκκίνηση της οικονοµίας απαιτεί µέτρα άµεσης απόδοσης, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν
στην κρίση» (29/12/13)
55. Gillis, Dwight Perkins, Roemer, Snodgrass : Οικονοµική της Ανάπτυξης, Τόµος Β, Αθήνα 2001 (σελ. 341)
Μάκης Αποστόλου: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΤΣΑΛΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ INTERAMERICAN, Το κράτος να κάνει σύµµαχο την ιδιωτική πρωτοβουλία, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση»
(29/12/13)
Nereus Group: «Εξωστρέφεια η µόνη επιχειρηµατική διέξοδος» (23/01/12)
(http://www.ektheseis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=132:exostrefe
ia&catid=37:2011-09-12-07-42-45&Itemid=75)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Θα είναι η χρονιά της ευρεσιτεχνίας και του ντιζάιν; Περιοδικό
«Ανάπτυξη», Ιανουάριος 2013, Τεύχος 1 (σελ. 46)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Τα πλεονεκτήµατα του αγωγού ΤΑΡ, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιούλιος – Αύγουστος 2013, Τεύχος 7 (σελ. 41)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – Η
εµπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αθήνα 2007 (σελ. 143,147)
Λεωνίδας Τσαούλας: Η ενηλικίωση των ελληνικών εξαγωγών, Περιοδικό «Ανάπτυξη»,
Μάιος 2013, Τεύχος 5 (σελ. 26)
Λεωνίδας Τσαούλας: Ας κοιτάξουµε και προς άλλες κατευθύνσεις, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Οκτώβριος 2013, Τεύχος 9 (σε. 35)
56. Χάρης Φλουδόπουλος: Βιοµηχανία 2013, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Μάρτιος 2013, Τεύχος 3 (σελ. 49)
ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ∆ΡΕΤΤΑΚΗΣ: Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραµένει χαµηλή, Εφηµερίδα «Αυγή» (05/02/12)
Γιώργος Σακκάς: Νέες απώλειες ανταγωνιστικότητας, Εφηµερίδα «Ναυτεµπορική»
(08/09/11)
Robert McDonald: The Competitiveness of the Greek Economy, 2005 (σελ. 57)
Εκδόσεις Κέρκυρα: Ανταγωνιστικότητα και εργασιακές σχέσεις – η διεθνής εµπειρία
και το ελληνικό παράδοξο, Σεπτέµβριος 2005 (σελ. 21,33)
Λεωνίδας Τσαούλας: Προβλήµατα που δεν αλλοιώνουν τη συνολική εικόνα, Περιο221

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 222

δικό «Ανάπτυξη», Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 2 (σελ. 39)
Αποστόλης Λακασάς: H Μαθητεία, το «κλειδί» για σύνδεση των σπουδών µε την παραγωγή, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 914 (σελ.
32)
Πάνος Καρβούνης (Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα): “Πέρα από το µνηµόνιο… Ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης”, Εφηµερίδα «Πρώτο Θέµα» (13/1/13) (http://ec.europa.eu/greece/pdf/pc_archive_2013.pdf)
Θεοδ. Ανδρ. Γεωργακόπουλου Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Ιωάν. Χαριλ. Λοϊζίδη Λέκτορας Οικονοµικού Παν. Αθηνών, Επιστηµονικού Βοηθού Α.Σ.Ο.Ε.Ε.: Ελληνική Οικονοµία,
Αθήνα 1993 (σελ. 61)
Μάκης Αποστόλου: Συνέντευξη: Εµµανουήλ Πετούσης, Μέλος ∆Σ της ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, “Θέλουµε ένα σύγχρονο κράτος µε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες”, Εφηµερίδα «Έθνος της Κυριακής», «Ένθετο: Μεγάλες επιχειρήσεις απαντούν στην κρίση»
(29/12/13)
Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Μαρία Τσάµπρα: Οικονοµικό Περιβάλλον, Θεσµικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2005, Αριθµός 14 (σελ. 52,58,59)
57. Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Μαρία Τσάµπρα: Οικονοµικό Περιβάλλον, Θεσµικό Πλαίσιο και Ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2005, Αριθµός 14 (σελ. 21)
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ, Αθήνα 1995 (σελ. 582,583)
ΘΕΟ∆ΩΣΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ: ΗΜΕΡΙ∆Α: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, Αθήνα 1996 (σελ. 124)
Γιώργος Μανέττας: Γιατί η Ελλάδα ξαναµπαίνει στο «χάρτη» των διεθνών επενδυτών,
Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917 (σελ. 36)
Απόστολος Λακασάς: Επένδυση στην Αριστεία, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση»,
Νοέµβριος 2013, Τεύχος 916 (σελ. 40)
∆ηµήτρης Μαλλάς: Εξ αποστάσεως έλεγχος των υδάτινων πόρων, Περιοδικό «Οικονοµική Επιθεώρηση», Ιούνιος 2013, Τεύχος 911 (σελ. 45)
58. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ: Ξένες Άµεσες Επενδύσεις και Ανταγωνιστικότητα – Η
εµπειρία της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, Αθήνα 2007 (σελ. 105)
Εύη Παπαδοσηφάκη: Τα πλεονεκτήµατα του αγωγού ΤΑΡ, Περιοδικό «Ανάπτυξη», Ιούλιος-Αύγουστος 2013, Τεύχος 7 (σελ. 41)

222

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 223

Συγκεντρωτική Βιβλιογραφία
Συγγράµµατα
Robert McDonald: The Competitiveness of the Greek Economy, 2005
Jagdish Bhagwati: In defense of globalization, 2004
Gillis, Dwight Perkins, Roemer, Snodgrass : Οικονοµική της Ανάπτυξης, Τόµος Β, Αθήνα
2001
Pat Devine, Yannis Katsoulatos, Roger Sudgen: Competitiveness, Subsidiarity and Industrial
Policy, 1996
Steven Panageotou: A Critical Literature Review of the Greek Financial Crisis, Globalization and Social Theory (24/08/11) (http://www.academia.edu/1048480/A_Critical_Literature_Review_of_the_Greek_Financial_Crisis)
Ανδρέας Παπανδρέου: Οικονοµικαί Μονογραφίαι – Στρατηγική οικονοµική αναπτύξεως
της Ελλάδος, Κέντρο Οικονοµικών Ερευνών, Αθήνα 1976
Θεοδ. Ανδρ. Γεωργακόπουλου Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Ιωάν. Χαριλ. Λοϊζίδη Λέκτορας Οικονοµικού Παν. Αθηνών, Επιστηµονικού Βοηθού Α.Σ.Ο.Ε.Ε.: Ελληνική Οικονοµία, Αθήνα 1993
Θεοδ. Ανδρ. Γεωργακόπουλου Καθηγητής Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Ιωάν. Χαριλ. Λοϊζίδη Λέκτορας Οικονοµικού Παν. Αθηνών, Επιστηµονικού Βοηθού Α.Σ.Ο.Ε.Ε.: Ελληνική Οικονοµία, Αθήνα 1979
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Πολιτική για την Ανάπτυξη και την
Εξυγίανση των ∆ηµοσίων Οικονοµικών, Αθήνα 1997
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ: 2004 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ,
Αθήνα 1995
Ινστιτούτο Αγροτικών Ερευνών (Ι.ΑΓ.Ε.): Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας Πρακτικά Εκδηλώσεων (Εισηγήσεις), Λάρισα Απρίλιος 1997
Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ελένη Τσιπούρη: ∆οµικά προβλήµατα της Ελληνικής Βιοµηχανίας για την εφαρµογή στην Ελλάδα του Λευκού Βιβλίου για την Ανάπτυξη, Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα, Ιανουάριος 1997, Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών,
Κείµενα Έρευνας και Τεκµηρίωσης Αρ. 44
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: H ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού τοµέα, Αθήνα 2002, Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (Ι.Τ.Ε.Π.)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΤΕΛΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Αθήνα 1998
Βασίλειος Αθ. Πατσουράτης: Η επίπτωση της φορολογίας των επιχειρήσεων στην ανταγωνιστικότητα, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΙΟΒΕ, Μάιος 2004, Αριθµός 12
Θεοδόσιος Β. Παλάσκας, Μαρία Τσάµπρα: Οικονοµικό Περιβάλλον, Θεσµικό Πλαίσιο και
Ανταγωνιστικότητα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΙΟΒΕ, Μάρτιος 2005, Αριθµός 14
223

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 224

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ (ΙΝΕ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011: Η ελληνική οικονοµία
και η απασχόληση
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2010 – 2011, Φεβρουάριος 2011
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2012 – 2013, Μάιος 2013
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ: ΑΙΤΙΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010
Εκδόσεις Κέρκυρα: Ανταγωνιστικότητα και εργασιακές σχέσεις – η διεθνής εµπειρία και
το ελληνικό παράδοξο, Σεπτέµβριος 2005
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΗΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, Σεπτέµβριος 2006
Επιµέλεια: Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη , Ανδροµάχη Χατζηγιάννη: ΑΝΕΡΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, Πρακτικά Ελληνογαλλικού
Συνεδρίου, Αθήνα 1998
Θοδωρής Πελαγίδης – Μιχάλης Μητσόπουλος: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η ΠΡΟΣΟ∆ΟΘΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, Αθήνα 2006
Θεόδωρος Κ. Πελαγίδης: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», Αθήνα 2001
ΘΕΟ∆ΩΣΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ: ΗΜΕΡΙ∆Α: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, Αθήνα 1996
ΕΛ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ – Γ.Π. ΒΛΑΧΟΣ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1997
Λάµπος Κώστας: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, Αθήνα 1999
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2002-2003
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ): ∆ΡΑΣΕΙΣ 2005-2006
ΣΩΤΗΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Θαν. Λιακόπουλος: Η οικονοµική ελευθερία αντικείµενο προστασίας στο δίκαιο του ανταγωνισµού, Αθήνα 1981
Β. Χριστιανός, Μ. Κουσκουνά, Ρ – Ε. Παπαδοπούλου, Μ. Περάκης: To δίκαιο της Ε.Ε. µέσα
από τη νοµολογία, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2011
Κιάντου – Παµπούκη Αλίκη: ∆ίκαιο Αξιογράφων, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2012
Alpha Bank: Οικονοµικό ∆ελτίο: H φορολογία των ακινήτων, Απρίλιος 2013
Περιοδικά
Ανάπτυξη, ∆εκέµβριος 2012, Τεύχος 11
Ανάπτυξη, Ιανουάριος 2013, Τεύχος 1
Ανάπτυξη, Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 2
Ανάπτυξη, Μάρτιος 2013, Τεύχος 3
Ανάπτυξη, Απρίλιος 2013, Τεύχος 4
Ανάπτυξη, Μάιος 2013, Τεύχος 5
224

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 225

Ανάπτυξη, Ιούνιος 2013, Τεύχος 6
Ανάπτυξη, Ιούλιος – Αύγουστος 2013, Τεύχος 7
Ανάπτυξη, Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 8
Ανάπτυξη, Οκτώβριος 2013, Τεύχος 9
Ανάπτυξη, Νοέµβριος 2013, Τεύχος 10
Ανάπτυξη, ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 11
Οικονοµική Επιθεώρηση, Ιανουάριος 2013, Τεύχος 906
Οικονοµική Επιθεώρηση, Φεβρουάριος 2013, Τεύχος 907
Οικονοµική Επιθεώρηση, Μάρτιος 2013, Τεύχος 908
Οικονοµική Επιθεώρηση, Απρίλιος 2013, Τεύχος 909
Οικονοµική Επιθεώρηση, Μάιος 2013, Τεύχος 910
Οικονοµική Επιθεώρηση, Ιούνιος 2013, Τεύχος 911
Οικονοµική Επιθεώρηση, Ιούλιος 2013, Τεύχος 912
Οικονοµική Επιθεώρηση, Αύγουστος 2013, Τεύχος 913
Οικονοµική Επιθεώρηση, Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 914
Οικονοµική Επιθεώρηση, Οκτώβριος 2013, Τεύχος 915
Οικονοµική Επιθεώρηση, Νοέµβριος 2013, Τεύχος 916
Οικονοµική Επιθεώρηση, ∆εκέµβριος 2013, Τεύχος 917
Ελληνικά Λιµάνια, Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2013, Τεύχος 71
Ελληνικά Λιµάνια, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2013, Τεύχος 72
Ελληνικά Λιµάνια, Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέµβριος 2013, Τεύχος 73
ΑΓΡΟTERRA (14/09/13)
ALTERNATIVES ECONOMIQUES, 299 Février 2011
The Economist
Εφηµερίδες
Le Monde
Financial Times
Ηµερησία
Καθηµερινή
Έθνος της Κυριακής
Ναυτεµπορική
Αυγή
Κέρδος
Ελεύθερος Τύπος
Ελευθεροτυπία
Πρώτο Θέµα
Deal News
225

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 226

Sites
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2424
http://tourismtoday.gr/index.php/en/news/10264-%CE%BE%CE%B5%CE%B5%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD%C F % 8 4 % C E % B F % C F % 8 5 % C F % 8 1 % C E% B 9 % C F % 8 3 % C E % B C % C F % 8C %CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82%CE%AD%CE%B4%CF%89%CF%83%CE%B5-%CE%BF-%CE%BA%CE%
BB%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%81%
CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs/syllogikostomos/20-e%20MALLIAROPOULOS%20359-376.pdf
http://www.naftemporiki.gr/documents/735367
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100002_05/03/2004_95935
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=CY&gv_reg=
ALL&gv_PGM=1003&LAN=6&gv_PER=2&gv_defL=4
http://ec.europa.eu/greece/pdf/pc_archive_2013.pdf
http://www.ineobservatory.gr/sitefiles/files/policy-brief-5.pdf
http://www.ekem.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1652:2013-0221-08-25-24&catid=168&Itemid=291
http://www.acci.gr/acci/Home/EBEA_President_Articles/tabid/768/ItemID/4968/View/De
tails/language/en-US/Default.aspx
http://www.acci.gr/acci/Home/EBEA_President_Articles/tabid/768/ItemID/4844/View/De
tails/language/en-US/Default.aspx
http://www.acci.gr/acci/Home/EBEA_President_Articles/tabid/768/ItemID/4820/View/De
tails/language/en-US/Default.aspx
http://www.epistimonikomarketing.gr/ereuna-seb-i-antagonistikotita-tis-elladas/
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=2669
http://www.neo2.gr/c/document_library/get_file?folderId=46076&name=DLFE-1103.pdf
http://www.ektheseis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=132:exostre
feia&catid=37:2011-09-12-07-42-45&Itemid=75
http://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon-main/deltia-typoymain/10532-20-12-13-4-2014.html
http://www.acci.gr/acci/LinkClick.aspx?fileticket=dAANtzrYeMk%3d&tabid=441&mid
=260&language=el-GR
http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=2424
http://www.traveltimes.gr/content/article/001/001004/3933.html
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/aa/44/4f/
aa444f5ba323a91dacafcf761cec04c140abf3f6/application/pdf/%CE%95%CE%99%CE
226

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 227

%A3%CE%97%CE%93%CE%97%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%A3%CE%A4%
CE%9F_%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%9D%CE%9F%CE%9
C%CE%9F%CE%A5_%CE%9A%CE%9B%CE%95%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%91.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2012/cr1257.pdf
http://www.economist.com/news/leaders/21573544-luckily-dysfunction-washingtononly-one-side-americas-story-america-works

227

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 228

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 229

Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα
που συµµετέχουν

20os 84-232:Layout 1

5/19/14

6:11 PM

Page 230

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΤΜΗΜΑ INTERNATIONAL BUSINESS
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

230

20os 84-232:Layout 1

5/19/14

6:11 PM

Page 231

ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ΤΜΗΜΑ INTERNATIONAL BUSINESS & MANAGEMENT
DEREE - ΤΗΕ AMERICAN COLLEGE AT GREECE
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

231

20os 84-232:Layout 1

5/14/14

3:54 PM

Page 232

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Management – Marketing
Καλώς ήρθατε στη Χώρα της Επιχειρηµατικότητας
Αυθεντίες του Μάνατζµεντ
Ηθική των Επιχειρήσεων, 2η έκδοση
Ευέλικτη εργασία, 4η έκδοση
Marketing 3.0, 2η έκδοση
Χάος, 2η έκδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Το αλφαβητάρι του διαπραγµατευτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του επενδυτή, 2η έκδοση
E-mail πωλήσεις
Βρίσκοντας νέα εργασία µετά τα 50
Άσε µε ήσυχη!
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Το αλφαβητάρι των οικονοµικών
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το Εξαιρετικά Αποτελεσµατικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
Το µικρό ΜΒΑ
∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού
Το αλφαβητάρι του διευθυντή
Οδηγός Ιδεών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Εγχειρίδιο του Marketing
Επιτυχηµένες Καινοτοµίες
∆οκίµια – Μαρτυρίες – Λογοτεχνία
Μίνως Ζοµπανάκης. Τραπεζίτης χωρίς σύνορα
Ελένη, 4η έκδοση
Βασίλης Βασιλικός – Νίκος Παπανδρέου. ∆υο συγγραφείς – Μία δεκαετία
Πολιτισµός, Επικοινωνία, Παγκοσµιοποίηση
Οµήρου Ιλιάδα
Οµήρου Οδύσσεια
Λευκώµατα
Ελλάδα, Λαµπερά & Μυστικά Νησιά (δίγλωσσο), 2η έκδοση
Μαγική Ελλάδα (δίγλωσσο), 2η έκδοση (σκληρό εξώφυλλο)
365 Κινήσεις για να σώσουµε τον πλανήτη, 2η έκδοση
Το ξενοδοχείο Mont Parnes. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες µου (δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες µου
(συλλεκτική δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μελίνα. Κυριακή για πάντα
Μεγάλη Βρεταννία. Ένα ξενοδοχείο-σύµβολο
Ποιότητα Ζωής, Προσωπική Ανάπτυξη
Ευτυχία. Μαθήµατα από µια Νέα Επιστήµη
Το θέµα δεν είναι τα λεφτά
Εξαιρετικό NLP
Ψηφιακή Γενιά. Πώς µεταµορφώνει τον κόσµο σας
Έξυπνες Απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις µιας συνέντευξης
Ο µόνος τρόπος να κάνεις κάτι... είναι να το κάνεις.
Ο Ακτιβιστής της αλλαγής
Βγάλε Λεφτά, γίνε ευτυχισµένος
100 συνταγές για ένα σώµα υγιές
100 συνταγές για ένα πνεύµα υγιές
Μικρό Βιβλίο για τη Γη
Μικρό Βιβλίο για τα Τρόφιµα
Μικρό Βιβλίο για το Χρήµα

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
που συµµετείχαν
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΟIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL AT THE AMERICAN COLLEGE AT GREECE
DEREE - ΤΗΕ AMERICAN COLLEGE AT GREECE
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Οικονοµία – Επιχειρήσεις
Τα Logistics για την Ελλάδα του Αύριο
Η Ελλάδα στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Μάχη των Χαρτών
Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Τελικά φταίει ο δηµοσιονοµικός πολλαπλασιαστής;
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα. Μια σχέση αγάπης-µίσους, 2η έκδοση
Η απελευθέρωση της οικονοµικής επιστήµης
Τα µυστικά των ισολογισµών
Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
Επιχειρήστε… αγροτουριστικά.
Made in China

20ός economia
Φοιτητικός ∆ιαγωνισµός
Ανταγωνιστικότητα και Ελληνική Οικονοµία
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www.economia.gr
sales@economia.gr

www.facebook.com/economiagroup
http://twitter.com/economiagroup
www.youtube.com/economiagr

www.economia.gr

Χορηγός Τόµου

Ολόκληρος ο τόµος του 20ού ∆ιαγωνισµού
έχει αναρτηθεί στο:
www.economia.gr | ∆ιαγωνισµός

