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Αγαπητοί προσκεκλημένοι και αγαπητοί συνάδελφοι καλησπέρα σας.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας απόψε.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που κάθε χρόνο είστε μαζί μας, στην κορυφαία
εκδήλωση μας, την ανοικτή συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης του Συνδέσμου.
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας, για την
παρουσία

του

εκλεκτού

προσκεκλημένου

μας,

του

Υφυπουργού

Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα, ένθερμου υποστηρικτή της
επιχειρηματικότητας.
Επιτρέψτε

μου

επίσης,

με

ιδιαίτερη

χαρά,

να

καλωσορίσω

τους

τελειόφοιτους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Νέα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία

του

Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας,

που

κλήθηκαν

να

παρακολουθήσουν σήμερα τις εργασίες της συνεδρίασής μας.
Οι περισσότεροι από εμάς, έχουμε παιδιά στην ηλικία τους και
αντιλαμβανόμαστε, γιατί το ζούμε, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς
των νέων ανθρώπων.
Τους θέλουμε κοντά μας, στον κόσμο της παραγωγής και της
επιχειρηματικότητας, ο οποίος διψάει για νέα μυαλά και φρέσκιες ιδέες, από
εκπαιδευμένους και καταρτισμένους ανθρώπους.
Θέλω λοιπόν να τους ευχηθώ, εκ μέρους όλων μας, καλή επιτυχία στα
σχέδιά τους και να τους προτρέψω να κυνηγήσουν τους στόχους τους, εδώ
στον τόπο μας που ανήκουν, να συνδέσουν τα όνειρά τους με το όνειρο
μιας νέας Ελλάδας, σύγχρονης και ανταγωνιστικής.
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Αποφασίσαμε φέτος, για πρώτη φορά επίσης, να συμπεριλάβουμε στο
πρόγραμμά μας, μια σύντομη παρουσίαση δύο επιχειρήσεων μελών του
Συνδέσμου μας. Της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ από την Στερεά Ελλάδα και της
KNAUF AQUAPANEL από τη Θεσσαλία.
Με δύο εξαιρετικά παραδείγματα, θέλουμε να αναδείξουμε, το ρόλο και τη
συμβολή των επιχειρήσεων, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας δηλαδή, στην
οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία.
Η επιλογή, πιστέψτε μας, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί, και στις δύο
Περιφέρειες της εμβέλειάς μας, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, έχουμε
μέλη μας, πολλές και σημαντικές, γνωστές ή και λιγότερο γνωστές, μικρές,
μεσαίες και μεγάλες, ως προς το μέγεθος, επιχειρήσεις.
Επιχειρήσεις, που δίνουν τον δικό τους καθημερινό αγώνα για την επιβίωση,
που μοχθούν μαζί με τους ανθρώπους τους να κερδίσουν τις αγορές, που
προσπαθούν να είναι παρούσες, υπό άνισες συνθήκες, σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο, σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους, που αγωνίζονται να
ανταπεξέλθουν στις αντιξοότητες και στις πιέσεις που δημιούργησε η κρίση.
Επιχειρήσεις, που οι προσπάθειες τους καρποφόρησαν και απέδωσαν,
παρά τις δυσμενείς συνθήκες και είναι ζωντανές τώρα εδώ.
Πριν από 9 χρόνια, εκτός από τα δίδυμα ελλείμματα, των τρεχουσών
συναλλαγών και του δημοσιονομικού ισοζυγίου, διαπιστώσαμε, με αρκετή
καθυστέρηση, ότι η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, οι θεσμικές
και οι διαρθρωτικές της αγκυλώσεις, ήταν οι βασικές αιτίες για την ευάλωτη
θέση της Ελλάδας στη διεθνή οικονομική συγκυρία.
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Ήταν οι παράγοντες που ανέδειξαν ότι το οικονομικό πρότυπο της χώρας
μας δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις εξελίξεις, όπως
αυτές διαμορφώθηκαν σε διεθνές επίπεδο, υπό την έννοια της οικονομικής
μεγέθυνσης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της βιώσιμης
ανάπτυξης.
Στην Ελλάδα, η ιδιωτική πρωτοβουλία, η επιχειρηματικότητα και κυρίως η
Βιομηχανία, όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισε την απόρριψη, την
λεκτική και πρακτική απαξία.
Θα τολμήσω να πω και την εχθρικότητα, σε όλες τις εκφάνσεις και τα
επίπεδα, ξεκινώντας από νοοτροπίες και καταλήγοντας στις πολιτικές
προτεραιότητες.
Διάγραμμα

Στο γράφημα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποτυπώνεται η ένταση
και η διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα, η οποία μπορεί μόνο σαν ένταση
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να συγκριθεί με το κραχ της Αμερικής του 1929, στη δε διάρκεια ξεπερνάει
κάθε προηγούμενο.
Είμαστε ακόμα μια χώρα της Ευρώπης η οποία βιώνει τα αποτελέσματα της
βαθύτατης κρίσης.
Οι σημερινοί ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης, αν και δείχνουν κάποιες τάσεις
βελτίωσης, δεν προμηνύουν τίποτε το σημαντικό και το σίγουρο για το
μέλλον, αν δεν αλλάξει ριζικά η νοοτροπία ολόκληρης της ελληνικής
κοινωνίας.
Αν δεν υποστηριχθούν άμεσα εκείνες οι δομικές μεταρρυθμίσεις, που θα
ανατρέψουν τα δεδομένα, τα σίγουρα, τα κεκτημένα και θα αποτρέψουν τη
δημιουργία νέων αντιπαραγωγικών συμπεριφορών.
Ο Ηράκλειτος στα «Περί Φύσεως» είπε «.. Η μοίρα του ανθρώπου είναι ο
χαρακτήρας του» Αυτός ο χαρακτήρας της ελληνικής κοινωνίας μας κρατά
δέσμιους και είναι χρέος όλων μας να τον αλλάξουμε και να γίνουμε
πραγματικά φιλοπαραγωγικοί και ανταγωνιστικοί.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο της οικονομίας μας και
της ιστορίας μας, όπου καλούμεθα τον Αύγουστο να βγούμε στις
ελεύθερες αγορές σαν χώρα και να σταθούμε στα πόδια μας, χωρίς άλλα
δανεικά από τους μηχανισμούς που μας στήριξαν μέσα στην κρίση.
Καλούμαστε να αποδείξουμε ότι όλα τα προγράμματα που με θυσίες
ακολουθήσαμε μέχρι τώρα αλλά και οι επιλογές που θα κάνουμε για το
μέλλον μας, είναι ικανά να μας μετατρέψουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή
χώρα.
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Ξέρουμε όμως όλοι μας, και το ζούμε στο πετσί μας, ότι ουσιαστικά δεν
έχουμε ακόμα τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα στηρίξουν τη βιωσιμότητα
της οικονομίας μας.
Τα πλεονάσματα που παρουσιάζουμε στον προϋπολογισμό μας είναι
αποτελέσματα από την υπερφορολόγηση και όχι αποτέλεσμα μιας υγιούς
οικονομίας, η οποία τρέχει με βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.
Υπερφορολογείται η εργασία, η επιχειρηματικότητα, η ιδιοκτησία σε επίπεδα
που δυσχεραίνουν το οικονομικό κλίμα για επενδύσεις έσωθεν και έξωθεν.
Έχουμε να ανταγωνιστούμε χώρες σε όλο τον κόσμο που έχουν θεσπίσει
ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων.
Ο επενδυτής στην εποχή μας, εκτός από πολιτική σταθερότητα και
συναίνεση, απαιτεί σταθερό φορολογικό περιβάλλον, αποτελεσματική και
γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, φιλοεπενδυτική χωροταξική πολιτική,
εκπαιδευμένο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό σε τεχνολογίες αιχμής και
καινοτομία, γρήγορη και άμεση λύση στις αδειοδοτήσεις και ανταγωνιστικό
κόστος ενέργειας.
Και βεβαίως, εμπιστοσύνη που γεννά η αξιοπιστία.
Υπάρχει

τεράστια

ρευστότητα

στο

παγκόσμιο

χρηματοπιστωτικό

περιβάλλον η οποία ψάχνει να τοποθετηθεί.
Δεν φτάνει λοιπόν ότι η χώρα μας είναι φθηνή λόγω της κρίσης.
Επιβάλλεται να είναι ανταγωνιστική για να προσελκύσει εμάς τους ίδιους
αλλά και τους ξένους.
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Θεωρούμε και το πιστεύουμε πραγματικά ότι ο πολιτικός κόσμος, έχει πλέον
απόλυτη γνώση για το τι χρειάζεται να γίνει.
Υπάρχουν εργαλειοθήκες και εμπεριστατωμένες προτάσεις από όλη την
επιχειρηματική κοινότητα, από εμάς τους Περιφερειακούς Συνδέσμους, από
τους Κλαδικούς Συνδέσμους, από τον ΣΕΒ, από την Ελληνική Παραγωγή –
Δίκτυο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη,

οι οποίες έχουν προμηθεύσει

στρατηγικές και πολιτικές, σε όλες τις εκφάνσεις της επιχειρηματικότητας.
Όμως, ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο χρόνος.
Σε έναν κόσμο που τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, λόγω της τεχνολογικής
εξέλιξης, και αλλάζει διαρκώς, καλούμαστε να ακολουθήσουμε κάνοντας
άλματα και ξεπερνώντας τους ίδιους μας τους εαυτούς.
Εμείς οι επιχειρήσεις το ζούμε αυτό καθημερινά, όμως η κοινωνία και το
κράτος δυσκολεύονται πάρα πολύ να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για
ταχύτατες αλλαγές, σε νοοτροπίες, αλλά και σε αποδοτικότητα.
Κύριε Υπουργέ,
Αναγνωρίζουμε τις αγαθές προθέσεις των περισσότερων στελεχών της
Κυβέρνησης, όμως, όπως είπα πριν, ο χρόνος δεν είναι φίλος μας είναι
εχθρός μας.
Έχουμε συζητήσει αρκετά και έχουμε αναλύσει αρκετά το παρελθόν και το
παρόν μας. Το μέλλον μας όμως εξαρτάται από το πόσο γρήγορες και
αποτελεσματικές θα είναι οι παρεμβάσεις για το ξεμπλοκάρισμα της
οικονομίας.
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Το ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης έχει μεν τη σωστή κατεύθυνση, όμως στην
προσπάθεια να καλυφθούν τα πάντα και όλοι, χάνει την καθαρότητα της
στοχοπροσήλωσης στην ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.
Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν στη διάθεσή μας πρέπει να
τρέξουν άμεσα και να διατεθούν στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας,
της εξωστρέφειας και της υποκατάστασης των εισαγωγών.
Η γραφειοκρατία, η ευθυνοφοβία και οι αγκυλώσεις καλά κρατούν.
Οι διαδικασίες εφαρμογής και ελέγχου δεν έχουν γίνει ακόμα για τον
επενδυτικό νόμο, ο οποίος έκανε τρία χρόνια να έρθει και θα πάρει σχεδόν
άλλα δύο χρόνια για να αποδώσει.
Στα δε φορολογικά κίνητρα, χάσαμε σίγουρα όλο το 2017 και δεν έχουμε
εικόνα για το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Κύριε Υπουργέ
Οι επιχειρήσεις που έχουν τηρήσει κατά γράμμα τις προθεσμίες και τα
ποσοστά επενδύσεων ζητούν την δέσμευσή σας για άμεση εφαρμογή.
Εκτός από τα πολλά διαβήματα που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, υπάρχει
πρόσφατη επιστολή – παρέμβαση επί του θέματος, με συγκεκριμένες
λύσεις. Τονίζω πάλι ότι είναι ανάγκη να δοθεί ΆΜΕΣΗ λύση.
Έχουμε επίσης μεγάλη ανησυχία για το κόστος ενέργειας. Για το πόσο το
επιχειρούμενο άνοιγμα της αγοράς θα έχει σαν στόχο τη μείωση του
κόστους ενέργειας και όχι την αύξηση, όπως φημολογείται.
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Περιμένουμε επίσης μια απάντηση για τα θέματα των επιταχυνόμενων
αποσβέσεων αλλά ίσως και των υπεραποσβέσεων στις επενδύσεις, τα
οποία θα έχουν άμεσο και γρήγορο θετικό αντίκτυπο, στην οικονομία.
Έχουν τεθεί μετ΄ επιτάσεως οι προτάσεις μας σε όλα τα παραγωγικά
Υπουργεία της Κυβέρνησης.
Τα προβλήματα είναι πολλά. Ωστόσο, πάντα είμαστε στη διάθεσή σας, με
ρεαλιστικές προτάσεις και λύσεις, αλλά να ξέρετε ότι από εμάς θα ακούτε
συνέχεια το «πότε?».
Πάντα θα είναι ο χρονικός παράγοντας και η ταχύτητα η νούμερο ένα
ερώτησή μας.
Σας ευχαριστώ
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