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ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Η ελληνική οικονοµία, σήµερα περισσότερο από ποτέ, έχει ανάγκη από σύγχρονες επιχειρήσεις που δρουν δυναµικά στο παγκό-
σµιο γίγνεσθαι. Έχει ανάγκη από εταιρείες που προχωρούν την Ελλάδα µπροστά, ενώ µε τις επενδυτικές κινήσεις και τη φιλο-
σοφία τους συµβάλλουν στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας.

Η άποψη αυτή «ενισχύεται» και από τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τα οποία κατά το γ΄ τρίµηνο του 2018, 
αν και η ελληνική οικονοµία «έτρεξε» µε 2,2%, παρουσιάζοντας ανάπτυξη για έκτο διαδοχικό τρίµηνο, οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 
περισσότερο από 20%, λόγω της µικρής εισροής κεφαλαίων από το εξωτερικό και της υποεκτέλεσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε-
πενδύσεων, που… τροφοδοτεί το υπερπλεόνασµα.

Πλέον κρίνεται απολύτως απαραίτητο ένα ουσιαστικό αναπτυξιακό σχέδιο, να ανοίξουν οι δρόµοι ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη 
χώρα µας τα ξένα κεφάλαια, αλλά και να προχωρήσει η αναγκαία αναδιάρθρωση και εξυγίανση εγχώριων επιχειρήσεων. Πώς µπορεί 
να επιτευχθεί αυτό; Από τη µια πλευρά οι επιχειρηµατίες να πιστέψουν στις ευκαιρίες και να παρουσιάσουν επιχειρησιακά σχέδια ορ-
γανικής ανάπτυξης ή εξαγορών και από την άλλη πλευρά οι τραπεζίτες να κινηθούν προς την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά την αναδι-
άρθρωση υπερδανεισµένων πλην όµως βιώσιµων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, σηµαντικό κεφάλαιο για τις επιχειρήσεις είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), καθώς προκύπτει ότι οι υπεύθυνες επι-
χειρήσεις επιδεικνύουν καλύτερες οικονοµικές επιδόσεις και επιπλέον ανακάµπτουν γρηγορότερα από την κρίση. Κι αυτό γιατί η εται-
ρική ευθύνη συµβάλλει στη βελτίωση της οικονοµικής απόδοσης των επιχειρήσεων και τις βοηθά να αντιµετωπίσουν περιόδους ύφε-
σης. Αυτό αποτελεί και το πραγµατικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των υπεύθυνων επιχειρήσεων.
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Α
παραίτητο είναι για την ελ-
ληνική οικονοµία ένα επεν-
δυτικό σοκ, καθώς οι επενδύ-
σεις του ιδιωτικού τοµέα πρέ-
πει να αυξηθούν κατά 40% τα 
επόµενα χρόνια. Αυτό επιση-

µαίνει ο διευθυντής Οικονοµικών Αναλύσεων 
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), ∆ηµήτρης 
Μαλλιαρόπουλος.

Ειδικότερα, ο οικονοµολόγος της ΤτΕ µιλώ-
ντας σε συνέδριο του Ελληνο-Αµερικανικού Ε-
µπορικού Επιµελητηρίου σηµείωσε πως «η ελ-
ληνική οικονοµία χρειάζεται ένα επενδυτικό 
σοκ, µε έµφαση στις πιο παραγωγικές και εξω-
στρεφείς επιχειρηµατικές επενδύσεις, ώστε να 
αποφευχθούν φαινόµενα υστέρησης του προ-
ϊόντος και να δοθεί ώθηση στον µετασχηµατι-
σµό του παραγωγικού προτύπου προς διεθνώς 
εµπορεύσιµα αγαθά και υπηρεσίες».

Οι… ασθένειες
Η Ελλάδα βρίσκεται σε στάδιο µετάβασης σε 
ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, που αφενός κανείς 
δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και αφετέρου πά-
σχει από παιδικές ασθένειες, που πρέπει να θε-
ραπευτούν.

Σύµφωνα µε τον κ. Μαλλιαρόπουλο, το παλιό 
µοντέλο βασιζόταν στην κατανάλωση και στον 
δανεισµό, δηλαδή στην κατανάλωση της σηµε-
ρινής γενιάς εις βάρος των µελλοντικών γενεών. 
Επειδή ο δανεισµός δεν χρησιµοποιούνταν για 
παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα επέτρε-
παν την αποπληρωµή του χρέους στο µέλλον, 
το παλιό µοντέλο κατέρρευσε υπό το βάρος του 
χρέους που είχε συσσωρεύσει.

Τα προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής 
που ακολούθησαν ήταν προσπάθειες να αντι-
µετωπιστεί η κρίση χρέους. Οι πολιτικές που ε-
φαρµόστηκαν εξασφάλισαν τον δανεισµό που α-
παιτούνταν για να αποτραπεί η χρεοκοπία και 
εστιάστηκαν στη δηµοσιονοµική προσαρµογή 
και στην εφαρµογή µεταρρυθµίσεων οι οποίες 
θα θεράπευαν χρόνιες αδυναµίες της οικονο-
µίας, διευκολύνοντας τη µετάβαση σε ένα νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο.

Επειδή ο δανεισµός του ∆ηµοσίου από τις α-
γορές σταµάτησε και ακόµη κι όταν αποκατα-
σταθούν οι συνθήκες στο µέλλον δεν θα έχει 
την ένταση που είχε στο παρελθόν, το παλιό µο-

ντέλο ανάπτυξης δεν µπορεί να αναγεννηθεί 
πλέον (ούτε βέβαια θα ήταν θεµιτό κάτι τέτοιο). 
Για να προχωρήσουµε µπροστά, πρέπει αρχικά 
να αποδεχτούµε κάποιες αλήθειες:

Πρώτον, δεν µπορούµε ως κοινωνία να κατα-
ναλώνουµε πάνω από τις δυνατότητές µας. Στον 
βαθµό που το κάνουµε, πρέπει παράλληλα να ε-
πενδύουµε στην εγχώρια παραγωγή, ώστε η ε-
πόµενη γενιά να είναι σε θέση να αποπληρώσει 
το χρέος από το επιπλέον προϊόν που θα παρά-
γει η οικονοµία.

∆εύτερον, επειδή ο δανεισµός του παρελθό-
ντος προήλθε κυρίως από το εξωτερικό, για να 
αποπληρωθεί σταδιακά το εξωτερικό χρέος (δη-
µόσιο και ιδιωτικό) πρέπει να ενισχύσουµε τις 
εξαγωγές µας. Για την ακρίβεια, πρέπει να εξά-
γουµε περισσότερα απ’ όσα εισάγουµε.

Τρίτον, επειδή ζούµε σε µια ενιαία ευρωπα-
ϊκή αγορά και σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές πε-
ριβάλλον, για να χτίσουµε µια οικονοµία µε κε-
ντρικούς πυλώνες τις επενδύσεις και τις εξα-
γωγές πρέπει να είµαστε ανταγωνιστικοί. Και 
επειδή η ανταγωνιστικότητα είναι σχετική έν-
νοια, πρέπει για την ακρίβεια να είµαστε πιο α-
νταγωνιστικοί από τους άλλους.

«Το νέο αναπτυξιακό µοντέλο πρέπει να βα-
σίζεται στις επενδύσεις και στις εξαγωγές» τό-
νισε ο κ. Μαλλιαρόπουλος.

Ανταγωνιστικότητα 
και χρηµατοδότηση
Ωστόσο, για να ενισχυθούν οι επενδύσεις και οι 
εξαγωγές απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας και, όσον αφορά 
τις επενδύσεις, η χρηµατοδότηση.

Η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά µόνο το κό-
στος εργασίας. Αφορά και το έµµεσο κόστος, το 
οποίο επηρεάζεται από ασφαλιστικές εισφορές, 
το ύψος της φορολογίας και το κόστος του κεφα-
λαίου. Αφορά επίσης τη διαρθρωτική ανταγωνι-
στικότητα, η οποία καθορίζεται από την ποιό-
τητα των θεσµών, τα δικαιώµατα των επενδυτών 
και την ισχύ του νόµου (rule of law), όπως επί-
σης και την ευελιξία των αγορών προϊόντων και 
υπηρεσιών και της αγοράς εργασίας.

Ένα από τα σηµαντικά ευρήµατα της ακαδη-
µαϊκής βιβλιογραφίας είναι ότι η οικονοµική α-
νάπτυξη είναι συνάρτηση της ποιότητας των θε-
σµών σε µια χώρα. Η ποιότητα των θεσµών στη 

χώρα µας είναι χαµηλή, σύµφωνα µε τους δεί-
κτες ανταγωνιστικότητας. Η διαπίστωση αυτή 
οδηγεί άµεσα σε µια πρόταση πολιτικής: Οι µε-
ταρρυθµίσεις µε την ευρύτερη έννοια (που α-
φορούν τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, το 
ρυθµιστικό περιβάλλον και την ποιότητα των 
θεσµών) πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη ο-
φθαλµού και να συνεχιστούν απρόσκοπτα µετά 
τη λήξη του προγράµµατος. Για τον λόγο αυτόν 
η σύσταση ενός Συµβουλίου Ανταγωνιστικό-
τητας είναι µια εξαιρετική πρωτοβουλία στη 
σωστή κατεύθυνση.

Αλλαγή µείγµατος 
δηµοσιονοµικής πολιτικής
Σύµφωνα µε µελέτες της ΤτΕ, η αύξηση των φο-
ρολογικών συντελεστών την περίοδο 2010-2018 
οδήγησε σε σηµαντική διόγκωση της παραοικο-
νοµίας. Η ύφεση θα ήταν πολύ πιο ρηχή και σύ-
ντοµη και η δηµοσιονοµική προσπάθεια πολύ 
µικρότερη αν η χώρα είχε καταφέρει να ελέγ-
ξει την παραοικονοµία. ∆υστυχώς, δεν το κατα-
φέραµε.

Σήµερα η πολιτεία προσπαθεί να καταπο-
λεµήσει την παραοικονοµία µε κατασταλτικά 
µέτρα, κάτι που, αν και είναι απαραίτητο, δεν 
είναι αρκετό. Για να καταπολεµηθεί η παραοι-
κονοµία, πρέπει συµπληρωµατικά να εξαλει-
φθούν τα κίνητρα που οδηγούν στην απόκρυψη 
εισοδηµάτων. Και αυτά τα κίνητρα δεν είναι 
άλλα από την υψηλή φορολογία. Πρέπει λοι-
πόν να αλλάξει το µείγµα της δηµοσιονοµικής 
πολιτικής: από φοροκεντρικό σε ένα µείγµα µε 
έµφαση στη µείωση µη παραγωγικών δαπανών. 
«Αυτό είναι µια µεγάλη πρόκληση. Όµως είναι 
απαραίτητο. Και πιστεύω ότι το δηµοσιονοµικό 
κόστος θα είναι µόνο βραχυχρόνιο, ενώ µακρο-
χρόνια θα έχει δηµοσιονοµικό όφελος, καθώς 
θα οδηγήσει σε διεύρυνση της φορολογικής 
βάσης» επισήµανε ο οικονοµολόγος της ΤτΕ.

«Αλλαγή του µείγµατος δηµοσιονοµικής πο-
λιτικής σηµαίνει συγκεκριµένα µείωση φορο-
λογικών συντελεστών εισοδήµατος, εταιρικών 
κερδών και ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό είναι 
αναγκαίο για να γίνει η χώρα ένας ελκυστικός 
πόλος έλξης επενδύσεων και ανθρώπινου κεφα-
λαίου, το οποίο συρρικνώθηκε σηµαντικά ως α-
ποτέλεσµα του brain drain τα χρόνια της κρί-
σης» σηµείωσε ο κ. Μαλλιαρόπουλος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΕΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΟΚ
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Μ
ήνυμα για επενδύσεις-
μαμούθ τα επόμενα 
χρόνια έστειλε ο πρό-
εδρος του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων και Βι-
ομηχανιών (ΣΕΒ), Θε-
όδωρος Φέσσας, προς 
απάντηση όσων κατη-
γορούν τις ελληνικές ε-
ταιρείες για έλλειψη ε-
πενδύσεων στη χώρα.

Ειδικότερα, μιλώ-
ντας σε συνέδριο στο 
Βερολίνο, ο κ. Φέσσας 
επισήμανε ότι τα μέλη 
του ΣΕΒ σχεδιάζουν ε-
πενδύσεις 16 δισ. ευρώ 
για τα επόμενα χρόνια, 
ενώ τόνισε ότι και μέσα 
στην κρίση δεν έπαψαν 
να επενδύουν, να ανα-
βαθμίζουν κρίσιμες υ-
ποδομές και να ενισχύ-
ουν τα τοπικά τους δί-
κτυα.

Όπως σημείωσε, πα- 
ρά τις βελτιώσεις που 
έχουν γίνει, εάν θέ-
λουμε να δούμε ένα ι-
σχυρό κύμα επενδύσεων στη χώρα μας, οφείλουμε να κινηθούμε ταχύτερα 
και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που δημιουργούν η γραφειοκρατία, οι 
διαδικασίες αδειοδότησης και χωροθέτησης και η πολύ υψηλή, γεμάτη ασά-
φειες και απρόβλεπτη φορολογία.

Διαρθρωτικά ζητήματα
Ωστόσο, ο κ. Φέσσας δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι παραμένουν ανοι-
χτά σημαντικά διαρθρωτικά ζητήματα, προβλήματα που αφήνει πίσω της ως 
κληρονομιά η πολυετής ύφεση, αλλά και τα λάθη στην υλοποίηση των προ-
γραμμάτων προσαρμογής που έγιναν τόσο από τις ελληνικές κυβερνήσεις 
όσο και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, σήμερα η Ελλάδα είναι μια χώρα 
βαθιά υπερφορολογημένη, ιδιαίτερα στην εργασία και στην παραγωγή, η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει 
περιορισμένη και ακριβή, το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι 
τεράστιο σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη, το μικρό μέγεθος του ιδι-
ωτικού τομέα σε σχέση με το κράτος και τα μικρά επιχειρηματικά μεγέθη 
κρατούν χαμηλή την παραγωγικότητα της οικονομίας σε συνδυασμό και με 
το μεγάλο ψηφιακό έλλειμμα.

Επίσης, η τάση γήρανσης του πληθυσμού, οι υψηλές συνταξιοδοτικές 
δαπάνες, όπως και το γεγονός ότι, παρά τους πολύ μειωμένους μισθούς, τα 
επίπεδα απασχόλησης στη χώρα παραμένουν πολύ χαμηλά, ως αποτέλεσμα 
των διαρθρωτικών αντικινήτρων για εργασία –της υψηλής φορολογίας και 
των πολύ υψηλών, μη ανταποδοτικών εισφορών–, αποτελούν σημαντικές 
διαρθρωτικές προκλήσεις.

Ο κ. Φέσσας σημείωσε ότι «η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει από οικονομία 
της κατανάλωσης και των εισαγωγών σε οικονομία της παραγωγής και των 
εξαγωγών. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται άλλο μείγμα πολιτικής». Όπως 
είπε, είναι κρίσιμο να αποδειχθεί ότι όλοι έχουμε γίνει σοφότεροι μέσα 
από την οδυνηρή εμπειρία της προσαρμογής και υπογράμμισε ότι για να 
συμβεί αυτό, πρέπει να δοθεί έμφαση σε έξι άξονες:
1. Διατήρηση της πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας, ιδιαίτερα 
στην επόμενη εκλογική χρονιά.
2. Συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων.
3. Διαρκής βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
4. Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους και της οικονομίας.

5. Διατήρηση της ευε-
λιξίας στην αγορά ερ-
γασίας, εναρμόνιση 
των μισθών με την πα-
ραγωγικότητα της οι-
κονομίας και μείωση 
του υψηλού μη μισθο-
λογικού κόστους.
6. Αξιοποίηση του φι-
λοευρωπαϊκού αισθή-
ματος της ελληνικής 
κοινωνίας, που βελτι-
ώνεται αισθητά τα τε-
λευταία χρόνια, για 
ακόμη ταχύτερη σύ-
γκλιση με την υπό-
λοιπη Ευρώπη.

Αμείλικτος  
ο ανταγωνισμός
Πρόσφατα, εξάλλου, 
ο πρόεδρος του ΣΕΒ 
τόνισε ότι ο επενδυ-
τικός ανταγωνισμός 
είναι αμείλικτος, όχι 
μόνο από παγκόσμι-
ους γίγαντες αλλά και 
από χώρες στη γειτο-
νιά μας και στο μέγε-
θός μας.

Δεδομένου ότι η 
συντριπτική πλειονό-
τητα των επενδύσεων 
σήμερα γίνεται από ι-

διωτικά επενδυτικά κεφάλαια, περίπου 87,5% κατά μέσο όρο στην Ε.Ε., 
είναι απαραίτητο να καταβληθούν προσπάθειες ώστε η χώρα να ανταποκρι-
θεί σε αυτό που ζητούν οι επενδυτές. «Πρέπει το ελληνικό κράτος να γίνει 
πιο “πελατοκεντρικό”, να μπει στα παπούτσια του επενδυτή, να αρχίσει να 
σκέφτεται σαν κι αυτόν, ώστε να προσφέρει το κατάλληλο μενού υπηρεσιών 
και λύσεων για την προσέλκυση επενδύσεων» σημείωσε.

Αυξήθηκαν οι γερμανικές επενδύσεις
Πάντως, ο κ. Φέσσας υποστήριξε ότι έχει ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των γερ-
μανικών επιχειρήσεων προς την ελληνική οικονομία, κάτι που επιβεβαι-
ώνεται από την εντυπωσιακή βελτίωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ 
Ελλάδας και Γερμανίας τόσο σε επίπεδο γερμανικών άμεσων ξένων επεν-
δύσεων (ΑΞΕ) όσο και στις εξαγωγές ελληνικών προϊόντων προς τη γερμα-
νική αγορά.

«Η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει ελκυστικές τιμές για ακόμη περισσότε-
ρες ξένες επενδύσεις» διεμήνυσε.

O κ. Φέσσας παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι γερμανικές 
ΑΞΕ στη χώρα μας αυξήθηκαν από 11,5% το 2009 σε 22% το 2017, με συνέ-
πεια να κατέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο ΑΞΕ στην ελληνική οικο-
νομία. Αντίστοιχα καλή είναι και η πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς τη 
γερμανική αγορά, οι οποίες αυξήθηκαν στα 2 δισ. ευρώ το 2017, με σημαντι-
κότερες κατηγορίες τα τρόφιμα (600 εκατ. ευρώ), τα βιομηχανικά και τα χη-
μικά προϊόντα (370 εκατ. ευρώ και 320 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).

Ο κ. Φέσσας ζήτησε τη βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών επιχει-
ρήσεων στη γερμανική αγορά, με στόχο την περαιτέρω διείσδυση και ανά-
πτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σήμερα για 
τοποθετήσεις θεσμικών επενδυτών σε ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και σε 
νέες επενδύσεις, καθώς:
• οι αξίες στο Χρηματιστήριο Αξιών είναι κατά 64% χαμηλότερες από το 
2009 – τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης έχει σημει-
ώσει αύξηση κατά 60%,
• οι τιμές ακινήτων είναι μειωμένες κατά 45% σε σύγκριση με το 2009,
• ενώ υπάρχει πληθώρα διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού με ικανότητες 
και αυξημένα προσόντα στις κατηγορίες των επιστημόνων και των μηχανι-
κών.

ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ 16 ΔΙΣ. 
ΣΧΕΔΙΆΖΟΎΝ

ΤΆ ΜΕΛΗ ΤΟΎ ΣΕΒ



Με Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής  
ο παγκόσμιος τραπεζικός τομέας απαντά  
στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

H 
μεγάλη παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλα-
γής και της βιώσιμης ανάπτυξης καθορίζει όλο και 
περισσότερο τις πολιτικές των υπερεθνικών οργανι-
σμών, των κρατών αλλά και τις κατευθύνσεις και επι-
λογές που πρέπει να γίνουν στο επίπεδο της διεθνούς 

οικονομίας. Σε αυτή τη διεθνή προσπάθεια που επιβάλλει  προσαρ-
μογές  προσανατολισμένες στη μείωση της ενεργειακής κατανά-
λωσης και της θετικής περιβαλλοντικής επίπτωσης ο χρηματοπι-
στωτικός τομέας έχει κεντρικό ρόλο και όπως σημειώνουν πολλοί 
αναλυτές πρέπει να δείξει πως αντιλαμβάνεται και ικανοποιεί τις α-
νάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας που αλλάζει.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του  ΟΗΕ πάνω από 7 τρις. δολάρια επεν-
δύσεων απαιτούνται κάθε χρόνο έως το 2030 για να επιτύχουν οι 
στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θέσει. Τα 6 από τα 7 α-
παιτούμενα τρις. δολάρια προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και, 
καθώς, τα 2/3 της παγκόσμιας χρηματοδότησης παρέχονται από τις 
τράπεζες. Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι  ο τρόπος που λειτουρ-
γούν οι τράπεζες  είναι νευραλγικής σημασίας για την επιτυχία των 
στόχων και του μέλλοντος της βιώσιμης ανάπτυξης
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, σε διεθνή συνάντηση που έγινε πρό-
σφατα  στο Παρίσι, το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το 
Περιβάλλον (United Nations Environment Programme Finance 
Initiative -UNEP FI) και 28 τράπεζες από όλο τον κόσμο, έθεσαν σε 
παγκόσμια δημόσια διαβούλευση τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής 
(Principles for Responsible Banking).  
Οι Τράπεζες αυτές αντιπροσωπεύουν πάνω από $17 τρισ. δολάρια σε 
στοιχεία ενεργητικού και πρωτοστατούν στην επεξεργασία και την ε-
φαρμογή των Αρχών, που θα καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες 
του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.  
Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμε-
τέχει ενεργά, μαζί με άλλες 27 τράπεζες, στη διαμόρφωση των πα-
γκόσμιων αυτών Αρχών, και για το σκοπό αυτό στη διεθνή συ-

νάντηση του Παρισιού παραβρέθηκε ο διευθύνων σύμβουλος κ. 
Χρήστος Μεγάλου ο οποίος δήλωσε ότι οι αρχές αυτές συνάδουν 
πλήρως με τις αρχές εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει στις 
επιχειρηματικές της αποφάσεις. Η βελτιστοποίηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης, η ευθυγράμμιση των επιχειρηματικών στόχων με 
την κοινωνική πρόοδο, η υιοθέτηση άριστων εργασιακών πρακτι-
κών, η προαγωγή του πολιτισμού και η προστασία του περιβάλλο-
ντος αποτελούν τα πεδία στόχευσης της Τράπεζας στο πλαίσιο της 
εταιρικής της υπευθυνότητας.
Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής θα καθορίσουν το ρόλο και τις ευ-
θύνες του τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλ-
λοντος.  Δεσμευόμενες στο νέο πλαίσιο, οι τράπεζες θα ευθυγραμ-
μίσουν τις εργασίες τους με τους στόχους της παγκόσμιας κοινό-
τητας, όπως αυτοί εκφράζονται μέσα από τους Στόχους Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) και τη Συμ-
φωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. 

Οι 28 Τράπεζες δεσμεύθηκαν στην υιοθέτηση των Αρχών της Υ-
πεύθυνης Τραπεζικής, που θα συμφωνηθούν μετά τη διαβού-
λευση και συνοψίζονται στα εξής:

  

    

   

  

Αρχή 1: Ευθυγράμμιση

«Θα ευθυγραμμίσουμε την εταιρική μας στρατηγική έτσι ώστε να 
συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων και στους στό-
χους της κοινωνίας όπως αυτοί εκφράζονται στους 17 Στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ηνωμένα Έθνη), στη Συμφωνία του Παρισιού για 
το Κλίμα και στα σχετικά εθνικά και περιφερειακά θεσμικά πλαίσια».

Αρχή 2: Αντίκτυπος

«Θα αυξάνουμε συνεχώς το θετικό αντίκτυπο μειώνοντας ταυτό-
χρονα το αρνητικό, και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους  για τους 
ανθρώπους και το περιβάλλον από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες μας».

Αρχή 3: Πελάτες

«Θα εργαζόμαστε με υπευθυνότητα μαζί με τους πελάτες μας ώστε 
να ενθαρρύνουμε τις αειφόρες πρακτικές και να υποστηρίζουμε τις 
οικονομικές δραστηριότητας που δημιουργούν ευημερία για τη ση-
μερινή και τις επόμενες γενεές».

Αρχή 4: Ενδιαφερόμενα Μέρη

«Θα συμβουλεύουμε, θα ενθαρρύνουμε και θα συνεργαζόμαστε υ-
πεύθυνα με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη των στόχων 
της κοινωνίας».

Αρχή 5: Διακυβέρνηση και θέσπιση στόχων 

«Θα υλοποιήσουμε στην πράξη τη δέσμευσή μας στις Αρχές αυτές 
μέσα από την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη δημιουργία  
κουλτούρας Υπεύθυνης Τραπεζικής. Θα ανακοινώνουμε τους στό-
χους που σχετίζονται με τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις 
από τις δραστηριότητές μας».

Αρχή 6: Διαφάνεια και Λογοδοσία 

«Θα επανεξετάζουμε σε περιοδική βάση την ενσωμάτωση των 
Αρχών και θα ενημερώνουμε, για τις θετικές και αρνητικές επι-
πτώσεις από τις δραστηριότητές μας καθώς και για το βαθμό  συ-
νεισφοράς μας στην επίτευξη των στόχων της κοινωνίας».

Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί 
με άλλες 27 τράπεζες, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών  

Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου μαζί με εκπροσώπους  
άλλων 27 τραπεζών μετά την ανακοίνωση των ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ στο Παρίσι, στις 26.11.2018.

��
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Σημαντικό κεφάλαιο για τις επιχειρή-
σεις είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(ΕΚΕ), καθώς οι υπεύθυνες επιχειρή-
σεις επιδεικνύουν καλύτερες οικονομι-

κές επιδόσεις και επιπλέον ανακάμπτουν γρηγο-
ρότερα από την κρίση. Το συμπέρασμα αυτό προ-
έκυψε, μεταξύ άλλων, από τις εργασίες ημερίδας 
που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης 
(CRI) με θέμα «Responsible Business in Europe – 
Maximizing the impact of your strategy».

Σε σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Δημήτρης 
Μαύρος, ανέφερε ότι η προσήλωση των επιχειρή-
σεων στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης και η 
ένταξη σε αυτήν των πολιτικών και πρακτικών της 
ΕΚΕ αποδεικνύονται απολύτως αναγκαίες, ιδιαί-
τερα στη σημερινή οικονομική συγκυρία. Η εται-
ρική ευθύνη συμβάλλει στη βελτίωση της οικονο-
μικής απόδοσης των επιχειρήσεων και τις βοηθά 
να αντιμετωπίσουν περιόδους ύφεσης. Αυτό απο-
τελεί και το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα των υπεύθυνων επιχειρήσεων, σύμφωνα με 
τον κ. Μαύρο.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, Νίκος Αυλώ-
νας, τόνισε ότι τα τελευταία δέκα χρόνια, παρά την 
οικονομική ύφεση, περισσότερες από 50 επιχει-
ρήσεις συμμετείχαν στον θεσμό του Εθνικού Δεί-
κτη Εταιρικής Ευθύνης (CRI Index), που θεωρεί-
ται διεθνώς ένα από τα πιο έγκυρα εργαλεία αξιο-
λόγησης.

Ο κ. Αυλώνας παρουσίασε τα αποτελέσματα έ-
ρευνας που έγινε σε 500 εταιρείες, οι οποίες απο-
τελούν το 20% των εταιρειών που εκδίδουν εκθέ-
σεις βιώσιμης ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Συ-
νολικά τα σημεία σύγκλισης στρατηγικών στόχων 
των εταιρειών ήταν το κομμάτι της κλιματικής αλ-
λαγής, της ενεργειακής απόδοσης, των υπεύθυνων 
διαδικασιών και του τρόπου που επιδρούν στην 

κοινωνία, όπως και το κομμάτι της υπεύθυνης εφο-
διαστικής αλυσίδας.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, σύμφωνα με τον 
κ. Αυλώνα, ότι στην πλειονότητά τους οι επιχειρή-
σεις δεν μετράνε την κοινωνική τους επίδραση. Δεν 
χρησιμοποιούν δηλαδή εργαλεία για να μετρήσουν 
πώς τα έχουν πάει και ποια είναι η κοινωνική τους 
επιρροή.

«Η ΕΚΕ είναι ένας τομέας στον οποίο έχει η-
γετικό ρόλο η Βρετανία, όχι μόνο στον σχεδιασμό 
αλλά και στην εφαρμογή και προώθηση των σχε-
τικών δράσεων. Τα θεμέλια αυτού που σήμερα α-
ποκαλούμε ΕΚΕ εντοπίζονται στις πρωτοβου-
λίες μεγάλων Βρετανών επιχειρηματιών τον 18ο 
και 19ο αιώνα» ανέφερε η Kate Smith, πρεσβευ-
τής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα. Όπως 
είπε, η έννοια της ΕΚΕ έχει γνωρίσει τεράστια ε-
ξέλιξη και πλέον εργοδότες και οργανισμοί καλού-
νται να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις, τόσο 
σε ό,τι αφορά αυτά που οι ίδιοι θέλουν να προσφέ-
ρουν όσο και σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες σε αυτόν 
τον τομέα. «Η βρετανική κυβέρνηση περιγράφει 
τις πρωτοβουλίες ΕΚΕ ως δράσεις που συμβάλ-
λουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλο-
ντική ανάπτυξη και επιδρούν θετικά και στην κοι-
νωνία και στις επιχειρήσεις. Ζητήματα όπως η κλι-
ματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
το παγκόσμιο χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών 
εντείνονται και κερδίζουν έδαφος. Γι’ αυτό οι πολί-
τες προσβλέπουν όχι μόνο στις κυβερνήσεις αλλά 
και στον ιδιωτικό τομέα και τις ΜΚΟ, ώστε να λη-
φθούν μέτρα προς την κατεύθυνση μιας ευρύτερης 
κοινωνικής ατζέντας» τόνισε και πρόσθεσε ότι «στη 
Βρετανία έχουμε πολλές επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς που είναι πρωτοπόροι και έχουν φέρει τη 
σύγχρονη ΕΚΕ στο τραπέζι των συνεδριάσεων των 
διοικητικών συμβουλίων».

Σύμφωνα με την Kate Smith, το Ινστιτούτο Ε-
ταιρικής Ευθύνης έχει ήδη διαπιστώσει την αλ-

λαγή στην εταιρική κουλτούρα. Η ΕΚΕ συζητεί-
ται όλο και περισσότερο και αντίστοιχες εκθέσεις 
επιχειρήσεων και οργανισμών αυξήθηκαν κατά 
37% τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τις προκλή-
σεις της οικονομικής κρίσης. Αυτό φανερώνει ότι υ-
πάρχει μια στρατηγική μετατόπιση στην ελληνική 
επιχειρηματική σφαίρα προς την κατεύθυνση της 
επένδυσης σε πρακτικές και πρωτοβουλίες ΕΚΕ. 
Πρόκειται, όπως ανέφερε, για μια μετατόπιση που 
συμβαίνει και σε επίπεδο μετόχων και άμεσα εν-
διαφερομένων και επιχειρήσεων, που συνειδητο-
ποιούν όλο και περισσότερο την αξία της ΕΚΕ και 
είναι πρόθυμοι να πιέσουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Ανθρωποκεντρικό εργαλείο
Τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είναι προφανής η 
σύνδεση, η ΕΚΕ συνδέεται με τις συμπράξεις δη-
μόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς μπορεί να 
διαμορφώσει κατάλληλο περιβάλλον για να λυθούν 
τα προβλήματα και να χτιστούν οι σχέσεις με τις το-
πικές κοινωνίες, αφού η ΕΚΕ αποτελεί ένα ανθρω-
ποκεντρικό εργαλείο που αφορά όλους τους οργα-
νισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους. Κι αυτό γιατί 
μέσω της ΕΚΕ εξασφαλίζεται βιωσιμότητα, ομαλή 
λειτουργία και ανάπτυξη, καθώς η ΕΚΕ είναι και 
κέρδος, αφού αυξάνει τις πωλήσεις, εξασφαλίζει 
loyalty και μειώνει το ρίσκο.

Εξάλλου, τόσο οι εταιρείες του δημόσιου όσο 
και αυτές του ιδιωτικού τομέα είναι υποχρεωμένες 
βάσει νόμου να συντάσσουν απολογισμό και να δη-
μοσιοποιούν μη οικονομικά στοιχεία.

Σημειώνεται ότι οι τομείς οι οποίοι κυρίως προ-
σελκύουν το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων είναι 
τομείς της ΕΚΕ που έχουν αναγνωριστεί ως σημα-
ντικά τοπικά και παγκόσμια θέματα, όπως η κλιμα-
τική αλλαγή, η διαχείριση των αποβλήτων, η ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και 
η ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ… 
ΎΠΕΎΘΎΝΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Ε
άν κάποιος κοιτάξει το 
διεθνές αλλά και το το-
πικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο η χώρα μας 
καλείται να βρει διέξοδο 
προς την ανάπτυξη, κα-
ταλαβαίνει ότι η έξοδος 

από τα μνημόνια δεν συνεπάγεται και την ε-
πιτυχημένη μεταμνημονιακή πορεία, πόσο 
μάλλον την επιστροφή στην οικονομική 
πρόοδο. Από την κλιματική αλλαγή, που κα-
θορίζει σε σημαντικό πλέον βαθμό την οικο-
νομική ανάπτυξη, και τα νέα δεδομένα στον 
καταμερισμό εργασίας εξαιτίας της τεχνολο-
γικής επανάστασης μέχρι τις τεκτονικές κοι-
νωνικο-πολιτικές προκλήσεις από το παγκό-
σμιο ζήτημα των μεταναστών και την έξαρση 
του εθνικολαϊκισμού, η Ελλάδα καλείται να 
πλεύσει σε ουσιαστικά αχαρτογράφητα και 
τρικυμιώδη νερά.

Είναι πλέον σαφές ότι οι πολιτικές ηγε-
σίες μόνες τους δεν μπορούν να είναι απο-
τελεσματικές, εγκλωβισμένες στον φαύλο 
κύκλο του πολιτικού κόστους ή πολλές 
φορές απλώς και μόνο λόγω ανεπάρκειας 
γνώσεων, εμπειριών και πόρων. Την ίδια 
στιγμή η εμμονή για τους όποιους λόγους 
σε δημοσιονομικές πολιτικές που στραγγα-
λίζουν την ανάπτυξη εξανεμίζει την εμπι-
στοσύνη στην οικονομία μας και τορπιλίζει 
τις όποιες προσπάθειες την ελληνικής επι-
χειρηματικότητας σε κάθε κλάδο.

Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας δεν 
κρίνεται από εξαγγελίες και μακρόπνοα 
σχέδια, αλλά από την άμεση, ουσιαστική και 

αξιόπιστη δημιουργία ενός περιβάλλοντος 
που θα επιτρέπει τη δημιουργική επιχειρη-
ματικότητα και θα είναι ουσιαστικά ανταγω-
νιστικό προς τις ξένες μικρές ή μεγαλύτερες 
επενδύσεις. Κρίνεται από την ικανότητά μας 
να αφήσουμε πίσω περιοριστικές επιλογές 
και να επικεντρωθούμε στην παραγωγή δι-
εθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρε-
σιών που αντανακλούν σύγχρονές ανάγκες 
και τάσεις με μέλλον και προοπτικές. Κρίνε-
ται, τέλος, από την ικανότητα να ακολουθή-
σουμε επιτυχημένα μοντέλα άλλων χωρών, 
είτε αναφορικά με την εξαιρετικά αναγκαία 
επένδυση στην παιδεία και στην απελευθέ-
ρωσή της από αγκυλώσεις και στερεότυπα 
είτε αναφορικά με την ενίσχυση και θωρά-
κιση των θεσμών και του χρηματοπιστωτι-
κού συστήματος.

Τα πολλά χρόνια της κρίσης η ελληνική 
επιχειρηματικότητα, από τη βιομηχανία 
και τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον τουρι-
σμό και το εμπόριο, μπροστά σε μια δραμα-
τική υπερφορολόγηση της εργασίας, της δη-
μιουργικότητας και των επιχειρήσεων, εξά-
ντλησε τις δυνάμεις της για να στηρίξει την 
ύπαρξή της και μέσω αυτής την εθνική οι-
κονομία μας. Είδαμε και αντιμετωπίσαμε 
όλοι μας εξαιρετικά ατυχείς και αναποτε-
λεσματικές πολιτικές, που διατήρησαν λίγο 
ή πολύ τα ίδια δομικά χαρακτηριστικά της 
οικονομίας μας με αυτά που είχε η Ελλάδα 
το 2009-2010, ενώ τη μετέτρεψαν στη λιγό-
τερο ελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στην Ευρωζώνη και σε μία από 
τις λιγότερο παραγωγικές, όντας την ίδια 

στιγμή 25% φτωχότερη.
Σήμερα, όμως, οφείλουμε να γυρίσουμε 

σελίδα. Στο Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελη-
τήριο έχουμε κουραστεί και έχουμε κουρά-
σει να φωνάζουμε για τα αυτονόητα. Συνέ-
χιση και κυρίως εφαρμογή των μεταρρυθμί-
σεων, προώθηση αποκρατικοποιήσεων και 
της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, 
απελευθέρωση σημαντικών τομέων της οι-
κονομίας, σύγχρονη και βιώσιμη αντιμετώ-
πιση της ανεργίας αλλά και ζητημάτων που 
τρομάζουν, όπως η δικαιοσύνη, η κοινωνική 
ασφάλιση, η υγεία και η οριστική καταπολέ-
μηση του κρατισμού.

Βλέπουμε καθημερινά το ενδιαφέρον των 
μελών μας αλλά και αμερικανικών επιχει-
ρήσεων σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τη-
λεπικοινωνίες, η εφοδιαστική αλυσίδα και 
τα logistics, η ψηφιακή οικονομία και η κυ-
κλική οικονομία, ο τουρισμός, τα μέταλλα 
και η εξόρυξη, τα τρόφιμα και τα φάρμακα 
και ο γεμάτος προοπτικές πρωτογενής το-
μέας.

Είναι στο χέρι μας να αποφασίσουμε να 
κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με διάθεση να α-
κούσουμε και να συνεργαστούμε, ώστε με 
τόλμη να αφήσουμε πίσω μας εμμονές και 
μικροσυμφέροντα που μας εγκλωβίζουν και 
να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί πλέον ο 
κόσμος. Η επιχειρηματική κοινότητα είναι 
ήδη στο τραπέζι αυτό και περιμένει.

*Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι αντιπρό-
εδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορι-
κού Επιμελητηρίου.

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ 
ΝΑ ΑΦΉΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ 
ΜΑΣ ΕΜΜΟΝΕΣ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ

Του Νικόλαου Μπακατσέλου*



Στην κορυφή με επενδύσεις και εξαγωγές
ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.

Α
ν κάποιος αναφερόταν στην ΜΕΓΑ, θα έκανε λόγο 
για μια εταιρεία πρότυπο, μια 100% ελληνική βιο-
μηχανία με μακρά πορεία, που βάζει τη δική της 
ξεχωριστή σφραγίδα  στον κλάδο των προϊόντων 
προσωπικής υγιεινής. Στην «καρδιά» του ελληνι-
κού επιχειρείν από το 1980, η εταιρεία ξεκίνησε 

ως παραγωγός ωτοκαθαριστών (Τipers). Έτος σταθμός για την 
ΜΕΓΑ αποτέλεσε το 1990 καθώς και η δεκαετία που ακολούθη-
σε. Μέσω ενός εκτενούς επενδυτικού προγράμματος, προχώ-
ρησε στη ριζική ανανέωση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, 
ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής σε όλες τις γραμμές πα-
ραγωγής της. Παράλληλα, ακριβώς την ίδια περίοδο, διεύρυνε 
την γκάμα των προϊόντων της με σημαντικότερη επιχειρηματική 
κίνηση το λανσάρισμα της σερβιέτας EveryDay το 1996, ενώ πα-
ράλληλα ξεκίνησε δυναμικά την εξαγωγική της δραστηριότητα. 
Σήμερα, η εταιρεία έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στη συνολική 
κατηγορία προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα με μια 
μεγάλη γκάμα όπως τα Babylino, EveryDay, Sani, Pom Pon, Wet 
Hankies BabyCare, Tipers και ΜΕΓΑ. Επιπλέον, παράγει εδώ 
και χρόνια σειρά προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label) για 
μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Ελλάδα, ενώ διατηρεί μα-
κροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες του τομέα προσω-
πικής υγιεινής, με παγκόσμια παρουσία.

ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Σε μια Ελλάδα διαρκούς οικονομικής αστάθειας και ενάντια 
στον ισχυρό ανταγωνισμό του κλάδου προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής, η ΜΕΓΑ, το διαμάντι του «ηθικού επιχειρείν», παρου-
σιάζει εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία. Χάρη στο συνεχές 
επενδυτικό της πλάνο, που ξεπερνά τα 68 εκ. ευρώ στο διά-
στημα 2010 – 2017, ενώ περιλαμβάνει επενδύσεις σε αποθή-
κη, μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής, καθώς και 
προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, η ελληνική εταιρεία 
– παραγωγός θέτει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας ευ-
ρείας γκάμας καινοτόμων προϊόντων. 

Με αναμφίβολα εντυπωσιακή εξαγωγική δραστηριότητα στα 
χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και ενδυνάμωση των 
μεριδίων της στην Ελλάδα, σημείωσε αλμα τώδη άνοδο των 
πωλήσεών της. Με τζίρο μόλις 22 εκ ευρώ το 2000, κατάφερε 
το 2017 να ξεπεράσει τα 168 εκ. ευρώ ενώ σήμερα αποτελεί 
έναν από τους 10 μεγαλύτερους προμηθευτές του ελληνικού 
λιανεμπορίου, αγγίζοντας πλέον τα 195 εκ. ευρώ τζίρο.
Το ίδιο διάστημα,  η ΜΕΓΑ παρουσίασε αύξηση προσωπικού κατά 
98% (σήμερα απασχολεί περίπου 580 εργαζόμενους).
Επιπλέον, με παρουσία σε 4 Ηπείρους εξαπλασίασε την εξα-
γωγική της δραστηριότητα. Σήμερα, μεγάλο ποσοστό των προ-
ϊόντων προσωπικής υγιεινής, όπως η κατηγορία βρεφικές 
πάνες, έχει πάρει τη θέση της στα 60 σημαντικότερα ελληνικά 
εξαγόμενα προϊόντα, ενώ εξαιρετικά σημαντική για τον εξω-
στρεφή προσανατολισμό της ΜΕΓΑ  αποτελεί και η εδραίω-
ση των μακροχρόνιων στρατηγικών συνεργασιών contract 
manufacturing. 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με προσήλωση και πίστη στις δυνατότητες της χώρας, η ΜΕΓΑ 
είναι σήμερα η μοναδική ελληνική εταιρεία - παραγωγός ενός 
ολοκληρωμένου portfolio επώνυμων προϊόντων προσωπικής 
υγιεινής στην κατηγορία της. Κόντρα στις συνθήκες των καιρών 
και των συνηθισμένων επιχειρηματικών πρακτικών να μεταφέ-
ρεται η παραγωγή σε χώρες με ευνοϊκότερη φορολογία και χα-
μηλότερο εργατικό κόστος, η ΜΕΓΑ επιλέγει σταθερά να επενδύει 
με συνέπεια στον τόπο της, ενώ διατηρεί το 100% της παραγω-
γής της στη χώρα μας. Παράγει τα προϊόντα της στις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις έκτασης 63.000 τμ. στην Αττική, λειτουργώντας 
μια από τις πιο εξελιγμένες παραγωγικές μονάδες της Ευρώπης 
- επενδύοντας στην χώρα και στηρίζοντας έμπρακτα την ελληνι-
κή παραγωγή και οικονομία. Η ΜΕΓΑ, μια εταιρεία που ανοίγει 
παράθυρο στον κόσμο και οδηγεί τις εξελίξεις, αφουγκράζεται 
διαρκώς τις ανάγκες της  κοινωνίας και στηρίζει έμπρακτα την 
χώρα αφού η «Φροντίδα για την Ελλάδα» αποτελεί σημαντική 
προτεραιότητά της.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η ΜΕΓΑ επενδύει στρατηγικά στην έρευνα και ανάπτυξη μέσω ενός 
άρτια εξοπλισμένου τμήματος R&D. Τα στελέχη της εταιρείας επιση-
μαίνουν ότι η ποιότητα και η ελληνική καινοτομία αποτελούν διαχρο-
νικό ζητούμενο, καθώς στο DNA της ΜΕΓΑ δεσπόζουν η έμπνευση 
και η δημιουργία. Ένα παράδειγμα είναι το «Sensitive Concept»: η 
ξεχωριστή πρόταση της ΜΕΓΑ στην προσωπική υγιεινή, με στόχο να 
προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων εμπιστοσύνης που δεν καλύ-
πτουν μόνο το βασικό προαπαιτούμενο (πχ απορροφητικότητα), αλλά 
παράλληλα προσφέρουν μέγιστη προστασία προς το δέρμα, μέσα 
από εξαιρετικά προσεκτική επιλογή φιλικών υλικών. Τα υλικά των 
προϊόντων πιστοποιούνται από σειρά κλινικών και εργαστηριακών 
ελέγχων σε Δερματολογικά Ινστιτούτα του εξωτερικού. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για τη MEΓA, η υγιής επιχειρηματικότητα και η κοινωνική υπευ-
θυνότητα συμβαδίζουν. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοι-
νωνία η εταιρεία στέκεται αρωγός σε όλες τις ευαίσθητες ομάδες 
που το έχουν ανάγκη, υλοποιώντας φιλανθρωπικές δράσεις με 
συνέπεια και συστηματικότητα μέσω του Προγράμματος Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Ενδεικτικές δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΜΕΓΑ (2018):
Με την υπογραφή των προϊόντων Sani Sensitive και σε συνεργα-
σία με την  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η εται-
ρία υλοποιεί πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και πρόληψης 
για τη νόσο Alzheimer, μια κοινωνική δράση για την πρόληψη της 
υγείας των ηλικιωμένων. Μέχρι σήμερα πάνω από 3.000 ηλικιω-
μένοι πραγματοποίησαν τεστ μνήμης πανελλαδικά ενώ η εκστρα-
τεία έχει ήδη ταξιδέψει σε πάνω από 30 περιοχές της Ελλάδας.
Έχοντας πάντα ως προτεραιότητα τη σωματική και ψυχική υγεία των 
παιδιών, προσφέρει ιατρικό εξοπλισμό σε παιδιατρικά νοσοκομεία σε 
συνεργασία με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος».
Επιπλέον, στην «καρδιά» της στρατηγικής της για βιώσιμη ανά-
πτυξη, βρίσκεται η δέσμευσή της να παράγει τα προϊόντα της με 
όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση προς το περιβάλλον. 
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Στην άποψη ότι επενδύσεις και εξωστρέ-
φεια είναι τα δύο βασικά στοιχεία που 
θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οι-
κονομία, ενώ η παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, συ-
γκλίνουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Γεώργιος Κωνσταντό-
πουλος, και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας.

«Πιστεύουμε ότι η εξωστρέφεια είναι το κλειδί 
για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και βιώσιμης οι-
κονομίας που θα παράγει πλούτο και νέες θέσεις 
εργασίας προς όφελος της κοινωνίας. Η Ελλάδα 
έχει ανάγκη μια ισχυρή παραγωγική βάση, η οποία 
θα εστιάζει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας που παρουσιάζουν αυξημένη διεθνή ζήτηση 
και η οποία θα υποστηρίζει και θα προωθεί ουσια-
στικά την εξωστρέφεια. Οι εξαγωγείς κατάφεραν σε 
μια δύσκολη περίοδο να αναπτύξουν το διεθνές δί-
κτυο συνεργασίας τους και να αυξήσουν τη διεθνή 
τους δραστηριότητα» υποστηρίζει ο κ. Κωνσταντό-
πουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συρρίκνωση της βιομη-
χανικής παραγωγής αποτελεί γεγονός, καθώς «οι 
βιομηχανίες που κάποτε άνθιζαν στην ελληνική πε-
ριφέρεια τείνουν να εξαφανιστούν. Αυτό συμβαίνει 
καθώς τα αντικίνητρα που αντιμετωπίζουν οι επι-
χειρήσεις είναι πολλά και οδηγούν στον αφανισμό 
των επιχειρηματικών και βιομηχανικών πάρκων 
της χώρας. Χαρακτηριστικά να αναφέρω το υψηλό 
λειτουργικό κόστος και το υψηλό κόστος απόκτη-
σης γης στις εν λόγω περιοχές, ενώ σημαντικό πρό-

βλημα αποτελεί και η έλλειψη επενδύσεων σε σχε-
τικές υποδομές. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο 
ποσοστό της βιομηχανικής δραστηριότητας πραγ-
ματοποιείται εκτός των βιομηχανικών πάρκων, κα-
θότι αυτά κρίνονται ασύμφορα για τους ενδιαφερό-
μενους επιχειρηματίες – γεγονός το οποίο επιβε-
βαιώνεται και από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται 
εντός των βιομηχανικών περιοχών, οι οποίες αμφι-
σβητούν πλέον τα πλεονεκτήματά τους, δεδομένου 
του αυξημένου κόστους».

Κατά τον κ. Κωνσταντόπουλο, τα προβλήματα 
που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επί σειρά ετών 
στην εγχώρια αγορά, «όπως είναι η υπερφορολό-
γηση, με δυσμενέστερη αυτή της εργασίας, και η 
ελλιπής χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, είχαν 
ως αποτέλεσμα την πλήρη αποδυνάμωση της παρα-
γωγικής βάσης της χώρας». Σημαντικό επίσης ρόλο 
έπαιξε και η επιβολή των capital controls. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις που επικαλέστηκε, στη Βιομηχανική 
Περιοχή της Σίνδου οι ανενεργές επιχειρήσεις α-
νέρχονται στο 30%, ενώ πολλές είναι οι ελληνικές 
εταιρείες που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους 
έδρα εκτός Ελλάδας. «Χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα είναι φυσικά η Βουλγαρία, όπου η φορολο-
γία των επιχειρήσεων ανέρχεται σε μόλις 10% και ε-
κτιμάται ότι έχουν την έδρα τους περισσότερες από 
17.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα επιζήμιο 
για τη χώρα μας είναι επίσης το γεγονός ότι, εκτός 
από το business drain, η κρίση επιδείνωσε και το 
φαινόμενο του brain drain» τόνισε.

Πάντως, ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ σημείωσε ότι η 
επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, μετά την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων προσαρμογής, ο-
φείλει να είναι στραμμένη γύρω από τους άξονες 
«παραγωγή, εξαγωγές, καινοτομία, επενδύσεις».

Απαραίτητη η εξωστρέφεια
Την ανάγκη για εξωστρέφεια της ελληνικής οικονο-
μίας τόνισε πρόσφατα και ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας.

«Υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, για την ελλη-
νική οικονομία η λύση είναι αναμφισβήτητα η ε-
ξωστρέφεια. Η χώρα θα πρέπει να δημιουργήσει α-
νταγωνιστικά και καινοτόμα προϊόντα, καθώς και, 
πάνω απ’ όλα, τις συνθήκες ώστε να διατηρηθεί 
στην Ελλάδα το ποιοτικό επιστημονικό δυναμικό, 
που αποτελεί ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα του 
εθνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας» υ-
ποστήριξε. Κατά τον ίδιο, η ανάπτυξη που βασίζεται 
στην καινοτομία, υποστηριζόμενη από επενδύσεις 
έντασης γνώσης (Knowledge Based Capital), είναι 
καταλυτικής σημασίας για τη βελτίωση του βιοτι-
κού επιπέδου.

Σταθερό πολιτικό 
και οικονομικό πλαίσιο
Πάντως, κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με την 
άποψη ότι οι επενδυτές δίνουν μεγάλη βαρύτητα 
στον παράγοντα «σταθερό πολιτικό και οικονομικό 
πλαίσιο».

«Για όσους επενδυτές προσβλέπουν στο να το-
ποθετήσουν κεφάλαιά τους στην Ελλάδα, ουσια-
στικό ρόλο διαδραματίζει το σταθερό πολιτικό και 
οικονομικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
συνεχιστούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 
μάλιστα με την ευρεία συναίνεση των πολιτικών 
φορέων» υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), Dieter Kempf.

Ο ίδιος κάνει ειδική αναφορά στο πρόβλημα 
της υπερφορολόγησης, αλλά και στο δικαστικό σύ-
στημα: «Εμπόδια παραμένουν η υπερφορολόγηση, 
οι μακροχρόνιες διαδικασίες του δικαστικού συ-
στήματος, η γραφειοκρατία και η δύσκολη πρό-
σβαση στη χρηματοδότηση. Η Ελλάδα βρίσκεται 
κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη σε επενδύσεις 
για την έρευνα και την ανάπτυξη, γι’ αυτό και οι πο-
λιτικοί θα πρέπει να δημιουργήσουν και να στηρί-
ξουν ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την καινοτομία, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν οι επιχειρή-
σεις την προστιθέμενη αξία τους».

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
«Ένας σύγχρονος παραγωγικός ιστός που επικε-
ντρώνεται στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων 
και προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας μπορεί 
να συμβάλει στην ανάπτυξη» επισημαίνει ο πρόε-
δρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομη-
χανικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Μαΐλλης, προ-
σθέτοντας ότι «θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να 
αξιοποιηθεί το τεράστιο, ελληνικό δυναμικό που υ-
πάρχει στη χώρα».

Τον ίδιο κομβικό ρόλο παίζει η αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης και έξω αλλά και μέσα στη χώρα. 
«Χρειάζεται να διασφαλιστεί ένα καθεστώς ασφά-
λειας και σταθερότητας σε μακροπρόθεσμη βάση 
και, τέλος, θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που θα 
καταστήσει την Ελλάδα πόλο έλξης επενδύσεων» 
υποστηρίζει και διευκρινίζει ότι δεν μπορούμε ως 
χώρα να προτρέπουμε Έλληνες ή ξένους επενδυ-
τές να μας εμπιστευτούν όταν η φορολογία στην Ελ-
λάδα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με της αναπτυγμέ-
νης Γερμανίας.

ΚΛΕΙΔΙ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔΎΣΕΙΣ
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Β
ουτιά μεγαλύτερη του 20% έκαναν 
οι επενδύσεις κατά το γ΄ τρίμηνο του 
2018, παρόλο που η ελληνική οικο-
νομία «έτρεξε» με 2,2%, παρουσιά-
ζοντας ανάπτυξη για έκτο διαδοχικό 
τρίμηνο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, ο σχηματισμός πά-
γιου κεφαλαίου μειώθηκε κατά 23,2% σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου έτους. Σημαντική 
πτώση 14,5% διαπιστώθηκε και σε σχέση με την περί-
οδο Απριλίου-Ιουνίου. Η πτώση φαίνεται να αντανακλά 
τη μικρή εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και την 
υποεκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων, που… τροφοδοτεί το υπερπλεόνασμα.

Η «απάντηση» των funds
Σαφείς απαντήσεις στο ερώτημα «γιατί η Ελλάδα δεν 
μπορεί να προσελκύσει περισσότερες και μεγαλύτε-
ρες ιδιωτικές επενδύσεις;» έδωσαν στο συνέδριο του 
Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου «Η 
ώρα της ελληνικής οικονομίας» στελέχη και εκπρόσω-
ποι private equity funds, εστιάζοντας στην απουσία κρί-
σιμης μάζας. Με δεδομένο ότι η ελληνική οικονομία α-
παρτίζεται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 
βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη μεγέθους. Λίγες είναι 
οι εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες μπορούν λόγω με-
γέθους να προσελκύσουν επενδύσεις της τάξης των 100 
και 200 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή οι αποκρατικοποι-
ήσεις ή τα projects αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας 
είναι λίγα και προχωρούν αργά.

Στον αντίποδα, υπάρχουν δεκάδες μικρομεσαίες ε-
πιχειρήσεις που χρειάζονται κεφάλαια είτε για επέ-
κταση είτε για αναδιάρθρωση, οι οποίες όμως δεν πλη-
ρούν το κριτήριο του μεγέθους και επομένως δεν εξετά-
ζονται καν από τα private equity funds.

Για να αντιμετωπιστεί η παραπάνω ιδιότυπη κατά-
σταση, ο Aziz Francis, ιδρυτής της Brook Lane Capital, 
τόνισε ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι Έλληνες. Οι 
μεν επιχειρηματίες να πιστέψουν στις ευκαιρίες και να 
παρουσιάσουν επιχειρησιακά σχέδια οργανικής ανά-
πτυξης ή εξαγορών, οι δε τραπεζίτες να κινηθούν προς 
την ίδια κατεύθυνση όσον αφορά την αναδιάρθρωση υ-
περδανεισμένων πλην όμως βιώσιμων επιχειρήσεων.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η πρό-
σβαση στα ξένα επενδυτικά κεφάλαια που αναζητούν 
ευκαιρίες και θα προχωρήσει η αναγκαία αναδιάρ-
θρωση και εξυγίανση εγχώριων επιχειρήσεων.

«Η Ελλάδα έχει συνηθίσει την εσωστρέφεια, έχει 
μάθει να απευθύνεται στην εσωτερική της αγορά και δεν 
έχει ακόμα συνειδητοποιήσει πως έξω από τα σύνορα υ-
πάρχουν πολύ μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Θα 
πρέπει τόσο η κυβέρνηση αλλά ακόμα περισσότερο οι 
ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν πιο εξωστρεφείς, να 
δείξουν προς τα έξω τι κάνουν. Υπάρχει τόσο ταλέντο, 
τόσες καλές ιδέες στις ελληνικές επιχειρήσεις, και είναι 
κρίμα να μην το μαθαίνουν οι δυνητικοί επενδυτές. Γί-
νονται τόσο πολλά στην Ελλάδα και δεν το γνωρίζει κα-
νείς» κατέληξε ο κ. Francis.

Απαραίτητο ένα ουσιαστικό 
αναπτυξιακό σχέδιο
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερι-
κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασό-
πουλος, κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου τόνισε 
την ανάγκη για την κατάρτιση ενός αναπτυξιακού σχε-
δίου που δεν θα αρκείται στη γενικόλογη αναφορά στην 
καινοτομία και στην εξωστρέφεια ή στους τομείς ανα-
πτυξιακού ενδιαφέροντος, αλλά θα καταγράφει τις συ-
γκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές που θα βελτιώσουν 
την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικο-
νομίας και θα συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονο-
διάγραμμα υλοποίησης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η πρό-
βλεψη εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού δείχνει 
όχι μόνο δημοσιονομική εξισορρόπηση αλλά και υπε-
ραπόδοση στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. 
Δείχνει επίσης και προοπτική ανάπτυξης. Αυτά τα απο-
τελέσματα όμως επιτεύχθηκαν εις βάρος της πραγματι-
κής οικονομίας, που βρίσκεται σε αδιέξοδο από τη συ-
νεχιζόμενη στασιμότητα, την έλλειψη ρευστότητας, τη 
συσσώρευση χρεών, την αποεπένδυση και την υπερφο-
ρολόγηση».

Κατά τον κ. Αναστασόπουλο, η έξοδος από το πρό-
γραμμα προσαρμογής συνιστά ένα σημαντικότατο βήμα 
για την Ελλάδα και την απεξάρτηση της ελληνικής οικο-
νομίας από την εποπτεία των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτό 
που χρειάζεται η χώρα είναι μια οικονομία που θα μπο-
ρεί να παράγει νέο πλούτο και να αναπτύσσεται με γρή-

γορους ρυθμούς. Γι’ αυτό και η παραμονή σε χαμηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης ισοδυναμεί με στασιμότητα και δι-
αιώνιση του φαύλου κύκλου των χαμηλών εισοδημάτων, 
της χρησιμοποίησης των αποταμιεύσεων για την απο-
πληρωμή των δυσβάσταχτων φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, της αποεπένδυσης, της υψηλής ανεργίας και 
της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Και αυτή θα ήταν η 
συνταγή της αποτυχίας που έχει και προδιαγεγραμμένο 
τέλος, την επιστροφή στα μνημόνια, την ύφεση και τη 
λιτότητα.

Εξάλλου, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Ε-
μπορικού Επιμελητηρίου προειδοποίησε ότι η έξοδος 
από τα μνημόνια δεν εξασφαλίζει και μια επιτυχημένη 
μεταμνημονιακή πορεία, ενώ εκτίμησε πως η επίτευξη 
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που στηρίζονται 
στην υψηλή φορολόγηση δεν είναι διατηρήσιμη πολι-
τική και σίγουρα δεν είναι παράγοντας ανάπτυξης. Πέρα 
από την έκφραση πολιτικής βούλησης, η δημιουργία 
κλίματος εμπιστοσύνης στην οικονομία απαιτεί αφύ-
πνιση της κρατικής μηχανής, συγκρότηση ενός συνεκτι-
κού αναπτυξιακού σχεδίου και συνέχιση του μεταρρυθ-
μιστικού έργου και οπωσδήποτε όχι την ανατροπή του.

Αδυναμία προσέλκυσης  
ιδιωτικών επενδύσεων
Ο πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Bob Traa, 
επισήμανε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι υπάρχει σο-
βαρό πρόβλημα στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύ-
σεων, που θα έπρεπε να είναι ο μοχλός επενδυτικής α-
νάπτυξης. «Οι επενδυτές δεν έχουν εμπιστοσύνη στο 
πολιτικό σύστημα» υποστήριξε και έκανε ειδική ανα-
φορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εγχώριος 
τραπεζικός τομέας, που αναχαιτίζουν τη μείωση του κό-
στους πιστώσεων και τη χρηματοδότηση υγιών επιχει-
ρήσεων: «Το πρόβλημα είναι ότι με πολιτικές παρεμβά-
σεις δεν επιτρέπεται ουσιαστικά στις τράπεζες να προ-
χωρήσουν σε πλειστηριασμούς και σε εξυγίανση των 
ισολογισμών τους. Ο νόμος Κατσέλη αναγκάζει τις τρά-
πεζες να σηκώσουν το βάρος των προβληματικών δα-
νείων. Αν το κράτος επιδιώκει παρεμβάσεις, τότε θα 
πρέπει να αναλαμβάνει το κόστος των αποφάσεων. Επι-
πλέον, οι προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος 
των κόκκινων δανείων δεν οδηγούν σε πραγματική επί-
λυση του ζητήματος».

ΑΝΑΠΤΥΞΗ…  
ΜΕ ΒΟΥΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
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