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Ασφαλώς, οι παλιότεροι όπως και οι σύγχρονοι έλληνες πολιτικοί δεν
ανταποκρίνονται σε όλες τις προσδοκίες. Στη συζήτηση για το δηµόσιο
χρέος επισηµαίνονται µονόπλευρα οι σκοτεινές πλευρές της ελληνικής
οικονοµικής ζωής, δεν οφείλονται όµως όλα τα προβλήµατα στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι ούτε µια παραδοσιακή βιοµηχανική χώρα
ούτε χώρος θυγατρικών εργοστασίων, όπως οι χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. Στην ουσία, µετά την µεταπολίτευση, δεν έγιναν πλέον
παραγωγικές επενδύσεις.
Η επιχείρησή µας διαθέτει εδώ και πέντε χρόνια και ένα παράρτηµα στη
Θεσσαλονίκη, την ENCOS Hellas. Απασχολούµε εξειδικευµένους
τεχνικούς για πετροχηµικές εγκαταστάσεις. Αυτούς τους συνεργάτες µας
τους επιλέξαµε κυρίως από τους αποφοίτους του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης και τους µετεκπαιδεύσαµε γι’ αυτόν τον σκοπό.
Περισσότεροι από τους µισούς διαθέτουν µεταπτυχιακά διπλώµατα από
άλλα πανεπιστήµια της ΕΕ, ορισµένοι δε και διδακτορικά. Οι
περισσότεροι µιλούν απταίστως Aγγλικά, πολλοί δε και Γερµανικά. Με
βάση την άριστη εκπαίδευσή τους θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην
κάλυψη των ελλείψεων σε όλους σχεδόν τους τεχνολογικούς κλάδους για
µηχανικούς εντός της ΕΕ.
Αυτοί οι έλληνες συνεργάτες µας είναι πολύ φιλόδοξοι, πολύ ευέλικτοι και
εξαιρετικά φιλόπονοι. Είναι δε και υποδειγµατικά συνεπείς στην τήρηση
των προθεσµιών – σε πλήρη αντίθεση δηλαδή µε την προκατάληψη ότι
οι Ελληνες δεν είναι συνεπείς.
Ως επιχειρηµατίες γνωρίζουµε ότι χωρίς επενδύσεις για το µέλλον δεν
µπορεί να υπάρξει βιώσιµη ανάπτυξη. Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει – έστω
και αν το κλείσιµο του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος µε έσοδα από
φόρους είναι αυτή τη στιγµή αναπόφευκτη προτεραιότητα – να εστιάσει
κανείς µακροπρόθεσµα µόνο στη λιτότητα. Αυτός και µόνο ο λόγος είναι

αρκετός, ώστε να θεωρήσω τις συζητήσεις για τον αποκλεισµό της
Ελλάδας (από την ευρωζώνη) παράλογες. Το ευρώ µας διευκολύνει στις
οικονοµικές µας δραστηριότητες εντός της ΕΕ, ιδιαίτερα δε οι γερµανικές
επιχειρήσεις επωφελούνται από αυτό. Η Ενωµένη Ευρώπη δεν είναι
καµιά ένωση αίθριου καιρού, που στην πρώτη κακοκαιρία να πρέπει να
θυσιαστεί χωρίς καν δεύτερη σκέψη.
Ασφαλώς, η Ελλάδα πρέπει να µεταρρυθµίσει το δηµόσιο τοµέα και να
διαµορφώσει ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα. Η κυβέρνηση πρέπει να
παρέµβει και να καταστήσει δυνατό τον δίκαιο οικονοµικό ανταγωνισµό.
Μια µατιά στις ΗΠΑ δείχνει ότι στη λεγόµενη sun belt έχουν ιδρυθεί
κυρίως εταιρείες των κλάδων hi-tech, software, έρευνας και ανάπτυξης,
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κλπ.
Αυτό το µοντέλο συνιστάται και για τον ευρωπαϊκό Νότο. Οπότε και θα
δοθεί η δυνατότητα στους νέους των χωρών αυτών να συνεργαστούν και
µε ειδικούς από το Βορρά. Λαµβανοµένης υπόψη της κρίσης λόγω του
οικονοµικού χρέους, η βάσει προγράµµατος ενσωµάτωση των κρατών
του Νότου στην ευρωπαϊκή οικονοµική ζωή θα έπρεπε να αποτελεί
ύψιστη προτεραιότητα.
*Η ελληνικής καταγωγής Dr. Virginia Green - γεννηµένη στο
Ασπρονέρι Εβρου - είναι ιδιοκτήτρια και διευθύνουσα σύµβουλος
της εταιρείας πετροχηµικών εγκαταστάσεων ENCOS µε έδρα το
Αµβούργο (και γραφεία και στη Θεσσαλονίκη). Είναι επίσης
πρόεδρος
της
Επιτροπής
Καινοτοµίας
του
Εµπορικού
Επιµελητηρίου Αµβούργου και συνονίστρια του Γερµανοελληνικού
Επιχειρηµατικού Συνδέσµου (DHW) στο Αµβούργο. Η κυρία Βιργινία
Γιοβανούδη όπως είναι το πατρικό της όνοµα, αποτελεί την πιο
επιτυχηµένη ελληνίδα επιχειρηµατία στη Γερµανία και µία εκ των
επιχειρηµατιών που συνοδεύουν τον αντικαγκελάριο Φ. Ρέσλερ
στην Αθήνα.
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