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Συµµετοχή του Προέδρου ΣΦΕΕ κ. Κωνσταντίνου Μ. Φρουζή στη 

συζήτηση µε ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα για την «Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη», στο πλαίσιο 

Εκδήλωσης της KPMG µε κεντρικό οµιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό της 

Ιρλανδίας  κ. John Bruton, που έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Athenaeum 

Intercontinental, την Τρίτη, 11 ∆εκεµβρίου 2012 

 

Συντονιστής  Πάνελ: κ. Τάσος Τέλογλου, ∆ηµοσιογράφος 

Συµµετέχοντες:  

 Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός Γραµµατέας, Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) - 

Αναπληρωτής Καθηγητής ∆ιεθνούς Οικονοµικού ∆ικαίου, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

Αθηνών - Επισκέπτης Καθηγητής, Europa Institut, Πανεπιστήµιο του Saarland - 

Επισκέπτης Καθηγητής, Νοµική Σχολή Αθηνών 

 Αντώνης Μακρής, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Επιχειρήσεων & Λιανικών Πωλήσεων 

Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) 

 Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος, Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων – 

Πρόεδρος, Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 

 Κωνσταντίνος Φρουζής, Πρόεδρος, Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ) – Αντιπρόεδρος & Γενικός ∆ιευθυντής, Novartis Hellas 

 

 

      ********* 

-          Πιστεύετε ότι η αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα που συζητάµε 

πολλά χρόνια θα µπορέσει να δηµιουργήσει γρήγορα ευκαιρίες για 

επενδύσεις και ανάπτυξη στο άµεσο µέλλον; 

  

Κ. Φρουζής: Αναδιάρθρωση σηµαίνει παραγωγικότητα, µείωση του πλεονάζοντος 

προσωπικού όχι όµως υποστελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών, όπως του ΕΟΦ.  

Αναδιάρθρωση σηµαίνει βελτίωση των υπηρεσιών, µείωση της γραφειοκρατίας και 

ένταση των ελέγχων, πάταξη της διαφθοράς, περισσότερη διαφάνεια. 

«Πάσχουµε» σε ταχύτητα (εγκρίσεων κλπ) και  σε διαφάνεια των συναλλαγών. 

∆υστυχώς το στίγµα του γρηγορόσηµου έχει διατηρηθεί όπως και τον µη διαφανών 

διαγωνισµών για προµήθειες. Απαιτείται και η ασφαλής µηχανοργάνωση για την 

επικοινωνία των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου.  

Χάνουµε επενδύσεις εκατοµµυρίων στην κλινική έρευνα κάθε χρόνο επειδή οι 4-5-6 

διαφορετικοί φορείς που πρέπει να συναποφασίσουν, δεν µπορούν να 

...συνεννοηθούν!  

Επίσης θα πρέπει κάποτε να ξεκινήσουν και τα τελµατωµένα έργα σύµπραξης του 

ιδιωτικού µε τον δηµόσιο τοµέα (Σ∆ΙΤ), Το δηµόσιο διαθέτει υποδοµές, δίκτυα και 

ανενεργά πάγια που µπορεί µέσω αυτών να καλύψει τη δικη του συµµετοχή χωρις 

να εκταµιεύσει κεφάλαιο.   
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Ποιες αλλαγές και ευκαιρίες αναµένεται να φέρει το νέο φορολογικό 

νοµοσχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση; 

 

Κ. Φρουζής: Η φορολογική ελάφρυνση αποτελεί µια θετική εξέλιξη. ‘Οµως δεν θα 

πρέπει να µας διαφεύγει η έκτατη φορολόγηση των προηγούµενων ετών και οι 

φορολογικές διατάξεις που άλλαζαν µε πολύ ευκολία. Η µείωση του φορολογικού 

συντελεστή σαν µεµονωµένο γεγονός είναι ένα θετικό γεγονός. Όµως επί ποίων 

κερδών – αναρωτιόµαστε.  

Επίσης δεν πρέπει να το κοιτάµε µόνο στις ΑΕ και ΕΠΕ. Εδώ λειτουργούν 

εκατοντάδες χιλιάδες µικρές εταιρείες και ελεύθεροι επαγγελµατίες και για όλους 

αυτούς το νέο φορολογικό είναι µια «βαριά» παράµετρος. Και αυτοί είναι οι δικοί 

µας πελάτες που κινδυνεύουν να καταστούν επισφαλείς λόγω των νέων 

επιβαρύνσεων.    

Η Ελλάδα αλλάζει τακτικά τη φορολογική της νοµοθεσία και ανέκαθεν οι επενδυτές 

ζητούσαν την παγίωση ενός σταθερού πλαισίου. Να ξέρουµε τι µας ξηµερώνει όσον 

αφορά στις υποχρεώσεις µας. Παρολ αυτά οι εκπλήξεις είναι καθηµερινές: PSI, 

rebate, claw back, διογκούµενες οφειλές. ∆ε «χρυσώνει το χάπι» µια µείωση –

σηµαντική δεν αντιλέγω- του φορολογικού συντελεστή.  

 

 

 

Πώς µπορεί η εταιρική επιχειρηµατικότητα να ενισχυθεί στις ΜµΕ που 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας; 

 

Κ. Φρουζής: Οι ΜµΕ οφείλουν να στοχεύουν στην καινοτοµία. Θα πρέπει να 

καλλιεργηθεί η ιδέα του κατηρτισµένου επιχειρηµατία µε δηµιουργικές ιδέες. Βασικό 

είναι επίσης να ξεχωρίζει το δικό του πορτοφόλι από το ταµείο της επιχείρησής του 

∆υστυχώς η Ελλάδα τις προηγούµενες δεκαετίες παρακίνησε τις ΜµΕ στην εύκολη 

ανέλεγκτη πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης και επιδοτήσεων. Ο ανταγωνισµός 

δε λειτούργησε. ∆ιατηρήθηκαν πολλά επαγγέλµατα ως «κλειστά». 

Πληθωρισµός εταιρειών µε αναλογία ανά αριθµό κατοίκων που δε συναντάµε 

πουθενά στην Ευρώπη.  

Η κρίση, θα επιβάλει τη διαδικασία του εξορθολογισµού.  
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Η Ελλάδα έχει µία από τις χαµηλότερες θέσεις στην παρουσία 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων (venture capital) ως προς το ΑΕΠ. Πως 

πιστεύετε θα µπορούσε να ενισχυθεί αυτό; 

 

Κ. Φρουζής: Τα  Venture Capital ειδικά στην περίοδο της κρίσης και της ανυπαρξίας 

ρευστότητας µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην χρηµατοδότηση 

επενδύσεων αλλά και να συµβάλλουν µε επαγγελµατίες managers στην εξέλιξη των 

εταιρειών.  

Θα πρέπει όµως και οι εταιρείες να βλέπουν τα venture capitals σαν συνεργάτες και 

να µη διστάζουν να επιτρέψουν  την καινοτοµία στο τρόπο διοίκησης, διαφορετική 

από την παραδοσιακή οικογενειοκεντρική διοίκηση 

Τα venture capitals, συνδυασµός διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων αλλά και 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µπορούν να πετύχουν εκεί που το κράτος ως επενδυτής 

έχει αποτύχει.  

 

 

 

 

Ο τουρισµός και η πράσινη επιχειρηµατικότητα για την οποία συζητάµε τα 

τελευταία χρόνια µπορούν να πάρουν στις «πλάτες τους» όλο το βάρος 

για την ανάπτυξη στην Ελλάδα; Ποιες άλλες αγορές θα µπορούσαν να 

ενισχυθούν 

  

Κ. Φρουζής: Ο τουρισµός  αποτελεί τη βαριά ελληνική βιοµηχανία αλλά δεν είναι και 

η µόνη µορφή.  

Παραδοσιακά όµως ένα µεγάλο κεφάλαιο της Ελλάδας είναι η γεωργία και η 

ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας. Η χώρα έχει καταφέρει να αναγνωρίσει 

προϊόντα της ως µοναδικά στις διεθνείς αγορές όµως από την άλλη δεν τα εξάγει. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα το ελαιόλαδο. Η εναλλακτικές καλλιέργειες έχουν 

µέλλον και προς τα εκεί θα πρέπει να στραφεί ο αγροτικός πληθυσµός,  

Ο χώρος του τουρισµού έχει επίσης και µια άλλη πτυχή αυτή του ιατρικού 

τουρισµού. Η Ελλάδα έχει υποδοµές για να αναπτύξει αυτή την προοπτική  

Σε ανάπτυξη µπορούν να  «εξαργυρωθούν» οι κλινικές µελέτες που χρησιµοποιούν 

έµψυχο υλικό που µένει σε πολλές περιπτώσεις ανενενεργό.  

Τεράστιο κεφάλαιο αποτελεί για την Ελλάδα η γεωγραφική της θέση γεγονός που 

ευνοεί την ανάπτυξη logistics 
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Τι περιµένει ο κλάδος σας από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών; 

 

Κ. Φρουζής: Ο κλάδος του φαρµάκου θα περίµενε ίσως να …ανακεφαλαιοποιηθει και 

αυτός, καθώς µετά τις ελληνικές τράπεζες και τα δηµόσια ταµεία, σωρευτικά 

αποτελεί τον επόµενο µεγάλο κλάδο (και τον µεγαλύτερο του ιδιωτικού τοµέα) που 

ζηµιώθηκε από το PSI. 

Αναµένουµε µέσω της ρευστότητας που θα µπορέσουν να αντλήσουν οι Τράπεζες 

να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική των χορηγήσεων   

Επίσης λόγω του PSI τα δάνεια που είχαν εκταµιευτεί προς τις εταιρείες φαρµάκου, 

έχασαν τα καλύµµατα τους που δεν ήταν άλλα από τα κουρεµένα πλέον οµόλογα.  

Όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, θα µπορούµε να έχουµε διευκολύνσεις για 

εισαγωγές από το εξωτερικό για πρώτες ύλες, αναγκαίες για το σύστηµα υγείας, 

χωρίς να πρέπει να προπληρώνονται σε βάρος άλλων υποχρεώσεων όπως είναι οι 

πληρωµές των εργαζοµένων.  

  

 

 

Ακούσαµε τα παράδειγµα της Ιρλανδίας. Από ποιες άλλες χώρες θα 

µπορούσαµε να πάρουµε επιτυχηµένα παραδείγµατα; 

  

Κ. Φρουζής: Κάθε χώρα πιστεύω ότι είναι διαφορετική και πιστεύω ότι από κάθε 

χώρα µπορούµε να αντλήσουµε παραδείγµατα. Η Ιρλανδία σήµερα αποτελεί 

παράδειγµα λόγω της ικανότητάς της να προχώρα µε ταχύτητα σε µεταρρυθµίσεις, 

ενώ προ δεκαετίας ήταν παράδειγµα για την ικανότητά της να προσελκύει ξένες 

επενδύσεις.  

Μπορούµε να πάρουµε παράδειγµα από τη ∆ανία όσον αφορά στις επενδύσεις στην 

πράσινη ενέργεια ή από τη Γερµανία από τον τρόπο που αναµόρφωσε το σύστηµα 

υγείας µέσω και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ακόµη παράδειγµα αποτελεί η 

επιθετική τουριστική πολιτική της Τουρκίας µε τα πολύ καλά αποτελέσµατά της 

(όπως και στον ιατρικό τουρισµό) ή και το παράδειγµα της Ιταλίας (το οποίο έχει 

εξεταστεί και στο παρελθόν) για τον επαναπατρισµό κεφαλαίων.   

  

 


