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 «Ο ζεζκόο απηόο, δεκηνπξγήζεθε πξηλ από δύν δεθαεηίεο, γηα λα επηβξαβεύζεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία θαη λα αλαδείμεη ηηο αμίεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο: ηελ ηόικε, 

ηε δεκηνπξγηθόηεηα, ην όξακα, ηελ ππεπζπλόηεηα. Τελ ηθαλόηεηα λα θνηηάδεηο 

κπξνζηά, λα αγθαιηάδεηο ην θαηλνύξην, λα πξνζαξκόδεζαη θαη λα εμειίζζεζαη, λα 

αμηνπνηείο, αιιά θαη λα δεκηνπξγείο επθαηξίεο.  

Τα ηειεπηαία ρξόληα νη αμίεο απηέο απέθηεζαλ λόεκα, απνηειώληαο δύλακε 

επηβίσζεο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.  

Δπηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ζηελ θξίζε κε εμσζηξέθεηα θαη επειημία.  

Δπηρεηξήζεηο πνπ ηόικεζαλ λα αλαιάβνπλ λέεο πξσηνβνπιίεο θαη λα δώζνπλ δσή ζε 

λέεο ηδέεο.  

Δπηρεηξήζεηο πνπ δελ έπαςαλ λα ζηεξίδνπλ ηελ εζληθή νηθνλνκία, ηελ απαζρόιεζε 

θαη ηελ θνηλσλία, ζηελ πην δύζθνιε ζηηγκή.  

Δπηρεηξήζεηο πνπ ην ΔΒΔΑ ζηεξίδεη θαη εθπξνζσπεί κε ππεξεθάλεηα θαη επζύλε.  

Θέισ λα ζπγραξώ ζεξκά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ βξαβεύνληαη ζήκεξα, αιιά θαη όιεο 

εθείλεο πνπ καο ηίκεζαλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο, αλαβαζκίδνληαο ην θύξνο ηνπ 

ζεζκνύ θαη «δπζθνιεύνληαο» πξαγκαηηθά ην έξγν ηεο αμηνιόγεζεο.  

Οη ηζηνξίεο επηηπρίαο πνπ βξίζθνληαη πίζσ από θάζε θαηεγνξία βξαβείσλ 

επηβεβαηώλνπλ όηη ε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα έρεη θαη παξόλ θαη κέιινλ. Όηη 

κπνξεί θαη πξέπεη λα γίλεη ε θηλεηήξηνο δύλακε γηα ηε κεηάβαζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ επόκελε εκέξα.  

Οη ζπλζήθεο γηα λα πξνρσξήζεη απηή ε πξνζπάζεηα είλαη ζαθώο θαιύηεξεο, ζε 

ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. 

Τν 2017 ζα έρνπκε γηα κηα αθόκε ρξνληά πξσηνγελέο πιεόλαζκα θαη ζεηηθό ξπζκό 

αλάπηπμεο.  

Η αβεβαηόηεηα ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο ρώξαο καο ζην επξώ, έρεη εθιείςεη. Σεκάδηα 

βειηίσζεο ππάξρνπλ ζε πνιινύο ηνκείο: ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, ζηηο εμαγσγέο 

θαη ζηνλ ηνπξηζκό, ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο.  

Όια απηά ηα θαιά κελύκαηα, δείρλνπλ όηη κπνξνύκε πιένλ λα θνηηάμνπκε κπξνζηά. 

Μπνξνύκε λα ηα θαηαθέξνπκε.  

Γελ κπνξνύλ όκσο από κόλα ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζεηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο 

ζην άκεζν κέιινλ.  



Καη δελ κπνξνύλ, γηαηί εμαθνινπζεί λα ππάξρεη έλα κεγάιν αγθάζη. Η ρακειή 

αληαγσληζηηθόηεηα. 

Η ειιεληθή νηθνλνκία κπνξεί λα έρεη επηηύρεη δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Γελ έρεη 

θαηαθέξεη όκσο λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά βαζηθά δνκηθά ηεο πξνβιήκαηα.  

Πξνβιήκαηα πνπ απνηέιεζαλ ηε ξίδα ηεο θξίζεο θαη πνπ εμαθνινπζνύλ λα 

εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αλάθακςε θαη αλάπηπμε.  

Αλαπνηειεζκαηηθόο θαη δαπαλεξόο δεκόζηνο ηνκέαο. Υςειή θνξνινγία θαη αζηαζέο 

θνξνινγηθό πεξηβάιινλ. Φαώδεο ξπζκηζηηθό πεξηβάιινλ, πνπ γελλά γξαθεηνθξαηία 

θαη δηαθζνξά. Αδπλακία παξαγσγήο θαηλνηνκίαο. Πεξηνξηζκνί πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.   

Πξηλ από ελλέα ζρεδόλ ρξόληα, όινη – εληόο θαη εθηόο Διιάδαο – κηινύζαλ γηα ηελ 

αλάγθε δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνύλ όιεο απηέο 

νη αδπλακίεο.  

Πνπ βξηζθόκαζηε ζήκεξα;  

Η Διιάδα παξακέλεη ζηελ νπξά ησλ δηεζλώλ θαηαηάμεσλ γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Καη κάιηζηα ράλνληαο, αληί λα θεξδίδεη ζέζεηο.  

Σηελ έθζεζε Global Competitiveness Report γηα ην 2017 – 2018, ε ρώξα καο 

θαηαηάζζεηαη 87ε κεηαμύ 137 ρσξώλ, έρνληαο κάιηζηα ππνρσξήζεη θαηά 1 ζέζε ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξαζκέλε ρξνληά.  

Σην δείθηε ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο γηα ηελ επθνιία άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, έραζε επίζεο κηα ζέζε ην 2017. Καηαηάζζεηαη 61ε 

παξνπζηάδνληαο ηε ρεηξόηεξε επίδνζε κεηαμύ ησλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΣΑ. 

Σηελ εηήζηα κειέηε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Fraser γηα ηελ νηθνλνκηθή ειεπζεξία, ε Διιάδα 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 116ε ζέζε αλάκεζα ζε 159 ρώξεο.  

Σηελ έθζεζε ηνπ Οξγαληζκνύ Γηεζλνύο Γηαθάλεηαο, ε ρώξα καο εκθαλίδεηαη λα έρεη 

ππνρσξήζεη θαηά 11 ζέζεηο ην 2016, θαηαιακβάλνληαο ηελ 69ε ζέζε ζηελ θαηάηαμε.  

Οη θαηαηάμεηο απηέο έρνπλ ζεκαζία. Γηαηί απνηππώλνπλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

αζθείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ηηο δπλαηόηεηεο γηα ηελ αλάπηπμή ηεο. 

Καη επηπιένλ απνηεινύλ εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ ζνβαξώλ επελδπηώλ, πξνθεηκέλνπ 

λα αμηνινγήζνπλ θαη λα επηιέμνπλ πξννξηζκνύο γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ.  

Οη απνγνεηεπηηθέο επηδόζεηο ηεο ρώξαο καο ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθόηεηαο, ζε κηα 

πεξίνδν κάιηζηα όπνπ ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη άκεζε αλάγθε από λέα θεθάιαηα, 

επελδύζεηο θαη ζέζεηο εξγαζίαο, δείρλνπλ όηη θάηη γίλεηαη ιάζνο όια απηά ηα ρξόληα.   

Τν ιάζνο είλαη γλσζηό. Καη ε επζύλε γη’ απηό αλήθεη ηόζν ζηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 

όζν θαη ζηνπο δαλεηζηέο.  



Από ηελ αξρή ηεο θξίζεο, αληί λα δνζεί έκθαζε ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, ε ρώξα κπήθε 

ζε κηα κέγγελε ππεξθνξνιόγεζεο θαη ιηηόηεηαο, κε κόλν θξηηήξην ηελ επίηεπμε ησλ 

δεκνζηνλνκηθώλ ζηόρσλ. 

Από ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, όζεο πξνρώξεζαλ, πξνρώξεζαλ κε ηα ρίιηα 

δόξηα. Με θαζπζηεξήζεηο, κε παδάξηα θαη εθπηώζεηο. Καη ππάξρνπλ αθόκε πνιιέο, 

πνπ εθθξεκνύλ εδώ θαη ρξόληα. Καη επαλεκθαλίδνληαη θάζε θνξά σο 

πξναπαηηνύκελα ζηελ εθάζηνηε αμηνιόγεζε.  

Η αιήζεηα είλαη όηη όιεο νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ζε κηθξόηεξν ή 

κεγαιύηεξν βαζκό, θνβήζεθαλ ηηο δύζθνιεο κεηαξξπζκίζεηο.  

Σπκθώλεζαλ, αληίζεηα, θαη επεδίσμαλ ζθιεξνύο δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο, κε έλα 

κείγκα πνιηηηθήο πνπ κπνξεί κελ λα έθεξε, ηειηθά, πιενλάζκαηα, αιιά έθεξε θαη 

βαζηά ύθεζε. Κη αθόκα θαη ηώξα πνπ ειπίδνπκε όηη ε ύθεζε απνηειεί παξειζόλ, 

εμαηηίαο ηνπ ίδηνπ κείγκαηνο, θαζπζηεξνύκε λα δνύκε αλάπηπμε.  

Καη ζα θαζπζηεξήζνπκε πνιύ αθόκε θνβάκαη, όηαλ: 

 Η Διιάδα έρεη έλαλ από ηνπο πςειόηεξνπο εηαηξηθνύο θνξνινγηθνύο 

ζπληειζηέο κεηαμύ ησλ ρσξώλ – κειώλ ηνπ ΟΟΣΑ θαη ηνλ πςειόηεξν κεηαμύ 

ησλ αληαγσληζηηθώλ ρσξώλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.  

 Όηαλ έρνπκε κέζα ζε 4 ρξόληα πάλσ από 80 λόκνπο, κε αιιαγέο ζην 

θνξνινγηθό θαζεζηώο.  

 Όηαλ νη εηήζηεο θαζαξέο απνδνρέο 25.000 ρηιηάδσλ γηα έλαλ εξγαδόκελν, 

ζηνηρίδνπλ 43.000 ζηνλ εξγνδόηε.  

 Όηαλ γηα κηα κεηαβίβαζε αθηλήηνπ απαηηνύληαη από 10 δηθαηνινγεηηθά ώο θαη 

22 δηθαηνινγεηηθά. 

 Όηαλ ζηακαηνύλ επελδύζεηο γηαηί δελ δελ ππάξρεη αθόκε νινθιεξσκέλνο θαη 

ζαθήο ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο κε θσδηθνπνίεζε ησλ επηηξεπόκελσλ 

ρξήζεσλ γεο 

 Όηαλ ε δηαδηθαζία απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο είλαη ηόζν αξγή πνπ αγγίδεη ηα 

όξηα ηεο αξλεζηδηθίαο. 

 Όηαλ νη Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο πνπ απνηεινύλ ην 99,8% ησλ ειιεληθώλ 

επηρεηξήζεσλ, αδπλαηνύλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα γηα επελδύζεηο. 

 Όηαλ ην θόζηνο ηεο ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία, αγγίδεη ην 40% ηνπ ζπλνιηθνύ 

θόζηνπο παξαγσγήο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο.  

 Όζν ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο παξακέλνπλ δέζκηα ηνπ θξαηηθνύ θαη 

θνκκαηηθνύ ελαγθαιηζκνύ, αληί λα βξίζθνληαη ζε δηάινγν κε ηελ αγνξά θαη κε 

ηνλ θόζκν ηεο παξαγσγήο.  

Μεηά από 9 ρξόληα ζπζηώλ, νη πνιίηεο απηήο ηεο ρώξαο πεξηκέλνπλ πιένλ, λα δνπλ 

κηα άζπξε κέξα. 

Πιήξσζαλ εμνλησηηθνύο θόξνπο θαη ππέζηεζαλ πεξηθνπέο, ζηελ πγεία, ζηελ 

πξόλνηα, ζηελ παηδεία, ζην όλνκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο.  

Γέρζεθαλ κεηώζεηο ζηνπο θαηώηαηνπο κηζζνύο, ζην όλνκα ηεο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο.  



Τώξα, αθνύλε γηα πιεόλαζκα θαη γηα ζεηηθό ξπζκό αλάπηπμεο. Καη ειπίδνπλ όηη νη 

ζπζίεο ηνπο ζα αξρίζνπλ λα πηάλνπλ ηόπν.  

Θα ην επαλαιάβσ, ινηπόλ, όζν πην μεθάζαξα γίλεηαη: θακία ζπζία δελ ζα πηάζεη 

ηόπν, αλ ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ αξρίζεη λα αλαπηύζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο. 

Η νηθνλνκία δελ ζα αλαπηπρζεί αλ δελ πξνζειθύζεη θεθάιαηα  θαη επελδύζεηο.  

Κεθάιαηα θαη επελδύζεηο δελ ζα έξζνπλ, αλ δελ βειηησζεί πξαγκαηηθά ε 

αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ην πεξηβάιινλ άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

Τώξα, κεηά από 9 ρξόληα θξίζεο, πξέπεη λα ππάξμνπλ πόξνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ.  

Πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ε αθξαία θηώρεηα, πνπ έρεη ηπιίμεη έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ζπκπνιηηώλ καο.  

Πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ νη άλεξγνη θαη νη νηθνλνκηθά αδύλακνη.  

Απηό όκσο δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηα πεξηζζεύκαηα ελόο πξσηνγελνύο 

πιενλάζκαηνο, πνπ πξνθύπηεη από ηελ ππεξθνξνιόγεζε.  

Ούηε κε επηδνηνύκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην δεκόζην.  

Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα θζάζνπλ πεξηζζόηεξνη πόξνη ζηελ θνηλσλία, είλαη λα 

παξαρζνύλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο.  

Να παξαρζνύλ κέζα από λέεο επελδύζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη εηζνδήκαηα, απμάλνληαο παξάιιεια ηε 

θνξνινγηθή ύιε θαη ηα έζνδα ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο.  

Θα παξαρζνύλ πόξνη, κέζα από ηηο εμαγσγέο πεξηζζόηεξσλ θαη πςειόηεξεο αμίαο 

πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ.  

Πξηλ από έλα κήλα πεξίπνπ, από ην βήκα ηεο ΓΔΘ, αθνύζακε ηνλ πξσζππνπξγό 

θαη ηνλ αξρεγό ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, λα ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε 

πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ, γηα λα κπνξέζεη ε ρώξα λα βγεη από ηελ θξίζε.  

Τν γεγνλόο όηη ππάξρεη πνιηηηθή ζύγθιηζε ζε απηό ην ζέκα, είλαη ζαθώο επράξηζην.  

Πέξα από ηα ιόγηα όκσο, ρξεηάδνληαη θαη πξάμεηο. Αλ ζέιεηε λα θέξεηε επελδύζεηο, 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε ζηε ρώξα, νη πξνηεξαηόηεηεο είλαη μεθάζαξεο: 

- Μεηώζηε ηε θνξνινγία θαη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο   

- Οινθιεξώζηε ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηώξα. 

- Τνικήζηε ηε ξηδηθή αλακόξθσζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο 

- Αληηκεησπίζηε ηελ πνιπλνκία θαη ηελ θαθνλνκία, ηώξα. 

- Γώζηε ζηε Μηθξνκεζαία Δπηρείξεζε εξγαιεία θαη θίλεηξα γηα λα επελδύζεη 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ εμσζηξέθεηα.   



- Τνικήζηε λα απαιιάμεηε ηα παλεπηζηήκηα από ην θξαηηθό κνλνπώιην, 

αλνίμηε δξόκνπο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, γηα ηελ ρξεκαηνδόηεζε 

ηεο έξεπλαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο.  

Γηα όια ηα παξαπάλσ δεηνύκελα, ην ΔΒΔΑ έρεη θαηαζέζεη ζπγθεθξηκέλεο θαη 

εθαξκόζηκεο πξνηάζεηο. Δίκαζηε πξόζπκνη θαη λα ηηο επαλαιάβνπκε θαη λα ηηο 

ζπδεηήζνπκε θαη λα ζηεξίμνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

Η πξνζπάζεηα πνπ έγηλε, κε θόπνπο θαη ζπζίεο από όινπο ηνπο Έιιελεο, ηα 

πξνεγνύκελα ρξόληα, θξίλεηαη ηώξα.  

Τώξα θξίλεηαη ην αλ ζα θαηαθέξνπκε θάλνπκε ην απαξαίηεην άικα κπξνζηά - ην 

άικα πνπ ζα καο επηηξέςεη λα επνπιώζνπκε ηηο πιεγέο ηεο  θξίζεο - 

Ή αλ ζα ζπκβηβαζηνύκε κε κηα νηθνλνκία πνπ θπηνδσεί, ιίγν πάλσ από ην όξην ηεο 

ύθεζεο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα εδώ θαη ρηιηάδεο άιιεο, πνπ αγσλίδνληαη 

θαζεκεξηλά, ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιάδαο, δείρλνπλ όηη κπνξνύκε λα θεξδίζνπκε ην 

ζηνίρεκα.  

Καη ηηο θαιώ από απηό ην βήκα, κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηε θσλή ηνπο, λα δπλακώζνπλ 

ην θνηλό καο κήλπκα: 

Γώζηε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηελ επθαηξία λα γίλνπλ πεξηζζόηεξεο. Να γίλνπλ 

θαιύηεξεο. Να δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζόηεξν εζληθό πινύην. Να ζηεξίμνπλ ηελ 

αλαγέλλεζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο».  

 


