
Αγαπητές Κυρίες και Κύριοι,  

Καλησπέρα σας εκ μέρους του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του Wharton 

Business School, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας παρουσία η οποία μας τιμά 

ιδιαίτερα. Το Wharton School ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια το 1881 

ως η πρώτη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων σε πανεπιστήμιο στον κόσμο. Όλα αυτά 

τα χρόνια, κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων σχολών διοίκησης επιχειρήσεων 

στον κόσμο, και σταθερά μεταξύ των 5 πρώτων.  Οφείλω να σημειώσω, ότι το 

Wharton είναι μία προοδευτική επιχειρησιακή σχολή από τις πρώτες που, π.χ. από 

το 1980 και μετά άνοιξε διάπλατα τις πύλες της σε ξένους φοιτητές, ενώ η συνολική 

προσέγγιση της σχολής είναι open minded και όχι αυστηρά επιχειρηματική, 

λαμβάνοντας υπόψιν και τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες και παραμέτρους. 

Θα επικεντρωθώ στη σημερινή μου σύντομη ομιλία στους βασικούς πυλώνες της 

ανάπτυξης, οι οποίοι ξεκάθαρα είναι δύο: η εξωστρέφεια και οι φόροι.  

Όσον αφορά την εξωστρέφεια ο Σύλλογος μας στην Ελλάδα υπηρετεί πιστά την 

αρχή της από το 2003. (για την ακρίβεια) από τότε, όταν υπήρχε ένα γενικότερο 

κλίμα πλασματικής ευφορίας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία, σε συνεργασία 

με άλλους συλλόγους αποφοίτων του HARVARD, COLUMBIA, MIT και άλλων 

γνωστών πανεπιστημίων, είχαμε τονίσει την άμεση αναγκαιότητα η ελληνική 

οικονομία να γίνει πιο εξωστρεφής προκειμένου να επιβιώσει στη νέα 

παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα όπως εκείνη διαμορφώνονταν, αλλά και για 

να ενταχθεί δυναμικά στο διεθνές γίγνεσθαι.  

Έστω και κάπως αργά, το αυτονόητο έχει γίνει πλέον κατανοητό. 

 



Και πριν ασχοληθούμε με τα κακά νέα, τους φόρους δηλαδή, ας πούμε και τα καλά 

νέα που αφορούν την Ελληνική Εξωστρέφεια. 

Η εξωστρέφεια για να φέρει απτά αποτελέσματα προϋποθέτει: 

Πρώτον, χρόνο και βέβαια χρήμα, από τη στιγμή που μια ελληνική εταιρεία 

αποφασίζει να στραφεί στο εξωτερικό και αυτό αφορά κυρίως παραδοσιακούς 

τομείς. Η επιχειρηματική μας εμπειρία δείχνει, ότι σε κάποιες χώρες με 

αναδυόμενες οικονομίες όπως π.χ. η Ινδία ή η Ινδονησία, χρειάζονται ακόμα και 4-5 

χρόνια  προτού οι επενδύσεις σε χρόνο και χρήματα αρχίσουν να παράγουν απτά 

αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, είμαστε σίγουροι ότι σύντομα  θα δούμε καλύτερα 

αποτελέσματα στις εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, διότι εκείνες 

άρχισαν να στρίβουν το τιμόνι προς τα έξω από το 2011, όταν έγινε σαφές πια ότι η 

κρίση στην Ελλάδα θα ήταν μακράς διαρκείας. Ήδη όμως βλέπουμε, τέτοια 

αποτελέσματα σε τομείς όπως οι φαρμακοβιομηχανίες.  

Δεύτερον, η ελληνική εξωστρέφεια προϋποθέτει, για να φέρει απτά και πιο 

γρήγορα αποτελέσματα, έμφαση σε καινούριες τεχνολογίες. Και εδώ είμαι βέβαιος, 

με βάση την επιχειρηματική  μου εμπειρία σε τομείς υψηλής τεχνολογίας ς, ότι τα 

αποτελέσματα θα εντυπωσιάσουν πολλούς. 

Βλέπουμε μια αναγέννηση στο χώρο των start-ups με εταιρείες όπως το Taxibeat και 

το Workable να γίνονται αποδέκτες επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων 

προκειμένου να αναπτυχθούν γρήγορα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ακούσουμε 

αργότερα από τον κ. Μακιό για θερμοκοιτίδες όπως το Corallia και τις καινούριες 

εταιρείες που αρχίζουν να δείχνουν τα δόντια τους σε τομείς ηλεκτρονικής και 

gaming, από τον κ. Τσάκωνα για funds όπως το Jeremie και τις επενδύσεις τους σε 

εταιρείες παροχής ‘Software as a Service’, Internet of Things και  Data, από τον κ. 



Πότση της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών 

για τη δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων στον αναδυόμενο τομέα της 

διαστημική Βιομηχανίας.  

Γιατί όλα αυτά; 

Πρώτον, γιατί όπως είπαν και κάποιοι entrepreneurs από το Ισραήλ σε πρόσφατο 

ταξίδι τους με επίκεντρο τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις: Οι Έλληνες έχουν την 

ίδια κουλτούρα με εμάς,  είναι ανοιχτοί και άμεσοι. Μπορούν να είναι σαν και εμάς 

– είναι εύκολο. 

Δεύτερον, διότι με την κρίση το ελληνικό engineering έχει γίνει παγκοσμίως best 

value for money. 

Επειδή αυτοί οι τομείς είναι καινούργιοι, παρά τη δυναμική τους, δεν έχουν ακόμα 

μεγάλο όγκο πωλήσεων, δεν έχουν επιδράσει ακόμα καταλυτικά στο επίπεδο των 

εξαγωγών μας και των θέσεων εργασίας, με υψηλή μάλιστα εξειδίκευση. Είναι όμως 

το παρόν και το μέλλον. 

Άρα οφείλουμε να χειροκροτήσουμε την καινούργια πολύ πιο αποτελεσματική 

Ελληνική Εξωστρέφεια. 

Τώρα όμως, να περάσουμε αναγκαστικά και στα πιο δύσκολα, κακά, νέα που 

αφορούν το δεύτερο πυλώνα της ανάπτυξης μετά την εξωστρέφεια, δηλαδή τη 

φορολόγηση.    

Εδώ στην Ελλάδα, είναι σαν να είσαι έτοιμος για μια αργοναυτική εκστρατεία για να 

φέρεις πίσω το χρυσόμαλλο δέρας αλλά να σαλπάρεις με ένα πολύ βαρύ πλοίο. 

Πέραν από την αναγκαστική απουσία τραπεζικής υποστήριξης και για τους 

εξωστρεφείς επιχειρηματίες αλλά και για τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας, 



δηλαδή  τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με δραστηριότητα κυρίως στην Ελλάδα, οι 

αυξημένοι φόροι, όχι μόνο ξεπέρασαν το όριο από το οποίο η φοροαποδοτικότητα 

τους θα είναι αρνητική, αλλά τώρα πια αποτελούν και τη μεγαλύτερη τροχοπέδη 

της ανάπτυξης. 

Και τώρα θα φορέσω το καπέλο του αντιπρόεδρου της ΕΕΝΕ. 

Ποιος αλήθεια είναι ο ορισμός της ανάπτυξης;   

Να το εξηγήσουμε αυτό διότι η εξήγηση ίσως οδηγεί μαθηματικά και στη λύση του 

γόρδιου δεσμού, μια και σωστά πολλοί λένε ότι καλά όλα αυτά, άλλα έχουμε άμεση 

ανάγκη αύξησης φορολογικών εσόδων λόγω θεσμών. 

Πράγματι, εδώ έχουμε το κλειστό υφεσιακό κουτί των δημοσιονομικών μέτρων του 

Μνημονίου. 

 



 

 

 



 

 

 



 

Η αρχική μου ομιλία προχώρησε σε επίπεδο ανάλυσης, αλλά αυτή η οικονομική 

διάσκεψη έχει αυτόν ακριβώς τον σκοπό: να εμβαθύνει σε αυτούς τους πυλώνες 

ανάπτυξης, δηλαδή την εξωστρέφεια και την έξυπνη μείωση του φορολογικού 

κόστους, ώστε τελικά να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα. 

Εύχομαι να μην σας κούρασα. Η πρόθεσή μου ήταν να δείτε, όπως και εγώ, τις 

ευκαιρίες που υπάρχουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ελπίζω να βλέπετε τις 

άμεσες κινήσεις που μπορούν να γίνουν, ώστε βασιζόμενες στους δύο αυτούς 

πυλώνες, οι ελληνικές επιχειρήσεις να φέρουν πραγματική, άμεση και απτή 

ανάπτυξη, οι καρποί της οποίας θα γίνουν αντιληπτοί άμεσα από όλα τα κοινωνικά 

στρώματα. 

Όλα είναι εφικτά, φτάνει να σκεφτούμε λίγο ριζοσπαστικά και χωρίς παρωπίδες 

ούτε τοπικές αλλά και ούτε με παρωπίδες θεσμών. 

Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας.  


