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Κωνσταντίνος Δαυλός

E D I T O R I A L Πρωτοχρονιά
ορόσημο

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Χρόνια Πολλά!

Είναι σίγουρο ότι η φετινή εορταστική περίοδος θα χαραχτεί στη μνήμη μας ως ορόσημο της σύγχρονης οικο-
νομικής μας ιστορίας, για διαφόρους λόγους, που ενδεχομένως να σημάνουν την έναρξη μίας νέας περιόδου 
για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Από την άλλη βέβαια δεν αποκλείεται η μετάβαση στο 2015 απλά 
να φέρει την επιστροφή στον παλιό κακό μας εαυτό, ο οποίος μπορεί να αναδειχθεί και πάλι μέσα από την 
απελευθέρωσή μας από τα διάφορα δεσμά που μας επέβαλε η κρίση.

Και το πρώτο από τα δεσμά από το οποίο ίσως απελευθερωθούμε μόλις αλλάξει ο χρόνος είναι η τρόικα. 
Προσέξτε: Η τρόικα. Όχι τα μνημόνια. Το τέλος του 2014 ίσως φέρει και το τέλος της φυσικής παρουσίας στην 
Αθήνα του ελεγκτή από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κι αυτό στην περίπτωση που δεν δοθεί κάποιου 
είδους παράταση στο υπάρχον μνημόνιο. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι το ΔΝΤ ως δανειστής περιμένει να πάρει 
πίσω τα χρήματά που μας έχει δόσει και άρα δεν θα παραμείνει αμέτοχος παρατηρητής στη διαμόρφωση της 
οικονομικής πολιτικής. Επίσης, σε περίπτωση που βγούμε από το μνημόνιο, δεν πρέπει να βιαστούμε και να 
συμπεράνουμε ότι «τα καταφέραμε και τους διώξαμε». Όχι. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Απλά η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν θέλει να αφήσει μόνο του το ΔΝΤ να διαφεντεύει μία χώρα της Ευρωζώνης. Θα ρωτήσετε βέβαια 
«πως και δεν το σκέφτηκαν αυτό όταν σχεδίαζαν το πρόγραμμα;» Είναι εύλογη η ερώτηση, αλλά τέλος πάντων, 
όπως έχει αποδειχθεί, πολλά πράγματα αφέθηκαν στην τύχη τους κατά την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης.

Ακόμη κι αν έρθει το τέλος της τρόικας όπως την ξέρουμε, αυτό δεν σημαίνει το τέλος των μνημονίων. Γιατί η 
πιστοληπτική γραμμή στήριξης την οποία ετοιμαζόμαστε να λάβουμε από τον ESM, θα μας δοθεί με μνημόνιο. 
Απλά θα είναι ένα μνημόνιο που θα υπογραφεί με έναν μηχανισμό πιο φιλικό, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει 
κάτι τέτοιο μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση όμως έρχονται κι άλλα δύσκολα 
μέτρα. Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό είναι ίσως το πλέον επίπονο μέτρο. Τις ζητά επίμονα η τρόικα προκειμένου 
να αντισταθμιστούν οι απώλειες της μείωσης των εισφορών που προγραμματίζει η κυβέρνηση και να κλείσει 
μία «τρύπα» που υπολογίζεται από τους δανειστές στο 1 δισ. Τα εργασιακά είναι ένα δεύτερο (οι ομαδικές 
απολύσεις δηλαδή), η αύξηση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και στα νησιά είναι ένα τρίτο.

Η δεύτερη οικονομική εξέλιξη που φέρνει το 2015 είναι το τέλος των αλλαγών του τοπίου των τραπεζών οι 
οποίες όμως έχουν τη βούλα των Stress Test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και άρα πλέον δεν υπάρ-
χουν δικαιολογίες. Τελείωσε η εσωστρέφεια του τραπεζικού κλάδου που προσπαθούσε με συγχωνεύσεις 
να κρύψει τις δικές του αμαρτίες κάτω από το χαλί της κάθε μικροτράπεζας, που θυσιαζόταν στον βωμό της 
κρίσης και άρα τώρα οι τράπεζες δεν μπορούν να συνεχίσουν να λένε στην αγορά ότι δεν υπάρχει ρευστότητα 
για να ενισχυθούν οι επιχειρηματικές προσπάθειες. 

Το τρίτο ορόσημο είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων 
καλείται πλέον, με τους ευνοϊκότερους όρους (έως 100 δόσεις με επιτόκιο 4,5%) να ρυθμίσει χρέη προς τον 
ΟΑΕΕ, προς το ΙΚΑ και προς άλλα ταμεία, καθώς και προς την εφορία, ενώ παράλληλα άνοιξε και ο δρόμος 
των συμψηφισμών με οφειλές του κράτους με τη μορφή επιστροφής ΦΠΑ. Και μπορεί η κυβέρνηση κατά την 
ανακοίνωση των ρυθμίσεων να παρουσίασε για άλλη μία φορά μία δραματική εικόνα ασυνεννοησίας, αυτό 
όμως δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση την ευκαιρία που δίνεται στις επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν το 2015 
απαλλαγμένες από κάποια βαρίδια του παρελθόντος. Όλα αυτά βέβαια αν η τρόικα δεν καταφέρει να επιβλη-
θούν εισοδηματικά και άλλα κριτήρια που θα αφήσουν κάποιους έξω από τη ρύθμιση. Και να μην ξεχνάμε και 
τις πολιτικές «αναμπουμπούλες» που αποτελούν επίσης έναν αστάθμητο παράγοντα.

Αν θέλουμε όμως -λόγω των ημερών- να είμαστε αισιόδοξοι, μπορούμε-μετά από έξι κακά έτη- να ευχηθού-
με για μία Καλή Χρονιά και να πιστεύουμε περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, ότι μπορεί και να γίνει 
πραγματικότητα.
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Την πλήρη επιβεβαίωση των επιλογών του 
είδε για άλλη μία φορά το Δ.Σ του ΣΕΒ-
ΠΠΑ, καθώς η συνεργασία με την Rota 
και η συμμετοχή του ΣΕΒΠΠΑ στο σχήμα 

της έκθεσης «Mostra Rota & Δωρέκθεση» απε-
δείχθη για άλλη μία φορά η ορθή επιλογή. Κα-
λύτερη απόδειξη από το φωτογραφικό φακό 
δεν υπάρχει, γι’ αυτό και το περιοδικό μας σας 
προσκαλεί σε αυτό το μεγάλο φωτορεπορτάζ 
από τη φετινή Έκθεση. Όπως είπε χαρακτηρι-
στικά στο περιοδικό μας ο Πρόεδρος του ΣΕΒ-
ΠΠΑ Γιάννης Παπαδόπουλος, «Στόχος μας 
και φέτος ήταν να αυξηθεί η επισκεψημότητα 
της Έκθεσης. Να κινηθούν στους διαδρόμους 
μας περισσότεροι έμποροι. Και η συμμετοχή 
μας στη μεγάλη αυτή έκθεση που γίνεται κάθε 
χρόνο στο Metropolitan Expo αποδεικνύεται 
όλο και πιο αποδοτική καθώς βάζει την έκθε-
ση «Το Παιδί και το Παιχνίδι» στο επίκεντρο της 
μεγαλύτερης έκθεσης που γίνεται κάθε χρόνο 
σε είδη δώρων, παιχνίδια, εποχιακά, αξεσουάρ 
- μπιζού, είδη σπιτιού και διακόσμησης. Όσοι 

Φωτορεπορτάζ από την 41 η  
έκθεση «το Παιδί & το Παιχνίδι»

έρχονται πλέον στο Metropolitan 
Expo το Σεπτέμβριο (και κυρίως εκεί-
νοι που προέρχονται από την πε-
ριφέρεια) έχουν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν τρεις διαφορετικές 

εκθέσεις κοινού ενδιαφέροντος στον 
ίδιο χώρο και χρόνο. Αυτό σημαίνει σημαντι-
κή μείωση των εξόδων και του χρόνου τους 
με μέγιστο αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή και οι 
εκθέτες μας δειγμάτισαν τα προϊόντα τους σε 
περισσότερους επισκέπτες και αύξησαν το 
πελατολόγιό τους».

Η 41η Έκθεση «Το Παιδί και το Παιχνίδι» όχι 
μόνο ήταν καλύτερη ποιοτικά από κάθε 
άλλη φορά, ήταν όμως μεγαλύτερη και 
ποσοτικά. Σε σύγκριση με την έκθεση 

της προηγούμενης χρονιάς τα περίπτερα του 
ΣΕΒΠΠΑ κατέλαβαν 30% περισσότερο χώρο, 
ενώ σε σχέση με το 2012 τα τετραγωνικά διπλα-
σιάστηκαν. Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι φέ-
τος επανήλθαν στην Έκθεση εταιρίες που είχαν 
σταματήσει να συμμετέχουν τα προηγούμενα 
χρόνια, ένα γεγονός που από μόνο του δείχνει 
ότι η συνεργατική πορεία που έχει επιλέξει για 
τη διοργάνωση της Έκθεσης το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΣΕΒΠΠΑ είναι η σωστή και επικροτεί-
ται και από την αγορά.

Επιλογές που…  

βγαίνουν«
«
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Η εταιρία «Γκούφη Σταρ» ιδρύθηκε το 1983 από τη Μαρίκα Παπαγιαννακο-
πούλου και το Δημήτρη Παπαγιαννακόπουλο, ο οποίος εργαζόταν στο χώρο της 

λιανικής παιχνιδιών από το 1961, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πα-
λαιότερους λιανοπώλες του είδους. Η ίδρυση μίας δικής του εταιρίας ήταν 

ένα σχεδόν φυσικό επακόλουθο που έγινε πραγματικότητα το 1983.

Το πρώτο κατάστημα της «Γκούφη Σταρ» ήταν ένας μικρός χώρος 
30 τετραγωνικών στη Δάφνη, ο οποίος όμως με την αλλαγή 

της χιλιετίας επεκτάθηκε και έχει φτάσει πλέον τα 2.000 
τετραγωνικά, ενώ παράλληλα είναι και η έδρα των δυο 

εταιριών που διαχειρίζεται η οικογένεια Παπαγιαν-
νακόπουλου. Επιπλέον από το 2011 και μετά 
ξεκίνησε και η επέκταση της αλυσίδας. Εκείνη 

τη χρονιά δημιουργήθηκε ένα νέο κατάστημα 
«Γκούφη Σταρ» στη Γλυφάδα το οποίο έχει έκταση 

980 τετραγωνικών μέτρων, ενώ το 2013 ιδρύθηκε ένα 
ακόμη κατάστημα στον Ταύρο - στο εμπορικό κέντρο 

Athens Heart- επιφάνειας 600 τετραγωνικών μέτρων. 
Επίσης πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα ακόμη κατάστημα 

400 τετραγωνικών μέτρων στην Παιανία. Συνολικά τέσσερα 
καταστήματα. Και δεν είναι μόνο αυτά, καθώς η «Γκούφη Σταρ» 

πρόσφατα άνοιξε το ηλεκτρονικό της κατάστημα που απαντά 
στη διεύθυνση www.goofystar.gr. Σήμερα η εταιρία απασχολεί 18 

εργαζόμενους οι οποίοι σχεδόν διπλασιάζονται κατά τη διάρκεια των 
γιορτών. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης είναι ότι 

στα ράφια της μπορεί ο καταναλωτής να βρει όλα τα παιχνίδια όλων των 
επιχειρήσεων. Μικρών και μεγάλων. Όπως λένε μάλιστα περήφανα στην 

επιχείρηση «Όλα μπορείς να τα βρεις… όλα μαζί μόνο εδώ!» Αυτό είναι και 
το διαφημιστικό σλόγκαν της εταιρίας τα τελευταία 10 χρόνια.

«üëá

ìðïñåßò

íá ôá âñåéò...

üëá ìáæß

ìüíï

åäþ!»

Συνέντευξη με τον  
Κωνσταντίνο 

Παπαγιαννακόπουλο
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Ο πατριάρχης της εταιρίας Δημήτρης Παπαγιαν-
νακόπουλος δυστυχώς απεβίωσε φέτος στα τέλη 
Σεπτεμβρίου αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο 
κενό στο χώρο. Ήδη πάντως την επιχείρηση την 
είχαν αναλάβει ο Κωνσταντίνος και ο Παναγιώτης 
Παπαγιαννακόπουλος. Με τον πρώτο μιλήσαμε 
για την ιστορία της Γκούφη Σταρ, αλλά και για την 
«Παιχνιδοκατασκευαστική» την οποία ίδρυσε ο 
ίδιος σε ηλικία 25 ετών, προκειμένου να αναλάβει 
τις χονδρεμπορικές και κατασκευαστικές δραστη-
ριότητες της επιχείρησης. «Κάποτε πίστευα ότι το 
καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος που ασχολείται 
με τα παιχνίδια είναι να έχει μία εταιρία χονδρικής 
και μία λιανικής -μας εξηγεί ο κ. Παπαγιαννακό-
πουλος - κι αυτό επειδή η ελληνική αγορά είναι 
μικρή. Τελικά όμως κάποια στιγμή αναθεώρησα, 
και πλέον θεωρώ ότι είτε το ένα έχει κάποιος, είτε 
το άλλο και τα δύο μπορεί να είναι αναπτυσσόμενα, 
καθώς υπάρχει περιθώριο για μεγάλη ανάπτυξη 
στην Ελλάδα. Σίγουρα ο συνδυασμός των δύο 
χρειαζόταν παλιότερα, ή μπορεί και τώρα, μέσα 
στην κρίση αυτή η διττή επιχειρηματική φύση να 
έδινε λύσεις, αλλά πραγματικά στην περίοδο που 
οι αγελάδες ήταν παχιές δεν χρειαζόντουσαν δυο 
εταιρίες».
Η «Παιχνιδοκασκευαστική» αρχικά ήταν βιοτεχνία 
που μετεξελίχθηκε σε εισαγωγική επιχείρηση που 
φέρνει στην Ελλάδα πληθώρα ευρωπαϊκών παιχνι-
διών, ενώ τώρα κάνει και παραγωγή στο εξωτερικό. 
Παρά το γεγονός ότι η εταιρία κάποια στιγμή στρά-
φηκε και στις εξαγωγές, αυτή την περίοδο ο 

τζίρος από το εξαγωγικό εμπόριο έχει ελαττωθεί και κυρίως η επιχείρηση επικεντρώνεται στην 
ελληνική αγορά. Όμως, όπως μας εξηγεί ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννακόπουλος, επειδή 
η επιχειρηματικότητα δεν σταματά ποτέ να αναζητά νέες κατευθύνσεις, η επι-
χείρηση προετοιμάζεται να βγει εκ νέου εκτός συνόρων με τους νέους 
κωδικούς που παράγει. Πρόκειται για μία γκάμα παιδικών 
πάνινων σκηνών, αλλά και διακόσμησης παιδικού 
δωματίου.
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Ελλάδα και μπορεί να επιβιώσει μια χαρά. Πριν από με-
ρικά χρόνια ερχόντουσαν σωροί από εισαγωγές. Τώρα 
όμως η διαφορά ευρώ/δολαρίου ανοίγει ευκαιρίες και 
μάλιστα εγώ βλέπω ότι θα βελτιωθεί ακόμη περισσότε-
ρο, δίνοντας κι άλλο χώρο στα ελληνικά προϊόντα, ή για 
να το πούμε και πιο γενικά, στα ευρωπαϊκά προϊόντα. 
Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να δημιουργηθούν νέες 
εταιρίες, αλλά οι ήδη υπάρχουσες σίγουρα θα μπο-
ρέσουν να κάνουν παραγωγές και να εκμεταλλευτούν 
αυτό που έλεγα για την ισοτιμία των νομισμάτων. Όπως 
όλοι γνωρίζουν το μεγάλο πρόβλημα των ευρωπαϊκών 
προϊόντων ήταν πάντα το θέμα της τιμής, η οποία με τη 
διαφορά ευρώ/δολαρίου γινόταν ακόμη πιο απαγορευ-
τική. Και κάπως έτσι πήραν κεφάλι τα «κινέζικα». Είναι 
απολύτως σαφές νομίζω ότι αν τα προϊόντα Ευρώπης 
και Κίνας κατάφερναν να βγουν στο ράφι στην ίδια τιμή, 
η Κίνα δεν θα είχε καμία ελπίδα. 

Δηλαδή εννοείτε ότι θα καταφέρει η Ευρώπη να 
αντιμετωπίσει το εργασιακό κόστος; Ή μήπως θα 
υπάρξουν άλλοι παράγοντες που θα ισοσκελίσουν 
αυτή τη διαφορά. Δηλαδή, θα μπορούσε ο 
καταναλωτής να εξισορροπήσει τη ζυγαριά των 
επιλογών του βάζοντας από τη μία τη χαμηλή τιμή 
της Κίνας και από την άλλη την υψηλή ποιότητα της 
Ευρώπης, συνεπικουρούμενη με τη διαφορά των 
νομισμάτων;

Θεωρώ ότι όταν η διαφορά της τιμής ενός κινέζικου 
και ενός ευρωπαϊκού προϊόντος βρίσκεται στο 50%, 
τότε ο καταναλωτής είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα 
πάει στο είδος από την Ασία. Όταν όμως η διαφορά 
τιμής πέσει στο 20%, τότε αυτομάτως ο παράγοντας 
«ποιότητα» εμφανίζεται ως πολύ πιο σημαντικός στον 
τρόπο με τον οποίο επιλέγει ο αγοραστής. Και μάλιστα 
πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου που οι ισοτιμίες θα βρε-
θούν και πάλι πολύ κοντά, αυτό θα μας δημιουργήσει 
ακόμη περισσότερες ευκαιρίες. Και μπορεί μεν το ερ-
γασιακό κόστος να είναι στην Κίνα πολύ χαμηλότερο, 
όμως τώρα άρχισε να πέφτει και στην Ευρώπη. Οπότε 
όλη αυτή η αλλαγή της εικόνας αναμένεται να δώσει 
ευκαιρίες και στις ευρωπαϊκές εταιρίες παραγωγής 
να αυξήσουν τον τζίρο τους.

Να επανέλθω λίγο στην κρίση. Θεωρείτε ότι αυτό 
που ακούγεται ως το «τέλος της κρίσης» θα δώσει 
κάποια ώθηση στην ελληνική αγορά; 

Κατά την άποψή μου το τέλος της κρίσης θα οριοθε-
τηθεί από τον χρόνο που θα χρειαστούμε για να απο-
πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε. Και το τέλος της 
κρίσης θα έρθει σταδιακά. Σκαλοπάτι - σκαλοπάτι. 
Όπως μπήκαμε στην κρίση σκαλοπάτι - σκαλοπάτι, 
έτσι και θα βγούμε. Τι εννοώ. Φόρους πληρώνουν 

Πείτε μας μία καλή στιγμή που θυμάστε απ’ όλα αυτά 
τα χρόνια που δραστηριοποιείστε στον επιχειρηματικό 
χώρο των παιχνιδιών.

Μία πολύ καλή στιγμή ήταν όταν το 1999 με 2000 τε-
λειώσαμε τις εργασίες στο ακίνητο του πρώτου κατα-
στήματος στη Δάφνη. Ήταν ένα όνειρο του πατέρα μου 
να μεγαλώσει η έδρα μας που άλλωστε τότε ήταν και 
το μοναδικό σημείο πώλησης που είχαμε. Επιπλέον 
τότε ήταν και η καλύτερη χρονιά μας, καθώς είχαμε 
γράψει τον υψηλότερο τζίρο μας.

Και η χειρότερη στιγμή;

Κατά παράξενο τρόπο ήταν το 2004. Το λέω αυτό επει-
δή τότε εν μέσω Ολυμπιάδας πουθενά δεν φαινόταν 
η επερχόμενη κρίση και δεν περίμενε κανείς ότι θα 
βρισκόμασταν στο ναδίρ. Περιέργως όμως εμείς τότε 
δεν πήγαμε καλά.

Δηλαδή στην κρίση πήγατε καλύτερα;

Κοιτάξτε, εμείς στην κρίση αντιδράσαμε ανάποδα απ’ 
ότι έκαναν οι άλλοι. Δηλαδή, αντί να αποεπενδύσουμε, 
επενδύσαμε. Και ρίξαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε 
πάνω στην εταιρία, γιατί βρήκαμε χώρο. Νιώσαμε 
περισσότερη εμπιστοσύνη στη δουλειά που κάνουμε, 
είχαμε και κάποια κεφάλαια το οποία επενδύσαμε 
και όλο αυτό μας «βγήκε». Πήραμε δηλαδή αρκετά 
μεγάλο μερίδιο από την αγορά και το αποτέλεσμα ήταν 
καλύτερο από αυτό που περιμέναμε όταν κάναμε το 
σχεδιασμό των κινήσεών μας. Αρκεί να σκεφθείτε 
ότι το 2011, δηλαδή βαθιά μέσα στην κρίση, εμείς 
ξεκινήσαμε να επεκτεινόμαστε και να φτιάχνουμε 
νέα καταστήματα.

Θα ήθελα λοιπόν 
να ρωτήσω κάτι 
συνδυαστικά. Όλοι 
συμφωνούμε ότι 
το κατασκευαστικό 
κομμάτι στην Ελλάδα 
έχει πλέον σχεδόν 
εκλείψει. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει το ίδιο 
και για την αγορά 
παιχνιδιών στην 
λιανική; Τι άποψη 
έχετε;

Καταρχάς πιστεύω 
ότι αυτή τη στιγμή 
έχει και το κατα-
σκευαστικό τμήμα 
λόγο ύπαρξης στην 
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όλες οι επιχειρήσεις. Είναι όμως διαφορετικό να 
σου ζητούν να πληρώσει σήμερα 100.000 ευρώ και 
διαφορετικό να σου τα ζητούν σε βάθος 10ετίας. 
Αυτό θα είναι το πρώτο σκαλοπάτι εξόδου από την 
κρίση. Το δεύτερο θα είναι να αλλάξει η ψυχολογία 
του καταναλωτή. Όταν ο καταναλωτής ξαναδεί τις 
αγορές ως διασκέδαση (και ειδικά των παιχνιδιών) 
τότε θα έχουμε και το δεύτερο σκαλοπάτι. Και αυτό 
είναι σε άμεση συνάρτηση με το πρώτο σκαλοπάτι 
που είπα. Είναι αλλιώς να έχεις μία δόση 1.000 
ευρώ και αλλιώς να έχεις μία δόση 200 ευρώ. 
Αν δηλαδή έχεις 800 ευρώ που σου περισσεύουν 
κινείσαι αλλιώς στην αγορά. Και δεν εννοώ ότι θα 
διοχετευτούν όλα σε αγορές παιχνιδιών. Η κατα-
νάλωση αφορά στο φαγητό, στον καφέ, στα ρούχα, 
στην υψηλή τεχνολογία, ή και στον παιδότοπο για 
τα παιδιά. Η αγορά είναι αλληλένδετη. Τη μία θα 
πάρει το ρούχο χρήματα από το χώρο του παιχνι-
διού, την επόμενη φορά όμως το παιχνίδι θα έχει 
τον πρώτο ρόλο απέναντι σε ένα παπούτσι ή ένα 
παντελόνι. Το πορτοφόλι του καταναλωτή είναι ένα, 
αυτό όμως που έχει σημασία είναι να περισσεύουν 
μέσα χρήματα. Και στην ουσία, η ανάπτυξη αυτή 
είναι. Το εμπόριο και ο ιδιωτικός τομέας.

Άρα η ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 
ρευστότητα. Πως την αντιμετώπισαν οι δύο εταιρίες 
που εκπροσωπείτε;

Θα πρέπει να καταστήσω σαφές, ότι οι δυο επιχει-
ρήσεις είναι τελείως διαφορετικές μεταξύ τους και 
άρα προσεγγίζουν τα πράγματα από εντελώς δια-
φορετικές γωνίες. Το χονδρεμπόριο και το λιανε-
μπόριο χρηματοδοτούνται τελείως διαφορετικά. 
Το λιανεμπόριο χρηματοδοτείται μέσα από 
τους προμηθευτές του, ενώ το χονδρεμπόριο 
απαιτεί ίδια ή τραπεζικά κεφάλαια. 

Ας πάμε λοιπόν στο 
χονδρεμπόριο.

Κοιτάξτε, οι εταιρίες που 
μέχρι τώρα δεν είχαν 
δικά τους κεφάλαια και 
λειτουργούσαν μόνο με 
τραπεζικά κεφάλαια είχαν 
το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
αγορά. Αυτές οι εταιρίες, ακόμη κι 
αν είχαν πολύ μεγάλο τζίρο, σημείωσαν 
έντονη πτώση μόλις έκλεισε η κάνουλα των 
τραπεζών. Οι εταιρίες από την άλλη που λειτουρ-
γούσαν έστω και κατά 50% με δικά τους κεφάλαια, 
κλονιστήκαν λιγότερο. Όσον αφορά τώρα το μέλλον 

εγώ βλέπω ότι η κάνουλα δεν πρόκειται να ανοίξει 
αυτομάτως, αλλά θα ανοίξει σταγόνα - σταγόνα. 
Και για να γίνει αυτό θα πρέπει πρώτα να αποδείξει 
μία εταιρία ότι γνωρίζει τη δουλειά της. Δηλαδή θα 
αλλάξει το παλαιό καθεστώς όπου κάποιος ακόμη 
και χωρίς πολλές γνώσεις μπορούσε να δουλέψει 
αρκεί να είχε χρήματα. Τώρα πρέπει να αποδειχθεί 
ότι υπάρχει γνώση πάνω στο αντικείμενο. Κι αυτό 
είναι κάτι που θα το αναζητήσει μία τράπεζα, καθώς 
δεν δίνει πλέον τα λεφτά «αέρα» όπως έκανε παλιό-
τερα. Ελέγχει όλο το προφίλ της εταιρίας, ελέγχει 
το business plan και τελικά καταλήγει να δώσει τα 
χρήματά της σε υγιείς εταιρίες. Βέβαια αυτό ση-
μαίνει ότι καμιά φορά τυγχάνουν χρηματοδότησης 
εταιρίες που δεν την έχουν και απολύτως ανάγκη, 
αλλά αυτή είναι μία αλλαγή του καιρού μας. Άλλω-
στε και οι τράπεζες ήταν ιδιαίτερα εγκλωβισμένες 
περιμένοντας τα Stress Test που ολοκληρώθηκαν 
πρόσφατα, οπότε ακόμη και να ήθελαν να κάνουν 
κάτι, δεν θα μπορούσαν. Τώρα όμως κι αυτό θα 
αλλάξει κάπως και από τη στιγμή που οι τράπεζες 
θα έχουν τα δικά τους κεφάλαια, θα μπορέσουν κι 
αυτές να λειτουργήσουν ως σωστές εμπορικές επι-
χειρήσεις των οποίων η δουλειά είναι να πουλήσουν 
χρήμα και να κερδίσουν απ’  αυτό. 

Αυτό πάντως που θα πρέπει να έχουμε στο μυα-
λό μας είναι ότι δεν είναι δυνατόν μία οικονομία 
η οποία έπεφτε σταδιακά για πέντε χρόνια, να 
επανέλθει μέσα σε ένα έτος. Θα χρειαστεί περισ-
σότερος χρόνος. Μπορεί να χρειαστούν και δέκα 

χρόνια, αλλά σίγουρα λειτουργούμε πλέον 
με διαφορετικό τρόπο και εμείς ως επι-

χειρηματίες, αλλά και ως άνθρωποι.



Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο ΣΕΒΠΠΑ σε συνεργασία με 
την TIE (Toys Industries of Europe) διοργάνωσε ένα σημαντι-
κότατο σεμινάριο γύρω από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 48 του 
2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. Η διοργάνωση 
του συνεδρίου που έγινε στο πλαίσιο της εκστρατείας για 
την εκπαίδευση σχετικά με τη νέα Οδηγία, τελούσε υπό την 
αιγίδα και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
πραγματοποιήθηκε σε 11 διαφορετικές χώρες.

Το αποτέλεσμα του συνεδρίου βρίσκεται σταχυολογημένο 
στο κείμενο που ακολουθεί, το οποίο έχει γραφτεί με τη 
μορφή ερωτοαπαντήσεων, έτσι ώστε να είναι εύχρηστο, 
κατανοητό και να καταφέρει με αυτό τον τρόπο να μεταφέ-
ρει νοητά στην αίθουσα διεξαγωγής του Συνεδρίου, όλους 
εκείνους που δεν κατάφεραν να παραβρεθούν εκεί. 

Επιπλέον θεωρούμε ότι η μορφή του κειμένου το κάνει 
ιδιαίτερα χρηστικό, ακόμη και για εκείνους που παρακο-
λούθησαν το συνέδριο, καθώς ο οδηγός αυτός περιέχει όλα 
όσα θα πρέπει να γνωρίζει κάθε επιχείρηση του κλάδου για 
την ασφάλεια των παιχνιδιών και δίνει τη δυνατότητα σε 
κάθε συνάδελφο να ανατρέχει σε αυτόν και να παίρνει μια 
έγκυρη απάντηση.

Θεωρούμε ότι θα αποτελέσει ένα πλήρες βοήθημα για να 
κατανοήσετε τις νέες αλλαγές και να λάβετε ένα σύνολο 
πληροφοριών, προκειμένου το κείμενο αυτό να 
αποτελέσει το εργαλείο που θα σας βοηθήσει 
να οργανώσετε πληρέστερα τις 
επιλογές σας σε ότι αφορά στα παι-
χνίδια που κατασκευάζετε, εισάγετε 
ή εμπορεύεστε.

Οδηγός
για ασφαλή
παιχνίδια

Εκστρατεία της 
Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε 11 
διαφορετικές χώρες
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Όχι στην οριζόντια φορολόγηση των ακινήτων

Μόλις πρόσφατα, σε έρευνα της εταιρίας συμβούλων ακίνητης περιουσίας GLP Values, η 
χώρα μας κατετάγη πρώτη ανάμεσα σε όλες τις χώρες του Δυτικού κόσμου, στην επιβάρυν-
ση της κατοχής ακίνητης περιουσίας. Μάλιστα ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιήθηκε για 
τα χρήματα που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων, ήταν «εξωπραγματικά». Και 
τα εξωπραγματικά αυτά χρήματα καλούνται να τα πληρώσουν όχι μόνο οι ιδιώτες, χάνοντας 
εισόδημα που θα μπορούσαν να καταναλώσουν, αλλά και οι επιχειρήσεις (και κυρίως οι μι-
κρομεσαίες) οι οποίες αυτή τη περίοδο βρίσκονται στη χειρότερη στιγμή τους όσον αφορά 
στη ρευστότητα.
Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν-
δέσμου αποφάσισε να απευθύνει στον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη επιστολή, 
ως ύστατη προσπάθεια να τον πείσει ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου των παιχνιδιών, πολύ 
απλά, δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος του ΕΝΦΙΑ.
Ακολουθεί η επιστολή του ΣΕΒΠΠΑ προς τον κ. Γκίκα Χαρδούβελη.

Αγαπητέ κ. Υπουργέ,

Για ακόμη μία φορά δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε άλλη 
μία φορολογική επιβάρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
τις οποίες ναι μεν όλοι αποκαλούν «ραχοκοκαλιά της Οι-
κονομίας» την ίδια στιγμή όμως όλοι αδιαφορούν για τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Το να σας αναφέρουμε εδώ τα 
καθημερινά εμπόδια της επιχειρηματικότητας είναι χάσιμο του 
πολύτιμου χρόνου σας. Πιστεύουμε ότι τα γνωρίζετε. Κι όμως 
δεν φαίνεται να τα λαμβάνεται υπόψη σας. Συνεχίζετε να φορο-
λογείτε βάναυσα τους επιχειρηματίες (μόλις πρόσφατα ο κύρι-
ος Μίχαλος απευθυνόμενος σε εσάς στη Θεσσαλονίκη τόνισε ότι 
η συνολική φορολογία των επιχειρηματιών φτάνει στο 50%). 
Εξακολουθείτε να μην μας προσφέρετε ένα σταθερό φορολογικό 
σύστημα καθώς εκδίδετε καθημερινά νέες εγκυκλίους φορο-
λογικού περιεχομένου, ενώ την ίδια στιγμή, με την επιβολή 
του ΕΝΦΙΑ, δώσατε ακόμη ένα χτύπημα στους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες, και συγκεκριμένα στους Έλληνες Κατασκευα-
στές Παιχνιδιών οι οποίοι σαν να μην έφτανε ο υπέρμετρος 
ανταγωνισμός που προέρχεται από το εξωτερικό, θα καταλή-
ξουν από τα τέλη Σεπτεμβρίου να θυσιάσουν και τα τελευταία 
ψήγματα ρευστότητας που έχουν για να εξοφλήσουν τον άδικο 
φόρο ακινήτων που έχει επιβάλει η κυβέρνηση σας. 
Κύριε Υπουργέ, συντασσόμαστε απόλυτα με την άποψη που λέει 
ότι η  φορολόγηση των ακινήτων θα πρέπει να σχετίζεται με την 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Δεν είναι δυνατόν 
να φορολογείται 

οποιοδήποτε 
ακίνητο που δεν 

αποφέρει εισόδημα. 
Κάτι τέτοιο είναι 

άδικο και παραβιάζει 
βάναυσα την βασική 

συνταγματική αρχή 
της πληρωμής 

φόρων ανάλογα 
με την φοροδοτική 

ικανότητα των 
πολιτών.

«

«



ικανότητα δημιουργίας προσόδου. Δεν είναι δυνατόν 
να φορολογείται οποιοδήποτε ακίνητο που δεν απο-
φέρει εισόδημα. Κάτι τέτοιο είναι άδικο και παραβιάζει 
βάναυσα την βασική συνταγματική αρχή της πλη-
ρωμής φόρων ανάλογα με την φοροδοτική ικανό-
τητα των πολιτών. Την ίδια στιγμή όμως θεωρούμε 
ότι είναι επίσης άδικο να μην υπάρχει καμία μέρι-
μνα για τα ακίνητα που προορίζονται για επιχει-
ρηματική ή επενδυτική δραστηριότητα. Η οριζόντια 
φορολόγηση όλων των ακινήτων ανεξάρτητα από 
τη χρήση του ακινήτου δημιουργεί σοβαρά εμπόδια 
στην επιχειρηματικότητα και τη δυνητική επένδυση. 
Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υιοθε-
τηθεί ένας χαμηλότερος συντελεστής φορολόγησης 
(για παράδειγμα 0,5) για χώρους παραγωγής 
και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών. Και αυτό, 
να ισχύσει και για τα μισθωμένα, αλλά και για τα 
ιδιόκτητα ακίνητα. 
Επιπλέον, θεωρούμε ότι είναι άδικο να μην λαμβά-
νεται υπόψη το γεγονός ότι ένα ακίνητο δεν ανήκει 
εξ’ ολοκλήρου στον φορολογούμενο από τον οποίο 
του ζητάτε να καταβάλει τον φόρο κατοχής, καθώς 
αυτό μπορεί να οφείλεται σε δάνειο ή σε κάποια άλλη 
υποχρέωση. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει 
κάποια μείωση του φόρου κατ’ αναλογία με την 
ύπαρξη δανειακής επιβάρυνσης.
Όλα τα παραπάνω δεν τα σκεφτόμαστε επειδή θέ-
λουμε να «γλιτώσουμε» τον φόρο και να τον «φορ-
τώσουμε» σε κάποιους άλλους. Άλλωστε ως ιδι-
ώτες θα καταβάλουμε τον φόρο που μας αναλογεί 
όπως τον έχετε σχεδιάσει. Πιστεύουμε ωστόσο, ότι 
σε μία εποχή όπου η επιχειρηματικότητα πρέπει 
να στηρίζεται ώστε να απορροφήσει την υπέρμετρη 
ανεργία που έχει δημιουργηθεί στην κοινωνία μας, 
δεν είναι δυνατόν να τοποθετείται στις επιχειρήσεις 
νέο φορολογικό άγος, το οποίο το μόνο που θα κα-
ταφέρει είναι να τις αποστραγγίξει οικονομικά και 
άρα να καθυστερήσει την ανάκαμψη τους και κατ’ 
επέκταση και την ανάκαμψη της Οικονομίας στο σύ-
νολό της.
Με αυτές τις σκέψεις σας δηλώνουμε ότι είμαστε 
έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας προκειμένου να 
βρούμε κάποια λύση πάντα με γνώμονα το συμφέ-
ρον της ελληνικής Οικονομίας και των Κατασκευ-
αστών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών τους 
οποίους και εκπροσωπούμε.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη 
με τον

Πρόεδρο του 
ΚΕΠΕ

Νίκο Φίλιππα

Η Ελλάδα χρειάζεται  
μία «βεντάλια»  

δράσεων
«Σε έναν κόσμο που αλλάζει με τεράστιες ταχύτητες  

και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, η καθυστέρηση,  
η αναβλητικότητα και η ακινησία θα οδηγήσουν με μεγάλη βεβαι-

ότητα σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση  
του βιοτικού μας επιπέδου».

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) αποτελεί ένα βασικό think tank, από το οποίο ξεκινούν 
ή και καταλήγουν πολλές από τις κυβερνητικές σκέψεις πολιτικής. Οι προτάσεις πολιτικής ελέγχονται για την ορθότητά 
τους, με τη χρήση ευρέως αποδεκτών διεθνώς υποδειγμάτων και πρακτικών και όπου απαιτείται πραγματοποιείται 
επανασχεδιασμός. 
Το ΚΕΠΕ διεξάγει εφαρμοσμένες αναλύσεις σε δεκάδες θέματα της ελληνικής οικονομίας και παρέχει στην εκάστοτε 
κυβέρνηση, υπηρεσίες μελετών για θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Λίγο πριν λοιπόν το τέλος της 
παρουσίας της Τρόικας στη χώρα μας όπως την ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, θεωρήσαμε ιδιαίτερα σημαντικό να 
μιλήσουμε με τον Πρόεδρο και Επιστημονικό Διευθυντή του ΚΕΠΕ, Καθηγητή κ. Ν.Φίλιππα. 

Θα βγούμε στις αγορές; Θα καταφέρουμε να 
καλύψουμε τα 9 δισ. που έχουν γραφεί στον 
προϋπολογισμό του 2015;

Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές έχει ήδη πραγμα-
τοποιηθεί σε πιλοτικό επίπεδο και μάλιστα, δεδομένων 
των συγκυριών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Η ομαλή 
χρηματοδότηση της Ελλάδας από τις αγορές είναι ένας 
πολύ σημαντικός στόχος, που θα επισφραγίσει την 
οριστική έξοδο της χώρας μας από την κρίση και θα 
βοηθήσει στην μελλοντική ανάπτυξη. 

Ο σχεδιασμός για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού 
θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένος και μπορούμε ως 
χώρα να προτάξουμε ρεαλιστικές εναλλακτικές σε κάθε 
σενάριο, είτε για παράδειγμα διασφαλίσουμε εναλλα-
κτική γραμμή χρηματοδότησης, είτε να καλύψουμε τις 
δανειακές ανάγκες της οικονομίας εξ ολοκλήρου από τις 
αγορές. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με χαμηλά επιτόκια. 
Στην παρούσα όμως συγκυρία, προέχει η οικονομική 
και πολιτική σταθερότητα για τη χώρα, η έξοδος στις 
αγορές δεν είναι αυτοσκοπός – και αυτό γιατί τα πρώτα 
δύο στοιχεία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη. 



diafimais
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Και τελικά επί της ουσίας τι θα γίνει;  
Θα πετύχουμε τα επιτόκια που θέλουμε;

Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα ζητήματα που παραμένουν 
ακόμα ανοιχτά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Για πα-
ράδειγμα, έχουμε μείνει πίσω σε σημαντικές μεταρρυθ-
μίσεις των θεσμών και στις αποκρατικοποιήσεις και οι 
αγορές μετά την κρίση του 2007 κοιτάζουν τα πράγματα 
επί της ουσίας. Αυτή τη στιγμή οι αγορές διαβλέπουν τον 
αυξημένο πολιτικό κίνδυνο, αλλά αναγνωρίζουν την ίδια 
στιγμή ότι έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ τα μακροοικο-
νομικά μας. Επιπλέον, βλέπουν ότι ο πολιτικός κόσμος 
δεν είναι ενωμένος σε ένα κοινό στόχο για την επόμενη 
μέρα και θεωρούν ότι δύσκολα θα προχωρήσουν κάποιες 
μεταρρυθμίσεις που απαιτούν συναίνεση. 
Τόσο το πολιτικό σύστημα, όσο και η ίδια η κοινωνία 
οφείλουν να υπερβούν ξεπερασμένες έννοιες, όπως 
«μνημόνιο - αντιμνημόνιο», γιατί με αυτό τον τρόπο 
χάνουν την ουσία. Και η ουσία είναι ότι σε έναν κόσμο 
που αλλάζει με τεράστιες ταχύτητες και προσαρμόζεται 
στα νέα δεδομένα, η καθυστέρηση, η αναβλητικότητα 
και η ακινησία θα οδηγήσουν με μεγάλη βεβαιότητα σε 
ακόμα μεγαλύτερη μείωση του βιοτικού μας επιπέδου.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η σύ-
γκριση της χώρας μας με την Πορτογαλία, με την οποία 
σε γενικές γραμμές κινούμασταν πάντα στα ίδια επίπεδα, 
αλλά η Ελλάδα ήταν σε ελάχιστα καλύτερη θέση. Πλέον, 
η Πορτογαλία δανείζεται με επιτόκιο περίπου 2,5% υψη-
λότερο από τη Γερμανία ενώ η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εάν 
έβγαινε στις αγορές θα δανειζόταν με 8,5% επιτόκιο, το 
οποίο είναι υπερβολικά υψηλό. Το στοιχείο αυτό δείχνει 
ότι η Πορτογαλία έκανε πιο αποτελεσματικά τις απαιτού-
μενες μεταρρυθμίσεις, προχώρησε με επιτυχία με τις 
αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες έφτασαν το 2012 στα €8,5 
δισ.. Και όταν συζητάμε για αποκρατικοποιήσεις, πρέπει 
να καταλάβουμε όλοι μας ότι η σημασία τους είναι πολύ 
μεγάλη. Οι αποκρατικοποιήσεις δεν είναι απλώς χρήματα 
που μπορεί να πάρει η χώρα για να μειώσει το χρέος ή 
να τα χρησιμοποιήσει σε κοινωνικές παροχές. Οι απο-
κρατικοποιήσεις συνδέονται άμεσα με νέες επενδύσεις, 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών και βεβαίως δημιουργούν 
θέσεις απασχόλησης που τις έχουμε ανάγκη. 
Ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα, που αγγίζει το 
σύνολο της ελληνικής επιχειρηματικότητας και κυρίως 
τη διασύνδεση της οικονομίας μας σε όρους διεθνούς 
εμπορίου και τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, είναι η 
επιτυχημένη, όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος, 
παραχώρηση των προβλητών του ΟΛΠ στην COSCO. 
Με το λιμάνι του Πειραιά το 2013 να είναι το ταχύτερα 
αναπτυσσόμενο λιμάνι του κόσμου και να καθίσταται 
πλέον το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου.
Φανταστείτε τώρα, να είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της αποκρατικοποίησης του ΟΛΠ και του ΟΛΘ και ο 
σιδηρόδρομος και να υπήρχε μία γραμμή η οποία σε 
συνεργασία και με άλλες χώρες, να πήγαινε στην Κε-
ντρική Ευρώπη, Τότε η Ελλάδα θα γινόταν ουσιαστικός 
διαμετακομιστικός κόμβος από την Ασία, μέσω της 
διώρυγας του Σουέζ για όλη την Κεντρική Ευρώπη και 
μάλιστα με πληθώρα παράπλευρων θετικών ωφελειών 
για την οικονομία και την κοινωνία. Όσο μακρινό και εάν 
ακούγεται αυτό, θα είχε πολύ θετικό αποτέλεσμα και οι 
αγορές θα ήταν θετικότερες εάν έβλεπαν να προχωράει, 

έστω και αργά. Ενώ ακόμα και σήμερα πολλές επενδύ-
σεις καθυστερούν από τη γραφειοκρατία. 

Κοιτάξτε όμως. Με αυτό που μου περιγράψατε, δεν 
μπορώ να μην θυμίσω ότι η χώρα μας προσπαθεί 
να ανταγωνιστεί -ή για να το πω πιο σωστά, 
εξωθείται να ανταγωνιστεί- την Γερμανία και τις 
άλλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης που έχουν 
να αντιμετωπίσουν μόνο χερσαίες μετακινήσεις, 
όταν εμείς η μοναδική σύνδεση που έχουμε με την 
Ευρώπη είναι με πλοία. Είναι παράλογο να ζητείται 
κάτι τέτοιο, κι όμως ζητείται!

Αυτό είναι σε ένα βαθμό σωστό και συνιστά σε όντως 
υποβάλλουσες προσδοκίες. Μια ολοκληρωμένη στρατη-
γική, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να χαραχθεί σε τρία 
επίπεδα από την πλευρά μας. Πρώτον αυτόνομα, δηλαδή 
σαν μια χώρα που δε θα ήταν μέλος της Ευρωζώνης. Στην 
θεωρητική αυτή περίπτωση, θα έπρεπε να καταρτίσουμε 
ένα σχέδιο ανάπτυξης για τη χώρα μας και να ορίσουμε 
τις επιμέρους στρατηγικές μας σε όλα τα καίρια ζη-
τήματα. Δεύτερον, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που 
απορρέουν από τη συνύπαρξη μας στο ενιαίο νόμισμα, 
το ευρώ και τρίτον κατανοώντας ότι βρισκόμαστε σε έναν 
κόσμο που τρέχει με μεγάλες ταχύτητες και εμείς δεν 
μπορούμε να μένουμε στάσιμοι, αλλά να προχωρήσουμε 
τάχιστα με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. 
Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απολύτως βέβαιο ότι αν 
δεν «τρέξουμε», το βιοτικό μας επίπεδο θα μειωθεί και 
άλλο. Κι αυτό που λέω έχει να κάνει με την ταχύτητα 
που «τρέχουν» άλλες χώρες, όχι μόνο όπως τα BRICs 
(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα) αλλά και άλλες όπως 
η Νιγηρία, η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες, η 
Μογγολία, όλες αυτές οι «νέες δυνάμεις», όσον αφορά 
τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, και βέβαια μην ξεχνάμε 
την Τουρκία. 
Η γειτόνισσα μας έχει ξεπεράσει τα 32 εκατομμύρια 
επισκέπτες και μάλιστα κατά πολύ. Τα καταστήματα στην 
Κωνσταντινούπολή το Σαββατοκύριακο είναι ανοιχτά 
μέχρι αργά. Αυτό γιατί το λέω; Διότι δεν μπορεί η χώρα 
μας να έχει αντιφατικούς στόχους. Δεν μπορούμε δη-
λαδή «να θέλουμε να μειωθεί η ανεργία, αλλά να μην 
κάνουμε επενδύσεις» ή «να θέλουμε να γίνει η χώρα 
μας τουριστικός προορισμός, αλλά να μην θέλουμε 
ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές». Αυτά είναι λίγο 
αντιφατικά. Αν δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε το παρα-
γωγικό μοντέλο της οικονομίας, θα πρέπει να δούμε τα 
πράγματα διαφορετικά. 

Όταν μιλάτε για μεταρρυθμίσεις, σε ποιές 
αναφέρεστε; Σκέπτεστε για παράδειγμα τις δύσκολες 
(κατώτατος μισθός, ασφάλιση, ωράριο, ομαδικές 
απολύσεις) ή μήπως υπάρχουν και κάποιες 
περιφερειακές μεταρρυθμίσεις που καθυστερούν;

Κοιτάξτε, στις κοινωνίες υπάρχει ένα σφάλμα, αυτό 
του «Status Quo», δηλαδή αυτό που απλά λέω «ακι-
νησία». Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει εισέλθει πολλά 
χρόνια τώρα σε μία φάση ακινησίας. Στην κατάσταση 
αυτή οποιοσδήποτε θέλει να αλλάξει κάτι, βρίσκεται 
απέναντι σε δυνάμεις που δεν θέλουν καμία αλλαγή. 
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Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν γίνει πάρα πολλά θετικά 
βήματα, αλλά απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια αυτή τη 
χρονική στιγμή, ώστε οι θυσίες της κοινωνίας να έχουν 
ανταποδοτικότητα. Η ελληνική κοινωνία θέλει να δει τους 
κόπους και τις θυσίες της να μετατραπούν σε ανάπτυξη, 
που θα καταμεριστεί ως κοινωνικό μέρισμα. Το πρώτο 
βήμα έχει γίνει, η χώρα μας μετά από 6 χρόνια ύφεσης 
επέστρεψε στην ανάπτυξη, και μάλιστα με τις δικές της 
δυνάμεις, χωρίς χρηματοδότηση.

Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αποδεικνύεται και πάλι ότι 
το ασφαλιστικό παραμένει ζήτημα στις συζητήσεις με 
την τρόικα. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω την εξής 
ερώτηση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες εδώ και καιρό 
ζητούν να τους επιτραπεί να έχουν ελεύθερη επιλογή 
κλάσης στον ΟΑΕΕ. Πως το βλέπετε εσείς;

Θα έλεγα ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ, πιστεύω ότι 
πρέπει να υπάρχει ευελιξία, και βεβαίως όπου υπάρχει 
δυνατότητα να υποστηρίζονται οι προσωπικές επιλογές 
των πολιτών. Ιδίως εάν σκεφτούμε ότι ένας εργαζόμενος 
σήμερα καλείται να χρηματοδοτήσει τη σύνταξη των 
γονιών του και να αποταμιεύσει ταυτόχρονα για τη συ-
νταξιοδότησή του. 

Γιατί λοιπόν δεν γίνεται αυτό; Θα επιτρέψει στους 
ασφαλισμένους να αρχίσουν να πληρώνουν 
τουλάχιστον τα τρέχοντα. Με τα τρέχοντα ο 
Οργανισμός λειτουργεί. Ενώ παράλληλα εν αναμονή 
της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών δεν 
πλήρωσε άνθρωπος επί δίμηνο.

Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πρόβλημα όμως είναι ακόμη 
μεγαλύτερο αν σκεφτεί κανείς και την αξία των χρημάτων 
που καταβάλει στον ΟΑΕΕ, ή και σε άλλα ταμεία. Είναι 
ανταποδοτικά; Όχι βέβαια. Τα χρήματα που πληρώνουμε 
πολλοί στην κοινωνία κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα 
πάρουμε ποτέ πίσω. 

Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Στη ρευστότητα. 
Εξακολουθεί να είναι τεράστιο πρόβλημα. Πιστεύετε 
ότι το 2015 θα φέρει κάτι που να αλλάξει την 
καθημερινότητα του επιχειρηματία προς το καλύτερο;

Κοιτάξτε, η χώρα μας έχει αυξημένο κίνδυνο χώρας 
(country risk), γεγονός που οδηγεί σε υψηλά επιτόκια 
και υψηλές απαιτούμενες αποδόσεις. Αυτό όμως οδη-
γεί σε πτώση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων 
(ακίνητα, μετοχές κ.α.) και των επιχειρήσεων. Αυτό που 
χρειαζόμαστε λοιπόν ως χώρα είναι να πετύχουμε κοι-
νωνική συναίνεση για να μειώσουμε το country risk. Η 
πολιτική και κοινωνική συναίνεση είναι νομίζω ο λόγος 
που οι άλλες χώρες που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα 
χρηματοδότησης, κατάφεραν να βγουν ταχύτερα. Ο 
λόγος λοιπόν ήταν ότι δεν υπήρξαν έντονες διαφωνίες 
ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία. Αυτό 
αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στην τρέχουσα συγκυρία, 
που η χώρα μας βρίσκεται κοντά στην έξοδο, από τη 
μακρόχρονη κρίση και την επιτυχή επιστροφή στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 

Και τελικά, το να βγούμε από το μνημόνιο 
θα βελτιώσει το country risk, ή οι αγορές θα 
συνεχίσουν να μας τιμωρούν;

Εγώ πιστεύω ότι αν βγούμε από το μνημόνιο, με μεταρ-
ρυθμίσεις θα μας υποδεχθούν οι αγορές πολύ θετικά. Για 
παράδειγμα: αν προχωρούσαν το Ελληνικό, τα λιμάνια, τα 
ιδιωτικά αεροδρόμια τότε οι αγορές θα μας δάνειζαν με 
ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια 
-παρά τα λάθη ή τις όποιες αστοχίες- έχει γίνει σοβαρό 
«νοικοκύρεμα» του δημόσιου τομέα.
Αν προσπαθήσουμε να βγούμε στις αγορές, απλά και μόνο 
για να βγούμε, ή με «εκφοβισμούς» ή χωρίς ολοκληρω-
μένη στρατηγική, τότε η έξοδος δε θα έχει επιτυχία. Ιδίως 
στην παρούσα συγκυρία που ο πολιτικός κίνδυνος είναι 
το μεγαλύτερο εμπόδιο. 
Φανταστείτε ότι εάν δεν ήμασταν στην Ευρωζώνη, ώστε να 
έχουμε πίσω μας μία κάλυψη για να βγούμε στις αγορές 
(μία πιστοληπτική γραμμή χρηματοδότησης για παρά-
δειγμα) και να έχουμε προστασία, τότε οι αγορές θα ήταν 
αδυσώπητες. Αν από την άλλη θέλουμε την πλήρη αυτο-
νομία μας (θα την πληρώναμε μεν με κάποιο υψηλότερο 
επιτόκιο), θα έπρεπε να είχαμε πραγματοποιήσει τις με-
ταρρυθμίσεις στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως. 

Ξέρετε όμως τί γίνεται με τις μεγάλες επενδύσεις; 
Μπορούν μεν να απορροφήσουν μερικές χιλιάδες 
εργαζομένων όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 1,2 
εκατομμύριο ανέργους. Οι ΜμΕ από την άλλη, 
που είναι 200.000, αν προσλάβουν από έναν 
εργαζόμενο, αυτομάτως θα υπάρξει μία δραματική 
κάμψη της ανεργίας...

Η Ελλάδα όμως χρειάζεται μία «βεντάλια» δράσεων. Στον 
τουρισμό για παράδειγμα χρειάζονται ορισμένες μεγάλες 
επενδύσεις από ισχυρά παγκόσμια brand names και αυτό 
μπορεί στη συνέχεια να δημιουργήσει μία «συμπεριφορά 
αγέλης» και να φέρει κι άλλες μικρότερες επενδύσεις για 
τη στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων. Συμφωνώ μαζί 
σας, ότι οι παραγωγικές και εξαγωγικές ΜμΕ θα πρέπει 
να υποστηριχθούν για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Για τη ρευστότητα όμως; Τί λέτε;

Οι τράπεζες πρέπει επιτέλους τώρα που έχουν ανακεφα-
λαιοποιηθεί να διαδραματίσουν το ρόλο τους, δηλαδή τη 
χρηματοδότηση των υγειών και εξαγωγικών επιχειρήσε-
ων. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, στις «καλές 
εποχές» οι τράπεζες έδιναν υπερβολική ρευστότητα, με 
σημαντικά κέρδη για τις ίδιες, την οποία όμως ρευστό-
τητα το σύστημα δεν χρειαζόταν. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 
να δημιουργηθούν «φούσκες». Εντούτοις, τώρα που το 
σύστημα χρειάζεται ρευστότητα, ακόμη και σε καλές και 
επιτυχημένες επιχειρήσεις, οι τράπεζες δεν προσφέρουν 
κεφάλαια.
Σήμερα γίνεται προσπάθεια απορρόφησης κονδυλίων 
της Ε.Ε. και της ΕΤΕΠ, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης επι-
διώκει την αποδέσμευση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ. 
ετησίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (EBRD). 
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Η εικόνα των Μικρομεσαίων
Σε χειρότερη θέση σε σχέση με το μέσο όρο 
της ΕΕ, βρέθηκαν δυστυχώς το 2013 οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας, σύμφωνα 
με τα ετήσια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Όπως ανακοίνωσε το Βιοτεχνικό Επιμε-
λητήριο της Αθήνας (ΒΕΑ) η Ελλάδα παρου-
σίασε επιδείνωση σε μία σειρά δεικτών: Στην 
απασχόληση, στον αριθμό των επιχειρήσεων, 
αλλά και στην προστιθέμενη αξία τους. Συγκε-
κριμένα, η χώρα μας έχασε 27% των θέσεων 
απασχόλησης που δημιουργούσαν οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, 33% της προστιθέμενης 
αξίας που παρήγαγαν, ενώ μία στις τέσσερις 
επιχειρήσεις που υπήρχαν το 2008 έχει κλείσει.
Ως θετικό σημείο της ετήσια έκθεσης θα μπο-
ρούσε να υπολογιστεί το γεγονός ότι σχετι-
κά με τις επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων στις οικονομίες της ΕΕ, οι ελληνικές 
παρουσίασαν ανάκαμψη, αλλά κι αυτή είναι 
άνιση και δεν ακολουθεί ακόμη μια σταθε-
ρή τροχιά. Επίσης από τα στοιχεία ξεχωρίζει 
μία βελτίωση σε κάποια μεγέθη σε σύγκριση 
με το 2008. Δηλαδή και ο αριθμός των ΜμΕ 
αλλά και η προστιθέμενη αξία τους έχει επα-
νέλθει πάνω από τους προ κρίσης αριθμούς, 
δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους απα-
σχολούμενους σε αυτές, οι οποίοι είναι κατά 
2,8% λιγότεροι απ’ ότι ήταν το 2008. 
Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι το 2013 η 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας μετρήθηκε 
στο +1,1%, ωστόσο το μέγεθος αυτό εξακο-
λουθεί να είναι χαμηλότερο από τον ρυθμό 
αύξησης των προηγούμενων ετών: Ήταν 1,5 
% το 2012 και 4,2 % το 2011.

Επιπλέον, ο αριθμός των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,9% και το μέ-
γεθος του εργατικού δυναμικού τους κατά 
0,5% κι αυτό λόγω της αδύναμης γενικά οι-
κονομικής ανάπτυξης και της μείωσης του 
πληθωρισμού στην οικονομία της Ε.Ε.. Επί-
σης η χώρα μας κατατάσσεται σε χειρότερη 
θέση σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ στον 
πίνακα Επισκόπησης Επιδόσεων ΜμΕ (SME 
Performance Review), σε σχέση με όλους 
τους επί μέρους δείκτες: δεύτερη ευκαιρία, 
διεθνοποίηση, πρόσβαση στη χρηματοδότη-
ση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περι-
βάλλον, δεξιότητες, επιχειρηματικότητα.
Από την άλλη, όπως τονίζει η έκθεση, η Ελλά-
δα εξακολουθεί να μην εκπονεί μελέτες για τις 
επιπτώσεις των νομοθετικών παρεμβάσεων 
και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις κι έτσι πολλά στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν αντλη-
θεί από τη βάση δεδομένων του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ 
και των έρευνές του.
Εν γένει πάντως για την ελληνική οικονομία 
η έκθεση σημειώνει ότι οι προοπτικές ανά-
καμψης είναι αναιμικές και υπογραμμίζεται η 
αναγκαιότητα να ληφθούν περαιτέρω μέτρα 
για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων και για την τόνωση της οικονομίας.

Doing Business
Φιλικότερη προς το επιχειρείν, σε σχέση με 
έναν χρόνο νωρίτερα, αλλά σε καμία περί-
πτωση μία χώρα που να είναι μαγνήτης των 
επενδύσεων, θεωρείται η Ελλάδα σύμφωνα 

Doing  Business  
MμΕ στην ΕΕ

2μελέτες  
αποτυπώνουν  

την επιχειρηματικότητα



με την μελέτη Doing Business 2015 που εκ-
πονεί κάθε χρόνο η Παγκόσμια Τράπεζα. 
Η οικονομίας μας καταλαμβάνει πλέον την 
61η θέση μεταξύ 189 κρατών ως προς το 
επενδυτικό της περιβάλλον, όταν πέρσι 
βρισκόταν στην 72η θέση και το 2012 στην 
100η.
Ωστόσο, η ελληνική οικονομία εξακολου-
θεί να έχει «γκρίζες ζώνες» στο επιχειρείν, 
οι οποίες κρατούν τη χώρα στην προτε-
λευταία θέση μεταξύ των κρατών της Ευ-
ρωζώνης, με μόνη χειρότερη την Κύπρο. 
Για να κερδίσει τις 11 θέσεις βελτίωσης, η 
Ελλάδα -μέσα στην περίοδο 2013-2014- 
προχώρησε σε 21 μεταρρυθμίσεις που 
ως στόχο είχαν τη βελτίωση του επιχειρη-
ματικού περιβάλλοντος, πολύ κοντά στον 
γενικό μέσο όρο που ήταν 22 μεταρρυθμί-
σεις. Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι η 
Ελλάδα -όπως εξηγεί η έκθεση- έχει κάνει 
τη μεγαλύτερη πρόοδο όσον αφορά στις 
διαδικασίες έναρξης μιας νέας επιχείρη-
σης, αλλά και στη διευκόλυνση της δήλω-
σης της ακίνητης περιουσίας. Ειδικά στην 
τελευταία κατηγορία κερδίσαμε 45 θέσεις 
στη σχετική κατάταξη, κυρίως χάρη στη 
μείωση του φόρου μεταβίβασης από 10% 
σε 3%. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η 
βελτίωση της ελληνικής θέσης στον τομέα 
της προστασίας των επενδυτών, όπου 
από την 80η θέση πέρσι καταταχθήκαμε 
στην 62η. Επίσης, την καλύτερη επίδοση η 
Ελλάδα την κατέγραψε στον τομέα του δι-
ασυνοριακού εμπορίου, όπου βρεθήκαμε 
στην 48η θέση.

Τα αρνητικά σημεία
Στην κορυφή των προβλημάτων της Ελλά-
δας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα 
παραμένει η πολύ αργή δικαστική επίλυση 
επιχειρηματικών διαφορών, η πολύπλοκη 
μεταβίβαση ακινήτων, καθώς επίσης και 
η πτωχευτική διαδικασία. Όπως τονίζεται 
έχουμε ακόμη πολύ δρόμο όσον αφορά 
στην ελευθερία σύναψης συμβολαίων, 
καθώς διατηρούμε υψηλό αριθμό περιορι-
σμών (επτά συνολικά), ενώ για να ολοκλη-
ρωθεί στη χώρα μας μία δικαστική διαμά-
χη χρειάζεται κατά μέσο όρο 1.580 ημέρες 
(δηλαδή κάτι περισσότερο από 4 χρόνια) 
όταν στην Τυνησία χρειάζονται μόλις 565 
ημέρες.
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Γραμματέα Δημήτρη Δενέγρη που 
είναι αναπληρωματικό μέλος. Στόχος των 

μελών που απαρτίζουν την επιτροπή είναι η προστασία 
των νέων αλλά και η εγρήγορση των γονέων γύρω από 
τους κινδύνους που ενδέχεται να κρύβονται πίσω από 
τις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες, αλλά και 
κάποια προϊόντα κυρίως υψηλής τεχνολογίας.

Η επιτροπή βάσει του σχεδιασμού της -και όπως μας 
ενημέρωσε η κυρία Άννα Ρούτση, Ειδική Επιστήμονας 
του Συνήγορου του Πολίτη, αναπληρωματικό μέλος 
της επιτροπής- είχε αρχικά ως σκοπό να συνεδριάζει, 
να αξιολογεί προϊόντα και να διερευνά συγκεκριμένες 
καταγγελίες καταναλωτών που θα τηλεφωνούσαν στην 
γραμμή 1520, ή θα έστελναν email στο 1520@efpolis.
gr. Από την πρώτη της συνερδίαση η Επιτροπή υπό 
την Προεδρία του κ. Γιώργου Μόσχου -ο οποίος είναι 
ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη επιφορτισμένος με 
τα θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού- αποφάσησε  
ότι θα έπρεπε να σχεδιάζει ευρύτερες παρεμβάσεις 
και να εξετάζει επιπλέον όλα εκείνα τα θέματα που 
θα της έθεταν οι φορείς που συμμετέχουν σε αυτή, 
ήτοι: η Διεύθυνση Πολιτικής Καταναλωτή της Γε-
νικής Γραμματείας  Καταναλωτή, ο Συνήγορος 
του Πολίτη, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, το 
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, η Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Συμ-
βούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, η Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, η Εθνική 
Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και ο 
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών 
Παιχνιδιών και Αμαξών.

Έτσι η επιτροπή, όχι μόνο δεν ατόνησε (κάτι 
που συνέβη στην πρώτη προσπάθεια συ-
γκρότησής της πριν μερικά χρόνια) αλλά 
αντιθέτως αύξησε τους ρυθμούς λει-
τουργείας της και έχει ήδη ολοκληρώσει 

πέντε συνεδριάσεις. Μάλιστα η Επιτροπή σχεδιάζει 
να δημοσιοποιήσει παρέμβαση με οδηγίες για την 
προστασία των ανήλικων καταναλωτών, με κύριους 
αποδέκτες τους γονείς. Σε αυτή θα αναφέρονται μία 
σειρά από συμβουλές και προτροπές τις οποίες καλό 
θα ήταν να ακολουθούσαν όλοι. Μεταξύ άλλων είναι:

• Η ανάγκη συζήτησης (αλλά και οι τρόποι προσέγ-
γισης) με το παιδί των καταναλωτικών αναγκών του 
μέσα από το πρίσμα του κόστους και φυσικά των 
οικονομικών δυνατοτήτων της οικογένειας.

• Η σωστή χρήση των συσκευών υψηλής τεχνολο-
γίας (και κυρίως του κινητού τηλεφώνου) όχι μόνο 
μέσα από την πλευρά των φυσικών συνεπειών 
(π.χ. ακτινοβολία) αλλά και των νέων δυνατοτήτων 
που δίνουν τα smart phones, τα οποία επιτρέπουν 
τη συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που 
μπορεί να δημιουργήσει περιπτώσεις εξαρτήσεων 
στους νέους.

• Η σωστή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
του σπιτιού. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες που συμμετέχουν στην 
επιτροπή, είναι πολύ σημαντικό για την προστασία των 
ανηλίκων ο Η/Υ να βρίσκεται σε έναν από τους κοινούς 
χώρους (σαλόνι, χωλ, γραφείο) και όχι στο δωμάτιο 
των παιδιών, ενώ επίσης είναι πολύ σημαντικό οι γο-
νείς να ελέγχουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων 
που «τρέχουν» τα παιδιά στον υπολογιστή. Για παρά-
δειγμα να αποφεύγονται τα παιχνίδια βίας. Επίσης 
είναι πολύ σημαντικό να γίνεται έλεγχος των στοιχείων 
που δίνουν οι νέοι στις διάφορες online υπηρεσίες, 

Τηλέφωνο: 1520
Email: 1520@efpolis.gr

Ιστότοπος:  
www.efpolis.gr



όπως αριθμός ταυτότητας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, 
φωτογραφίες κ.λπ.

Αυτή τη στιγμή, μία από τις βασικότερες καταγγελίες 
γονέα που έγινε δια μέσω του Συνήγορου του Πολίτη 
- Συνήγορου του Παιδιού και απασχολεί έντονα την 
επιτροπή, αφορά γύρω από την αγορά προϊόντων 
μέσω του διαδικτύου από ανήλικους που κάνουν 
χρήση της «Paysafecard. Πρόκειται για μία online 
υπηρεσία η οποία επιτρέπει τις αγοραπωλησίες χω-
ρίς όμως καμία εισαγωγή στοιχείων, ή τραπεζικών 
πληροφοριών, ή χρήση πιστωτικής κάρτας. Επίσης, 
κατά τις συνεδριάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, 
τέθηκε ένας προγραμματισμός δραστηριοτήτων γύρω 
από θέματα όπως:

• Διαφημίσεις με τη συμμετοχή παιδιών που απευ-
θύνονται σε ενήλικες.

• Διαφημίσεις οι οποίες παρουσιάζονται εμβόλιμα 
στα κανάλια της τηλεόρασης, σε ώρες που απαγο-
ρεύεται από τη σχετική νομοθεσία.

• Δυνατότητα αγοράς προϊόντων από ανήλικους, 
όπως συνδέσεις κινητών, προπληρωμένες κάρτες 
και άλλα.

• Ηλεκτρονικά παιχνίδια που προωθούν τη χρήση 
βίας και την αγορά τους χωρίς τη συναίνεση του 
γονέα.

• Παιχνίδια καταγραφής εικόνας και ήχου.

Βάση του νόμου με τον οποίον αποφασίστηκε η σύστα-
ση της συγκεκριμένης επιτροπής, οι γνωμοδοτήσεις 
της προωθούνται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα 
Καταναλωτή, και το έργο της επιτροπής περιγράφεται 
ως εξής:

• Η έκδοση γνωμοδοτήσεων, με τις οποίες θα 
εισηγείται περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία 
προϊόντων που παραβαίνουν τις σχετικές με την 
ψυχική υγεία των ανηλίκων διατάξεις.

• Ο εντοπισμός γενικότερων πρακτικών προώθησης 
και διάθεσης προϊόντων, που ενδέχεται να εγκυμο-
νούν κινδύνους για τους ανηλίκους και η εισήγηση, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, για την έκδοση κωδικών 
συρρύθμισης της πολιτείας με τους ενδιαφερό-
μενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών 
διατάξεων.

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, 
ειδικότερα δε των γονέων -καταναλωτών και των 
νέων, σε θέματα προστασίας  της ψυχικής υγείας 
των ανηλίκων. 

εδώ έχουμε 1/2 διαφ.
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Το σταθερό φορολογικό περιβάλλον αποτελεί ένα πάγιο 
αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου. Τόσο εκείνου που 
δραστηριοποιείται στη χώρα, όσο και εκείνου που επιθυμεί 
να επενδύσει στην ελληνική αγορά. Δυστυχώς μέχρι σήμερα 
όλες οι κυβερνήσεις προχωρούν σε μία σειρά παρεμβάσεων 
που έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή αλλαγή του φορολο-
γικού τοπίου. Απλά την τελευταία πενταετία οι κυβερνήσεις 
είχαν μία δικαιολογία που έλεγε ότι οι περισσότερες φορο-
λογικές παρεμβάσεις δεν ήταν δική τους επιλογή, αλλά τους 
επιβλήθηκαν, ενώ τώρα είναι πια η ώρα να επαναφέρουμε 
το φορολογικό σύστημα εκεί που θέλει η Ελλάδα και όχι οι 
δανειστές μας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ζητήσαμε από τον υπεύθυνο Υφυ-
πουργό για τη φορολογική πολιτική, το Γιώργο Μαυραγάνη 
να μας «ξεναγήσει» στις κυβερνητικές προθέσεις γύρω από 
το θέμα της φορολογίας για το άμεσο μέλλον. 
«Αναγνωρίζουμε τις μεγάλες θυσίες που έχει υποστεί ο 
ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια» τόνισε ο Υφυπουργός 
στο περιοδικό μας, «ο σχεδιασμός μας για το άμεσο μέλλον 
προβλέπει τη συνέχιση και επέκταση της μείωσης των φο-
ρολογικών βαρών, με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα, 
αξιοποιώντας την επίτευξη σταθερής δημοσιονομικής ισορ-
ροπίας και τη δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων, όπως 
επίσης τη μεγαλύτερη συμμόρφωση, αλλά και τη μετάβαση 
στην εποχή της ανάπτυξης που δίνει αυτά τα περιθώρια».
Όπως μας εξήγησε ο Υφυπουργός η Ελλάδα οφείλει τώρα 
να ακολουθήσει έναν «οδικό χάρτη» ο οποίος μεταξύ άλλων 
θα περιλαμβάνει:
• Σταθερό φορολογικό περιβάλλον με ανταγωνιστικούς 
φορολογικούς συντελεστές, συγκρινόμενους με τις γειτο-
νικές χώρες.
• Δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες που έντιμα 
και με συνέπεια συνεχίζουν να επιχειρούν μετά από μια 
αποτυχημένη προσπάθεια.
• Ανάδειξη της ευθύνης για τους φορολογούμενους αλλά 
και επιβράβευση των πολιτών και επιχειρήσεων που είναι 
συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους. 
• Και τέλος ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
Όπως μας ενημέρωσε ο Υφυπουργός, μία βασική επιλογή 
είναι η μείωση του ΕΝΦΙΑ από του χρόνου έτσι ώστε να 
αποφέρει έσοδα κάτω από το 1% του ΑΕΠ, αντί του 1,43% που 
είναι σήμερα. Άλλωστε πρόκειται για μία πρωθυπουργική 
εξαγγελία που ενδέχεται να μετατραπεί και σε έσοδο της 
Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα τόσο για τους φορολογικούς 
συντελεστές εισοδήματος των επιχειρήσεων, όσο και για τα 
φυσικά πρόσωπα προγραμματίζεται η μείωσή τους. Ειδικά 
για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους ο στόχος είναι ο 
ανώτατος συντελεστής του 42% να μειωθεί στο 32%. Επιπλέον 
η κυβέρνηση στοχεύει πολύ γρήγορα («ελπίζω από τα ει-
σοδήματα του 2015» μας είπε ο Υπουργός) να περάσει στην 
εποχή χωρίς τεκμήρια, εκμεταλλευόμενη την προετοιμασία 
που έχει γίνει με την αξιοποίηση πληροφοριών και την υιοθέ-
τηση σύγχρονων ελεγκτικών εργαλείων που θα οδηγήσουν 
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σε ένα πλήρως ενημερωμένο και άμεσα επικαιροποιούμενο 
«Περιουσιολόγιο».
Επιπροσθέτως ο Υφυπουργός τόνισε ότι μέσα στο αμέσως 
επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης, προωθούνται αλλαγές στο πλαίσιο των ποινικών 
διατάξεων για φορολογικές παραβάσεις «κάτι όμως που 
θα γίνει χωρίς να θίγεται η αποφασιστικότητά μας για την 
αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής -υπογράμμισε ο Γιώργος 
Μαυραγάνης- ενώ θα αντιμετωπισθεί και η ελληνική ιδιαι-
τερότητα ποινικοποίησης της μη καταβολής χρεών προς το 
δημόσιο».

Το τέλος του μνημονίου
Η συζήτησή μας με τον Υφυπουργό έγινε λίγο πριν αναχω-
ρήσει για το Παρίσι, εκεί όπου η Κυβέρνηση προσπάθησε να 
άρει το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί στις διαπραγματεύ-
σεις. «Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο τέλος μιας σπουδαίας 
προσπάθειας που σηματοδοτήθηκε από θυσίες των πολιτών 
και δυσμενείς συνέπειες στα εισοδήματά τους -τόνισε ο κ. 
Μαυραγάνης. Τώρα βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του δρό-
μου και, όπως συχνά συμβαίνει στα τελευταία μέτρα, οφεί-
λουμε ξανά να αποδείξουμε ότι ξέρουμε να κερδίζουμε τον 
μαραθώνιο, το άθλημα που συνδέεται με την ιστορία μας».
Κατά τον κύριο Μαυραγάνη η τελευταία αξιολόγηση της 
τρόικας όπως την γνωρίζουμε, σηματοδοτεί το τέλος του 
Μνημονίου και οφείλει να ολοκληρωθεί έγκαιρα ώστε η 
χώρα να ξεκινήσει το 2015 απαλλαγμένη από το μνημόνιο. 
«Άλλωστε τα δημοσιονομικά στοιχεία αλλά και η πρόοδος 
στις μεταρρυθμίσεις εξασφαλίζουν ότι η κυβέρνηση τηρεί 
τα συμφωνηθέντα» έσπευσε να σημειώσει ο Υφυπουργός, 
ζητώντας στην ουσία ανάλογη αντιμετώπιση της χώρας και 
από τους εταίρους, θυμίζοντας ότι η ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης και των stress test των τραπεζών, δεν μπορούν παρά 
να ανοίξουν το δρόμο για να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα 
της 27 Νοεμβρίου 2012 γύρω από τον τρόπο μείωσης του 
ελληνικού χρέους.
Για τον Υφυπουργό, το μήνυμα προς τους εταίρους και τις 
διεθνείς αγορές είναι σαφές: «Η Ελλάδα πορεύεται σταθερά 
προς την έξοδο από το Μνημόνιο ενώ συγχρόνως δεν έχει 
κανένα κίνδυνο». Σε αυτό το σημείο ο Υφυπουργός άφησε 
αιχμές και προς την αντιπολίτευση, εξηγώντας ότι το μήνυμα 
που στέλνεται από ορισμένους ότι το κράτος δεν έχει συνέ-
χεια, με θέσεις «δεν θα αναγνωριστεί καμία συμφωνία για το 
χρέος» θολώνει την εικόνα της χώρας μπροστά στην τελική 
μάχη. Χωρίς να αναφερθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μαυραγά-
νης επέμεινε ότι απέναντι στη λογική «όλα για την εξουσία», 
απέναντι στην επιλογή «υποσχέσεις σε όλους για όλα» η 
κυβέρνηση οφείλει να αντιτάξει τη στάση της ευθύνης, της 
σοβαρότητας, της αποφασιστικότητας, της σταθερότητας. «Η 
Ελλάδα στη Μεταμνημονιακή εποχή μπορεί να συνεχίσει να 
βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρώπης -μας διαβεβαίωσε- 
στηρίζοντας πολιτικές με κέντρο τον άνθρωπο και χωρίς να 
παραγνωρίζει το διεθνές περιβάλλον». μ
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Η Μπάρμπι… δεύτερη
Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη ιστορία της, η Μπάρμπι 
εκθρονίστηκε από την κορυφή των πιο δημοφιλών χρι-
στουγεννιάτικων δώρων και τη θέση της πήραν οι ήρωες 
της ταινίας του Ντίσνεϊ «Frozen». Σύμφωνα με έρευνα 
της εθνικής ένωσης λιανικής πώλησης των ΗΠΑ το 20% 
των γονιών προτίθεται φέτος να αγοράσει στα κορίτσια 
του προϊόντα του Frozen, ενώ τα παιχνίδια της Μπάρμπι 
συγκέντρωσαν το 17%. Είναι η πρώτη φορά από τότε που 
δημοσιεύεται η λίστα των πιο δημοφιλών δώρων στην 
Αμερική που η πασίγνωστη κούκλα πέρασε στη δεύτερη 
θέση. Στην πρώτη θέση για τα αγόρια βρίσκεται η Lego. 
Σύμφωνα με αναλυτές της αμερικάνικης αγοράς παιχνι-
διών, η είδηση αυτή είναι η δεύτερη αρνητική εξέλιξη 
που δέχεται η Μπάρμπι, οι πωλήσεις της οποίας έχουν 
πέσει παγκοσμίως κατά 21% στο τελευταίο τετράμηνο εν 
μέσω έντονης κριτικής για τις μη ρεαλιστικές διαστάσεις 
του σώματος που προβάλει.

Λιμνάζει 1 δισ. του ΕΣΠΑ
Σε φαύλο κύκλο βρίσκεται πλέον η ρευστότητα στην 
αγορά, καθώς οι κλειστές στρόφιγγες των τραπεζών υπο-
νομεύουν και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων 
και εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Έτσι, κεφάλαια ύψους 1 δισ. ευρώ που 
έχει δεσμεύσει η ελληνική πλευρά στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 
εξακολουθούν να μην έχουν απορροφηθεί. Συγκεκρι-
μένα, μέχρι σήμερα τα χρήματα που έχουν φτάσει στον 
προορισμό τους πλησιάζουν σε ποσοστό το 35%, δηλαδή 
είναι περί τα 500 εκατ. ευρώ σε σύνολο 1,5 δισ. που έχουν 
δεσμευθεί. Έτσι, χωρίς την απαραίτητη ρευστότητα ένας 
μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων εγκαταλείπεται.

ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα  
για πρόσληψη ανέργων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τομέα για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας 25-66 
ετών προβλέπει απόφαση που έχει υπογράψει ο υπουρ-
γός Εργασίας κ. Βρούτσης, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα 
από τον ΟΑΕΔ και έχει σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων 
εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, σε ιδιω-
τικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα. Μπορούν να ενταχθούν σε αυτό, για την κάλυψη 
κατά ανώτατο όριο 2 θέσεων, οι επιχειρήσεις που δεν 
έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από 
την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, 
σε μείωση προσωπικού. Η αίτηση από τις επιχειρήσεις 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Πόθεν έσχες δύο ταχυτήτων
Δεν αφορά όλο το 2014 η απόφαση για χρήση της αξίας 
που έχει γραφτεί στο συμβόλαιο στον υπολογισμό του 
πόθεν έσχες που πρέπει να καλύψει ο αγοραστής ενός 
ακινήτου. Ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε ότι το πόθεν 
έσχες δεν θα υπολογίζεται βάση της αντικειμενικής 
αξίας, αλλά της πραγματικής που πλήρωσε ο αγοραστής, 
αυτό θα αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις που έγιναν μετά 
την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου και όχι όλο το 2014. 
Αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα υπάρξουν φορολογι-
κές δηλώσεις δύο ταχυτήτων και κάποιοι (που έκαναν 
αγορές μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου) θα πρέπει 
να δικαιολογήσουν κεφάλαια με την υψηλή τιμή των 
αντικειμενικών αξιών, ενώ κάποιοι άλλοι θα τύχουν του 
ευνοϊκότερου υπολογισμού βάση της πραγματικής τιμής 
των συμβολαίων.μ
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