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Ομιλία Προέδρου ΕΕΝΕ 

3η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη 

20 Απριλίου 2016 

 

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ παρά τον Πρωθυπουργό , 

Αγαπητοί καλεσμένοι και φίλοι, 

 

1. Είναι για μένα ξεχωριστή χαρά και τιμή να ανοίγω την Τρίτη Οικονομική Διάσκεψη της 

Ένωσής μας παρουσία της πολιτικής και της οικονομικής ηγεσίας του τόπου. Οι στιγμές 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμες και σας ευχαριστώ όλους θερμά για τη συμμετοχή και τη 

στήριξή σας. 

2. Με ιδιαίτερη προσδοκία ακούσαμε την κυβερνητική εκτίμηση πως μετά το Πάσχα θα 

μπούμε σε μια δυναμική αναπτυξιακή τροχιά. Σαν επιχειρηματίες είμαστε φύσει 

αισιόδοξοι και ειλικρινά το επιθυμούμε και το ευχόμαστε ολόψυχα. Από μια 

πραγματιστική ματιά και ανάλυση, όμως, προκύπτει, πως υπάρχουν μια σειρά από 

προϋποθέσεις για να δρομολογηθεί αποφασιστικά η στροφή στην ανάκαμψη. 

3. Η χώρα μας συνεχίζει να δοκιμάζεται από την πολιτική ρευστότητα, την οικονομική 

αστάθεια και την εκκρεμότητα της αξιολόγησης, τους κεφαλαιακούς ελέγχους που σε 

συνδυασμό με τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών αποτελούν εμπόδιο στην σωστή 

λειτουργία του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, αλλά και την προσφυγική κρίση 

που βαθαίνει και περιπλέκει τις προκλήσεις της συγκυρίας.  

4. Δεν θα ήθελα όμως να εστιάσω στα προβλήματα, αλλά στο σημαντικό ‘παράθυρο 

ευκαιρίας’ που διανοίγεται για να γίνει η υπέρβαση και επιτευχθεί η έξοδος από την 

ύφεση. 

5. Πρώτο καθοριστικό βήμα είναι το κλείσιμο της τρέχουσας αξιολόγησης.  Να 

ολοκληρωθεί τάχιστα αυτός ο νέος κύκλος «εξωτερικής» διαπραγμάτευσης με τους 

εταίρους, με τρόπο θετικό και εμφατικό, ώστε να γυρίσουμε επιτέλους σελίδα και να 

εστιάσουμε στην κρίσιμη εσωτερική ανασύνταξη. Οι αλλεπάλληλοι κύκλοι 

«διαπραγματεύσεων» στο εξωτερικό της χώρας, δρουν παραλυτικά και ανασταλτικά για 

την οικονομία, αποπροσανατολίζουν και αναβάλλουν διαρκώς την πολύ κρίσιμη και 

απολύτως επιβεβλημένη εσωτερική δουλειά και έργο που πρέπει να γίνει. 

6. Είναι επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί και να ανασυγκροτηθεί η παραγωγικότητα. Να 

διευκολυνθεί και να τονωθεί η επιχειρηματικότητα μέσα σε ένα εγγυημένα σταθερό 

πλαίσιο και με κανόνες του παιχνιδιού με ξεκάθαρους και κοινούς για όλους στο 

παιχνίδι.  

7. Για να ευδοκιμήσει και πάλι η ιδιωτική πρωτοβουλία και το ελληνικό «επιχειρείν» είναι 

αναγκαίο να υπάρξει ένας ορίζοντας συνέπειας και συνέχειας στο κράτος και στη 
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διακυβέρνηση του τόπου, με σταθερό φορολογικό και νομικό πλαίσιο, ώστε ο 

επιχειρηματίας να σχεδιάσει, να αποτολμήσει, να δημιουργήσει και να αναπτυχθεί. 

 

8. Παράλληλα, εξίσου θεμελιώδες είναι να αποσαφηνιστεί και προς την κοινωνία ποια είναι 

η θέση της επιχειρηματικότητας και ποια είναι η δυνητική προσφορά της και ο ρόλος 

της προς το κοινωνικό σύνολο και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και 

κοινωνικής προόδου.  

 

Είναι κρίσιμο δηλαδή να αποκατασταθεί πλήρως η έννοια και η εικόνα της 

επιχειρηματικότητας που για κάποιο παράδοξο λόγο παραμένει παρεξηγημένη και 

διαστρεβλωμένη στα μάτια πολλών συμπολιτών μας. 

 

Προφανώς υπήρξε και υπάρχει ακόμη και η κρατικοδίαιτη και η παρασιτική 

επιχειρηματικότητα, όπως και πολλά παραδείγματα προς αποφυγήν σε σχεδόν όλους 

τους κλάδους. Αυτές όμως οι περιπτώσεις αποτελούν εξαιρέσεις και όχι τον κανόνα. 

 

Για αυτό και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέουμε την κακή επιχειρηματικότητα 

με την υγιή που συνδέεται με την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, την παραγωγή πλούτου, την παραγωγή νέας φορολογικής ύλης, την 

καινοτομία, την παραγωγικότητα και πολύ συχνά την εξωστρέφεια και τη θετική 

προβολή της χώρας στο εξωτερικό. 

 

9. Ας σταθούμε όμως λίγο περισσότερο στο θέμα της ανεργίας, που θεωρώ τη μείζονα 

εθνική προτεραιότητα - άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα. Στη χώρα 

μας ένας στους τέσσερις πολίτες δεν βρίσκει εργασία, ενώ στους νέους, ένας στους 

δύο. Για τις γυναίκες τα στοιχεία είναι ακόμη πιο αποθαρρυντικά και συνολικά 1.2 

εκατομμύρια συμπολίτες μας αναζητούν δουλειά. Το πρόβλημα της ανεργίας είναι 

θεμελιώδες, κυρίαρχο κοινωνικό ζήτημα, και επηρεάζει συνολικά την οικονομία με 

αποφασιστικό τρόπο.  

 

Για την ανάσχεση της ανεργίας προβάλλεται ως γιατρικό οι ξένες επενδύσεις. Και 

πράγματι υπ’ αυτήν την έννοια όλες οι ξένες άμεσες επενδύσεις που θα δημιουργήσουν 

θέσεις εργασίας είναι καλοδεχούμενες. Δεν θα πρέπει όμως να υποτιμούμε τον ρόλο και 

την κρισιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θυμίζω πως το κλειδί για την εργασία «κρατούν» οι περίπου 

600 χιλιάδες ελληνικές Επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, που εάν δημιουργούσαν από μία 

θέση εργασίας η καθεμία, δηλαδή 600.000 θέσεις εργασίας ο χάρτης της εργασίας θα 

άλλαζε δραστικά. Δηλαδή με μια πολιτική στήριξης της επιχειρηματικότητας θα 
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μπορούσαμε επί της ουσίας να δημιουργήσουμε σχεδόν άλλο ένα Δημόσιο που δεν θα 

επιβαρύνει καθόλου το δημόσιο αλλά αντίθετα θα αποτελέσει τον κορμό της ανάπτυξης. 

 

Εμείς στην ΕΕΝΕ πιστεύουμε γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στις παρούσες συνθήκες, 

ότι μόνο η ιδιωτική πρωτοβουλία και ο ιδιωτικός τομέας έχουν τη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν τις αναγκαίες θέσεις εργασίας και να προσφέρουν παραγωγική 

απασχόληση και προοπτική στους συμπολίτες. Δεδομένης της δημοσιονομικής ασφυξίας 

είναι όσο ποτέ κρίσιμο να σταθεροποιηθεί, να βελτιωθεί και να γίνει συνολικά 

ευνοϊκότερο το πλαίσιο για τον έλληνα επιχειρηματία και το ελληνικό επιχειρήν.  

 

10. Για να μπούμε σε θετική τροχιά δημιουργίας και ανασύνταξης πρέπει επίσης να 

αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη η οποία έχει πλέον 

διαρραγεί ολοκληρωτικά. Χρειάζεται να αρθεί η καχυποψία, να εγκαθιδρυθεί η έννοια 

της αμοιβαιότητας στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του κράτους προς τους 

πολίτες, να υπάρξει ουσιαστική επικοινωνία και αντίληψη των καίριων προβλημάτων και 

προκλήσεων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον εάν  υπάρξουν ρεαλιστικές προτάσεις και 

λύσεις που να είναι δίκαιες, βιώσιμες και αμοιβαία επωφελείς. 

 

Μεταξύ άλλων πρέπει να αποκατασταθεί το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και 

ανάγκης αναλογικής συμμετοχής όλων στην προσαρμογή. Είναι αδιαμφησβήτητο 

γεγονός πως ο κόσμος των επιχειρήσεων έχει πληγεί δυσανάλογα σε αυτή την 

προσπάθεια με αντίθετα αποτελέσματα από τους αρχικούς στόχους – απόρροια του 

λάθος μείγματος πολιτικής που μας υπεβλήθη, όπως άλλωστε αναδείξαμε στις 

προηγούμενες Διασκέψεις. Πάνω από 230.000 επιχειρήσεις έχουν κλείσει και συνολικά 

έχει συρρικνωθεί επικίνδυνα ο παραγωγικός τομέας. 

 

Παράλληλα αν δεν διευρυνθεί άμεσα η φορολογική βάση και δεν λυθεί αποφασιστικά το 

«φλέγον» ζήτημα του ασφαλιστικού είναι αβέβαιο πόσο θα συνεχίσουν να αντέχουν και 

να έχουν φοροδοτική ικανότητα οι υπεύθυνοι εκείνοι πολίτες και επιχειρήσεις που 

επωμίζονται μέχρι σήμερα δυσανάλογα βάρη. 

 

11. Όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, το μείγμα πολιτικής που έχει ακολουθηθεί 

είναι ετεροβαρές και δεν εξασφαλίζει από μόνο του προοπτική. Και πρωτίστως η εμμονή 

με την εξαντλητική λιτότητα που πνίγει την οικονομία και τον επιχειρηματικό κόσμο. 

Παράλληλα, η βαρύτατη και διαρκώς κλιμακούμενη φορολογία, η μεταβλητότητα του 

θεσμικού πλαισίου και ταυτοχρόνως η καθυστέρηση των απαιτούμενων δομικών 

μεταρρυθμίσεων αναστέλλουν επενδύσεις και παρατείνουν την αστάθεια. Είναι 

εντυπωσιακό πως τις περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται, δείχνει να 

μην αγκαλιάζει κανείς ούτε στην πολιτική, ούτε στην κοινωνία, και ουσιαστικά μένουν 

ορφανές αφού κανείς δεν τις υιοθετεί και υπερασπίζεται. 
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12. Όμως αυτός ο φαύλος κύκλος έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει φυγή κεφαλαίων, 

απώλεια του ικανότερου ανθρώπινου δυναμικού και να οδηγεί ολοένα και περισσότερες 

ελληνικές επιχειρήσεις εκτός της χώρας σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με πιο φιλόξενο 

και σταθερό πλαίσιο. Δηλαδή η συνέχιση αυτού του αδιέξοδου μείγματος πολιτικής με 

έμφαση στην διαρκή αύξηση των άμεσων και των έμμεσων φόρων κυοφορεί τον 

κίνδυνο να επιταχυνθεί ο αφελληνισμός ή το κλείσιμο μεγάλων ελληνικών 

επιχειρήσεων. Παραπάνω από 200.000 νέοι, ικανοί και παραγωγικοί Έλληνες έχουν 

φύγει από τη χώρα από την αρχή της κρίσης. Συνολικά πρέπει όχι μόνο να ανακόψουμε 

αλλά και να αντιστρέψουμε αυτές τις εκροές, έτσι ώστε, ταλέντο, επιχειρήσεις και 

καταθέσεις να επιστρέψουν στη χώρα μας και να ενδυναμώσουν την οικονομία και να 

ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης. 

13. Κάποτε επικρατούσε το ρητό πως η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Η προσωπική μου άποψη 

είναι ότι η Ελλάδα ανήκει εκεί που είναι το συμφέρον της και στην δεδομένη χρονική 

συγκυρία, εμείς στην ΕΕΝΕ πιστεύουμε πως το συμφέρον της χώρας είναι στην καρδιά 

της Ευρώπης και στο στενό πυρήνα του ευρώ. Η Ελλάδα πρέπει να είναι στην πρώτη 

γραμμή της περαιτέρω Ευρωπαϊκής ενοποίησης γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την 

οικονομική και εξωτερική μας ασφάλεια, την προσέλκυση επενδύσεων, τον 

επαναπατρισμό κεφαλαίων, τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και την 

ανάσχεση της ανεργίας και τη συνολική επανεκκίνηση της οικονομίας. 

14. Οι Έλληνες επιχειρηματίες αλλά και συνολικά ο τόπος αναμένουμε ένα εθνικό σχέδιο 

μακράς πνοής, μια εθνική στρατηγική, που θα δώσει πραγματική προοπτική και 

δυναμική ανάπτυξης. Δηλώνουμε έτοιμοι να επωμιστούμε το βάρος που μας αναλογεί 

με πρωτοβουλίες, ανάληψη ρίσκου και παραγωγικές επενδύσεις. Πρωτίστως όμως, την 

εθνική αυτή προσπάθεια θα πρέπει να την υιοθετήσει, να την υπηρετήσει και να την 

υπερασπίσει με συνέπεια και συνέχεια το σύνολο του πολιτικού συστήματος. 

 

Αγαπητοί καλεσμένοι και φίλοι, 

15. Παρότι στα μέλη μας συγκαταλέγονται επιχειρηματίες με εξαιρετικά πτυχία, ισχυρό 

ακαδημαϊκό «background» και κατάρτιση, η ουσιαστική μας συμβολή στο δημόσιο 

διάλογο είναι πως οι προτάσεις και οι θέσεις που καταθέτουμε δεν είναι θεωρητικές, 

αλλά πηγάζουν από την καθημερινότητα, την τριβή μας με τις προκλήσεις της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας και του χώρου εργασίας γιατί πέραν από επιχειρηματίες 

είμαστε και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Είμαστε δηλαδή μέσα στη ζωή, στην πραγματική 

οικονομία, με το βασικό κομμάτι των εργασιών μας στην Ελλάδα και αγωνιούμε 

ειλικρινά για το μέλλον της χώρας και την προοπτική των παιδιών μας σε αυτή. 

16. Οι περισσότεροι από εμάς επενδύουμε έμπρακτα στις δυνατότητες και την προοπτική 

του τόπου, μέσα στην κρίση συνεχίζουμε να επενδύουμε και να παλεύουμε για την 

ανάκαμψη βελτιώνοντας τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, αλλά και με αυξημένη 

κοινωνική συνείδηση, ευθύνη και αλληλεγγύη στην χειμαζόμενη από την κρίση 

ελληνική κοινωνία.  
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17. Στις προτάσεις μας όπως θα σας εξηγήσει αμέσως μετά και ο αντιπρόεδρος της Ένωσής 

μας, ο κ. Χατζημηνάς, δίνουμε έμφαση σε μέτρα που θα αποδώσουν άμεσα και θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη χωρίς παράλληλα να θέσουν σε κίνδυνο τα φορολογικά 

έσοδα. 

 

Πιστεύουμε απόλυτα ότι η συνολική πρόοδος του τόπου και της κοινωνίας είναι 

συνυφασμένη με την επιχειρηματική και προσωπική μας ευημερία και πρόοδο. Για 

αυτήν αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.  

 

Ορισμένες φορές σκέφτομαι ένα αγγλοσαξονικό ρητό που λέει πως για να δεις το 

ουράνιο τόξο πρέπει να υπομείνεις τη βροχή. Ε λοιπόν στην Ελλάδα έξι χρόνια τώρα 

υπομένουμε την «βροχή» και νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να δούμε και το ουράνιο 

τόξο. 

 

Σας ευχαριστώ και πάλι όλους πολύ. 

 

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι όλους όσους είστε εδώ σήμερα, τους 

μεγάλους μας χορηγούς Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, 

τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρικού και τα μέλη της ΕΕΝΕ για τη σημαντική στήριξή 

τους στην προσπάθειά μας  

Σας ευχαριστώ  


