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Η αναςτροφι τθσ ζντονα πτωτικισ πορείασ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, για πζμπτο
χρόνο, και θ ςταδιακι μετάβαςθ ςε νζο αναπτυξιακό πρότυπο προχποκζτουν τθν ανάκαμψθ
τθσ επενδυτικισ δαπάνθσ από το εξαιρετικά χαμθλό τρζχον επίπεδό τθσ.
Η ανάκαμψθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων, ςε ςυνδυαςμό με τθν ομαλοποίθςθ τθσ δθμόςιασ
επενδυτικισ δραςτθριότθτασ, που υπζςτθ ςθμαντικζσ περικοπζσ, προκειμζνου να
περιοριςτοφν οι δθμοςιονομικζσ αποκλίςεισ, κακϊσ και τθν ειςροι κεφαλαίων από το
εξωτερικό αποτελοφν αναγκαίεσ ςυνκικεσ, προκειμζνου να μεταςχθματιςτεί θ παραγωγικι
βάςθ τθσ οικονομίασ και να δθμιουργθκοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ.
Πρωτοφανήσ ςυρρίκνωςη τησ επενδυτικήσ δαπάνησ εν μζςω αβεβαιότητασ
Η χϊρα μασ βιϊνει επϊδυνθ περίοδο προςαρμογισ με πρωτόγνωρεσ ςυνζπειεσ για τθν
κοινωνία, το βιοτικό επίπεδο και τθ διάρκρωςθ τθσ οικονομίασ. Πακογζνειεσ και
ανιςορροπίεσ, που ςυςςωρεφονταν επί μακρόν, επαυξικθκαν υπό το βάροσ τθσ διεκνοφσ
οικονομικισ κρίςθσ, θ οποία εξζκεςε τισ αδυναμίεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, κακιςτϊντασ
τθν ωσ τον πλζον ευάλωτο ςτόχο μζςα ςτο κλυδωνιηόμενο οικοδόμθμα τθσ ευρωηϊνθσ. Η
οικονομία βυκίςτθκε ςτθ μεγαλφτερθ φφεςθ των τελευταίων ζξι δεκαετιϊν, μζςα ςε ζνα
περιβάλλον ζντονθσ αβεβαιότθτασ - παρά τθν προςφυγι ςτο Μθχανιςμό Στιριξθσ από ΕΕ και
ΔΝΤ. Η διςτακτικότθτα ςτθν προϊκθςθ κρίςιμων μεταρρυκμίςεων, θ πολυφωνία των
εταίρων μασ ςτθν ΕΕ, θ εφαρμογι αλλεπάλλθλων επϊδυνων μζτρων λιτότθτασ και, εν
πολλοίσ, ςυμβατικϊν, κακϊσ και το δφςπιςτο, ζωσ εχκρικό, διεκνζσ περιβάλλον
ανατροφοδοτοφςαν τθν φφεςθ.
Συνεπϊσ, θ επενδυτικι δαπάνθ ιταν θ πλζον ευάλωτθ ςυνιςτϊςα τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ. Οι επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου εμφανίηουν τθν πιο μεγάλθ ευαιςκθςία
ςτον οικονομικό κφκλο, ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ςυςτατικά του ΑΕΠ. Ωσ εκ τοφτου, τείνουν
να ςυρρικνϊνονται με ζντονο ρυκμό ςε περιόδουσ φφεςθσ, ταχφτερα από τθν κατανάλωςθ
και τισ ειςαγωγζσ, ενϊ ςθμειϊνουν εντονότερθ άνοδο ςτισ περιόδουσ οικονομικισ
ανάκαμψθσ.
Επίςθσ, θ προςαρμογι των επενδφςεων ςτισ μακροοικονομικζσ ςυνκικεσ ςυντελείται
ςυνικωσ νωρίτερα, ςυγκριτικά με τισ άλλεσ ςυνιςτϊςεσ του ΑΕΠ, τόςο ςε περιόδουσ φφεςθσ
όςο και ανάκαμψθσ. Αυτό ςυνζβθ και ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, όπου θ ςυρρίκνωςθ
των επενδφςεων άρχιςε από το 2007 και κλιμακϊκθκε τθν τριετία 2009-11, με ρυκμό
μείωςθσ τριπλάςιο από το μζςο ρυκμό μεταβολισ των υπόλοιπων ςυνιςτωςϊν του ΑΕΠ, οι
οποίεσ είχαν αρχίςει να ςυρρικνϊνονται ςχεδόν ζνα χρόνο αργότερα από τισ επενδφςεισ. Με

αποτζλεςμα να μειωκεί θ ςυνολικι επενδυτικι δαπάνθ ςτο χαμθλότερο επίπεδο
μεταπολεμικά (13,5% το πρϊτο εξάμθνο του 2012 από 19,7% κατά μζςο όρο τθν περίοδο
1960-2009) και να βρίςκεται πλζον 30% χαμθλότερα από το μζςο όρο τθσ ευρωηϊνθσ.
Η παρατθροφμενθ κάμψθ ξεπερνά τα όρια τθσ κυκλικισ προςαρμογισ και λαμβάνει τα
χαρακτθριςτικά τθσ από-επζνδυςθσ *disinvestment+ ιςοδυναμϊντασ με άμεςθ ςυρρίκνωςθ
του κεφαλαιακοφ αποκζματοσ τθσ οικονομίασ και τθσ μειωμζνθσ δυνατότθτάσ τθσ να
παράγει και να δθμιουργεί νζεσ κζςεισ απαςχόλθςθσ. Κατά ςυνζπεια, θ βιϊςιμθ ανάκαμψθ
τθσ οικονομίασ προχποκζτει τθν επαναςυςςϊρευςθ κεφαλαίου με ρυκμοφσ τζτοιουσ ϊςτε,
ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, να υποςτθρίηουν ζναν υγιι δυνθτικό ρυκμό
αφξθςθσ του ΑΕΠ μεςοπρόκεςμα εξαςφαλίηοντασ, μεταξφ άλλων, και τθ βιωςιμότθτα του
δθμοςίου χρζουσ.
Ο εγχϊριοσ επιχειρθματικόσ τομζασ, κυρίωσ, αλλά και οποιοςδιποτε ςχετιηόμενοσ άμεςα ι
ζμμεςα με τθν επενδυτικι δαπάνθ ςτθν οικονομία (δθμόςιεσ επενδφςεισ, επενδφςεισ
νοικοκυριϊν ςε κατοικία και αγροτικζσ επενδφςεισ) ιταν, τθν τελευταία τετραετία, οι πρϊτοι
αποδζκτεσ των ςυνεπειϊν από τθ ραγδαία επιδείνωςθ τθσ οικονομίασ. Η ταχεία ςυρρίκνωςθ
τθσ ηιτθςθσ, θ αβεβαιότθτα για τισ προοπτικζσ τθσ χϊρασ, θ μειωμζνθ ρευςτότθτα και θ
κρίςθ εμπιςτοςφνθσ ανζςτειλαν κάκε επενδυτικό ςχζδιο, ανατροφοδοτϊντασ τισ υφεςιακζσ
πιζςεισ και επιταχφνοντασ τθν απϊλεια κζςεων εργαςίασ.
Ταυτόχρονα, το επενδυτικό κεφάλαιο από το εξωτερικό, ιδθ επιφυλακτικό -ακόμα και
κατά τθν περίοδο των ιςχυρϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ που ακολοφκθςε τθν είςοδο ςτθν ΟΝΕουςιαςτικά διζγραψε τθν ελλθνικι οικονομία από το διεκνι επενδυτικό χάρτθ.
Δεν πρζπει να λθςμονοφμε ότι οι ιδιωτικζσ επενδυτικζσ αποφάςεισ ςυνεπάγονται δζςμευςθ
πολφτιμων κεφαλαιακϊν πόρων για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, με τθ βιωςιμότθτα και τθν
τελικι απόδοςθ να ςυναρτϊνται άμεςα από το οικονομικό περιβάλλον και τθν πορεία
βαςικϊν μακροοικονομικϊν μεταβλθτϊν, κακϊσ και από τισ εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ του
κράτουσ. Κατά ςυνζπεια, οι επενδυτικζσ αποφάςεισ είναι εξαιρετικά δυςχερείσ ςε περιόδουσ
μακροοικονομικισ αςτάκειασ και αβεβαιότθτασ, ανατρζποντασ τον προγραμματιςμό κακϊσ
και τθν αξιόπιςτθ εκτίμθςθ των αποδόςεων και του μεγζκουσ των δυνθτικϊν κινδφνων. Η
κλιμάκωςθ τθσ ελλθνικισ κρίςθσ αποτελεί χαρακτθριςτικό παράδειγμα ακραίασ επιδείνωςθσ
του επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ, μζχρι ςχεδόν τθν πλιρθ αναςτολι οποιαςδιποτε
επενδυτικισ απόφαςθσ εν μζςω γενικευμζνθσ αςτάκειασ, που ζφκανε ζωσ και τθν
πρόβλεψθ για ζξοδο τθσ χϊρασ από το ευρϊ.
Η ανάκαμψη των επενδφςεων θα προηγηθεί τησ ςταθεροποίηςησ άλλων τομζων τησ
οικονομικήσ δραςτηριότητασ και θα ςηματοδοτήςει την ζξοδο από την φφεςη
Η διεκνισ εμπειρία καταδεικνφει ότι οι φορείσ των επιχειρθματικϊν και επενδυτικϊν
αποφάςεων είναι οι πρϊτοι που κα αντιδράςουν ςτισ πρϊιμεσ, αλλά ςαφείσ, ενδείξεισ
βελτίωςθσ των προοπτικϊν τθσ οικονομίασ. Οι επενδφςεισ είναι ο τομζασ τθσ εγχϊριασ
ηιτθςθσ που κα αντιδράςει ταχφτερα, τροφοδοτϊντασ τθν ανάπτυξθ, όταν ο ιδιωτικόσ

τομζασ κρίνει ότι περιορίηεται θ αβεβαιότθτα, ενϊ οι πρόωρεσ, ακόμθ, ενδείξεισ
ςτακεροποίθςθσ ςε μεμονωμζνουσ τομείσ τθσ οικονομίασ αρχίηουν να μετατρζπονται ςε
αξιόπιςτα δείγματα ανάκαμψθσ και ανάκτθςθσ τθσ εμπιςτοςφνθσ. Ενδεχόμενθ προςζλκυςθ
κεφαλαίων από το εξωτερικό κα αποτελοφςε τθν πλζον εναργι ζνδειξθ ότι ζχουμε φτάςει
ςτο πολυπόκθτο ςθμείο καμπισ για τθν επάνοδο τθσ οικονομίασ ςε βιϊςιμθ αναπτυξιακι
τροχιά.
Οι επενδφςεισ ςυνεπϊσ είναι ο τομζασ από τον οποίον, όταν οι ςυνθήκεσ το επιτρζψουν,
προςδοκάται ότι κα ξεκινιςει ο ενάρετοσ κφκλοσ, που κα μεταςχθματίςει τισ παρωχθμζνεσ
και αςτακείσ δομζσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ του παρελκόντοσ ςε υγιζσ υπόδειγμα
οικονομικισ ανάπτυξθσ για το μζλλον. Η διαδικαςία δεν είναι αυτόματθ οφτε προϊόν τυχαίων
εξελίξεων, αλλά αποτζλεςμα επϊδυνων προςαρμογϊν και μακρόπνοων ςτρατθγικϊν, που
ζχουν ιδθ υλοποιοφνται ςε τμιματα του ιδιωτικοφ τομζα, ςυνεπικουροφμενεσ από τθν
πρόοδο τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ.
Η αδυναμία προςζλκυςησ επενδφςεων από το εξωτερικό, ακόμη και πριν την κρίςη, θα
πρζπει να αποτελζςει πηγή άντληςησ ςυμπεραςμάτων για χάραξη νζασ βιϊςιμησ
ςτρατηγικήσ ανάκαμψησ τησ επενδυτικήσ δαπάνησ
Η ζντονθ ςυρρίκνωςθ των επενδφςεων, που ςυνόδευςε τθν κλιμάκωςθ τθσ κρίςθσ, μπορεί
να κεωρθκεί αναμενόμενθ, δεδομζνου του εξαιρετικά δυςμενοφσ μακροοικονομικοφ
περιβάλλοντοσ και τθσ ζντονθσ αβεβαιότθτασ. Αντικείμενο μεγαλφτερου προβλθματιςμοφ
και βακφτερθσ ανάλυςθσ κα πρζπει να αποτελζςει θ αδυναμία τθσ χϊρασ να προςελκφςει
παραγωγικό κεφάλαιο από το εξωτερικό, ενιςχυόμενθ από το ευνοϊκό μακροοικονομικό
περιβάλλον λόγω τθσ ειςόδου ςτθν ΟΝΕ. Αν και ο ρυκμόσ αφξθςθσ των εγχϊριων
επενδφςεων ιταν εκ των υψθλοτζρων ςτθν ευρωηϊνθ τθν περίοδο 2000-2009 - ανερχόμενοσ
ςε 9,7% κατά μζςο όρο ετθςίωσ ζναντι 5,3% ετθςίωσ ςτθν ευρωηϊνθ, υποςτθριηόμενοσ και
από τθ ςυνειςφορά των καταςκευϊν -θ διάρκρωςι τουσ αποδείχκθκε ανεπαρκισ, για να
εξαςφαλίςει μια βιϊςιμθ ιςορροπία εγχϊριασ προςφοράσ και ηιτθςθσ, με αποτζλεςμα τον
αυξανόμενο βακμό εξάρτθςθσ από τισ ειςαγωγζσ.
Η εγχϊρια ςυςςϊρευςθ παγίου κεφαλαίου ιταν μόνο φαινομενικά ιςχυρι, αλλά ςτθν
πράξθ αναποτελεςματικι ωσ προσ τθν ουςιαςτικι και διατθριςιμθ διεφρυνςθ τθσ εγχϊριασ
παραγωγικισ βάςθσ, αντίςτοιχθ με τθ διάρκρωςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. Η αναντιςτοιχία
είχε ωσ αποτζλεςμα οι εξωτερικζσ ανιςορροπίεσ να διευρφνονται.
Πρζπει να τονίςω ότι οι ξζνοι επενδυτζσ είναι πολφ πιο αυςτθροί και αμερόλθπτοι κριτζσ
τθσ ςυνολικισ ελκυςτικότθτασ μιασ οικονομίασ ςυγκριτικά με τουσ εγχϊριουσ, που
παραδοςιακά ςυναρτοφν τισ επιχειρθματικζσ τουσ αποφάςεισ, ςε μεγάλο βακμό, με τθν
πορεία τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. Δεδομζνου ότι οι παγκόςμιεσ ροζσ επενδυτικοφ κεφαλαίου
λαμβάνουν χϊρα μζςα ςε ζνα ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον, όπου οι δυνθτικοί
προοριςμοί των επενδφςεων αξιολογοφνται ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα αλλά και τθν
προςδοκϊμενθ ελκυςτικότθτά τουσ, τα όποια πλεονεκτιματα και οι αδυναμίεσ μιασ
οικονομίασ δεν λανκάνουν επί μακρόν.

Είναι αξιοςθμείωτο ότι κανζνασ από τουσ πολυάρικμουσ δείκτεσ που κακορίηουν τισ
μακροοικονομικζσ τάςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ –μαηί με τουσ δθμοςιονομικοφσ δείκτεσ
του χρζουσ και του ελλείμματοσ- δεν παρείχε τόςο ζγκαιρεσ και ςαφείσ ενδείξεισ των
ανιςορροπιϊν και των επερχόμενων κινδφνων, όςο θ ςταςιμότθτα των άμεςων ξζνων
επενδφςεων ςτθν οικονομία, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαρκι διεφρυνςθ του ελλείμματοσ του
ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Η αδυναμία τθσ Ελλάδασ να προςελκφςει παραγωγικό
κεφάλαιο ςε περίοδο, που χαρακτθρίςτθκε από άφκονθ ρευςτότθτα, χαμθλό κόςτοσ
χριματοσ, ζντονθ διάκεςθ ανάλθψθσ κινδφνου και αυξανόμενθ ροι επενδυτικϊν κεφαλαίων
προσ ανεπτυγμζνεσ αλλά κυρίωσ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, ιταν ενδεικτικι τθσ χαμθλισ
ελκυςτικότθτασ τθσ χϊρασ ωσ επενδυτικοφ προοριςμοφ.
Είναι ενδεικτικό ότι οι χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ με χαρακτθριςτικά παρόμοια τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ, όπωσ θ Πορτογαλία, προςζλκυςαν ξζνεσ επενδφςεισ, ενϊ μικρζσ ςε μζγεκοσ
νεοειςερχόμενεσ χϊρεσ ςτθν ΕΕ (όπωσ θ Σλοβενία και θ Βουλγαρία), ξεκινϊντασ από
ιδιαίτερα χαμθλά επίπεδα κατάφεραν να υπερκεράςουν μζςα ςε 10-15 χρόνια τθν Ελλάδα.
Η διαρκισ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και κατάταξθσ μιασ οικονομίασ αναφορικά με τθν
ελκυςτικότθτά τθσ ωσ επενδυτικοφ προοριςμοφ υποδθλϊνει τισ ςθμαντικζσ προκλιςεισ και
ευκαιρίεσ που διανοίγονται. Η κζςθ μιασ χϊρασ ςτθ διεκνι κατανομι επενδφςεων δεν είναι
ςτατικι αλλά δυναμικι. Γενικϊσ, καμία οικονομία δεν είναι καταδικαςμζνθ ςτο επενδυτικό
περικϊριο αλλά και καμία δεν ζχει, επί μακρόν, εξαςφαλιςμζνθ κζςθ ςτθν ελίτ των
επενδυτικϊν προοριςμϊν. Πολιτικι βοφλθςθ και ςτρατθγικι, επιλογζσ ι παραλείψεισ,
βακφτεροι διαρκρωτικοί παράγοντεσ (όπωσ θ ποιότθτα γενικισ και επιχειρθματικισ
παιδείασ), ακόμθ και ςυγκυριακοί παράγοντεσ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν
κατάταξθ ςτθν κλίμακα των επενδυτικϊν προοριςμϊν.
Είναι χαρακτθριςτικό το παράδειγμα τθσ Ιρλανδίασ, θ οποία από μια χϊρα με προβλιματα
οικονομικισ αςτάκειασ, αυξανόμενου χρζουσ και ανεργίασ που οδθγοφςε ςε ςτακερά
υψθλζσ ροζσ μεταναςτϊν προσ το εξωτερικό ζωσ τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80,
μετατράπθκε ςε ζναν από τουσ ελκυςτικότερουσ επενδυτικοφσ προοριςμοφσ παγκοςμίωσ.
Στθν περίπτωςι τθσ, θ χάραξθ μακρόπνοθσ ςτρατθγικισ για δθμιουργία απαραίτθτων
ςυνεργιϊν ςε κλάδουσ με ςυγκριτικά πλεονεκτιματα, ςε ςυνδυαςμό με μια ευνοϊκι διεκνι
ςυγκυρία δθμιοφργθςαν ζναν ενάρετο κφκλο, που ϊκθςε το κατά κεφαλιν ειςόδθμα τθσ
χϊρασ ςε επίπεδο 20% πάνω από το μζςο όρο τθσ ευρωηϊνθσ. Η διαχρονικι επζνδυςθ ςτθν
παιδεία εξαςφάλιηε μορφωμζνο και αποτελεςματικό εργατικό δυναμικό χωρίσ μιςκολογικζσ
υπερβολζσ, το ελκυςτικό κεςμικό πλαίςιο και κυρίωσ το ςτακερό και ελκυςτικό φορολογικό
ςφςτθμα, ςε ςυνδυαςμό με τθ διαρκι ανάπτυξθ δικτφων μεταφορϊν και τθλεπικοινωνιϊν
δθμιοφργθςε το κατάλλθλο υπόβακρο για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων. Όταν αυτζσ οι
επενδφςεισ άρχιςαν να υλοποιοφνται, τα οφζλθ ιταν πολλαπλαςιαςτικά. Η ανάπτυξθ
εκτεταμζνων επιχειρθματικϊν δικτφων, οι διαςυνδζςεισ με τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ και τθν
ζρευνα και θ περαιτζρω ωρίμανςθ των κρατικϊν πολιτικϊν και των υποδομϊν
δθμιοφργθςαν ζναν αναπτυξιακό κφκλο που κακιςτά τθν Ιρλανδικι οικονομία ανκεκτικι και

ελκυςτικι ακόμθ και ςιμερα, μετά τουσ ςθμαντικοφσ κλυδωνιςμοφσ που υπζςτθ εξαιτίασ
των προβλθμάτων του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ.
Αντιςτοίχωσ, χϊρεσ ςτο οικονομικό περικϊριο τθσ «Ανατολικισ Ευρϊπθσ», με απαξιωμζνεσ
υποδομζσ, περιοριςμζνουσ πόρουσ και ελάχιςτα ανεπτυγμζνθ επιχειρθματικι παιδεία
βρικαν ρόλο ςτθ διεκνι κατανομι κεφαλαίου. Δεν αναφζρομαι μόνο ςε ςχετικά μεγάλεσ
χϊρεσ, όπωσ θ Πολωνία και θ Τςεχία, που λόγω του μεγζκουσ τθσ οικονομίασ και τθσ
γειτνίαςισ τουσ με τον πυρινα τθσ ευρωηϊνθσ είχαν προφανι πλεονεκτιματα, αλλά ςτα
κράτθ τθσ Βαλτικισ, τθσ Σλοβενίασ και τθ Σλοβακία, που αποδεικνφουν ότι τα περικϊρια
προςζλκυςθσ επενδυτικϊν κεφαλαίων με τεράςτια οφζλθ για τθν οικονομία είναι εφικτά,
ακόμθ και για μικρζσ οικονομίεσ.
Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ –όπωσ θ Σλοβενία και θ Εςκονία -οι εξελίξεισ ςυμβαδίηουν και με
ταχεία βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου και του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ και δεν
επιβεβαιϊνουν το υπεραπλουςτευτικό πρότυπο τθσ «καταδικαςμζνθσ» ςε τριτοκοςμικζσ
ςυνκικεσ αγοράσ εργαςίασ, προκειμζνου να προςελκυςτοφν επενδφςεισ.
Η ανάγκθ υπερβολικισ ςυρρίκνωςθσ του κόςτουσ εργαςίασ ςυνικωσ απορρζει από
αδυναμίεσ τθσ υπόλοιπθσ ςτρατθγικισ προςζλκυςθσ επενδφςεων. Προβλθματικζσ ι
αποςπαςματικζσ πολιτικζσ, αςτάκεια, διαφκορά, ζλλειψθ ςυνολικισ ςτρατθγικισ και ελλιπισ
κατανόθςθ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων, οδθγοφν ςυνικωσ ςτθν υπεραπλουςτευτικι λφςθ
τθσ υπερβολικισ ςυμπίεςθσ του εργαςιακοφ κόςτουσ για κάλυψθ των υπόλοιπων
αδυναμιϊν. Είναι χαρακτθριςτικό ότι χϊρεσ με πολφ χαμθλότερο εργατικό κόςτοσ
υπολείπονται ςε επενδυτικι ελκυςτικότθτα χωρϊν με βελτιωμζνθ ανταγωνιςτικότθτα,
εφαρμόηοντασ ζγκαιρα ζνα ευρφτερο πλζγμα γνιςιων και φιλικϊν προσ τθν αγορά
διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων.
Η επϊδυνη αναδιάρθρωςη τησ οικονομίασ εν μζςω βαθιάσ κρίςησ
αποτελεί μοναδική ευκαιρία για επανατοποθζτηςη τησ χϊρασ
ςτο διεθνή επενδυτικό χάρτη με ευμενζςτερεσ προοπτικζσ
Στθν περίπτωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ θ ζνταςθ τθσ κρίςθσ και το εφροσ των
διαρκρωτικϊν παρεμβάςεων εξαςφαλίηουν μοναδικι ευκαιρία να επανζλκει θ χϊρα ςτο
διεκνζσ επενδυτικό ςτερζωμα με καλφτερουσ όρουσ από ό,τι ςτο παρελκόν.
Η ελλθνικι οικονομία βιϊνει περίοδο ταχείασ αναδιάρκρωςθσ υπό το βάροσ τθσ βακιάσ
φφεςθσ, αλλά και των αςκοφμενων πολιτικϊν με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ του
ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Ο δρόμοσ είναι επϊδυνοσ και ςυνεπάγεται
μεγάλο κοινωνικό κόςτοσ, κακϊσ επιβεβλθμζνεσ αλλαγζσ που ςυνειςφζρουν ςτθν ευελιξία
των αγορϊν, τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθν ορκολογικότερθ κατανομι των
πόρων, εφαρμόηονται ςταδιακά και με ςθμαντικι κακυςτζρθςθ ςε ζνα ζντονα υφεςιακό
περιβάλλον.
Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ διογκϊνεται το κοινωνικό κόςτοσ, ενϊ μεςοπρόκεςμα κακίςτανται
δυςδιάκριτα τα ςθμαντικά οφζλθ για τθν ελλθνικι οικονομία.

Είναι αδιαμφιςβιτθτο, όμωσ, ότι οι ςυντελοφμενεσ αλλαγζσ ςτθν ελλθνικι οικονομία ζχουν
ιδθ αρχίςει να μεταςχθματίηουν το οικονομικό περιβάλλον και να επιταχφνουν τισ
επιχειρθματικζσ αναδιαρκρϊςεισ, ςθμαντικι προχπόκεςθ για τθν επανάκαμψθ, ςε επόμενο
ςτάδιο, τθσ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ.
Η αναμφιςβιτθτθ πρόοδοσ ςτον τομζα τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, θ οποία
ςυντελείται με ςθμαντικζσ κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ, εξαςφαλίηει ζνα πολλαπλό επωφελζσ
αποτζλεςμα για τθν οικονομία, το οποίο κα μεγεκυνκεί εφόςον θ χϊρα περάςει ςε
πρωτογενζσ πλεόναςμα τθν επόμενθ διετία. Καταρχάσ, μειϊνει τθν αβεβαιότθτα για τθ
βιωςιμότθτα τθσ οικονομίασ και αυξάνει τθν αξιοπιςτία και τθν ελκυςτικότθτά τθσ,
αναιρϊντασ τισ βαςικζσ αιτίεσ που ϊκθςαν τθ χϊρα ςτο επίκεντρο τθσ διεκνοφσ κρίςθσ.
Επίςθσ, εξαλείφει ςταδιακά τθ βαςικι πθγι ςτρεβλϊςεων ςχετιηόμενθ τόςο με τθν ζντονθ
παρουςία και αλλθλοεξάρτθςθ του δθμοςίου με τον επιχειρθματικό τομζα -που ζφκαςε ςτα
όρια τθσ νόκευςθσ τθσ γνιςιασ επιχειρθματικότθτασ- αλλά και τθν απορρόφθςθ ηωτικϊν
πόρων από τον δθμόςιο τομζα, που τουσ ςτεροφςε από τθν ιδιωτικι οικονομικι
δραςτθριότθτα.
Δθμιουργοφνται,
λοιπόν,
οι
προχποκζςεισ
για
ανάπτυξθ
επιχειρθματικότθτασ ςε πιο υγιι και βιϊςιμθ βάςθ.
Τα παραδείγματα επιτυχθμζνθσ ςτρατθγικισ άλλων χωρϊν πρζπει να υιοκετθκοφν
εκλεκτικά και με δικι μασ πρωτοβουλία, ανεξαρτιτωσ των «Μνθμονιακϊν» υποχρεϊςεων.
Εμείσ πρζπει να τρζξουμε μπροςτά από τισ εξελίξεισ αναπτφςςοντασ και εφαρμόηοντασ μια
ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και προςζλκυςθσ
επενδφςεων. Οι εφαρμοηόμενεσ πολιτικζσ πρζπει να αντιμετωπίηουν τισ χρόνιεσ πακογζνειεσ
(γραφειοκρατία, παρεμβατιςμόσ, διαφκορά, ανοχι ςυνκθκϊν που νοκεφουν τον
ανταγωνιςμό) και να εξαςφαλίηουν ευνοϊκζσ προοπτικζσ για τον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό.
Ζνα ςτακερό και ανταγωνιςτικό φορολογικό πλαίςιο προςαρμοςμζνο ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ
οικονομίασ -που χαρακτθρίηεται από πλθκϊρα μικρϊν επιχειριςεων και
αυτοαπαςχολουμζνων - αλλά και ςτισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε άλλεσ ανταγωνιςτικζσ
οικονομίεσ αποτελεί απαραίτθτθ παρζμβαςθ με ςθμαντικζσ ωφζλειεσ μεςοπρόκεςμα.
Η διεκνισ εμπειρία δείχνει ότι ζνασ επιτελικόσ ρόλοσ του κράτουσ --και όχι
παρεμβατικόσ ι ψευδο-επιχειρθματικόσ- αποτελεί καταλφτθ για τθν προςζλκυςθ
επενδφςεων. Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν αδειοδότθςθσ, ταχεία αξιολόγθςθ επενδυτικϊν
προτάςεων και ςτοχευμζνθ παροχι κινιτρων ςε κλάδουσ με προφανι ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα, ςυντελοφν ςτθν ταχεία βελτίωςθ του επενδυτικοφ κλίματοσ. Είναι
χαρακτθριςτικό ότι θ Ιρλανδία, ακόμθ και μζςα ςτο πλαίςιο μιασ ιδιαίτερα επίπονθσ
προςπάκειασ δθμοςιονομικισ ςτακεροποίθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, δεν διανοικθκε
να διακυβεφςει τθ ςτακερότθτα του φορολογικοφ τθσ ςυςτιματοσ οφτε τθ διάρκρωςθ των
κινιτρων για ζρευνα, ανάπτυξθ και επενδφςεισ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ. Οι
κλάδοι υψθλισ προτεραιότθτασ για τθ χϊρα μασ είναι λίγο-πολφ γνωςτοί και ιδθ ζχουν
αρχίςει, λόγω χαμθλϊν αποτιμιςεων, να προςελκφουν ςταδιακά το ενδιαφζρον ξζνων
επενδυτϊν.

Τουριςμόσ (υπό τθν ευρεία ζννοια του τουριςτικοφ πλζγματοσ), Ενζργεια (ανανεϊςιμθ και
ενεργειακά δίκτυα), Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν και Διαμετακόμιςθσ [ςτο πλαίςιο ενόσ
ευρφτερου διαμετακομιςτικοφ ρόλου τθσ χϊρασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι], Υπθρεςίεσ Υγείασ
και Φαρμακευτικόσ Κλάδοσ αποτελοφν ςυνιςτϊςεσ του ελλθνικοφ ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ. Αν και οριςμζνοι από αυτοφσ τουσ κλάδουσ δζχονται ιςχυροφσ
κλυδωνιςμοφσ από τθν κάμψθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ, αςτοχίεσ του προγραμματιςμοφ, τθν
ταμειακι ςτενότθτα του κράτουσ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του και τισ οριακζσ
ςυνκικεσ ρευςτότθτασ ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, δεν παφουν να αποτελοφν τουσ πλζον
ελκυςτικοφσ προοριςμοφσ για το επενδυτικό κεφάλαιο. Είναι χαρακτθριςτικά τα πρόςφατα
παραδείγματα άμεςων επενδφςεων ςτθ χϊρα από ξζνουσ πολυεκνικοφσ ομίλουσ (βλ.
εξαγορά από DUFRY των ελλθνικϊν καταςτθμάτων αφορολογιτων ειδϊν, εξαγορά από τθν
Diamond Resorts International ςυμβολαίων χρονομεριςτικισ μίςκωςθσ ςε 5 μεγάλεσ
τουριςτικζσ μονάδεσ ςτθ χϊρα). Στουσ κλάδουσ των δικτφων και υποδομϊν προεξζχον είναι
το παράδειγμα τθσ επζνδυςθσ τθσ COSCO που αναβάκμιςε τισ δυνατότθτεσ και το
διακινοφμενο φορτίο από τον Πειραιά, αξιοποιϊντασ το δυναμικό του λιμανιοφ με
ςθμαντικζσ επενδφςεισ, ενϊ φαίνεται διατεκειμζνθ να προβεί και ςε νζεσ επενδφςεισ ςτο
χϊρο των logistics και των μεταφορϊν. Τζλοσ, θ παρουςία θγετικϊν εταιρειϊν από το χϊρο
τθσ ενζργειασ (π.χ. Gazprom) ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για
ιδιωτικοποιιςεισ των κρατικϊν εταιρειϊν πετρελαίου και φυςικοφ αερίου αποδεικνφει τθν
ελκυςτικότθτα του ςυγκεκριμζνου κλάδου. Είναι αξιοςθμείωτο το ενδιαφζρον από το
εξωτερικό κακϊσ και οι πρϊτεσ ςθμαντικζσ επιχειρθματικζσ κινιςεισ που ζχουν εκδθλωκεί,
αν και θ αβεβαιότθτα υφίςταται ακόμθ ζντονθ. Ωςτόςο, υπάρχει ακόμθ αρκετόσ δρόμοσ να
διανυκεί προκειμζνου το εγχϊριο επιχειρθματικό περιβάλλον να καταςτεί πλιρωσ
ανταγωνιςτικό.
Το ξζνο επενδυτικό κεφάλαιο μπορεί να επιταχφνει αποφαςιςτικά τθν οικονομικι
ανάκαμψθ παρζχοντασ τεχνογνωςία, κεφάλαια και διαχειριςτικι εμπειρία. Υπό τισ τρζχουςεσ
ςυνκικεσ περιοριςμζνθσ ρευςτότθτασ οι ςυνζργιεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν με τθν
είςοδο νζων κεφαλαίων είναι ηωτικισ ςθμαςίασ, ειδικά για τθ χρθματοδότθςθ μεγάλων
επενδυτικϊν ςχεδίων με ςθμαντικζσ δευτερογενείσ επιδράςεισ.
Η επιτάχυνςθ των ιδιωτικοποιιςεων αποφζρει πολλαπλά οφζλθ. Σθματοδοτεί τθν
αποφαςιςτικότθτα του κράτουσ να αλλάξει ριηικά το υπόδειγμα ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ,
εξαςφαλίηει πολφτιμουσ πόρουσ για τθ μείωςθ του χρζουσ και παρζχει πρόςφορο ζδαφοσ
για προςζλκυςθ ακόμθ και πρωτογενϊν επενδφςεων ςε τελείωσ αναξιοποίθτα τμιματα τθσ
δθμόςιασ περιουςίασ (π.χ. τουριςτικζσ αναπτφξεισ ςε ακίνθτθ περιουςία).
Οι αναμενόμενοι πόροι από το ΕΣΠΑ ςε ςυνδυαςμό με δεςμευμζνα κεφάλαια τθσ
ΕΤΕπ ανζρχονται ςε 14 περίπου διςεκατ. ευρϊ ζωσ το 2014-15, ποςό τεράςτιο ςυγκριτικά με
το εξαιρετικά ςυμπιεςμζνο τρζχον μζγεκοσ τθσ επενδυτικισ δαπάνθσ. Ορκολογικι
χρθςιμοποίθςι τουσ με γνιςια επενδυτικι ςτόχευςθ μπορεί να δϊςει ςθμαντικι ϊκθςθ
τόςο ςτισ μεγάλεσ επενδφςεισ (οδικοί άξονεσ, υποδομζσ κτλ), αλλά και ςτθν επενδυτικι

δραςτθριότθτα των πολυάρικμων ΜμΕ που απαρτίηουν τθ ραχοκοκαλιά τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ.
Τζλοσ, οι ριηικζσ αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ αυξάνουν τθν ευελιξία ςε επίπεδο
ανάλογο ανταγωνιςτικϊν χωρϊν και ζχουν ιδθ οδθγιςει ςε διόρκωςθ τθσ υπερβάλλουςασ
αφξθςθσ του εργαςιακοφ κόςτουσ ςυγκριτικά με το μζςο όρο τθσ ευρωηϊνθσ. Ζτςι, θ
ςυγκριτικι κζςθ τθσ χϊρασ -ςε όρουσ ανταγωνιςτικότθτασ κόςτουσ- ζχει ιδθ επανζλκει ςε
εφλογα επίπεδα, ευκζωσ ανταγωνιςτικά με τα αντίςτοιχα τθσ Πορτογαλίασ και των
νεοειςερχόμενων χωρϊν ςτθν ευρωηϊνθ.
Οι διεκνείσ ζρευνεσ αναφορικά με τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ που κακιςτοφν μια χϊρα
ελκυςτικι για διεκνείσ επενδφςεισ περιλαμβάνουν ςυνικωσ το εργαςιακό κόςτοσ ωσ ζναν
από τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ για προςζλκυςθ επενδφςεων, αν και ο ςυγκεκριμζνοσ
παράγοντασ ςχεδόν πάντα υπολείπεται ςε ςπουδαιότθτα των προαναφερόμενων
διακρωτικϊν χαρακτθριςτικϊν του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ.
Συνοψίηοντασ, κζλω να τονίςω ότι θ αναδιάρκρωςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ,
που ιδθ ςυντελείται, κα είναι επίπονθ διαδικαςία ςυνοδευόμενθ από μεγάλεσ προκλιςεισ
αλλά και ευκαιρίεσ. Το κοινωνικό κόςτοσ είναι ςθμαντικό, ενϊ οι πρόςφατεσ επιχειρθματικζσ
επιλογζσ -ςθμαντικϊν και εξωςτρεφϊν ελλθνικϊν επιχειριςεων να μεταφζρουν διοικθτικζσ
ι χρθματοπιςτωτικζσ δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων τουσ ςτο εξωτερικό-- είναι
ενδεικτικζσ των αρνθτικϊν επιδράςεων που δθμιουργοφν παρατεταμζνθ φφεςθ και
αβεβαιότθτα ςτον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό. Παράλλθλα, όμωσ, είναι εμφανισ θ εκδιλωςθ
ενδιαφζροντοσ από το εξωτερικό για τομείσ που αντιπροςωπεφουν βαςικζσ πτυχζσ του
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, ενϊ και θ κινθτικότθτα των
Ελλινων επιχειρθματιϊν αυξάνεται ςταδιακά. Η πορεία ανάκαμψθσ των επενδφςεων κα ζχει
ωσ ςθμείο εκκίνθςθσ τθ μείωςθ τθσ αβεβαιότθτασ, τθν εμπζδωςθ εμπιςτοςφνθσ για τθ
ςτακερότθτα τθσ οικονομίασ και εν ςυνεχεία τθ χάραξθ και τθν υλοποίθςθ μιασ
ολοκλθρωμζνθσ εκνικισ ςτρατθγικισ ϊςτε να καταςτεί ελκυςτικό το επιχειρθματικό
περιβάλλον και να καταγραφοφν οι τομείσ προτεραιότθτασ που μποροφν να ενιςχφςουν τα
ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα τθσ χϊρασ. Τα χρονικά περικϊρια για τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν
των διεργαςιϊν είναι περιοριςμζνα, δεδομζνθσ τθσ ςφοδρισ φφεςθσ, που κακιςτά αναγκαία
τθν ταχφτερθ δυνατι επανεκκίνθςθ των επενδφςεων. Οι εξελίξεισ των επόμενων εβδομάδων
εκτιμάται ότι κα διαδραματίςουν καταλυτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ των προοπτικϊν τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ, κακορίηοντασ τθν ταχφτθτα και τουσ όρουσ μζςα από τουσ οποίουσ θ
χϊρα κα επιδιϊξει τθν οικονομικι ανάκαμψθ και μια νζα κζςθ ςτο διεκνζσ ανταγωνιςτικό
περιβάλλον.

