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Η λογική της ενιαίας Ευρώπης, όπως αυτή έχει κατά βάση
αποτυπωθεί

στο

κείμενο

της

Συνθήκης

του

Μάαστριχτ,

περιλαμβάνει την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής
Ενοποίησης (Ο.Ν.Ε) και της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφαλείας (Κ.Ε.Π.Π.Α). Η επίτευξη αυτών των δύο
στόχων αναμένεται ότι θα σημάνει το τέλος της επικυριαρχίας των
Η.Π.Α στα ευρωπαϊκά κράτη.
Οι δύο ισχυρότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις,

Γερμανία

και

Γαλλία, εξέλαβαν αρχικά την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα
(Ε.Ο.Κ)

και μετέπειτα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) ως το πλαίσιο

του μεταξύ τους ιστορικού συμβιβασμού έπειτα από τρεις και
πλέον

αιώνες

πολέμων.

Η

οικονομία

της

Γερμανίας

και

η

γεωπολιτική ισχύς της Γαλλίας θα δημιουργούσαν ένα πολιτικό
σχήμα ισοβαρές με το αντίστοιχο των Η.Π.Α. Η συναίνεση της
Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά πρώτο λόγο καθώς και
των

υπολοίπων

δεύτερο,

θα

ευρωπαϊκών

σήμαινε

την

(περιφερειακών)
ολοκλήρωση

χωρών

του

κατά

ευρωπαϊκού

οικοδομήματος.
Ωστόσο η προσπάθεια για πολιτική ενοποίηση απέτυχε
παταγωδώς. Αυτή η αποτυχία είναι ιδιαίτερα έντονη μετά τα
δραματικά

και

κοσμοϊστορικά

γεγονότα

του

κατάρρευση του (πρώην, πλέον) ανατολικού

1989

και

μπλοκ. Το

την
κενό

εξουσίας που διαμορφώθηκε στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης
καθώς και το άνοιγμα νέων αγορών, δημιούργησαν έναν έντονο
ανταγωνισμό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Επίσης η ανατολική

κατάρρευση επιβάρυνε τη

Γερμανία με την ενσωμάτωση του

ανατολικού τμήματός της (πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της
Γερμανίας, Λ.Γ.Δ).
Η

ασάφεια

και

η

ανυπαρξία

της

κοινής

ευρωπαϊκής

πολιτικής φαίνονται ξεκάθαρα στο θέμα της κρίσης στα Βαλκάνια
(αρχικά στη Βοσνία και στη συνέχεια στη Γιουγκοσλαβία) όπου
υπερτερούν

σαφώς

οι

αμερικανικές

πρωτοβουλίες

και

κατευθύνσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι η επίτευξη της
Κ.Ε.Π.Π.Α θα γίνει δυνατή μόνο μέσω της επίτευξης της Ο.Ν.ΕΛ Σε
αυτή την Ευρώπη, η Ο.Ν.Ε θεωρείται από τους Ευρωπαίους ηγέτες
ως το φάρμακο που θα δώσει νέα πνοή στην Ε.Ε και θα της
επιτρέψει να υφίσταται με αξιώσεις στο διεθνές πολιτικό και
οικονομικό σκηνικό. Γι’ αυτό το λόγο η Ο.Ν.Ε δεν είναι μόνο ένας
οικονομικός στόχος, είναι μια πολιτική επιλογή που θα καθορίσει
τη μορφή και το ρόλο της Ε.Ε στα τεκταινόμενα του 21ου αιώνα.

^ Είναι οι γνωστές στην πολιτική επιστήμη ως θεωρίες διάχυσης ή spill - over οι
οποίες αναφέρουν ότι η επίτευξη συνεργασίας σε έναν τομέα (“χαμηλής")
πολιτικής, αυξάνει τις πιθανότητες για την επίτευξη συνεργασίας σε έναν άλλο
τομέα (“υψηλής”) πολιτικής.

Η

παρούσα

διπλωματική

εργασία

αποσκοπεί

στην

καταγραφή και παρουσίαση των επιπτώσεων της Ο.Ν.Ε και της
εισαγωγής του ενιαίου νομίσματος, ευρώ (ή euro), στις ελληνικές
επιχειρήσεις. Επίσης αποσκοπεί στον προσδιορισμό του βαθμού
ετοιμότητας και προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων στις
επερχόμενες μεταβολές καθώς και στην κατάθεση απόψεων προς
την κατεύθυνση της επιτυχούς αντιμετώπισης των όποιων
δυσκολιών.
Στο πρώτο μέρος πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή
στους

σημαντικότερους

σταθμούς

της

οικονομικής

και

νομισματικής πορείας της Ευρώπης, από την “αφετηρία” (σχέδιο
Werner, Δεκέμβριος 1969) ως τον “τερματισμό” (αποκλειστική
κυκλοφορία του ευρώ, Φεβρουάριος 2002). Ο “τερματισμός” αυτός
αποτελεί την απαρχή μιας νέας Ευρώπης, μιας Ευρώπης που
δραστηριοποιείται σε ένα νέο οικονομικό περιβάλλον.
Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η προσπάθεια της Ελλάδας να
εισέλθει

στην

Ο.Ν.Ε

και

παρατίθενται

οι

απόψεις

του

επιχειρηματικού κόσμου της χώρας κατά την περίοδο που αυτή
βρισκόταν υπό καθεστώς παρέκκλισης.
Στο τρίτο μέρος γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο της

μετάβασης

στην

Ο.Ν.Ε.

Η

δημιουργία

συνθηκών

νομικής

βεβαιότητας απετέλεσε εξαρχής βασικό στόχο της Ε.Ε προκειμένου
το πέρασμα στη νέα οικονομική και νομισματική εποχή να μην
προκαλέσει διαταραχές στην ομαλή λειτουργία των αγορών και
των επιχειρήσεων είτε εντός είτε εκτός της Ε.Ε.

Στο τέταρτο μέρος δίνεται έμφαση στις επιπτώσεις που
αναμένεται να προκαλέσει το ενιαίο νόμισμα στη γενικότερη
στρατηγική πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Ασφαλώς η
ριζική αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων
συνεπάγεται πρώτα απ’ όλα την επανεξέταση της επιχειρησιακής
στρατηγικής και των μεθόδων υλοποίησής της. Προς αυτή την
κατεύθυνση διατυπώνονται καίρια ερωτήματα, “ακτινογραφείται”
το νέο περιβάλλον (της Ο.Ν.Ε.) και προτείνονται ολοκληρωμένες
λύσεις.
Στο πέμπτο μέρος, εξετάζονται οι επιπτώσεις του ευρώ στις
επιμέρους

λειτουργίες

των

ελληνικών

επιχειρήσεων.

Οι

επιπτώσεις αυτές αναμένεται να είναι σημαντικές σε όλο το
φάσμα της δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω της
μεταβολής των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της
δυνητικής αγοράς και της έντασης του ανταγωνισμού (σε
ευρωπαϊκό, πλέον, επίπεδο). Αναλύονται οι επιπτώσεις στα
τμήματα του marketing, της χρηματοδότησης, των προμηθειών, του
λογιστηρίου,

των

πληροφοριακών

συστημάτων

και

των

ανθρώπινων πόρων.
Στο έκτο μέρος, παρατίθενται συνοπτικά τα κυριότερα
αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 1 999 από
τον καθηγητή κ. Κ. Αγοραστό και τον (τότε) μεταπτυχιακό φοιτητή
(Μ.Β.Α. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) κ. Κ. Μπουγιουκλή. Η έρευνα
αυτή αποσκοπούσε στην καταγραφή των σκέψεων και των

ενεργειών των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. επιχειρήσεων, δύο χρόνια
πριν την είσοδο της Ελλάδας στην τρίτη φάση της Ο.Ν.Ε.
Στο έβδομο μέρος, παρουσιάζεται το ερευνητικό τμήμα της
παρούσας διπλωματικής εργασίας. Πρόκειται για έρευνα η οποία
διεξήχθη από το συγγραφέα της παρούσας εργασίας, πάντοτε υπό
την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού. Η έρευνα
αυτή αποσκοπεί στην καταγραφή των ενεργειών των εισηγμένων
στο Χ.Α.Α. ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματική
μετάβασή

τους

στο

περιβάλλον του

ενιαίου

νομίσματος.

Ουσιαστικά πρόκειται για “ενημέρωση” των συμπερασμάτων της
προηγούμενης έρευνας (Μπουγιουκλής - Αγοραστός), έξι μόλις
μήνες πριν από την κυκλοφορία του ευρώ και στη χώρα μας.
Στο

όγδοο

μέρος,

εξάγονται

τα

συμπεράσματα

της

παρούσας διπλωματικής έργασίας. Τα συμπεράσματα αυτά
εξάγονται με τη βοήθεια της έρευνας (Καλλιώρας - Αγοραστός) και
της σύγκρισής της με την αντίστοιχη προηγούμενη (Μπουγιουκλής
- Αγοραστός) καθώς και με τη βοήθεια όλων των άλλων στοιχείων
τα οποία παρατίθενται στα προηγούμενα μέρη. Παράλληλα με την
εξαγωγή των συμπερασμάτων, γίνεται και η κατάθεση προτάσεων
με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της προσαρμοστικότητας των
ελληνικών επιχειρήσεων στο περιβάλλον του ευρώ και τη
βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς τους.
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3

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

4

Η ΕΚΘΕΣΗ DELORS

7

ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

8

ΜΕΡΟΣ Β ': Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε.
Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ...

13

... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ

13

Η ΔΡΑΧΜΗ ΣΤΟ Μ.Σ.Ι.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε.
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

15

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε.

17

ΜΕΡΟΣ Γ': ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε.
Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε.

18

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

19

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

20

ΜΕΡΟΣ Δ’ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

22

ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

24

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

30

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

94

ΜΕΡΟΣ Ε': ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΥΡΩ ΚΑΙ MARKETING
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

38
42

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

45

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

48

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

50

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

52

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛΙΔΑ
ΜΕΡΟΣ ΣΤ': ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

55

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

55

ΜΕΡΟΣ Ζ ': ΕΡΕΥΝΑ / ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

6*

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ)

62

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ)

72

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ

75

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΡΕΥΝΑ)

ΜΕΡΟΣ Η ': ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΨΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

SO
81

ΠΙΝΑΚΑΣ / ΓΡΑΦΗΜΑ

Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ “ΚΑΛΑΘΙΟΥ" TOY E.C.U.
ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ν.Σ.
ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ (1)

ΣΕΛΙΔΑ

5
6-7
11

ΕΥΡΩ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΣΕ Ε.Ε, Ο.Ο.Σ.Α, Η.Π.Α, ΕΛΛΑΔΑ

15

(1996- 1999)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ Ε.Ε, Ο.Ο.Σ.Α, Η.Π.Α, ΕΛΛΑΔΑ

15

(1996- 1999)
ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ

16

ΕΥΡΩ;
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥΣ.Ε.Β. /ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999)
ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16

(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Β. /ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999)
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16

(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Β. /ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999)
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ (2001 - 2002) ΓΙΑ ΤΗΝ

17

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ

24

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟ Υ Σ. Ε. Β. / ΙΑΝΟ ΥΑΡΙΟΣ 1999)
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ

24

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Β. /ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999)
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ
ΕΙΝΑΙ:
(ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Β. /ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999)

24

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

27

(ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2000)
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

28

(ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2000)
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ

31

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

33

Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

35

ΣΤΟ ΕΥΡΩ
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ

35

ΜΜΕ
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ

35

ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙ
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

36

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

36

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙ
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

36

ΜΕΤΡΑ:
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΜΕ

37

(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2002 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε/ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ2001)

37

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ

37

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
(ΕΡΕΥΝΑ Ε.Ε / ΙΑΝΟ ΥΑΡ/ΟΣ 2001)
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ

41

ΠΑΡΤΥ;
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

42

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

56

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ

56

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

56

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ

57

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

57

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

58

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

58

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

59

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

59

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

59 - 60

(ΜΠΟ ΥΠΟ ΥΚΛΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΜΑΡΤΙΟΣ 1999)
“ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ” ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

61

(ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΙΟ ΥΛΙΟΣ 2001)
ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε.

63

(ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ/ ΙΟΥΛΙΟΣ 2001)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

64 - 65

(ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΙΟ ΥΛΙΟΣ 2001)
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

66

(ΚΑΑΛΙΩΡΑΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΙΟ ΥΑ/ΟΣ 2001)
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ

68

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΚΑΑΛΙΩΡΑΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ / ΙΟ ΥΛ/ΟΣ 2001)
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
«... αρκτέον δ’ από της Ευρώπης, ότι πολυσχήμων τε και προς αρετήν
ανδρών ευφυέστατη και πολιτειών, και ταις άλλαις πλείστον μεταδεδωκυία των
οικείων αγαθών... και δέχεται τινά παρ’ αλλήλων ευεργεσίας τα γένη ταύτα, τα μεν
γαρ επικουρεί τας όπλοις, τα δε καρποίς και τέχναις και ηθοποιίας, φανεραί δε και
εξ αλλήλων βλάβαι, μη επικουρούντων, έχει δε τι πλεονέκτημα η βία των τα όπλα
εχόντων, πλην ει τω πλήθει κρατείτο, υπάρχει δη τι και προς τούτο ευφυές τη
ηπείρω ταυ τη, όλη γαρ διαπεποίκιλται πεδίοις τε και όρεσιν, ώστε πανταχού και το
γεωργικόν και το πολιτικόν και το μάχιμον παρακείσθαι, πλέον δ’ είναι θάτερον, το
της ειρήνης οικείον, ωσθ’ όλων επικρατεί τούτο, προσλαμβανόντων και των
ηγεμόνων ».

«... να αρχίσουμε πρέπει από την Ευρώπη, γιατί είναι πολύμορφη, γιατί
ευνοεί από τη φύση της την αρετή των ανδρών και των πολιτευμάτων, και γιατί
έχει μεταδώσει στις άλλες ηπείρους τα περισσότερα από τα δικά της αγαθά...
συνεργάζονται για το καλό τους αυτά τα διαφορετικά γένη: άλλα προσφέρουν
ένοπλη βοήθεια, άλλα καρπούς και μόρφωση και τέχνες. Φανερή είναι και η ζημία
που μπορούν να προκαλέσουν το ένα στο άλλο, αν δεν συνεργαστούν. Πλεονεκτεί η
βία των αρματωμένων, εκτός αν τη συγκρατεί το (μεγάλο) πλήθος (των άλλιυν).
Έχει και σ’ αυτό ένα φυσικό καλό τούτη η ήπειρος, καθώς παρουσιάζει ολόκληρη
μια ποικιλία από πεδιάδες και βουνά, έτσι που παντού να βρίσκονται κοντά κοντά
το γεωγραφικό στοιχείο με το πολιτικό και το μάχιμο. Υπερτερεί το ειρηνικό και
κυβερνάει όλα τα άλλα...».

Στράβωνος, « Γεωγραφικά» (1ος αι. π.Χ)
Μετάφραση Φ. Κακριδής, Βρυξέλλες,
Διάλεξη ’’ΚΥΚΛΟΣ” (24.2.1992)

ΜΕΡΟΣ A': ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
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ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ Ο.Ν.Ε
Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘60 τα κράτη - μέλη της Ε.Ο.Κ εξέταζαν

τρόπους καλύτερου συντονισμού των οικονομικών τους πολιτικών έτσι ώστε να είναι
σε θέση να εφαρμόσουν με μεγαλύτερη “άνεση” τις κοινοτικές πολιτικές που
προέβλεπε η Συνθήκη της Ρώμης και ιδιαίτερα την Κοινή Αγροτική Πολιτική
(Κ.Α.Π.)·
Η ανάγκη αυτή κορυφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 όταν η Ε.Ο.Κ
βρέθηκε αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή, για τα δεδομένα εκείνης της χρονικής
περιόδου, οικονομική ύφεση, συνέπεια των πολλών αναταραχών που επικράτησαν
στο διεθνές οικονομικό πεδίο. Μερικά από τα αίτια που οδήγησαν την Ε.Ο.Κ σε
οικονομική ύφεση είναι:
> η κατάρρευση του νομισματικού συστήματος του Bretton Woods''.
> η πρώτη πετρελαϊκή κρίση.
> η εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας.
> η προσφορά προϊόντων έντασης εργασίας από χώρες με φθηνό και
πολυάριθμο εργατικό δυναμικό.
> η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η μετάβαση στη μεταβιομηχανική εποχή.
> η απώλεια κερδών των επιχειρήσεων της Ευρώπης.
Η πρώτη προσπάθεια για μια ευρωπαϊκή Ο.Ν.Ε έγινε το 1969 έπειτα από
πρωτοβουλία του πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, Pierre Werner. Η προσπάθεια
αυτή ωστόσο δεν είχε επιτυχή κατάληξη.
Η δεύτερη προσπάθεια έγινε το 1979 με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Νομισματικού Συστήματος (Ε.Ν.Σ), χωρίς ωστόσο και αυτή να έχει επιτυχή
κατάληξη.
Η τρίτη προσπάθεια ξεκίνησε το 1988, με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου στο Ανόβερο, συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα ολοκληρωθεί επιτυχώς
το Φεβρουάριο του 2002 με την κυκλοφορία του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος,
ευρώ.

Το σύστημα του Bretton Woods ήταν ένα νομισματικό σύστημα σταθερών αλλά προσαρμόσιμων
συναλλαγματικών ισοτιμιών.
'
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TO ΣΧΕΔΙΟ WERNER ΚΑΙ ΤΟ "ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΦΙΔΙ"
Η Ο.Ν.Ε υιοθετήθηκε για πρώτη φορά ως επίσημος στόχος της Ε.Ο.Κ το

Δεκέμβριο του 1969 στη σύνοδο κορυφής της Χάγης όπου οι ηγέτες των κρατών μελών συμφώνησαν ως προς την εκπόνηση ενός σχεδίου για τη σταδιακή της
πραγματοποίηση. Υπάρχουν τρία βασικά κίνητρα που ώθησαν τους Ευρωπαίους
ηγέτες προς αυτή την κατεύθυνση:
> η προσπάθεια της Ευρώπης για ανάληψη ηγετικού ρόλου στο παγκόσμιο
νομισματικό σύστημα.
> η επίτευξη του στόχου της ενιαίας αγοράς, ο οποίος προβλεπόταν από τη
Συνθήκη της Ρώμης.
> η επιτυχής διεκπεραίωση των λειτουργιών της Κ.Α.Π.
Η εκπόνηση του σχεδίου ανατέθηκε στον πρωθυπουργό και υπουργό
οικονομικών του Λουξεμβούργου, Pierre Werner. To 1970 συντάχθηκε το λεγόμενο
σχέδιο Werner το οποίο προέβλεπε τρία στάδια για την επίτευξη της Ο.Ν.Ε η οποία
θα έπρεπε να είχε επιτευχθεί μέχρι το 1980. Το σχέδιο Werner προέβλεπε τα
ακόλουθα:
> αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
> πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων.
> συντονισμό των οικονομικών πολιτικών.
> λήψη αποφάσεων για τα νομισματικά θέματα σε κοινοτικό επίπεδο.
> καθορισμό των ορίων διακύμανσης των δημοσιονομικών μεγεθών (χρέη
και ελλείμματα).
> δημιουργία συστήματος κεντρικών τραπεζών που θα ασκούσε νομισματική
πολιτική.
> δημιουργία ευρωπαϊκού ταμείου νομισματικής συνεργασίας που θα
χορηγούσε πιστώσεις στα κράτη - μέλη που εμφάνιζαν προβλήματα στα ισοζύγια
πληρωμών τους.
Τον Απρίλιο του 1972 οι χώρες - μέλη της Ε.Ο.Κ συμφώνησαν να
διακυμαίνονται τα νομίσματά τους σε ένα περιθώριο ± 1,125% σε αντίθεση με τη
διακύμανση των κοινοτικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου που θα ήταν της
τάξεως του ± 2,25%. Η ρύθμιση αυτή είναι γνωστή ως “νομισματικό φίδι” ή “φίδι
μέσα στο τούνελ”. Το “νομισματικό φίδι” αποτελούνταν από όλα τα κοινοτικά
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νομίσματα που διακυμαίνονταν με το δολάριο σε μια ευρύτερη ζώνη από τη μεταξύ
τους στενή ζώνη διακύμανσης.
Ωστόσο το σύστημα δεν διήρκησε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποχωρούσαν από το σύστημα του
“νομισματικού φιδιού” ανάλογα με τη εξέλιξη των μακροοικονομικών τους μεγεθών.
Επίσης πέρα από το συντονισμό των οικονομικών τους πολιτικών, οι χώρες του
συστήματος δεν ήταν διατεθειμένες να μεταβιβάσουν εθνικές αρμοδιότητες σε
κάποιο υπερεθνικό όργανο. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλε και η αβεβαιότητα που
διοχέτευε η οικονομική κρίση της εποχής.
Τελικά, το σύστημα του “νομισματικού φιδιού” περιορίστηκε σε μια ομάδα
πέντε χωρών (Δυτική Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Δανία, Λουξεμβούργο) και
μετεξελίχθηκε σε μια ζώνη του γερμανικού μάρκου στην οποία συμμετείχαν και μη
κοινοτικές χώρες (όπως η Αυστρία, η Νορβηγία και η Σουηδία).

m

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το Ε.Ν.Σ αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ των Κεντρικών τραπεζών των

χωρών - μελών της Ε.Ο.Κ που απέβλεπε στη διατήρηση των συναλλαγματικών
ισοτιμιών εντός ορισμένων ορίων και στη χρηματοδοτική στήριξη των παρεμβάσεων
στις αγορές συναλλάγματος. Η απόφαση για την ίδρυση του Ε.Ν.Σ ελήφθη στη
σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βρέμη τον Ιούλιο του 1978.
Πρωταρχικός στόχος του Ε.Ν.Σ ήταν η στενότερη νομισματική συνεργασία
των ευρωπαϊκών χωρών. Τα βασικά στοιχεία του Ε.Ν.Σ ήταν:
^ η Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (E.C.U).
To E.C.U ήταν μια σύνθετη λογιστική μονάδα που αποτελείτο από σταθερά
ποσά των νομισμάτων των κρατών - μελών της Ε.Ο.Κ. To E.C.U ήταν ένα νόμισμα “καλάθι” που η αξία του ισούτο με το άθροισμα της αξίας σταθερού ποσού από το
νόμισμα κάθε κοινοτικής χώρας. Από το 1979 ως το 1992 έγιναν δύο αναθεωρήσεις
στη σύνθεση του E.C.U. Το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ στο άρθρο 109Ζ
προβλέπει ότι: “η νομισματική σύνθεση του “καλαθιού” του E.C.U δε μεταβάλλεται”.
Έτσι, η οριστική σύνθεση του E.C.U ήταν η ακόλουθη:
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0,6242

Γερμανικό Μάρκο

1,332

Γαλλικό Φράγκο
Ολλανδικό Φιορίνι

0,2198

Βελγικό Φράγκο

3,301

Αουξεμβουργιανό Φράγκο

0,13

Ιταλική Λιρέτα

151,8

Αγγλική Λίρα

0,08784

Ιρλανδική Λίρα

0,008552

Δανική Κορώνα

0,1976

Ισπανική Πεσέτα

6,885

Ελληνική Δραχμή

1,44
1,393

Πορτογαλικό Εσκούδο
(Πηγή: Συνθήκη Μάαοτριχτ)

To E.C.U επιτέλεσε στα πλαίσια του Ε.Ν.Σ, τέσσερις λειτουργίες:
> χρησιμοποιήθηκε ως αποθεματικό στοιχείο και ως μέσο πληρωμών μεταξύ
των κεντρικών τραπεζών των κρατών - μελών.
> απετέλεσε τη βάση καθορισμού των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
> απετέλεσε τη βάση προσδιορισμού ενός δείκτη απόκλισης, ο οποίος
“προειδοποιούσε”

κάποιο

κράτος

-

μέλος

σε

περίπτωση

απόκλισης

της

συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος του ως προς το E.C.U.
> χρησιμέυσε ως λογιστική μονάδα έκδοσης χρεογράφων και ομολογιών.

ο Μηχανισμός Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Μ.Σ.Ι).
Ο Μ.Σ.Ι περιελάμβανε τις διμερείς κεντρικές ισοτιμίες και τους μηχανισμούς
παρέμβασης.
Κάθε κοινοτικό νόμισμα έχει μια κεντρική ισοτιμία που εκφράζεται ως η τιμή
του E.C.U στο νόμισμα αυτό. Με βάση τις κεντρικές ισοτιμίες προσδιορίζονται οι
διμερείς κεντρικές ισοτιμίες (π.χ.

η

ισοτιμία μεταξύ πεσέτας και δραχμής

προσδιορίζεται έμμεσα από τις ισοτιμίες μεταξύ πεσέτας και E.C.U και μεταξύ
δραχμής και E.C.U). Η τιμή κάθε νομίσματος που συμμετέχει στο Μ.Σ.Ι μπορεί να
μεταβάλλεται μόνο κατά ένα καθορισμένο ποσοστό, έναντι των άλλων νομισμάτων.
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Το ποσοστό αυτό ήταν αρχικά ±14%. Όταν η ισοτιμία ενός νομίσματος φτάνει στο
ανώτατο ή στο κατώτατο όριο, οι Κεντρικές τράπεζες των υπολοίπων χωρών είναι
υποχρεωμένες να παρέμβουν για να συγκρατήσουν την ισοτιμία.

^ ο Δείκτης Απόκλισης (Δ.Α).
Ο Δ.Α φανέρωνε κατά πόσο η οικονομική πολιτική μιας χώρας - μέλους του
Ε.Ν.Σ συμβάδιζε με τις οικονομικές πολιτικές των άλλων χωρών. Ο μηχανισμός του
Δ.Α περιελάμβανε τρία στοιχεία:
> την ποσοστιαία απόκλιση της ισοτιμίας ενός νομίσματος ως προς το E.C.U.
> το μέγιστο όριο απόκλισης της ισοτιμίας ενός νομίσματος ως προς το
E.C.U.
> το δείκτη διόρθωσης ο οποίος αναφερόταν σε νομίσματα που δε
συμμετείχαν στο Μ.Σ.Ι.

οι Πιστωτικοί Μηχανισμοί (Π.Μ).
Στα πλαίσια του Ε.Ν.Σ λειτουργούσαν διάφοροι Π.Μ οι οποίοι υπήρχαν και
στο σύστημα του “νομισματικού φιδιού”. Οι πιστώσεις του Ε.Ν.Σ διακρινόταν σε
πολύ βραχυπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες και είχαν στόχο την
διευκόλυνση των κρατών - μελών σε περιόδους έκτακτης ανάγκης και τη διασφάλιση
της αξιοπιστίας του Ε.Ν.Σ.

Η περίοδος 1979 - 1993 στην οποία λειτούργησε το Ε.Ν.Σ μπορεί να
διακριθεί σε τέσσερις φάσεις ανάλογα με την πρακτική του Ε.Ν.Σ και τις γενικότερες
εξελίξεις στην Ε.Ο.Κ.
ΦΑΣΗ 1 (1979- 1983)

Είναι η φάση προσαρμογής των κρατών - μελών στο
Ε.Ν.Σ

ΦΑΣΗ 2 (1983 — 1987)

Είναι η φάση κατά την οποία το γερμανικό μάρκο
“αναγνωρίστηκε” ως το ισχυρότερο νόμισμα της Ε.Ο.Κ
και η γερμανική Κεντρική τράπεζα καθόριζε τις γενικές
κατευθύνσεις της νομισματικής πολιτικής των κρατών μελών του Ε.Ν.Σ
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ΦΑΣΗ 3 (1987- 1990)

Είναι η φάση κατά την οποία εφαρμόστηκε η συμφωνία
Basle - Vyborg^ η οποία καθόριζε κάποια θέματα
τεχνικής φύσεως που αφορούσαν το Ε.Ν.Σ

ΦΑΣΗ 4 (1990-1993)

Είναι η φάση κατά την οποία διανύθηκε το πρώτο στάδιο
της τωρινής προσπάθειας για τη δημιουργία Ο.Ν.Ε

Σε γενικές γραμμές το Ε.Ν.Σ απετέλεσε τη βάση για την προσπάθεια που
συντελείται σήμερα για τη δημιουργία Ο.Ν.Ε.

m

Η ΕΚΘΕΣΗ DELORS
Η σχετική επιτυχία του Ε.Ν.Σ και η υπογραφή της Ενιαίας Ευρωπαϊκής

Πράξης (Ε.Ε.Π) το Φεβρουάριο του 1986, σηματοδότησαν την απαρχή ενός νέου
ξεκινήματος για τη δημιουργία Ο.Ν.Ε.
Το πρώτο βήμα έγινε στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ανόβερο
τον Ιούνιο του 1988. Στη σύνοδο εκφράστηκε η βούληση των Ευρωπαίων ηγετών για
τη δημιουργία Ο.Ν.Ε και ανατέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Jacques Delors η
μελέτη ενός σχεδίου υλοποίησής της.
Το

1989

κατατέθηκε η λεγάμενη έκθεση Delors.

Η έκθεση

Delors

επαναλάμβανε ουσιαστικά τις προτάσεις του σχεδίου Werner. Οι προτάσεις εκείνες
που τότε θεωρήθηκαν ριζοσπαστικές, πλέον αποτελούσαν μια αναγκαιότητα.
Η διαδικασία για την επίτευξη της Ο.Ν.Ε περιελάμβανε τρία στάδια. Ωστόσο
ο Delors δεν καθόρισε τις ειδικότερες λεπτομέρειες που θα χαρακτηρίζουν το κάθε
στάδιο, με εξαίρεση το πρώτο, παρά έδωσε μόνο τις γενικότερες κατευθύνσεις.
Επίσης δεν καθόρισε τους τρόπους μετάβασης ανάμεσα στα στάδια.
Η έκθεση Delors παρά τις ατέλειές της έδωσε το στίγμα του τι επρόκειτο να
επακολουθήσει στον ευρωπαϊκό χώρο. Τα κενά της ήρθε να καλύψει το 1993 η
Συνθήκη του Μάαστριχτ (Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης).

'

Η ανάλυση αυτής της συμφωνίας βρίσκεται εκτός των ορίων του θέματος της παρούσας εργασίας.
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ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ υιοθέτησε τις προτάσεις της έκθεσης Delors

προσδιορίζοντάς τες με σαφήνεια. Σύμφωνα με τη Συνθήκη η οποία τέθηκε σε ισχύ
το Νοέμβριο του 1993, η πορεία προς την επίτευξη της Ο.Ν.Ε χωρίζεται σε τρία
στάδια. Η Συνθήκη περιγράφει τη διάρκεια και τα χαρακτηριστικά κάθε σταδίου
καθώς και τους τρόπους μετάβασης από το ένα στάδιο στο επόμενο.

Ο ΤΟ ΠΡίΤΓΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε
Το πρώτο στάδιο της Ο.Ν.Ε άρχισε την 1η Ιουλίου 1990, χωρίς βέβαια να έχει
υπογραφεί η Συνθήκη του Μάαστριχτ, με βάση της προτάσεις της έκθεσης Delors. Το
πρώτο στάδιο διήρκησε μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 και είχε ως στόχους την όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη σύγκλιση των οικονομικών πολιτικών και τον όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο συντονισμό των νομισματικών πολιτικών των χωρών - μελών της Ε.Ο.Κ.
Επίσης κατά το πρώτο στάδιο θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της
ενιαίας αγοράς το οποίο προέβλεπε η Ε.Ε.Π. Ακόμα θα έπρεπε να επικυρωθεί η
Συνθήκη του Μάαστριχτ από όλα τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών - μελών.
Επειδή οι μακροοικονομικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χωρών παρουσίαζαν
σημαντικές αποκλίσεις, τα κράτη αντελήφθησαν ότι η σύγκλιση των οικονομιών τους
θα έπρεπε να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό προκειμένου ο στόχος της Ο.Ν.Ε να
μην καταστεί προβληματικός. Γι’ αυτό οι χώρες με ασθενείς οικονομίες παρουσίασαν
προγράμματα οικονομικής δράσης που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Υπουργών
(ECOFIN). Επίσης εξασφαλίστηκε η ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ
των περισσότερων χωρών.
Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ενέκρινε το πρώτο στάδιο και καθόρισε τις
λεπτομέρειες των επόμενων δύο σταδίων.

ΘΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε
Το δεύτερο στάδιο της Ο.Ν.Ε ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου 1994 με τα
περισσότερα κράτη να έχουν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την υλοποίηση των
στόχων του πρώτου σταδίου. Ωστόσο για κράτη που αντιμετώπιζαν δυσκολίες (όπως
η Ελλάδα) δόθηκε παράταση για την 31η Δεκεμβρίου 1995.
Το δεύτερο στάδιο θεωρήθηκε το πιο επώδυνο για τα κράτη - μέλη της Ε.Ε
που επιθυμούσαν την ένταξή τους στην Ο.Ν.Ε καθώς ήταν υποχρεωμένα να
ανταποκριθούν στα ακόλουθα πέντε κριτήρια σύγκλισης, όπως αυτά καθορίστηκαν
από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ:
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^ ο λόγος του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (Α.Ε.Π) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%.
^ ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το Α.Ε.Π δεν πρέπει να υπερβαίνει το
60%.
^ ο πληθωρισμός δε θα πρέπει να υπερβαίνει πάνω από 1,5 ποσοστιαίες
μονάδες το μέσο όρο του πληθωρισμού των τριών κρατών - μελών με τις καλύτερες
επιδόσεις.
<3= συμμετοχή στο Μ.Σ.Ι του Ε.Ν.Σ αρχικά με περιθώριο διακύμανσης
±2,25% και στη συνέχεια με περιθώριο διακύμανσης ±14%.
^ τα μακροπρόθεσμα επιτόκια μιας χώρας δε θα πρέπει να είναι υψηλότερα
πάνω από 2% από το μέσο όρο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων των τριών κρατών μελών με το χαμηλότερο πληθωρισμό.
Η ικανοποίηση αυτών των κριτηρίων κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου μια
χώρα να εισέλθει στο επόμενο στάδιο. Ωστόσο προβλέφθηκαν και εξαιρέσεις όταν
ένα μέγεθος παρουσιάζει ουσιαστική και συνεχή πτώση και όταν η μη ικανοποίηση
κάποιου κριτηρίου οφείλεται σε κάποιο έκτακτο ή εξαιρετικό γεγονός.
Εφόσον η πλειοψηφία των κρατών ικανοποιούσε τα κριτήρια αυτά, το
πέρασμα στο τρίτο στάδιο θα γινόταν την 1η Ιανουάριου 1997. Επειδή κάτι τέτοιο δε
συνέβη, η μετάβαση έγινε την 1η Ιανουάριου 1999.
Το δεύτερο στάδιο θεωρείται, ουσιαστικά, ένα στάδιο ενίσχυσης της
οικονομικής και νομισματικής συνοχής της Ε.Ε.

ΘΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε
Την 1η Μαΐόυ 1998, στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο σε επίπεδο αρχηγών
κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισε ποια κράτη πληρούσαν τις προϋποθέσεις για το
πέρασμα στο τρίτο στάδιο. Τελικά αποφασίστηκε με οικονομικά και πολιτικά
κριτήρια ότι όλες οι χώρες της Ε.Ε εξαιρουμένης της Ελλάδος^ πληρούν τα κριτήρια
που ορίζει η Συνθήκη του Μάαστριχτ για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε.
Ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Σουηδία παρότι πληρούν τα κριτήρια
σύγκλισης δεν έχουν εισέλθει ακόμη στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. Αυτό θα το κάνουν
όποτε οι ίδιες το κρίνουν σκόπιμο.

Χ Η Ελλάδα μετέβη στο τρίτο στάδιο την 1η Ιανουάριου 2001.
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του νομισματικού τομέα στο τρίτο στάδιο είναι:
4 το κοινό νόμισμα (ευρώ ή euro).
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ).
4 η ενιαία νομισματική και συναλλαγματική πολιτική.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του οικονομικού τομέα στο τρίτο στάδιο είναι:
4 η σύγκλιση των οικονομιών προς στόχους που θα καθορίζονται από κοινού.
4 η ακόμη πιο έντονη σύγκλιση σε σχέση με αυτή του δευτέρου σταδίου.
4 η εποπτεία των οικονομικών εξελίξεων στα κράτη - μέλη και η επιβολή
κυρώσεων σε περιπτώσεις απόκλισης (Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας).

^ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε
Με την έναρξη του τρίτου σταδίου, την 1η Ιανουάριου 1999, δημιουργήθηκε
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (Ε.Σ.Κ.Τ) που αποτελείται από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ) και τις εθνικές Κεντρικές τράπεζες. Τα
βασικά καθήκοντα του Ε.Σ.Κ.Τ είναι η χάραξη της νομισματικής πολιτικής και η
επίτευξη των γενικότερων στόχων οικονομικής πολιτικής της Ε.Ε. Πρώτος πρόεδρος
της Ε.Κ.Τ ορίστηκε στη σύνοδο των Βρυξελλών ο Ολλανδός Wim Duisenberg.
Σύμφωνα με το άρθρο 107 της Συνθήκης του Μάαστριχτ “το Ε.Σ.Κ.Τ θα είναι
ανεξάρτητο”. Η ανεξαρτησία του Ε.Σ.Κ.Τ θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση
προκειμένου αυτό να επιτύχει τους στόχους του και ιδιαίτερα το βασικό του στόχο
που είναι η σταθερότητα των τιμών. Ωστόσο το Ε.Σ.Κ.Τ αν και ανεξάρτητο θα είναι
υπόλογο στους πολίτες της Ε.Ε. Αυτή η δημοκρατική νομιμότητα διασφαλίζεται από
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ αφού:
> η ιδρυτική πράξη του Ε.Σ.Κ.Τ χρειάστηκε επικύρωση από τα εθνικά
κοινοβούλια.
'> τα μέλη της Ε.Κ.Τ διορίζονται από το Συμβούλιο.
> η Ε.Κ.Τ υποβάλλει ετήσια έκθεση στα ορίγανα της Ε.Ε σχετικά με τα
πεπραγμένα της.
Η Ε.Κ.Τ έχει τη δική της νομική προσωπικότητα και τα δικά της όργανα
λήψης αποφάσεων.
Με την έναρξη του τρίτου σταδίου καθορίστηκαν αμετάκλητα σταθερές
ισοτιμίες των εθνικών νομισμάτων με το ευρώ. Το ευρώ δε θα είναι ένα νόμισμα
“καλάθι” όπως το E.C.U.
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ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΕ (1) ΕΥΡΩ

[
[

ΑΥΣΤΡΙΑ

13,7603 ATS

ΒΕΛΓΙΟ

40,3399 BEF

ΦΙΛΑΝΔΙΑ

5,94573 FIM

ΓΑΛΛΙΑ

6,55957 FRF

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1,95583 DEM

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

0,787564 ΙΕΡ

ΙΤΑΛΙΑ

[

1936,27 ITL

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

40,3399 LUF

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

2,20371 NLG

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

200,482 PTE

ΙΣΠΑΝΙΑ

166,386 ESP

Γ

ΕΛΛΑΛΑ

340,75 GRD

(Πη,γή,: www.ubs.com)
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε
Η οικονομική πολιτική που πρόκειται να ακολουθήσει η Ε.Ε στο τρίτο στάδιο

της Ο.Ν.Ε περιλαμβάνει, σε σχέση με το προηγούμενο στάδιο, δύο σημαντικές
καινοτομίες.
Η πρώτη καινοτομία είναι η χορήγηση χρηματοδοτικής ενίσχυσης σε κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες (οικονομική
κρίση ή φυσικές καταστροφές). Όμως η Ε.Ε δε χρηματοδοτεί ελλείμματα που
δημιουργήθηκαν με υπαιτιότητα των κρατών.
Η δεύτερη καινοτομία είναι η επιβολή κυρώσεων στα κράτη - μέλη που
ασκούν οικονομική πολιτική η οποία αντιτίθεται στα συμφέροντα της Ε.Ε. Είναι το
λεγόμενο Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας το οποίο τα κράτη της Ο.Ν.Ε
πρέπει να τηρήσουν απαρέγκλιτα.
Σε αντίθεση με τη νομισματική πολιτική, η Συνθήκη του Μάαστριχτ δεν
προβλέπει ενιαία οικονομική πολιτική. Τα κράτη θα είναι ελεύθερα να ασκήσουν
ξεχωριστή εθνική οικονομική πολιτική πάντα όμως μέσα στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στην Ο.Ν.Ε και πάντα υπό την
επίβλεψη της Ε.Ε.

Την 1η Ιανουάριου 2002 θα κυκλοφορήσει το ενιαίο νόμισμα των χωρών της
Ο.Ν.Ε, με την επωνυμία ευρώ (euro). Μέχρι την 28'' Φεβρουάριου 2002 θα πρέπει
όλες οι συμμετέχουσες χώρες να έχουν ολοκληρώσει τη μετάβασή τους στο νέο
νόμισμα, αποσύροντας τα εθνικά τους νομίσματα. Από την 28η Φεβρουάριου 2002 το
ευρώ θα αποτελεί το μοναδικό επίσημο νόμισμα των χωρών - μελών της Ο.Ν.Ε.
Το νέο νόμισμα θα διατίθεται σε κέρματα των 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1
και 2 ευρώ και σε χαρτονομίσματα των 5, 10, 20, 50, 100, 200 και 500 ευρώ.
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ΜΕΡΟΣ Β*: Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε

m

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ...
Στη σύνοδο του ECOFIN στις Βρυξέλλες, την 1η Μαΐου 1998, αποφασίστηκε

ότι όλες οι χώρες της Ε.Ε πλην της Ελλάδας πληρούν τα κριτήρια που ορίζει η
Συνθήκη του Μάαστριχτ για την είσοδό τους στην τρίτη φάση της Ο.Ν.Ε. Για την
Ελλάδα και σχετικά με την πλήρωση των κριτηρίων σύγκλισης επισημάνθηκαν τα
εξής:
Q> Το μέσο ποσοστό πληθωρισμού ανήλθε στο 5,2%, ποσοστό υψηλότερο από
την τιμή αναφοράς.
β Το Συμβούλιο διαπίστωσε με απόφαση που πήρε την 26η Σεπτεμβρίου
1994, την ύπαρξη υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος. Η απόφαση αυτή δεν
έχει καταργηθεί.
Α Η δραχμή δε συμμετείχε στο Μ.Σ.Ι κατά τη διετία Φεβρουάριος 1996 Φεβρουάριος 1998. Την περίοδο αυτή η δραχμή ήταν σε γενικές γραμμές σταθερή
έναντι των νομισμάτων του Μ.Σ.Ι, όμως κατά περιόδους τις ασκήθηκαν πιέσεις που
αντιμετωπίστηκαν με προσωρινές αυξήσεις των εγχώριων επιτοκίων και με
παρεμβάσεις στην αγορά ξένου συναλλάγματος.
Ω> Το μακροπρόθεσμο επιτόκιο ήταν κατά μέσο όρο 9,8%, ποσοστό
υψηλότερο από την τιμή αναφοράς.
Ά Η Ελλάδα δεν πληροί κανένα από τα κριτήρια σύγκλισης και κατά
συνέπεια δεν πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου
νομίσματος.

ffl ... ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ
Παρά την αναμενόμενη αποτυχία της Ελλάδας να εισέλθει στο στάδιο του
ενιαίου νομίσματος από την 1η Ιανουάριου 1999, τα πρώτα περιθώρια αισιοδοξίας για
τη συμμετοχή από το 2001 δημιουργήθηκαν από τη δήλωση των υπολοίπων
Ευρωπαίων ηγετών στο περιθώριο της συνόδου των Βρυξελλών. Η δήλωση αυτή
αναφέρει χαρακτηριστικά: « Το Συμβούλιο σημειώνει την ουσιαστική πρόοδο που
πέτυχε η Ελλάδα για την ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης. Το Συμβούλιο
χαιρετίζει την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει πολιτική
δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαρθρωτικής προσαρμογής, προκειμένου να
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συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε από την 1η Ιανουάριου 2001. Τότε η
πρόοδος της Ελλάδας θα κριθεί με τον ίδιο τρόπο που κρίθηκαν τα κράτη - μέλη που
τα οποία θα συμμετάσχουν στην Ο.Ν.Ε από την 1η Ιανουάριου 1999 ». Η δήλωση
αυτή παρότι δεν είχε καμία νομική σπουδαιότητα, ήταν σαφώς σημαντική από
πολιτικής πλευράς.

m

Η ΔΡΑΧΜΗ ΣΤΟ Μ.Σ.Ι
Τη 16η Μαρτίου 1998 η δραχμή εντάχθηκε στο Μ.Σ.Ι - 1 με κεντρική ισοτιμία

357 δρχ./ ευρώ. Οι στόχοι αυτής της ενέργειας ήταν:
Φ Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και
υπηρεσιών στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.
-Φ- Η στήριξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
-Φ- Η σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής για δύο
τουλάχιστον έτη πριν την ένταξη στην Ο.Ν.Ε.
Από την 1η Ιανουάριου 1999 ο Μ.Σ.Ι - 1 αντικαταστάθηκε από το Μ.Σ.Ι - 2.
Στο Μ.Σ.Ι - 2 είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν τα νομίσματα όλων των κρατών μελών της Ε.Ε ανεξάρτητα αν αυτά (τα κράτη - μέλη) συμμετείχαν στην Ο.Ν.Ε. Η
συμμετοχή στο Μ.Σ.Ι - 2 παρότι δεν ήταν υποχρεωτική, κρίθηκε αναγκαία για την
εκπλήρωση του κριτηρίου της συναλλαγματικής σταθερότητας. Η δραχμή συμμετείχε
στο Μ.Σ.Ι - 2 με κεντρική ισοτιμία 353,109 δρχ. / ευρώ και περιθώριο διακύμανσης
±15%. Μετά την ένταξή της στο Μ.Σ.Ι - 2, η δραχμή παρέμεινε ανατιμημένη κατά
8% περίπου σε σχέση με την κεντρική ισοτιμία. Αυτή η πορεία της ισοτιμίας
αποτελούσε αντανάκλαση της αυστηρής νομισματικής πολιτικής που ασκούσε η
Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) και οφειλόταν στις αυξημένες πιθανότητες ένταξης της
δραχμής στη ζώνη του ευρώ.

m

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ

Ο.Ν.Ε
Πριν από την ένταξή της στην Ο.Ν.Ε η ελληνική οικονομία παρουσίαζε
κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτελούσαν και τις ιδιομορφίες της.
°" Η Ελλάδα αποτελούσε τη μοναδική χώρα της Ε.Ε που συνδύαζε ρυθμό
ανάπτυξης 3,5% και συρρίκνωση του εξαγωγικού της εμπορίου.
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Ο πληθωρισμός σημείωνε αισθητή πτώση υπό συνθήκες αυξανόμενης
προσφοράς χρήματος. Από τον Ιούλιο του 1998 μέχρι τον Ιούλιο του 1999, ο
πληθωρισμός μειώθηκε από 5,1% σε 2,1% ενώ η προσφορά χρήματος Μ3^ αυξήθηκε
κατά 20,1%.
°" Ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε εν μέσω υψηλών (σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε) επιτοκίων.
°' Η ανεργία σημείωνε συνεχή αύξηση παρά τη συνεχή αύξηση του Α.Ε.Π.
Ενδεικτικοί για τα παραπάνω είναι οι πίνακες που ακολουθούν:

(1Ιγιυ4: Εφη,μερίδα « ΤΟ ΒΙ1ΜΛ »)

£2

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΚΟΣΜΟΥ
Τον Ιανουάριο του 1999 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη σεμινάριο με
θέμα “Ευρώ και επιχειρήσεις”. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το Σύνδεσμο
Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ) και το παρακολούθησαν ανώτατα στελέχη πολλών

' Η προσφορά χρήματος M3 αποτελείται από κέρματα και τραπεζογραμμάτια, καταθέσεις όψεως,
καταθέσεις ταμιευτηρίου, προθεσμιακές καταθέσεις, repos και τραπεζικά ομόλογα.
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ελληνικών επιχειρήσεων. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν εξαιρετικά
ενδιαφέροντα.

•

Το 98% των στελεχών θεώρησε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να συμμετάσχει στην
Ο.Ν.Ε.

•

Το 72% των στελεχών θεώρησε ως πιθανό χρόνο ένταξης το έτος 2001.

•

Το 72% των στελεχών θεώρησε ως επιθυμητό χρόνο ένταξης το έτος 2001.

ΠΙΘΑΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

□ ΤΟ 2001
□ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
□ ΠΟΤΈ
□ Δ/Α

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

□ ΤΟ 2001
□ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
□ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
□ Δ/Α

(Πη,γή,: Περιοδικό « Οικονομικός Ταχοδρόμος »)
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£Η Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε
Την 29η Ιουνίου 2000, στη σύνοδο κορυφής της Λισαβώνας, αποφασίστηκε
ότι από την 1η Ιανουάριου 2001 η Ελλάδα θα αποτελεί μέλος της Ο.Ν.Ε. Παράλληλα
τη 15η Ιανουάριου 2001, στη σύνοδο κορυφής του Ελσίνκι, αποφασίστηκε ότι η
ισοτιμία με την οποία θα “κλειδώσει” η δραχμή ως προς το ευρώ θα είναι 340,75 δρχ.
/ ευρώ. Αποφασίστηκε δηλαδή η ανατίμηση της δραχμής ως προς το ευρώ. Είναι η
πρώτη φορά μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο που η δραχμή ανατιμάται ως προς κάποιο
ισχυρό νόμισμα! Το γεγονός αυτό φανερώνει την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας,
τις τάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση και την προσπάθεια για την είσοδο
στο γκρουπ των ισχυρών οικονομιών της Ευρώπης.

Την 1η Ιανουάριου 2001, η

Ελλάδα εισήλθε στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. Πλέον η αντίστροφη μέτρηση για την
καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ, έχει αρχίσει και για την Ελλάδα...

2001
ΕΛΛΑΔΑ
ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ
ΑΥΞΗΣΗ Α.Ε.Π.
(σε πραγματικές
τιμές)
ΤΕΛΙΚΗ
ΕΓΧΩΡΙΑ
ΖΗΤΗΣΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΝΕΡΓΙΑ

2002
ΕΛΛΑΔΑ
ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ

4

2,3

3,5

2,8

4,2

2,4

3,7

2,9

3

2,2

2,9

2,9

-

2,3

-

1,5

10f9
5,2
6,9
3

3,2
5,5
6,4
2

9
5
5,2
2,8

4
5,7
6,2
1,8

-

8,8

-

8,3

(ΙΙη,γή.: Εφη,μερίδα « ΤΟ ΒΙΙΜΛ » / Salomon Smith Barney)
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε

m

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε
Η δημιουργία νομικής βεβαιότητας σχετικά με τα ζητήματα που έχουν να

κάνουν με τη μετάβαση στην Ο.Ν.Ε. αλλά και με την Ο.Ν.Ε. αυτή καθ’ αυτή,
απετέλεσε βασικό στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της επίτευξης αυτού
του στόχου ήταν η αποφυγή πρόκλησης διαταραχών στην ομαλή λειτουργία των
αγορών και των επιχειρήσεων εξαιτίας της μετάβασης στο νέο οικονομικό και
νομισματικό περιβάλλον της Ο.Ν.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ινστιτούτο κατέθεσε πρόταση, για το συγκεκριμένο ζήτημα,
προς το Συμβούλιο των Αρχηγών Κρατών και των Υπουργών ECOFIN των χωρών μελών της Ε.Ε. Η πρόταση αυτή αποτελείτο από δύο κανονισμούς"

οι οποίοι

εγκρίθηκαν το Δεκέμβριο του 1996 στη σύνοδο κορυφής του Δουβλίνου.

ο ο πρητοΣ

κανονισμός

Ο πρώτος κανονισμός αποσκοπεί στη ρύθμιση ζητημάτων που ανακύπτουν
λόγω της μετάβασης στην Ο.Ν.Ε. Πιο συγκεκριμένα ο πρώτος κανονισμός ασχολείται
με τα ακόλουθα θέματα:
την επιβεβαίωση της ισοτιμίας 1 : 1 μεταξύ E.C.U. και ευρώ,
την επιβεβαίωση της συνέχειας των συμβάσεων (οι συμβάσεις που έχουν
συναφθεί πριν από την εισαγωγή του ευρώ διατηρούν την ισχύ τους).
(% την έγκριση των κανόνων στρογγυλοποίησης.

θ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Ο δεύτερος κανονισμός ασχολείται με θέματα νομισματικής νομοθεσίας η
οποία θα ισχύει κατά την περίοδο μετάβασης στην Ο.Ν.Ε. Πιο συγκεκριμένα ο
δεύτερος κανονισμός ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:
τον ορισμό του νομικού καθεστώτος του ευρώ κατά τη μεταβατική περίοδο
(το ευρώ είναι το επίσημο νόμισμα των χωρών - μελών της Ο.Ν.Ε. και το εθνικά
νομίσματα αποτελούν υποδιαιρέσεις του).
τη χρήση του ευρώ στις συμβατικές σχέσεις (οι συμβάσεις θα μπορούν να
εκφράζονται είτε σε ευρώ είτε σε εθνικό νόμισμα).
τη μη υποχρεωτική χρήση του ευρώ στις συναλλαγές του δημοσίου τομέα.
βΓ την απόσυρση των εθνικών χαρτονομισμάτων και κερμάτων.
' Οι κανονισμοί αυτοί αποτελούν και νόμο του ελληνικού κράτους. Στο παράρτημα παρατίθεται το
σχετικό Φ.Ε.Κ. (27/9/2000, φύλλο 207).
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ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Ο ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
(LEX MONETAE)
Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (Άρθρο 249) αναφέρεται ρητά ότι οι κανονισμοί

και οι διατάξεις που αφορούν την Ο.Ν.Ε. έχουν γενική ισχύ και δεσμευτικό
χαρακτήρα ως προς όλα τα μέρη τους και ισχύουν άμεσα σε κάθε κράτος - μέλος. Το
γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι η υιοθέτηση του ευρώ και η κατάργηση των εθνικών
νομισμάτων είναι απόλυτα δεσμευτική για την Ε.Ε., τα κράτη - μέλη της και όσους
κατοικούν σε αυτά και διέπει κάθε έννομη σχέση μεταξύ αυτών.
Αναφορικά με τη δεσμευτικότητα της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και
εκτός των ορίων της Ε.Ε., γίνεται αποδεκτό ότι αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Κάθε
κράτος ως εκδήλωση της εθνικής του κυριαρχίας έχει το δικαίωμα να εφαρμόζει τη
δική του νομισματική πολιτική και να μη δέχεται παρεμβάσεις από κάποιο άλλο
κράτος. Σύμφωνα με την παραπάνω αρχή, γνωστή ως δίκαιο του νομίσματος (Lex
Monetae), οι διατάξεις με τις οποίες η Ε.Ε. καθόρισε την εισαγωγή του ευρώ είναι
δεσμευτικές και για τις τρίτες χώρες.

θ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ “ΜΗ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ” ΚΑΙ ΤΗΣ “ΜΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ” ("NO COMPULSION NO PROHIBITION")
Η αρχή του “μη εξαναγκασμού” και της “μη απαγόρευσης” (no compulsion
no prohibition) αποτελεί τμήμα του δεύτερου κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και ισχύει κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβάσης στην Ο.Ν.Ε. Η αρχή της “μη
απαγόρευσης” αξιώνει την ανυπαρξία οποιασδήποτε νομικής απαγόρευσης στη
χρήση του ευρώ, όταν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη το αποφασίσουν από κοινού. Η
αρχή

του

“μη

εξαναγκασμού”

συνεπάγεται

την

αδυναμία

ενός

εκ

των

συμβαλλόμενων μερών να επιβάλλει μονομερώς τη χρήση του ευρώ.
Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι κατά τη μεταβατική περίοδο υπάρχει
διαχωρισμός ανάμεσα στις ήδη υφιστάμενες και στις νέες συμβάσεις. Οι ήδη
υφιστάμενες συμβάσεις θα παραμείνουν στα εθνικά νομίσματα εκτός εάν όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη αποφασίσουν από κοινού διαφορετικά. Οι νέες συμβάσεις θα
συνάπτονται είτε σε ευρώ (αν το επιθυμούν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη) είτε σε
κάποιο εθνικό νόμισμα (αν το επιθυμεί τουλάχιστον ένα συμβαλλόμενο μέρος).
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Εξαίρεση

αυτής

της

αρχής

αποτελούν

οι οργανωμένες αγορές

(π.χ

χρηματιστήρια)+ οι οποίες αποφασίζουν οι ίδιες για την υιοθέτηση της νομισματικής
μονάδας μέσω της οποίας θα διεξάγονται οι συναλλαγές που τις αφορούν.
Μια ακόμη εξαίρεση αφορά τις πληρωμές με πίστωση λογαριασμού. Ο
χρεώστης έχει την ευχέρεια να εξοφλεί τον πιστωτή σε οποιοδήποτε νόμισμα και η
τράπεζα αναλαμβάνει τη μετατροπή του νομίσματος αυτού στο νόμισμα στο οποίο
είναι εκφρασμένος ο λογαριασμός του πιστωτή.

θ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο πρώτος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η
εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος δεν αποτελεί γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω τη
συνέχεια των ήδη υφιστάμενων συμβάσεων. Κύριο επιχείρημα της εν λόγω θέσης
αποτελεί το γεγονός ότι εισαγωγή του ευρώ θεωρείται προβλεπόμενη και εξωτερική
των

συμβάσεων λόγω του μακροχρόνιου χαρακτήρα της και της ευρύτατης

δημοσιότητας που έχει λάβει. Η θέση αυτή σε συνδυασμό με την αρχή του “μη
εξαναγκασμού” και της μη “απαγόρευσης” απαγορεύει από τους συμβαλλόμενους το
δικαίωμα να καταργήσουν ή να μεταβάλλουν μονομερώς μια υφιστάμενη σύμβαση.
Ωστόσο πρόβλημα προκύπτει έναντι των τρίτων χωρών καθώς η αρχή της
συνέχειας των συμβάσεων (continuity of contracts) δεν υπάγεται στο δίκαιο του
νομίσματος (Lex Monetae) αλλά στο δίκαιο των συμβάσεων (Lex Causae). Σε
αντίθεση με το δίκαιο του νομίσματος, το δίκαιο των συμβάσεων δεν έχει γενική
ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η αρχή της συνέχειας των συμβάσεων δεν είναι δεσμευτική
έναντι τρίτων χωρών. Σε περιπτώσεις αντιπαραθέσεων, οι λύσεις θα δίνονται μέσω
της δικαστικής οδού/

ΙΏ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΏΡΕΣ
Προκειμένου να αποφευχθούν αντιπαραθέσεις για θέματα που αφορούν τη
συνέχεια των συμβάσεων και εμπίπτουν στο δίκαιο των συμβάσεων, οι χώρες οι
οποίες συνεργάζονται στενά με τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. έχουν πραγματοποιήσει τις
απαραίτητες μεταβολές στην εθνική τους νομοθεσία.

+ Το Χ.Α.Α και το Χ.Π.Α αναφέρουν από την 1η Ιανουάριου 2001 τις τιμές των μετοχών και των
παραγωγών, αντίστοιχα, σε ευρώ.
Α Όπως αναλύεται στη συνέχεια προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα σχετικά με τη συνέχεια
των συμβάσεων οι περισσότερες (τρίτες) χώρες έχουν προσαρμόσει τη νομοθεσία τους επ’ αυτού του
θέματος.
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Οι μεταβολές αυτές ξεκίνησαν από τις Η.Π.Α. και mo συγκεκριμένα από την
πολιτεία της Νέας Υόρκης. Την άνοιξη του 1997 ξεκίνησε στην πολιτεία της Νέας
Υόρκης μια νομοθετική διαδικασία για την επικύρωση της αρχής της συνέχειας των
συμβάσεων σε σχέση με την εισαγωγή του ευρώ. Η διαδικασία αυτή ρυθμίζει με
σαφή τρόπο ότι η εισαγωγή του ευρώ δε θα επιφέρει τη μη εκτέλεση των συμβάσεων.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το ευρώ είναι ένα «commercially reasonable
substitute and substantial equivalent» νόμισμα με τα εθνικά νομίσματα των χωρών μελών της Ε.Ε. και με το E.C.U. Στη νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης
ενσωματώθηκε και η αρχή του “μη εξαναγκασμού” και της “μη απαγόρευσης”.
Το παράδειγμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης ακολούθησαν και άλλες
πολιτείες των Η.Π.Α., όπως αυτές του Ιλινόις και της Καλιφόρνιας, οι οποίες
υιοθέτησαν ανάλογη νομοθεσία.
Στην Ιαπωνία, τα ιαπωνικά δικαστήρια έχουν επικυρώσει την αρχή της
συνέχειας των συμβάσεων και την έχουν ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο της χώρας.
Ανάλογη προσαρμογή έχει γίνει και στην Ελβετία όπου η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση όρισε ότι «...θα διατηρηθούν οι συμβατικές σχέσεις και τα συμβαλλόμενα
μέρη δε θα μπορούν να επικαλούνται μεταγενέστερα αδυναμία εκτέλεσης των
υποχρεώσεών τους».
Το παράδειγμα των Η.Π.Α., της Ιαπωνίας και της Ελβετίας ακολουθήθηκε και
από άλλες χώρες με αποτέλεσμα η αρχή της συνέχειας των συμβάσεων να καταστεί
ευρέως αποδεκτή σε διεθνές επίπεδο.
Συνεπώς παρότι η συνέχεια των συμβάσεων υπάγεται στο δίκαιο των
συμβάσεων και τυπικά δεν ισχύει αυτομάτως έναντι των τρίτων χωρών, στην πράξη
δεν αναμένεται να προκύψουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της πρόνοιας των χωρών
αυτών να προβούν στις κατάλληλες νομοθετικές προσαρμογές.
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ΜΕΡΟΣ Δ': ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

m

Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Η αυγή της νέας χιλιετίας συμβαδίζει με την ένταξη της Ελλάδας στην

Ο.Ν.Ε., μια πραγματικότητα που “μεταφέρει” μεγάλες προκλήσεις και ερωτήματα για
το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μια έντονη οικονομική αλληλεξάρτηση η
οποία χαρακτηρίζεται (και προκαλείται) από την πλήρη κατάργηση των εμπορικών
“εμποδίων” τα οποία παλαιότερα κυριαρχούσαν στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.
Πέρα όμως από την έξαρση του ανταγωνισμού στις αγορές των αγαθών και των
υπηρεσιών υπάρχει και η παράμετρος του νομισματικού ανταγωνισμού η οποία
καθιστά παρακινδυνευμένη την άσκηση εθνικής μακροοικονομικής πολιτικής,
ερήμην των παγκόσμιων εξελίξεων.
Παράλληλα με την παγκοσμιοποίηση των αγορών παρατηρείται και το
φαινόμενο της δημιουργίας μεγάλων περιφερειακών οικονομικών συμπλεγμάτων
στην Ασία, την Αμερική και την Ευρώπη προκειμένου να επιτευχθούν ισχυρότερα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ των μελών
τους, πάντοτε υπό το καθεστώς του παγκόσμιου ανταγωνισμού.
Κυρίαρχη είναι η θέση της Ε.Ε η οποία αποτελεί μια ενιαία αγορά
370.000.000 ανθρώπων, σαφώς μεγαλύτερη σε μέγεθος από την αντίστοιχη των
Η.Π.Α. Θεωρείται απολύτως φυσιολογικό το ευρώ, το ενιαίο νόμισμα των χωρών
μελών της Ο.Ν.Ε. της Ε.Ε., να καταστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την
κυκλοφορία του και την καθιέρωσή του, ένα από τα κυριότερα μέσα διεξαγωγής
συναλλαγών και αποθεματοποίησης πλούτου παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό
αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας των
ευρωπαϊκών (και των ελληνικών) επιχειρήσεων μέσω της από μέρους τους
“απορρόφησης” όλων των ωφελειών που “πηγάζουν” από την ενιαία αγορά.
Είναι απολύτως λογικό αυτές οι θεμελιώδεις αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας
των ευρωπαϊκών (και των ελληνικών) επιχειρήσεων, να οδηγούν αυτόματα στην
επανεξέταση της στρατηγικής τους πορείας και στην εκ νέου χάραξη του
στρατηγικού τους προσανατολισμού. Το γεγονός αυτό εκτός του ότι ήδη αποτελεί μια
σαφέστατη πραγματικότητα, προκύπτει και από τον ίδιο τον ορισμό της έννοιας της
στρατηγικής η οποία εκλαμβάνεται ως « διαρκής πορεία και προσανατολισμός των
επιχειρήσεων σε μακροχρόνιο ορίζοντα και εντός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος με
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στόχο την ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς και την εκπλήρωση των
προσδοκιών των μετόχων » (Johnson - Scholes, Exploring Corporate Strategy, 5th
edition).
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, εύλογα και έντονα

και

εντείνονται ακόμη περισσότερο καθώς η αποκλειστική κυκλοφορία του ευρώ
βρίσκεται επί θύραις. Ειδικότερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις προκύπτει και το
πρόβλημα του μικρότερου χρόνου προσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο χρόνο
προσαρμογής των επιχειρήσεων των υπολοίπων χωρών - μελών της Ο.Ν.Ε.
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (CORPORATESTRATEGY)
Πώς θα επηρεάσει το ευρώ τις αγορές της επιχείρησης;
•

Θα προκόψουν ευκαιρίες αύξησης εξαγωγών;

•

Θα ενταθεί ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά;

Θα επηρεάσει το ευρώ τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης;
•

Θα προκόψουν δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊόντων;

•

Θα χρειαστεί να τροποποιηθούν υφιστάμενα προϊόντα;

Θα επηρεάσει το ευρώ την πολιτική της επιχείρησης στον τομέα των
προμηθειών;
Πώς θα επηρεάσει το ευρώ την πολιτική της επιχείρησης στο θέμα της
χρηματοδότησης;
(Πη,Υή,: Οδη,γός Ε.Ε. «Ευρώπη, και επιχειρήσεις»)
Παράλληλα με τα αμιγώς στρατηγικά θέματα οι ευρωπαϊκές (και οι
ελληνικές) επιχειρήσεις αναμένεται να τεθούν αντιμέτωπες με μια σειρά τεχνικών
προκλήσεων οι οποίες συνιστούν στρατηγική σε μεσαίο και κατώτερο επιχειρησιακό
επίπεδο.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (S.B.U. & OPERATIONAL STRATEGY)
Τι είδους πληροφόρηση και εκπαίδευση θα απαιτηθεί για το προσωπικό της
επιχείρησης;
Πώς θα επηρεάσει το ευρώ τα λογιστικά και τα φορολογικά θέματα της
επιχείρησης;
Πώς θα επηρεάσει το ευρώ τα συστήματα πληροφορικής της επιχείρησης;
Ποιες δομές είναι αναγκαίες για τη μετάβαση της επιχείρησης στο ευρώ;
(Πη,γή: Οδη,Υός Ε.Ε. «Ευρώπη, και επιχειρήσεις»)
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Ασφαλώς η αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων απαιτεί την
ενδελεχή καταγραφή των συνθηκών που αναμένεται να κυριαρχήσουν στο νέο
περιβάλλον (πλαίσιο λειτουργίας) της Ο.Ν.Ε. και την ενσωμάτωση στη λύση τους
όλων των τμημάτων της επιχείρησης.

£□ ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος συνεπάγεται θεμελιώδεις αλλαγές στις
συνθήκες λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που
διοργάνωσε τον Ιανουάριο του 1999 ο Σ.Ε.Β. σε πληθυσμό 110 ανώτερων και
ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων
απάντησε ότι αναμένονται σημαντικές επιδράσεις στις συνθήκες λειτουργίας των
ελληνικών επιχειρήσεων τόσο σε μακροχρόνιο όσο και σε βραχυχρόνιο επίπεδο. Πιο
συγκεκριμένα:

•

Σχεδόν τα μισά από τα στελέχη εκτίμησαν ότι οι επιδράσεις του ευρώ στη
βραχυχρόνια περίοδο θα είναι θετικές για την επιχείρησή τους.

•

Το συμπέρασμα αυτό έγινε πιο έντονο για τη μακροχρόνια περίοδο.

•

Περί τα % των στελεχών διέβλεψαν ένταση του ανταγωνισμού.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
14%

□ ΘΕΤΙΚΕΣ
40%

23%

□ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
□ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ

23%

□ Δ/Α
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

□ ΘΕΤΙΚΕΣ
□ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
□ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ
81%

□ Δ/Α

_____________4

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Ο
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΑ Ε ΝΑΙ:
□ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΕΝΤΟΝΟΣ
□ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
ΕΝΤΟΝΟΣ

16%

10%

□ ΑΝΑΛΛΟΙΩΤΟΣ
72%

□ Δ/Α

(Πηγή,: Περιοδικό « Οικονομικός Ταχυδρόμος »)

Το κυρίαρχο συμπέρασμα της πρόκλησης θεμελιακών αλλαγών στις συνθήκες
λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, σαφώς επιβεβαιώνεται από τις θεμελιακές
αλλαγές που συντελούνται στο περιβάλλον λειτουργίας τους. Οι αλλαγές αυτές έχουν
διαπιστωθεί και έχουν καταγραφεί από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι
πιο βασικές από τις εν λόγω αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
> Άσκηση και εκπόρευση τικ οικονοιιικικ πολιτικής από την Ε.Κ.Τ.
Η άσκηση της νομισματικής και η εκπόρευση της οικονομικής πολιτικής σε
ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ε.Κ.Τ. και η απώλεια αυτών των αρμοδιοτήτων από τις
εθνικές κυβερνήσεις, δημιουργεί καινούρια δεδομένα και εντείνει τον ανταγωνισμό
μεταξύ των επιχειρήσεων. Πλέον προκείμενου οι ελληνικές επιχειρήσεις να
καταστούν ανταγωνιστικές απαιτείται να κινηθούν προς την κατεύθυνση της αύξησης
της παραγωγικής τους δυναμικότητας με ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητας και
μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους.
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> Νέο πλαίσιο διεθνών συναλλαγών
Μετά τις έντονες διακυμάνσεις της δραχμής ως προς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά
νομίσματα, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναμένεται να βιώσουν ένα περιβάλλον
συναλλαγματικής σταθερότητας εντός της ζώνης του ευρώ, η οποία θα απορροφά
περίπου το 60% του ελληνικού διεθνούς εμπορίου. Παράλληλα αναμένεται έντονη
αύξηση του διευρωπαϊκού εμπορίου.

> Σταθερότητα τιοών
Ο πληθωρισμός εντός της ζώνης του ευρώ αναμένεται να κυμανθεί στα όρια
του 2%. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα περιβάλλον σταθερότητας τιμών, γεγονός
πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, κάτι που αναμένεται να
μεταβάλλει τις πρακτικές της λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων.

λ Χααηλό κόστος κεφαλαίου
Η σταθεροποίηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα αναμένεται ότι θα
προκαλέσει

έντονη

μετακίνηση

κεφαλαίων

και

τόνωση

της

επενδυτικής

δραστηριότητας. Το κόστος του προς επένδυση κεφαλαίου αλλά και του κεφαλαίου
κίνησης θα διαμορφωθεί σε επίπεδα ελκυστικά για τις ελληνικές επιχειρήσεις τόσο
ελκυστικά που η μη χρησιμοποίησή τους γι’ αυτούς τους σκοπούς θα καθίσταται
ζημιογόνος.

Φυσικά όταν γίνεται λόγος για το (νέο) πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών
επιχειρήσεων, αυτός δε μπορεί να εξαντληθεί μόνο στην εισαγωγή του ευρώ και
γενικότερα μόνο σε καθαρά οικονομικά ζητήματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που
άπτονται στη σφαίρα της οικονομικής δραστηριότητας έχοντας παράλληλα και
έντονη κοινωνική διάσταση και προεκτάσεις '.

Ο σημαντικό ποσοστό ανεργίας (επίσημα γύρω στο 10%).
Ο σαθρό ασφαλιστικό σύστημα.
Ο υποβαθμισμένο εκπαιδευτικό σύστημα.
Ο έλλειψη υποδομών.
Ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός (οι ιδιωτικοποιήσεις προχωρούν με
αργούς ρυθμούς).

Ο χαμηλό βιοτικό επίπεδο (σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη).

' Αλλωστε η οικονομική επιστήμη είναι μια κατεξοχήν κοινωνική επιστήμη.
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Ο στρατηγικής σημασίας γεωγραφική θέση της χώρας (νοτιοανατολική πύλη
της Ευρώπης, Μεσόγειος Θάλασσα, Αιγαίο Πέλαγος, Βαλκάνια).

Ο έλλειψη πολιτειακών διαταραχών.
Ο συνέπεια στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Σύμφωνα με την έκθεση του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός,
η οποία δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000, η Ελλάδα κατέχει από πλευράς
ανταγωνιστικότητας την 34η θέση επί συνόλου 59 κρατών. Ως προς τις 15 χώρες της
Ε.Ε., η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σταθερότητα

ΘΕΣΗ

συναλλαγματικής

11

ισοτιμίας
Περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων

11

Πρόσβαση ξένων στις εγχώριες

12

αγορές κεφαλαίων
Εμπόδια εισαγωγών

15

Ευκολία εισόδου νέων τραπεζών

9

στην αγορά
Πρόσβαση

εταιριών

στη

11

χρηματοδότηση
Δημόσιες δαπάνες για υποδομή

16

Τηλεφωνική πυκνότητα

1?

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

18

Βελ τίωση

της

σχέσης

15

απασχόλησης προς πληθυσμό
Ασφαλιστική

κάλυψη

της

15

Διευθέτηση εταιρικών διαφορών

14

ανεργίας

εκτός δικαστηρίων
(Πίΐγή,: ΕφαμερΙδα « ΤΟ ΒΗΜΑ »)
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Δαπάνη

ιδιωτικού

ΘΕΣΗ

τομέα

σε

43

έρευνα και ανάπτυξη
Τεχνολογική πρόοδος

46

Κρατική υποβοήθηση εξαγωγών

40

Φοροδιαφυγή

46

Α νεξαρτησία δημόσιας διοίκησης

50

Κατ'

52

επιλογή

εξυπηρέτηση

δικτυωμένων

ιδιωτικών

επιχειρήσεων και ατόμων απο
τους δημόσιους υπαλλήλους
Ικανότητες

υπαλλήλων

του

52

δημοσίου τομέα
Δημόσιες δαπάνες
Χρήση

53
ηλεκτρονικού

51

ταχυδρομείου
Χρήση

ηλεκτρονικού

εμπορίου

54

από πς επιχειρήσεις
Ερευνητική

συνεργασία με

τα

45

πανεπιστήμια
Ποιότητα δημόσιας εκπαίδευσης
Σύνδεση

αμοιβής

47
καί

51

παραγωγικότητας
Παραοικονομία

48

(Πηγή,: Εφημερίδα « ΤΟ ΒΗΜΑ »)
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την έκθεση του Παγκοσμίου Οικονομικού
Φόρουμ του Νταβός για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι ότι η μετάβαση στο ευρώ
σαφώς δε θα πρέπει να αποκοπεί από το ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας τους.
Αντίθετα οι παράμετροι αυτές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την
προετοιμασία τους για τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα.
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Στην προηγούμενη ενότητα τέθηκαν ορισμένα καίρια ζητήματα αναφορικά
με την επιχειρησιακή στρατηγική τόσο ανώτερο (corporate) όσο και σε μεσαίο
(s.b.u.) και κατώτερο (operational) επίπεδο. Η καταγραφή και η αξιολόγηση των
συνθηκών λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς
απάντησης στα εν λόγω ερωτήματα.
> Πώς θα επηρεάσει το ευρώ τις αγορές της επιχείρησης; Θα προκύψουν
ευκαιρίες αύξησης των εξαγωγών; Θα ενταθεί ο ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά;
Ασφαλώς η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου και η μείωση του
κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών θα σημάνει την ευκολότερη πρόσβαση των
ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα η μείωση του κόστους
που σχετίζεται με τις συναλλαγές σε συνάλλαγμα (hedging and conversion) θα
σημάνει φθηνότερες και άρα (δυνατότητα για) περισσότερες εξαγωγές. Φυσικά τα
ίδια φαινόμενα θα παρατηρηθούν και αντιστρόφως. Η ευκολότερη πρόσβαση στις
ευρωπαϊκές αγορές θα διευκολύνει την πρόσβαση ξένων ανταγωνιστών στην
ελληνική αγορά με αποτέλεσμα την ένταση του ανταγωνισμού.
> Θα επηρεάσει τα ευρώ τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης; Θα
προκύψουν δυνατότητες ανάπτυξης νέων προϊό\πων; Θα χρειαστεί να τροποποιηθούν
υφιστάμενα προϊόντα;
Η ίδια η μετάβαση στο ευρώ παρέχει τη δυνατότητα για νέα προϊόντα και
υπηρεσίες όπως λογισμικό, ταμιακές μηχανές, μετατροπείς συναλλάγματος. Η
προσπάθεια για διείσδυση σε νέες αγορές απαιτεί την προσαρμογή και των νέων και
των ήδη υφιστάμενων προϊόντων σε νέα πρότυπα ποιότητας και εμφάνισης.
Παράλληλα η μετατροπή των τιμών από δραχμές σε ευρώ πιθανόν να προκαλέσει
προβλήματα καθώς θα είναι δύσκολο για τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τη
λεγάμενη “ψυχολογική τιμολόγηση” (π.χ. 999δρχ.) αλλά και για τους πελάτες τους να
συνηθίσουν σε τιμές με δεκαδικά ψηφία (π.χ. 2,5 ευρώ). Το πρόβλημα αυτό ίσως
προκαλέσει σημαντικές διαφορές στις τιμές των προϊόντων που έχουν μικρή αξία.
> Θα επηρεάσει το ευρώ την πολιτική της επιχείρησης στον τομέα των
προμηθειών;
Ασφαλώς η βάση των προμηθευτών πρόκειται να διευρυνθεί γεγονός που
συνεπάγεται την έξαρση του ανταγωνισμού. Συνεπώς οι ελληνικές επιχειρήσεις
ενδέχεται να μεταβάλλουν την πολιτική τους στον τομέα των προμηθειών όχι μόνο
αλλάζοντας προμηθευτές αλλά αλλάζοντας ίσως και πρώτες ύλες.
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> Πώς θα επηρεάσει το ευρώ την πολιτική της επιχείρησης στο θέμα της
χρηματοδότησης
Το νέο οικονομικό περιβάλλον διευκολύνει την ευκολότερη και φθηνότερη
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ο χαμηλός πληθωρισμός και τα χαμηλά επιτόκια
δημιουργούν ένα κλίμα που ευνοεί τη διενέργεια επενδύσεων από τις ελληνικές και
τις ξένες επιχειρήσεις με όλες τις θετικές επιπτώσεις που συνεπάγεται κάτι τέτοιο για
την ελληνική οικονομία αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

m

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
Η μετάβαση στο ευρώ αποτελεί για τις επιχειρήσεις ένα έργο πολυδιάστατο με

σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της. Οι επιχειρήσεις
τίθενται αντιμέτωπες με μια σειρά ερωτημάτων επάνω σε εξειδικευμένα ζητήματα για
τα οποία καλούνται να δώσουν λύση μέσα σε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Το χρονικό αυτό διάστημα είναι ακόμη πιο περιορισμένο για τις ελληνικές
επιχειρήσεις καθώς η Ελλάδα εισήλθε τελευταία στην Ο.Ν.Ε.
Ο Οργανισμός για τη Νομισματική Ένωση της Ευρώπης (A.M.U.E.:
Association for the Monetary Union of Europe, www.amue.org)

υποδεικνύει τη

φιλοσοφία που θα πρέπει να διακρίνει τις επιχειρήσεις ώστε να διαχειριστούν
αποτελεσματικά τη μετάβασή τους στο ενιαίο νόμισμα. Η φιλοσοφία αυτή
“συγκεντρώνεται” σε έξι βήματα - κλειδιά.

A KaGopiauoc του πεδίου gwapuovnc του προνράυυαπχ; ευρώ.
Ο επικεφαλής της επιχείρησης θα πρέπει αρχικά να διοργανώσει μια σύσκεψη
των διευθυντικών στελεχών, ώστε:
•

Να εξεταστούν τα γεγονότα - κλειδιά και το χρονοδιάγραμμα για την
εισαγωγή του ευρώ.

•

Να συζητηθούν τα στρατηγικά θέματα που αναλύθηκαν ανωτέρω.

•

Να προσδιοριστούν από τους διευθυντές οι συγκεκριμένες επιπτώσεις
του ευρώ στους τομείς ευθύνης τους.

•

Να καθορίσουν το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος εισαγωγής του
ευρώ για την επιχείρηση βάσει της στρατηγικής σημασίας της
εισαγωγής του ευρώ για την επιχείρηση και της διαθεσιμότητας
εσωτερικών πόρων.
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ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

> Ορίστε ένα υψηλόβαθμο

> Ορίστε ένα υψηλόβαθμο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

στέλεχος

ΕΥΚΑΙΡΙΑ

marketing,

ΤΟ

ΕΥΡΩ

ΩΣ

του

τμήματος

στέλεχος

ως

διευθυντή

marketing,

του

τμήματος

ως

διευθυντή

του προγράμματος ευρώ.

του προγράμματος ευρώ.

>

> Συγκροτείστε μια ομάδα

Επιλέξτε

προμηθευτές

υπηρεσιών.

ειδικής αποστολής για το
ευρώ.

ΤΟ

ΕΥΡΩ

ΩΣ

> Ορίστε ένα υψηλόβαθμο
του

τμήματος

> Ορίστε ένα υψηλόβαθμο
στέλεχος

του

τμήματος

ΤΕΧΝΙΚΗ

στέλεχος

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

οικονομικών - λογιστηρίου,

οικονομικών - λογιστηρίου,

ως

ως

διευθυντή

του

προγράμματος ευρώ.
>

Αναζητείστε

διευθυντή

προγράμματος ευρώ.
την

υποστήριξη συνεργατών.

(Πηγή: www.amue.org)
& Διορισμός υπευθύνου ευρώ.
Προκειμένου να εισαχθεί αποτελεσματικότερα το ευρώ και να καταστεί
δυνατή η αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργούνται, η διοίκηση θα πρέπει να
διορίσει έναν υπεύθυνο με ηγετικές ικανότητες για το πρόγραμμα μετάβασης στο
ευρώ. Ο υπεύθυνος αυτός θα πρέπει να είναι ανώτερο στέλεχος με συνολική και
στρατηγική άποψη της επιχείρησης. Η αποστολή του θα είναι ο συντονισμός των
προσπαθειών της επιχείρησης, η παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται και
η εξασφάλιση της διοχέτευσης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών στα στελέχη
και τους υπαλλήλους της επιχείρησης.

V Προσδιορίσω των επιπτώσεων.
Η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να προσδιορίσει τους τομείς που
επηρεάζονται από την εισαγωγή του ευρώ και να εντοπίσει τις ευκαιρίες
εκσυγχρονισμού που θα προκύψουν.
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του

Μετά την πρώτη σύσκεψη των στελεχών, κάθε επικεφαλής τμήματος θα
πρέπει:
•

Να οργανώσει εισαγωγική συζήτηση στο τμήμα του σχετικά με τη
μετάβαση στο ευρώ.

•

Να προσδιορίσει τα βασικά ζητήματα και την πιθανή επίδρασή τους
στο τμήμα του.

•

Να εντοπίσει εξωτερικές πηγές πληροφόρησης (λογιστικά γραφεία,
τράπεζες, συμβούλους επιχειρήσεων, επιμελητήρια).

•

Να αναφέρει τα αποτελέσματα των ενεργειών του στο διευθυντή του
προγράμματος εισαγωγής του ευρώ.

Α Καθορισυ(Χ σχεδίου ιιετάβασίκ.
Το σχέδιο της επιχείρησης για τη μετάβασή της στο ευρώ, θα πρέπει να
επικεντρωθεί σε τρεις στόχους:
•

Μεγιστοποίηση των ευκαιριών και ελαχιστοποίηση των κινδύνων που
προκύπτουν από την εισαγωγή του ευρώ.

•

Οργάνωση της μετάβασης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

•

Αξιοποίηση της μετάβασης στο ευρώ ως ευκαιρία βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Ο υπεύθυνος ευρώ θα πρέπει:
•

Να συντάξει περίληψη των εκθέσεων των επικεφαλής των διαφόρων
τμημάτων.

•

Να προτείνει σχέδιο μετάβασης βάσει αυτών των εκθέσεων.

•

Να υποδείξει τις προσδοκίες και τις ανάγκες του σχεδίου μετάβασης
(προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα, πόροι).

•

Να εξασφαλίσει την πλήρη υποστήριξη της διοίκησης.

Διασφάλιση me εφαρμονής του προνοάυυατίκ·
Προκειμένου να παρακολουθεί αποτελεσματικά την πορεία της μετάβασης
της επιχείρησης στο ευρώ, ο υπεύθυνος ευρώ θα πρέπει να συγκροτήσει μια επιτροπή
υποστήριξης ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου
μετάβασης. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος ευρώ θα πρέπει:
•

Να κρατά ενήμερη την επιτροπή υποστήριξης για όλες τις εξελίξεις
αναφορικά με την Ο.Ν.Ε.
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•

Να οργανώνει τακτικές εσωτερικές συσκέψεις με την επιτροπή για την
ανασκόπηση της προόδου αλλά και των εκκρεμών ζητημάτων της
επιχείρησης.

•

Να δρομολογεί και να παρακολουθεί όλες τις ενέργειες της επιτροπής
μέσω τακτικών αναφορών και εκθέσεων των διευθυντών.

& Γνωστοποίηση τικ προόδου.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου μετάβασης, η πρόοδος
που επιτυγχάνεται θα πρέπει να γνωστοποιείται σε όλους τους φορείς εντός και εκτός
της επιχείρησης. Γι’ αυτό και η διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει:
•

Να συμμετέχει ενεργά στην όλη προσπάθεια.

•

Να εξασφαλίζει αποτελεσματική επικοινωνία με όλους τους φορείς
εντός και εκτός της επιχείρησης.

•

Να επιβεβαιώνει τακτικά τη δέσμευσή της για μακροπρόθεσμη
επιτυχία.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΠΟΥ
ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

συν τον ισμός

οργάνωση

θεώρηση

επιλογή βασικών

έκθεση

της

συσκέψεων

στρατηγικών

μελών

τη διοίκηση

προετοιμασίας

διάφορα

θεμάτων

της

τμήματα

οκτώ

επιχε ίρησης

στρατηγικών
και

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΠΕΔΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΥΡΩ
επ ι.σκόπηση
των

γεγονότων

- κλειδιών
συζήτηση

των

τεχνικών

θεμάτων

προς

τους

διευθυντές

να

προσδιορ ίσουν
την

επίπτωση

του

ευρώ

στους

της

επ ιτροπής

γν ω σ τ ο π ο ι η σ η

αντ ι παράθεση

επ l βεβα ίωση

του

προσδιορισμός

με τα τεχνικά

κανονισμών

GF.

παρακολούθηση

των

εξέταση

αναφοράς

τους

των

κυριότ ερων

δ ίαθέσιμων

παρακολούθηση

παράγοντ ες

θεμάτων

εσωτ ερ lkgov

επιχειρηματικών

εντοπισμός

πόρων

αβεβα ιοτήτων

ε ξωτ ερικών

κατάρτ ίση

επιλογή

πηγών

προϋπολογισμού

ε ξωτ ερικών

εξελίξεων

της 0.Ν.Ε.

πρόσκληση

στα

προς

πληροφόρησης

σε

των

προμηθευτών
παρακολούθηση
της προόδου της

τομείς

εταιρίας

ευθύνης τους

(Πηγή: www.amue.org)
33

σχεδίου
όλους

m

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα αποτελούν έναν ιδιαίτερα

δυναμικό και κρίσιμο παράγοντα στη λειτουργία του ευρύτερου οικονομικού και
κοινωνικού ιστού. Αποτελούν το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων και
απασχολούν το 50% των εργαζομένων. Η ιδιαιτερότητα του τρόπου επιχειρηματικής
δράσης των ΜΜΕ, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να
προγραμματίσουν σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, ενδέχεται να
απαιτήσει από την πλευρά τους αυξημένη προσπάθεια προσαρμογής στο ευρώ.
Ο Volker Burghagen, γενικός διευθυντής της γερμανικής τράπεζας Dresdner
Bank, συμβουλεύει τους Έλληνες μικρομεσαίους επιχειρηματίες «να προετοιμασθούν
και να συνειδητοποιήσουν ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο κόσμος τους δε θα
είναι ο μικρόκοσμος της Ελλάδας αλλά ένας κόσμος κατά πολύ μεγαλύτερος. Το
γεγονός αυτό κρύβει ευκαιρίες και κινδύνους».
Οι ΜΜΕ είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από τις συναλλαγματικές
διακυμάνσεις καθώς, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, δε διαθέτουν τα
απαραίτητα μέσα και τις απαραίτητες δυνατότητες για προφύλαξη. Γι’ αυτό και σε
αρκετές περιπτώσεις διστάζουν να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με επιχειρήσεις
εκτός συνόρων. Το ευρώ αναμένεται να δώσει στις ΜΜΕ τη δυνατότητα να
επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να αναπτύξουν στρατηγικές με ευρωπαϊκό
προσανατολισμό.
Οι ελληνικές ΜΜΕ προκειμένου να αντλήσουν αυτά τα οφέλη σε όσο το
δυνατό μεγαλύτερο βαθμό, θα πρέπει να προετοιμαστούν με ταχείς ρυθμούς καθώς ο
χρόνος που απέμεινε μέχρι την αποκλειστική κυκλοφορία του ευρώ είναι ήδη πολύ
μικρός. Προς αυτή την κατεύθυνση συμμετέχουν μαζί με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές
ΜΜΕ, στην ad hoc ομάδα “ΜΜΕ και ευρώ”. Η ομάδα αυτή δημιουργήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη συμμετοχή αντιπροσώπων των ΜΜΕ, του εμπορίου, των
συνεταιρισμών, των τραπεζών και των λογιστών. Σκοπός είναι η εξασφάλιση
τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών αναφορικά με θέματα και
ζητήματα που αφορούν τη μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα.
Η Ε.Ε. επιδιώκοντας να πληροφορηθεί σχετικά με τις ενέργειες των ΜΜΕ για
τη μετάβασή τους ευρώ διεξήγαγε, τον Ιανουάριο του 2001, έρευνα στην οποία
συμμετείχαν 2.828 διευθυντές ευρωπαϊκών ΜΜΕ. Τα συμπεράσματα της έρευνας
είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και σημαντικά για το σύνολο των ευρωπαϊκών ΜΜΕ.
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
□ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ

□ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
□ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΛΟΓΟΣ ΝΑ
ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
- -

- -

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
□ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
□ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ
ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ
Π ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙ
□ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

31%

69%

□ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΕΙ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι μόλις το 17% των ΜΜΕ (το 69% τον 25%) έχει
όντως προετοιμασΰεί (θεωρητικά) πλήρως για τη μετάβαση στο ευρώ.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ
□ ΕΧΟΥΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
□ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΕΝΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΔΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ
ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΘΕΙ

33%

67%

Λ

□ ΕΧΟΥΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
□ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ
ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Προκύπτει το συμπέρασμα ότι μόλις το 6% των ΜΜΕ (το 33% του 17%) έχει
όντως προετοιμασθεί (πρακτικά) πλήρως για τη μετάβαση στο ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΜΜΕ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΕΤΡΑ:
Επιλογή υπευθύνων μετάβασης στο ευρώ

67%

Εντοπισμός των απαραίτητων προσαρμογών στα πληροφοριακά συστήματα

65%

Ενημέρωση του προσωπικού

57%

Τιμολόγηση των προϊόντων σε ευρώ

52%

Εντοπισμός των επιδράσεων του ευρώ ανά τμήμα ή ανά εργασία

39%

Πληροφόρηση των συνεργατών της εταιρίας (προμηθευτές, πελάτες)

36%

Κατάρτιση προϋπολογισμού

35%

Εκπαίδευση του προσωπικού

31%

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε ευρώ

20%
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΜΕ

□ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

12%

□ ΔΕ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

88%

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΜΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ
2002 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
□ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

36%

64%

□ ΔΕ ΘΑ
ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΜΜΕ
□ ΔΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΚΑΜΙΑ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ
ΕΠΙΠΤΩΣΗ

36%

64%

□ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

(ΠιχγιχΓ www.europa.eu.int)
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ΜΕΡΟΣ Ε': ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

m

ΕΥΡΩ ΚΑΙ MARKETING
Η είσοδος στην Ο.Ν.Ε. καν η μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα συνεπάγεται,

μεταξύ άλλων, για τις ελληνικές επιχειρήσεις την πρόσβαση σε μια ενιαία και
διαρκώς αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά 370.000.000 κατοίκων. Η αλλαγή του
πλαισίου αναφοράς με την παύση της λειτουργίας στα στενά όρια της εγχώριας
αγοράς, ασφαλώς θα προκαλέσει επιπτώσεις (και) στο marketing των ελληνικών
επιχειρήσεων. Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ κυρίως) αντιλαμβάνονται το
marketing ως διαφήμιση. Ωστόσο το marketing είναι, ως γνωστόν, μια έννοια και
πρακτική κατά πολύ ευρύτερη καθώς περιλαμβάνει το προϊόν, τη διανομή, την
τιμολόγηση και την προβολή0 (στην οποία εντάσσεται η διαφήμιση). Συνεπώς το
marketing είναι μια έννοια με πολλές πτυχές για κάθε μια από τις οποίες ανακύπτει
πλήθος ερωτημάτων.
•

Θα δημιουργήσει το ευρώ ευκαιρίες ανάπτυξης των εξαγωγών μας προς
την Ευρώπη; Αν ναι, για ποια προϊόντα και σε ποιες αγορές;

•

Θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε νέες ομάδες καταναλωτών, οι
οποίες δεν ήταν “προσβάσιμες” στην ελληνική αγορά;

•

Πρέπει

να

σχεδιάσουμε

εκστρατεία

marketing

προς

αυτή

την

κατεύθυνση;
•

Πώς θα επηρεάσει το ευρώ τους πελάτες μας; Θα μεταβληθούν οι
αγορές τους;

•

Σε ποιο επίπεδο δραστηριοποιούνται οι κυριότεροι ανταγωνιστές μας
(στην Ελλάδα ή / και στην Ε.Ε. ή /και αλλού);

•

Θα εκτεθεί η αγορά μας σε εντονότερο ανταγωνισμό λόγω του ευρώ; Αν
ναι, πως θα αντιδράχεουμε;

•

Πώς θα επηρεάσει το ευρώ τη δομή και τον προσανατολισμό του
τμήματος πωλήσεων;

•

Μήπως θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο νέων συμμαχιών με
διανομείς ή / και άλλες επιχειρήσεις;

° Product, place, price, promotion, γνωστά στην επιστήμη του marketing ως 4P’s.
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•

Υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης νέων προϊόντων; Μήπως θα έπρεπε να
τροποποιηθούν τα ήδη υφιστάμενα;

•

θα απαιτηθεί να εναρμονίσουμε τις τιμές των προϊόντων μας πέρα από
τη

μετατροπή

τους

εξισορροπηθούν

οι

από

δραχμές

διαφορές

που

σε

ευρώ

προκειμένου

παρατηρούνται με

να

τις άλλες

ευρωπαϊκές χώρες;
•

Πώς θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πελάτες μας σχετικά με τη
μετάβαση της επιχείρησής μας στο ευρώ;

•

Ποια ειδική εκπαίδευση θα απαιτηθεί για το προσωπικό που έ,ρχεται σε
επαφή με πελάτες;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα (και σε άλλα ενδεχομένως) ασφαλώς θα
καθοριστεί από τη στρατηγική και τους πόρους της κάθε επιχείρησης. Ωστόσο
υπάρχουν και κάποιοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένοι για
όλες τις επιχειρήσεις. Οι παράγοντες αυτοί σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της κάθε επιχείρησης, θα δώσουν την απάντηση στα προηγούμενα
ερωτήματα.
> Ευκολότερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές.
Με την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου, τη μείωση του κόστους των
διασυνοριακών συναλλαγών και την επικράτηση διαφάνειας στις τιμές σε ολόκληρη
την Ε.Ε., το ευρώ θα βελτιώσει την πρόσβαση στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Το
ευρώ αναμένεται να διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των κρατών - μελών της Ο.Ν.Ε.,
ενισχύοντας παράλληλα και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.). Για τις ελληνικές
επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, το ευρώ θα
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της τάσης προς την περαιτέρω
παγκοσμιοποίηση.

Για τις ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες προς το παρόν

δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων, το ευρώ θα διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο
στην επέκταση των εργασιών τους εντός της Ε.Ε.
> Φθηνότερες εξαγωγές.
Το ευρώ θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους που σχετίζεται με τις
συναλλαγές σε συνάλλαγμα (hedging and conversion). Συνεπώς οι ελληνικές
επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να εξάγουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές με
αποτέλεσμα να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
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r Αυξημένος ανταγωνισμός στις εγχώριες αγορές.
Η ευκολότερη πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές θα διευκολύνει την
πρόσβαση των ξένων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, γεγονός σε πρώτη φάση
αρνητικό για τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των συνόρων.
Το φαινόμενο αυτό είναι σαφώς αρνητικό και για τις επιχειρήσεις οι οποίες κάλυπταν
στην εγχώρια (ελληνική) αγορά ένα συγκεκριμένο τμήμα της (niche) και οι οποίες θα
πρέπει πλέον να καταφύγουν σε επιπλέον διαφοροποίηση των προϊόντων τους
προκειμένου να διατηρήσουν αυτήν τους την ιδιότητα.

r Προσαρμογή στη νέα δομή της αγοράς.
Το ευρώ αναμένεται να οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην εκ νέου
οργάνωση της διάρθρωσης του συστήματος πωλήσεων των προϊόντων τους. Η ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά θεωρείται πλέον εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα οι εξαγωγές προς
τις χώρες - μέλη της Ο.Ν.Ε. να θεωρούνται πλέον εγχώριες πωλήσεις. Πιθανότατα θα
απαιτηθούν νέα δίκτυα διανομής γεγονός που συνεπάγεται τη σύναψη νέων
στρατηγικών συμφωνιών.

r Δημιουργία νέων προϊόντων.
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του συνόλου (ή του μεγαλύτερου
μέρους) των Ευρωπαίων καταναλωτών, ενδέχεται να απαιτηθεί η δημιουργία νέων
προϊόντων ή / και η τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων. Εξάλλου η ίδια η μετάβαση
στο ευρώ δημιούργησε από μόνη της την ανάγκη για τη δημιουργία νέων προϊόντων
όπως ταμιακές μηχανές, λογισμικά πακέτα, μετατροπείς συναλλάγματος.

r Επίκεντρο ο πελάτης.
Η ένταση του ανταγωνισμού αναγκάζει τις επιχειρήσεις να αναζητούν
καινούρια κριτήρια διαφοροποίησης στην αγοραστική συνείδηση του πελάτη, πέρα
από το προϊόν και την τιμή. Το κυρίαρχο νέο στοιχείο είναι η προσπάθεια για την όσο
το δυνατόν πληρέστερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιχειρήσεις
οι οποίες κυριαρχούν (και) στην (ελληνική) αγορά παρέχουν τις υπηρεσίες τους και
τα προϊόντα τους έχοντας επίκεντρο τους πελάτες τους (πελατοκεντρικό σύστημα).
Διαφάνεια στις τιμές.
Οι διαφορές των τιμών ανάμεσα στις διάφορες χώρες της Ε.Ε. για το ίδιο
προϊόν (ως συνέπεια διαφορών στην κουλτούρα, στη φορολογία, στο εργατικό
κόστος) θα γίνουν πλέον αισθητές με τη βοήθεια του κοινού νομίσματος. Το γεγονός
αυτό θα οδηγήσει σε εξισορρόπηση των τιμών και εξομάλυνση των διαφορών είτε
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έπειτα από πρωτοβουλία των ίδιων των επιχειρήσεων είτε μέσω της διαδικασίας του
arbitrage'"'.

λ Μετατροπή των τιμών σε ευρώ.
Η μετατροπή των τιμών από δραχμές σε ευρώ παρότι είναι μια απλή
αριθμητική πράξη ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στην τιμολόγηση των
προϊόντων, ιδιαίτερα όταν αυτά είναι μικρής αξίας. Το πρόβλημα εντείνεται για τον
Έλληνα καταναλωτή ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος στο να εκφράζει τις
νομισματικές μονάδες σε δεκαδικούς αριθμούς. Η στρογγυλοποίηση των τιμών
ενδέχεται να

λειτουργήσει

πληθωριστικά

καθώς

θα

προκαλέσει

σημαντική

ποσοστιαία αύξηση των τιμών των προϊόντων μικρής αξίας. Επίσης οι επιχειρήσεις
θα δυσκολεύονται πλέον να εφαρμόζουν τη λεγάμενη “ψυχολογική” τιμολόγηση (π.χ.
99 δρχ.). Συνεπώς ενδέχεται να δημιουργηθούν κάποιες δυσκολίες στη διεξαγωγή του
λιανικού εμπορίου.
Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—l·—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—y

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΤΥ;
©
Φόρεσε το τζήν σου

®

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ0

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΓΑΛΛΙΑ

ΑΥΣΤΡΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Ξεθόλωσε το άλλο πρωί ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

Πιες ένα

— δύο

ποτά

(ουίσκι)
Παίξε λίγη κα/.ή μουσική
(CD.)

(ασπιρίνη)

(Πηγή: Σεμινάριο της K.P.M.G. στο Ελληνοβρετανικά Εμπορικό
Επιμελητήριο με θέμα το ευρώ, Αθήνα, 12/2/2001, Εισηγητής:
Γιώργος Ραουνάς)
Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—h

u Εξισορρόπηση των τιμών μέσω του νόμου (φαινομένου) της προσφοράς και της ζήτησης.
0 Ως γνωστόν, δε συμμετέχει ηθελημένα στην Ο.Ν.Ε.
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Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—

Τιμή πώλησης κυριακάτικης εφημερίδας: 350 δρχ.
Αντιστοιχία σε ευρώ : 1,03 ευρώ
Χρηστική τιμή : 1,05 ευρώ

Αύξηση κατά 2%_____________________________ ________________________
Τιμή μονάδας κινητής τηλεφωνίας : 1,9 δρχ. / δευτερόλεπτο
Αντιστοιχία σε ευρώ : 0,0055759 ευρώ / δευτερόλεπτο
Στρογγυλοποίηση : 0,01 ευρώ / δευτερόλεπτο
Αύξηση κατά 79,34%

(Πηγή: Σεμινάριο της K.P.M.G. στο Ελληνοβρετανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο με θέμα το ευρώ, Αθήνα, 12/2/2001, Εισηγητής:
Γιώργος Ραουνάς)
Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—Η

r Αξιοποίηση του ευρώ για την προιυθηση της εταιρικής εικόνας
Κατά την περίοδο της μετάβασης στο ευρώ θα επηρεαστεί και η εικόνα
(image) της επιχείρησης. Ορισμένες επιχειρήσεις θα θεωρήσουν το ευρώ ως
εξαναγκασμό ενώ άλλες θα επιδείξουν ευελιξία επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους
στις ανάγκες των πελατών τους. Πολλές από αυτές μάλιστα θα εκμεταλλευτούν τη
συγκυρία της μετάβασης στο ευρώ, μεταδίδοντας την εικόνα αποτελεσματικής
εταιρίας - ηγέτιδος στην αγορά.

m

ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι επιπτώσεις της εισαγωγής του ευρώ στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς σημαντικές αναμένεται να είναι οι
μεταβολές που θα επέλθουν σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό
οικοδόμημα. Πέρα από την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου σε ό,τι αφορά
τις ενδοευρωπαϊκές συναλλαγές, οι (ελληνικές) επιχειρήσεις θα λειτουργούν μέσα σε
ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων και σταθερών τιμών. Επίσης το γενικότερο
μακροοικονομικό κλίμα “επιτάσσει” δημοσιονομική πειθαρχία από την πλευρά των
κρατών, ιδιωτικοποιήσεις, απελευθέρωση των αγορών και φιλελευθεροποίηση της
οικονομίας, γενικότερα. Η Ε.Κ.Τ. αναμένεται να είναι εγγυήτρια στην επίτευξη
αυτών των μακροοικονομικών στόχων της ευρωπαϊκής, πλέον, οικονομίας. Οι
μεταβολές αυτές αναμένεται να επηρεάσουν και την καθημερινή πρακτική αλλά και
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το γενικότερο οικονομικό σχεδίασμά των επιχειρήσεων. Προκύπτουν πολλά και
σημαντικά ερωτήματα.
•

Το ευρώ θα τροποποιήσει τις υφιστάμενες διαδικιχσίες για την πληρωμή
και την είσπραξη τιμολογίων σε συνάλλαγμα;

•

Καλύπτουμε έναντι συναλλαγματικών κινδύνων τις εργασίες μας;

•

Πρόκειται να καταφύγουμε στις κεφαλαιαγορές (ομόλογα, μετοχές) για
χρηματοδότηση;

•

Θα μεταβληθεί το κόστος των τραπεζικών υπηρεσιών;

•

Προτιθέμεθα να αλλάξουμε τον τρόπο διαχείρισης των περιουσιακών
μας στοιχείων ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις επενδύσεις μας σε μια
διευρυμένη ζώνη νομισματικής σταθερότητας;

•

Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας των μετοχών μας σε ευρώ, θα
απαιτήσει την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Έχουν γίνει
οι απαραίτητες ενέργειες;

•

Ποια θα πρέπει

να είναι η εκπαίδευση του προσωπικού που

απασχολείται στο χρηματοοικονομικό τμήμα;
•

Ποιο είναι το μέγεθος των πόρων που θα απαιτηθούν;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα (και σε άλλα παρόμοια) θα δοθεί μέσα
από την ενδελεχή εξέταση των συνθηκών οι οποίες αναμένεται να επικρατήσουν
εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.
> Απλοποίηση της διαχείρισης διαθεσίμων.
Η μείωση του αριθμού των νομισμάτων θα οδηγήσει στην απλοποίηση των
διαδικασιών διαχείρισης διαθεσίμων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό
θα μειώσει τον αριθμό των λογιστικών καταχωρήσεων που συνεπάγεται η διαχείριση
πολλών νομισμάτων και θα μειώσει τον αριθμό των συναλλαγών σε ξένα νομίσματα.
Κάτι τέτοιο συνεπάγεται λιγότερο όγκο και μικρότερο κόστος εργασίας για τις
επιχειρήσεις.
> Εξάλειψη του κόστους κάλυψης έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου
εντός της ζώνης του ευρώ.
Η μετάβαση στο ενιαίο νόμισμα θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να
διεξάγουν τις συναλλαγές τους εντός της ευρωζώνης σε ένα μόνο νόμισμα. Αυτό
σημαίνει

εξοικονόμηση

κόστους

καθώς

οι

πράξεις

κάλυψης

έναντι

του

συναλλαγματικού κινδύνου θα καταστούν περιττές. Παράλληλα η διοίκηση της

43

επιχείρησης θα απεμπλακεί από μια δραστηριότητα η οποία απαιτεί συνεχή
παρακολούθηση. Ακόμη η διοίκηση της επιχείρησης θα είναι σε θέση να εκτιμήσει
επαρκέστερα τα αποτελέσματα των εμπορικών της συμφωνιών καθώς οποιαδήποτε
ζημία (ή οποιοδήποτε κέρδος) δε θα οφείλεται (και) στις συναλλαγματικές διαφορές
αλλά θα συνιστά “καθαρό” αποτέλεσμα.

r Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση χαμηλού κόστους.
Το καθεστώς των χαμηλών επιτοκίων που ήδη επικρατεί εντός της Ε.Ε.
παρέχει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να πραγματοποιήσουν με
χαμηλότερο κόστος τα επενδυτικά τους σχέδια. Μάλιστα, ο οξυμένος ανταγωνισμός
που παρατηρείται στον τραπεζικό τομέα αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμη
μεγαλύτερες μειώσεις των επιτοκίων δανεισμού. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με
τη δυνατότητα πρόσβασης των επιχειρήσεων στο σύνολο των ευρωπαϊκών τραπεζών,
αναμένεται να συντελέσει στην τόνωση του επενδυτικού κλίματος εντός της
ευρωζώνης αλλά και εντός της Ελλάδας, ειδικότερα. Τα οφέλη της μείωσης του
κόστους δανεισμού είναι σαφώς μεγαλύτερα για τις ελληνικές ΜΜΕ οι οποίες κατά
την προηγούμενη δεκαετία ήταν αναγκασμένες να δανείζονται με επαχθείς όρους.
Μια ακόμη πηγή εύκολης και φθηνής χρηματοδότησης αποτελεί το Χ.Α.Α.
στο οποίο έχει “στραφεί” ένα σημαντικό τμήμα του επενδυτικού κοινού στην Ελλάδα
λόγω των χαμηλών επιτοκίων καταθέσεων που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες
και λόγω της δυνατότητας αποκομιδής υψηλών υπεραξιών.
Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—[-

(Πηγή: Ενημερωτικό φυλλάδιο του Χ.Α.Α. με θέμα «Το ευρώ στα
ελληνικά χρηματιστήρια)
Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I-
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CX1 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Η εξάπλωση των ελληνικών επιχειρήσεων πέρα από τα στενά όρια της
ελληνικής αγοράς συνεπάγεται αύξηση της δυνητικής βάσης όχι μόνο των πελατών
αλλά και των προμηθευτών. Η μη αναγκαιότητα της διαχείρισης διαφορετικών
νομισμάτων και η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου θα διευκολύνει τις
εισαγωγές πρώτων υλών, κορυφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο των ανταγωνισμό
μεταξύ των προμηθευτών. Καθοριστικά ζητήματα για τις σχέσεις προμηθευτών πελατών αποτελούν ο χρόνος και ο τρόπος της μετάβασης των προμηθευτών στο
ενιαίο νόμισμα. Ήδη οι μεγάλες επιχειρήσεις πιέζουν τους προμηθευτές τους να
εφαρμόσουν σχέδιο για τη μετάβασή τους στο ευρώ. Μάλιστα πολλές από αυτές
έχουν εντάξει τους προμηθευτές τους στα δικά τους σχέδια μετάβασης. Ο τομέας των
προμηθειών έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις καθώς καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό το κόστος της επιχειρηματικής τους δράσης. Συνεπώς τα ερωτήματα που
ανακύπτουν θεωρούνται εξαιρετικής σπουδαιότητας.
•

Θα οδηγήσει το ευρώ σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μεταξύ των
προμηθευτών μας;

•

Σκοπεύουμε να αναζητήσουμε μη εγχώριους προμηθευτές;

•

Σχεδιάζουμε να

αναθεωρήσουμε τις συμφωνίες τιμών με τους

προμηθευτές μας;
•

Ποιοι είναι οι όροι πληρωμών κατά μέσο όρο για τους προμηθευτές
μας; Θα μπορούσε η εισαγωγή του ευρώ να δημιουργήσει ευκαιρίες για
την εναρμόνιση ή τη βελτίωση των όρων πληρωμών;

•

Ενδέχεται να απαιτηθεί να τροποποιήσουμε την οργάνωση του
εφοδιασμού

μας,

λόγω

των

νέων στρατηγικών marketing

και

προμηθειών;
Προκειμένου να απαντηθούν επαρκώς αυτού του είδους τα ερωτήματα
απαιτείται να ληφθεί υπόψη μια σειρά δεδομένων.
> Διεύρυνση της βάσης των προμηθευτών.
Η μετάβαση στο ευρώ θα παράσχει σημαντικές στρατηγικές ευκαιρίες σε ό,τι
αφορά την οργάνωση των προμηθειών, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ. Το ευρώ αναμένεται
να οδηγήσει σε ευρύτερη διάθεση ειδών προς εισαγωγή και να εντείνει τον
ανταγωνισμό μεταξύ

των

προμηθευτών.

Παράλληλα

η

εξάλειψη

του

συναλλαγματικού κινδύνου και η διαφάνεια των τιμών εντός της ευρωζώνης, θα
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σημάνει για τις επιχειρήσεις μικρότερες διακυμάνσεις στο κόστος των προμηθειών.
Οι εξελίξεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες συμφωνίες μεταξύ πελατών και
προμηθευτών.

r Αναθεώρηση της στρατηγικής προμηθειών.
Το ευρώ θα συμβάλλει στη δημιουργία μιας διευρυμένης εγχώριας αγοράς. Η
ικανοποίηση των αναγκών των νέων πελατών πιθανώς να απαιτήσει μεταβολές στα
προϊόντα και επομένως και στις πρώτες ύλες. Τα πρότυπα ποιότητας, οι εθνικοί
κανονισμοί, οι πολιτισμικές διαφορές αναμένεται να οδηγήσουν προς αυτή την
κατεύθυνση.

r- Σύγκλιση στους όρους πληρωμής.
Οι όροι πληρωμής ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους προμηθευτές τους
ποικίλλουν ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο η διεύρυνση της βάσης των
προμηθευτών

αναμένεται να οδηγήσει στη

σύγκλιση

των

όρων πληρωμής

προκειμένου οι τελευταίοι να αντεπεξέλθουν στον αυξημένο ανταγωνισμό.

κ Οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η ανάπτυξη του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου εντός της ενιαίας αγοράς
αναμένεται να οδηγήσει στην αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των
επιχειρήσεων σύμφωνα με τις επιταγές των νέων στρατηγικών marketing και
προμηθειών.
Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I-

(Πώς οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους μικρούς
προμηθευτές και διανομείς τους κατά τη μετάβαση στο ευρώ. - Διαδικασίες
και συμπεράσματα της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλεςσπς
5/11//1998, υπό την αιγίδα της A.M.U.E.).
Για ποιο λόγο οι μεγάλες επιχειρήσεις οφείλουν να βοηθήσουν τους μικρούς
τους εταίρους στο θέμα του ευρώ.
Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην ημερίδα, τόνισαν ότι το ευρώ δεν
αποτελεί καθαρά τεχνικό ή οργανωτικό πρόβλημα αλλά περισσότερο μια πρόκληση
marketing και στρατηγικής η οποία πρέπει να εντάσσεται στη μακροπρόθεσμη
επιχειρηματική στρατηγική της εταιρίας. Λαμβάνοντας υπόψη τις διασυνδέσεις
μεταξύ των επιχειρήσεων, είναι απαραίτητο να προετοιμασθούν όλοι οι παράγοντες
που συμμετέχουν στην επιχειρηματική αλυσίδα ώστε η εισαγωγή του ευρώ να γίνει
ομαλά και αποτελεσματικά. Ακόμη και επιχειρήσεις που έχουν προετοιμασθεί πολύ
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προσεκτικά, ενδέχεται να συναντήσουν εμπόδια σε περίπτωση που οι εμπορικοί τους
συνεργάτες δεν είναι εξίσου καλά προετοιμασμένοι. Παρότι την τελική ευθύνη της
έγκαιρης προετοιμασίας φέρει η κάθε επιχείρηση μεμονωμένα, πολλές μεγάλες
επιχειρήσεις πιστεύουν ότι είναι προς το συμφέρον τους να βοηθήσουν τους μικρούς
επιχειρηματικούς τους εταίρους στη μετάβαση προς το ευρώ.
Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η πρωτοβουλία αυτή παρέχει τα ακόλουθα
οφέλη:
[> η πληροφόρηση από τα πρώτα στάδια σε ό,τι αφορά το ευρώ μπορεί να
επηρεάσει θετικά το πρόγραμμα μετάβασης των εμπορικών τους εταίρων.
t> θα υπάρξει συνέχεια στη λειτουργία της αλυσίδας προμηθειών και διανομής
σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.
[> σε αρκετές περιπτώσεις, οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το σύνδεσμο των
μεγάλων επιχειρήσεων με τους τελικούς καταναλωτές.
Ι> η παροχή υποστήριξης στις μικρές επιχειρήσεις μπορεί να συμβάλλει στην
ανάπτυξη μιας θετικής επιχειρηματικής εικόνας.
Για τις μικρές επιχειρήσεις, η πρωτοβουλία αυτή παρέχει τα ακόλουθα οφέλη:
£> οι επαφές με σημαντικούς πελάτες αποτελούν απτό κίνητρο για την έγκαιρη
προετοιμασία της μετάβασης στο ευρώ.
Ο οι μεγάλες επιχειρήσεις ενδέχεται να βοηθήσουν τις μικρότερες να
αναγνωρίσουν τις στρατηγικές προκλήσεις και συνέπειες του ευρώ.
Ο ο χρόνος της μετάβασης σαφώς θα είναι μικρότερος.
Ο το κόστος της μετάβασης ασφαλώς θα είναι μειωμένο.
Οι ομιλητές τόνισαν τον ουσιαστικό ρόλο των μικρών προμηθευτών και
διανομέων για την επιχειρηματική στρατηγική των εταιριών τους. Γι’ αυτό το λόγο
θεώρησαν βασικό τα προγράμματα μετάβασης των μεγάλων επιχειρήσεων να μη
βασίζονται αποκλειστικά σε εσωτερικά δεδομένα, αλλά να αναπτύσσονται κατόπιν
διαλόγου με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές.
Τα συμπεράσματα αυτής της ημερίδας είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις
ελληνικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ οι οποίες ενδεχομένως να αδυνατούν
από μόνες τους να μεταβούν αποτελεσματικά στο περιβάλλον του ευρώ.
Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I-
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£Β ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Η είσοδος του ενιαίου νομίσματος αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις
και στον τρόπο άσκησης των λογιστικών εργασιών και εφαρμογών από την πλευρά
των ελληνικών (και ευρωπαϊκών) επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
μετάβασης (1/1/2001 - 31/12/2001) οι λογιστικές λειτουργίες των επιχειρήσεων θα
γίνονται και σε δραχμές και σε ευρώ. Στη συνέχεια (από 1/1/2002) οι λογιστικές
λειτουργίες των επιχειρήσεων θα γίνονται μόνο σε ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι η εισαγωγή του ευρώ μπορεί να
πραγματοποιηθεί με την υπάρχουσα ευρωπαϊκή λογιστική νομοθεσία, δίχως την
ανάγκη ψήφισης πρόσθετης κοινοτικής νομοθεσίας. Είναι ξεκάθαρη η βούληση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μεταφέρει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για τη
μετάβαση των επιχειρήσεων στο ευρώ, στα κράτη - μέλη της Ο.Ν.Ε.
Συνεπώς η ευθύνη για τη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων, από
λογιστική και φορολογική άποψη, στο ενιαίο νόμισμα ανήκει στο ελληνικό κράτος.
Είναι σαφές ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση διαθέτει περιορισμένο χρόνο
προετοιμασίας καθώς η χώρα εισήλθε τελευταία στη ζώνη του ευρώ. Η συνεργασία
με τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τους λογιστές καθίσταται αναγκαία προκειμένου
να ξεπεραστούν επιτυχώς (τυχόν) λογιστικά και φορολογικά προβλήματα και
ασάφειες.
Προκύπτουν

σημαντικά

ερωτήματα

και

γι’

αυτή

τη

διάσταση

της

επιχειρηματικής δράσης:
•

Πότε πρόκειται να μετατρέψουμε τους λογαριασμούς μας σε ευρώ;

•

Πότε πρόκειται να δημοσιεύσουμε τους ετήσιους και ενοποιημένους
ισολογισμούς μας σε ευρώ;

•

Το προσωπικό του λογιστηρίου θα χρειαστεί ιδιαίτερη εκπαίδευση;

•

Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να αναθέσουμε τα λογιστικά μας σε
κάποιον τρίτο (λογιστικό γραφείο) κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου;

•

Προφανώς κάποια στοιχεία του ενεργητικού μας θα απαξιωθούν
γρηγορότερα από το κανονικό. Τι θα συμβεί με την ωφέλιμη ζωή τους
και τις αποσβέσεις;

Ασφαλώς, οι ακόλουθες επισημάνσεις είναι χρήσιμες για την απάντηση σε
τέτοιου είδους ερωτήματα.
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r Μετατροπή ολο)ν το)ν δεδομένοον.
Η μετάβαση στο ευρώ με την αντικατάσταση του εθνικού νομίσματος,
συνεπάγεται τη μετατροπή όλων των λογιστικών δεδομένων της επιχείρησης.
Διάφορες πτυχές της λογιστικής λειτουργίας αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά.
Κάποιες από αυτές είναι η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η
παρακολούθηση των πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών, η αποτίμηση των
αποθεμάτων και η διενέργεια των αποσβέσεων.

r Τεχνικά θέματα.
Το “κλείδωμα” της ισοτιμίας της δραχμής με το ευρώ, προκάλεσε αυτομάτως
κέρδη και ζημίες σε πολλές επιχειρήσεις λόγω των συναλλαγματικών διαφορών.
Ασφαλώς η φορολογική μεταχείριση αυτών των κερδών ή ζημιών αποτελεί έναν
σημαντικό παράγοντα για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Ακόμη σε
αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να παρατηρηθούν λάθη κατά τη στρογγυλοποίηση
(μετατροπή από δραχμές σε ευρώ) τα οποία πιθανόν να “τοποθετήσουν” την
επιχείρηση σε λανθασμένη φορολογική κλίμακα.
Επίσης η μετάβαση στο ευρώ συνεπάγεται τη διενέργεια επενδύσεων
σημαντικής αξίας όπως λογισμικό, εκπαίδευση προσωπικού, εξωτερικοί σύμβουλοι.
Η φορολογική αντιμετώπιση αυτών των “έκτακτων” δαπανών είναι σημαντικής
σημασίας για τις επιχειρήσεις.
Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι και οι αποσβέσεις. Θεωρείται δεδομένο
ότι η μετάβαση στο ευρώ θα οδηγήσει στην οικονομική απαξίωση αρκετών στοιχείων
του ενεργητικού των επιχειρήσεων πολύ πριν τη λήξη της ωφέλιμης ζωής τους.
Συνεπώς απαιτείται να γίνουν οι ανάλογες προσαρμογές από τις φορολογικές αρχές.

r Τηρηση βιβλιιον και έκδοση στοιχείων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε με απόφασή της ότι η εισαγωγή του ευρώ δε
θα φέρει καμιά αλλαγή στον τρόπο τήρησης των βιβλίων κατά τη διάρκεια της
μεταβατικής περιόδου.

Ωστόσο

η

συνολική ευθύνη για τη

μετάβαση των

επιχειρήσεων στο ευρώ ανήκει αποκλειστικά στη δημόσια διοίκηση κάθε χώρας μέλους της Ο.Ν.Ε. Στην Ελλάδα έχει συσταθεί από το Υπουργείο Οικονομικών,
ομάδα υπεύθυνη για τα λογιστικά και φορολογικά θέματα που σχετίζονται με το
ευρώ. Οι προτάσεις της ομάδας αυτής συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο
μετάβασης της Ελλάδας στο ευρώ.
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Η—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—Ι-

Το Υπουργείο Οικονομικών μετηνυπ’ αριθμόν ΠΟΑ 1035/1013310/78//0015
ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως: «... η εισαγωγή του ευρώ σε λογιστική μορφή από
1 1 1999 δεν επιφέρει καμιά αλλαγή στον τρόπο τήρησης των βιβλίων και στοιχείων
των επιτηδευματιών για τα έτη 1999, 2000, 2001».

Ο Κ.Β.Σ.® στο άρθρο 2 παράγραφος 6 Π.Δ. 186/92 ορίζει ότι: «...τα βιβλία
και τα στοιχεία του Κώδικα αυτού τηρούμαι στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό
νόμισμα, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ’ άλλον τρόπον. Τα
στοιχεία που εκδίδομαι για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνομαι
σε άλλη γλώσσα και να αναγράφομαι στο νόμισμα στο οποίο διεξάγομαι οι
συναλλαγές». Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι τα βιβλία τηρούνται στην

ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ.
επιτρέπεται στον εκδότη

των φορολογικών

στοιχείων,

αφού

αναγράψει τα

υποχρεωτικά στοιχεία στην ελληνική γλώσσα και στο ελληνικό νόμισμα, να γράψει
τα δεδομένα και σε ξένη γλώσσα ή / και σε ξένο νόμισμα. Από τα παραπάνω
συνάγεται ότι επιτρέπεται κατά τα έτη 1999, 2000 και 2001 να αναγράφονται στα
φορολογικά στοιχεία οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών και σε ευρώ.
-I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I—I-

Ω ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η ανάγκη προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων στις προδιαγραφές
του ενιαίου νομίσματος αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση για τις
ελληνικές επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τη μετάβασή τους στην Ο.Ν.Ε. Όλα τα
προγράμματα, οι φάκελοι, οι βάσεις δεδομένων θα πρέπει να τροποποιηθούν και να
αναβαθμιστούν. Ασφαλώς λειτούργησε προς όφελος των επιχειρήσεων το γεγονός
της εισαγωγής του ευρώ στην απαρχή της νέας χιλιετηρίδας. Το γεγονός αυτό έδωσε
σε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή
του ευρώ παράλληλα με το πρόβλημα του “ιού του 2000”. Βέβαια η Ελλάδα στις
αρχές του 2000 δεν είχε ακόμη εισέλθει στο τρίτο στάδιο της Ο.Ν.Ε. Γι’ αυτό το λόγο
αυτού του είδους η αντιμετώπιση τηρήθηκε από τις εκείνες τις επιχειρήσεις οι οποίες
διέβλεψαν την κατάσταση που επακολούθησε.
® Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
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Προκύπτουν

σημαντικά

ερωτήματα

και

για

αυτή

την

πτυχή

της

επιχειρηματικής δραστηριότητας.
•

Ποια

είναι

και

πληροφορικής;

σε

τι

εξυπηρετούν

Ποιες είναι

τα

υφιστάμενα

συστήματα

οι τρέχουσες ανάγκες μας για την

α\>αβάΟμισή τους;
•

Μπορούμε να καταγράψουμε όλα τα συστήματα που Θα επηρεαστούν
από τη μετάβαση στο ευρώ;

•

Ο προμηθευτής των πληροφοριακών μας συστημάτων θα είναι σε Θέση
να μας προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις; Μήπως Θα έπρεπε να
αλλάξουμε προμηθευτή;

•

Πως Θα χειριστούμε τη διπλή αναγραφή των τιμών;

•

Θεωρούμε την εισαγωγή του ευρώ ως ευκαιρία ανασχεδιασμού της
δομής του συστήματος μας;

•

Έχουμε προγραμματίσει εκπαίδευση του προσωπικού επί των νέων
εκδόσεων του λογισμικού;

Τα ερωτήματα αυτά θεωρούνται ιδιαιτέρως κρίσιμα καθώς το τμήμα των
πληροφοριακών συστημάτων αναμένεται να είναι ο συντονιστής της προσπάθειας
των επιχειρήσεων στη μετάβασή τους στο περιβάλλον του ευρώ. Προκειμένου η
προσπάθεια αυτή να είναι επιτυχής θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα
σημεία.
> Αναθεώρηση των συστημάτων πληροφορικής.
Προκειμένου η επιχείρηση να διατηρήσει ή / και να βελτιώσει την
αποτελεσματικότητά της κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και μετέπειτα,
θα πρέπει απαραιτήτως να αξιολογήσει και να προσαρμόσει τα πληροφοριακά της
συστήματα στις προδιαγραφές και στις απαιτήσεις του ενιαίου νομίσματος. Οι
επιχειρήσεις θα πρέπει να ελέγξουν το λογισμικό τους και να εκτιμήσουν τη
συμβατότητά του με τις ανάγκες του νέου περιβάλλοντος. Στην πιθανή περίπτωση
που θα κριθούν αναγκαίες κάποιες μετατροπές, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έλθουν
σε επαφή με τους προμηθευτές τους προκειμένου να ζητήσουν και να πάρουν τις
κατάλληλες συμβουλές. Φυσικά, οι μετατροπές δε θα εξαντληθούν στα συστήματα
που διαχειρίζονται πληροφορίες και δεδομένα. Θα επεκταθούν και σε άλλες συσκευές
όπως στις ταμιακές μηχανές (για την έκδοση αποδείξεων με διπλή αναγραφή τιμών)
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και στις αριθμομηχανές (για τον υπολογισμό των αντιστοιχιών ανάμεσα στις δραχμές
και τα ευρώ).
r Βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Η μετάβαση στο ευρώ παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να
εκσυγχρονίσουν τη δομή της πληροφορικής τεχνολογίας τους. Ασφαλώς οι
απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες μέσα σε ένα καθεστώς άκρατου
ανταγωνισμού και η σημασία της έγκαιρης και έγκυρης πληροφορίας και του
αποτελεσματικού συντονισμού είναι πιο αυξημένη από ποτέ. Η εισαγωγή του ευρώ
παρέχει ένα δυνατό κίνητρο στις ελληνικές επιχειρήσεις να εκσυγχρονίσουν τα
πληροφοριακά τους συστήματα. Οι (μεγάλες) ελληνικές επιχειρήσεις που διέβλεψαν
την είσοδο της χώρας στην Ο.Ν.Ε. αντιμετώπισαν συνολικά το πρόβλημα
καταπολεμώντας ταυτόχρονα και τον “ιό του 2000”. Επίσης στις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις παρέχεται το κίνητρο της εισαγωγής πληροφοριακών συστημάτων
(ακόμη και αν αυτά εξαντλούνται στη χρήση ενός απλού προσωπικού υπολογιστή)
στην εργασιακή τους πρακτική, γεγονός που αναμφισβήτητα θα τονώσει και θα
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα τους.

Ω ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματική λειτουργία των
επιχειρήσεων λαμβάνει διαρκώς τη διάσταση που της αρμόζει (και) στην ελληνική
επιχειρηματική πραγματικότητα. Ήδη οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις διατηρούν
αυτόνομα και οργανωμένα τμήματα ανθρώπινων πόρων, τα οποία ασχολούνται με
όλα τα ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η έννοια των
ανθρώπινων πόρων δεν περιορίζεται στο στελεχιακό δυναμικό των επιχειρήσεων
αλλά επεκτείνεται και στο υπαλληλικό προσωπικό. Εξάλλου το τελευταίο εκτελεί τη
στρατηγική που χαράζουν τα ανώτατα στελέχη και αντικατοπτρίζει την “εικόνα” της
επιχείρησης στους πελάτες της, στους συνεργάτες της και στην κοινή γνώμη,
γενικότερα.
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι προκλήσεις και τα ζητήματα
της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα, απαιτείται πρώτα απ’ όλα η προσαρμογή του
ανθρώπινου δυναμικού και η ενσωμάτωσή του στο πρόγραμμα μετάβασης. Η
ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού στο πρόγραμμα μετάβασης θα πρέπει να
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της υπεύθυνης ομάδας για τη μετάβαση της
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επιχείρησης στο ευρώ, ειδάλλως ακόμα και το αρτιότερο πρόγραμμα μετάβασης είναι
εκ των προτέρων καταδικασμένο να αποτύχει. Σημαντικά είναι τα ερωτήματα που
προκύπτουν και για αυτόν τον παράγοντα της επιχειρηματικής δράσης.
•

Πότε και πώς θα οργανωθεί η εκπαίδευση του προσωπικού; Ποιες
κατηγορίες εργαζομένων θα αφορά;

•

Σε ποιες συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων σχεδιάζουμε αρχικώς να
δώσουμε έμφαση;

•

Πώς θα ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στη
διαδικασία μετάβασης;

Σαφώς ο αποτελεσματικότερος τρόπος για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών
των ζητημάτων είναι η ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού και η συνεργασία του
προσωπικού με τη διοίκηση της επιχείρησης.
> Ενημέρωση, συμμετοχή και εκπαίδευση των υπαλλήλων.
Ανεξαρτήτως του προγράμματος μετάβασης που θα τεθεί προς εφαρμογή, η
διοίκηση της επιχείρησης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ενημέρωση και τη
συμμετοχή των υπαλλήλων στην όλη προσπάθεια. Η ενημέρωση και η συμμετοχή θα
πρέπει να καλύπτει όλες τις φάσεις του προγράμματος μετάβασης και να αναφέρεται
σε όλο

το

φάσμα του

ανθρώπινου

δυναμικού

της επιχείρησης.

Ασφαλώς

προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στους υπαλλήλους που απασχολούνται σε τομείς
που χαρακτηρίζονται “κλειδιά” για τη λειτουργία της επιχείρησης. Τέτοιοι είναι οι
τομείς που αναφέρθηκαν και στα προηγούμενα τμήματα της παρούσας εργασίας,
δηλαδή το marketing, το λογιστήριο, η χρηματοδότηση, οι προμήθειες, τα
πληροφοριακά συστήματα. Φυσικά, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται και στο
προσωπικό που έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους πελάτες της επιχείρησης
(πωλητές, ταμίες κλπ.). Η εκπαίδευση αυτής της κατηγορίας του προσωπικού
αντανακλά και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο σύνολο της
επιχείρησης.
> Προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στη νέα δομή της επιχείρησης.
Πέρα από την ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού για τα καθαρώς τεχνικά
θέματα που αφορούν την εισαγωγή του ευρώ, θα πρέπει να επιδιωχθεί και η
συνολικότερη

προσαρμογή

του

ανθρώπινου

δυναμικού

στη

νέα

δομή

της

επιχείρησης. Για παράδειγμα, η εισαγωγή του ευρώ ενδέχεται να σημάνει την αλλαγή
του

ιδιοκτησιακού

καθεστώτος,

την

αλλαγή

του

management,

τον
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επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών στόχων και τη γενικότερη αναδιοργάνωση της
επιχείρησης. Ασφαλώς η ενημέρωση για όλες αυτές τις παραμέτρους δε θα πρέπει να
περιοριστεί στα ανώτερα κλιμάκια του ανθρώπινου δυναμικού αλλά να εξαπλωθεί
και στις μεσαίες και κατώτερες βαθμίδες. Εξάλλου και οι βαθμίδες αυτές
επηρεάζονται εξίσου από τέτοιου είδους αλλαγές (π.χ. επέκταση σε νέες αγορές θα
σημάνει την αλλαγή στην οργάνωση και στη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων).
Γενικότερα, η μη ομαλή ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία της
επιχείρησης,

είναι

προφανές

ότι

θα

προκαλέσει

δυσλειτουργίες

και

αναποτελεσματικότητες.
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ': ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ
m ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε αυτό το τμήμα της εργασίας, αναφέρονται τα κυριότερα αποτελέσματα καν
συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το

1999 από τον (τότε)

μεταπτυχιακό φοιτητή (Μ.Β.Α. - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) κ. Κ. Μπουγιουκλή υπό
την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κ. Αγοραστού. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε το
1999, δύο χρόνια πριν την είσοδο της χώρας στην τρίτη φάση της Ο.Ν.Ε., σε μια
περίοδο αμέσως μετά τη μη ένταξη στην Ο.Ν.Ε. με τις χώρες της “πρώτης
ταχύτητας”. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των σκέψεων και των ενεργειών
των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ελληνικών επιχειρήσεων, υπό την προοπτική της ένταξης
της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε. το 2001. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε περιελάμβανε την
ταχυδρομική επιστολή ερωτηματολογίων σε 210 εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ελληνικές
επιχειρήσεις. Το δείγμα διαμορφώθηκε στις 42 επιχειρήσεις (ποσοστό 20% επί του
πληθυσμού) οι οποίες συμμετείχαν τελικά στην έρευνα. Στη συνέχεια παρατίθενται
τα κυριότερα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας ^ ,
(Στο επόμενο τμήμα της εργασίας, η έρευνα αυτή επαναλαμβάνεται με
σκοπό την αξιολόγηση της προσπάθειας των εισηγμένων στο Χ.Α.Λ. ελληνικών
επιχειρήσεων για την αποτελεσματική μετάβασή τους στο περιβάλλον του ευρώ και
τον προσδιορισμό του βαθμού έτοιμότητάς τους στο να λειτουργήσουν υπό τις νέες
συνθήκες).

GJ) ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος σε αυτήν, είχε ξεκινήσει την προσπάθεια για τη
μετάβαση στο ευρώ. Οι ενέργειες των επιχειρήσεων αυτών καθώς και οι δυσκολίες
που συνάντησαν, παρατίθενται ακολούθως. Επίσης, ακολούθως παρατίθενται και οι
λόγοι για τους οποίους κάποιες επιχειρήσεις του δείγματος δεν είχαν ξεκινήσει ακόμη
την προετοιμασία τους. Παράλληλα αξιολογούνται και οι πηγές πληροφόρησης των
εισηγμένων στο Χ.Α.Α. ελληνικών επιχειρήσεων, για όλα τα ζητήματα που αφορούν
το ενιαίο νόμισμα.

' Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. «Διπλωματική εργασία Κ. Μπουγιουκλή, 1999».
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Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΪΌ
ΕΥΡΩ

12%

mΔΕΝ ΕΧΕΙ
ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ
■ ΕΧΕΙ ΗΔΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ

88%

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ

88%

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ

12%

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι το 1999 , δύο χρόνια πριν την ένταξη
της χώρας στην Ο.Ν.Ε., οι επιχειρήσεις του δείγματος σε ποσοστό σχεδόν 90%
δήλωσαν ότι ήδη ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τη μετάβαση στο ευρώ.
Φυσικά η έννοια του ξεκινήματος της προετοιμασίας διαφέρει ανάμεσα στις
επιχειρήσεις. Εντούτοις ακόμα και αν το ξεκίνημα της προετοιμασίας, στην πράξη, δε
συνιστά κάτι το ουσιώδες, κρίνεται θετικό το ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις φάνηκε να
έχουν συνειδητοποιήσει τις δυνητικές επιδράσεις του ευρώ στη λειτουργία τους.

ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
□ ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΘΑ
ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ
□ ΕΙΝΑΙ ΠΟΑ Υ ΝΩΡΙΣ

□ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ
ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
□ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΑΡΚΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
□ ΔΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ 60%
ΕΙΝΑΙ ΠΟΑ Υ ΝΩΡΙΣ

40%

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑ ΤΑ

20%

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

20%

ΔΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ

20%

Ένα μικρό αλλά σεβαστό ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος, λίγο
μεγαλύτερο από το 10%, δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη ξεκινήσει την προετοιμασία για
τη μετάβασή του στο ευρώ. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αυτές
δεν ξεκίνησαν να προετοιμάζονται, είναι η αντίληψή τους ότι το ευρώ δεν επρόκειτο
να επηρεάσει τη λειτουργία τους, τουλάχιστον όχι σε εκείνη τη χρονική περίοδο. Η
αντίληψη αυτή ήταν λογικό να υπάρχει τη στιγμή που ένα σημαντικό μέρος (και) των
(μεγάλων) ελληνικών επιχειρήσεων, λειτουργούσε μέσα στο περιορισμένο εγχώριο
πλαίσιο δράσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

20,00%
0,00%
□ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
□ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
■ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Σ.

□ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩ!
□ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
□ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

□ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΥΡΩ

□ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

■ ΚΑ ΤΑΡΤΠΗΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

88,5%

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

88,5%

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

75,5%

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

73%

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ.Σ.

59,5%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

59,5%

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΥΡΩ

54%

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

43%

ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30%

Σχετικά με τις επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι ξεκίνησαν την προετοιμασία
τους, προβληματίζει το γεγονός ότι μόλις το 60% αυτών, αντιμετώπισε το όλο ζήτημα
σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου. Ασφαλώς πολλές από τις απαιτούμενες
ενέργειες, οι οποίες αναλύθηκαν στο προηγούμενο μέρος της εργασίας, έχουν γίνει ή
έχει προγραμματιστεί να γίνουν. Ωστόσο, το γεγονός της (σε πολλές περιπτώσεις) μη
εμπλοκής των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων στο όλο ζήτημα,
δημιούργησε έναν προβληματισμό σχετικά με το εάν και κατά πόσον οι επιχειρήσεις
είχαν αντιληφθεί τις επιπτώσεις του ευρώ στη στρατηγική τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

0%

20%

40%

60%

80%

□ ΧΡΗΜΑ ΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝΑΛΛΑΓΩΝ
■ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
□ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ
□ ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟΣ ΠΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
■ ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
■ ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
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ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

76%

ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

54%

ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

46%

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

46%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

41%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

19%

Ασφαλώς οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε αυτήν τους την
προσπάθεια είναι πολλές και σημαντικές. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ελληνική
πολιτεία δε φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε αυτή την προσπάθεια. Βέβαια, θα
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι τα αρμόδια κρατικά όργανα είχαν εκείνη την
περίοδο επιφορτιστεί με την προσπάθεια για την ένταξη της χώρας στην Ο.Ν.Ε.
Ωστόσο το γεγονός αυτό δεν αναιρεί τις παραλείψεις των κρατικών αρχών, ιδιαίτερα
μάλιστα αν ληφθούν υπόψη οι πρακτικές των άλλων ευρωπαϊκών κρατών σε αυτό το
θέμα.

ΠΗΓΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
□ ΤΥΠΟΣ

100%
80%
60%

Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
□ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Π ΚΡΑΤΟΣ
mE.E.

40%
αΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

20%
0%

QΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Ο ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(εφόσον υφίσταται)
■ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΥΠΟΣ

83%

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

64%
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ

59%

ΚΡΑΤΟΣ

50%

Ε.Ε.

33%

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

33%

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

29%

ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφόσον υφΐστατω)

14%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

7%

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν ως πηγή
άντλησης πληροφοριών για το θέμα του ευρώ, τον ημερήσιο Τύπο. Επίσης ιδιαίτερα
ισχυρή ήταν η σχέση τους με τις τράπεζες και με τα επιμελητήρια. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή φαινόταν απούσα από την όλη αυτή προσπάθεια των ελληνικών
επιχειρήσεων. Σαφώς η κύρια ευθύνη για τη μετάβαση ανήκε στα κράτη - μέλη της
Ε.Ε., ωστόσο οι περισσότεροι συμφωνούν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να
ήταν πιο ενεργή και δραστήρια στο θέμα αυτό.
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ΜΕΡΟΣ Ζ': ΕΡΕΥΝΑ / ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
fin

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου -

Ιουλίου 2001, σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο
Αγοραστό. Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή και η αξιολόγηση της
προσπάθειας των εισηγμένων στο Χ.Α.Α.

ελληνικών επιχειρήσεων για την

αποτελεσματική τους μετάβαση στο νέο οικονομικό περιβάλλον της Ο.Ν.Ε., έξι μόλις
μήνες πριν από την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος και στην ελληνική οικονομία.
Η

μέθοδος

που

ακολουθήθηκε

περιελάμβανε

την

ταχυδρομική

επιστολή

ερωτηματολογίων σε 250 εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ελληνικές επιχειρήσεις. Το δείγμα
διαμορφώθηκε στις 40 επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν τελικά στην έρευνα .
Οι 40 επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από τους
ακόλουθους κλάδους του Χ.Α.Α.:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

4

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

4

ΤΡΟΦΙΜΑ

4

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3

ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

3

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

3

ΕΙΔΗ - ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2

ΕΛΑΣΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ

2

ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ - ΤΣΙΜΕΝΤΑ

2

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

1

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ

1

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

1

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

1

ΟΡΥΧΕΙΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ

1

Στο σημείο αυτό θα ήθελα ολόψυχα να ευχαριστήσω τις εταιρίες οι οποίες συμμετείχαν στο
ερευνητικό τμήμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Η συμμετοχή τους συνέβαλε καταλυτικά
στην εξαγωγή ξεκάθαρων και χρήσιμων συμπερασμάτων.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1

ΥΓΕΙΑ

1

ΥΔΡΕΥΣΗ

1

REAL ESTATE

1

ΣΥΝΟΛΟ

40

Η επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν από τις επιχειρήσεις στις
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οδηγεί στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων
σχετικά με τις κινήσεις προσαρμογής που έγιναν από μέρους των επιχειρήσεων
καθώς και σχετικά με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
συγκεκριμένες επιχειρήσεις ενόψει της εισαγωγής του ευρώ. Η προέλευση των
επιχειρήσεων του δείγματος από πληθώρα κλάδων του Χ.Α.Α., καθιστά τα
συμπεράσματα της έρευνας αντιπροσωπευτικά για το σύνολο των εισηγμένων στο
Χ.Α.Α. ελληνικών επιχειρήσεων.

Ώ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ^

Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος στις ερωτήσεις της
πρώτης ενότητας του ερωτηματολογίου, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η
συντριπτική πλειοψηφία τους τάσσεται υπέρ της ένταξης της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.
Μάλιστα θα επιθυμούσε, εφόσον κάτι τέτοιο ήταν εφικτό, η ένταξη να γινόταν το
1999 παράλληλα με τις χώρες της “πρώτης ταχύτητας”. Οι επιχειρήσεις στη
συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι η ένταξη της Ελλάδος στην Ο.Ν.Ε. θα
επηρεάσει τη λειτουργία τους αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη ανάγκη για την
έγκαιρη και σωστή προετοιμασία τους.
Στην συνέχεια παρατίθενται γραφικά οι απαντήσεις των επιχειρήσεων.
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ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑ ΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΕΞΑΡΧΗΣ (1999)
ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε.;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
□ Δ/A

S__________________________________________________

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΤΑ Ν A ΡΓΟΤΕΡΑ
(ΜΕΤΕΠΕΓΓΑ) ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε.;
8%

5%
□ ΝΑΙ
□ 0X1
□ Δ/Α
87%

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΚΑΘΟΛΟΥ
ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε.;

□ ΝΑΙ
□ 0X1
□ Δ/Α
95%

✓

Γ

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε. ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΗ Λ ΕΓΓΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΑΣ;
10%

0%
□ ΝΑΙ
□ 0X1
90%

□ Δ/Α

EE3
Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων του δείγματος δήλωσε ότι έχει αρχίσει
να προετοιμάζεται για την εισαγωγή του ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται
απόλυτα λογικό σε συνάρτηση και με τις απαντήσεις στην προηγούμενη ερώτηση,
ένα μόλις εξάμηνο πριν από την εισαγωγή του ευρώ.

ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΝΑ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
□ Δ/Α
95%

Οι επιχειρήσεις οι οποίες δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την
προετοιμασία τους για την εισαγωγή του ευρώ (πρόκειται για 2 επιχειρήσεις), τόνισαν
ότι δε θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει άμεσα τη λειτουργία τους (ίσως διότι
θεωρούν ότι είναι ήδη προετοιμασμένες, ίσως διότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει
πλήρως τις επιδράσεις

της εισαγωγής του ευρώ). Μάλιστα όπως τόνισαν

χαρακτηριστικά, αυτή την περίοδο είναι απασχολημένες με κάποια άλλα ζητήματα.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι ενέργειες των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι
έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για την εισαγωγή του ευρώ. Από τις απαντήσεις
των επιχειρήσεων αναδεικνύεται ο ρόλος - κλειδί των τμημάτων που ασχολούνται με
τα θέματα της λογιστικής και των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα η
σημασία της εισαγωγής του ευρώ φανερώνεται από τον ορισμό υπευθύνου ευρώ από
την πλειοψηφία των επιχειρήσεων καθώς και από την κατάρτιση προγραμμάτων
εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Ένα δυσάρεστο συμπέρασμα που προκύπτει
από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων είναι η μη επαρκής συνεργασία τους με τους
προμηθευτές τους. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος
θεωρούν τη μετάβαση στο ευρώ ως ένα καθαρά “προσωπικό στοίχημα”.
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ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ
ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ,
ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΙΣ Α ΚΟΛ Ο ΥΘΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

□ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
□ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
□ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ
□ ΑΛΛΑΓΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΩΝ (εφόσον υπάρχουν)
□ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ή ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
Δ.Σ.
□ ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΥΡΩ
□ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
□ ΑΛΛΑΓΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
□ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

r

L
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ;

■ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ
□ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
□ Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (αν υπάρχει)
□ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
□ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
□ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
□ Ο ΤΥΠΟΣ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ)
□ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ)
□ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Οι επίσημοι φορείς πληροφόρησης των επιχειρήσεων του δείγματος για τα
θέματα που σχετίζονται με το ευρώ είναι το ελληνικό κράτος (Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και Υπουργείο Ανάπτυξης), τα επιμελητήρια και οι τράπεζες. Αντίθετα
εξαιρετικά περιορισμένος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ ουσιαστικά
ανύπαρκτος είναι ο ρόλος των Πανεπιστημίων. Εξαιρετικά σημαντική πηγή
πληροφόρησης αποτελεί ο Τύπος (κυρίως οι οικονομικές εφημερίδες) ενώ σημαντική
μερίδα επιχειρήσεων καταφεύγει σε εταιρίες συμβούλων.

Οι εταιρίες συμβούλων

φαίνεται να υποκαθιστούν τις μητρικές εταιρίες (όπου αυτές υπάρχουν). Το χαμηλό
ποσοστό που εμφανίζουν οι μητρικές εταιρίες ως πηγή πληροφόρησης οφείλεται
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αφενός στον αποκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας που συναντάται σε αυτού του είδους
και μεγέθους επιχειρήσεις και αφετέρου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής
οικονομίας. Παράλληλα για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται και η έλλειψη
συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές τους. Έλλειψη συνεργασίας
διαπιστώνεται και μεταξύ των επιχειρήσεων και των πελατών τους.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να βαθμολογήσουν
κάποια ζητήματα που τις απασχολούν ή πρόκειται να τις απασχολήσουν. Τα
ζητήματα αυτά καλύπτουν όλο το φάσμα της λειτουργίας των επιχειρήσεων και έχουν
να κάνουν με την επικείμενη εισαγωγή του ευρώ. Η βαθμολόγηση έγινε με βάση την
κλίμακα από το “1” ως το “4” , με βάση το βαθμό σημαντικότητας.
Οι απαντήσεις των επιχειρήσεων σε αυτό το τμήμα του ερωτηματολογίου
επιβεβαιώνουν το συμπέρασμα που προέκυψε σε προηγούμενο τμήμα της έρευνας
σχετικά με το ρόλο - κλειδί των τμημάτων που ασχολούνται με τα θέματα της
λογιστικής και των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα για μια ακόμα φορά
αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα για τη λειτουργία των
επιχειρήσεων. Ένα ακόμη συμπέρασμα που προκύπτει είναι το ότι οι επιχειρήσεις του
δείγματος ασχολούνται περισσότερα με τεχνικά και διαδικαστικά θέματα και
ζητήματα. Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί εύλογο καθώς βρισκόμαστε στο
κατώφλι της εισαγωγής του ευρώ και ασφαλώς σε μια τέτοια περίοδο θα έχουν
χαραχθεί οι κατευθυντήριες γραμμές για τα θέματα που άπτονται της στρατηγικής
των επιχειρήσεων.
Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

σταθμισμένα

τα

αποτελέσματα

των

απαντήσεων των επιχειρήσεων.

Ο = ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
© = ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
© = ΣΕ ΑΡΚΕΤΑ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
Ο = ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
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ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑ ΘΜΟ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΖΗΤΗΜΑ ΤΑ;

□ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
□ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΠΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
□ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
□ Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
□ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
□ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
□ Ο ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ
ΑΓΟΡΑ
□ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
□ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
□ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
□ Η ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
□ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
□ Η ΠΑΡΑΓΩΠΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΉΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ν

' ,

_J

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ EYPJ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΕΥΡΩ;

□ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
□ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
□ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

■ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΉΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑ ΤΉ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
□ Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ (ΣΕΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
□ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
□ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ

»_____________________________________________________ /

Τα κυρίαρχα προβλήματα των επιχειρήσεων που δήλωσαν ότι ξεκίνησαν την
προετοιμασία τους για τη μετάβαση στο ευρώ, έχουν να κάνουν με λογιστικά φορολογικά θέματα καθώς με ζητήματα που αφορούν τα πληροφοριακά τους
συστήματα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κράτος παρότι αποτελεί την κύρια
πηγή πληροφόρησης των επιχειρήσεων, δεν παρέχει επαρκή πληροφόρηση. Ασφαλώς
το συμπέρασμα αυτό θα πρέπει να προβληματίσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται η πολύ στενή τους συνεργασία
με τις τράπεζες και η έλλειψη συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους πελάτες
τους.
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—

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡί

Μ

ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΠA ΡΑ ΓΩΓΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΛΑ ΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
□ Δ/Γ
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ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΕΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ;

□ ΝΑΙ
□ 0X1
□ Δ/Γ
33%

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Δ ΟΜΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΣΥΝΑ ΨΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΡΑ ΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ;

□ ΝΑΙ
□ 0X1
□ Δ/Γ
42%
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ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Ή
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ;

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ
□ Δ/Γ

_____________________________________________________

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τις επιχειρήσεις στις ερωτήσεις αυτού του
τμήματος του ερωτηματολογίου, αναφορικά με τις ευκαιρίες που αναμένεται να τους
παρουσιαστούν μελλοντικά, φανερώνουν σε πολλές περιπτώσεις προβληματισμό και
αναποφασιστικότητα. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από την υψηλή συχνότητα
εμφάνισης της απάντησης “δε γνωρίζω” σε αρκετές ερωτήσεις, παρά το ότι σε
προηγούμενα τμήματα του ερωτηματολογίου, οι επιχειρήσεις δήλωσαν στη μεγάλη
τους πλειοψηφία ότι έχουν χαράξει της κατευθυντήριες γραμμές της στρατηγικής
τους. Επιβεβαιώνεται με αυτό τον τρόπο και μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, η
έντονη αστάθεια που επικρατεί στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο (παγκοσμιοποιημένο)
οικονομικό σκηνικό.

m ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ
ΚΛΑΔΟΥΣ^
Ενδιαφέρον παρουσιάζει μια συνοπτική ματιά στα αποτελέσματα που
προέκυψαν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι περισσότερες
επιχειρήσεις του δείγματος. Οι κλάδοι αυτοί είναι των “κατασκευών”, των
“τραπεζών” και των “τροφίμων” οι οποίοι αποτελούν μαζί το 30% του δείγματος.
Το σύνολο των επιχειρήσεων που προέρχονται από τους παραπάνω κλάδους
δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη μετάβαση στο ευρώ. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί οι
συγκεκριμένες επιχειρήσεις και γίνεται αντιπαραβολή με το σύνολο του δείγματος.
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (90%)
ΑΛΛΑΓΗ

/

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(90%)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (85%)
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (100%)
ΑΛΛΑΓΗ

/

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(100%)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (100%)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (100%)
ΑΛΛΑΓΗ

/

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(100%)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (100%)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (100%)
ΑΛΛΑΓΗ

/

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(100%)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (100%)

Είναι σαφές ότι οι βασικές ενέργειες των επιχειρήσεων των τριών κλάδων δε
διαφέρουν σημαντικά από αυτές των επιχειρήσεων που αποτελούν το σύνολο του
δείγματος. Επίσης σαφές είναι το μέγεθος της βαρύτητας που δίνεται στα θέματα που
σχετίζονται με το λογιστήριο, τα πληροφοριακά συστήματα και το ανθρώπινο
δυναμικό.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τριών κλάδων, στην προσπάθειά τους για την όσο το
δυνατό πιο σωστή προετοιμασία τους.

73

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (61%)
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (53%)
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (50%)
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (50%)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (75%)
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (25%)
ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (75%)
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ (75%)

Είναι σαφές ότι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
των τριών κλάδων δε διαφέρουν σημαντικά από τις αντίστοιχες των επιχειρήσεων
που αποτελούν το σύνολο του δείγματος. Επίσης είναι σαφής η απαίτηση - ανάγκη
των επιχειρήσεων των τριών κλάδων για την παροχή υψηλότερης ποιότητας
υπηρεσιών από την πλευρά της επίσημης πολιτείας.
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£2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΡΕΥΝΑ^ Λ
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιπαραβολή των ευρημάτων της
παρούσας έρευνας με τα ευρήματα της προηγούμενης αντίστοιχης (Μπουγιουκλής Αγοραστός). Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη έρευνα διεξήχθη πριν από την
ανακοίνωση της απόφασης για την ένταξη της Ελλάδος στην τρίτη και τελική φάση
της Ο.Ν.Ε.

Το ήδη από το 1999 υψηλό ποσοστό των επιχειρήσεων που ξεκίνησε την
προετοιμασία του για την εισαγωγή του ευρώ, κορυφώθηκε το 2001 καθώς μόλις 2
επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη την προετοιμασία τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

1999 2001

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XX, 5",,

73%

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

XX. 5%

90%

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

73%,

90%

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔ 0 Δ.Σ.

59,5"»

75%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

59,5"»

85%

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΥΡΩ

57"»

83%

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

75"»

50%

ΚΑ ΤΑΡΠΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30",,

63%

" Κ. Μπουγιουκλής - Κ. Αγοραστός , Ιανουάριος - Μάρτιος 1999 (βλ. προηγούμενο κεφάλαιο).
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Από τον προηγούμενο πίνακα προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται
ολοένα και περισσότερο τη σημασία της εισαγωγής του ευρώ για τη λειτουργία τους.
Αυτό φαίνεται από τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τα
Δ.Σ. των επιχειρήσεων, από τον ορισμό υπευθύνου ευρώ και την κατάρτιση
προϋπολογισμού μετάβασης σε περισσότερες επιχειρήσεις και από την κατάρτιση
προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού σε μεγαλύτερη ένταση και κλίμακα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ Δ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑ ΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ

1999

2001

76%

61%

ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑ ΤΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟΣ ΠΑ ΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ

54%

53%

46%

47%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

41%

34%

Γίνεται αντιληπτό ότι σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους οι
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ελλιπούς ενημέρωσης από το κράτος
για τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά ζητήματα. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών
ετών το πρόβλημα αυτό αμβλύνθηκε ελαφρά ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει
ιδιαίτερα οξυμένο.

Στη συνέχεια παρατίθενται γραφικά οι απαντήσεις των επιχειρήσεων στις
ερωτήσεις που αφορούν τις ευκαιρίες που αναμένεται να προκύψουν από την
εισαγωγή του ευρώ.

ΘΑ ΕΠΕΚΤΑ ΘΕπΕΣΕ ΝΕΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ;
(1999)

ΘΑ ΕΠΕΚΤΑ ΘΕΠΕΣΕ ΝΕΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ;
(2001)

48%

14%

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ Δ/Γ
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ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ Α ΥΕΗΣΗ
ΤΗΣ ΠA ΡΑ ΓΩΠΚΗΣ ΣΑΣ
Δ ΥΝΑ ΜΙΚΟΤΗΤΑ Σ; (1999)

ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΣΕ Α ΥΞΗΣΗ I
ΤΗΣ ΠΑ ΡΑ ΓΩΠΚΗΣ ΣΑΣ
!
Δ ΥΝΑ ΜΙΚΟΤΗΤΑΣ; (2001) I

15%
49%

24%

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ

□ ναι

ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΕΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΕΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ; (1999)

αοχι

οδ/γ

ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΝΕΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΕΧΩΡΕΣ ΤΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ; (2001)

28%
33%

39%

36%

31%

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ

ΘΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΤΕ ΤΑ
ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΑΣ;
(1999)

29%

28%

43%

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ
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ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ;
(1999)

(

ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΕ ΝΕΑ
■ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ;
(2001)

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ □ Δ/Γ

□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ

J

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΙΘΑ ΝΗ ΜΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ
Μ ΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΝΕΩΝ
ΣΤΡΑ ΤΗΠΚΩΝΣ ΥΜΜΑ ΧΙΩΝ;
(2001)
25%

33%

42%
□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΙΘΑΝΗ ΜΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
Δ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ
ΜΕΣΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Ή
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ; (1999)

40%[
----- '
| __
12%
□ ΝΑΙ □ ΟΧΙ ΠΔ/Γ

Γ

ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΙΘΑ ΝΗ ΜΙΑ
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ
ΜΕΣΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ Ή
Σ ΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ; (2001)
23%
3-

ί
28%
□ ΝΑΙ ΟΟΧΙ ΠΔ/Γ

_____>
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Από τη συγκριτική παρουσίαση των απαντήσεων των επιχειρήσεων σε αυτή
την κατηγορία των ερωτήσεων παρατηρούμε τη μείωση του ποσοστού εμφάνισης της
απάντησης “δε γνωρίζω”. Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι οι επιχειρήσεις απέκτησαν,
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τη μετάβαση στο ευρώ, περισσότερο
αποκρυσταλλωμένη άποψη για τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος
λειτουργίας τους. Φυσικά το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων εξακολουθεί
να παραμένει ρευστό, κρίνοντας από τα υψηλά ποσοστά της απάντησης “ναι” στις
ερωτήσεις που αναφέρονται σε πιθανές αλλαγές στη διοικητική δομή τους. Συνεπώς
κρίνεται αναγκαίο οι ελληνικές επιχειρήσεις να βρίσκονται διαρκώς σε εγρήγορση
ώστε να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και να
εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται.

ΜΕΡΟΣ Η’: ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ω ΣΥΝΟΨΗ
Προτού γίνει η παράθεση των συμπερασμάτων της παρούσας διπλωματικής
εργασίας κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί η σύνοψη - ανακεφαλαίωσή της.
Στο Μέρος Α' αναφέρονται οι λόγοι της αναγκαιότητας της Ο.Ν.Ε. και
καταγράφεται η προσπάθεια των χωρών της Ε.Ο.Κ. (αρχικά) και της Ε.Ε. (μετέπειτα)
για την επίτευξή της.
Στο Μέρος Β' καταγράφεται η αντίστοιχη προσπάθεια της Ελλάδος για την
ένταξή της στην Ο.Ν.Ε.
Στο Μέρος Γ' αναλύονται οι νομικές πτυχές της Ο.Ν.Ε.
Στο Μέρος Δ' αναλύονται οι πτυχές της Ο.Ν.Ε. που σχετίζονται με τη
στρατηγική πορεία των επιχειρήσεων. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στην
προσπάθεια των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την ομαλή
προσαρμογή τους ενόψει της Ο.Ν.Ε.
Στο Μέρος Ε' παρατίθενται ερωτήματα και δίνονται απαντήσεις σχετικά με
της επιδράσεις της εισαγωγής του ευρώ σε επιμέρους τομείς της λειτουργίας των
επιχειρήσεων.
Στο Μέρος ΣΤ' σχολιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις
επιδράσεις

της

Ο.Ν.Ε.

στη

λειτουργία

των

ελληνικών

επιχειρήσεων,

πριν

ανακοινωθεί η ένταξη της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε.
Στο Μέρος Ζ' παρατίθενται και αναλύονται τα αποτελέσματα της έρευνας που
διεξήχθη από το συγγραφέα της παρούσας εργασίας σχετικά με τις επιδράσεις της
Ο.Ν.Ε. στη λειτουργία των ελληνικών επιχειρήσεων, έξι μόλις μήνες πριν από την
επίσημη έναρξη της τελικής φάσης της Ο.Ν.Ε. και με την Ελλάδα εντός αυτής.
Η συγγραφή της εργασίας βασίστηκε στην ελληνική και στη διεθνή
βιβλιογραφία,

σε

άρθρα

περιοδικών

που

ασχολούνται

με

οικονομικά

και

επιχειρηματικά θέματα, σε έρευνες που διεξήχθησαν από διεθνείς οργανισμούς και
μεγάλες επιχειρήσεις, σε αποτελέσματα και αποφάσεις συνεδρίων, στην έρευνα του
συγγραφέα (με τη συμμετοχή 40 επιχειρήσεων του Χ.Α.Α.) και στις επισημάνσεις του
επιβλέποντος καθηγητή κ. Κ. Αγοραστού.
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m ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ακολούθως παρατίθενται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης:
0=3 Η Ο.Ν.Ε. είναι ένα εγχείρημα (μια πραγματικότητα) με θετικές και
αρνητικές επιπτώσεις (ευκαιρίες και απειλές) για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι
μεταβολές στη διαδικασία του “επιχειρείν” είναι σημαντικής έκτασης και σημασίας.
0=3 Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις τάχθηκαν εξαρχής υπέρ της ένταξης της
ελληνικής οικονομίας στην Ο.Ν.Ε. Μάλιστα πολλές από αυτές δήλωσαν ότι
ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την εισαγωγή του ευρώ πριν καν η ένταξη
ανακοινωθεί.
°"

Οι μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό

προετοιμασμένες, όπως προκύπτει από το ερευνητικό τμήμα της εργασίας.
Αντίθετα, οι περισσότερες ελληνικές μικρόμεσαίες επιχειρήσεις (όπως και
οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές) παρουσιάζουν ελλείψεις στην προετοιμασία τους.
°" Οι επιδράσεις της εισαγωγής του ευρώ αναφέρονται σε όλο το φάσμα της
λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Φυσικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και
άλλες παράμετροι, πολιτικές και κοινωνικές.
°3 Η εξέταση των επιδράσεων ξεκινά από το ανώτατο επίπεδο διοίκησης και
η αντιμετώπισή τους συμπεριλαμβάνει όλα τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης.
0=3 Μέσα από την έρευνα που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία,
αναδεικνύεται ο ρόλος - κλειδί των τμημάτων του λογιστηρίου, των πληροφοριακών
συστημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
°3 Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν την προετοιμασία τους
για τη μετάβαση στο ευρώ ως “προσωπικό” στοίχημα. Αποτέλεσμα είναι η μη
συνεργασία τους με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους.
0=3 Δυσάρεστο συμπέρασμα είναι και η μη (ουσιαστική) συνεργασία του
επιχειρηματικού με τον ακαδημαϊκό κόσμο.
Κυριότερη πηγή πληροφόρησης των ελληνικών επιχειρήσεων για τα
ζητήματα που σχετίζονται με το ευρώ, είναι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ωστόσο
παραμένει η ανάγκη - απαίτηση για την παροχή αρτιότερων υπηρεσιών.
0=3 Η αβεβαιότητα των ελληνικών επιχειρήσεων για τις συνθήκες του
περιβάλλοντος λειτουργίας τους είναι μεγάλη καθώς σημειώνονται ανακατατάξεις σε
καθημερινή βάση.
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Η Ο.Ν.Ε. έχει καν τη θετική και την αρνητική της πλευρά. Όσες επιχειρήσεις
κατορθώσουν να προσαρμοστούν εγκαίρως και επαρκώς στις συνθήκες και στις
απαιτήσεις της Ο.Ν.Ε., θα εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες της θετικής πλευράς της.
Προσπάθεια και ευχή όλων, είναι να μπορέσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις να βγουν
ενισχυμένες μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης της Ο.Ν.Ε. Η εξέλιξη αυτή θα
αποβεί προς όφελος της ελληνικής οικονομίας συνολικότερα και της ελληνικής
κοινωνίας γενικότερα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΟΡΦΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Σε γενικές γραμμές διακρίνουμε πέντε μορφές οικονομικών
ενώσεων: τη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών, την Τελωνειακή Ένωση,
την Κοινή Αγορά, την Ενιαία Αγορά και την Πλήρη Οικονομική
Ενοποίηση.

Η

ομαδοποίηση

αυτή

είναι

ταξινομική

και

δεν

αντιπροσωπεύει τα διάφορα στάδια ενοποίησης των υπαρχουσών
οικονομικών ενώσεων τα οποία συνδυάζουν χαρακτηριστικά δύο και
περισσότερων μορφών. Τα μοναδικά σταθερά στάδια οικονομικής
ένωσης

είναι

Οικονομική

η

Ζώνη

Ελευθέρων

Ενοποίηση.

Συναλλαγών

Φυσικά

δεν

και

η

Πλήρης

υπάρχουν

ακριβή

χρονοδιαγράμματα για την πραγμάτωση της μιας ή της άλλης από τις
παραπάνω διαδικασίες. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα
χαρακτηριστικά των διάφορων μορφών οικονομικών ενώσεων.

Ελεύθερες

Κοινός

συναλλαγές

εξωτερικός

μεταξύ των

δασμός

μελών
Ζώνη

Ελεύθερη
μετακίνηση

συντελεστών

*

Συναλλαγών
*

*

Ένωση
Κοινή
Αγορά

Ενοποίηση

οικονομικής

οικονομικής

παραγωγικών πολιτικής

Ελευθέρων

Τελωνειακή

Εναρμόνιση

XXX

πολιτικής

Ενιαία
Αγορά
Πλήρης
Οικονομική
Ενοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται προ των πυλών της πλήρους
οικονομικής

ενοποίησης.

Είναι

ο

μοναδικός

υπερεθνικός

οργανισμός που έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο οικονομικής ένωσης.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ο.Ν.Ε.

Πολλές αντικρουόμενες

απόψεις

έχουν ακουσθεί σχετικά με την

αναγκαιότητα του Συμφώνου και το ρόλο που αυτό θα διαδραματίσει στο νέο
οικονομικό περιβάλλον.
Σαφώς το Σύμφωνο αποτελεί απεικόνιση των γερμανικών θέσεων,
δισταγμών και αντιρρήσεων σχετικά με το ευρώ. Αντικαθιστώντας το ισχυρότατο
μάρκο με το αμφίβολης ισχύος ευρώ και τη Bundesbank με την Ε.Κ.Τ., η
Γερμανία ήθελε ως αντιστάθμισμα κάποιες διαβεβαιώσεις που θα διασφάλιζαν
την οικονομική της ισχύ στο νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Σίγουρα οι
δισταγμοί της Γερμανίας έχουν βάση καθώς αν σε μια χώρα παρατηρηθούν
υπερβολικά ελλείμματα, η χώρα αυτή θα αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια της
με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν "βίαιες" μετακινήσεις κεφαλαίων προς τη χώρα
και ανάπτυξη κερδοσκοπικών πιέσεων προς το ευρώ (σε σχέση με το δολάριο και
το γεν). Γενικώς θα δημιουργηθεί ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας και
αστάθειας.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι επικριτές του Συμφώνου οι οποίοι
σίγουρα έχουν δίκιο για πολλές από τις θέσεις τους. Το φαινόμενο που
παρατηρείται είναι ότι οι οικονομίες του Βορρά και του Νότου βρίσκονται σε
διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης. Οι αναπτυγμένες οικονομίες του Βορρά έχουν
φτάσει στο ανώτατο επίπεδο ανάπτυξής τους ενώ οι αναπτυσσόμενες οικονομίες

του Νότου σαφώς και έχουν ακόμη πάρα πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Ομως στις
περισσότερες περιπτώσεις η

ανάπτυξη

περνά μέσα από τη

δημιουργία

ελλειμμάτων (ελλειμματική ανάπτυξη). Με το Σύμφωνο όμως σε ισχύ αυτή η
δημιουργία ελλειμμάτων καθίσταται απαγορευτική. Επομένως αφαιρούνται από
τις αναπτυσσόμενες οικονομίες οι όποιες δυνατότητές τους για ανάπτυξη, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να περιπέσουν σε ένα καθεστώς έντονης ύφεσης και
αντιπληθωρισμού. Για αυτό το λόγο παράλληλα με την ονομαστική σύγκλιση οι
χώρες θα πρέπει να επιτύχουν και την πραγματική.
Οι επιπτώσεις της εφαρμογής του Συμφώνου σαφώς και δεν μπορούν να
προβλεφθούν με ακρίβεια, μέχρι να συμπληρωθεί ένα ικανοποιητικό διάστημα
λειτουργίας του στο περιβάλλον του ευρώ.

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩ - ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ 1“ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1999 ΩΣ ΤΗΝ 1“ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002

•

•

ΤΟ
Ε.Σ.Κ.Τ
ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΙ
ΣΤΟ
ΑΡΤΙΟ
ΤΑ
ΕΘΝΙΚΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ,
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ
ΤΙΣ
ΑΜΕΤΑΚΑΗΤΩΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ
ΤΟ Ε.Σ.Κ.Τ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ
ΝΟΜΙΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ 1“ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002 ΩΣ ΤΗΝ 28“ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002

•

•

ΤΟ Ε.Σ.Κ.Τ ΘΕΤΕΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΣΕ
ΕΥΡΩ
ΚΑΙ
ΑΠΟΣΥΡΕΙ
ΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΤΑ ΚΡΑΤΗ - ΜΕΛΗ ΘΕΤΟΥΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΤΑ ΚΕΡΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΑ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

_______________________ 28“ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2002
•

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩ' ΚΕΡΜΑΤΑ (τεχνικές λεπτοιιέρειες)
Κάθε κέρμα ευρώ διαφέρει από τα υπόλοιπα ως προς το μέγεθος, το
χρώμα και το πάχος, ανάλογα με τμ,ν ονομαστική, του αζία: 1, 2, 5, 10, 20
και 50 λεπτά, καθώς και 1 και 2 ευρώ. Το ένα ευρώ διαιρείται σε 100
λεπτά. I I πρόσθια όψη, των κερμάτων φέρει μία από τις τρεις παραστάσεις
που είναι κοινές και για τα 12 κράτη,-μέλη, και απεικονίζουν το χάρτη
τη,ς Ευρώπη,ς σε διάφορες παραλλαγές και τα 12 αστέρια τη,ς Ευρωπαϊκή,ς
Ενωση,ς. II οπίσθια όψη, κάθε κέρματος φέρει παραοτάσεις ειδικές για
κάθε κράτος-μέλος που περιβάλλονται από τα 12 αστέρια

Στα κέρματα χρη,σιμοποιή,θη,κε διαφορετική, στεφάνη,, ώστε να
διευκολύνεται a αναγνώριση, των διάφορων ονομαστικών αζιών, ιδιαίτερα
από τα άτομα με προβλή,ματα όραση,ς. Για τη,ν παραγωγή, των κερμάτων
του 1

και των 2 ευρώ χρη,σιμοποιή,θη,κε προηγμένα διμεταλλική,

τεχνολογία η, οποία, σε συνδυασμό με τα γράμματα που υπάρχουν στο
περίγραμμα τας στεφάνη,ς του κέρματος των 2 ευρώ, εμποδίζει τη,ν
παραχάραζα.

Στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για το σχεδίασμά της κοινής όψης των
κερμάτων ευρώ

προκρίΟηκαν

Νομισματοκοπείου του Βελγίου.

τα

σχέδια

του

Luc

Luycx

του

Βασιλικού

ΕΥΡΩ: ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (τεχνικές λεπτοιιέρειες)
Σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ
•

Θα κυκλοφορήσουν επτά νέα τραπεζογραμμάτια.

•

Οι παραστάσεις τους θα είναι ίδιες οε όλα ταν Ευρώπα.

•

Κάθε

τραπεζογραμμάτιο

έχει

διαφορετικό

χρώμα

και

μέγεθος από τα υπόλοιπα.
•

Το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ είναι το μικρότερο και των

500 ευρώ το μεγαλύτερο.

θι ονομαστικές αζίες που θα κυκλοφορήσουν είναι 5, 10, 20,
50, 100, 200 και 500 ευρώ.

Στα τραπεζογραμμάτια ευρώ απεικονίζονται παράθυρα, αψίδες,
πύλες και γέφυρες, καθώς και χάρτας τη,ς Ευρώπη,ς και α ευρωπαϊκά,
σιχμαία.

Εχει

άδα

αρχίσει

α

παραγωγά

14,5

δισεκατομμυρίων

τραπεζογραμματίων ευρώ. Λπό αυτά, τα 10 δισεκατομμύρια θα
χριχσιμοποιιχθούν για τιχν αντικατάσταση, των κυκλοφορούντων
εθνικών τραπεζογραμματίων, ενώ τα υπόλοιπα 4,5 δισεκατομμύρια
προορίζονται για τη, συγκρότη,οη, αποθεμάτων. Τα αποθέματα αυτά θα
ουμβάλουν στη,ν κάλυψα ενδεχόμενων μεταβολών τας ζάτη,σας κατά
τα διάρκεια τας περιόδου μετάβαοας.

Σχεδιάστηκαν από τον αυστριακό καλλιτέχνη Robert Kalina

ΕΥΡΩ: ΚΕΡΜΑΤΑ ((Weic)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ (ΚΟΙΝΗ) ΟΨΗ

(Πηγή: www.europa.eu.int,?

ΟΠΙΣΘΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΟΨΗ

ΕΥΡΩ: ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (0\i/£ic)
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

(ΤΤηγή: www.europo.eu.intj

Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμαστούν άμεσα για τη μετάβασή τους
στη νέα οικονομική πραγματικότητα του ευρώ.

,ψ, χ

'

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 207
27 Σεπτεμβρίου 2000

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2542
Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97,97-4/96 και 2868/98 του Συμ
βουλίου, όπως ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του
ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Αντικατάσταση της δραχμής από το ευρώ
1. Από την I η Ιαναυαρίου 2001 το ευρώ αντικαθιστά τη
δραχμή ως νόμισμα της Χώρας σύμφωνα με τους όρους
των Κανονισμών (ΕΚ) 1103/97, (EE L162/97). 974/98,
(EE L 130/98), 2866/98 (EE L 359/98) του Συμβουλίου,
όπως ισχύουν και πς διατάξεις του παρόντος. Τα τραπε
ζογραμμάτια και τα κέρματα σε δραχμές διατηρούν την
ιδιότητα του νόμιμου χρήματος στην ημεδαπή έως την
28η Φεβρουάριου 2002.
2. Το ευρώ ως μέσο εξόφλησης υποχρεώσεων λαμβάνεται πάντοτε στην ονομαστική του αξία.
Άρθρο 2
Μετατροπές και στρογγυλοποιήσεις
1. Κάθε χρηματικό ποσό εκφρασμένο σε δραχμές που
πρόκειται να καταβληθεί ή να καταλογισθεΐ σε ευρώ μετατρέπεται και στρογγυλοποιείται σύμφωνα με τις δια
τάξεις των άρθρων 4 και 5 tou Κανονισμού (ΕΚ) 1103/97
του Συμβουλίου.
2. Κάθε χρηματικό ποαό εκφρασμένο σε ευρώ που
πρόκειται να καταβληθεί ή να καταλογισθεΐ σε δραχμές
μετατρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρά
φων 1 έως και 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ)
1103/97 του Συμβουλίου και στρογγυλοποιείται στην
πλησιέστερη δραχμή και ειδικότερα προς τα άνω αν ο
αριθμός μετά την υποδιαστολή είναι ανώτερος ή ίσος με
πενήντα λεπτά της δραχμής και προς τα κάτω αν είναι
κατώτερος από πενήντα λεπτά.
3. Χρηματικά ποσά σε ενδιάμεσους υπολογισμούς, τα
οποία δεν πρόκειται να καταβληθούν ή να καταλογισθούν

και εκφράζονται σε ευρώ και δραχμές, κατά τις ενδιάμε
σες μετατροπές, στρογγυλοποιουνται τουλάχιστον στο
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς να αποκλείεται συμβατι
κά μεγαλύτερος βαθμός ακρίβειας.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε μετατροπές νομι
σματικών ποσών από μία εθνική νομισματική μονάδά σε
άλλη.
4. Οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί καλύπτουν όλα τα στά
δια κατά τα οποία το μετατρεπόμενο χρηματικό ποσό
δεν συνιστά αφ' εαυτού χρηματική οφειλή, αλλά αποτε
λεί στοιχείο σε μια αλληλουχία πράξεων η οποία δύναται
να οδηγήσει στη δημιουργία χρηματικής οφειλής.
5. Διαφορές απο στρογγυλοποιήσεις χρηματικών πο
σών σε ευρώ ή δραχμές που πρόκειται να καταβληθούν ή
να καταλογιοθούν, εφόσον προκύπτουν από την ορθή
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ)
1103/1997 του Συμβουλίου και των διατάξεων του παρό
ντος, δεν επηρεάζουν τον απαλλακτικό χαρακτήρα των
σχετικών πληρωμών ή την ακρίβεια των σχετικών εγγρα
φών, και δεν αναζητούνται.'
6. ΜΓαηόφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, είναι δυνα
τόν να επιβάλλεται μεγαλύτερος βαθμός ακριβείας σε
στρογγυλοποιήσεις κατά τις μετατροπές των ως άνω
χρηματικών ποσών σε ενδιάμεσους υπολογισμούς και
γενικότερα να ρυθμίζονται θέματα μετατροπών από
δραχμές σε ευρώ και αντίστροφα, καθώς και στρογγυλο
ποιήσεων.

Άρθρα 3
Αντικατάσταση επιτοκίων
1.
Οποιαδήποτε αναφορά στο διατραπεζικό επιτόκιο
δανεισμού Αθηνών (ATHI80R), που προβλέπεται σε υφι
στάμενες νομικές πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 1
του Κανονισμού (ΕΚ) 1103/1997 του Συμβουλίου, αντικα
θίσταται αυτοδικαίως από αναφορά στο επιτόκιο EURIBOR. στα οποίο λαμβάνονται υπόψη, ως βάση υπολογι
σμού των τόκων, οι πραγματικές ημέρες και το έτος των
360 ημερών προσαρμοσμένο κατά το λόγο 365 προς
360, εφόσον δεν έχει προβλεφθε! ή εάν δεν συμφωνηθεί
ή αρσθεί αναφορά σε άλλο ισχύ ον επιτόκιο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
L Οι αναφορές οc θεσπιζόμενα από την Τράπεζα της
,λλόδος επιτόκια, που υπαρχουν σε νομοθετικός, διοι
κητικός, κανονιστικός διατάξεις ή σε συμβάσεις αντικαθί
στανται από αναφορές στα αντίστοιχα επιτόκια της Ευ
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με την επιφύλαξη των
διατάξεων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 2 του Κα
ταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, η διάταξη αυτή
δεν θίγει τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών ή των συναλλαοαομόνων να ορίσουν άλλη βάση προσδιορισμού
των εν λόγω επιτοκίων.
3.
Η αντικατάσταση επιτοκίων που προβλόπεται από
τις διατάξεις του παρόντος ή που διενεργείται δυνάμει
άλλων διοικητικών ή κανονιστικών πράξεων, λόγω της
αντικατάστασης της δραχμής από το ευρώ, δεν αποτελεί
λόγο καταγγελίας, λύσης ή τροποποίησης συμβάσεων ή
εκτελεστών τίτλων, μονομερώς, χωρίς να αποκλείεται
αντίθετη συμφωνία των μερών.
Αρθρο 4
Αγορά συναλλάγματος
1. Το άρθρο 1 του ν. 10Θ3/1980 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλά
δα και έχουν εξουσιοδοτηθεί να πραγματοποιούν πρά
ξεις σε συνάλλαγμα, διενεργούν ελεύθερα για ίδιο λο
γαριασμό και με δικό τους κίνδυνο πόσης ψύσεως πρά
ξεις σε συνάλλαγμα και ξένα τραπεζικά γραμμάτια, σύμ
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
Καταργούνται οι λοιπός διατάξεις του ν. 1083/1980,
πλην των διατάξεων του άρθρου 7, της παραγράφου 4
του άρθρου θ και του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς
και οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 229/1973.
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλά
δα. για πς συναλλαγές με τους πελάτες τους, εκδίδουν
ημερήσια δελτία τιμών αγοράς και πώλησης συναλλάγ
ματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων τα οποία και
δημοσιεύουν. Τα ποσοτικά όρια και η απόκλιση μεταξύ
των τιμών αγοράς και πώλησης συναλλάγματος και ξέ
νων τραπεζικών γραμματίων, που περιλαμβάνονται στα
δελτία αυτά, καθορίζονται ελεύθερα.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσιεύει δελτία τιμών
αναφοράς του ευρώ προς τα ξένα νομίσματα με βάση τα
αντίστοιχα δελτία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εκδίδει ημερήσιο
δελτίο τιμών αγοράς και πώλησης συναλλάγματος και
ξένων τραπεζικών γραμματίων για πς ανάγκες των κα
ταστημάτων της.
4. Οποιαδήποτε αναφορά σε επίσημη τιμή συναλλάγ
ματος ή σε μέση τιμή (fixing) της δραχμής προς τα ξένα
νομίσματα, σε νομοθετικές, διοικητικές, κανονιστικές ή
συμβατικές διατάξεις, αντικαθίσταται από την, σύμφωνα
με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, σχετική τιμή
αναφοράς, εςιάσον δεν έχει προβλεφθεΐ ή δεν έχει ουμφωνηθεί ούτε οριστεί αναφορά αε άλλη συναλλαγματική
ισοτιμία.
5. Ο έλεγχος και η εποττιεία των πιστωτικών ιδρυμά
των, όαον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του πα
ρόντος, ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφω
να με πς διατάξεις του Καταστατικού της.
6. Με πράξεις του Διο«ητή .της Τράπεζας της Ελλά
δος, είναι δυνατόν να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτο

μέρεια σχετική με τα θέματα που ρυθμίζονται από τις
προηγούμενες παραγράφους.
Αρθρο 5

Ρήτρες συναλλάγματος, χριιοου, χρυαών
νομισμάτων και τιμαρίθμου
1. Καταργούνται οι διατάξεις του ν. 362/1945, το άρ
θρο 2 του ν. 944/1946 και γενικά κάθε διάταξη που απα
γορεύει τη συνομολόγηση απαιτήσεων και υποχρεώσε
ων στην Ελλάδα: α) σε συνάλλαγμα, χρυσά ή χρυσά νο
μίσματα. β) οε εγχώρια νόμισμα, εφόσον το ποσό των
απαιτήσεων και υποχρεώσεων αφήνεται να προσδιορι
στεί από την τιμή του συναλλάγματος, του χρυσού, χρυ
σών νομισμάτων ή του τιμαρίθμου.
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 2771/1999 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να θέτει τους όρους
αγοράς και πώλησης χρυσού και χρυσών νομισμάτων και
από άλλα πρόσωπα.»
3. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου, υπό την επιφύλα
ξη των διατάξεων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 2
του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν θί
γουν πς αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος που
αφορούν τη θέσπιση, από αυτήν, κανόνων πλαισίου αγο
ράς και πώλησης συναλλάγματος, ξένων τραπεζογραμ
ματίων, χρυσού και χρυσών νομισμάτων ή την απαγό
ρευση της διενέργειας των πράξεων αυτών από πιστωτι
κό ίδρυμα, άλλο νομικό ή από φυσικό πρόσωπο.
Αρθρο β
Φορολογικές δκπάξεις
1. Οι επιτηδευματίες νομικά πρόσωπα, οι κοινωνίες ή
κοινοπραξίες επιτηδευματιών και οι συμπλοιοκτησίες,
που τηρούν υποχρεωτικά βιβλία Ρ κατηγορίας του
Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δη
μοσίου δικαίου, για εισοδήματα ή συναλλαγές ή πράξης
ή μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων, από οποιαδή
ποτε αιτία, του έτους 2001. μπορούν νο επιλέξουν το ευ
ρώ οε ανπκατασταση της δραχμής στην τήρηση βιβλίων,
έκδοση στοιχείων, υποβολή δηλώσεων και εκπλήρωση
γενικά φορολογικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται
και απορρέουν από την εφαρμογή των οικείων φορολο
γικών διατάξεων και αφορούν στο έτος 2001.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή του ευρώ
αποτελεί η υποβολή από τους φορολογουμένους της
παραγράφου 1 ανέκκλητης σχετικής δήλωσης στη Δημό
σια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), ρτην οποία έκαστος
υπάγεται, προ της έναρξης της διαχειριστικής ή φορολο
γικής περιόδου.
Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη της κατά τα ανωτέρω
χρήσης του ευρώ συνδέεται με την έναρξη της διαχειρι
στικής περιόδου ή με την 1η εκάστου μήνα, η οποία
προσδιορίζεται στην ανέκκλητη δήλωση.
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ιβ' της παρ.
1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 -Κύρωση του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος» (ΦΕΚ 151 Α’) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
-Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζο
νται και για πς δαπάνες μετάβασης στο ευρώ, οι οποίες
θα πραγματοποιηθούν κατά τα οικονομικά έτη 2001,
2002 και 2003 (χρήσεις 2000, 2001 και 2002).»
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Αρθρο 7
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Βεβαίωση είσπραξης εσόδων, πληρωμές κατά
τη μεταβατική περίοδο
1. Στην παρ. 7 του άρθρου 28 του Κ.ΒΧ (π.δ. 186/1992
84 Α') προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:
• δ) οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν είτε κατά την είσπραξη ή εξόφληση των
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (αντίστοιχα) σε ευρώ, κατά
το ημερολογιακό έτος 2001, είτε κατά την αποτίμηση αυ
τών, καθώς και των διαθεσίμων και των λοιπών περιου
σιακών στοιχείων των επιχειρήσεων, αποσβέννυνται εί
τε εφάπαξ είτε ισόποσα σε τρεις (3) συνεχόμενες χρή
σεις.»
2. Κατά το έτος 2001, η βεβαίωση των εσόδων του Δη
μοσίου και τρίτων, η είσπραξη και επιστροφή φόρων, ει
σφορών και τελών, καθώς και οι πόσης φύσεως συναλ
λαγές και οι πληρωμές και οι εξοφλήσεις των τίτλων του
Δημοσίου που διενεργούνται σπς Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) πραγματοποιούνται μόνο σε δραχ
μές.
3. Κατά τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων του
Δημοσίου και τρίτων, δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται τυχόν υπόλοιπα, που είναι δυνατόν να προκύ
πτουν κατά τη μετατροπή δραχμών σε ευρώ και αντιστρόφως, μέχρι του ποσού των εκατό (100) δραχμών κα
τά εγγραφή.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών και
του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού μπορεί να κα
θορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα θέ
ματα που ρυθμίζονται απά τις διατάξεις του παρόντος
και του προηγούμενου άρθρου.
φΕΚ

Αρθρο 8
Δημόσιο χρέος
1. Την 1η Ιανουάριου 2001 επανεκφράζονται οε ευρώ
με δύο δεκαδικό ψηφία όλοι οι τίτλοι του Ελληνικού Δη
μοσίου σε δραχμές:
α) που έχουν εκδοθεί σε άϋλη μορφή στο εσωτερικά
υπό τη μορφή Ομολόγων, Ομολογιακών Δανείων και
Εντόκων Γραμματίων,
β) που έχουν εκδοθεί σε φυσική μορφή και απουλοποιούνται μέχρι 31.12.2000.
2. Η αξία των τίτλων σε φυσική μορφή που βρίσκονται
σε κυκλοφορία την 1η Ιανουάριου 2001 (ονομαστική αξία
και αξία τοκομεριδίων) υπολογίζεται σε ευρώ με δύο δε
καδικά ψηφία.
3. Τα δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου, που εκφράζο
νται σε εθνικές νομισματικές μονάδες άλλων ΚρατώνΜελών της ζώνης ευρώ επανεκφράζονται σε ευρώ, εφό
σον και οι αντίστοιχες χώρες έχουν επανεκφράοει το
χρέος τους σε ευρώ.
4. Αλλες κατηγορίες δανείων του Ελληνικού Δημοσί
ου, που έχουν αυνοφθέί οε δραχμές, μπορούν να επανεκφροσθαύν οε ευρώ.
5. Το αποτέλεσμα της επονέκφροαης σε μονάδες ευ
ρώ στρογγιιλοποιείται προς το πλησιέστερο λεπτό του
ευρώ. Σε περίπτωση που κατά την επανέκφραση προκύ
πτει ακριβώς το μισό μιας υποδιαίρεσης, το ποσά στρογγυλοποιείται στο επόμενο λεπτό του ευρώ.
6. Κόβε ένδικο βοήθημα σε σχέση με τις διαφορές που
προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του πα
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ρόντος άρθρου ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμί
ας ενός έτους απο την ημερομηνία έπανίκφροσης.
7. Οι εκδότες χρεωγραφων που'ανήκουν στον τομέα
της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στο Ευρω
παϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαρια
σμών της Κοινότητας του Κανονισμού ΕΚ 2223/1996 του
Συμβουλίου (EE L 310/1996), όπως εκάστοτε ισχύει,
μπορούν, από 1.1.2001, να επανεκφράοουν το χρέος
τους, σύμφωνα με πς διατάξεις που ισχύουν σχετικά με
τη μετατροπή του δημόσιου χρέους της Κεντρικής Κυ
βέρνησης.
,
8. Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών και
του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή με κοινές
αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών και του Διοι
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με τη μέθοδο επανέχφρασης του δημοσίου χρέ
ους σε ευρώ, τη λογιστική εμφάνιση, την εξυπηρέτηση
του δημοσίου χρέους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέ
ρεια
9. Η ισχύς του παρόντος άρθρου και των αποφάσεων
nou εκδίδονται για την υλοποίηση των διατάξεων αυτού
αρχίζει από της δημοσιεύσεως του νόμου.
Αρθρο 9
Τελωνειακός διατάξεις
1. Τα νομικά πρόσωπα ή το Δημόσιο, που συναλλάσ
σονται κατά το έτος 2001 με τις Τελωνειακές Υπηρεσίες
της χώρας μπορούν να επιλέξουν το ευρώ στις πόσης
φύσεως δηλώσεις που υποβάλλουν και αφορούν το έτος
αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η
υποβολή σχετικής ανέκκλητης δήλωσης του συναλλασ
σόμενου προς την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στην τοπι
κή αρμοδιότητα της οποίας ευρίσχεται η έδρα του.
2. Η βεβαίωση, είσπραξη και επιστροφή δασμών και
φόρων, καθώς και οποιεσδήποτε πληρωμές μέσω των
Τελωνειακών Υπηρεσιών της χώρας, κατά το έτος 2001,
γίνονται μόνο σε δραχμές. Δεν βεβαιώνονται και δεν εισπράττονται τυχόν υπόλοιπα, που προκύπτουν κατά τη
μετατροπή, εφόσον αυτά δεν είναι ανώτερα του ποσού
των εκατό (100) δραχμών κατά πράξη.
Αρθρο 10
Δημόσια Λογιστικό και Λογιστικά Ν.Π-Δ-Δ.
Με αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών και του
αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ρυθμίζονται θέμα
τα που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων
του Δημόσιου Λογιστικού, καθώς και του Λογιστικού των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σε σχέση με την
εισαγωγή του ευρώ.
Αρθρο 11
Μετοχικό Κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.)
1.
Ο κωδ. ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών»,
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παρ. 2 του άρθρου 8 η φράση «είκοσι εκατομ
μυρίων (20.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται απά τη
φράση «εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ».
β) Η παρ. 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.20G2 ανώνυμες εται
ρείες, που έχουν μετοχικά κεφάλαιο μικρότερο του πο
σού των εξήντα χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να προ-
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joρμύοονν το κεφάλαιό τους μέχρι του ποσού αυτού και
μί απόκλιση έως ,μκίον 2.5% το αργότερο μέχρι
31.12.2003 διαφορετικά ανακαλείται π άδοτα σύστασής
τους.*
γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ.4 του άρθρου θ η λέξη
-διετίας» αντικαθίσταται με τη λέξη -προθεσμίας».
δ) Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8α η φράση
«δραχμών εκατό εκατομμυρίων (100.000.000)» αντικαθί
σταται από τη φράση -τριακοσίων χιλιάδων (300.000)
ευρώ·.
ε) Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 12 δια
γράφονται οι λέξεις «και των είκοσι πέντε δραχμών»,
στ) Η παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής δεν δύναται
να ορισθεΐ κατωτέρα των τριάντα λεπτών (0,30) του ευ
ρώ και ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ.·
ζ) Η παρ. 2 του άρθρου 30 καταργείται.
η) Στην παρ. 1 του άρθρου 67 η φράση των -30.000
δραχμών· αντικαθίσταται με τη φράση -των εκατό (100)
ευρώ-.
2. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παρα
γράφου αρχίζει από 1.1.2002.
3. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και
του αρμόδιου, κατά περίπτωση Υπουργού, μετατρέπεται
σε ευρώ και αναπροσαρμόζεται το κατώτατο όριο του
μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και η ονομαστική αξία με
τοχής ανωνύμων εταιρειών, που προβλέπονται από ειδι
κές διατάξεις νομών.
Αρθρο 12
Μετατροπή Μετοχικού Κεφαλαίου Α.Ε.
1. Η μετατροπή και η στρογγυλοποίηση της ονομαστι
κής αξίας της μετοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2,
γίνεται με αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατι
κού, που αποφασίζεται, παρά κάθε αντίθετη διάταξη του
καταστατικού, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και
31 παρ. 1 του κωδ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και κατά
παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 3, 4 και 5
και 13 παρ. 4 και 8 του ιδίου νόμου. Οι διατάξεις του πα
ρόντος εδαφίου ισχύουν ανάλογα και για την παρ. 1 πε
ρίπτωση β' του άρθρου 11.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται
με κεφαλαιοποίηση αποθεμαπκών ή και με καταβολή με
τρητών. Το ποσό που αντιστοιχεί στη μείωση του μετοχι
κού κεφαλαίου καταχωρίζεται υποχρεωτικά οε ειδικό
αποθεματικά «Διαφορά οπό μετατροπή μετοχικού κεφα
λαίου σε ευρώ· και κεφαλαιοποιείται σε μελλοντική αύ
ξηση του εν λόγω κεφαλαίου.
2. Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρό
ντος νόμου εταιρείες, μπορούν να εκφράσουν το μετοχι
κό κεφάλαιο και την ονομαστική αξία των μετοχών τους
και σε ευρώ.
3. Οι ανώνυμες εταιρείες nou θα συσταθούν από
1.1.2001 έως 31.12-2001 μπορούν να ορίσουν το μετοχι
κό τους κεφάλαιο και την ονομαστική αξία της μετοχής
τους και σε ευρώ.
4. Από 1.1.2002 γκι την έγκριση τροποποίησης του κα
ταστατικού ανώνυμης εταιρείας απαιτείται το μετοχικό
κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών της να
έχουν μετατραπεί σε ευρώ.·
5. Από την 1.1.2004 για την καταχώριση στοιχείων

ανώνυιιης εταιρείας στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών
(Μ.Α.6.) απαιτείται το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομα
στική αξία των μετοχών να έχουν μετατραπεί οε ευρώ.
6.
Οι υφιστάμενες κατά την 1.1.2002 ανώνυμες εται
ρείες αναπροσαρμόζουν την ονομαστική αξία της μετο
χής τους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του
κωδ.ν. 2190/1920 μέχρι 31.12.2003.
Αρθρο 13
Εταιρικό Κεφάλαιο Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
1.
Ο ν. 3190/1955 -περί εταιρειών περιορισμένης ευ
θύνης» όπως ισχύες τροποποιείται ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 η φράση
-έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται
με τη φράση «δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ».
β) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθί
σταται ως εξής:
-Οι υφιστάμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης
που έχουν κεφάλαια κατώτερο των δεκαοκτώ χιλιάδων
(18.000) ευρώ, υποχρεούνται να αυξήσουν το κεφάλαιό
τους, μέχρι του ορίου αυτού, και με απόκλιση έως μείον
2,5% το αργότερο μέχρι 31.12.2003.·
γ) Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 η φράση
•των δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000)· αντικαθίσταται
από τη φράση -των τριάντα (30) ευρώ».
δ) Στην παρ. 3 του άρθρου 41 οι φράσεις -έξι εκατομ
μυρίων (6.000.000) δραχμών· και «δέκα χιλιάδων
(10.000) δραχμών- αντικαθίστανται με πς φράσεις -δε
καοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ» και «τριάντα (30) ευ
ρώ·, αντίστοιχα.
2.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου αρχί
ζουν να ισχυουν από 1.1.2002.
Αρθρο 14
Μετατροπή Εταιρικού Κεφαλαίου - Μερίδων Ε.Π.Ε.
1. Η μερίδα συμμετοχής των εταίρων των εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης, που είναι εκφρασμένη σε δραχ
μές, μετατρέπεται σε ευρώ και στρογγυλοποιείται κοτά
τα οριζόμενα στο άρθρο 2. με αύξηση ή μείωση του εται
ρικού κεφαλαίου και τροποποίηση της εταιρικής σύμβα
σης. παρά κάθε αντίθετη διάταξη της σύμβασης, με από
φαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3190/1955, όπως
ισχύει, με τροποποίηση της εταιρικής συμβάοεως. κατά
παρέκκλιση των άρθρων 38 παρ. 1,40 παρ. 1 και 41 παρ. I
του ίδιου νόμου.
Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου πραγματοποιείται
με κεφαλαιοποίηση αποθεμαπκών ή με καταβολή μετρη
τών. Το ποσά που αντιστοιχεί στη μείωση του εταιρικού
κεφαλαίου καταχωρίζεται υποχρεωτικά σε ειδικό αποθεματικό «Διαφορά από μετατροπή εταιρικού κεφαλαίου
σε ευρώ» και κεφαλαιοποιείται αε μελλοντική αύξηση
του εν λόγω κεφαλαίου.
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 2. 3 και 4 του άρθρου
12 του παρόντος νόμου ισχύουν ανάλογο και για πς
εταιρείες περιορισμένης ειΛϋνης.
3. Οι υφιστάμενες ήττά την 1.1.2002 εταιρείες περιο
ρισμένης ευθύνης αναπροσαρμόζουν την αξία των μερι
δίων συμμετοχής των εταίρων, σε 30 ευρώ ή πολλαπλά
σιο, μέχρι την 31.12.2003.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να
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-ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τα
:ματα που ρυθμίζονται από τις διατάζεις των άρθρων
11 έως και 1*.
Αρθρο 13
Διπλή αναγραφή τιμών
1. Ο προμηθευτής υποχρεουται σε διπλή αναγραφή
των τιμών και άλλων χρηματικών ποσών στις συναλλα
γές του με τους καταναλωτές, ως τελικούς αποδέκτες
των προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβανόμενων και των
διαφημιστικών μηνυμάτων, επιφυλασσόμενων των δια
τάξεων του άρθρου 6. Κατ' εξαίρεση η υποχρέωση αυτή
αρχίζει, για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που
απασχολούν μέχρι 10 υπαλλήλους την 1.3.2001.
2. Η διπλή αναγραφή τιμών θα πρέπει να είναι σαφής,
εύκολα αναγνωρίσιμη και ευανάγνωστη. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμό
διου Υπουργού, μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια σχετική με τα θέματα που ρυθμίζονται από
τις διατάζεις της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και
οι εξαιρέσεις από αυτές. Ειδικότερα τυχόν προβλήματα
που θα ανακύψουν από την εφαρμογή της διπλής ανα
γραφής τιμών, τα οποία σχετίζονται με τις διατάξεις του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ρυθμίζονται με κοινή από
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών.
Αρθρο 16
Ευρώ - παρατηρητήριο
1. Οι Επιτροπές φιλικού διακανονισμού καταναλωτι
κών διαφορών του άρθρου 11 του ν.2251/1994 (ΦΕΚ 191
A ) -Προστασία των Καταναλωτών- ασκούν και αρμο
διότητες -Ευρω-παρατηρητηρίου-, το οποίο σε τοπικό
επίπεδο ασχολείται με το να παρακολουθεί την εισαγω
γή του ευρώ, τη νομιμότητα των συναλλαγών, τη διαφά
νεια των πρακτικών των επαγγελματιών και να κατευθύ
νει τους πολίτες προς κάθε πηγή πληροφόρησης, να
ακροάται, να διαμεσολαβεί και να συνδράμει τους πολί
τες αε θέματα μετάβασης στο ευρώ, εφαρμοζομένων
αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.
2251/1994.
Οι Επιτροπές αυτές για τη λειτουργία τους, ως ευρωπαρατηρητηρίων, έχουν πενταμελή σύνθεση με τη συμμετοχή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή του Τομέα
Εμπορίου της Νομαρχίας ως Προέδρου ή του αναπληρω
τή του και ενός εκπροσώπου της Ενωσης Ελληνικών
Τραπεζών ή του αναπληρωτή του οι οποίοι προτείνονται
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης.
2. Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί τη λειτουρ
γία του ευρω-παρατηρητηρίου κάθε Νομαρχίας ως προς
την εισαγωγή του ευρώ και τη νομιμότητα των συναλλα
γών. Προς το σκοπό αυτόν κόβε Νομαρχία υποχρεουται
να αποστέλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης τις αποφάσεις
σύστασης των ευρώ-παρατηρητηρίων, καθώς και τα πορίσματό τους αναφορικά με τη διαδικασία μετάβασης
στο ευρώ.
Αρθρο 17
Ευρώ · λογότυπος
1. Χορηγείται ειδικό σήμα (ευρω-λογότυπος) σύμφωνα
με τις Συστάσεις 98/287/ΕΚ/1.5.98 (L 130/98) και
98/288/ΕΚ /23.4.9Θ (L 130/98) της Επιτροπής κατά το
πρότυπο καλής πρακτικής που προτείνει η Επιτροπή, για
την υποστήριξη της προετοιμασίας της μετάβασης στο
ευρώ.
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2. Η διάθεση του cupu-λογθτυπου στις επιχειρήσεις
και τα εμπορικά καταστήματα ανατίθεται στα κατά τό
πους αρμόδια επιμελητήρια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται
η διαδικασία, οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγη
σής του.
Αρθρο 18
Διατάξεις Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών
1. Η διαπραγμάτευση, ο διακανονισμός και η εκκαθάρι
ση των χρηματιστηριακών συναλλαγών σε οργανωμένες
αγορές στην Ελλάδα διενεργούνται αε ευρώ. Η έγγρα
φη απεικόνιση των στοιχείων των χρηματιστηριακών συ
ναλλαγών θα γίνεται και σε δραχμές.
2. Οι εταιρίες οι οποίες, είτε ζητούν την εισαγωγή των
κινητών αξιών τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(Χ.Α.Α.), είτε έχουν ηδη εισαγάγει αυτές στο Χ.Α.Α..
υποχρεούνται να απεικονίζουν και σε ευρώ, όλα τα οικο
νομικά στοιχεία που υποβάλλουν ή γνωστοποιούν στο
Χ.Α.Α..
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α.
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους όρους και τις δια
δικασίες εισαγωγής και διαπραγμάτευσης κινητών αξιών
στο Χρηματιστήριο σε ευρώ και ειδικότερα οι λεπτομέ
ρειες εφαρμογής των μεθόδων διαπραγμάτευσης, ο κα
θορισμός των μονάδων διαπραγμάτευσης και ο τροπος
καθορισμού του βήματος μεταβολής τιμής, οι κανόνες
διαμόρφωσης των χρηματιστηριακών δεικτών, απεικόνι
σης των τιμών και δημοσίευσής τους, ο τρόπος τήρησης
των βάσεων δεδομένων, ο τρόπος διαβίβασης και εκτέ
λεσης εντολών των μελών του Χ.Α.Α. και οι υποχρεώ
σεις των μελών του Χ.Α.Α..
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγο
ράς ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν τη δια
δικασία εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών αε
ευρώ, όπως η απεικόνιση χρηματικών απαιτήσεων και
υποχρεώσεων των χειριστών του συστήματος άϋλων
τίτλων, η διενέργεια του χρηματικού διακανονισμού και
οι υποχρεώσεις των μελών του Χ.Α.Α., κυρίως όσον
αφορά τη σύνταξη και υποβολή των βιβλίων και στοιχεί
ων.
5. Me απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Παραγω
γών Αθηνών (Χ.Π.Α.) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που
αφορούν τους όρους και διαδικασίες διαπραγμάτευσης
παραγωγών, τις συναλλαγές επί παραγωγών και την κα
τάρτιση αυτών στο Χ.Π.Α. σε ευρώ, όπως την αλλαγή
της λογιστικής μονάδας των διαδικασιών διαπραγμάτευ
σης και συναλλαγής, τη μετατροηή και στρογγυλοποίη
ση της ονομαστικής αξίας παραγώγων και των τιμών δια
πραγμάτευσης αυτών, τον τρόπο απεικόνισης και δημο
σίευσης των τιμών των συναλλαγών επί παραγώγων. τις
σχετικές υποχρεώσεις των Μελών του Χ.Π.Α. και Μελών
που είναι Ειδικοί Διαπραγματευτές στο Χ.Π.Α.. ·
6. Με απόφαση του ΔΧ της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συ
ναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.ΕΧΕ.Π.), ρυθμίζονται ει
δικότερα Θέματα που αφορούν τις. διαδικασίες εκκαθάρι
σης και διακανονισμού συναλλαγών επί ίϊάι&γίώγων σε
ευρώ, όπως η μετατροπή και στ^ογγίιλοποίήση κατά την
εκκαθάριση, η ημερήσια αποτίμησή 'των ανοιχτών θέσε
ων που προκύπτουν από τις συναλλαγές επί παραγώ
γων, ο διακανονισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσε
ων που προκύπτουν από τις συναλλαγές αυτές, η εκπλή
ρωση υποχρεώσεων παροχής εξασφαλίσεων, περιθωρί
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ου ασφάλισης ή ασφαλειών προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και
στις σχετικές υποχρεώσεις των Μελών ουτής.

παράβασης, επιβολής του προστίμου και κάθε άλλη σχε
τική λεπτομέρεια.

Αρθρο 19

Μετατροπές προστίμων, παραβολών
και χρηματικών ποινών
Οπουδήποτε σε νόμους και κανονιστικές πράξεις προβλέπονται χρηματικό ποσά δραχμών από πρόστιμα, πα
ράβολα και χρηματικές ποινές ή άλλες οικονομικές επι
βαρύνσεις και υποχρεώσεις, τα ποσό αυτό μετό τη μετα
τροπή και στρογγυλοποίησή τους σε ΕΥΡΩ, είναι δυνα
τόν, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικο
νομίας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατό περίπτωση
Υπουργού, να αναπροσαρμόζονται από 1.1.2002.
Αρθρο 20
Πρόστιμο
Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθώς και από
τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές
αποφάσεις, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου κατά
περίπτωση Υπουργού πρόστιμο από 50.000 δρχ. έως
20.000.000 δρχ. και από 1.1.2002 από 150 έως 60.000
ευρώ, το οποίο αποτελεί δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού
καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία βεβαίωσης της

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την 1η Ιανου
άριου 2001, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις του
παρόντος.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Ε·%
φημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νό
μου του Κράτους.

Αθήνα. 22 Σεπτεμβρίου 2000
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ THZ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΈΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
αιτπογρτα
ΕΘΝυρφ ΟΙΚΟΝΟΜΑ!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ

AMUTTYIHI

Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ν. ΧΡΙΙΤΟΔΟΥΑΑΧΗΙ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα. 25 Σεπτεμβρίου 2000
Ο ΕΠ ΤΗΙΔΙΚΝΟΙΥΝΗΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Μ. Κ. ΓΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΩΣ H PHILIPS
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

PHILIPS

(ΙΙηγίς: wvvvv. am no. on»/ www. phil ips. mm)

Η εταιρία Philips έχει έδρα την Ολλανδία και έχει αναπτύξει
δυναμική

δραστηριότητα

σε περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως,

απασχολώντας περισσότερους από 265.000 εργαζομένους.
Προκειμένου

να

μεταβεί

εγκαίρως

και

αποτελεσματικά

στο

καθεστώς του ευρώ, η εταιρία υπήρξε στα τέλη της δεκαετίας του '80 ένα
από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας για τη Νομισματική Ένωση της
Ευρώπης (A.M.U.E.: Association for the Monetary Union of Europe). To 1995
η Philips δημιούργησε ομάδα υπεύθυνη για τη μετάβαση στο ευρώ. Η ομάδα
αυτή

αποτελεί

τμήμα

της

διεύθυνσης

οικονομικών

της

Philips

και

επανδρώνεται από 200 στελέχη, όλων των εταιριών του ομίλου Philips.
Η είσοδος της Ολλανδίας στο ευρώ, την 1η Ιανουάριου 1999, δεν
επηρέασε την εταιρία καθώς είχαν ήδη γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες. Το
ίδιο

συνέβη

και

δραστηριοποιούνται

με

τις
σε

υπόλοιπες
χώρες

-

εταιρίες
μέλη

του

της

ομίλου
Ο.Ν.Ε.

είτε
είτε

αυτές
αυτές

δραστηριοποιούνται σε χώρες - μη μέλη της Ο.Ν.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι
από

την

1η

Ιανουάριου

1999

η

Philips

δημοσιεύει

τις

ετήσιες

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις και σε ευρώ.
Οι ιθύνοντες της εταιρίας θεωρούν ότι η εισαγωγή του ευρώ θα
επηρεάσει θετικά τις οικονομίες της Ολλανδίας και της Ε.Ε. και θα αποτελέσει
καταλύτη στην προσπάθεια της εταιρίας να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη
θέση της στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

SIEMENS

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΙΟ ΚΥΡΩ ΜΚΤ.ΑΞΥ

ΤΗΣ SIEMENS ΚΑΙ ΤΩΝ II ΡΟΜΙΙΘΚΥΤΩΝ 1ΉΣ
(Πηγές: www. arauc. org / www. siemens, com)

Η εταιρία Siemens έχει έδρα τη Γερμανία και έχει αναπτύξει
δυναμική και πολυετή παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου των προμηθευτών
της στην προσπάθειά της για την αποτελεσματική μετάβασή της στο ευρώ, η
Siemens ήδη από το 1997 προσπάθησε να τους εντάξει σε αυτήν.
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασμα επιστολής της εταιρίας προς
τους προμηθευτές της:
Μόναχο,

Ιούνιος 1998.
Το

περασμένο

συνεργάτες μας ότι

η

φθινόπωρο

πληροφορήσαμε

εταιρία μας προτ ίθεται

τους

να συμβάλλει

στην όσο το δυνατόν ταχύτερη μετάβαση στο ευρώ.
Εφόσον

το

επιθυμείτε,

από

την

1η

Ιανουάριου

1999

θα είμαστε σε θέση να διεκπεραιώσουμε όλες τις μεταξύ μας
συναλλαγές σε ευρώ.
Από

την

1η

Ιανουάριου

1999,

θα

υιοθετήσουμε

ευρώ σε όλες τις εσωτερικές εμπορικές συναλλαγές.
ημερομηνία

αυτή

χρησιμοποιούμε
συναλλαγές

το

με

και

μετά,

ευρώ

για

εσάς,

οι

θα
όλες

οποίες

Από την

προτιμούσαμε
τις

το

να

εμπορικές

μας

νομίσματα

που

αφορούν

συμμετέχουν στην Ο.Ν.Ε.
Επιθυμία μας είναι

να συμφωνήσουμε με εσάς ως προς

την ημερομηνία μετά την οποία οι
εκφράζονται

σε

παρακαλούσαμε

ευρώ.

να

Προς

αυτή

συμπληρώσετε

τη

μεταξύ μας συναλλαγές θα
την

κατεύθυνση

συνημμένη

θα

σας

συμφωνία

και

να μας την επιστρέφετε το ταχύτερο δυνατό.
Οι

περιφερειακές

μας βρίσκονται

στη

υπηρεσίες marketing

διάθεσή

της εταιρίας

σας για περαιτέρω πληροφορίες

ως προς το θέμα...
Μετά τιμής,
Siemens

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΩΝ ΕΠΕΠΉΜΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα διπλωματικής
εργασίας

με θέμα τις επιπτώσεις του ευρώ στις ελληνικές

επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις επιχειρήσεις οι
οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α.

καθώς αποτελούν κατά

τεκμήριο το πιο δυναμικό τμήμα του ελληνικού επιχειρηματικού
κόσμου.
Η

από

μέρους

σας

απάντηση

στις

ερωτήσεις

του

ερωτηματολογίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να εξαχθούν
σαφή και ωφέλιμα συμπεράσματα.
Θα θέλαμε εκ των προτέρων να σας ευχαριστήσουμε για τη
συνεργασία σας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στις τωρινές
αλλά και στις μελλοντικές σας δραστηριότητες.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

Μετά τη συμπλήρωση, θα σας παρακαλ θύσαμε να
αποστείλετε ταχυδρομικώς το ερωτηματολόγιο στην ακόλουθη
διεύθυνση:
ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26
Τ. Κ. 546 42
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Για

τυχόν

απορίες

μπορείτε

να

επικοινωνήσετε

τηλέφωνα: 031 853035 και 0932 597845
ή στο e - πΐ3ϊ!:

dimk@uom.gr

στα

[ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑίΙ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

(με βάση την κατάταξη του
Χ.Α.Α.)
ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

(που απαντά)
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

(που απαντά)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑίΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΥΣΙΝΟΣ ΤΖΙΡΟΣ

ΙθΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε
Απαντήστε με “ΝΑΓή “ΟΧΓ
1. Θα προτιμούσατε η Ελλάδα να συμμετείχε
εξαρχής (1 999) στην Ο.Ν.Ε. ;
2. Θα προτιμούσατε η Ελλάδα να εισερχόταν
αργότερα (μετέπειτα) στην Ο.Ν.Ε. ;
3.

Θα

προτιμούσατε

η

Ελλάδα

να

μη

συμμετείχε καθόλου στην Ο.Ν.Ε. ;
4. Πιστεύετε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην
Ο.Ν.Ε. επηρεάζει τη λειτουργία της εταιρίας
σας;

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Απαντήστε με “ΝΑ!”ή “ΟΧΓ
5.

Έχει

αρχίσει

η

εταιρία

σας

να

προετοιμάζεται για την εισαγωγή του ευρώ;

Απαντήστε, με “ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ”, μόνο εφόσον
στην ερώτηση 5. έχετε απαντήσει με “ΝΑ!”
6.ΕΦΟΣΟΝ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, ΤΟΤΕ ΕΧΕΙ:
ΕΞΕΤΑΣΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
Δ.Σ.
ΟΡΙΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
ΕΥΡΩ
ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΑΛΛΑΞΕΙ Ή

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΕΙ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΛΛΑΞΕΙ Ή ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΕΙ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΙΣΕΙ Ή ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ

Απαντήστε, με “ΝΑ!” ή “ΟΧΙ”, μόνο εώόσον
στην ερώτηση 5. έχετε απαντήσει με “ΟΧ!”
7. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ, ΔΙΟΤΙ:

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΔΕ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑ)
ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ!
Απαντήστε, με “ΝΑ!”ή “ΟΧ!”
8. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

{αν υπάρχει)

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ)
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ
ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
0 ΤΎΠΟΣ (ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ)

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ___________________________________
Απαντήστε με 7" “2", “3”ή “4”:

1
2
3
4

=
=
=
=

9.

ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ
ΣΕ

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΑΡΚΕΤΑ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΠΟΙΟ

ΒΑΘΜΟ

ΘΕΩΡΕΙΤΕ

ΟΤΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ Ή

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ (ΛΟΓΩ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ) ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΠΟΥ
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ);
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΑ

ΚΑΝΑΛΙΑ

ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
0

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

ΕΓΧΩΡΙΑ

ΑΓΟΡΑ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ)
Η

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ____________________________
Απαντήστε

με

“S" .μόνο

εφόσον

στην

ερώτηση 5. έχετε απαντήσει με “ΝΑΓ
10. ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ;
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕ

ΤΗΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ
ΝΕΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΑΙ

ΤΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΟΥ

ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ
Η

ΕΛΛΕΙΨΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΤΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΑΠΟ
ΜΕ

ΤΟΥΣ
ΤΗΝ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ
ΕΥΡΩ
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ
Η

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

ΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΤΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ (ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΥΟΥΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
Απαντήστε, με “ΝΑΙ", “ΟΧΙ"ή “ΔΕΓΝΩΡΙΖΩ (Δ/Γ)
11.

Θα επεκταθείτε σ€ νέες αγορές στη ζώνη

του ευρώ;
12.

Θα

προχωρήσετε

σε

αύξηση

της

παραγωγικής σας δυναμικότητας;
1 3. Θα μεταφέρετε τις μονάδες παραγωγής σας
σε άλλες χώρες της ζώνης του ευρώ;
14. Θα αναδιοργανώσετε τα κανάλια διανομής
σας;
15.

Θα

επενδύσετε

σε

νέα

συστήματα

πληροφορικής;
16.

Θα

αναζητήσετε νέους προμηθευτές σε

χώρες της ζώνης του ευρώ;
1 7. Θεωρείτε πιθανή μια αλλαγή στη διοικητική
δομή της εταιρίας σας μέσω της σύναψης νέων
στρατηγικών συμμαχιών;
1 8. Θεωρείτε πιθανή μια αλλαγή στη διοικητική
δομή

της

εταιρίας

συγχωνεύσεων;

σας

μέσω

εξαγορών

ή

I_________________ ΣΧΟΛΙΑ / ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ_________________
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γραμμές στην περίπτωση
που έχετε να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή επισήμανση.

0=3 <Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συνεργασία σας, η οποία για
εμάς είναι ιδιαιτέρως σημαντική.
£3 Μετά την ολοκλήρωσή της (Σεπτέμβριος 2001, το αργότερο) η
διπλωματική εργασία, μέρος της οποίας αποτελεί το συγκεκριμένο
ερωτηματολόγιο, θα βρίσκεται διαθέσιμη για το κοινό στη βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ INTERNET
•

WWW. EUROPA. EU. INT

•

WWW. EURO. FEE. BE

•

WWW. AMUE. ORG

•

WWW. UBS. COM

•

WWW. ASE. GR

•

WWW. EURO - HELLAS. GR

•

WWW. EUROTRAIN. NET

•

WWW. INE. OTOE. GR

•

WWW. EIC. GR

•

WWW. YPAN. GR

•

www.gsis.gov.gr

•

WWW. MOF - GLK. GR

•

WWW. ICAP. GR

•

WWW. EBETH. GR

•

WWW. FLASH. GR

•

WWW. IN. GR

•

WWW.E-ONE.GR

•

WWW. E - GO. GR

•

WWW. NAFTEMPORIKI. GR

•

WWW. KPMG. COM

•

WWW. ARTHURANDERSEN. COM

•

WWW. YAHOO. COM

•

WWW. GOOGLE. COM

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
•

TO ΒΗΜΑ

•

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

•

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

•

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ

•

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

•

ΕΥΡΩΣΚΟΠΙΟ

•

ΕΥΡΩΝΕΑ

•

ΔΕΛΤΙΟ Ε.Β.Ε.Θ.

•

INFOEURO

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
•

EUROPAPER 39: CHANGING TO THE EURO. WHAT WOULD
HAPPEN TO A COMPANY, ON 1/1/2002, THAT HAD NOT
CONVERTED TO THE EURO? ADVICE TO MANAGERS AND
THEIR ADVISERS.

•

EUROPAPER 40:

CONFERENCE

"ENTERPRISES

2002».

A

ROUND TABLE ON THE PRACTICAL IMPACT ON ENTERPRISES
AT THE END OF THE "TRANSITION PERIOD".
•

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ
ΜΑΣ;

•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Η
Ο.Ν.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ: ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
•

ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ TOY Χ.Α.Α.

•

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ

•

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

.

ΜΠΟΥΠΟΥΚΛΗΣ Κ. - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Κ., ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΥΡΩ

ΣΤΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 1999

ΕΡΕΥΝΕΣ
•

Ε.Β.Ε.Θ.,

Σ.Ε.Β.,

Σ.Β.Ε.Ε.:

ΕΥΡΩ

ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999
•

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ: ΕΚΘΕΣΗ 2000 ΠΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000

•

Ι.Ο.Β.Ε.: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ;, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2000

•

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001

•

ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Δ. - ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ Κ., ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
ΣΤΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2001

ΤΟΥ

Χ.Α.Α.

/

Ευχαριστώ τις εταιρίες (μέλη τουΧ.β.β.) οι οποίες συμμετείχαν
στο ερευνητικό τμήμα της διπλωματικής εργασίας.

συμμετοχή τους

απεδείχθη πολύτιμη για την επιτυχή της ολοκλήρωση. Οι εταιρίες
αυτές ήταν οι ακόλουθες:

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η
ΣΙΜΟΓΛΟΥ Ε.

ΕΚΤΕΡ
KEGO

ΣΤΟΥΜΠΟΣ Κ.
ΓΊΩΤΉΣ Ε.

NOTOS COM

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Μ.

DATAMEDIA
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΤΉΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΠΟΛΓΓΗΣ Α.
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Μ.

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Π.

ΠΑΝΤΈΧΝΙΚΗ

ΠΟΚΑΡΗ Α.

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΟ
CPI

ANEK LINES
ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΗΚΑ

ΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΗΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
GROUP MANPOWER
PLANNING MANAGER
QUALITY MANAGER
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΗΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΖΑΪΜΗΣ Α.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΗΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΤΡΟΓΠΟΓΛΟΥ Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Σ.

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΜΑΘΙΟΣ I.
ΖΙΩΓΑ Κ.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΛΕΞΙΟΥ X.
ΚΟΒΛΑΚΑ Σ.

ΙΑΣΩ

ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.

ΜΙΝΟΑΝ LINES

ΚΑΝΠΔΑΚΗΣ Γ.

ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΟΣΜΙΔΗ Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΛΑΧΟΣ X.

ΠΕΙΖΕΙΑΚΙΣ

ΣΚΟΡΠΙΔΕΑΣ Δ.

MARFIN
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ X.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ

ΣΤΕΓΓΟΣ Γ.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ Ν.

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΥΨ

ΠΟΥΛΑΚΟΣ Π.

KLEEMANN HELLAS

ΠΕΤΡΙΔΗΣ X.

ΝΙΚΑΣ

ΒΑΝΗΣ Γ.

ΒΑΡΥΠΝΗΣ
ΑΡΓΎΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ Ν.
ΛΑΦΑΡΑΣ Σ.

ΚΕΚΡΟΨ
ΕΫΔΑΠ
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ

ΚΗΛΑΪΔΓΓΗΣ Δ.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Σ.

FRIGOGLASS

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ I.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΣΥΜ ΒΟΥΛΕΥΠΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΉΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

EFG EUROBANK
ERGASIAS

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ K.

ΒΟΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
SYSTEMS

KOYMAPIANOY M.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας
θα

ήθελα

να

ευχαριστήσω

τον

Αγοραστό για την επίβλεψη και
θα

ήθελα

Καλλιώρα,

να

ευχαριστήσω

ιδιωτική

δακτυλογράφηση
Θεοχάρη,
Α.Π.Θ.,
της

της

φοιτητή
για

εργασίας.

καθηγητές

τη

την

εργασίας

κ.

Κωνσταντίνο

την καθοδήγησή
αδελφή

υπάλληλο,

του

για
και

το

μου

τη

του.

κ.

Ανδρον ίκη

βοήθειά

φίλο

μου

Επίσης

της

κ.

στη

Χρήστο

τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

βοήθειά
Τέλος

καθηγητή

του

στην

θα ήθελα

να

του

ηλεκτρονική

παρουσίαση

ευχαριστήσω

όλους

τους

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος για τις γνώσεις

που μου προσέφεραν και

τις εμπειρίες που μου μετέδωσαν.

Με τιμή,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑIΩΡΑΣ

