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ΟΜΚΛΚΑ του ΠΡΟΕΔΡΟΤ του ΕΕΑ ςτθ ΔΚΗΜΕΡΚΔΑ 
τθσ ΓΕΒΕΕ 

 
 

Σηο 2
ο
 Σσνέδριο Εσρωπαϊκών Μικρομεζαίων Επιτειρήζεων ποσ 

διοργάνωζε η  ΓΣΕΒΕΕ ζηις 8 και 9 Μαρηίοσ 2018 
 
 
Αιςκάνομαι μεγάλθ ικανοποίθςθ που βρίςκομαι ενϊπιον ςασ, ςε αυτό το βιμα, 
για δφο λόγουσ. Ια μου επιτρζψετε να ξεκινιςω από τον πιο προςωπικό και 
αφορά ςτον ςτενό δεςμό που υπάρχει μεταξφ τθσ ΓΕΒΕΕ- που διοργανϊνει τθν 
εκδιλωςθ αυτι- και του Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν. Τπάρχει μία 
αγαςτι ςυνεργαςία ςε όλα τα επίπεδα, ζνα κοινό όραμα για τθν ανάγκθ 
ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ αλλά και μία πραγματικά φιλικι 
ςχζςθ που μετρά πλζον πολλά χρόνια, με τον πρόεδρο τθσ ΓΕΒΕΕ τον κ. Γιϊργο 
Καββακά, ο οποίοσ εξάλλου είναι και μζλοσ του δσ του ΕΕΑ. Από κοινοφ 
προςπακοφμε να βροφμε λφςεισ και να κατακζςουμε προτάςεισ για διάφορα 
κζματα που απαςχολοφν τουσ μικρομεςαίουσ και ςυνολικά το επιχειρείν, όπωσ 
για παράδειγμα το πρόγραμμα για τθν Δεφτερθ Ευκαιρία. Μζλθμα μασ είναι να 
βρεκοφν αλλά και να εφαρμοςτοφν οι τρόποι εκείνοι που κα ςτθρίξουν όςο πιο 
αποτελεςματικά είναι εφικτό, τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ και κυρίωσ τισ 
μικρομεςαίεσ. Γιατί δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι λόγω των ιδιαίτερων 
χαρακτθριςτικϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, αν κζλουμε πραγματικά να 
ελπίηουμε ςτθν ανάκαμψθ, πρζπει να προςτατεφςουμε ωσ κόρθν οφκαλμοφ και 
να ενιςχφςουμε τισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ τθσ χϊρασ. 
 
Ο δεφτεροσ λόγοσ τθσ ικανοποίθςθσ μου για τθν ςυμμετοχι μου ςτισ εργαςίεσ τθσ 
διθμερίδασ είναι ότι μζςα από τζτοιεσ εκδθλϊςεισ όπωσ θ ςθμερινι, μποροφν να 
εξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα και ρεαλιςτικζσ προτάςεισ που κα δϊςουν 
προοπτικι και ςχζδιο για ζνα καλφτερο αφριο και για τθν επιχειρθματικότθτα και 
γενικότερα για τθν πολφπακθ οικονομία μασ. Γιατί δυςτυχϊσ βριςκόμαςτε ακόμα 
ςε ζνα ςθμείο που θ οποιαδιποτε αςτοχία μπορεί να αποδειχκεί μοιραία. Οι 
αρικμοί είναι αποκαλυπτικοί για τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα: 
 
-ιμερα το 60% των επιχειριςεων παρουςιάηουν μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν 
τουσ 
-Σο ιδιωτικό χρζοσ ξεπερνά τα 200 δις. €, 
-Σο φψοσ των κόκκινων δανείων ςτισ τράπεηεσ φτάνει ςτα 106 δις. € 
-Σα χρζθ προσ Εφορίεσ, αςφαλιςτικά ταμεία, οργανιςμοφσ και ΔΕΚΟ ξεπερνοφν τα 
125 δισ € 
 
Η αγορά, θ πραγματικι οικονομία δθλαδι, ζχει υποφζρει όλο αυτό το διάςτθμα 
τθσ κρίςθσ,  κάτι που όλοι οι παρευριςκόμενοι ςτθν αίκουςα το γνωρίηουν καλά. 
Ο φαφλοσ κφκλοσ τθσ φφεςθσ που ξεκίνθςε πριν από ςχεδόν 9 χρόνια, ζχει 
προκαλζςει μία ςωρεία αρνθτικϊν ςυνεπειϊν για τουσ πολίτεσ και κατϋεπζκταςθ 
για τουσ επιχειρθματίεσ. Μείωςθ ειςοδθμάτων, κακίηθςθ τθσ καταναλωτικισ 
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δυνατότθτασ, υποβάκμιςθ του βιοτικοφ επιπζδου, αδυναμία κάλυψθσ 
υποχρεϊςεων, αναςφάλεια για το αφριο.  
 
Για να είμαςτε όμωσ δίκαιοι, οφείλουμε να αναγνωρίςουμε ότι κάτι ζχει αλλάξει 
το τελευταίο διάςτθμα, κακϊσ υπάρχουν κάποια ςθμάδια ανάκαμψθσ που 
δείχνουν ότι θ καταςτροφικι για τθ χϊρα μασ κρίςθ, μπορεί να φτάνει ςτο τζλοσ 
τθσ. Πρζπει βζβαια αυτά τα ενκαρρυντικά ςθμάδια να αναλυκοφν, να 
αξιολογθκοφν και να χρθςιμοποιθκοφν αποτελεςματικά προκειμζνου να μθ χακεί 
θ ευκαιρία για τθν αναπτυξιακι ςτροφι που ζχει ανάγκθ θ οικονομία μασ. Για 
παράδειγμα, θ ζςτω και μικρι ανάκαμψθ που παρατθρείται τον τελευταίο καιρό 
αφορά κυρίωσ ςτισ πολφ μεγάλεσ επιχειριςεισ. Οι μικρότερεσ, οι μικρομεςαίεσ, 
δεν ζχουν δει ακόμθ να δυναμϊνει το φωσ ςτθν άκρθ του τοφνελ. Και όςο δεν 
γίνεται κάτι τζτοιο, δεν μποροφμε να ζχουμε ψευδαιςκιςεισ για μία ςυνολικι 
αναπτυξιακι προοπτικι. Απλϊσ κάποιοι «μεγάλοι» παίχτεσ κα ζχουν τθν 
ευκαιρία για καλφτερθ πορεία, μεγαλϊνοντασ όμωσ το χάςμα με τουσ 
«μικρότερουσ», χωρίσ όμωσ να δίνεται ουςιαςτικι λφςθ ςτα μεγάλα προβλιματα 
που ταλανίηουν τθ χϊρα, όπωσ αυτό τθσ απαςχόλθςθσ.  
 
Χρειάηονται λοιπόν ςυντονιςμζνεσ δράςεισ, ςυνζργειεσ, πρωτοβουλίεσ ενϊ 
απαιτοφνται και οριςμζνεσ προχποκζςεισ. Από τισ κυριότερεσ είναι θ πολιτικι 
ςτακερότθτα που κατά τθ γνϊμθ μου ζχει ανάγκθ ο τόποσ. Όταν μιλϊ για 
ςτακερότθτα ςτθν πολιτικι κατάςταςθ αναφζρομαι κυρίωσ ςτθν ανάγκθ για 
κοινι ςτάςθ απζναντι ςτα μεγάλα προβλιματα, όλων των πολιτικϊν δυνάμεων. 
Μία μικρι αναδρομι ςτο πρόςφατο παρελκόν κα μασ κυμίςει ότι μία από τισ 
βλαπτικζσ ςυνζπειεσ τθσ κρίςθσ ιταν και θ αναςτάτωςθ που υπιρξε ςτθν πολιτικι 
ςκθνι τθσ χϊρασ, κάτι που μοιραία οδιγθςε και ςτθν απαξίωςθ κεςμϊν, 
κομμάτων, προςϊπων. Κυριάρχθςαν θ καχυποψία, θ αμφιςβιτθςθ, θ 
αδιαφορία, θ άρνθςθ για οποιαδιποτε ςυνεργαςία. Μπικαμε ςτθν παγίδα τθσ 
διάςπαςθσ δυνάμεων, τθν ςτιγμι μάλιςτα που οι ςυνκικεσ απαιτοφςαν το 
ακριβϊσ αντίκετο. Δθλαδι τθ μζγιςτθ δυνατι ςυναίνεςθ για να αντιμετωπιςτεί 
από κοινοφ θ κρίςθ. Όταν μπαίνουν ςτθ μζςθ μικροπολιτικά ςυμφζροντα, 
κομματικά παιχνίδια, αγάπθ για τθν καρζκλα και όχι για τον τόπο, τότε δφςκολα 
υπάρχει χϊροσ για τισ απαραίτθτεσ ςυνεργαςίεσ. Δυςτυχϊσ ςε αυτι τθ χϊρα 
πάντα υπιρχαν διαχωριςτικζσ γραμμζσ. Κάποτε υπιρχε το «δεξιοί-αριςτεροί», τα 
χρόνια τθσ κρίςθσ ηιςαμε το «μνθμονιακοί-αντιμνθμονιακοί». Αν δεν 
αποφαςίςουμε να καταργιςουμε αυτζσ τισ γραμμζσ, να εςτιάςουμε ςτον 
ευρωπαϊκό χαρακτιρα των μεγάλων κομμάτων και ςτθν ανάγκθ ζνωςθσ των 
υγιϊν πολιτικϊν δυνάμεων, τότε δεν μποροφμε να ελπίηουμε ςε τίποτα. Η 
κατάλθξθ κα είναι να κυριαρχιςουν οι ακραίεσ φωνζσ λαϊκιςμοφ. Δείτε λίγο τι 
γίνεται ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ θπείρου μασ. Ο ςτόχοσ μασ λοιπόν δεν πρζπει να είναι 
οι πολιτικζσ ζριδεσ αλλά θ δθμιουργία των ςυνκθκϊν εκείνων που κα δϊςουν 
ϊκθςθ ςτθν οικονομία και καλφτερθ προοπτικι ςτθ χϊρα. Επί τθσ ουςίασ 
χρειάηεται θ εκπόνθςθ ενόσ εκνικοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και αυτό μπορεί 
να γίνει μόνο μζςα από διάλογο και ειλικρινι ςυνεργαςία. 
 
Η πολιτικι ςτακερότθτα εκτιμϊ ότι κα οδθγιςει και ςτθν εναςχόλθςθ με τα 
καίρια προβλιματα, όπωσ ςτθν ανάγκθ διαμόρφωςθσ ενόσ ςτακεροφ 
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οικονομικοφ περιβάλλοντοσ, χωρίσ ςυνεχείσ αλλαγζσ και αλχθμείεσ ςτθ 
φορολόγθςθ. Μόνον ζτςι κα δοφμε και πραγματικό επενδυτικό ενδιαφζρον, γιατί 
όςο το φορολογικό κακεςτϊσ κυμίηει κινοφμενθ άμμο, να είςτε βζβαιοι ότι 
κανζνασ ςυνετόσ επιχειρθματίασ δεν κα ριςκάρει τθν οποιαδιποτε επζνδυςθ. 
Ιεωρϊ εξαιρετικά χριςιμο να ςταλεί το ξεκάκαρο μινυμα προσ όλουσ ότι πλζον 
θ Ελλάδα είναι ζνασ επενδυτικόσ προοριςμόσ, χωρίσ αιφνιδιαςμοφσ και ξαφνικζσ 
ανατροπζσ, με τον οποίο αξίηει να αςχολθκεί κάποιοσ ςοβαρά. Για να είναι θ 
χϊρα ακόμα ελκυςτικότερθ ςτισ επενδφςεισ, πρζπει βζβαια να γίνουν και 
βελτιωτικζσ κινιςεισ, όπωσ για παράδειγμα ςτο φψοσ τθσ φορολόγθςθσ 
επιχειριςεων. Όςο χαμθλότεροι οι ςυντελεςτζσ, τόςο πιο ζντονο το ενδιαφζρον 
που κα εκδθλωκεί. Αυτζσ οι αλλαγζσ ςτθ φορολογία βζβαια είναι επιτακτικό να 
γίνουν όχι μόνο για τθν προςζλκυςθ επενδφςεων αλλά και για να 
ανακουφιςκοφν οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ, κακϊσ το φψοσ τθσ φορολόγθςθσ είναι 
τεράςτιο και ουςιαςτικά απειλεί με λουκζτο όςεσ ζχουν κατορκϊςει να είναι 
ακόμα ςε λειτουργία. Σο ίδιο ακριβϊσ ιςχφει και για το φψοσ των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν. Σα κόςτθ είναι τόςο υψθλά που τισ περιςςότερεσ φορζσ θ κατάλθξθ 
είναι θ αδυναμία καταβολισ τουσ από πλευράσ επιχειριςεων και θ αφξθςθ των 
οφειλϊν απζναντι ςτα αςφαλιςτικά ταμεία. Εφόςον ςυνεχιςτεί αυτι θ 
κατάςταςθ, τότε είναι μακθματικά βζβαιο ότι κα παραμείνουμε εγκλωβιςμζνοι 
ςτθν φφεςθ, κάτι που κα είναι καταςτροφικό για τθν οικονομία και τθ χϊρα. Όλεσ 
οι πρωτοβουλίεσ που κα λθφκοφν πρζπει να ζχουν ςτόχευςθ ςτθν ενίςχυςθ των 
ελλθνικϊν επιχειριςεων, κυρίωσ των μικρομεςαίων. Για αυτό και επιμζνουμε ωσ 
Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν ςε ρυκμίςεισ και προγράμματα που 
μποροφν να δϊςουν ανάςα ηωισ και να αποτελζςουν ςανίδα ςωτθρίασ για 
χιλιάδεσ ςυναδζλφουσ μασ. Να γιατί εργαηόμαςτε τόςο ςκλθρά για τθ Δεφτερθ 
Ευκαιρία. Όςεσ περιςςότερεσ επιχειριςεισ διαςωκοφν, τόςο περιςςότερα τα 
οφζλθ για όλουσ μασ. Δεν χάνονται κζςεισ εργαςίασ, αυξάνονται τα ζςοδα του 
Δθμοςίου, ανακουφίηονται τα ταμεία. Μπορεί να πιςτζψει κανείσ ότι μπορεί να 
ζρκει ανάπτυξθ χωρίσ ιςχυρι επιχειρθματικότθτα; τα μάτια μου μοιάηει 
μονόδρομοσ αυτι θ επιλογι. Ζοφμε ςε μία ελεφκερθ οικονομία και πρζπει να 
λειτουργοφμε με αυτά τα κριτιρια. Κυρίωσ να ςκεπτόμαςτε τθν προςτικζμενθ 
αξία που κα δϊςει κάκε επιλογι και κάκε μεταρρφκμιςθ. Ια καταφζρουμε να 
αλλάξουμε τθν πορεία τθσ οικονομίασ μασ αν δεν φροντίςουμε να ενιςχφςουμε 
τθν εξωςτρεφεια; Σθν καινοτομία; Όχι βζβαια… 
 
Πωσ μποροφμε να μιλάμε για μζλλον των επιχειριςεων όταν υπάρχει ακόμα ο 
βραχνάσ των κόκκινων δανείων; Θ όταν υφίςτανται ακόμθ οι τραπεηικοί 
περιοριςμοί που αποτελοφν τροχοπζδθ ςτθν επιχειρθματικότθτα και βάηουν 
φρζνο ςτθν αναγκαία από τισ τράπεηεσ ρευςτότθτα; Όςο δεν λφνεται το κζμα του 
πραγματικά ακατάςχετου λογαριαςμοφ πωσ κα λειτουργοφν επαγγελματίεσ και 
επιχειρθματίεσ; Να οριςμζνα βαςικά κζματα για τθν επιχειρθματικι κοινότθτα, 
ςτα οποία πρζπει να δϊςει λφςθ θ κυβζρνθςθ. 
 
Ακόμα όμωσ και για οριςμζνα ηθτιματα που υποτίκεται ότι ζχουν δρομολογθκεί, 
απαιτείται θ ουςιαςτικι εφαρμογι τουσ. Ο εξωδικαςτικόσ ςυμβιβαςμόσ για 
παράδειγμα, κα μποροφςε να είναι με τζτοια μορφι που κα είχαν τθ δυνατότθτα 
να υπαχκοφν ακόμα περιςςότερεσ επιχειριςεισ που βρίςκονται ζνα βιμα πριν 
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από τθν καταςτροφι. Μία άλλθ πικρι διαπίςτωςθ των ανκρϊπων τθσ αγοράσ, 
είναι ότι θ υποτικζμενθ πάταξθ τθσ φοροδιαφυγισ ζχει κολλιςει.  Όντωσ ζχουν 
γίνει κάποια βιματα, αρκοφν όμωσ; Δεν φτάνουν τα πρόςτιμα και οι ελεγκτικοί 
μθχανιςμοί. Απαιτείται ολοκλθρωμζνο πλάνο πάταξθσ τθσ φοροδιαφυγισ και 
κυρίωσ ιςονομία, ϊςτε να αποφεφγονται και προχποκζςεισ δθμιουργίασ 
ακζμιτου ανταγωνιςμοφ ο οποίοσ ςχεδόν όλεσ τισ φορζσ ευννοεί τον πιο δυνατό. 
Γιατί ζχουμε δει να εξαντλείται θ αυςτθρότθτα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και ςε 
κάποιεσ άλλεσ διάφοροι επιτιδειοι να πζφτουν ςτα μαλακά. Επίςθσ ακοφμε 
πολλζσ φορζσ για πάταξθ τθσ παραοικονομίασ και του παραεμπορίου, χωρίσ να 
ζχει γίνει κάτι ουςιαςτικό. Άρα είναι αναγκαίο οι αποφάςεισ για κάποιεσ δράςεισ 
να μθν μζνουν ςτα λόγια αλλά να υλοποιοφνται ϊςτε να υπάρχουν 
αποτελζςματα και να μθν μζνουμε μόνο ςτισ εντυπϊςεισ.  
 
Μία κλιβερι διαπίςτωςθ των τελευταίων θμερϊν είναι ότι για λόγουσ που 
αδυνατεί να κατανοιςει ζνασ λογικόσ άνκρωποσ, υπάρχει ςτοχοποίθςθ των 
μικρομεςαίων εμπόρων που δραςτθριοποιοφνται ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, από 
κάποιεσ δεκάδεσ νεαρϊν που κρφβονται πίςω από κουκοφλεσ. Σα περιςτατικά τθσ 
Ερμοφ και τθσ Πατθςίων είναι πρόςφατα και πολφ ανθςυχθτικά. ε αυτό το 
ςθμείο κροφουμε τον κϊδωνα του κινδφνου προσ τθν Πολιτεία και ηθτάμε τθν 
άμεςθ αποηθμίωςθ αυτϊν των ανκρϊπων κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ 
αςτυνόμευςθσ προκειμζνου να προςτατευκοφν ηωζσ και περιουςίεσ.  Η 
κυβζρνθςθ οφείλει να δει με προςοχι το κζμα.  
 
Όπωσ οφείλει να είναι ςε ςυνεχθ επικοινωνία, διάλογο και ανταλλαγι απόψεων 
με τα επιμελθτιρια και τουσ αρμόδιουσ φορείσ όλθσ τθσ χϊρασ για να 
αντιμετωπιςτοφν καίρια και αποτελεςματικά τα ανοιχτά κζματα που απαςχολοφν 
επαγγελματίεσ και επιχειρθματίεσ. Σίποτα δεν γίνεται αυτόματα, οφτε και 
υπάρχουν μαγικζσ λφςεισ. Μόνο με ςχεδιαςμό, ρεαλιςτικι ςτόχευςθ, ςκλθρι 
δουλειά και με όπλο τθν ενιςχυμζνθ επιχειρθματικότθτα, μπορεί να αναςτραφεί 
το κλίμα και να μπει θ χϊρα ςε τροχιά ανάκαμψθσ. Εφχομαι ςε μελλοντικι 
εκδιλωςθ τθσ ΓΕΒΕΕ να μιλάμε με διαφορετικά δεδομζνα. 
 
ασ ευχαριςτϊ πολφ και εφχομαι καλι ςυνζχεια ςτισ εργαςίεσ τθσ διθμερίδασ…. 
 
 
 
 
 
  
 


