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Ο ιδιωτικός τοµέας τα τελευταία χρόνια βρέθηκε στο κρίσιµο σταυροδρόµι ανάµεσα στην κρίση και την ανάπτυξη. Και ακόµη και αν προς στιγµήν είδαµε 
«µεγάλα καράβια» να κλονίζονται, πλέον µπορεί κανείς µε βεβαιότητα να πει ότι εκείνοι οι λίγοι που άντεξαν βρίσκονται πια στο κατώφλι της ανάπτυξης.

Και αυτό γιατί αν και η Ελλάδα κινείται ακόµη στους µνηµονιακούς ρυθµούς, οι επιχειρηµατίες της φαίνεται να είναι από πολύ σκληρό µέταλλο, 
καθώς κάθε µέρα µεγαλώνει ο αριθµός εκείνων που εκπλήσσουν θετικά.

Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα υπήρξε βαριά ασθενής, όµως ανένηψε και ετοιµάζει εξιτήριο. Σε κάθε τοµέα, από την πρωτογενή παραγωγή, το εµπό-
ριο και τη ναυτιλία µέχρι την τεχνολογία, οι εξελίξεις µε βάση την καινοτοµία είναι καθηµερινές και οδηγούν σε ανασύνταξη και ανάπτυξη.

Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της Free Sunday ο απολογισµός είναι βαρύς για την επιχειρηµατικότητα και την οικονοµία, η οποία πέρασε από συµπλη-
γάδες και ακόµη χρειάζεται αναπνευστήρα, ωστόσο πλέον µπορούµε να πούµε ότι η επόµενη µέρα της ανάπτυξης βρίσκεται προ των πυλών. Για να σηµάνει, ω-
στόσο, η επιστροφή σε τροχιά δυναµικής και διατηρήσιµης µεσοπρόθεσµα ανάπτυξης, απαιτείται η µετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό υπόδειγµα, το οποίο θα 
στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις, µέσα από τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για δοµηµένη εξωστρέφεια και ανταγωνιστική παραγωγή, που 
θα εδραιωθεί µέσα από σοβαρές επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, στην καινοτοµία, στην ποιότητα, στη διαφοροποίηση και στην απαλοιφή της 
υπερφορολόγησης και της γραφειοκρατίας. 
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ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η εικόνα της οικονοµίας στο τέλος της πρώτης δεκαετίας της Free Sunday.
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Η οικονομία σε περίοδο μεγάλων αντιθέσεων
Η έξοδος από το πρόγραμμα προσφέρει ευκαιρίες 
και αναδεικνύει τα άλυτα προβλήματα.

Η έξοδος της Ελλάδας από το πρό-
γραμμα είναι μια θετική εξέλιξη αν 
σκεφτούμε ότι πριν από τρία χρό-
νια κυριαρχούσε η συζήτηση για την 

έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη.
Οι άλλες χώρες που εντάχθηκαν σε πρόγραμμα 

χρειάστηκαν τρία χρόνια για να βάλουν τα οικο-
νομικά τους σε τάξη και να επιστρέψουν σε περί-
οδο σταθερής ή και δυναμικής ανάπτυξης. Εμείς 
ξεκινήσαμε την προσπάθεια το 2010 με στόχο να 
τελειώσουμε το 2013, υπήρξε σημαντική καθυ-
στέρηση που θα μας πήγαινε στο 2015 και μετά 
είχαμε τη μεγάλη πολιτική ανατροπή που οδή-
γησε στο τρίτο πρόγραμμα-μνημόνιο, μέχρι τον 
Αύγουστο του 2018. Η κατάσταση, σε επίπεδο 
μακροοικονομικών δεικτών και διεθνούς αξιο-
πιστίας, είναι σήμερα πολύ καλύτερη απ’ ό,τι το 
2015, γι’ αυτό άλλωστε και οι Ευρωπαίοι εταίροι 
εμφανίζονται ικανοποιημένοι έως ενθουσιασμέ-
νοι με το τέλος ενός προγράμματος η συνέχιση 
του οποίου τους εξέθετε στην κατηγορία ότι πε-
τούσαν λεφτά των φορολογουμένων τους στη χα-
μένη ελληνική υπόθεση.

Η ελληνική ιδιαιτερότητα
Η ελληνική ιδιαιτερότητα συνεχίζεται, παρά την 
καθυστερημένη έξοδό μας από το πρόγραμμα.

Πρώτον, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνη-
σης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
έκανε τους κατάλληλους χειρισμούς, ετεροχρονί-
στηκε η αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων 
για τα επόμενα χρόνια.

Έτσι, τα προαπαιτούμενα τα οποία έπρεπε να 
είχαν εφαρμοστεί για να ενισχυθούν η αποτελε-
σματικότητα και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας μετατράπηκαν σε απλές υ-
πογραφές, οι οποίες πρέπει να μετατραπούν σε συ-
γκεκριμένες πολιτικές. Είναι άλλο να υπογράφεις 
την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και 
τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας 
στην Ελλάδα και άλλο να τις εφαρμόσεις. Είναι 
άλλο να υπογράφεις την αξιολόγηση στο Δημό-
σιο, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης 
και τη βελτίωση των επιδόσεων της Δικαιοσύνης 
και άλλο να το έχεις ήδη κάνει πράξη.

Το χειρότερο είναι ότι έχουμε μπροστά μας 
μνημονιακού τύπου μέτρα που θα εφαρμοστούν 
μετά την επίσημη λήξη του προγράμματος-μνη-
μονίου. Χαρακτηριστική η προγραμματισμένη για 
τον Ιανουάριο του 2019 μείωση των συντάξεων. 
Ο κ. Τσίπρας συμφώνησε με τους Ευρωπαίους ε-
ταίρους και τους πιστωτές και οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ την ψήφισαν στη Βουλή 
δύο φορές. Πολλά κυβερνητικά στελέχη επιμέ-
νουν ότι δεν θα εφαρμοστεί, ενώ ήδη ο αρμόδιος 
αναπληρωτής υπουργός κ. Χαρίτσης έστειλε την 
εγκύκλιο για τη μείωση της συνταξιοδοτικής δα-
πάνης κατά 3,4 δισ. ευρώ –περίπου 12% του συ-
νόλου– το 2019.

Αυτό το μείγμα σκόπιμου ετεροχρονισμού μέ-
τρων, κοινωνικής σκληρότητας και πολιτικής ανα-
ξιοπιστίας δεν απειλεί μόνο την κυβέρνηση Τσί-
πρα και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ αλλά συνολικά 
την πολιτική σταθερότητα.

Κρίση χωρίς προηγούμενο
Η βελτίωση της γενικής εικόνας της οικονομίας 
είναι δύσκολο να περάσει στα επαγγελματικά και 
κοινωνικά στρώματα που έχουν χτυπηθεί από την 
κρίση και σε πολλές περιπτώσεις δεν θα φτάσει 
καν σε αυτά.

Η κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα ήταν 
χωρίς ελληνικό και διεθνές προηγούμενο σε ό,τι 
αφορά την ένταση και τη διάρκεια. Αυτό δημιούρ-
γησε αρνητικές κοινωνικές εξελίξεις, οι οποίες 
είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν με μια 
απλή βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων από 
εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Τα παραδείγματα αφθονούν και προκαλούν 
δικαιολογημένο προβληματισμό.

Το brain drain, η φυγή των καλά εκπαιδευμέ-
νων νέων στο εξωτερικό, συνεχίζεται με αμείωτο 
ρυθμό. Πολλοί νέοι καταλήγουν στο συμπέρασμα 
ότι η Ελλάδα δεν τους προσφέρει ικανοποιητική 
επαγγελματική προοπτική και η διασύνδεση με 
φίλους που ήδη έχουν εγκατασταθεί και εργά-
ζονται στο εξωτερικό επιταχύνει τη φυγή τους.

Τα τελευταία χρόνια διευρύνθηκε, εξαιτίας 
της πολιτικής που εφαρμόστηκε, η φτώχεια με-
ταξύ αυτών που εργάζονται. Το 30% των απασχο-

λούμενων στον ιδιωτικό τομέα (630.000) εργά-
ζονται με καθαρές μηνιαίες απολαβές της τάξης 
των 340 ευρώ. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές στον 
ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν το τελευταίο δωδεκά-
μηνο κατά 1,7%, ενώ οι πραγματικές αποδοχές –
με ετήσιο πληθωρισμό 1%– έπεσαν 2,7%. Έχει 
δημιουργηθεί μια αρρωστημένη κατάσταση στην 
αγορά εργασίας και θα πρέπει να περάσει ο ιδιω-
τικός τομέας σε φάση δυναμικής ανάπτυξης για 
να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά.

Η κρίση οδήγησε σε οριακές καταστάσεις ή 
και αδιέξοδο το 60% των μεσαίων, μικρών και πολύ 
μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων, με αποτέ-
λεσμα να χαθούν γύρω στο 1 εκατομμύριο θέσεις 
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Το χειρότερο είναι 
ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για τους χαμέ-
νους της κρίσης. Πρόκειται για ένα τεράστιο κενό 
στην οικονομική ζωή, την κάλυψη του οποίου έχει 
κάνει ο πρόεδρος της ΝΔ κ. Μητσοτάκης βασική 
του προτεραιότητα.

Οι περισσότεροι από αυτούς που βρέθηκαν 
σε επαγγελματικό, οικονομικό αδιέξοδο στην η-
λικία των 45, 50 ή 55 εξακολουθούν να βρίσκονται 
στην ίδια κακή κατάσταση 8 έως 10 χρόνια μετά.

Η σοβαρότητα των κυβερνήσεων και της οικο-
νομικής πολιτικής που εφαρμόζουν –χαρακτηρι-
στικά τα παραδείγματα του Ηνωμένου Βασιλείου 
και του Ισραήλ– κρίνεται από την ταχύτητα με την 
οποία επανεντάσσουν στην οικονομική δραστη-
ριότητα και στην κοινωνία αυτούς που βρέθηκαν 
σε αδιέξοδο. Στην Ελλάδα κανείς δεν έχει ασχο-
ληθεί στα σοβαρά μαζί τους, με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθεί ένα τεράστιο οικονομικό και κοι-
νωνικό πρόβλημα.

Ο ιδιωτικός τομέας σε γκρίζα ζώνη
Η συμφωνία στο Eurogroup για μετά το τέλος 
του προγράμματος δημιουργεί καλά νέα για το 
ελληνικό Δημόσιο, εφόσον έχει ρυθμιστεί με ι-
κανοποιητικό τρόπο το χρέος μέχρι το 2032 και 
υπάρχει δέσμευση για νέα παρέμβαση των πιστω-
τών εάν κριθεί αναγκαίο. Για να βγούμε όμως από 
την κρίση χρειάζεται η θεαματική βελτίωση των 
επιδόσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Απέχουμε πάρα πολύ από αυτήν, παρά τα τουρι-

στικά ρεκόρ τα οποία επιτυγχάνονται σε πείσμα 
της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης, που 
είναι σε βάρος του κλάδου, και την ικανοποιητική 
αύξηση των εξαγωγών που παρατηρείται.

Το τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να βρί-
σκεται σε κρίση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να χρηματοδοτήσει επαρκώς και με ανταγωνι-
στικά επιτόκια το μεγαλύτερο μέρος του ιδιωτι-
κού τομέα της οικονομίας.

Η διαχείριση των κόκκινων δανείων ουσια-
στικά τώρα ξεκινάει και θα οδηγήσει σε μεγάλες 
οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, επειδή θα 
γίνει σε ένα εξαιρετικά αρνητικό περιβάλλον. Οι 
Ευρωπαίοι εταίροι έδωσαν στο ελληνικό Δημόσιο 
24 δισ. ευρώ λιγότερα απ’ ό,τι προέβλεπε το τρίτο 
πρόγραμμα, ενώ, σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με ένα ποσό της τάξης 
των 14 δισ. ευρώ θα μπορούσε να γίνει η διαχεί-
ριση του 70% των κόκκινων δανείων.

Η ελληνική οικονομία έχασε και όλες τις ευ-
καιρίες που πρόσφερε η ΕΚΤ με το πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης, το οποίο στην περίπτωση 
της Ιταλίας κράτησε την οικονομία όρθια, ενώ θα 
χάσει στο άμεσο μέλλον και το λεγόμενο waiver 
εξαιτίας της απόφασης της κυβέρνησης, με καθαρά 
πολιτικά κριτήρια, να μην υπάρξει προληπτική 
γραμμή στήριξης, με τις ανάλογες δεσμεύσεις.

Εάν προσθέσουμε στα παραπάνω και τη με-
γάλη φορολογική πίεση που ασκείται σε βάρος 
των εταιρειών και των επαγγελματιών που είναι 
φορολογικά συνεπείς και την αύξηση σε πολλές 
περιπτώσεις των ασφαλιστικών βαρών, καταλαβαί-
νουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το μεγα-
λύτερο μέρος του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Οι κυβερνητικές προτάσεις για μικρή μείωση 
ορισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών 
μετά τη μεγάλη αύξησή τους δεν λύνουν το πρό-
βλημα, γιατί στην οικονομία δεν συγκρίνεται ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ του 2018 με τον ΣΥΡΙΖΑ του 2015 αλλά η 
Ελλάδα με τον διεθνή ανταγωνισμό, από τη Βουλ-
γαρία που φορολογεί τα εταιρικά κέρδη με 10% 
μέχρι την Ιρλανδία που έχει συντελεστή 12,5% και 
έχει ειδικευτεί σε συμφωνίες μηδενισμού των φο-
ρολογικών υποχρεώσεων των πολυεθνικών που 
την προτιμούν ως ευρωπαϊκή τους έδρα.

  
ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ 
ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ 
ΚΥΡΤΣΟΥ
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Ο 
γενικός διευθυντής του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελ-
λάδος (ΣΦΕΕ) Μιχάλης Χειμώνας 
μιλά στη δημοσιογράφο υγείας Α-
λεξία Σβώλου για τις στρεβλώσεις 
που διαιωνίζονται στην πολιτική 

του φαρμάκου και που έχουν φέρει τις φαρμακευτικές 
εταιρείες στα όρια της αντοχής τους, για τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν προκειμένου να προστατευτούν οι 
ασθενείς και για τη συνεισφορά της φαρμακοβιομηχα-
νίας στην κοινωνία και στην οικονομία.

Πόσο στενά συνδέεται η φαρμακευτική καινοτο-
μία με την ευημερία ενός λαού;
Η καινοτομία στο φάρμακο παράγεται από τον ανταγω-
νισμό των εταιρειών για το επόμενο θεραπευτικό βήμα, 
για την επόμενη μικρή ή μεγάλη επανάσταση που αλ-
λάζει τα δεδομένα για χιλιάδες ανθρώπους. Είναι αυ-
τονόητο, λοιπόν, ότι πρωτίστως εκείνους αφορά, γι’ αυ-
τούς γίνεται. Συνεπώς η σύνδεση της πρόσβασης στη 
φαρμακευτική καινοτομία με την ευημερία ενός λαού 
είναι άμεση, στενή και απολύτως ανάλογη. Δεν είναι 
τυχαίο ότι την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει τερά-
στια άλματα στην επιβίωση και ευημερία των Ελλήνων, 
έχει αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής και πολλές ασθένειες 
είναι διαχειρίσιμες (π.χ. η ηπατίτιδα είναι ιάσιμη πλέον, 
το AIDS δεν αποτελεί πια θανατική καταδίκη, πολλές 
μορφές καρκίνου θεραπεύονται, πολλές σπάνιες πα-
θήσεις είναι διαχειρίσιμες κ.ο.κ.). Συνολικά το προσ-
δόκιμο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε ακριβώς κατά δύο 
χρόνια, από τα 74,7 έτη στα 76,7, ενώ το προσδόκιμο ε-
πιβίωσης στην Ελλάδα το 2015 κυμάνθηκε στον μέσο 
όρο των χωρών της ΕΕ22, στα 81,1 έτη, που οφείλεται 
κατά 44% στην εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων. Πα-
ράλληλα, τα φάρμακα εξοικονομούν πόρους δημόσιας 
φαρμακευτικής δαπάνης. Τέλος, ενδεικτικά να αναφέρω 
ότι σήμερα παγκοσμίως βρίσκονται σε ανάπτυξη περί-
που 7.000 νέα μόρια. Είναι επιτακτική ανάγκη να δια-

σφαλίσουμε ότι και οι ασθενείς της χώρας μας θα έχουν 
πρόσβαση σε αυτά.

Με ποιον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε πως οι 
ασθενείς στο άμεσο και απώτερο μέλλον θα έχουν 
ισότιμη πρόσβαση στην καινοτόμο ιατρική αντιμε-
τώπιση και στις προηγμένες τεχνολογικές τεχνικές;
Η δημιουργία ενός προβλέψιμου και σταθερού περι-
βάλλοντος για το σύστημα υγείας, με την εξασφάλιση 
επαρκούς δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, υλοποί-
ηση μεταρρυθμίσεων και έξυπνη διαχείριση πόρων είναι 
κρίσιμες παράμετροι στην προσπάθεια διασφάλισης της 
πρόσβασης στα νέα καινοτόμα φάρμακα.

Τώρα, και με αφορμή την έξοδο από τα μνημόνια, 
χρειαζόμαστε ένα νέο μείγμα φαρμακευτικής πολιτι-
κής που θα περιλαμβάνει: α) επαναπροσδιορισμό της 
φαρμακευτικής δαπάνης, που να στηρίζεται σε επιδη-
μιολογικά, πραγματικά δεδομένα και όχι σε οικονομι-
κούς/λογιστικούς δείκτες, β) εφαρμογή μέτρων όπως 
η ανάπτυξη Μητρώου Ασθενειών, η πλήρης εφαρμογή 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ο έλεγχος της ηλεκτρο-
νικής συνταγογράφησης, καθώς και η δημιουργία η-
λεκτρονικού φακέλου ασθενούς και γ) χώρο για την 
καινοτομία με αξιολόγηση των νέων φαρμάκων, ανα-
κατανομές με εκτίμηση κόστους-οφέλους, αύξηση της 
διείσδυσης των γενοσήμων.

Ποια μέτρα έχουν φτάσει τις φαρμακευτικές επι-
χειρήσεις στα όρια της αντοχής τους;
Τα όρια έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Αυτό που χθες 
περιγραφόταν ως απειλή σήμερα είναι υπαρκτός κίν-
δυνος στον φαρμακευτικό κλάδο της χώρας. Η βαριά 
φορολόγηση μέσω υποχρεωτικών και απροσδιόριστων 
επιστροφών και εκπτώσεων, που μόνο για πέρυσι ξεπέ-
ρασαν το 49% της φαρμακευτικής δαπάνης και έφτα-
σαν τα 1,2 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με την έλλειψη ε-
λέγχου συνταγογράφησης, που δημιουργεί σπατάλες, 
αλλά και την αργή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, δη-

μιουργεί μια πολύ ζοφερή κατάσταση για τον κλάδο.
Σε αυτές τις παράλογες και εξοντωτικές επιβαρύν-

σεις που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στον κόσμο, 
χωρίς καμία δυνατότητα πρόβλεψης και σταθερότητας, 
η κλεψύδρα επιβίωσης εξαντλείται επικίνδυνα. Αλλά 
χωρίς βιώσιμες φαρμακευτικές εταιρείες δεν μπορεί 
να υπάρχει και βιώσιμο σύστημα υγείας.

Υπάρχει υπαρκτός κίνδυνος οι Έλληνες ασθενείς 
να στερηθούν καινοτόμα φάρμακα στα οποία οι Ευ-
ρωπαίοι συμπολίτες τους έχουν πρόσβαση; Επίσης, 
υπάρχουν σιωπηρές αποχωρήσεις φαρμάκων από 
τη χώρα; Ήδη έχουμε ενημερωθεί ότι τέσσερα και-
νοτόμα φάρμακα που έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ 
δεν ήρθαν στην Ελλάδα λόγω του δυσμενούς περι-
βάλλοντος. Τι συνεπάγεται αυτό για τους ασθενείς;
Δυστυχώς, έχουμε μια καθ’ όλα στρεβλή φαρμακευτική 
πολιτική. Από τη μια –όπως και η πολιτεία συνομολο-
γεί– η φαρμακευτική δαπάνη υπολείπεται δραματικά 
των πραγματικών αναγκών των ασθενών και από την 
άλλη, αντί να αντιμετωπίζεται το υπαρκτό πρόβλημα 
της υπερσυνταγογράφησης, υιοθετείται μια τιμολογι-
ακή πολιτική που πλέον δημιουργεί μόνο προβλήματα.

Έτσι, εξαιτίας της υποτιμολόγησης έχουν αποσυρ-
θεί περισσότερα από 240 εγνωσμένης αξίας και φθηνά 
παλαιά φάρμακα, ενώ εξαιτίας της τιμωρητικής επιπρό-
σθετης επιβάρυνσης κατά 25% των καινοτόμων φαρ-
μάκων σωτήριες θεραπείες είτε καθυστερούν είτε α-
ναβάλλεται η εισαγωγή τους. Είναι ένα πισωγύρισμα 
με ολέθριες συνέπειες και για το σύστημα υγείας και 
για τους ασθενείς.

Το αποτύπωμα της φαρμακοβιομηχανίας στην Ελ-
λάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Μιλήστε μας για 
την κοινωνική δράση των εταιρειών στον χώρο του 
φαρμάκου και για τη σημαντική συνεισφορά τους 
στη μετατροπή του brain drain σε brain gain.
Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί έναν από τους βα-
σικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου εξω-
στρέφειας και καινοτομίας που χρειάζεται η πατρίδα 
μας για να ξαναμπεί σε οριστική πορεία προόδου. Εί-
μαστε η τρίτη εξαγωγική δύναμη της χώρας και συ-
νεισφέρουμε κατά 3,5% στο ΑΕΠ. Αναπτύσσουμε και 
παράγουμε φάρμακα σε 28 εργοστάσια. Η φαρμακο-
βιομηχανία απασχολεί άμεσα πάνω από 26.000 εργα-
ζόμενους, το 64% των οποίων είναι πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης, και έμμεσα περίπου 86.000 θέσεις εργα-
σίας. Η συμβολή μας στη συγκράτηση νέων επιστημό-
νων στη χώρα είναι ουσιαστική και μπορεί να μεγιστο-
ποιηθεί περαιτέρω μέσω της διασύνδεσης της απασχό-
λησης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με 
υποστηρικτικά φορολογικά κίνητρα, αλλά και της ου-
σιαστικής αξιοποίησης των κλινικών μελετών.

Στόχος μας είναι όχι μόνο να συγκρατήσουμε αλλά 
και να αυξήσουμε τις θέσεις εργασίας στις εταιρείες μας, 
κάτι που όμως απαιτεί τη διαμόρφωση σταθερού περι-
βάλλοντος, που να εξασφαλίζει προοπτικές βιωσιμότη-
τας και ανάπτυξης.

Παράλληλα, η κοινωνική προσφορά του ΣΦΕΕ 
και των μελών του είναι δομικό στοιχείο της φιλοσο-
φίας μας. Διαχρονικά, με σημαντικά και ουσιαστικά 
προγράμματα κοινωνικής υπευθυνότητας, ο Σύνδε-
σμος και οι εταιρείες-μέλη του στηρίζουν τη δημόσια 
υγεία, μειώνοντας τις επιπτώσεις των περικοπών, απορ-
ροφώντας τις κοινωνικές ανισότητες και καλύπτοντας 
τις ανάγκες ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Στο πλαίσιο 
αυτό, η αγκαλιά του «προΣfΕΕρουμε» έχει καταφέρει 
να δώσει ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά, αλλά και σε 
ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες σε ακριτικές και απομα-
κρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Ο φαρμακευτικός 
κλάδος αποτελεί 
έναν από τους 
βασικούς πυλώνες του 
νέου παραγωγικού 
μοντέλου 
εξωστρέφειας και 
καινοτομίας που 
χρειάζεται η πατρίδα 
μας για να ξαναμπεί 
σε οριστική πορεία 
προόδου. 

 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Μιχάλης Χειμώνας, 
γενικός διευθυντής 
του ΣΦΕΕ

«Χωρίς βιώσιμες 
φαρμακευτικές 
εταιρείες δεν 
υπάρχει βιώσιμο 
σύστημα υγείας»



Πιστωτικές
Κάρτες

ΚΑΡΤΕΣ

Οι καλοκαιρινές διακοπές είναι ακόµα καλύτερες
όταν είναι σε 6 άτοκες δόσεις. 

Χρησιµοποίησε τις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς από 29/06 έως 10/09 και 
πλήρωσε για διαµονή, µεταφορικά ή ενοικίαση αυτοκινήτου έως και σε 6 άτοκες δόσεις,
σε τρία απλά βήµατα:

Πλήρωσε µε την πιστωτική σου κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς.

Κάλεσε την Τράπεζα Πειραιώς στο 18 28 38 εντός 15 ηµερών
για να ενεργοποιήσεις τις δόσεις. 

Επίλεξε τον αριθµό των δόσεων που επιθυµείς.

Ακόµα και εκεί που δεν υπάρχει δυνατότητα δόσεων, τώρα, µε την Τράπεζα Πειραιώς
τις έχεις εύκολα και απλά! 

Ισχύει για συναλλαγές µε ελάχιστο ποσό τα €50. 
Το προϊόν παρέχεται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. 

Πληροφορίες: Τ. 18 28 38, www.piraeusbank.gr/diakopes
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Τ
ο αφήγηµα της α-
νάπτυξης για τη 
χώρα υποχρεω-
τικά περνά από τις 
επενδύσεις, όποια 
µορφή κι αν έχουν 
αυτές και απ’ όπου 
κι αν προέρχεται η 

χρηµατοδότησή τους. Επενδύσεις µέσω ε-
ξαγορών, επενδύσεις σε πάγια, επενδύσεις 
σε παραγωγή, αυτοχρηµατοδοτούµενες µε 
τη συµβολή funds ή της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων.

Σηµασία δεν έχει ο τρόπος αλλά το ότι 
γίνονται και γίνονται σε µια προσπάθεια ε-
πανάκαµψης τόσο της οικονοµίας όσο και 
του ηθικού αναστήµατος του ελληνικού ε-
πιχειρείν κόντρα στους δύσκολους καιρούς.

Η εικόνα από το α΄ εξάµηνο του έτους 
δείχνει µια σαφή κινητικότητα σε επίπεδο 
εξαγορών και συγχωνεύσεων, που ούτε λίγο 
ούτε πολύ ξεπερνά σε αξία τα 2 δισ. ευρώ. 
Χρήµατα που επενδύθηκαν σε 32 διαφο-
ρετικές συµφωνίες, στις οποίες, όπως ήταν 
αναµενόµενο, τον πρώτο λόγο είχαν οι α-
ποκρατικοποιήσεις, αλλά και οι αποεπεν-
δύσεις των τραπεζών ως µέρος των υποχρε-
ώσεών τους.

Οι αποκρατικοποιήσεις των ΟΛΘ, ΟΤΕ, 
∆ΕΣΦΑ κ.λπ., αλλά και οι πωλήσεις θυγα-
τρικών των τραπεζών, είτε αυτές βρίσκονται 
σε άλλες χώρες (NBG Albania, Piraeus Bank 
Romania κ.λπ.) είτε έχουν δραστηριότητες 
που δεν ανήκουν στον πυρήνα των τραπε-
ζικών υπηρεσιών (AVIS, Bancopost κ.λπ.), 
έχουν τη µερίδα του λέοντος. Ειδικότερα, 
οι αποκρατικοποιήσεις περιουσιακών στοι-
χείων, µε προεξάρχουσα εκείνη του ∆ΕΣΦΑ 
(535 εκατ. ευρώ), αντιστοιχούν σε περισ-
σότερο από το 50% των συναλλαγών. Αν σε 
αυτές προστεθούν και οι υποχρεωτικές α-

ποεπενδύσεις των τραπεζών, τότε τα 3 στα 4 
ευρώ που άλλαξαν ή έχουν δροµολογηθεί να 
αλλάξουν χέρια αποτελούν αποεπενδύσεις.

Οι συµφωνηθείσες συναλλαγές έχουν και 
δεύτερο ανάγνωσµα, που τις ανεβάζει στα 
3,3 δισ. ευρώ, αν σε αυτές προστεθεί η συµ-
φωνία για τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών 
και την εικοσαετή παράταση του δικαιώµα-
τος λειτουργίας του, για την οποία, αν και 
έκλεισε τον Οκτώβριο του 2017, τον περα-
σµένο µήνα, µε την παρέµβαση της Κοµι-
σιόν, είχαµε µια νέα συµφωνία. Η νέα συµ-
φωνία προβλέπει αυξηµένο τίµηµα, στα 1,3 
δισ. ευρώ, που αν συνυπολογιστεί ανεβάζει 
το ύψος των ολοκληρωµένων και συµφωνη-
µένων συναλλαγών για το α΄ εξάµηνο του 
2018 πάνω από τα 3,3 δισ. ευρώ.

Οι υπόλοιπες συναλλαγές είναι µικρές, 
καθώς η ανάκτηση της εµπιστοσύνης στην 
ελληνική οικονοµία έχει ακόµη να περάσει 
συµπληγάδες και οι ξένοι αυτή τη στιγµή 
ακτινογραφούν την αγορά, είτε πρόκειται 
για distress funds είτε για στρατηγικούς ε-
πενδυτές. Επενδυτές που είναι διστακτικοί 
αλλά και θέλουν να αγοράσουν και φθηνά.

Βέβαια δεν έλειψαν και τα ευτράπελα 
αυτό το εξάµηνο, καθώς στην Εθνική Ασφα-
λιστική ο προτιµητέος επενδυτής (Exin) δεν 
κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 
κεφάλαια, ενώ στην περίπτωση της Banca 
Romanesca η κεντρική τράπεζα της Ρου-
µανίας απέρριψε τη συµφωνία Εθνικής και 
Bank Romania. Υπάρχουν και συµφωνίες 
που κλείνουν άµεσα. Μια τέτοια συµφωνία 
ήταν εκείνη των Vodafone και Cyta για τη 
θυγατρική της δεύτερης στην Ελλάδα. Και 
αυτή όµως είχε αµυντικό χαρακτήρα, αφού 
η Cyta έχανε συνεχώς λεφτά στη χώρα µας.

Όσον αφορά τις κινήσεις επέκτασης, 
σε αυτές προσµετρώνται η επέκταση της 
ElvalHalcor στην αγορά του Βελγίου µε την 

απόκτηση της Netznik, της Προµηθευτικής 
από τη «Μασούτης» στη χώρα µας, του Οµί-
λου Σαράντη σε Ουκρανία και Τσεχία, της 
«Ικτίνος» σε Κύπρο κ.λπ. Ωστόσο, αυτές οι 
συναλλαγές δεν ξεπερνούν σε ύψος τα 100 
εκατ. ευρώ, δηλαδή το 5% των συµφωνηµέ-
νων και ολοκληρωµένων συναλλαγών του α΄ 
εξαµήνου του 2018.

Τις τάσεις για την εικόνα της χώρας ως 
επενδυτικού προορισµού αλλά και τα εµπό-
δια που αντιµετωπίζουν οι επενδυτικές προ-
σπάθειες στην Ελλάδα έδειξε η έρευνα της 
Metron Analysis, στην οποία συµµετείχαν 
30 επικεφαλής πολυεθνικών επιχειρήσεων 
(CEO) που δραστηριοποιούνται στην Ελ-
λάδα, οι οποίοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν 
για το πώς βλέπουν την κατάσταση στη χώρα 
στον τοµέα των επενδύσεων. Έτσι, δύο στους 
τρεις (67%) CEOs πιστεύουν ότι η εικόνα 
της χώρας ως επενδυτικού προορισµού θα 
βελτιωθεί στο άµεσο µέλλον. Ένα ποσοστό 
33% εκτιµά ότι θα παραµείνει στάσιµη, ενώ 
κανείς δεν θεωρεί ότι θα χειροτερέψει. Την 
ίδια στιγµή, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έ-
ρευνας, οκτώ στις δέκα εταιρείες είναι πι-
θανό να προχωρήσουν σε µελλοντικές επεν-
δύσεις στην Ελλάδα (53% πολύ πιθανό, 30% 
αρκετά πιθανό), ενώ έξι στις δέκα εταιρείες 
από αυτές σχεδιάζουν επενδύσεις στην Ελ-
λάδα µέσα στον επόµενο χρόνο.

Να σηµειώσουµε ότι ενθαρρυντικά είναι 
και τα στοιχεία που προκύπτουν από την ε-
πιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη το 
2017, που κυµάνθηκε στο υψηλότερο επί-
πεδο της τελευταίας δεκαετίας και οδήγησε 
σε νέα άνοδο των άµεσων ξένων επενδύ-
σεων, που έφτασαν συνολικά τα 6.653 έργα, 
τα οποία δηµιούργησαν περισσότερες από 
350.000 θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε την 
ετήσια έκθεση της ΕΥ.

Στην Ελλάδα οι άµεσες ξένες επενδύσεις 

Επενδύσεις 
για την ανάπτυξη



ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι συµφωνηθείσες συναλλαγές έχουν και 
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∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MEGA_ADV_FreeSunday_130x325_18.pdf   2   18/07/2018   17:56

17

σχεδόν διπλασιάστηκαν το 2017, προσφέ-
ροντας 1.194 θέσεις εργασίας. Ο Παναγιώ-
της Παπάζογλου, διευθύνων σύµβουλος 
της ΕΥ Ελλάδας, σχολιάζει ότι αν εξακο-
λουθήσει η χώρα να εφαρµόζει διαρθρω-
τικές µεταρρυθµίσεις και αν δηµιουργή-
σει ένα πραγµατικά φιλικό επενδυτικό 
περιβάλλον, τότε θα µπορούσε να διεκδι-
κήσει µία από τις θέσεις µεταξύ των ελ-
κυστικότερων ευρωπαϊκών οικονοµιών. 
Με το ευρωπαϊκό περιβάλλον να είναι 
το 2017 ευνοϊκότερο απ’ ό,τι τα προη-
γούµενα χρόνια, ο αριθµός των άµεσων 
ξένων επενδύσεων που πραγµατοποιή-
θηκαν στην Ελλάδα αυξήθηκε στις 24 
(από 13 το 2016), δηµιουργώντας 1.194 
νέες θέσεις εργασίας. Επιβεβαιώνοντας 
τις καλές προοπτικές της ελληνικής γε-
ωργίας και της εστίασης, οι περισσότε-
ρες άµεσες ξένες επενδύσεις το 2017, δη-
λαδή επτά, έγιναν στον τοµέα της γεωρ-
γίας και των τροφίµων, ενώ ακολούθησαν 
οι επαγγελµατικές υπηρεσίες (4), οι µε-
ταφορές (3) και η ψηφιακή τεχνολογία 
(3). Κατά τον κ. Παπάζογλου, «µε την ο-
λοκλήρωση των προγραµµάτων στήρι-
ξης και την έξοδο από την εποχή της α-
βεβαιότητας, η Ελλάδα έχει τη δυνατό-

τητα να τοποθετηθεί σε µια καλή θέση 
µεταξύ των ελκυστικότερων επενδυτι-
κών προορισµών στην Ευρώπη, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα παραµείνει προση-
λωµένη στις διαρθρωτικές µεταρρυθµί-
σεις και θα δηµιουργήσει ένα πραγµα-
τικά επενδυτικό περιβάλλον».

Τέλος, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 
πρώτη θέση ως προς τις επενδύσεις που 
ενεργοποιήθηκαν σε σχέση µε το ΑΕΠ, 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων. Όπως σηµει-
ώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η συνολική 
χρηµατοδότηση που έλαβε η χώρα µας 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ και αναµένε-
ται να ενεργοποιήσει συνολικές επεν-
δύσεις ύψους 10,6 δισ. ευρώ. Ως παρα-
δείγµατα έργων που στηρίζει το σχέδιο 
Γιούνκερ αναφέρονται η δανειοδότηση 
εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για την ε-
πέκταση του δικτύου ευρυζωνικών επι-
κοινωνιών, ιδίως σε αγροτικές και απο-
µακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας, η 
χρηµατοδότηση συνεργατικής εταιρείας 
γεωργικών βιώσιµων προϊόντων και ελ-
ληνικού οµίλου για την κατασκευή και 
λειτουργία αιολικών πάρκων.
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Ε
ίδαν τις εργασίες τους 
να μεγαλώνουν, αξιολο-
γήθηκαν με βάση σκλη-
ρούς οικονομικούς δεί-
κτες και κριτήρια, μεταξύ 
των οποίων η κερδοφο-
ρία, η δανειακή επιβά-
ρυνση, η ρευστότητα, η 

σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια, αλλά και τα 
επενδυόμενα κεφάλαιά τους, την πολιτική τους 
στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού αλλά 
και στις δράσεις ΕΚΕ που πραγματοποιούν. 
Και διακρίθηκαν ως τα «Διαμάντια της Ελλη-
νικής Οικονομίας».

Ο λόγος για τις 33 ελληνικές επιχειρήσεις 
που διακρίθηκαν στη φετινή απονομή των βρα-
βείων επιχειρηματικής αριστείας «Diamonds 
of the Greek Economy 2018», που πραγματο-
ποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ.

Σε μια συγκυρία που η χώρα βρίσκεται μπρο-
στά στο ορόσημο του Αυγούστου, όταν και τυ-
πικά θα έχουν ολοκληρωθεί τα μνημονιακά προ-
γράμματα, μετά από οκτώ υφεσιακά χρόνια, 
τέτοιες εταιρείες διαμορφώνουν κλίμα αισι-
οδοξίας, το οποίο εκφράστηκε από κορυφαία 
στελέχη της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης 
και του επιχειρηματικού κόσμου.

Τις θυσίες του ελληνικού λαού και των επι-
χειρήσεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, χάρη 
στις οποίες βγαίνει σήμερα η χώρα από τα μνη-
μόνια, ανέδειξε ο επίτροπος Μετανάστευσης 
Δημήτρης Αβραμόπουλος σε βιντεοσκοπημένο 
μήνυμά του που προβλήθηκε στην εκδήλωση. 
Ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε τη συμβολή της Κο-
μισιόν, συγκεκριμένα στο πεδίο των επιχειρή-
σεων, με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, 
στην αξιοποίηση του οποίου η Ελλάδα κατέ-
χει την πρωτιά. «Μέσα από την κρίση οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις έγιναν πιο ανταγωνιστικές 
και πιο εξωστρεφείς» ανέφερε και πρόσθεσε 
ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει στο μονοπάτι 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

«Πυκνώνουν τα καλά νέα για την Ελλάδα» 
τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-

λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς 
κατά τον σύντομο χαιρετισμό του. «Κλείνει α-
μετάκλητα ο κύκλος των αξιολογήσεων και των 
μνημονίων, η συζήτηση για τη βιωσιμότητα του 
χρέους, και ανοίγει ο δρόμος της υγιούς ανά-
πτυξης. Στην καρδιά της νέας αυτής ανάπτυξης 
βρίσκεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οι-
κονομίας και της κοινωνίας» σημείωσε ο υπουρ-
γός, φέρνοντας ως παράδειγμα το ηλεκτρονικό 
ΓΕΜΗ, τη δωρεάν παροχή 130.000 ψηφιακών 
υπογραφών στις επιχειρήσεις που υποβάλλουν 
ισολογισμούς ηλεκτρονικά κ.λπ.

Στο σχέδιο αντιμετώπισης του brain drain 
αλλά και στην ανάγκη ανάπτυξης μιας κουλτού-
ρας αριστείας αναφέρθηκε ο γ.γ. Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης Λόης Λαμπριανίδης.

Θετικό ορόσημο, αλλά όχι επαρκές, χαρα-
κτήρισε την επίσημη έξοδο της χώρας από τα 
μνημόνια τον Αύγουστο ο εκτελεστικός αντι-
πρόεδρος του ΣΕΒ Κωνσταντίνος Μπίτσιος. Ο 
κ. Μπίτσιος εκτίμησε ότι το πλαίσιο μεταμνη-
μονιακής εποπτείας είναι πολύ αυστηρό και τα 
υψηλά πλεονάσματα ενέχουν υφεσιακό κίνδυνο 
για τη χώρα μας. Δηλαδή θα εξυπηρετείται το 
χρέος, όμως με χαμηλή ανάπτυξη της οικονο-
μίας και υψηλή ανεργία. Συνέπεια θα είναι να 
μην αυξάνεται η αποταμίευση, η ρευστότητα 
να είναι χαμηλότερη από αυτήν που θα απαι-
τείται, όπως μικρότερο θα είναι και το μέγεθος 
των επενδύσεων.

Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζη-
δάκης τόνισε: «Υποσχόμαστε στροφή στις καλές 
διεθνείς πρακτικές, στροφή στην Ευρώπη, στην 
κοινή λογική, στον ιδιωτικό τομέα και στις ιδι-
ωτικές επενδύσεις. Γι’ αυτό μιλάμε για σταθερό 
φορολογικό πλαίσιο και μείωση φορολογικών 
συντελεστών, επίλυση με κίνητρα και κυρώσεις 
στο θέμα των κόκκινων δανείων, απλούστευση 
αδειοδοτήσεων, δραστικές παρεμβάσεις σε δη-
μόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, εκπαίδευση, για 
να περάσει η Ελλάδα σε μια επόμενη σελίδα 
κανονικότητας και προοπτικής».

Οι εται-
ρείες που βρα-
βεύτηκαν είναι 
οι Pharmathen, 
Sarantis, Lelos Group, Eurocert, Intercomm 
Foods, GAP, Janssen, WIND, Σκλαβενίτης, 
ZANCOU Κουρουνιώτης, Cretan Mill, ΜΕ-
ΒΓΑΛ, SARMED, ACS Courier, Megaplast, 
ΔΕΗ, Αττική Οδός, ΔΕΣΦΑ και AFFIDEA, 
Intracom Defense, Elin Οil, Spanos BMW, 
Amvyx, Aenorasis, Plaisio, Νηρεύς, Barilla, Pet 
City, ΜΕΓΑ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ιαπωνική, ΕΨΑ, 
Loux, DOW, Ελληνικά Κελλάρια Οίνου, Α. Μι-
χόπουλος, Κρίνος, Βαρβαγιάννης, SKAG, Αυγά 
Βλαχάκη, Eurimac, LeasePlan, Rolex Hellas, 
Celestial Cruises, Adidas Hellas, Αφοί Χριστο-
δούλου, Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης, Αλε-
ξίδη-Φυλακτίδη ΑΕ, MSD, BIC ΒΙΟΛΕΞ ΑΕ, 
Sanofi Aventis, ELVIAL AE, Αφοί Αδαμάκου, 
ΚΑΛΤΕΚ Medical, Ενδοσκοπική ΑΕ, Viotyr, 
HouseMarket SA (Fourlis), NEF NEF, Nuntius 
και SynEmporio.

Τι δείχνει η έρευνα της New Times για 
τις εταιρείες στο διάστημα 2010-2016 – 
Οι επιχειρήσεις που δεν άγγιξε η κρίση
Η κρίση και η παρατεταμένη ύφεση της ελλη-
νικής οικονομίας οδήγησαν σε καταστροφή 
σημαντικών παραγωγικών δυνάμεων, κλείσιμο 
χιλιάδων επιχειρήσεων και έκρηξη της ανερ-
γίας. Την ίδια στιγμή όμως ένας ισχυρός επι-
χειρηματικός πυρήνας παρέμεινε άθικτος και 
μέσα στην κρίση κατόρθωσε να αναπτυχθεί και 
να ενισχύσει τη θέση του στην οικονομική ζωή 
της χώρας. Ο πυρήνας αυτός απλώνει τα δίχτυα 
του σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα –βιομη-
χανία, εμπόριο, υπηρεσίες–, κατορθώνοντας 
όχι απλώς να συντηρεί τις δυνάμεις του αλλά 
και να αυξάνει την κερδοφορία του ανοίγο-
ντας νέες αγορές.

Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγμα-
τοποίησε η New Times σε ένα δείγμα 3.123 
μεγάλων επιχειρήσεων με συγκρίσιμα στοι-
χεία το 2010 και την τελευταία δημοσιευμένη 

Τα Διαμάντια που κρύβει 
η στάχτη της κρίσης
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χρήση του 2016.
Ας επιχειρήσουµε όµως να στρέψουµε 

τους προβολείς σε ορισµένες από τις επι-
χειρήσεις και κλάδους που βγήκαν κερδι-
σµένοι την περίοδο της κρίσης, ειδικά συ-
γκρίνοντας τα έτη 2010 και 2016. Προτού, 
ωστόσο, προχωρήσουµε στην παρουσίαση 
των συµπερασµάτων της έρευνας, οφείλουµε 
να σηµειώσουµε ότι σε αυτήν αποτυπώνο-
νται τα οικονοµικά αποτελέσµατα εταιρειών 
που παρουσίασαν βελτίωση της κερδοφο-
ρίας τους τις δύο αυτές χρονιές. Πρακτικά, 
λοιπόν, απουσιάζουν επιχειρήσεις οι οποίες 
κατά την τελευταία χρήση τους είχαν µειω-
µένη κερδοφορία ή ζηµιές.

Στη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού βρέ-
θηκαν: α) σηµαντικά βιοµηχανικά συγκρο-
τήµατα της χώρας µε εξωστρεφή προσανα-
τολισµό, β) θυγατρικές πολυεθνικών οίκων 
µε εµπορική δραστηριότητα στη χώρα και 
γ) µεµονωµένες ελληνικές αλυσίδες λια-
νεµπορίου.

Αν επίσης επιχειρούσε κανείς µια σύ-
γκριση των διαθέσιµων στοιχείων της έρευ-
νας, θα οδηγούνταν στο συµπέρασµα ότι από 
τις περίπου 3.123 επιχειρήσεις του δείγµα-
τος οι 2.080 (περίπου 67%) είναι κερδοφό-
ρες και το 33% ζηµιογόνες.

Σύµφωνα µε την έρευνα της New Times, 
στους κερδισµένους βρέθηκαν οι δύο διυ-
λιστικές εταιρείες καυσίµων της χώρας, τα 
Ελληνικά Πετρέλαια και η Μότορ Όιλ, οι 
οποίες όχι µόνο κατέκτησαν τις δύο πρώ-
τες θέσεις στον κατάλογο της κερδοφορίας 
αλλά αύξησαν και τα κέρδη τους κατά 88% 
και 210% αντίστοιχα. Τα δύο πετρελαϊκά 
συγκροτήµατα της χώρας από 374,3 εκατ. 
ευρώ κέρδη το 2010 εµφάνισαν συνολικά 
κέρδη 859 εκατ. ευρώ το 2016!

Βιοµηχανικά συγκροτήµατα, όπως αυτά 
της ΕΛΒΑΛ, των Σωληνουργείων Κορίνθου 
(και τα δύο µέλη του Οµίλου Βιοχάλκο), 
καθώς και του Μυτιληναίου, σηµείωσαν ση-
µαντική αύξηση κερδοφορίας. Το συγκεκρι-

µένο αποτέλεσµα οφείλεται κυρίως στην 
έντονη εξωστρέφειά τους και στο γεγονός 
ότι δραστηριοποιούνται µε επιτυχία στις 
ξένες αγορές. Αποκαλυπτικό της εξωστρέ-
φειας αυτών των οµίλων είναι το παρακάτω 
γεγονός: το 92% των πωλήσεων της ενιαίας 
πλέον εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πραγµα-
τοποιείται εκτός Ελλάδας και µόνο το 8% α-
ντιπροσωπεύει την εσωτερική αγορά.

Παράλληλα, ορισµένες εταιρείες µε 
δηµόσιο χαρακτήρα ή µε δηµόσια συµµε-
τοχή εµφανίζουν επίσης θεαµατική αύξηση 
κερδών. Μεταξύ αυτών ο ΟΤΕ, η ∆ΕΠΑ, η 
ΕΥ∆ΑΠ, η ΕΥΑΠ Θεσσαλονίκης, ο Οργα-
νισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης (µέχρι πρό-
σφατα), η Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου Αττι-
κής, ο ∆Ε∆ΗΕ και άλλες αύξησαν αισθητά 
την κερδοφορία τους το 2016 σε σχέση µε 
το 2010.

Αντίστοιχα, ελληνικές φαρµακοβιοµη-
χανίες, µεταξύ των οποίων η Pharmathen, 
η DEMO και η ΕΛΠΕΝ, εµφάνισαν αυξη-
µένα κέρδη τα έτη 2010-2016, κυρίως εξαι-
τίας της τεράστιας εξαγωγικής τους προσπά-
θειας. Οι ελληνικές φαρµακοβιοµηχανίες ε-
πένδυσαν τα χρόνια της κρίσης σηµαντικά 
κεφάλαια στον παραγωγικό εκσυγχρονισµό 
τους, γεγονός που τους επέτρεψε να ανοί-
ξουν νέες αγορές και να προσελκύσουν το 
ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων. Χαρακτηρι-
στική είναι η συµµετοχή ξένου fund στην 
επιχείρηση Pharmathen. Η βασική πηγή 
αύξησης της κερδοφορίας των ελληνικών 
φαρµακοβιοµηχανιών ήταν οι ξένες αγορές.

Μεταξύ των βιοµηχανιών τροφίµων και 
ποτών που επέδειξαν αξιοσηµείωτες επι-
δόσεις ήταν και η Ηπειρωτική Βιοµηχανία 
Εµφιαλώσεων ΒΙΚΟΣ, η Σελόντα, η βιοµη-
χανία γάλακτος Κρι-Κρι, η εταιρεία που-
λερικών Νιτσιάκος, η εταιρεία ζυµαρικών 
Eurimac, οι ιχθυοκαλλιέργειες Νηρέας, η 
Παλίρροια Σουλιώτης, η ∆ωδώνη, η Γιώ-
της Α.Ε., η ΙΟΝ Α.Ε. Βιοµηχανία Κακάο και 
Σοκολάτας, η εταιρεία Μύλοι Παπαφίλη, η 
Αρτοποιία Τσατσαρωνάκη «Μάννα», η βιο-
µηχανία «Μπάρµπα Στάθης» και η ΑΛΦΑ 
Κουκουτάρης.

Τέλος, στο λιανεµπόριο, τέσσερις αλυσί-
δες σούπερ µάρκετ –µία θυγατρική πολυε-
θνικού οίκου και τρεις ελληνικές– συνέχι-
σαν την ανοδική πορεία κερδών µέσα στην 
κρίση. Πρόκειται για τον Α-Β Βασιλόπουλο, 
τον Σκλαβενίτη, τον Μασούτη και την εται-
ρεία Πέντε. Αποκαλυπτικό της πορείας των 
τριών λιανεµπορικών επιχειρήσεων είναι το 
γεγονός ότι τα συνολικά κέρδη τους από 105 
εκατ. ευρώ το 2010 αυξήθηκαν σε 220 εκατ. 
ευρώ το 2016. Και αυτό σε µια χρονική πε-
ρίοδο κατά την οποία ο πόλεµος των προ-
σφορών στα ράφια άφησε θύµατα πίσω του 
και η κατανάλωση σηµείωσε πτώση.

Από τις άλλες λιανεµπορικές επιχειρή-
σεις χρυσοτόκες όρνιθες αποδείχθηκαν οι 
επιχειρήσεις Jumbo (µε κέρδη, από 102, 
117 εκατ. ευρώ), Dixons (Κωτσόβολος), 
που από ζηµιά 1,7 εκατ. ευρώ πέρασε σε 
κέρδη 9,7 εκατ. ευρώ, Intersport Athletics 
και Praktiker, χωρίς να γνωρίζουµε την πο-
ρεία των Lidl που έχουν σπάσει τα µεγέθη 
τους σε µικρές Ο.Ε.
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Σ
ταθερή και υγιής μέσα 
στην κρίσιμη δεκαετία 
2009-2018 εμφανίζεται 
η φαρμακοβιομηχανία 
ELPEN, μία από τις με-
γαλύτερες εταιρείες του 
κλάδου που δραστηριο-
ποιείται στην παραγωγή 

και εμπορία πρωτότυπων και γενόσημων φαρ-
μάκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά 
την περίοδο αυτή η εταιρεία αύξησε σημαντικά 
την ερευνητική της δραστηριότητα, «θωράκισε» 
το ανθρώπινο δυναμικό της σε επίπεδο τεχνο-
γνωσίας και διεύρυνε την κοινωνική της δράση, 
προσφέροντας ιατρικό εξοπλισμό στις μακρινές 
περιοχές της Ελλάδας, ιατρικές εξετάσεις σε ευ-
αίσθητους πληθυσμούς και έμπρακτη υποστή-
ριξη σε ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα μαζί 
με τους εργαζομένους της. Σήμερα η ELPEN 
σχεδιάζει την επόμενη μέρα με έμφαση στην 
έρευνα, στην ανάπτυξη των ανθρώπων της και 
στην προσφορά στην ελληνική οικονομία και 
κοινωνία.

Η έρευνα υψηλή προτεραιότητα 
για την ELPEN
Στον τομέα της έρευνας, η εταιρεία επικεντρώ-
νει τις προσπάθειές της στην ανάπτυξη φαρμά-
κων προστιθέμενης αξίας που θα βελτιώσουν 
την ποιότητα ζωής των ασθενών. Στο πλαίσιο 
αυτό, επενδύει περισσότερο από το 8% του ε-
τήσιου κύκλου εργασιών της σε ερευνητικά 
προγράμματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη θε-
ραπειών Αυξητικής Καινοτομίας ή, αλλιώς, σε 
Φάρμακα Προστιθέμενης Αξίας. Η έννοια της 
αυξητικής καινοτομίας στα φάρμακα αυτά, τα 
οποία βασίζονται σε γνωστά μόρια που καλύ-
πτουν συγκεκριμένες ιατρικές ανάγκες, προ-
κύπτει ως αποτέλεσμα νέων δοσολογικών σχη-
μάτων, διαφοροποίησης της σχετικής τεχνολο-
γίας, επαναστόχευσης των θεραπειών για νέες 
ενδείξεις και ανασύνθεσής τους με νέα συστή-
ματα χορήγησης.

Τα φάρμακα προστιθέμενης αξίας δημιουρ-

γούν προστιθέμενη αξία με σημαντικά οφέλη 
για τους ασθενείς, που βρίσκονται στο επίκε-
ντρο όλων των προσπαθειών, τους επαγγελμα-
τίες υγείας και φυσικά το ίδιο το κράτος. Σε ό,τι 
αφορά τους ασθενείς, συμβάλλουν στη βελτί-
ωση της συμμόρφωσής τους στη θεραπεία και 
κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής τους. Από τη σκοπιά των επαγγελματιών 
υγείας, τα φάρμακα προστιθέμενης αξίας δι-
ευρύνουν τις θεραπευτικές τους επιλογές και 
αντιπροσωπεύουν βελτιωμένες φαρμακευτι-
κές λύσεις. Επίσης, στα ασφαλιστικά ταμεία, 
η προσιτή τιμή τους συμβάλλει στην αποδο-
τική χρήση των προϋπολογισθέντων οικονομι-
κών πόρων. Τέλος, ωφελείται και η ερευνητική 
κοινότητα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και-
νοτομίας εντός του κύκλου ζωής ενός μορίου.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει και στην 
ανάπτυξη γενόσημων φαρμάκων καταξιωμένων 
πρωτότυπων προϊόντων, ενώ μακροχρόνια είναι 
η ερευνητική της πορεία και στο πεδίο των ει-
σπνεόμενων συσκευών ξηρών κόνεων που α-
ξιοποιούνται για τη χορήγηση δραστικών ου-
σιών και συνδυασμών αυτών. Η πρωτότυπη ει-
σπνευστική συσκευή Elpenhaler®, εφεύρεση 
του προέδρου και ιδρυτή της ELPEN Δημήτρη 
Πενταφράγκα, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτό. 
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό 
θεραπευτικό μέσο για την αντιμετώπιση πα-
θήσεων του αναπνευστικού συστήματος, όπως 
είναι το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευ-
μονοπάθεια, το οποίο έχει εγκριθεί σε 27 ευ-
ρωπαϊκές χώρες και φέρει διεθνή διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 100 κράτη.

Τέλος, η ELPEN επενδύει στην έρευνα μέσω 
της έμπρακτης στήριξης που παρέχει εδώ και 
22 χρόνια στην επιστημονική κοινότητα της 
χώρας. Από το 1996 διατηρεί το Πρότυπο Ε-
ρευνητικό και Πειραματικό της Κέντρο, συμ-
βάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία ε-
πιστημονικής γνώσης και στη συνεχιζόμενη 
εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας. Πρό-
κειται για το μεγαλύτερο ιδιωτικό Εργαστήριο 
Πειραματικής-Μεταφραστικής Βιοϊατρικής Έ-

ρευνας και Εκπαίδευσης που υπάρχει σήμερα 
στην Ελλάδα, με περισσότερα από 350 ερευ-
νητικά προγράμματα, 130 υποτροφίες και 800 
εκπαιδευτικά σεμινάρια (με πρακτική άσκηση) 
στο ενεργητικό του.

53 χρόνια ζωής μετρά 
η μεγάλη οικογένεια της ELPEN
Παρά τα 53 χρόνια ζωής της και τη σταθερά αυ-
ξητική πορεία που αυτό ακολουθεί, η εταιρεία 
συνεχίζει να θεωρεί το σύνολο του προσωπι-
κού της, που σήμερα ανέρχεται σε 760 άτομα, 
οικογένεια. Τα τελευταία οκτώ χρόνια η εται-
ρεία ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με 
υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικά στελέχη, 
συμβάλλοντας στον περιορισμό του δραματι-
κού brain drain που συνέβη στη χώρα μας. Α-
κολουθώντας ανθρωποκεντρικό τρόπο λειτουρ-
γίας, η ELPEN αποδίδει μεγάλη σημασία στην 
ανάπτυξη του προσωπικού της, επενδύοντας 
περισσότερες από 30.000 ώρες ετησίως στην 
εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιο-
τήτων των ανθρώπων της σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες βέλτιστες πρακτικές.

Το ισχυρό της αποτύπωμα 
στην ελληνική κοινωνία
Το ανθρώπινο πρόσωπο της ELPEN εκφράζε-
ται επίσης από τον μεγάλο αριθμό των κοινω-
νικών προγραμμάτων που έχει στηρίξει μέχρι 
σήμερα. Ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης, η 
εταιρεία οργανώνει προγράμματα, συχνά πα-
νελλαδικής εμβέλειας, όπως η «Κίνηση “μαστ” 
για τον καρκίνο του μαστού», η «Αποστολή Δια-
βήτης. Είσαι μέρος της λύσης. Γίνε μέλος της 
Ομάδας!» ή η κάλυψη υγειονομικών αναγκών 
σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ή η 
πραγματοποίηση εξετάσεων για νόσους όπως 
η ηπατίτιδα Β. Τέλος, τον Μάιο του 2018 η ε-
ταιρεία πραγματοποίησε την πρώτη Ημέρα Ε-
θελοντισμού για τους εργαζομένους της, οι ο-
ποίοι πρόσφεραν προσωπική εργασία για την 
ανάπλαση των εγκαταστάσεων του Λυρείου Παι-
δικού Ιδρύματος.

Προτεραιότητα στην 
έρευνα, προσφορά 
εργασίας στους 
λαμπρούς Έλληνες 
επιστήμονες ώστε 
να μη φεύγουν στο 
εξωτερικό και ένα 
ισχυρό αποτύπωμα 
στην εθνική οικονομία 
και στην ελληνική 
κοινωνία είναι τα 
κομμάτια του παζλ 
που συνθέτουν το 
σύγχρονο πρόσωπο της 
κορυφαίας ελληνικής 
φαρμακοβιομηχανίας.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

Για ένα 
καλύτερο 
αύριο, η ELPEN 
επενδύει στην 
έρευνα και  
στο ανθρώπινο 
δυναμικό
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Ανάπτυξη χωρίς 
μεταποίηση και 
επιχειρήσεις όλων 
των μεγεθών δεν 
γίνεται!

Ό
λα τα τελευταία στοι-
χεία που αφορούν στη 
βιομηχανία κινούνται 
σε θετικό έδαφος. Συ-
γκεκριμένα, η παραγωγή 
στη μεταποίηση –πλην 
πετρελαιοειδών– παρέ-

μεινε θετική τον Μάιο του 2018, ενώ μέχρι και 
τον Ιούνιο του 2018 οι προσδοκίες στη μετα-
ποίηση αναφορικά με την παραγωγή, τις νέες 
παραγγελίες –ιδίως από το εξωτερικό– και την 
απασχόληση εξακολουθούν να είναι θετικές, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη Υπευθύ-
νων Προμηθειών στη μεταποίηση (PMI), ο ο-
ποίος διαμορφώθηκε στις 53,5 μονάδες, παρα-
μένοντας για 13ο συνεχόμενο μήνα σε επίπεδο 
πάνω από τις 50 μονάδες (όριο μηδενικής ανά-
πτυξης). Ωστόσο, η υποχώρηση του κλίματος στη 
βιομηχανία που σημειώνεται από την αρχή του 
έτους σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, σε 
συνδυασμό με τις αναταράξεις στο παγκόσμιο 
εμπόριο, λόγω των τάσεων προστατευτισμού 
που αναπτύσσονται, ενδέχεται να επηρεάσουν 
αρνητικά την παραγωγή και τις εξαγωγές το ε-
πόμενο διάστημα. Το στοίχημα, λοιπόν, είναι η 
παρατηρούμενη «άνοιξη» στα μεγέθη της βιο-
μηχανίας να αποκτήσει διάρκεια και η εγχώρια 
μεταποίηση να εξοπλιστεί καταλλήλως ώστε να 
απορροφήσει ομαλά τις όποιες μεταβολές της 
συγκυρίας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να εκ-
μεταλλευτούμε άμεσα το παράθυρο ευκαιρίας 
που φαίνεται σήμερα να δημιουργείται και που 
συνάδει με τη σταθεροποίηση της ελληνικής οι-
κονομίας, καθώς η απόσταση που έχει να δια-
νύσει η χώρα μέχρι να πετύχει την αναγέννηση 
της βιομηχανίας –με όρους 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης, πλέον– παραμένει μεγάλη.

Η βιομηχανία δημιουργεί ανθεκτικά 
επιχειρηματικά οικοσυστήματα, 
υψηλής εξειδίκευσης
Το στοίχημα δεν είναι τόσο ποσοτικό όσο, κυ-
ρίως, ποιοτικό. Ένας λόγος που η παρατηρού-
μενη «βιομηχανική αναγέννηση» χρειάζεται να 
αποκτήσει βάθος είναι γιατί –όπως γνωρίζουμε 
εμπειρικά– μια οργανωμένη βιομηχανική μο-

νάδα αποτελεί το κέντρο ενός οικοσυστήματος 
ευκαιριών και ανάπτυξης για πολλές μικρότε-
ρες επιχειρήσεις, που συνεργαζόμενες μαζί της 
αποκτούν τεχνογνωσία, αναπτύσσονται τεχνο-
λογικά και εξειδικεύονται παραγωγικά, δημι-
ουργώντας θέσεις απασχόλησης υψηλής εξει-
δίκευσης και δεξιοτήτων, έτσι ώστε στη συνέ-
χεια να μπορούν να ενταχθούν και σε διεθνείς 
παραγωγικές αλυσίδες αξίας, μετασχηματίζο-
ντας στην πράξη το παραγωγικό πρότυπο της 
χώρας προς μια οικονομία που θα στηρίζει τη 
μεγέθυνσή της στους κλάδους παραγωγής διε-
θνών εμπορεύσιμων προϊόντων.

Πώς μπορεί να αναπτυχθεί 
η παραγωγική βάση: 
Οι 3+1 βασικές προϋποθέσεις
Στο πλαίσιο αυτό, γνωρίζουμε ότι η παραγωγική 
βάση για να αναπτυχθεί και για να ευημερήσει 
σήμερα και κυρίως για να προσαρμοστεί με τα-
χύτητα και ευελιξία στις απαιτήσεις της νέας ε-
ποχής χρειάζεται ορισμένες βασικές προϋποθέ-
σεις- προτεραιότητες, όπως είναι:
• Η φορολογική πολιτική, το γενικότερο φο-

 ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΈΡΓΑΔΟΥ, ΔΙΈΥΘΥΝΤΗ 
ΤΟΜΈΑ ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΈΒ

Η επανεκκίνηση 
της βιομηχανίας 
προϋπόθεση 
για βιώσιμη 
ανάκαμψη

ρολογικό πλαίσιο και η πολιτική ασφαλιστι-
κών εισφορών πρέπει να εξασφαλίζει ανταπο-
δοτικότητα και δεν πρέπει να αποθαρρύνει την 
ανάπτυξη σύνθετων αλυσίδων αξίας, τη χρήση 
μισθωτής εργασίας και την ανταμοιβή του τα-
λέντου και της εργασίας.
• Η ποιότητα των νόμων και η επάρκεια των δι-
οικητικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ε-
φαρμογή τους δεν πρέπει να ορθώνει εμπόδια, 
ή να αναπαράγει αβεβαιότητες και ασάφειες που 
λειτουργούν σαν τέτοια εμπόδια, στην ανάπτυξη 
πιο σύνθετων αλυσίδων αξίας.
• Ο σχεδιασμός της πολιτικής ενέργειας σε μια 
χώρα πρέπει να είναι ρεαλιστικός και να οδηγεί 
στην αποτελεσματική χρήση των πλεονεκτημά-
των που έχει η κάθε χώρα, ώστε νοικοκυριά και 
κυρίως επιχειρήσεις που παράγουν διεθνώς ε-
μπορεύσιμα αγαθά να έχουν πρόσβαση σε ε-
νέργεια με ανταγωνιστικούς όρους.
• Πρέπει να υπάρχει ένα αναπτυγμένο χρημα-
τοπιστωτικό σύστημα, το οποίο να μπορεί να 
χρηματοδοτεί παραδοσιακές δραστηριότητες, 
μικρές και μεγάλες, αλλά και να υποστηρίζει την 
καινοτομία και το νέο, πάλι σε κάθε κλίμακα.

Όλα τα παραπάνω είναι οι ελάχιστες προδι-
αγραφές για να επιτευχθεί και ο εθνικός στόχος 
του 12% μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, 
μέχρι το 2020, που ο ΣΕΒ και οι βιομηχανι-
κοί φορείς στη χώρα έχουν από κοινού θέσει 
προς την πολιτεία. Η διεθνής πρακτική δείχνει 
ότι η ικανοποίησή τους προϋποθέτει μια δομή 
διακυβέρνησης που αποφεύγει την παραγωγή 
ρυθμίσεων που έχουν έντονα περιπτωσιολογικά 
χαρακτηριστικά και που υπονομεύουν την α-
νάπτυξη σε ένα περιβάλλον ταχειών αλλαγών, 
αλλά που, αντίθετα, οδηγεί σε ρυθμίσεις που 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας υψηλής ποι-
ότητας και στενής συνεργασίας κράτους και ι-
διωτικού τομέα.

Η ανάκαμψη της παραγωγικής βάσης ως στοί-
χημα επιβίωσης της χώρας μας είναι δική μας 
ευθύνη. Σήμερα μπορούμε έμπρακτα να απο-
δείξουμε ότι από την κρίση βγαίνουμε πιο α-
ποφασισμένοι να μην επαναλάβουμε τα λάθη 
του παρελθόντος και να κινηθούμε γρήγορα, σε 
έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και διεκδικεί 
το μέλλον του με όχημα την ικανότητά του να 
παράγει και να δημιουργεί αξία.





24 www.freesunday.grΑΦΙΕΡΩΜΑ 22.07.2018

Μ
ε στόχο τη στή-
ριξη της ελλη-
νικής οικονο-
μίας στη βάση 
της με έμφαση 
στην παρα-
γωγή, αλλά και 
πυξίδα τον οι-

κονομικό πατριωτισμό, η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-
ΔΙΚΑ ΜΑΣ κερδίζει όλο και περισσότερο έδα-
φος. Έχοντας ξεκινήσει με μόλις 16 επιχειρή-
σεις, σήμερα η πρωτοβουλία μετρά 44 μέλη, 
μεταξύ των οποίων ορισμένες από τις πιο δυ-
ναμικά αναπτυσσόμενες ελληνικές επιχειρή-
σεις. Οι επιχειρήσεις εκπροσωπούν ποικίλους 
τομείς της ελληνικής οικονομίας, από τα τρό-
φιμα και ποτά έως τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Όπως δε σημειώνει στην FS ο κ. Άγις Πι-
στιόλας, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, σύντομα τα μέλη 
θα ξεπεράσουν τα 50, καθώς προχωρούν οι πι-
στοποιήσεις κι άλλων εταιρειών, ενώ ήδη το 
σήμα της πρωτοβουλίας βρίσκεται σε περισ-
σότερα από 2 εκατομμύρια προϊόντα.

«Έχουμε ενώσει δυνάμεις με αρκετές από 
τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες ελληνικές ε-
πιχειρήσεις της χώρας για να κάνουμε τη φωνή 
μας πιο δυνατή και να στηρίξουμε, μέσα από ου-
σιαστικές δράσεις, την επανεκκίνηση της ελλη-
νικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία ενός 
βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου που μπορεί 
να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο ελληνικό 
προϊόν στη συνείδηση του καταναλωτή εντός 
και εκτός συνόρων, αλλά και να δημιουργήσει 
νέες θέσεις εργασίας» συμπληρώνει ο ίδιος.

Άλλωστε, βασική στόχευση αυτής της πρω-
τοβουλίας είναι η ανάδειξη και προώθηση του 
σύγχρονου παραγωγικού και επιχειρηματικού 
πολιτισμού της Ελλάδας, από εταιρείες που στη 
δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα αποφάσι-
σαν να μείνουν στην Ελλάδα και να παλέψουν 
με μοναδική επιλογή να νικήσουν το στοίχημα 
της κατανάλωσης ελληνικών προϊόντων.

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά 
και η δουλειά που καλούνται να κάνουν είναι να 

εκπαιδεύσουν τον κόσμο στο τι σημαίνει ελλη-
νικό προϊόν αλλά και να γείρουν την πλάστιγγα 
της κατανάλωσης υπέρ αυτών. Και αυτό όταν το 
60% της κατανάλωσης στα τρόφιμα είναι εισα-
γόμενο και τα ελληνικά προϊόντα δεν ξεπερ-
νούν το 20%, ενώ σε πολλούς επιμέρους κλά-
δους η εγχώρια παραγωγή κατέχει ελάχιστο 
ποσοστό του συνολικού τζίρου πωλήσεων, τη 
στιγμή που το συντριπτικό ποσοστό πηγαίνει 
σε δύο ή τρεις πολυεθνικούς παίκτες.

Για παράδειγμα, στα αναψυκτικά δύο πο-
λυεθνικές μοιράζονται το 80% των συνολικών 
πωλήσεων, στην μπίρα οι πωλήσεις των δύο 
πολυεθνικών μαζί με τις εισαγόμενες μπίρες 
αντιστοιχούν σχεδόν στο 90% των συνολικών 
πωλήσεων, στις μαργαρίνες δύο διεθνείς εται-
ρείες κατέχουν το 98%, στο τσάι δύο εταιρείες 
κατέχουν το 94%, στο γάλα εβαπορέ τρεις ε-
ταιρείες κατέχουν το 93%. Επιπλέον, στα ξυρι-
στικά είδη δύο εταιρείες κατέχουν το 92% και 
στον ελληνικό καφέ δύο πολυεθνικές κατέχουν 
το 83% της συνολικής αγοράς.

Εξάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι το πρό-
βλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η χαμηλή 
προστιθέμενη αξία των προϊόντων και οι δρά-
σεις της πρωτοβουλίας στοχεύουν να βοηθή-
σουν στην κατεύθυνση της αύξησης της αντα-
γωνιστικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων 
ελληνικής ιδιοκτησίας, αναδεικνύοντας παράλ-
ληλα τη σημασία των προϊόντων που δημιουρ-
γούνται, παράγονται και ανήκουν σε αυτές, ως 
πηγές εθνικού πλούτου, αγαθά σύγχρονου πο-
λιτισμού και πρεσβευτές της σημερινής παρα-
γωγικής Ελλάδας ανά την υφήλιο.

Η αξιοπιστία της πιστοποίησης της αυθεντι-
κής ελληνικότητας των επιχειρήσεων σφραγί-
ζεται από τη EUROCERT, έναν σημαντικό, α-
μιγώς ελληνικό φορέα πιστοποίησης.

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμ-
μετέχουν οι Agrino, ΕΨΑ, Λουξ, Νιτσιάκος, Ζα-
γόρι, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, ΜΕΓΑ, ΗΛΙΟΣ, 
ΝΗΣΟΣ, ΑΓΑΝ, Βίκος, Φλώρινας Δινάκη, Brava, 
EZA, Ευβοϊκή Ζύμη, Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, 
SKAG, KΥΚΝΟΣ, Hellas Frost, Petrou Nuts, 
ΠΑΚΟ, Captain’s, Βιολάντα, Κτήμα Γεροβα-

σιλείου, Endless-Ευρωχαρτική, The Writing 
Fields, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Aβγά Βλα-
χάκη, Χαρτέλ, Galenica, Camper-Gaz, Μαν-
δρέκας, Cretan Mill, Χρυσά Αυγά, Απ. Παπα-
δόπουλος - Meat Company, Αφοί Χαΐτογλου, 
Tottis Pack, Regina, Draculi Coffee, Αποστα-
κτήρια Καλλικούνη, Ποτοποιία Πλωμαρίου Ι-
σίδωρος Αρβανίτης, Sativa, Αμπελώνες Ναβα-
ρίνο, Κτήμα Βιβλία Χώρα.

Στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ συμ-
μετέχουν αποκλειστικά εταιρείες που έχουν 
παραγωγική ή μεταποιητική δραστηριότητα 
και διατηρούν το τρίπτυχο έδρα-παραγωγή-ι-
διοκτησία στην Ελλάδα, συνεισφέροντας έτσι 
στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οι-
κονομίας. Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμ-
μετοχή μιας εταιρείας στην ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 
είναι να εφαρμόζει πλήρως την ελληνική εργα-
τική νομοθεσία, να διαθέτει άδεια λειτουργίας, 
να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της προς το 
ελληνικό Δημόσιο και να υλοποιεί ολοκληρω-
μένες πολιτικές υγείας και ασφάλειας, καθώς 
και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Με κοινή παρουσία σε μεγάλες εκθέσεις, 
συνέδρια και κανάλια επικοινωνίας, η ένωση 
ενισχύει την προβολή των ελληνικών προϊό-
ντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενθαρ-
ρύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και διευ-
κολύνει την κοινή αντιμετώπιση προκλήσεων 
και την αναζήτηση ευκαιριών.

Άλλωστε, με την περαιτέρω εδραίωση των 
προϊόντων στην ελληνική αγορά και την όλο 
και μεγαλύτερη αποδοχή από τους καταναλω-
τές ανοίγει ο δρόμος και για σημαντικές αγο-
ρές του εξωτερικού.

Σε αυτό το σημείο ο κ. Πιστιόλας σημειώ-
νει ότι η επιτυχία στις διεθνείς αγορές είναι 
συνιστώσα πολλών πραγμάτων και τονίζει ότι 
από μόνη της η ελληνικότητα δεν είναι αρκετή: 
«Το προϊόν πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες 
του καταναλωτή και να εξέχει στην κατηγορία 
του για λόγους ποιότητας, καινοτομίας, σωστής 
παρουσίας και συσκευασίας, ενώ η σχέση ποι-
ότητας και τιμής είναι ο πλέον σημαντικός πα-
ράγοντας προτίμησης».

Βασική στόχευση 
αυτής της 
πρωτοβουλίας 
είναι η ανάδειξη 
και προώθηση 
του σύγχρονου 
παραγωγικού και 
επιχειρηματικού 
πολιτισμού της 
Ελλάδας.

Επιμένουν 
ελληνικά 
και κερδίζουν 
στα σημεία



Τ
α τρία Κέντρα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και 
συγκεκριμένα τα ΚΕΛ Ψυττάλειας, ΚΕΛ Μεταμόρ-
φωσης και το ΚΕΛ Θριασίου, με τους κεντρικούς 
συλλεκτήρες, τα εκτεταμένα δίκτυα αποχετευτικών 
αγωγών και τα αντλιοστάσια που τα εξυπηρετούν, 

αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές  για τη συλλο-
γή και επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την προστασία 
της υγείας και των υδάτινων αποδεκτών.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Μέσω της προχωρημένης επεξεργασίας των αστικών λυμά-
των στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων της ΕΥΔΑΠ 
(ΚΕΛ), το υδατικό μέρος καθαρίζεται και επιστρέφει στα υδάτι-
να οικοσυστήματα-αποδέκτες, ενώ ένα μέρος του επαναχρη-
σιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστάσεων. Το στερεό 
υπόλειμμα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι η 
ιλύς, η οποία αφυδατώνεται, ξηραίνεται και αξιοποιείται ως 
καύσιμο κυρίως στην τσιμεντοβιομηχανία.
Η λειτουργία των ΚΕΛ της ΕΥΔΑΠ είναι αναπόσπαστο τμήμα 
της ολοκληρωμένης και υπεύθυνης διαχείρισης του νερού για 
την εξυπηρέτηση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής της 
Αθήνας, της Αττικής, καθώς και άλλων περιοχών. 
Η καλή λειτουργία, η αποτελεσματική επεξεργασία στα Κέντρα 
Επεξεργασίας Λυμάτων και η συμμόρφωση με τους Περιβαλ-
λοντικούς Όρους τεκμηριώνεται με συνεχείς και συστηματι-
κές δειγματοληψίες στις εκροές τους (σύμφωνα με τις οδηγί-
ες ΕΕ 91/271 κλπ. και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 
όρους).
Οι βασικοί ποιοτικοί στόχοι για τη διατήρηση της καλής κατά-
στασης του οικοσυστήματος είναι η τήρηση των ορίων εκρο-
ών των ΚΕΛ, όπως αυτοί ορίζονται από τη Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων και την Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων των εγκαταστάσεων.
Η κατανόηση του βαθμού επίτευξης των στόχων επιτυγχά-
νεται μέσω της συνεχούς παρακολούθησης (monitoring) της 
ποιότητας των εκροών των ΚΕΛ και της συνολικής παρακο-
λούθησης του αποδέκτη σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
Η βελτίωση τόσο των συστηματικά εξεταζόμενων χαρακτηριστι-

κών του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Εσωτερικού Σαρωνικού 
Κόλπου αλλά και η κοινωνική αποδοχή και χρήση των ακτών του 
Σαρωνικού από πλευράς των κατοίκων της Αττικής, επιβεβαιώ-
νουν τον καταλυτικό ρόλο της επεξεργασίας των λυμάτων και την 
αποτελεσματική λειτουργία των ΚΕΛ και ιδιαίτερα του ΚΕΛ Ψυτ-
τάλειας, δεδομένου ότι είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση από τις 
τρεις, με άμεση επίδραση στο Σαρωνικό Κόλπο.
Σήμερα οι παραλίες του Σαρωνικού κόλπου γύρω από την 
Ψυττάλεια έχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που πληρούν την 
υψηλή απαιτούμενη ποιότητα υδάτων κολύμβησης – που 
αποδεικνύεται από την περιβαλλοντική παρακολούθηση, με 
συχνές μετρήσεις που πραγματοποιούνται από αρμόδιους 
κρατικούς φορείς, όπως η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττι-
κής και το πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες.
Στο πλαίσιο των αρχών της πρόληψης και της προφύλαξης, 
τηρείται η διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων 
στο περιβάλλον, από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτή-
των της Εταιρείας. Με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων 
(μέσω υπουργικών αποφάσεων) θεσπίζονται τα αναγκαία μέ-
τρα, οι όροι και οι περιορισμοί, μέσω των οποίων εξασφαλίζε-
ται ότι το έργο/δραστηριότητα ή η εγκατάσταση της Εταιρείας 
θα υλοποιηθεί και θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης.
Η διαδικασία αυτή, που αποσκοπεί στο να αξιολογούνται όσο 
το δυνατόν πιο έγκαιρα οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο 
σχεδιασμό των έργων της Εταιρείας, περιλαμβάνει την Εκπό-
νηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), τη δια-
βούλευση με αρμόδιους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και την ενσωμάτωση τήρησης των όρων στην κατασκευή και 
λειτουργία των έργων.
Κατά την κατασκευή και λειτουργία των έργων γίνεται συνε-
χής έλεγχος και παρακολούθηση της τήρησης των εγκεκριμέ-
νων Περιβαλλοντικών Όρων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
H Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ προ-
γραμματίζει και εργάζεται για την υλοποίηση των έργων απο-
χέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής, 

τα οποία  πρόκειται να δώσουν οριστική λύση στο πρόβλημα 
διαχείρισης των αστικών λυμάτων στις εν λόγω περιοχές. 
Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) των Δήμων Ραφή-
νας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και το ΚΕΛ του Δήμου 
Μαραθώνα, έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνο-
λογία αιχμής διασφαλίζοντας την περιβαλλοντικά βέλτιστη μέ-
θοδο διαχείρισης λυμάτων. Ο σχεδιασμός των ΚΕΛ, καθιστά 
εφικτή την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκρο-
ών για τις αρδευτικές ανάγκες των  περιοχών  των παραπάνω 
Δήμων κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και για αστική-περια-
στική χρήση, κατά τη χειμερινή περίοδο (στους Δήμους Ραφή-
νας – Πικερμίου  και Σπάτων – Αρτέμιδος), σύμφωνα πάντα 
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης (ΚΥΑ 
142116/2011 & ΥΑ οικ. 191002/2013).
Στις εγκαταστάσεις του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας-Πικερμί-
ου και Σπάτων-Αρτέμιδος, περιλαμβάνεται και Κέντρο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης στο οποίο 
θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για 
την βέλτιστη αξιοποίηση του ανακτημένου νερού, καθώς και 
δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χα-
ρακτήρα.  Για την πλήρη ένταξη του έργου στο φυσικό περι-
βάλλον, θα δημιουργηθούν χώροι αναψυχής και ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων, ενώ προβλέπονται εκτεταμένες φυτεύσεις 
πρασίνου και ποικίλα βιοκλιματικά στοιχεία, όπως φυτεμένο 
δώμα στα κτήρια, φωτοβολταϊκό στέγαστρο, βιοκλιματικά στέ-
γαστρα κατά μήκος διαδρομών διαδραστικού περιπάτου  και 
ποδηλατοδρόμων, γεωεναλλάκτες κα.
Με την ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων αποχέτευσης 
στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής θα επιτευχθεί η συμμόρ-
φωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα διασφαλι-
στεί η προστασία του περιβάλλοντος και των ακτών κολύμβη-
σης, ενώ οι δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης, θα αποτελέσουν πόλο έλξης του κοινού, ενισχύ-
οντας την αναπτυξιακή προοπτική στην ευρύτερη περιοχή. 
Η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες 
Δημοτικές Αρχές, τόσο για την ενημέρωσή τους, όσο και για 
την εξασφάλιση της ενεργούς συμβολής τους στην εξέλιξη και 
ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης, προς όφελος των κα-
τοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Υπεύθυνη Διαχείριση Λυμάτων
Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των λυμάτων αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα για την ΕΥΔΑΠ. 
Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων αποτελεί ζήτημα υψηλού ενδιαφέροντος και για τη διεθνή κοινότητα, ενώ αποτελεί και σημαντική 

απαίτηση στην περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΔΑΠ και ειδικότερα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Η ΕΥΔΑΠ, επιδεικνύοντας συναίσθηση του 
δυνητικού αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον, συλλέγει και επεξεργάζεται τα λύματα με στόχο 
την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον πληρώντας τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές, επενδύει στην αναβάθμιση των 

διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων και προχωρά στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.
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