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Τ
ο ζητούµενο είναι η αναστροφή του οικο-
νοµικού κλίµατος και η είσοδος της εγ-
χώριας οικονοµίας σε τροχιά ανάκαµψης 
µε τη δηµιουργία σταθερών θέσεων ερ-
γασίας. Μια διαδικασία που υποχρεωτικά 
περνάει µέσα από την παραγωγή εµπο-
ρεύσιµων προϊόντων, την ενθάρρυνση ε-

πιχειρηµατικών πρωτοβουλιών που δηµιουργούν προστιθέ-
µενη αξία, την ανάπτυξη των εξαγωγών, την επένδυση σε έ-
ρευνα και τεχνολογία, αλλά και την ύπαρξη καινοτόµων ιδεών 
που µπορούν να πραγµατωθούν σε επιχειρήσεις µε µέλλον.

Η συνταγή για την πραγµατοποίηση των ανωτέρω είναι πα-
ράλληλα και η απαραίτητη προϋπόθεση: επενδύσεις. Επενδύ-
σεις σε ένα ασφαλές επιχειρηµατικό περιβάλλον, ένα σταθερό 
φορολογικό σύστηµα, πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και α-
σφάλεια δικαίου.

Έχουν γραφτεί και ακουστεί πολλά για τις επενδύσεις, 
τόσο από θεσµικούς φορείς όσο και από µεµονωµένες φωνές 
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επιχειρηµατιών, ωστόσο αυτό στο οποίο συγκλίνουν όλοι είναι 
ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα επενδυτικό σοκ για να καλυφθεί το 
µέγεθος της αποεπένδυσης των προηγούµενων ετών. Άλλοι το ο-
νοµατίζουν, ενώ κάποιοι το ποσοτικοποιούν, όπως ο ΣΕΒ, που ε-
πανειληµµένα διά στόµατος του προέδρου του Θ. Φέσσα κάνει 
λόγο για απαιτούµενες επενδύσεις της τάξης των 100 δισ. ευρώ.

Σε αυτή την ανάγκη οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν σηµα-
ντικό ρόλο και καλούνται να καλύψουν ένα ευρύ φάσµα επιχει-
ρηµατικού ενδιαφέροντος µε πολλούς κλάδους αιχµής, µε ιδιαί-
τερη έµφαση πλέον και στην παραγωγή. Παράλληλα, οι εµβλη-
µατικές επενδύσεις µέσα από τις αποκρατικοποιήσεις µπορούν 
να αλλάξουν τον χαρακτήρα ολόκληρων περιοχών και να συµ-
βάλουν σηµαντικά στην επίτευξη του στόχου. Ελληνικό, Αστέ-
ρας, Λιµάνι Πειραιά, Αθηναϊκή Ριβιέρα, logistics και καινοτοµία 
µαζί µε παραδοσιακούς παραγωγικούς κλάδους αποτελούν µε-
ρικά µόνο από τα πεδία επενδύσεων που είναι ικανά να δηµιουρ-
γήσουν µια νέα δοµή για την ανάκαµψη και τη δηµιουργία προ-
στιθέµενης αξίας.
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Η Alpha Bank με το νέο πρόγραμμα Alpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα στηρίζει τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, προσφέροντας μοναδικά 
προνόμια και επιβράβευση με Bonus πόντους, ενώ παράλληλα, εξασφαλίζει:

•  Ανάπτυξη της επιχειρήσεώς σας με καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις

•  Αποδοχή συναλλαγών με όλες τις κάρτες από τα μεγαλύτερα Διεθνή Συστήματα Πληρωμών
(American Express®, Diners Club, Visa, MasterCard®, Union Pay) και Υπηρεσία Άμεσης
Μετατροπής Νομίσματος

•  Διαχείριση των καθημερινών συναλλαγών μέσα από σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

•  Άμεση διεκπεραίωση εισερχόμενων και εξερχόμενων εμβασμάτων με προνομιακή τιμολόγηση

•  Μέριμνα για το ανθρώπινο δυναμικό σας, με μία σειρά σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων.

Ελάτε σε ένα Κατάστημα Alpha Bank για να διαμορφώσουμε μαζί τη δική σας
Alpha Τουριστική Επιχειρηματικότητα.

Alpha Bank. Βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Δίνουμε νέες λύσεις.

Στηρίζουμε τις
τουριστικές

επιχειρήσεις
με εξειδικευμένες

λύσεις.

Alpha Τουριστική
Επιχειρηματικότητα

Μάθετε περισσότερα στο
www.alpha.gr
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Για να επιταχυνθεί 
η παραγωγική 
επανεκκίνηση 
χρειαζόµαστε 
µια «έξυπνη» 
επενδυτική λογική 
και ένα αναπτυξιακό 
αντίδοτο στην 
υπερφορολόγηση.

Η 
Ελλάδα αποτελεί σήµερα µία 
δραµατική και ακραία περί-
πτωση αποεπένδυσης. Αυτή η 
παραδοχή πρέπει να αποτελέ-
σει τη βάση κάθε συζήτησης 
για την επιστροφή στην ανά-

πτυξη. Οι επενδύσεις πλέον δεν επαρκούν ούτε για 
τη συντήρηση του κεφαλαιουχικού εξοπλισµού. Οι 
περίπου -13 δισ. ευρώ (αρνητικές) καθαρές επενδύ-
σεις ετησίως συνεχίζουν να απειλούν τον παραγω-
γικό ιστό της χώρας, δυσχεραίνουν τη στέρεη ανά-
καµψη της παραγωγής και καθυστερούν τη δηµιουρ-
γία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας για όλους.

Η εξισορρόπηση της αποεπένδυσης απαιτεί ένα 
επενδυτικό σοκ που ξεπερνά τα 100 δισ. ευρώ την 
επόµενη επταετία. Η τόνωση της εσωτερικής ζήτη-
σης από µόνη της ούτε επαρκεί ούτε αποτελεί ανα-
πτυξιακό οδηγό. Ταυτόχρονα, η διαθέσιµη δηµόσια 
χρηµατοδότηση δεν καλύπτει το επενδυτικό κενό. 
Παραδοσιακά οι «αναπτυξιακοί» νόµοι διανέµουν 
δηµόσιους πόρους περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ άλλους 
τόσους αναµένεται να διαθέσει το νέο ΕΣΠΑ (πρό-
γραµµα ΕΠΑΝΕΚ) για την ενθάρρυνση ιδιωτικών 
επενδύσεων. Ακόµα όµως και αν οι δηµόσιοι πόροι 
ήταν περισσότεροι, η αντίληψη ότι οι επιχορηγήσεις 
και οι «αναπτυξιακοί» νόµοι των τελευταίων 20 ετών 
δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα είναι διάχυτη. Οι πε-
ρίπου 760 επενδύσεις και οι 5.700 θέσεις εργασίας 
τον χρόνο (1982-2010), σε µια οικονοµία µε περί-
που 1 εκατοµµύριο επιχειρήσεις και 4,5 εκατοµµύ-
ρια εργατικό δυναµικό, δεν µπορούν να θεωρηθούν 
ικανοποιητικό αποτέλεσµα διαχρονικά.

Για να επιταχυνθεί η παραγωγική επανεκκίνηση 
χρειαζόµαστε µια «έξυπνη» επενδυτική λογική και 
ένα αναπτυξιακό αντίδοτο στην υπερφορολόγηση. 

Η οικονοµία έχει έκδηλη ανάγκη ενός διαφορετι-
κού πλέγµατος πολιτικών που θα αλλάξουν τα δε-
δοµένα, µε επενδύσεις που δηµιουργούν δουλειές, 
εξωστρέφεια, εµπορεύσιµα προϊόντα, καινοτοµία, 
συνέργειες µεταξύ µικρότερων και µεγαλύτερων ε-
πιχειρήσεων και βελτίωση της εγχώριας προστιθέ-
µενης αξίας. Οι πέντε πυλώνες της νέας επενδυτικής 
στρατηγικής είναι οι εξής:

Πρωτίστως, απαιτείται οριζόντια ενθάρρυνση όλων 
των οικονοµικά αποδοτικών επενδύσεων, ανεξαρτή-
τως κλίµακας ή γεωγραφίας. Αυτό µπορεί να επιτευ-
χθεί αποτελεσµατικότερα µε µια «έξυπνη» φορολο-
γική λογική που ενθαρρύνει δυναµικά την προστι-
θέµενη αξία και τις δουλειές, που µε τη σειρά τους 
µετεξελίσσονται σε πρόσθετα φορολογικά έσοδα και 
εισφορές για τα ασφαλιστικά ταµεία. Ένα απλό, πολύ 
αποτελεσµατικό αλλά και δηµοσιονοµικά ουδέτερο 
εργαλείο είναι η µεταφερόµενη υπεραπόσβεση (π.χ. 
στο 200%) σε κεφαλαιακές δαπάνες (capex), καθώς 
και ο µειωµένος φορολογικός συντελεστής (π.χ. στο 
20%) σε περίπτωση επανεπένδυσης κερδών.

∆εύτερος πυλώνας είναι η άρση των αντικινήτρων 
και η µείωση της γραφειοκρατίας, που επιβαρύνουν 
τις επενδύσεις µε 16% κόστος ευκαιρίας εξαιτίας κα-
θυστερήσεων στην υλοποίηση, µε 3,9 δισ. ευρώ επι-
πλέον κόστος λειτουργίας, µε 3,5 χρόνια στις πτω-
χευτικές διαδικασίες, µε υπερδιπλάσιο χρόνο απο-
νοµής δικαιοσύνης σε σχέση µε την Ε.Ε. των «28» 
(1.580 ηµέρες για απόφαση επί εµπορικής οφειλής), 
αλλά και µε 40% πάνω από τον µέσο χρόνο εκδίκα-
σης των διοικητικών υποθέσεων. Η αντιµετώπιση ε-
µποδίων στην αδειοδότηση, απονοµή δικαιοσύνης, 
επιστροφή ΦΠΑ, φορολογική σταθερότητα, κόστος 
δανεισµού, πληρότητα υποδοµών, χωροταξικό και 
περιβαλλοντικό σχεδιασµό είναι και επιβεβληµένη 

αλλά και δηµοσιονοµικά ουδέτερη.
Ο τρίτος πυλώνας εστιάζει στην κινητοποίηση 

επενδύσεων στην καινοτοµία για τον µετασχηµα-
τισµό της σε νέα προϊόντα, ανταγωνιστικότητα και 
δουλειές. Η Ελλάδα έχει τεράστια περιθώρια βελ-
τίωσης. Σκεφτείτε µόνο πως το φορολογικό όφελος 
επενδύσεων στην καινοτοµία προσεγγίζει το 35% σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην Ελλάδα είναι 
µόλις 8,7%. Η Ελλάδα πρέπει να δώσει, επιτέλους, 
ισχυρά και οριζόντια κίνητρα καινοτοµίας, όπως η 
Ολλανδία, η Λετονία, η Μεγάλη Βρετανία, η Λιθου-
ανία και η Τουρκία.

Με αιχµή τη φορολογική προβλεψιµότητα, ο 
τέταρτος πυλώνας ενθαρρύνει την εγκατάσταση κέ-
ντρων εφοδιαστικής, µονάδων κοινών υπηρεσιών, 
κέντρων καινοτοµίας και επιχειρηµατικής αριστείας 
στην Ελλάδα µε εργαλείο την (τεκµαρτή) φορολό-
γηση στο 5%, σταθερή τουλάχιστον για δεκαπέντε 
έτη. Αυτό θα δώσει διέξοδο στην αιµορραγία στο ε-
ξωτερικό του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού 
που διαθέτει η Ελλάδα (καταλαµβάνοντας ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά στις χώρες του ΟΟΣΑ). Χώρες 
όπως η Ιρλανδία, η Ουγγαρία, η Ισπανία και η Πο-
λωνία κάνουν εκτενή χρήση ανάλογων πρακτικών.

Πέµπτος πυλώνας είναι η δηµιουργία οικονο-
µιών κλίµακας και συνοχής. Η επιβίωση και µεγέ-
θυνση των µικρότερων ελληνικών επιχειρήσεων δεν 
µπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς την ενθάρρυνση των 
παραγωγικών δικτύων, ειδικά µεταξύ µικρότερων 
και µεγαλύτερων επιχειρήσεων. Οι συνεργασίες µε-
ταξύ διαφορετικών µεγεθών και εξειδικεύσεων θα 
επιτρέψουν την αξιοποίηση νέων αγορών, οικονο-
µίες κλίµακας, ευελιξία, προγραµµατισµό παραγω-
γής, αλλά και µια νέα προσέγγιση στην περιφερει-
ακή ανάπτυξη. Την παραγωγική δικτύωση µικρότε-
ρων και µεγαλύτερων επιχειρήσεων την προωθούν 
ενεργητικά όλες οι ευρωπαϊκές χώρες µε ισχυρές 
εξαγωγικές επιδόσεις.

Τέλος, ειδική µνεία πρέπει να γίνει στην κατα-
πολέµηση της φοροκλοπής. Η αντιµετώπισή της 
είναι απαραίτητη προκειµένου να αλλάξει η εικόνα 
της χώρας και να αποκτήσει τεράστιες δυνατότητες 
άσκησης αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής.

Λύσεις ηλεκτρονικής τιµολόγησης και ιχνηλά-
τησης προϊόντων µπορούν να υλοποιηθούν εντός ε-
ξαµήνου µε θετικές συνέπειες, όπως τα 1,5 δισ. ευρώ 
πρόσθετων φόρων, ο περιορισµός της έκδοσης πλα-
στών και εικονικών φορολογικών στοιχείων κατά 80% 
και η αύξηση των δηµοσίων εσόδων κατά 200 εκατ. 
ευρώ από τη µείωση του λαθρεµπορίου.

Κλειδί της νέας επενδυτικής λογικής είναι η δι-
ασφάλιση, για πρώτη φορά, της αµοιβαιότητας των 
συµφερόντων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 
Τα επενδυτικά κίνητρα λαµβάνουν σάρκα και οστά 
τη στιγµή που θα δηµιουργήσουν κέρδη, άρα και 
πρόσθετα δηµόσια έσοδα. Μόνο τότε ένα µέρος των 
πρόσθετων δηµοσίων εσόδων αξιοποιείται από τους 
επενδυτές ως επιβράβευση του ρίσκου και της ε-
πενδυτικής πρωτοβουλίας. Όλα αυτά µαζί µπορούν 
να αλλάξουν τα επενδυτικά δεδοµένα στην Ελλάδα 
και να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για στα-
θερές θέσεις εργασίας. Ζητούµενο πλέον είναι η 
ενσωµάτωσή τους στο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο 
που αυτή τη στιγµή διαµορφώνεται και, φυσικά, η 
υλοποίησή τους. 

*Ο δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι διευθυντής του Τοµέα 
Αναπτυξιακών Πολιτικών του ΣΕΒ (Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 
και Βιοµηχανιών).
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Επενδύσεις πρέπει 
να γίνουν κατά 
προτεραιότητα σε 
κλάδους-κλειδιά, 
όπως κατασκευές, 
τεχνολογία, τουρισµός, 
ενέργεια, υγεία και 
εκπαίδευση, αλλά και 
σε κλάδους όπου η 
χώρα έχει συγκριτικό 
πλεονέκτηµα.

Θαλάσσιες 
µεταφορές, παροχή 
υπηρεσιών logistics, 
χερσαίες µεταφορές, 
σιδηροδροµικές 
και οδικές, στο 
στόχαστρο για νέες 
επενδύσεις.

Η σηµασία των επενδύσεων για την 
ανάπτυξη της χώρας είναι κάτι 
που έχει αποδειχθεί µε πολλές 
εµπειρικές µελέτες στον χώρο των 
Οικονοµικών σε σειρά χωρών. Οι 

επενδύσεις οδηγούν σε σηµαντική ανάπτυξη του 
ΑΕΠ, καθώς ο κεφαλαιουχικός είναι ο ένας βασι-
κός παράγοντας (ο άλλος είναι το εργατικό δυνα-
µικό) που οδηγεί σε δηµιουργία «προστιθέµενης 
αξίας» όταν επενδύεται σε παραγωγικές δραστηρι-
ότητες. Η Ελλάδα οδηγήθηκε ουσιαστικά σε µηδε-
νισµό επενδύσεων µέσα από τα προγράµµατα βα-
ριάς λιτότητας τα οποία υποχρεώθηκε από τη γερ-
µανοκρατούµενη Ε.Ε. και το ∆ΝΤ να εφαρµόσει. 
Η υλοποίηση µάλιστα των µνηµονίων οδηγεί σε 
διοχέτευση σχεδόν όλων των πολύτιµων επενδυ-
τικών πόρων της Ελλάδας στους ξένους πιστωτές, 
καθώς τίθεται ως απόλυτη προτεραιότητα η εξυπη-
ρέτηση του χρέους µέσα από τον περιορισµό των 
επενδύσεων. Ακόµη χειρότερα, το πρόγραµµα ιδι-

ωτικοποιήσεων, οι πόροι εκ του οποίου θα έπρεπε 
να κατευθύνονται σε παραγωγικές δραστηριότη-
τες, µπαίνει κατευθείαν στην τσέπη των πιστωτών, 
καθώς πηγαίνει στο καλάθι µε το οποίο µειώνεται 
το χρέος. Οι παραγωγικοί φορείς της χώρας έχουν 
επανειληµµένα, και σωστά, υπογραµµίσει την ανά-
γκη να υπάρξουν επενδύσεις. Όµως η κυβέρνηση 
σε αυτή τη φάση, όπως και οι προηγούµενες, έχει τα 
χέρια της δεµένα από τις µνηµονιακές απαιτήσεις.

Να σηµειώσουµε σε αυτό το σηµείο την κά-
θετη αντίθεση του «ιερατείου» των Βρυξελλών σε 
οποιαδήποτε όχι µόνο παραγωγική διάθεση των 
πόρων του κράτους αλλά ακόµη και στην εξυπη-
ρέτηση άκρως απαραίτητων αναγκών για ανθρω-
πιστικούς σκοπούς.

Επιπλέον, η χώρα έχει δεµένα τα χέρια της διότι 
δεν µπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε πολιτική που 
θα της επιτρέψει να δελεάσει επενδυτικά κεφάλαια, 
όπως υποτίµηση νοµίσµατος, κάτι που µόνο µε ε-
θνικό νόµισµα θα µπορούσε να γίνει.

Επενδύσεις πρέπει να γίνουν κατά προτεραιό-
τητα σε κλάδους-κλειδιά, όπως κατασκευές, τεχνο-
λογία, τουρισµός, ενέργεια, υγεία και εκπαίδευση, 
αλλά και σε κλάδους όπου η χώρα έχει συγκριτικό 
πλεονέκτηµα, όπως βιοµηχανικές επενδύσεις στον 
κλάδο του αλουµινίου και σε βιολογικές αγροτικές 
καλλιέργειες. Στον βαθµό που είναι δυνατόν να α-
πελευθερωθούν κοινοτικά κονδύλια, αυτό θα βοη-
θούσε. Όµως θα ήταν ψευδαίσθηση η εντύπωση ότι 
µπορεί να ασκηθεί πολιτική επενδύσεων µε τους 
«θεσµούς» να ασκούν άτυπη διοίκηση της χώρας. Η 
κυβέρνηση πρέπει εποµένως να απαγκιστρωθεί το 
συντοµότερο δυνατόν από τα µνηµόνια, είτε µε τη 
σταδιακή απόσυρση των δανείων και την αντικατά-
στασή τους µε οµόλογα τύπου µαθουσάλα (50ετούς 
έως και 100ετούς διάρκειας), είτε επιτυγχάνοντας 
διαγραφή µεγάλου τµήµατος του εθνικού χρέους, 
είτε µε διαπλάτυνση σε ορίζοντα 80-100 ετών, είτε 
µε συνδυασµό αυτών. Όσο γρηγορότερα η κυβέρ-
νηση δροµολογήσει την απαγκίστρωση από τα µνη-
µόνια, τόσο γρηγορότερα θα απελευθερωθούν πα-
ραγωγικοί πόροι. Πόροι που, αν διοχετευτούν στην 
πραγµατική οικονοµία, θα οδηγήσουν σε ταχύτατη 
ανάπτυξη της εγχώριας οικονοµίας, καθώς θα προ-
σθέσουν έως και 5% ετησίως στους ετήσιους ρυθ-
µού ς ανάπτυξης της χώρας.

*Ο Κωνσταντίνος Βέργος είναι καθηγητής 
Χρηµατοοικονοµικών στο Πανεπιστήµιο 
του Πόρτσµουθ στην Αγγλία.

Σηµείωση: Το παρόν άρθρο εκφράζει τις προσωπικές απόψεις 
του γράφοντος, δεν αποτελεί οδηγό ή σύσταση για επενδύσεις 
οποιασδήποτε µορφής προς οιονδήποτε και για οτιδήποτε, τίτλο ή 
παράγωγο αυτού.

Ο ρόλος 
των επενδύσεων 
στην ανάκαµψη

Νέες επενδύσεις στην 
Ελλάδα από την Κίνα

ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΡΓΟΥ* 

Σηµαντικές ευκαιρίες στους τοµείς των 
µεταφορών, των logistics, αλλά και των 
υποδοµών, διαβλέπουν οι Κινέζοι στην 
Ελλάδα, καθώς η πρόσφατη συµφω-
νία για τη µεταβίβαση του 67% των 

µετοχών του ΟΛΠ στην Cosco ανοίγει τον δρόµο 
για νέα επενδυτικά σχέδια. Κάτι που επιβεβαίωσε 
ο επιτετραµµένος στην Πρεσβεία της Λαϊκής ∆ηµο-

κρατίας της Κίνας στην Ελλάδα Gao Wenqi, µιλώντας 
τη ∆ευτέρα σε εκδήλωση στο Εµπορικό & Βιοµηχα-
νικό Επιµελητήριο Πειραιώς µε θέµα «Πειραιάς και 
νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την Ελλάδα».

«Χτίζεται µια αµοιβαία και σταθερή σχέση εµπι-
στοσύνης µεταξύ των δύο χωρών και πρόθεση της 
Κίνας είναι η συνεργασία της µε την Ελλάδα να ε-
πεκταθεί και σε άλλους τοµείς και δραστηριότητες» 
ανέφερε χαρακτηριστικά κατά την οµιλία του ο Gao 
Wenqi, εκφράζοντας την πεποίθησή του πως από 
δω και στο εξής οι επενδυτικές επαφές θα βρίσκο-

νται στο επίκεντρο. Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του 
στις ευκαιρίες που αναµένεται να ανοίξει η συµφω-
νία µε την Cosco στην υλοποίηση του σχεδίου της 
Κίνας για τον «θαλάσσιο δρόµο του µεταξιού του 
21ου αιώνα», µε τη δηµιουργία οδών για το ασια-
τικό εµπόριο προς την Κεντρική Ευρώπη.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η ενίσχυση του Πει-
ραιά ως πύλη εισόδου στις ευρωπαϊκές αγορές και 
η ανάπτυξη του Θριασίου θα αποτελέσουν κοµµά-
τια ενός στρατηγικού σχεδίου που θα περιλαµβά-
νει τις θαλάσσιες µεταφορές, την παροχή υπηρε-
σιών logistics και τις χερσαίες µεταφορές, σιδηρο-
δροµικές και οδικές. Η Cosco θεωρεί το Θριάσιο 
συνέχεια του λιµανιού του Πειραιά, ώστε να στήσει 
το εµπορευµατικό κέντρο. Εξάλλου, η σύµβαση πα-
ραχώρησης του λιµανιού του Πειραιά περιλαµβά-
νει ένα πρόγραµµα επενδύσεων ύψους 300 εκατ. 
ευρώ εντός πέντε ετών, ενώ στο ίδιο σχέδιο προ-
βλέπεται το πρόγραµµα επενδύσεων να επεκταθεί 
στα 350 εκατ. ευρώ.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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Η φιλικότητα 
προς την έννοια 
των ιδιωτικών 
επενδύσεων, η 
σταθερότητα 
του πολιτικού 
και οικονοµικού 
περιβάλλοντος 
και το φορολογικό 
πλαίσιο αποτελούν 
τους πυλώνες της 
διαµόρφωσης 
των απαραίτητων 
συνθηκών για την 
επίτευξη του στόχου 
των επενδύσεων.

Η 
επικεφαλίδα του σηµειώµατός 
µας έχει πολλές διαφορετικές 
οπτικές και σίγουρα αποτελεί 
ένα από τα πλέον σηµαντικά 
στοιχεία που, µεταξύ άλλων, θα 
καθορίσουν την πορεία της οι-

κονοµίας στη χώρα µας τα επόµενα χρόνια.

Οι βραχυπρόθεσµοι
Οι επενδυτές που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας 
τα τελευταία χρόνια ως επί το πλείστον είναι βραχυ-
πρόθεσµοι και µε µικρή γνώση για τις ιδιοµορφίες 
της οικονοµίας µας. Σε µερικές µάλιστα περιπτώσεις 
ακόµα και η γεωγραφική της θέση προσδιορίζεται 
από τη συµµετοχή της σε δείκτες αναδυόµενων α-
γορών και «περιπλανιέται» µεταξύ Λατινικής Αµε-
ρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Είναι επίσης χαρα-
κτηριστικό ότι οι επενδυτές αυτοί συγκεντρώνονται 
σε λίγες εισηγµένες αξίες και δεν εξέτασαν σε βάθος 
νέες επενδύσεις στον παραγωγικό ιστό. Σίγουρα αυτό 
που αναζητά η Ελλάδα είναι περισσότερο µεσοπρό-
θεσµους επενδυτές που άµεσα ή έµµεσα θα βοη-
θήσουν στην ανασυγκρότηση της οικονοµίας που 
επλήγη σε τεράστιο βαθµό από την κρίση. ∆εν θα 
πρέπει βέβαια να λησµονούµε ότι αυτή η κατηγο-
ρία των επενδυτών έχει µικρότερη ανοχή στον κίν-
δυνο και συνήθως ακολουθούν, αποτελώντας τους ε-
πόµενους αγοραστές, τους βραχυπρόθεσµους και ρι-
ψοκίνδυνους κερδοσκόπους που βλέπουµε σήµερα. 
Μεταξύ αυτών των δύο φάσεων της αγοράς βρίσκο-
νται οι εγχώριοι επενδυτές, που είναι όµως εξαιρε-
τικά «πληγωµένοι» από τις ζηµιές των παρελθόντων 
ετών και µε περιορισµένη ρευστότητα.

Το κράτος
Η αναζήτηση των «κατάλληλων» επενδυτών ξεκινά 
µε την τοποθέτηση της κρατικής µηχανής και των θε-
σµών της απέναντι στην παγκόσµια αγορά. Η φιλι-
κότητα προς την έννοια των ιδιωτικών επενδύσεων, 
η σταθερότητα του πολιτικού και οικονοµικού πε-
ριβάλλοντος και το φορολογικό πλαίσιο αποτελούν 
τους πυλώνες της διαµόρφωσης των απαραίτητων 
συνθηκών για την επίτευξη αυτού του στόχου. Από 
την άλλη πλευρά και πέρα από τις απαραίτητες συν-
θήκες, απαραίτητες είναι και οι επενδυτικές ευκαι-
ρίες. Αν ο στόχος ενός κράτους είναι η προσέλκυση 
επενδυτών, η διαδροµή δεν είναι άλλη από τη δη-
µιουργία ευκαιριών. Ευκαιρία σηµαίνει «µυρωδιά» 
κέρδους, όχι κατ’ ανάγκη χωρίς ρίσκο, όχι εύκολου, 
αλλά κέρδους. Η δαιµονοποίηση της επιχειρηµα-
τικότητας και του κέρδους δεν βοηθά. Είναι σηµα-
ντικό να επισηµάνουµε εδώ την αυξηµένη δραστηρι-
ότητα στις ιδιωτικοποιήσεις το τελευταίο διάστηµα. 
Οι «ευκαιρίες», που αναφέραµε πιο πάνω, δεν µπο-
ρεί παρά να προσφερθούν από το ίδιο το κράτος. Μια 
αποκρατικοποίηση δεν έχει µόνο την πλευρά του ά-
µεσου εσόδου που προκύπτει από την πώληση. Υ-
πάρχει και η πλευρά των επόµενων επενδύσεων που 
είναι απαραίτητες, των θέσεων εργασίας που αυτές 

σηµαίνουν και της οικονοµικής δραστηριότητας εν 
γένει. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που δηµιούργησε 
η κρίση στη χώρα µας δεν είναι άλλο από την υψη-
λότατη ανεργία, που οδήγησε στη δηµιουργία ενός 
νέου µεταναστευτικού κύµατος. Η δηµιουργία, λοι-
πόν, νέων θέσεων εργασίας πρέπει να αποτελεί τον 
πρώτο στόχο σε κάθε πολιτική.

Η ανάπτυξη
Κάθε εργαλείο χρησιµοποιείται έπειτα από µια συ-
γκεκριµένη επιλογή. Όπως ένας µηχανικός, έτσι 
και ο κρατικός µηχανισµός επιλέγει τα εργαλεία α-
νάπτυξης και προόδου της χώρας. Αυτή η επιλογή 
δεν µπορεί παρά να είναι στρατηγική και µακροπρό-
θεσµη. ∆εν γίνεται παρά να προσδιορίζει συγκεκρι-
µένη θέση που λαµβάνει µια χώρα απέναντι στον υ-
πόλοιπο κόσµο. Αυτή η θέση πρέπει να υποστηριχτεί 
από την κατάλληλη σηµατοποίηση, ώστε να είναι ε-
φικτό προς όλους τους ενδιαφερόµενους να την α-
ντιληφθούν. Αυτή η θέση δεν µπορεί παρά να εννοεί 
πως η χώρα έχει εµπιστοσύνη στις αγορές, τις ελέγ-
χει, εξασφαλίζει ορθούς κανόνες δράσης, αλλά δεν 
τις θεωρεί την «πέτρα όλων των σκανδάλων». Άλλω-
στε, πώς µπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη και πρό-
οδος µέσα από έναν µηχανισµό παραγωγής σκαν-
δάλων; Σήµερα οι αγορές, ως ένας εικονικός τόπος 
συνάντησης των ενδιαφεροµένων, αποτελούν έναν 
µηχανισµό που προωθεί την ανάπτυξη και προσφέ-
ρει ρευστότητα. Σε περιπτώσεις όπως της Ελλάδας 
έχουν συντελέσει καθοριστικά, τόσο στην προ του 
2009 φάση όσο και µετέπειτα, στη διαµόρφωση του 
οικονοµικού περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις, κυρίως 
εκείνες που ξεκινούν από ένα απλό σχέδιο (green 
field investments), εξασφαλίζουν µεγάλη ορατότητα 
για τη χώρα και επαναδραστηριοποιούν τις λεγόµε-
νες αγορές. Αυτό συνεπάγεται την αύξηση της ρευ-
στότητας και τη µείωση των επιτοκίων, που είναι κα-
θοριστικοί παράγοντες τόσο στην αποτίµηση των 
περιουσιακών στοιχείων όσο και στον ρυθµό της α-
νάπτυξης το επόµενο διάστηµα.

Ο µηχανισµός
Οι ιδιωτικοποιήσεις ως µέθοδος περιορισµού του 
κράτους άρχισαν να εφαρµόζονται τη δεκαετία του 
1980. Από τότε µέχρι σήµερα έχει χυθεί πολύ µελάνι 
για την αποτελεσµατικότητά τους και τα οφέλη που 
έχουν ή δεν έχουν. Για να λειτουργήσει, πάντως, ένας 
µηχανισµός θα πρέπει να το θέλουµε. Αν είµαστε α-
ντίθετοι σε κάθε µορφή ιδιωτικοποίησης, δεν είναι 
δυνατόν να έρθουν επενδυτές. Ταυτόχρονα, για να 
ολοκληρωθεί µια ιδιωτικοποίηση πρέπει να µπορεί 
να γίνει σε τιµές αγοράς. Στην αγορά που διαµορ-
φώνεται κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή. ∆εν είναι 
δυνατόν να αντιµετωπίζουµε το υψηλότερο επίπεδο 
επιτοκίων εδώ και δεκαετίες και να θεωρούµε ότι οι 
τιµές των περιουσιακών αγαθών έχουν παραµείνει 
στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Το ύψος των επιτο-
κίων έχει την ίδια επίδραση που έχει ο αριθµός των 
χιλιοµέτρων στα µεταχειρισµένα αυτοκίνητα. Όσο 

µεγαλύτερο είναι, τόσο µικρότερη είναι η τιµή των 
περιουσιακών στοιχείων στη χώρα. Τέλος, οι διαδι-
κασίες πρέπει να είναι απολύτως διαφανείς, αλλά 
την ίδια στιγµή και όσο το δυνατόν συντοµότερες. 
Ο χρόνος είναι ένας από τους αποφασιστικούς πα-
ράγοντες στις επενδύσεις και ιδιαίτερα ο χρόνος που 
δεν συνδέεται µε την επένδυση αλλά µε τις λοιπές 
διαδικασίες, που απαιτούν δεσµευµένους υψηλούς 
πόρους και απόρριψη εναλλακτικών επιλογών σε 
καθεστώς απόλυτης αβεβαιότητας.

Οι µέτοχοι
Πρέπει όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι, να συµ-
φωνήσουµε στο προφανές. Για να έχουµε επενδύσεις 
στη χώρα θα πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν 
οι αγορές. ∆ιαφορετικά, η προσέγγιση δεν έχει νόηµα. 
Βέβαια, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν οι αγορές 
αν δεν υπάρχουν τα προϊόντα; Μετοχές και οµόλογα 
που διαπραγµατεύονται καθηµερινά και απρόσκο-
πτα είναι το προαπαιτούµενο της ενέργειας. Τελικά, 
όµως, πρέπει όλοι να προσπαθήσουµε να λειτουργή-
σουν, και µε τον καλύτερο τρόπο, οι ίδιες οι αγορές. 
Αυτή η αποτελεσµατική λειτουργία είναι από µόνη 
της ένα προσκλητήριο για τους επενδυτές που επι-
θυµούν να λάβουν θέση στην οικονοµία µιας χώρας. 
Ακόµα και οι βραχυπρόθεσµοι επενδυτές είναι µέ-
τοχοι. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικά 
βήµατα για την ισχυροποίηση των εγχώριων επενδυ-
τών και κυρίως των θεσµικών. Αυτοί οι µέτοχοι, που 
κατά κανόνα είναι µακροπρόθεσµοι, αποτελούν το 
εχέγγυο για τους διεθνείς οίκους αλλά και τους µε-
µονωµένους επενδυτές. Σε ορισµένες µορφές τους 
(private equity, venture capital) αποτελούν θεµελι-
ώδεις υποστηρικτές επιχειρηµατικών προσπαθειών 
που δεν µπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από τις 
ρυθµισµένες αγορές. Οι Οργανισµοί Συλλογικών 
Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), εκτός από 
τη ρευστότητα που προσφέρουν στο σύστηµα, λει-
τουργούν αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της 
αύξησης των αποταµιεύσεων και των επενδύσεων 
των νοικοκυριών, που είναι ουσιαστικής σηµασίας 
παράγοντας για την ενίσχυση του Ακαθάριστου Εγ-
χώριου Προϊόντος.

Είναι, λοιπόν, ξεκάθαρη η σηµασία των επενδύ-
σεων για τη χώρα µας και ότι για να ζήσουµε την ου-
σιαστική επιστροφή των επενδυτών πρέπει να λά-
βουµε µια σειρά από στρατηγικές αποφάσεις. Αυτές 
οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν τόσο στο επίπεδο 
της χώρας (συµπεριλαµβανοµένων των πολιτών) όσο 
και σε εκείνο του κρατικού µηχανισµού. Στην πα-
γκοσµιότητα που ζούµε σήµερα, πιστεύω πως όλοι 
έχουµε πάρει τις αποφάσεις µας. Οι ενδείξεις είναι 
θετικές, το ενδιαφέρον υπάρχει και η χώρα µας διψά 
για νέες επενδύσεις. Η αποεπένδυση των προηγού-
µενων ετών, σε συνδυασµό µε τη φυσική απόσβεση 
του επενδεδυµένου παραγωγικού µηχανισµού, έχει 
καταστήσει τις επενδύσεις βασικό παράγοντα του µη-
χανισµού ανάκαµψης της χώρας. Άλλωστε, πώς θα 
δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας –που, πέρα από τα 
προφανή, έρευνες έχουν δείξει πως βοηθούν και στη 
συνολική αισιοδοξία ενός λαού– χωρίς να γίνουν οι 
απαραίτητες προσαρµογές στις υπάρχουσες µονά-
δες και χωρίς να δηµιουργηθούν νέες; Η απάντηση 
στο ρητορικό αυτό ερώτηµα ορίζει και τις επόµενες 
δράσεις όλων µας.

*Ο Θεόδωρος Ν. Κρίντας είναι διευθύνων σύµβουλος της 
Attica Wealth Management & αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Θεσµικών Επενδυτών.

SA
M

PLE TEXT
Lorem

 ipsum
 dolor sit am

et, consectetur adipiscing elit. Q
uis enim

 potest ea, quae 
probabilia videantur ei, non probare? Stuprata per vim

 Lucretia a regis �lio testata 
civis se ipsa interem

it. Sin kakan m
alitiam

 dixisses, ad aliud nos unum
 certum

 
vitium

 consuetudo Latina traduceret. Ergo, si sem
el tristior e�ectus est, hilara vita 

am
issa est?

Η σηµασία 
των επενδύσεων

ΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Ν. ΚΡΙΝΤΑ*





www.freesunday.gr
24.07.201626

Με αιχµή του 
δόρατος τις 
αποκρατικοποιήσεις, 
την ελληνική 
επιχειρηµατικότητα 
που δίνει έµφαση 
στην καινοτοµία και 
την ισχυροποίηση 
των εξαγωγών, 
οι οιωνοί για την 
τρέχουσα χρονιά και 
µέχρι και το 2018 
είναι πολύ θετικοί.

Μ
ε το ΤΑΙΠΕ∆ να έχει θέσει 
τον στόχο για τις αποκρατι-
κοποιήσεις στα 2 δισ. ευρώ 
µέχρι το τέλος του 2016, το 
επενδυτικό κλίµα στην Ελ-
λάδα δείχνει σαφή στροφή 

ανάκαµψης, ενώ η παρουσία της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η σηµαντική χρη-
µατοδότηση από αυτήν δίνουν τον τόνο για τη ροή 
των επενδύσεων το προσεχές διάστηµα.

Μπορεί λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων να υ-
πήρξε το 2015 µια συγκράτηση των ξένων άµεσων 
επενδύσεων (ΞΑΕ) στη χώρα, ωστόσο µε αιχµή του 
δόρατος τις αποκρατικοποιήσεις, αλλά και την ελ-
ληνική επιχειρηµατικότητα που δίνει έµφαση στην 
καινοτοµία και την ισχυροποίηση των εξαγωγών, 
οι οιωνοί για την τρέχουσα χρονιά και µέχρι και το 
2018 είναι πολύ θετικοί.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλά-
δος (ΤτΕ), η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα 
προέρχεται κατά κύριο λόγο από εταιρείες σηµα-
ντικών αγορών, όπως της Ε.Ε. Η Γερµανία αποτε-
λεί την πρώτη χώρα προέλευσης επενδυτικών κε-
φαλαίων για το χρονικό διάστηµα 2005-2015, µε 
αρκετά µεγάλη διαφορά από τη δεύτερη Γαλλία, 
κυρίως λόγω της επένδυσης της Deutsche Telecom 
στον ΟΤΕ, ενώ οι γαλλικές επενδύσεις επικεντρώ-
θηκαν περισσότερο στην εξαγορά ελληνικών τρα-
πεζών από γαλλικές κατά την περίοδο πριν από την 
έναρξη της κρίσης.

Στην πρώτη δεκάδα των χωρών που επενδύουν 
στη χώρα την τελευταία δεκαετία ανήκουν επίσης 
οι ΗΠΑ και ο Καναδάς. Είναι χαρακτηριστικό πως 
για το 2015 ο Καναδάς είναι µακράν η πρώτη χώρα-
επενδυτής στην Ελλάδα, µε ακαθάριστες (συνολι-
κές) επενδύσεις ύψους 506,2 εκατ. ευρώ. Η ψήφος 
εµπιστοσύνης ισχυρών αγορών, µε την προσθήκη 
της Κίνας, µετά την ολοκλήρωση της πώλησης του 
67% του ΟΛΠ στην Cosco, αλλά και το ισχυρό εν-
διαφέρον των Ρώσων, αν και ακόµη δεν έχει πραγ-
µατωθεί, ενισχύουν τη δυναµική της χώρας.

Οι εισροές ΞΑΕ κατά τοµέα οικονοµικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα επικεντρώνονται τα τε-
λευταία έτη κατά κύριο λόγο στον τριτογενή τοµέα 
και ακολουθεί µε σηµαντική διαφορά ο δευτερογε-
νής, ενώ παρατηρείται συγκέντρωση ΞΑΕ στις υπη-
ρεσίες. Η τάση αυτή υπαγορεύτηκε κυρίως από την 

ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος της 
χώρας, την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, καθώς 
επίσης και την τόνωση του εµπορίου, κυρίως πριν 
από την έναρξη της κρίσης, ενώ τα τελευταία έτη 
παρατηρείται συγκέντρωση επενδύσεων στη δια-
χείριση ακίνητης περιουσίας και τις λοιπές επιχει-
ρηµατικές δραστηριότητες.

Το ΤΑΙΠΕ∆ και ο στόχος για το 2018
Η ανάπτυξη θα έρθει µέσα από τις αποκρατικοποι-
ήσεις, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ∆ Στέρ-
γιο Πιτσιόρλα, που βλέπει τον στόχο των 2 δισ. ευρώ 
µέχρι το τέλος του 2016 να είναι εφικτός. Όπως ανέ-
φερε πρόσφατα ο ίδιος, το ΤΑΙΠΕ∆ υλοποιεί ένα 
πρόγραµµα που ως στόχο έχει να φέρει 6,2 δισ. ευρώ 
έως το τέλος του 2018, µε οικονοµικό αποτέλεσµα 
2 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2016. Ο πρόεδρος του 
ΤΑΙΠΕ∆ δήλωσε αισιόδοξος ότι οι στόχοι αυτοί θα 
επιτευχθούν, καθώς το πρόγραµµα υλοποιείται µε 
ικανοποιητικούς ρυθµούς.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Μια σειρά από συµφωνίες που ανακοινώθηκαν το 
τελευταίο δίµηνο από την ΕΤΕπ µε την Εθνική Τρά-
πεζα, το Diorama Fund αλλά και το Ίδρυµα Ερευ-
νών, µεταξύ άλλων, δείχνουν τη σαφή δέσµευση της 
Ε.Ε. για ταχεία δροµολόγηση συγκεκριµένων πρω-
τοβουλιών, µε σκοπό την επίσπευση των συναλλα-
γών δανεισµού και εξασφάλισης εγγυήσεων, προ-
κειµένου να τονωθούν η επιχειρηµατικότητα, η α-
πασχόληση και η ανάπτυξη στην Ε.Ε.

Ήδη η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει αιτήµατα που υ-
περβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ για απευθείας χρη-
µατοδοτήσεις προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πρό-
κειται για άµεσες χρηµατοδοτήσεις της EBRD προς 
ελληνικές επιχειρήσεις, χωρίς τη διαµεσολάβηση 
των τραπεζών, µε στόχο την υλοποίηση αναπτυξι-
ακών επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύσουν τη 
διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Οι επενδύσεις της 
EBRD, είτε µε µορφή δανεισµού είτε ως κεφαλαι-
ουχικές συµµετοχές, θα κατευθυνθούν σε βιώσι-
µες επιχειρήσεις, κατά προτίµηση εξαγωγικού χα-
ρακτήρα. Στα χρηµατοδοτικά της πλάνα περιλαµ-
βάνεται η πιθανή συµµετοχή της στο επενδυτικό 
πρόγραµµα της Fraport-Slentel για τα 14 περιφε-
ρειακά αεροδρόµια της χώρας, ενώ σε προχωρη-

µένο στάδιο είναι οι συζητήσεις για τη χρηµατο-
δότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων στον 
τοµέα της ενέργειας και των υδρογονανθράκων, 
της φαρµακοβιοµηχανίας και της αγροδιατροφής. 
Να σηµειωθεί ότι το 2015 η τράπεζα συµµετείχε 
σε 381 επενδυτικά projects, επενδύοντας 9,4 δισ. 
ευρώ στις 36 χώρες όπου δραστηριοποιείται. Σε 
αυτά περιλαµβάνονται επενδύσεις ύψους 320 εκατ. 
ευρώ στην Ελλάδα.

Αθηναϊκή Ριβιέρα και παραλιακό µέτωπο
Η παραλιακή ζώνη των νοτίων προαστίων της Αθή-
νας, από την περιοχή του Φαλήρου µέχρι το Σού-
νιο, αναµένεται τα επόµενα 5-10 χρόνια να εξελιχθεί 
σε διεθνή πόλο έλξης επισκεπτών, προσελκύοντας 
παράλληλα τη µερίδα του λέοντος από τις µεγάλες 
αναµενόµενες επενδύσεις. Κεντρικό ρόλο στη δια-
µόρφωση της παραλιακής ζώνης αναµένεται να δι-
αδραµατίσει η ανάπλαση του πρώην αεροδροµίου 
του Ελληνικού.

Ο προγραµµατισµός για τις επενδύσεις στη συγκε-
κριµένη περιοχή έχει αρχίσει να δίνει ήδη «µορφή» 
στην «Αθηναϊκή Ριβιέρα», ουσιαστικά την παραλι-
ακή ζώνη της Αττικής, µια ακτογραµµή συνολικού 
µήκους 70 χλµ.

Έτσι, στα 700 εκατ. ευρώ αναµένεται η επένδυση 
για τον Αστέρα Βουλιαγµένης, σε µια έκταση συνο-
λικής επιφάνειας 301.865 τ.µ. µε δοµηµένους χώ-
ρους στα 39.000 τ.µ., ενώ προβλέπεται ότι στο 74% 
της έκτασης θα αναπτυχθούν χρήσεις τουρισµού και 
αναψυχής. Ακόµη, θα κατασκευαστούν 15 πολυτε-
λείς κατοικίες στο νοτιοδυτικό κοµµάτι της χερσο-
νήσου, στη θέση όπου σήµερα βρίσκεται το εγκα-
ταλελειµµένο ξενοδοχείο «Αφροδίτη».

Το τµήµα από τη Βάρκιζα έως το Σούνιο είναι το 
λιγότερο ανεπτυγµένο, ωστόσο η Algean Properties 
εκτιµά ότι η ολοκλήρωση των παραπάνω επενδύσεων 
θα ενισχύσει τη ζήτηση των επενδυτών και για το εν 
λόγω τµήµα της παραλίας, περιλαµβάνοντας περιο-
χές όπως το Λαγονήσι, η Σαρωνίδα και η Ανάβυσσος.

Όσον αφορά το Ελληνικό, το έργο αναµένεται 
να ξεκινήσει το 2017, µε το συνολικό ύψος της επέν-
δυσης να ξεπερνά τα 7 δισ. ευρώ. Τα έσοδα για το 
ελληνικό ∆ηµόσιο κατά την 25ετή επενδυτική δρα-
στηριότητα του έργου (κατασκευή & λειτουργία), 
που υπολογίζονται σε σύνολο φόρων (εισοδήµα-
τος, εταιρικών, ασφαλιστικές εισφορές, φόροι ακι-
νήτων, ΦΠΑ), ανέρχονται σε περισσότερα από 13,5 
δισ. ευρώ, ενώ θα δηµιουργηθούν περί τις 10.000 
θέσεις εργασίας.

Τέλος, επί του παρόντος, ξεχωρίζει το έργο της 
Νέας Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθή-
κης, το οποίο αναµένεται να αναδειχθεί σε πόλο 
έλξης επισκεπτών, µε το κατασκευαστικό αντικεί-
µενο να έχει πλέον ολοκληρωθεί. Το Κέντρο Πολι-
τισµού του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) 
αναµένεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό την 
άνοιξη του 2017. Πρόκειται για επένδυση της τάξης 
των 560 εκατ. ευρώ, αποτελεί 100% δωρεά του Ι-
δρύµατος Σταύρος Νιάρχος και σε συνδυασµό µε 
το πάρκο πρασίνου και περιπάτου, επιφάνειας 170 
στρεµµάτων, αναµένεται να αναβαθµίσει κατακό-
ρυφα την περιοχή του Φαληρικού ∆έλτα. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε µελέτη της εταιρείας 
Boston Consulting Group, το ΚΠΙΣΝ θα συνεισφέ-
ρει περίπου 140 εκατ. ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της 
χώρας, θα δηµιουργήσει 2.300 θέσεις πλήρους α-
πασχόλησης και θα τονώσει τα φορολογικά έσοδα 
του ∆ηµοσίου κατά 19 εκατ. ευρώ ετησίως.
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Επιστρέφουν οι επενδυτές 
µε αιχµή τις αποκρατικοποιήσεις

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Μ
ια νέα αγορά ανοίγει στις µεταφορές 
και τις επιχειρήσεις µε τη δυνατότητα 
µετατροπής των κινητήρων αυτοκι-
νήτων σε διπλού καυσίµου και πλέον 

οι οδηγοί µπορούν να εκµεταλλευτούν την ευκαι-
ρία µετατροπής του συµβατικού τους αµαξιού σε 
διπλής καύσης, ή, σε περίπτωση που σκέφτονται 
να κάνουν µια νέα αγορά, να επιλέξουν µέσα από 
µια µεγάλη γκάµα εργοστασιακά κατασκευασµέ-
νων αυτοκινήτων φυσικού αερίου. 
Οι Έλληνες οδηγοί δείχνουν πλέον ευχαριστηµέ-
νοι καθώς το φυσικό αέριο τους δίνει την εναλλα-
κτική που επιθυµούσαν για να πετύχουν µέγιστη 
οικονοµία και να ακολουθήσουν το παράδειγµα 
των 20 εκατοµµυρίων οχηµάτων που κινούνται 
µε φυσικό αέριο σε ολόκληρο τον κόσµο.
 
ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗΣ
Με βάση την αυξανόµενη ζήτηση για αυτο-
κίνητα φυσικού αερίου σε όλο τον κόσµο, οι 
βιοµηχανίες εντείνουν την παραγωγή ερ-
γοστασιακών µοντέλων φυσικού αερίου, 
ανταλλακτικών και εξοπλισµού µετατροπής 
(κιτ). Το φυσικό αέριο στην κίνηση οχηµάτων 
συµβάλει στην αύξηση θέσεων εργασίας στον 
τοµέα των µετατροπών των οχηµάτων και 
όπως σηµειώνει ο κ. Γ. Καπετανάκης, Πρόε-
δρος του Ινστιτούτου ∆ιαρκούς Επιµόρφω-
σης Επιχειρήσεων Αυτοκινήτου, Ι∆ΕΕΑ: «Το 
φυσικό αέριο, ειδικά σε µια περίοδο κρίσης, 
δίνει ευκαιρίες στις εταιρείες που εµπλέ-
κονται άµεσα και έµµεσα µε τον κλάδο, στις 
αυτοκινητοβιοµηχανίες, τις εισαγωγικές εται-
ρείες, στα συνεργεία, στα πρατήρια καυσίµων 

κλπ. ∆ίνει ώθηση στον κλάδο και είναι σίγου-
ρο ότι θα έχει µεγάλη ανάπτυξη γιατί είναι ένα 
καύσιµο που συνδυάζει πολλά πλεονεκτήµατα 
καθώς είναι καθαρό, οικονοµικό, λειτουργικό, 
επιτρέπει την καλή λειτουργία του κινητήρα, εί-
ναι φιλικό προς το περιβάλλον. Εάν δοθούν και 
κίνητρα θα αναπτυχθεί θεαµατικά».
Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες αυξάνουν την γκάµα αυ-
τοκινήτων φυσικού αερίου και η ελληνική αγορά 
ακολουθώντας τις τάσεις του εξωτερικού προσφέ-
ρει συνεχώς νέα µοντέλα από όλες τις γνωστές αντι-
προσωπείες.
Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν ΙΧ και επαγ-
γελµατικά CNG µοντέλα από όλες τις γνωστές αυ-
τοκινητοβιοµηχανίες όπως είναι η Fiat (Fiat 500L 
Natural Power, Fiat Qubo 1.4 70 PS , Fiat Punto 
1.4 70 PS, Fiat Panda, Fiat Doblo 1.4 T-Jet 120 PS) 
, η Audi (Audi A3 Sportback g-tron), η Mercedes 
Benz (B Class 200, E 200 NTG, Benz Sprinter 
NGT),   η Lancia (LanciaYpsilon 0.9 TwinAir), η 

Piaggio,η  Iveco  (Iveco Daily),  η Volskwagen 
(VW Golf 1.4 TGi, Passat 1.4 TSI 150 PS EcoFuel, 
Eco Up, Caddy Vann Ecofuel),  η Seat (Seat Leon 
1.4 TGI 110 PS, Mii Ecofuel), η Skoda (Octavia G-
TEC, Citigo), η Opel (Opel ZafiraTourer 1.6 CNG 
Turbo, Opel Combo 1.4 T-Jet 120 PS) και η Honda 
(Civic Natural Gas).
Οι Έλληνες οδηγοί µπορούν να παραγγείλουν τη 
CNG έκδοση του µοντέλου που επιθυµούν ενώ νέα 
µοντέλα είναι συνεχώς διαθέσιµα στο εξωτερικό 
όπως τα Renault  Kangoo, Toyota  Camry  CNG, 
Peugeot  405 (SD)CNG;  Peugeot  207 (3D/5D/
SW/CC) VTi CNG (CH), Peugeot 308 (3D/5D/SW) 
VTiCNG (CH), Peugeot 405 (4D)CNG.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της αεριοκίνησης, η 
∆ΕΠΑ συµµετέχει και σε εκπαιδεύσεις τεχνιτών για 
τη µετατροπή των υφιστάµενων («µεταχειρισµέ-
νων») οχηµάτων, προκειµένου να καλύπτεται και 
από σχετική πιστοποίηση (ως προς τον εξοπλισµό, 
αλλά και την εργασία).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΠΕ-
ΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΣ
Στην Ελλάδα επεκτείνεται το δίκτυο ανεφοδιασµού 
σε όλες τις µεγάλες πόλεις. Τα πρατήρια Fisikon 
(εµπορική ονοµασία µε την οποία η ∆ΕΠΑ προωθεί 
το φυσικό αέριο κίνησης) βρίσκονται σε κοµβικά ση-
µεία στη κεντρική και βόρεια Ελλάδα. 
Συγκεκριµένα πρατήρια λιανικής πώλησης για τον 
ανεφοδιασµό οχηµάτων επαγγελµατικής και ιδιωτι-
κής χρήσης µε κινητήρα φυσικού αερίου ή διπλού 
καυσίµου λειτουργούν στην Αττική, στην  Κηφι-
σιά (Λεωφόρος Κηφισίας 264), στην Νέα Φιλαδέλ-
φεια (8ο Χλµ Εθνικής Αθηνών Θεσσαλονίκης - ρεύ-
µα προς Λαµία), στην Ανθούσα (1ο χλµ Λεωφόρου 
Ανθούσας) και στα Άνω Λιόσια (Καραϊσκάκη και 
Νικηταρά). Ακόµη, στη  Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία 
(Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 128) και στην Νέα 
Μαγνησία (Κων/νου Καραµανλή 136, Ιωνία), στη Λά-
ρισα (Οδός Βόλου 65), στο Βόλο (Οδός Λαρίσης 202) 
και  τη Λαµία (6ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λαµίας Στυλίδας). 

Το φυσικό αέριο ανεβάζει «πράσινες» ταχύτητες
Με εντεινόµενους ρυθµούς διευ-
ρύνεται η χρήση φυσικού αερίου 
σε Ελλάδα και Ευρώπη µε τους 
οδηγούς να δείχνουν την προτί-
µησή τους στο «πράσινο» καύ-
σιµο και την αγορά να «παίρνει» 
ανάσα καθώς αυτοκινητοβιοµη-
χανίες και συνεργεία «ξαναπιά-
νουν δουλειά».
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Η µετεγκατάσταση 
του Καζίνου 
Πάρνηθας θα γίνει 
µέσω σηµαντικής 
επένδυσης, σύµφωνα 
µε τις διοικήσεις 
της Ελληνικά 
Καζίνο Πάρνηθας 
και της Regency 
Entertainment, µε 
σηµαντικά οφέλη και 
για το ∆ηµόσιο.

Σ
την επικαιρότητα έρχεται ξανά, 13 
χρόνια µετά την ιδιωτικοποίηση 
του 51%, η µετεγκατάσταση του 
Μοντ Παρνές από την Πάρνηθα, 
την ίδια ώρα που η κυβέρνηση ε-
ξετάζει και νέα άδεια καζίνου για 

το Ελληνικό. Το Μοντ Παρνές ανήκει κατά 49% στο 
ελληνικό ∆ηµόσιο (ΤΑΙΠΕ∆) και κατά 51% σε πλει-
άδα ηµεδαπών και αλλοδαπών νοµικών προσώπων, 
εκ των οποίων κανένα φυσικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή 
αλλοδαπό, δεν ελέγχει πάνω από 2% του µετοχικού 
κεφαλαίου της Ελληνικά Καζίνο Πάρνηθας (ΕΚΠ).

Η µετεγκατάσταση του Καζίνου Πάρνηθας, σύµ-
φωνα µε σχετική ανακοίνωση των διοικήσεων της 
ΕΚΠ και της Regency Entertainment, είχε αποφα-
σιστεί από το 2002, κατά την ιδιωτικοποίηση του 
51% των µετοχών από το ελληνικό ∆ηµόσιο, και α-
ποτελούσε όρο του σχετικού διεθνούς διαγωνισµού. 
Ωστόσο, καταργήθηκε παρανόµως µεταγενέστερα, 
το 2003, χωρίς κανέναν ουσιαστικό λόγο ή αιτία.

Το αίτηµα µεταφοράς του καζίνου σε άλλη το-
ποθεσία, που, σηµειωτέον, θα συµφωνηθεί µε το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο, είχε ήδη υποβληθεί από την ΕΚΠ 
στις αρµόδιες αρχές από το 2013. Σηµειώνουµε ότι 
στις 11/04/2014 η επιτροπή της ανεξάρτητης διοικη-
τικής αρχής «Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παι-
γνίων» του υπουργείου Οικονοµικών είχε οµόφωνα 
εισηγηθεί στον υπουργό Οικονοµικών την αλλαγή 
τοποθεσίας, παρέθετε, δε, λεπτοµερώς τους λόγους 
που επέβαλλαν τη µετεγκατάσταση αυτή. Η µετεγκα-
τάσταση του καζίνου αποτελεί µονόδροµο για την 
επιβίωσή του και τη διατήρηση των 1.000 θέσεων 
εργασίας που υφίστανται σήµερα στο Μοντ Παρνές.

Η επένδυση που θα πραγµατοποιηθεί για τη 
µετεγκατάσταση «θα είναι σηµαντική και θα δηµι-
ουργήσει, εκτός των άλλων ωφεληµάτων, περισσό-
τερες από 300 νέες θέσεις εργασίας, που θα προστε-
θούν στις ήδη 1.000 υφιστάµενες. Τα ωφελήµατα 
από τη µετεγκατάσταση του καζίνου συνίστανται, 
µεταξύ άλλων, σε πολλαπλάσια έσοδα του ελληνι-

κού ∆ηµοσίου από τα περίπου 60 εκατ. ευρώ ετη-
σίως που εισπράττει το ελληνικό ∆ηµόσιο σήµερα, 
αλλά και πρόσθετα έσοδα, καθώς και αύξηση της 
αξίας του ποσοστού συµµετοχής του ελληνικού ∆η-
µοσίου στο καζίνο».

Επιπλέον, «θα απαλλάξει τον Εθνικό ∆ρυµό της 
Πάρνηθας από την επιβάρυνση που υφίσταται σή-
µερα από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του 
Μοντ Παρνές. Άλλωστε, η χωροθέτηση της δεύτε-
ρης άδειας καζίνου στο Ελληνικό απαιτεί και την α-
ποκατάσταση της νοµιµότητας ως προς τα υφιστά-
µενα δικαιώµατα και τη βιωσιµότητα του Καζίνου 
Πάρνηθας, στο οποίο το ελληνικό ∆ηµόσιο είναι 
µακράν ο πλειοψηφών εταίρος».

Επισηµαίνεται, επίσης, πως «τα ελληνικά κα-
ζίνα ευρίσκονται ήδη σε καθεστώς προστασίας από 
τους πιστωτές τους, επιπλέον, δε, δεν καταβάλλουν 
εµπρόθεσµα τις πάσης φύσεως οφειλές τους προς 
τους δηµόσιους οργανισµούς (εφορία, ΙΚΑ κ.λπ.) και 
τους εργαζοµένους τους». Αντίθετα, «τόσο η ΕΚΠ 
όσο και η Regency έχουν καταβάλει την τελευταία 
δεκαετία στο ελληνικό ∆ηµόσιο περισσότερα από 
1,5 δισ. ευρώ σε έµµεσους και άµεσους φόρους, ενώ 
δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές τόσο προς το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο και τους λοιπούς φορείς όσο και 
προς τους εργαζοµένους τους».

Σηµειώνεται ότι η όλη διαδικασία για τη µετε-
γκατάσταση του Καζίνου Πάρνηθας, απ’ ό,τι όλα δεί-
χνουν, θα «τρέξει» παράλληλα µε την προκήρυξη 
διαγωνισµού για την παραχώρηση άδειας καζίνου 
εντός του Ελληνικού, καθώς έχουν λήξει οι συµ-
φωνίες για µη αδειοδότηση άλλων καζίνων εντός 
συγκεκριµένων περιοχών που είχαν υπογραφεί µε 
διάφορους επενδυτές του κλάδου προ δεκαετιών.

Όσον αφορά το ίδιο το Καζίνο Πάρνηθας, το 2015 
πραγµατοποίησε τζίρο περί τα 513,9 εκατ. ευρώ, ο 
οποίος είναι και ο µεγαλύτερος µεταξύ των εννέα 
ελληνικών καζίνων. Τη δεύτερη θέση από άποψη 
τζίρου είχε το Καζίνο Θεσσαλονίκης, µε 448,8 εκατ. 
ευρώ, και το Καζίνο Λουτρακίου την τρίτη θέση, µε 

394 εκατ. ευρώ τζίρο.
Παράλληλα, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση πε-

πραγµένων της Επιτροπής Παιγνίων (ΕΕΕΠ) για 
το 2015, πέρυσι ο συνολικός κύκλος εργασιών των 
εννέα καζίνων της χώρας έφτασε τα 1,57 δισ. ευρώ, 
ποσό που βρίσκεται πολύ µακριά από τα 3,18 δισ. 
ευρώ του 2008, αναδεικνύοντας µια πτώση γύρω 
στο 50%. Αυτό συµβαίνει καθώς από το 2008 µέχρι 
σήµερα η αγορά των καζίνων κινείται κάθε χρόνο 
πτωτικά, µε εξαίρεση το 2014, οπότε είχε παρουσι-
άσει µικρή αύξηση 7% έναντι του 2013. Αντίστοιχα, 
η κρίση δεν επηρέασε µόνο τα νούµερα σε επίπεδο 
εσόδων αλλά άγγιξε και τον ευαίσθητο τοµέα της α-
πασχόλησης, καθώς τα εννέα καζίνα απασχολούσαν 
στο τέλος του 2015 περί τους 3.800 εργαζόµενους, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΕΠ.

Σε ό,τι αφορά την επισκεψιµότητα στα καζίνα, το 
2015 εµφανίζεται οριακά µειωµένη (1,5%) σε σχέση 
µε το 2014. Συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός ει-
σιτηρίων που εκδόθηκαν από τις επιχειρήσεις καζί-
νων το 2015 ανήλθε στα 2.575.08227, έναντι 2.615.569 
το 2014. Μεγαλύτερη πτώση µεταξύ των δύο ετών 
καταγράφηκε τον µήνα Ιούλιο, περίοδος που συ-
νέπεσε µε την επιβολή των έκτακτων µέτρων στην 
κίνηση κεφαλαίων (capital controls).

Η έκθεση όσον αφορά τα καζίνα καταλήγει: «Η 
παρατεταµένη µείωση στην οικονοµική δραστηρι-
ότητα των καζίνων που καταγράφεται συνεχώς από 
το 2008, έτος που ο κλάδος τυχερών παιγνίων πα-
ρουσίασε τα υψηλότερα επίπεδα µεγεθών της δεκα-
ετίας 2006-2015, εγείρει προβληµατισµό, εάν αυτή 
απορρέει αποκλειστικά και µόνο από τη δυσµενή 
οικονοµική συγκυρία, ή, ενδεχοµένως, οφείλεται 
και σε επιλογές εµπλεκοµένων (stakeholders) στον 
κλάδο των καζίνων, οι οποίες επηρέασαν την εξέ-
λιξή του. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστούν οι 
προϋποθέσεις διασφάλισης της βιωσιµότητας του 
κλάδου, της διατήρησης των θέσεων εργασίας, της 
στήριξης της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης και 
εν γένει του δηµόσιου συµφέροντος».
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«Κατεβαίνει» το καζίνο από την 
Πάρνηθα µε σηµαντικά οφέλη

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΟΠΑΠ: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ

Α
ποτελεί µία από τις λίγες εταιρείες 
µε τόσο ισχυρό κοινωνικοοικονο-
µικό αποτύπωµα, τόσο σε επίπεδο 
εσόδων στα δηµόσια ταµεία όσο και 
στη συµβολή στην απασχόληση και, 
µέσω της εταιρικής υπευθυνότητας, 

σε υγεία και αθλητισµό. Ο λόγος για τον ΟΠΑΠ, του 
οποίου το κοινωνικοοικονοµικό αποτύπωµα αφορά 
περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ στα δηµόσια έσοδα, 
µέσω του ειδικού φόρου επί των καθαρών εσόδων 
(GGR tax) και των λοιπών φόρων. Παράλληλα, οι 
ασφαλιστικές εισφορές του οργανισµού ανήλθαν το 
2015 σε 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ απασχολεί 831 εργαζοµέ-
νους και µέσω του δικτύου συνεργατών αλλά και των 
πρακτορείων µετρά 17.000 έµµεσες θέσεις εργασίας. 
Σήµερα ο οργανισµός διατηρεί ένα δίκτυο 4.791 πρα-
κτορείων και επιπλέον 5.752 σηµείων πώλησης που 
αφορούν πωλητές/λαχειοπώλες και σούπερ µάρκετ 
και αποτελεί την πρώτη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών 
στην Ελλάδα πιστοποιηµένη από το World Lottery 
Association (βαθµίδα 3) για το Υπεύθυνο Παιχνίδι.
Το 2015, παρά τις δυσκολίες της οικονοµικής συ-
γκυρίας, αποτέλεσε µία ακόµη ισχυρή χρονιά για 
τον οργανισµό, µε κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 
4,2573 δισ. ευρώ και καθαρά έσοδα προ εισφορών 
(GGR) αυξηµένα κατά 1,6%, στα 1.399,7 εκατ. ευρώ, 
τα οποία εµφάνισαν θετικές επιδόσεις σε ετήσια 
βάση και παραµένουν πιο ανθεκτικά σε σχέση µε τις 
µεικτές εισπράξεις από παιχνίδια.
Ενισχυµένα το ίδιο διάστηµα κατά 8,8% ήταν και 
τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA), διαµορφούµενα στα 377,1 εκατ. ευρώ, 
καθώς οι προσπάθειες της διοίκησης για εξορθολο-
γισµό του κόστους οδήγησαν σε βελτιωµένες επιδό-
σεις σε σχέση µε τη µείωση των καθαρών εσόδων 
προ εισφορών.
Επίσης, τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 210,7 εκατ. 
ευρώ και οι προµήθειες των πρακτόρων τα 362,36 
εκατ. ευρώ, την ώρα που η ταµειακή του θέση φτάνει 
τα 301,7 εκατ. ευρώ. Για το 2015 ο ΟΠΑΠ κατέβαλε σε 
∆ΕΚΟ και τηλεπικοινωνίες περί τα 11,95 εκατ. ευρώ 
και σε ενοίκια 5,32 εκατ. ευρώ.

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Σε µια εποχή που οι κοινωνικές ανάγκες είναι εντο-
νότερες από ποτέ, ο ΟΠΑΠ έχει ενεργό ρόλο και 
δηµιουργεί αξία για την ελληνική κοινωνία. Εστιάζει 
σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθηµερινό-
τητα των πολιτών, υλοποιεί έργα που υποστηρίζουν 
πραγµατικές ανάγκες των νέων ανθρώπων και 
συµβάλλει στην κοινωνική πρόοδο. Στο επίκεντρο 
της στρατηγικής του –η οποία αναπτύσσεται σε τρεις 
βασικούς πυλώνες: υγεία, αθλητισµός, απασχόλη-
ση– βρίσκονται τα παιδιά και οι νέοι, το πιο πολύτιµο 
κεφάλαιο της ελληνικής κοινωνίας.
Ο ΟΠΑΠ είναι εδώ, δυνατός όπως πάντα, υλοποι-
ώντας τη δέσµευσή του στην εταιρική του υπευθυ-
νότητα. Με µήνυµα «Κάτι καλύτερο ξεκινάει εδώ» 
αναδεικνύει το σύνολο της σηµαντικής προσφοράς 
του στην ελληνική κοινωνία. Τονίζει ότι η αρχή είναι 
τα πάντα, ώστε ο καθένας να µπορεί να προχωρή-

σει στην υλοποίηση των στόχων του, και παράλληλα 
αποδεικνύει πως για κάθε αρχή που κάνει ο ΟΠΑΠ 
έµπνευση είναι το χαµόγελο των νέων ανθρώπων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Χτίζοντας στην ήδη πλούσια προσφορά της στον 
τοµέα της υγείας και θέτοντας ως προτεραιότητα 
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των παιδιών, η 
διοίκηση της ΟΠΑΠ ανέλαβε τον Απρίλιο του 2014 
τη δέσµευση να ανακαινίσει πλήρως τα δύο σηµα-
ντικότερα, παλαιότερα και µεγαλύτερα παιδιατρικά 
νοσοκοµεία στην Ελλάδα, το Νοσοκοµείο Παίδων «Η 
Αγία Σοφία» και το Νοσοκοµείο Παίδων «Παναγιώτη 
& Αγλαΐας Κυριακού».
Είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο πλέον ότι η ποιό-
τητα του περιβάλλοντος του ασθενούς παίζει σηµα-
ντικό ρόλο στη θεραπεία του. ∆ικαιολογηµένα, κατά 
συνέπεια, η επιδίωξη του ΟΠΑΠ είναι να αναµορ-
φώσει το θεραπευτικό περιβάλλον των δύο νοσοκο-
µείων, επιστρατεύοντας τη δηµιουργικότητα και τη 
φαντασία και δηµιουργώντας έναν ευχάριστο χώρο 
για τα παιδιά. Ήδη το φιλόδοξο έργο ανακαίνισης βρί-
σκεται σε πλήρη εξέλιξη, ώστε µε την ολοκλήρωσή 
του τα δύο δηµόσια εξειδικευµένα νοσοκοµεία, που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών απ’ όλη την Ελλά-
δα, να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας σε συνθήκες 
κορυφαίου επιπέδου.
Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος της ΟΠΑΠ για 
την ανακαίνιση των δύο παιδιατρικών νοσοκοµείων 
είναι οι εξής:

•  Η λειτουργική και τεχνική αναβάθµιση όλων των 
νοσηλευτικών τµηµάτων και εξωτερικών ιατρείων 
που έχουν ανάγκη.

•  Η αναβάθµιση του θεραπευτικού περιβάλλοντος 
του άρρωστου παιδιού, µέσω της κατάλληλης δια-
κόσµησης, της χρωµατικής αντιµετώπισης και της 
όλης ανάπλασης των χώρων νοσηλείας, παραµο-
νής ή εξέτασης των µικρών ασθενών, µε στόχο τη 
δηµιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος.

Αποδεικνύοντας τη συνέπεια µεταξύ λόγων και έρ-
γων, ο ΟΠΑΠ στις αρχές Νοεµβρίου του 2015 παρέ-
δωσε δύο πλήρως ανακαινισµένους ορόφους στα 
Νοσοκοµεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώ-
τη και Αγλαΐας Κυριακού». Συγκεκριµένα, στους δύο 
υπερσύγχρονους πλέον ορόφους των νοσοκοµείων 
έγιναν όλες οι απαραίτητες κτιριακές επισκευές και 
αισθητικές παρεµβάσεις, αλλάζοντας πλήρως την 
εικόνα τους. Επιπλέον, έγινε επισκευή και µερική 
αντικατάσταση του ξενοδοχειακού και γραφειακού 
εξοπλισµού των νοσηλευτικών µονάδων.
Σήµερα στο Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία 
Σοφία» βρίσκονται σε εξέλιξη χρωµατισµοί, δια-
κοσµητικές παρεµβάσεις, οικοδοµικές επισκευές, 
επισκευή υφιστάµενου και εγκατάσταση νέου ξε-
νοδοχειακού και ιατρικού εξοπλισµού στην Α΄ & Β΄ 
Ορθοπεδική Νοσηλευτική Μονάδα του 2ου ορόφου, 
αλλά και της κεντρικής εισόδου και των δύο κλιµα-
κοστασίων (από το υπόγειο έως τον 7ο όροφο).
Στο Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και 
Αγλαΐας Κυριακού» εκτελούνται στην παρούσα 

φάση χρωµατισµοί, διακοσµητικές παρεµβάσεις, οι-
κοδοµικές επισκευές και εγκατάσταση νέου ξενοδο-
χειακού εξοπλισµού του κεντρικού κλιµακοστασίου 
µεταξύ των πτερύγων Α & Β∆, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των χώρων αναµονής (από το ισόγειο έως και 
τον 6ο όροφο).

Ο ΟΠΑΠ ΧΤΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
Επενδύοντας στα παιδιά, επενδύουµε στο ίδιο το 
µέλλον του αθλητισµού. Μέσα από το καινοτόµο 
πρόγραµµα «Αθλητικές Ακαδηµίες ΟΠΑΠ», που 
ξεκίνησε το 2014, ο ευαίσθητος χώρος του νεανι-
κού αθλητισµού αντιµετωπίζεται ολοκληρωµένα και 
πολύπλευρα, µε στόχο να αναβαθµιστούν τα πρότυ-
πα της αθλητικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και να 
εµπνευστούν οι νέοι µε τα αθλητικά ιδεώδη, διασφα-
λίζοντας το αύριο του ελληνικού αθλητισµού.
Το πρόγραµµα «Αθλητικές Ακαδηµίες ΟΠΑΠ» απο-
τελεί µία πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδοµένα 
δράση εταιρικής υπευθυνότητας, µε στόχο να εµφυ-
σήσει στα παιδιά τις αρχές που θα ακολουθούν σε 
όλη τους τη ζωή, είτε γίνουν αθλητές είτε παραµεί-
νουν απλοί «φίλοι» του αθλητισµού.
Σήµερα µέσα από το πρόγραµµα υποστηρίζονται 
125 ερασιτεχνικές ακαδηµίες σε 48 νοµούς της 
χώρας και ο ΟΠΑΠ είναι δίπλα σε 10.400 µικρούς 
αθλητές, ηλικίας 7 έως 10 ετών, προσφέροντας 
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στο πλαίσιο όλων των 
αγωνιστικών δραστηριοτήτων της ακαδηµίας τους, 
καθώς και αθλητικό εξοπλισµό για τις προπονή-
σεις τους. Επιπλέον διασφαλίζεται ότι η οµάδα των 
450 προπονητών των ακαδηµιών αποτελείται από 
επαγγελµατίες µε µεγάλη εµπειρία σε παιδιά αυ-
τής της ηλικίας, ενώ ενισχύεται, µε την αρωγή του 
ΟΠΑΠ, συνεχώς η τεχνική τους κατάρτιση, µέσα 
από εκπαιδευτικά σεµινάρια, ώστε να είναι σε θέση 
να προσφέρουν την καλύτερη υποστήριξη στα παι-
διά, δίνοντας έµφαση στην ψυχή και στο συναίσθη-
µά τους.
Στο ίδιο πλαίσιο, σε συνεργασία µε επιστηµονική 
οµάδα του προγράµµατος, ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα-
θερά στο πλευρό των γονιών, προσφέροντας συµ-
βουλές και καθοδήγηση σε ψυχολογικό, παιδιατρικό 
αλλά και διατροφικό επίπεδο, τόσο µέσα από την 
πραγµατοποίηση επιστηµονικών οµιλιών στις ακα-
δηµίες όσο και µέσα από τη διαδικτυακή σελίδα του 
προγράµµατος.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Μέσω ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος για 
την απασχόληση, ο ΟΠΑΠ στηρίζει την ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας, παραµένοντας πιστός 
στη στρατηγική του κατεύθυνση να δηµιουργεί 
αξία για την ελληνική κοινωνία και την οικονοµία. 
Αποστολή του προγράµµατος είναι η επιλογή και 
ολοκληρωµένη υποστήριξη αναπτυσσόµενων 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη 
ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, ώστε µέσα από την 
ανάπτυξή τους να δηµιουργήσουν νέες θέσεις ερ-
γασίας και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν την ελλη-
νική αγορά.
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