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Ελληνικές Επενδύσεις στο εξωτερικό 

1.   Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) σε πΓΔΜ το 2016 - Διατήρηση της Ελλάδας στην 
τρίτη θέση 
 
Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στην πΓΔΜ κατέγραψαν, το 2016 (σύμφωνα με τα 

προσφάτως δημοσιευθέντα στοιχεία από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας), αύξηση της 
τάξης του 5 , 8 % σε σχέση με το 2 0 1 5 .  Το συνολικό ποσό των ΑΞΕ στην πΓΔΜ ανήλθε σε 
4.657,3 εκατ. ευρώ, από 4.400,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος (απόθεμα). Στην πρώτη θέση 
μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ κατατάσσεται η Αυστρία, με 567,5 εκατ. ευρώ και 
μερίδιο 12% επί του συνόλου του αποθέματος των ΑΞΕ, ενώ έπονται το Ηνωμένο Βασίλειο 
με 519,4 εκατ. ευρώ , (μερίδιο 11%), η Ελλάδα με 463,4 εκατ. ευρώ, (μερίδιο 10%), η Ολλανδία 
με 423,3 εκατ. ευρώ (μερίδιο 9%) και η Σλοβενία με 374,5 εκατ. ευρώ (μερίδιο 8%).  

Γραφείο ΟΕΥ Σκοπίων 

Κλάδος τροφίμων / ποτών 

2.  Πορεία ελληνικού γιαουρτιού στην ιταλική αγορά  
 
Η ετήσια εσωτερική κατανάλωση γιαουρτιού στην Ιταλία φαίνεται να είναι σταθερή, 

περί τα 497,5 χιλ. τόνους, ή περίπου 8 κιλά ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση. Εντός αυτού 
του πλαισίου, οι Ιταλοί καταναλωτές φαίνεται να στρέφονται στα γιαούρτια με ένδειξη 
«χωρίς»: χωρίς λακτόζη, χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη κλπ, σε βάρος του 
παραδοσιακού γιαουρτιού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιταλική παραγωγή γιαουρτιού 
στρέφεται προς δύο κατευθύνσεις προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της έναντι του 
διεθνούς ανταγωνισμού. Η πρώτη είναι η μείωση της περιεκτικότητας σε ζάχαρη. Στόχος 
είναι η περιεκτικότητα της ζάχαρης να είναι λιγότερο από 13% και των πρόσθετων 
γλυκαντικών λιγότερο από 8,5%. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η έμφαση στα προβιοτικά. 

Το 2016, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στην ιταλική αγορά γιαουρτιού (από την 
τρίτη που είχε το 2015, ξεπερνώντας την Αυστρία), καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 
της αξίας, της τάξης του 69,1%. Ομοίως εντυπωσιακή είναι η αύξηση του βάρους (+65,6%) 
που ανήλθε σε 19,6 χιλ τόνους, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μετά την Γερμανία (81χιλ 
τόνους) και την Αυστρία (38,8 χιλ. τόνους). 

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού στην Ιταλία από πλευράς 
βάρους είναι το γιαούρτι με γεύσεις/φρούτα (11,4 χιλ. τόνους) και έπεται το φυσικό γιαούρτι 
(8,2 χιλ. τόνους). Στο γιαούρτι με γεύσεις/φρούτα η Ελλάδα κατέχει το 8,3% του βάρους των 
συνολικών ιταλικών εισαγωγών στο συγκεκριμένο είδος και κατατάσσεται τρίτη μετά την 
Γερμανία (71,6 χιλ. τόνους και 52,1%) και την Αυστρία (36,1 χιλ. τόνους και 26,3%). Στο 
φυσικό γιαούρτι η Ελλάδα κατέχει το 34,2% του βάρους των συνολικών ιταλικών εισαγωγών 
στο συγκεκριμένο είδος και κατατάσσεται δεύτερη μετά την Γερμανία (9,4 χιλ. τόνους και 
39,7%).  

Γραφείο ΟΕΥ Ρώμης  
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3.     Πρόγραμμα προώθησης ελληνικών οίνων στην Ιαπωνία 2018 

  
Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο έχει προγραμματίσει, κατά το 2018, τις κάτωθι δράσεις 

προώθησης των ελληνικών οίνων στην ιαπωνική αγορά:  
-  18-24/2: Επίσκεψη στην Ελλάδα ομάδας εισαγωγέων και οινοχόων 
-  2-4/3: Υλοποίηση προγράμματος "ΕΣΤΙΑ" σε συνεργασία με τον ΕΔΟΑΟ για την 

πιστοποίηση Ιαπώνων οινοχόων για την γνώση των ελληνικών κρασιών (διάρκεια 16 
ωρών σε 3 ημέρες). Οι δύο πρώτοι απόφοιτοι σε βαθμολογία θα κερδίσουν ένα ταξίδι 
στην Ελλάδα με πρόγραμμα επισκέψεων σε οινοποιεία 

-  6-9/3:Συμμετοχή με εθνικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Foodex 
Tokyo. Θα υπάρχει wine bar με μη εισαγόμενους οίνους 

-  23/4: Γευσιγνωσία 100 ελληνικών οίνων εισαγομένων / μη εισαγομένων και 2 Master 
Class θεματικά σεμινάρια από τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW στην Οσάκα 
(Intercontinental Hotel) 

-  25/4: Γευσιγνωσία 100 ελληνικών οίνων εισαγομένων / μη εισαγομένων και 2 Master 
Class θεματικά σεμινάρια από τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη MW στο Τόκυο (Okura Hotel) 

-  Μάιος: επίσκεψη στην Ελλάδα εκπροσώπων ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης (οίνου ή 
lifestyle). Εκκρεμεί η ακριβής ημερομηνία. 

-  16-17/10: Συμμετοχή με εθνικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Vinexpo Tokyo 
-  Φεβρουάριος έως Ιούνιος: πρόγραμμα διαφημιστικών καταχωρήσεων στον κλαδικό οίνο 

(περιοδικά Vinotheque, Wine Kingdom, Winart) 
-  ανανέωση σελίδας για το ελληνικό κρασί στο facebook 

Οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Enterprise Greece σε 
εφαρμογή 3ετούς προγράμματος που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων. Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποίησε το Γραφείο ΟΕΥ την τελευταία 3ετία , το 
οποίο απέδωσε αύξηση εξαγωγών κατά μ.ό. 50% ετησίως και αύξηση του αριθμού 
εισαγωγέων από 3 σε 8.  

Πέραν των ανωτέρω, προγραμματίζεται, παρουσία εισαγωγέων ελληνικών οίνων 
κατά την εκδήλωση εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, και επίσης 
επίσκεψη σε οινοποιείο κατά το ταξίδι εξοικείωσης (fam trip) τουριστικών πρακτόρων στην 
Βόρεια Ελλάδα - β΄15νθήμερο Απριλίου 2018.  

Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο 

Προϊόντα καπνού /τσιγάρα 

4.  Αύξηση της τιμής των τσιγάρων και των προϊόντων καπνού στη Γαλλία 
 
Σε συνέχεια της εξαγγελίας από το Γάλλο Πρωθυπουργό της Εθνικής Στρατηγικής 

για την Υγεία το καλοκαίρι τ.έ. ενώπιον της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, συμπεριελήφθη, στο 
πλαίσιο του νομοσχεδίου για το πρόγραμμα χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης για 
το 2018, η πρόβλεψη για αύξηση της τιμής του πακέτου τσιγάρων από 7 σε 10 ευρώ έως το 
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2020. Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο προβλέπει ανάλογες αυξήσεις στις τιμές των λοιπών 
προϊόντων καπνού προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν υποκατάσταση της κατανάλωσης 
τσιγάρων με άλλα προϊόντα. 

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η αύξηση της τιμής των τσιγάρων θα 
γίνει σε πέντε στάδια, με το πρώτο να ξεκινάει το Μάρτιο του 2018 οπότε η τιμή του πλέον 
εμπορικού πακέτου τσιγάρων που σήμερα κοστίζει 7 ευρώ, θα αυξηθεί κατά ένα ευρώ και θα 
συνεχιστεί το 2019 και 2020 με τέσσερις εξαμηνιαίες αυξήσεις ύψους 50 λεπτών η καθεμία. 

Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων   

Προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών / ιδιωτικές επενδύσεις 

5.   Δημόσιοι διαγωνισμοί και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ισπανία 
Ι. Ιδιωτικές επενδύσεις 

Σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στην Ισπανία 40 νέα εμπορικά κέντρα μέχρι το 2019 και να 
πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους κατ’ ελάχιστον 5.5 εκ € σε καινούργιες υποδομές. Ήδη οι 
προγραμματισμένες κατασκευές εμπορικών κέντρων ανέρχονται σε 30 και οι επεκτάσεις ήδη 
υπαρχόντων σε 10. 

ΙΙ. Δημόσιοι διαγωνισμοί 

Προς ενημέρωση, η διαδικτυακή πύλη δημοσίων διαγωνισμών στην Ισπανία είναι 
https://contrataciondelestado.es  

Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Τελωνειακά /Φορολογικά 

6.  Λειτουργία νέου ηλεκτρονικού συστήματος εκτελωνισμού στο Ισραήλ – Global 
Gateway 

 
Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Ισραηλινών Επιμελητηρίων (Federation of Israeli Chambers 

of Commerce - FICC), η Διεύθυνση Τελωνείων του Ισραήλ θα προβεί σε αναβάθμιση του 
ηλεκτρονικού συστήματος των τελωνείων. 

Μερικές από τις βασικές αλλαγές που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ, είναι οι ακόλουθες: 
- O εισαγωγέας θα έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτεί δικηγόρο για τη διεκπεραίωση των 
τελωνειακών διαδικασιών, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας. 
- Νέες λειτουργίες: Ηλεκτρονική ένορκη βεβαίωση εισαγωγέα, στοιχεία προμηθευτών και μεταφορά 
μεγάλου αριθμού εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή καθώς και χρήση ψηφιακής υπογραφής 
- Οι εισαγωγείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν την «έξυπνη κάρτα» (smart card) για την εκτέλεση 
τελωνειακών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης εγγράφων και 
φακέλων 

Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 

https://contrataciondelestado.es/�
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7.  Οι μειώσεις στον ΦΠΑ στην Ουγγαρία συνεχίζονται το 2018 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας της Ουγγαρίας, οι μειώσεις στον 
ΦΠΑ των τροφίμων, οι οποίες είχαν αρχίσει το 2014, θα συνεχιστούν και το 2018, μετά και την 
ψήφιση του προϋπολογισμού από την Βουλή. Πιο συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο 2018, ο 
ΦΠΑ στα ιχθυηρά θα μειωθεί από 27% στο 5%. Η μείωση θα αφορά σε όλα τα ιχθυηρά, 
φρέσκα και κατεψυγμένα. Ο Ούγγρος υφυπουργός Γεωργίας, κ.  György Czerván, δήλωσε ότι 
το 2014, όταν -πιλοτικά- είχε μειωθεί ο ΦΠΑ στους ζωντανούς χοίρους, η αγορά έγινε πιο 
ανταγωνιστική, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των σχετικών αγοροπωλησιών και αυξήθηκε 
επίσης ο αριθμός των κτηνοτρόφων. Βάσει των θετικών αυτών αποτελεσμάτων, η κυβέρνηση 
προχώρησε τον Ιανουάριο 2015 σε μείωση του ΦΠΑ στο βόειο και πρόβειο κρέας καθώς και 
στα προϊόντα τους, ενώ τον Ιανουάριο 2016 μείωσε το ΦΠΑ και στο χοιρινό κρέας. Τον 
Ιανουάριο 2017, μειώθηκε επίσης σε 5% και ο ΦΠΑ στο φρέσκο γάλα, στα πουλερικά και στα 
αυγά. Η κατανάλωση ιχθυηρών στην Ουγγαρία υπολογίζεται σε 6,2 χγρ./κεφαλή και η 
μείωση στο ΦΠΑ θα επιφέρει μείωση των κρατικών εσόδων κατά HUF 4-5 δισ. Εντούτοις, το 
Υπουργείο Γεωργίας εκτιμά ότι εξαιτίας της μείωσης του ΦΠΑ, η κατά κεφαλή κατανάλωση 
ιχθυηρών θα ανέλθει σε 7, ίσως και 7,5 χγρ. και άρα θα εξισορροπηθεί η απώλεια στα 
κρατικά έσοδα.  

Γραφείο ΟΕΥ Βουδαπέστης 

Επιχειρηματικό κλίμα 

8.  Αποτελέσματα έρευνας για το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία 
 

Στο πλαίσιο ανοιχτής συζήτησης που διοργάνωσε η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων 
στην Αλβανία, στις 26 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκαν τα πρώτα ποσοτικοποιημένα 
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε το Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων για το επιχειρηματικό 
κλίμα στην Αλβανία.  

Από την εν λόγω έρευνα προκύπτει ότι ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η άτυπη οικονομία, 
η αδιαφάνεια και η διαφθορά αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν το 
επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία. Επιπλέον, οι ελλιπείς υποδομές και το σχετικά υψηλό 
κόστος ενέργειας κατατάσσονται στους αρνητικούς παράγοντες ενώ το φθηνό εργατικό 
δυναμικό αποτελεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αλβανίας παρόλο που το 63% των 
ερωτηθέντων αναφέρει δυσκολία στην εύρεση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με 
την αντίστοιχη ευρωπαϊκή καθώς και υλοποίησης μεταρρυθμίσεων με στόχο, μεταξύ άλλων, 
τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Εντούτοις τα μέτρα δε φαίνεται να αποδίδουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 15% των ερωτηθέντων 
αξιολογεί ικανοποιητικά τα μέτρα για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας και 
αντίστοιχα το 9% τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Γραφείο ΟΕΥ Τιράνων 
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9.    Ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέας της τεχνολογίας στην 

Ιαπωνία 
 

Το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Κέντρο στην Ιαπωνία παρουσίασε μελέτη αναφορικά 
με τις ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέας της τεχνολογίας. 

Στόχος της μελέτης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις του τομέα της τεχνολογίας να προσδιορίσουν τις ευκαιρίες στην ιαπωνική 
αγορά, παρουσιάζοντας πρακτικούς τρόπους συνεργασίας με ιαπωνικές εταιρείες και 
καθοδηγώντας τις προς πηγές και οργανισμούς που μπορούν να προσφέρουν περαιτέρω 
υποστήριξη. 

Η εν λόγω μελέτη /παρουσίαση είναι διαθέσιμη στον ηλεκτρονική δ/νση www.japan-
greece-business.gr/tokyo-2020-olympic-games  

Γραφείο ΟΕΥ Τοκύο 
 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα / Επιχειρηματικές Συνεργασίες 

10.   Η σουηδική βιοφαρμακευτική εταιρία «Sobi» ξεκινά τη δραστηριότητά της στην 
Ελλάδα 

 

Την έναρξη της δραστηριότητάς της στην Ελλάδα, με Γραφείο που θα λειτουργεί στην 
Αθήνα, ανακοίνωσε πρόσφατα η σουηδική βιοφαρμακευτική εταιρεία «Sobi» 
(http://www.sobigreece.gr/), η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στην αντιμετώπιση των σπάνιων 
παθήσεων.  

Η «Sobi», επιδεικνύει σημαντικό έργο στην πρωτεϊνική βιοχημεία και την ανάπτυξη 
και παραγωγή βιολογικών παραγόντων, με παρουσία σε 24 χώρες, παρέχοντας θεραπείες σε 
ασθενείς σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της 
εστιάζει στην αιμοφιλία, τις φλεγμονές και τις γενετικές και μεταβολικές παθήσεις.  

«Η έναρξη της δραστηριότητάς μας στην Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειές μας 
για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με σπάνιες παθήσεις σε όλη την Ευρώπη» 
ανέφερε η κα Hege Hellström, πρόεδρος της «Sobi» Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Βόρειας 
Αφρικής και Ρωσίας.«Στοχεύουμε να συνεργαστούμε στενά με την ελληνική Πολιτεία για να 
προσφέρουμε υψηλής ποιότητας φροντίδα και έγκαιρη και εφ’ όρου ζωής πρόσβαση σε 
θεραπείες για τους ανθρώπους που ζουν με σπάνιες παθήσεις στην Ελλάδα» ανέφερε από 
την πλευρά του ο γενικός διευθυντής της «Sobi» στην Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, 
κ.Sergio Lai. 

Γραφείο ΟΕΥ Στοκχόλμης 

 

 

http://www.japan-greece-business.gr/tokyo-2020-olympic-games�
http://www.japan-greece-business.gr/tokyo-2020-olympic-games�


8 
11.   Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση με τον όμιλο DEME  
 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. υπέγραψε σύμβαση 
αξίας 70 εκ. ευρώ με την Dredging International NV,  μέλος του Ομίλου DEME,  για την 
προμήθεια συστημάτων υποβρυχίων καλωδίων υψηλής τάσης, που θα χρησιμοποιηθούν για 
τη σταδιακή διασύνδεση αιολικών πάρκων στο βέλγικο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας, με το 
χερσαίο δίκτυο υψηλής τάσης στην περιοχή Zeebrugge του Βελγίου, για το έργο Modular 
Offshore Grid (“MOG”) της βελγικής εταιρίας Elia στη Βόρεια Θάλασσα.  Τα υποβρύχια 
καλώδια θα κατασκευαστούν στο εργοστάσιο της θυγατρικής της Ελληνικά Καλώδια Α.Ε., 
Fulgor στην Κόρινθο.  

Η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. είναι μέρος της Cenergy Holdings η οποία είναι 
βελγική εταιρία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Cenergy Holdings προήλθε από την συγχώνευση των εταιρειών 
Σωληνουργεία Κορίνθου και Ελληνικά Καλώδια.  

Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών 

Διεθνή Οικονομικά 

12.   Αποτελέσματα της από–νομισματοποίησης στην Ινδία 
 

Την 30.08.17 δημοσιεύτηκε η Ετήσια Έκθεση της Αποθεματικής Τράπεζας της Ινδίας 
(ΑΤΙ Κεντρικής Τράπεζας). Στην εν λόγω Έκθεση αναφέρεται, ότι την 30ηΙουνίου τ.έ. είχε 
επιστραφεί στις ινδικές Τράπεζες ποσό ρουπιών 15,28 τρις ($242 δις), ή το 99% των 
νομισμάτων των 500 και 1,000 ρουπιών, η κυκλοφορία των οποίων διεκόπη ξαφνικά τα 
μεσάνυχτα της 8ηςΝοεμβρίου 2016. Υπενθυμίζεται, ότι η ονομαζόμενη από - 
νομισματοποίηση (de-monetization) στόχευε τόσο το μαύρο χρήμα, όσο και τα πλαστά 
νομίσματα.  

H Κυβέρνηση υπέθεσε ότι όσοι τα κατείχαν δε θα μπορούσαν να εμφανιστούν στις 
Τράπεζες, προκειμένου να τα ανταλλάξουν με νέα νομίσματα, καθώς έτσι θα 
αποκαλύπτονταν οι παράνομες δραστηριότητές τους. Όμως, τα στοιχεία που δημοσίευσε η 
ΑΤΙ καταδεικνύουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Αφενός το μαύρο χρήμα κατατέθηκε 
στις Τράπεζες σε «καθαρούς » λογαριασμούς, αφετέρου τα πλαστά χαρτονομίσματα 
ανήλθαν σε 573.891 ρουπίες, ποσό ελαφρά ανώτερο των πλαστών χαρτονομισμάτων αξίας 
404.794 ρουπιών, που ανακαλύφθηκαν ένα έτος νωρίτερα (1$ = 64 ρουπίες). 

Από οικονομικής πλευράς, το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, που μόνο κατ’ 
ελάχιστο ήταν ψηφιοποιημένη, επλήγη, με τον αγροτικό τομέα, τις αγροτικές περιοχές και 
τον τομέα των ακινήτων, που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από μετρητά, να 
πλήττονται εντονότερα. Σημειώθηκε επίσης επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, με 
πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (που χρησιμοποιούν μόνο μετρητά) να κλείνουν, έστω και 
προσωρινά. Ακόμα και το εργατικό τμήμα του κυβερνώντος κόμματος (Bharatiya Mazdoor 
Sangh) παραδέχθηκε ότι περίπου 250.000 παραγωγικές μονάδες του ανεπίσημου τομέα της 
οικονομίας έκλεισαν, ο τομέας της ακίνητης περιουσίας υπέστη σοβαρό χτύπημα, ενώ 
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μεγάλος αριθμός εργαζομένων έχασε τη δουλειά του. Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης του 
οικ. έτους 2016-17 μειώθηκε ως συνέπεια της απόσυρσης νομισμάτων, ανερχόμενος σε 7,1%, 
κάτι που είχε άμεσα προβλέψει το ΔΝΤ.  

Από την άλλη πλευρά, το μέτρο της απόσυρσης των χαρτονομισμάτων είχε ως θετική 
συνέπεια τη δημιουργία πολλών νέων τραπεζικών λογαριασμών και την εν μέρει 
ψηφιοποίηση της Οικονομίας. Σε μια χώρα που, λόγω της χρήσης αποκλειστικά μετρητών, η 
φοροδιαφυγή αποτελεί εύκολη πρακτική, η χρήση τραπεζικών λογαριασμών και 
ηλεκτρονικών καρτών για τις πληρωμές αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα της φορολογίας. 
Σημειώνεται, ότι το ποσοστό των πολιτών που πλήρωσαν φόρο εισοδήματος το 2014 ανήλθε 
σε 1%. Το διάστημα 01.04.17-05.08.17 ο αριθμός όσων κατέθεσαν φορολογική δήλωση 
ξεπέρασε τα 5,6 εκ., τη στιγμή που ο ίδιος αριθμός ανήλθε σε μόλις 2,2 εκ. το προηγούμενο 
οικ. έτος.  

Γραφείο ΟΕΥ Ν. Δελχί 
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