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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ομιλία ηοσ προέδροσ ηης ΚΔΔ & ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνοσ Μίταλοσ,
με θέμα: «Η επόμενη ημέπα για την ελληνική οικονομία:
η ππόκληση τηρ ανάπτςξηρ και ο πόλορ τηρ επισειπηματικότηταρ»
«Κπξίεο θαη Κχξηνη,
Έρεη ζπκπιεξσζεί ήδε ην πξψην ηξίκελν κηαο ρξνληάο πνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζεη
νξφζεκν ζηελ πνξεία εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Σχκθσλα κε αλαιχζεηο, κέρξη ην ηέινο
ηνπ 2014 ε ειιεληθή νηθνλνκία κπνξεί λα εκθαλίζεη ζεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο,
κεηά απφ 6 ζπλερή έηε χθεζεο. Πξνζσπηθά πηζηεχσ φηη ε εθηίκεζε απηή παξακέλεη
αξθεηά θηιφδνμε. Καλείο, σζηφζν, δελ ακθηζβεηεί φηη νη πξνυπνζέζεηο γηα
επηζηξνθή ζηελ αλάπηπμε είλαη αηζζεηά θαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο
ρξνληέο.
Η πξφζθαηε επηηπρεκέλε έθδνζε νκνιφγνπ απφ ην ειιεληθφ δεκφζην ζεκαηνδφηεζε
ηελ επηζηξνθή ηεο Διιάδαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, γηα πξψηε θνξά κεηά ην 2010.
Έδσζε έλα ηζρπξφ κήλπκα εκπηζηνζχλεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη άλνημε
νπζηαζηηθά ην δξφκν γηα ηε ζηαδηαθή απνθαηάζηαζε ηεο ξνήο θεθαιαίσλ πξνο ηε
ρψξα, ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηεο. Ήηαλ έλα βήκα ζεκαληηθφ, ζην νπνίν ε
ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα πξνζέβιεπε, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλάθακςε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επφκελεο εκέξαο.
Η επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, πνπ επηβεβαηψζεθε πξφζθαηα θαη επηζήκσο
απφ ηελ Eurostat, είλαη επίζεο κηα ζεκαληηθή ζεηηθή εμέιημε, ζηελ πξνζπάζεηα λα
μαλαζηαζεί ε ρψξα ζηα πφδηα ηεο. Απνηειεί ην «εηζηηήξην» γηα λα αλνίμεη ε
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ πεξαηηέξσ ειάθξπλζε ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο, ζε εθαξκνγή
ησλ απνθάζεσλ ηνπ Eurogroup ηεο 27 Ννεκβξίνπ 2012.
Η Διιάδα νθείιεη ζήκεξα λα δηαπξαγκαηεπζεί κε φπιν ηελ εληζρπκέλε αμηνπηζηία
πνπ ηεο δίλνπλ νη ζεηηθέο επηδφζεηο ζην δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν. Οθείιεη λα
αληηκεησπίζεη ηνπο δαλεηζηέο ηεο κε ην θεθάιη ςειά, φρη φκσο σο «θακηθάδη» ηεο
επξσδψλεο, αιιά σο κηα ρψξα πνπ πάιεςε ζθιεξά γηα λα δηαζθαιίζεη ηε ζέζε θαη ην
κέιινλ ηεο ζην θνηλφ λφκηζκα. Ωο κηα ρψξα ηεο νπνίαο νη πνιίηεο, αθφκα θαη ζηηο πην
ζθνηεηλέο κέξεο ηεο θξίζεο, δελ έπαςαλ πνηέ λα πηζηεχνπλ φηη ε ζέζε ηνπο είλαη
εληφο θαη φρη εθηφο ηεο ελσκέλεο Δπξψπεο.
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Δίλαη, απφ ηελ άιιε, θαζήθνλ ησλ εηαίξσλ καο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηθέο ηνπο
δεζκεχζεηο, αθήλνληαο ζηελ άθξε ηηο φπνηεο άιιεο πνιηηηθέο θαη πξνεθινγηθέο
ζθνπηκφηεηεο.
Όζν θη αλ θαλείο αλαγλσξίδεη ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη, ε πξαγκαηηθφηεηα
παξακέλεη ζθιεξή. Τα πξνεγνχκελα 4 ρξφληα, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζπξξηθλψζεθε
θαηά 25%, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ κεηψζεθε θαηά 35%. Δθαηνληάδεο
ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο έθιεηζαλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξεο ζπξξηθλψζεθαλ. Η αλεξγία
έθζαζε ζην 27%. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ μεπεξλά ζήκεξα ην 1.350.000. Καη απφ
απηνχο νη 850.000 «δεκηνπξγήζεθαλ» ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα.
Σήκεξα, επνκέλσο, ην δεηνχκελν είλαη ζαθέο: είλαη απηφ πνπ εκείο – σο
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα – δεηάκε απφ ηελ αξρή: ε κεηαηφπηζε ηεο νηθνλνκηθήο
πνιηηηθήο απφ ην δφγκα ηεο ζθιεξήο ιηηφηεηαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ. Η
δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή πνπ έρεη επηηεπρζεί, έρεη ζηεξηρζεί θαηά 60% ζηελ
αχμεζε ηεο θνξνινγίαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηή ε επηινγή δελ κπνξεί λα είλαη
δηαηεξήζηκε ζην επφκελν δηάζηεκα. Γελ κπνξεί λα είλαη βηψζηκν καθξνπξφζεζκα
έλα πξσηνγελέο πιεφλαζκα πνπ ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε πνιηηηθέο ιηηφηεηαο θαη
εμνλησηηθήο θνξνιφγεζεο. Φξεηάδεηαη άκεζα ψζεζε ζηελ αλάπηπμε, κε γελλαίεο
πνιηηηθέο γηα ηε ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Η Διιάδα βξίζθεηαη ζήκεξα κεηέσξε, αλάκεζα ζην ρζεο θαη ζην αχξην. Αλάκεζα
ζηα εξείπηα ελφο ζαζξνχ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ θαηέξξεπζε κε πάηαγν θαη ζηα
ζεκέιηα ελφο λένπ, βηψζηκνπ ππνδείγκαηνο. Βξίζθεηαη κεηέσξε αλάκεζα ζε
θαηεζηεκέλεο λννηξνπίεο θαη ηδενιεςίεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζηελ αλάδεημε κηαο
λέαο, πγηνχο θνπιηνχξαο φζνλ αθνξά ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηηο έλλνηεο ηεο
αηνκηθήο θαη ζπιινγηθήο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο.
Οη ξίδεο ηεο θξίζεο έρνπλ γίλεη πιένλ ιίγν-πνιχ γλσζηέο ζε φινπο. Ωο θνηλσλία,
πηνζεηήζακε κηα θηινζνθία πνπ ερζξεχεηαη ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη ελνρνπνηεί
ηελ επηδίσμε ηνπ θέξδνπο. Δξκελεχνληαο ζηξεβιά ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, αλαδείμακε ην θξάηνο ζε επηρεηξεκαηία, αιιά θαη ζε απφιπην ξπζκηζηή
θάζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δηαησλίδνληαο ην θαζεζηψο ησλ πειαηεηαθψλ
ζρέζεσλ θαη αλνίγνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξνπο δξφκνπο γηα ηε δηαθζνξά.
Γεκηνπξγήζακε έλα ζχζηεκα πνπ απνζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάιεςε
ξίζθνπ. Έλα ζχζηεκα πνπ δηαξθψο έβξηζθε ηξφπνπο γηα λα ηηκσξεί ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα: κέζσ ηεο πςειήο θνξνινγίαο, ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ησλ
θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ, ησλ πεξηνξηζκψλ ζηηο αγνξέο, ηνπ αλειαζηηθνχ θαζεζηψηνο
εξγαζίαο.
Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, φηαλ ε Διιάδα ζρεδίαδε ηελ έληαμή ηεο ΟΝΔ,
γλσξίδακε φηη ε ρψξα καο ζα έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο
κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ζα δηαζθάιηδαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, φηαλ ζα έραλε ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί απηφλνκα λνκηζκαηηθή πνιηηηθή.
Οη ζπδεηήζεηο έκεηλαλ ζπδεηήζεηο. Κάπνηεο ειάρηζηεο κεηαξξπζκηζηηθέο
πξνζπάζεηεο, είηε έκεηλαλ ζηε κέζε είηε απνζχξζεθαλ κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο,
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απφ θφβν γηα ην πνιηηηθφ θφζηνο. Σηα θξίζηκα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ πηνζέηεζε ηνπ
επξψ, ε ρψξα καο επσθειήζεθε απιψο απφ ηα ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ θαη ηνπο
πφξνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ, γηα λα ρηίζεη κηα αλάπηπμε πξνζαλαηνιηζκέλε
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ θαηαλάισζε. Η θαηαλάισζε, ηξνθνδνηνχκελε απφ θζελφ
δαλεηζκφ, ήηαλ απηή πνπ δεκηνχξγεζε ην 97% ηεο ζσξεπηηθήο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηεο
ρψξαο, απφ ην 2000 κέρξη θαη ην 2008, ελψ ε παξαγσγηθή βάζε ηεο νηθνλνκίαο
ζπλέρηδε λα θζίλεη, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ερζξηθφ γηα ηηο επελδχζεηο.
Καηαιήμακε λα δαλεηδφκαζηε φιν θαη πεξηζζφηεξα, γηα λα εληζρχνπκε ην εκπνξηθφ
ηζνδχγην άιισλ ρσξψλ. Γηα λα ζηεξίδνπκε επελδχζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο εθηφο
Διιάδαο. Απηφ πνπ νπζηαζηηθά ζπλέβαηλε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ φηη ην θξάηνο
κνίξαδε αθεηδψο ρξήκαηα, ηα νπνία έθαλαλ κεξηθνχο θχθινπο ζηελ εγρψξηα αγνξά
θαη κεηά έθεπγαλ ζην εμσηεξηθφ. Τν κνληέιν απηφ θαηάξξεπζε, φηαλ ηειείσζαλ ηα
δαλεηθά.
Γη’ απηφ θαη ζήκεξα, φιεο νη ειπίδεο αλάθακςεο ζηεξίδνληαη ζηελ αλάδεημε ελφο
λένπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο, κε θηλεηήξην δχλακε ηελ παξαγσγή, ηελ
εμσζηξέθεηα, ηηο επελδχζεηο. Κη εδψ ζα πξέπεη λα γίλεη κηα απαξαίηεηε δηεπθξίληζε:
Η έμνδνο απφ ηελ θξίζε δελ ζεκαίλεη επηζηξνθή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ βηψζακε
ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Γελ κπνξνχκε θαη δελ πξέπεη λα γπξίζνπκε πίζσ. Γελ είλαη
ην δεηνχκελν λα καο δαλείζνπλ πεξηζζφηεξα νη εηαίξνη καο, γηα λα
«θνπθνπιψζνπκε» μαλά ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο νηθνλνκίαο καο. Γελ είλαη ην
δεηνχκελν λα μαλαβγεί ην θξάηνο ζηηο αγνξέο θαη λα βξεη δαλεηθά, γηα λα αξρίζνπκε,
φπσο παιηά, λα θαηαλαιψλνπκε απηά πνπ παξάγνπλ άιινη.
Τν δεηνχκελν είλαη λα αξρίζνπκε λα δεκηνπξγνχκε εκείο ηνλ εζληθφ πινχην πνπ
ρξεηάδεηαη, γηα λα απνθαηαζηαζεί ζηαδηαθά ην βηνηηθφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο. Κη απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν αλ θαηαθέξνπκε λα παξάγνπκε
πεξηζζφηεξα, θαιχηεξα, δηεζλψο εκπνξεχζηκα θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη
ππεξεζίεο. Αλ θαηαθέξνπκε λα απμήζνπκε ηα έζνδα ηεο ρψξαο, φρη κέζα απφ ην
δαλεηζκφ, αιιά κέζα απφ ηηο εμαγσγέο. Αλ θαηαθέξνπκε λα αμηνπνηήζνπκε θαιχηεξα
ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ καο, γηα λα πξνζειθχζνπκε λέεο παξαγσγηθέο
επελδχζεηο, λα δεκηνπξγήζνπκε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
Απηή είλαη ε κεγάιε εζληθή πξφθιεζε γηα ηα επφκελα ρξφληα. Καη απαηηεί
απνθαζηζηηθέο πνιηηηθέο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο. Καη’ αξρήλ, ζηελ
απνθαηάζηαζε ηεο ξνήο θεθαιαίσλ θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο, ην νπνίν εμαθνινπζεί λα
πξνθαιεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Τν ηειεπηαίν
δηάζηεκα έρνπλ ππάξμεη αξθεηά ζεηηθά κελχκαηα, ζρεηηθά κε ηελ επηζηξνθή ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ. Η επηηάρπλζε
ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ηξαπεδηθή ελνπνίεζε ζε επίπεδν Δπξσδψλεο, κπνξεί λα
ζπκβάιεη ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ξεπζηφηεηαο, φρη κφλν ζηελ Διιάδα
αιιά θαη γεληθφηεξα ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ.
Σην κεηαμχ, φκσο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ ρξεκαηνδνηηθψλ
εξγαιείσλ θαη αλάπηπμε λέσλ, ηα νπνία ζα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξεο
αλάγθεο θαη ηα κεγέζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Θα πξέπεη, πάλσ απφ φια,
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λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε λέα αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο δελ κπνξεί λα
πξνρσξήζεη, ρσξίο ηζρπξέο θαη πγηείο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο. Γη’ απηφ θαη είλαη
ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ – ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ λένπ ΔΣΠΑ – λα δνζεί
πξνηεξαηφηεηα ζε δξάζεηο πνπ ελδπλακψλνπλ ηε κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα
θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα.
Δίλαη επίζεο απαξαίηεηνο έλαο νινθιεξσκέλνο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο ζα
θαηεπζχλεη επξσπατθνχο θαη εζληθνχο πφξνπο ζε ηνκείο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία
γηα ηελ νηθνλνκία: Αλάκεζά ηνπο είλαη…
- ε ελέξγεηα, κε έκθαζε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο.
- ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε έκθαζε ζε θιάδνπο φπσο ε νηθνινγηθή
δηαρείξηζε απνβιήησλ, ε παξαγσγή νηθνινγηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ε
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ
- ε παξαγσγή, ε κεηαπνίεζε θαη νη εμαγσγέο πςειήο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ
- ν ηνπξηζκφο, κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ φπσο ν ηνπξηζκφο επεμίαο
- ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην θαη ηα logistics.
- Η λαπηηιία, κε ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ
- Οη ηρζπνθαιιηέξγεηεο
- Η παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο γηα ηελ Τξίηε ειηθία θαη ηνπο ρξφληα αζζελείο
Όινη απηνί νη θιάδνη – θαη πνιινί άιινη αθφκα – κπνξνχλ λα παξέρνπλ γφληκν πεδίν
αλάπηπμεο γηα πθηζηάκελεο, αιιά θαη γηα λέεο επηρεηξήζεηο. Σε απηφ ην πιαίζην είλαη
θξίζηκεο ζεκαζίαο ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηνπ λένπ ΔΣΠΑ. Καη ζεσξψ ηδηαίηεξα
ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ζηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, νη Πεξηθέξεηεο ζα έρνπλ
αλαβαζκηζκέλν ξφιν. Καη θάζε κηα ζα κπνξεί λα θαηαξηίζεη ην δηθφ ηεο,
πνιπηνκεαθφ θαη πνιπηακεηαθφ, Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, ψζηε λα πξνσζεί
νινθιεξσκέλεο ηνπηθέο παξεκβάζεηο. Δίλαη κηα επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα πάεη
ρακέλε. Καη κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε ζπλεξγαζία θαη ζπλέλσζε δπλάκεσλ φισλ ησλ
παξαγσγηθψλ θνξέσλ θάζε πεξηνρήο.
Ταπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα δείμεη κεγαιχηεξε απνθαζηζηηθφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πξνψζεζε κεηαξξπζκίζεσλ πνπ βειηηψλνπλ ην
επηρεηξεκαηηθφ θαη επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. Καη απηέο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ
απνκάθξπλζε ξπζκηζηηθψλ εκπνδίσλ ζηνλ αληαγσληζκφ. Φξεηάδνληαη αθφκε ξηδηθέο
ηνκέο θαη βειηηψζεηο ζε δχν ζεκαληηθνχο ηνκείο:
Πξψηνλ, ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απηφ δελ
ζπληζηά πξνυπφζεζε κφλν γηα ηε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, αιιά θαη γηα ηε
βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηελ άξζε αληηθηλήηξσλ ζηηο
επελδχζεηο, γηα ηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. Γπζηπρψο, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ην
κφλν πνπ απαζρφιεζε ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ήηαλ ην δεκνζηνλνκηθφ κέξνο ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη ε αλάγθε γηα πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε
ηελ «εχθνιε» ιχζε ηεο ηζνπέδσζεο ησλ ακνηβψλ. Η δηαξζξσηηθή κεηαξξχζκηζε δελ
πήγε νχηε έλα βήκα πην πέξα απφ ηελ αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ηερλαζκάησλ θαη
δηθαηνινγηψλ, πξηλ απφ θάζε επίζθεςε ηεο ηξφηθαο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ λα
θαηαιήμνπκε ζε κηα δεκφζηα δηνίθεζε κε ην ίδην ηεξάζηην κέγεζνο, κε ηηο ίδηεο
δνκηθέο αδπλακίεο, αιιά κε νηθνλνκηθά εμαζιησκέλνπο ππαιιήινπο.
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Γεχηεξν κεγάιν δεηνχκελν είλαη ε βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο. Τν
πξφβιεκα δελ αθνξά κφλν ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη αλ θαη
θηλνχληαη θνληά ζην κέζν φξν ηεο επξσδψλεο, παξακέλνπλ ηδηαίηεξα πςεινί ζε
ζρέζε κε γεηηνληθέο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο, φπσο ε Βνπιγαξία θαη ε Τνπξθία. Τν
πξφβιεκα αθνξά θπξίσο ζηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ αζηάζεηα, ε νπνία δεκηνπξγεί
ην ιεγφκελν θνξνινγηθφ ξίζθν. Δίλαη γλσζηφ φηη θάζε επηρείξεζε θαηαξηίδεη ζρέδηα
θαη πξνυπνινγηζκνχο κε νξίδνληα απφ 2 έσο θαη 10 ρξφληα. Απηφ είλαη αδχλαηνλ λα
γίλεη, φηαλ νη θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο αιιάδνπλ δηαξθψο.
Θα ξσηήζεη βεβαίσο θαλείο: δελ έρεη βειηησζεί ηίπνηε ηα ηειεπηαία ρξφληα; Ναη,
ππήξμαλ θαη ζεηηθά βήκαηα. Σχκθσλα κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηεο Παγθφζκηαο
Τξάπεδαο, ε νπνία αμηνινγεί ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θάζε ρψξαο, ε Διιάδα
πξαγκαηνπνίεζε έλα άικα 110 ζέζεσλ, ζηνλ ηνκέα ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο ίδξπζεο
λέσλ επηρεηξήζεσλ. Πνπ νθείιεηαη απηή ε βειηίσζε; Οθείιεηαη θπξίσο ζε
κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ε θαηάξγεζε νπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ
ίδξπζε Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο θαη Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Δηαηξείαο,
ε ξχζκηζε γηα ηα πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά, αιιά ε απινπνίεζε κηαο ζεηξάο
άιισλ δηαδηθαζηψλ. Σεκαληηθφ νξφζεκν απνηειεί ε ελεξγνπνίεζε ηεο Υπεξεζίαο
Μηαο Σηάζεο, γηα ηε ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ – αιιά θαη ηνπ Γεληθνχ Δκπνξηθνχ
Μεηξψνπ. Πξφθεηηαη γηα δνκέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη ιεηηνπξγνχλ κε θαζνξηζηηθή
ζπκβνιή ησλ Δπηκειεηεξίσλ, απνδεηθλχνληαο ην ξφιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ν ζεζκφο
απηφο ζηελ πνξεία αιιαγήο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ππνδείγκαηνο ηεο ρψξαο.
Κη εδψ ζα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κηα παξέλζεζε, φζνλ αθνξά ηελ επίζεζε πνπ
δέρεηαη ηειεπηαία ν Δπηκειεηεξηαθφο ζεζκφο. Η ξχζκηζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο
ππνρξεσηηθήο εγγξαθήο ζηα Δπηκειεηήξηα απφ ην 2015 είλαη ην επηζηέγαζκα ελφο
ηδηφηππνπ δησγκνχ, πνπ έρεη μεθηλήζεη εδψ θαη κηα ηεηξαεηία πεξίπνπ, κε ηα ζρέδηα
πεξί ππνρξεσηηθψλ ζπλελψζεσλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Η εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο
ξχζκηζεο ηζνδπλακεί ζηελ νπζία κε «ινπθέην» γηα ηα Δπηκειεηήξηα, δεδνκέλνπ φηη
δελ επηδνηνχληαη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ
ηνπο αλαγθψλ θαιχπηεηαη απφ ηηο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπο. Δάλ ζηεξεζνχλ ηε
κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ηνπο, ηα Δπηκειεηήξηα ζα θιείζνπλ. Ωζηφζν, νη ππεξεζίεο
πνπ πξνζθέξνπλ ζηα κέιε ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα θαηαξγεζνχλ.
Καηά ζπλέπεηα, θάπνηνο θνξέαο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δάλ,
κε άιια ιφγηα ηα Δπηκειεηήξηα εθιείςνπλ κε ηε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή, ζα πξέπεη
νπζηαζηηθά λα «επαληδξπζνχλ» ηελ επφκελε εκέξα, σο θξαηηθνί θνξείο, νη νπνίνη ζα
επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. Δπνκέλσο, ζα ππάξμεη ζηελ πεξίπησζε
απηή πξφζζεην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, ελψ ην φθεινο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ ζα είλαη – ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε – ακειεηέν.
Καλείο δελ αξλείηαη ηελ αλάγθε αλακφξθσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηκειεηεξίσλ,
ψζηε νη ππεξεζίεο ηνπο λα πξνζαξκνζηνχλ αθφκε θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο
θαη ησλ κειψλ ηνπο. Γη’ απηφ, άιισζηε, ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ έρεη
μεθηλήζεη ηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλεο πξφηαζεο, γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ.
Όκσο, ζα είλαη ηξαγηθφ ιάζνο λα πξνρσξήζεη ε θπβέξλεζε ζηελ εθαξκνγή κηαο
ξχζκηζεο, ε νπνία ζα ζεκάλεη ην ζάλαην ελφο ζεζκνχ πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα
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απνδείμεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Δίλαη επνκέλσο αλάγθε λα
ππάξμεη άκεζα απφζπξζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ.
Οη αξκφδηνη ππνπξγνί αξλνχληαη κέρξη ηψξα, έμσ απφ θάζε δεκνθξαηηθή θαη
θνηλνβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, λα εληάμνπλ ζε λνκνζρέδηα ηε ζρεηηθή ηξνπνινγία πνπ
έρνπλ ππνγξάςεη 185 εθιεγκέλνη εθπξφζσπνη ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Δκείο παξ’ φια
απηά δελ θαηαζέηνπκε ηα φπια. Θα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηε κάρε, γηα ηε ζσηεξία
ηνπ επηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, πνπ απνηειεί ηε θσλή ησλ επηρεηξήζεσλ αλά ηελ
επηθξάηεηα. Καη ζα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηε κάρε, αλαβαζκίδνληαο δηαξθψο ηηο
ππεξεζίεο θαη ηε ζηήξημε πνπ παξέρνπκε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Σηε δηάξθεηα απηήο ηεο νκηιίαο, πξνζπάζεζα λα πξνζδηνξίζσ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο
κε ηηο νπνίεο ζα βξεζνχκε αληηκέησπνη, ζηελ πνξεία πξνο ηελ επφκελε εκέξα ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηήξηζαλ ην ρζεο, παξά ηα
εκπφδηα πνπ επηβαξχλνπλ ην ζήκεξα, πηζηεχσ φηη ην αχξην κπνξεί λα είλαη θαιχηεξν.
Τν αλ ηειηθά ζα θαηαθέξνπκε λα θεξδίζνπκε απηφ ην ζηνίρεκα, δελ εμαξηάηαη απφ
ηνπο δαλεηζηέο καο. Δμαξηάηαη απφ εκάο. Κη φηαλ ιέσ εκάο, δελ ελλνψ ηε ζεκεξηλή ή
ηελ απξηαλή θπβέξλεζε. Δλλνψ φινπο καο.
Ο ξφινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο δελ κπνξεί λα είλαη πιένλ απηφο ηνπ ζεαηή.
Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα
αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Φξεηάδνληαη φκσο λα απνθηήζνπλ αθφκε πην
δπλαηή θσλή, αθφκε πην απνηειεζκαηηθή εθπξνζψπεζε. Γη’ απηφ θαη –
επαλαιακβάλσ – φηη ζα ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηε κάρε γηα ηε ζσηεξία θαη ηελ
ελίζρπζε ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ Θεζκνχ. Ωο εθπξφζσπνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλφηεηαο, κπνξψ λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ε ρψξα δηαζέηεη δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ
λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ πξφθιεζε ηεο κεηά ηελ θξίζε επνρήο. Γηαζέηεη επηρεηξήζεηο
θαη ζηειέρε κε φξακα, ηαιέλην θαη ηθαλφηεηεο. Γηαζέηεη αλζξψπνπο πνπ κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ηελ πνξεία ζηελ επφκελε εκέξα.
Τψξα είλαη ε ψξα λα δψζνπκε απηή ηελ επθαηξία ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Δίλαη
ε ψξα λα θάλνπκε ην απνθαζηζηηθφ βήκα κπξνζηά.
Σαο επραξηζηψ θαη πάιη γηα ηελ πξφζθιεζε θαη γηα ηελ πξνζνρή ζαο.»
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