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Κυρίες και Κυριοι καλημερα
Με μεγάλη μου χαρά συμμετέχω στο σημερινό πρώτο Συνέδριο
Επιχειρηματικότητας που οργανώνει η Ναυτεμπορικής αφενός γιατί σαν
ενεργός επιχειρηματίας έχω να καταθέσω τις δικές μου εμπειρίες από την
προσπάθεια επιβίωσης μέσα στην σημερινή δύσκολη πραγματικότητα της
Ελληνικής Οικονομίας και ακόμη γιατί σαν εκπρόσωπος ενός ιδιαίτερα
δραστήριου οργανισμού, του Ελληνο Αμερικανικου Επιμελητηρίου, πιστεύω
ότι Συνέδρια σαν αυτό αποτελούν την απάντηση και συμμετοχή μας στην
εθνική πρόσκληση για συστράτευση του επιχειρηματικού κόσμου στην πορεία
για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια. Στην πορεία
για την εδραίωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα επιτρέψει στη
χώρα να βρεί την πορεία της προς την ανάπτυξη και την ευημερία.
Η διοργάνωση του σημαντικού αυτού Συνεδρίου για την επιχειρηματικότητα
στην Ελλάδα έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την χώρα και τις
διαπραγματεύσεις για την συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης της
Ελληνικής Οικονομίας και προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρίας να
παρουσιασθούν και συζητηθούν προτάσεις που θα προάγουν την ιδέα της
επιχειρηματικότητας σαν κλειδί για την ανάπτυξη και την αποκατάσταση της
απασχόλησης.

Το Όραμα για την Ελλάδα του 2020 : Προκλήσεις και λύσεις
για την επιχειρηματικότητα
Κυρίες και Κύριοι σύνεδροι στην τοποθέτηση μου θα αναφερθώ στις συνθήκες
που επικρατούν στην πραγματική οικονομία γιατί θεωρώ ότι αν δεν
τερματιστεί άμεσα η αβεβαιότητα και δεν αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας δεν έχει νόημα να μιλάμε για
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

6 χρόνια μετά την απότομη προσγείωση μας στην σκληρή πραγματικότητα
της παγκόσμιας οικονομίας και την είσοδο μας στην κρίση και 3 μήνες μετά
τις εκλογές και την αλλαγή κυβέρνησης είμαστε σήμερα στην κόψη του
ξυραφιού. Η παρατεινόμενη διαπραγμάτευση έχει εξαντλήσει τα δημόσια
ταμεία τα οποία έχουν στραφεί σε εσωτερικό δανεισμό για να αντιμετωπίσουν
τις τρέχουσες δημοσιονομικές ανάγκες στραγγίζοντας έτσι και τα τελευταία
αποθέματα ρευστότητας από την πραγματική οικονομία με τις επιχειρήσεις
να καλούνται να λειτουργήσουν σε πρωτοφανείς συνθήκες παρατεταμένης
αβεβαιότητας και μηδενικής ρευστότητας.

Στην πραγματικότητα οι εξελίξεις είναι ακόμη πιο δυσοίωνες αφού η προβολή
της διαπραγματευτικής διαδικασίας από τα ξένα μέσα ενημέρωσης έχει
στερήσει τη χώρα και τις επιχειρήσεις από τη διεθνή τους αξιοπιστία και θέτει
σε δοκιμασία τις συναλλαγές με τους προμηθευτές τους.
Βεβαίως χρειάζεται να μπεί τέλος στο καθεστώς της διαρκώς σκληρότερης
λιτότητας αλλά για να γίνει αυτό δεν αρκεί μόνο η βούληση των πολιτών και
των επιχειρήσεων. Η αδυναμία συμφωνίας με τους εταίρους έχει οδηγήσει σε
έλλειψη εμπιστοσύνης και έλλειμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και
αυτό φέρνει την νέα ύφεση που διαπραγματευόμαστε για να αποφύγουμε,
ήδη αναφέρονται εκτιμήσεις για μηδενική η και αρνητική ανάπτυξη τα 2015,
Το αδιέξοδο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αναγκαστική λήψη και νέων
μέτρων λιτότητας. Για να ξεφύγουμε από τη λιτότητα θα έπρεπε ήδη να είχαν
κατατεθεί και προχωρήσει οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που θα επέτρεπαν
στην οικονομία να πάρει εμπρός. Μόνο με την ανάπτυξη της ιδιωτικής
οικονομίας και τις επενδύσεις μπορούν να δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας και έσοδα για το Δημόσιο που θα του επιτρέψουν να χαλαρώσει τις
πολιτικές λιτότητας και να αυξήσει τις παροχές και τις υπηρεσίες προς του
πολίτες.
Η έξοδος από την κρίση και ο τερματισμός της λιτότητας δεν θα επιτευχθεί με
ρητορικές τοποθετήσεις και πολιτική διαπραγμάτευση. Ο δρόμος για την
ανάταξη της οικονομίας, ο μονόδρομος προς τη ευημερία, περνάει μέσα από
την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας και την ανάπτυξη. Και για να
τα επιτύχουμε χρειαζόμαστε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Τις ίδιες
μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη γιατί,
όπως είπε και ο Krugman τις προάλλες, η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ
θα αποτελούσε απόλυτη κόλαση για τη χώρα.
Και αυτή , Κυρίες και Κύριοι, είναι μια ρεαλιστική και έντιμη διαπραγματευτική
θέση. Η μοναδική πραγματική κόκκινη γραμμή είναι τα 1,5 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας που θα επηρεαστούν από τη χρεωκοπία και την έξοδο από
το ευρώ.
Το μέγεθος του προβλήματος στην πραγματική οικονομία απεικονίζεται
ξεκάθαρα και δραματικά στα τελευταία επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε η
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους 5,341 ακόμη
επιχειρήσεις (μικρομεσαίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία) ήρθαν να
προστεθούν στις 300 χιλιάδες επιχειρήσεων που έβαλαν λουκέτο τα
προηγούμενα χρόνια. 60 επιχειρήσεις την ημέρα κλείνουν σήμερα και αν αυτό
το νούμερο δεν σας συγκινεί σκεφτείτε ότι αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον 150
Ελληνες χάνουν τη δουλειά τους κάθε μέρα.
Το δραματικό ποσοστό της ανεργίας οφείλεται ακριβώς στις ΜΜΕ που έβαλαν
λουκέτο τα τελευταία χρόνια και ακριβώς εκεί πρέπει να εστιάσουμε για την

αποκατάσταση της απασχόλησης στη χώρα μας. Το σημερινό Συνέδριο για
την Επιχειρηματικότητα μου επιτρέπει να σας περιγράψω, εν συντομία, τον
ρεαλιστικό δρόμο για να την αποκατάσταση της απασχόλησης .

Η άμεση Συμφωνία με τους θεσμούς και η επιβεβαίωση του σταθερού
προσανατολισμού της χώρας στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο αποτελεί την μοναδική
επιλογή και την απόλυτη προτεραιότητα για τον τερματισμό της αβεβαιότητας
και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής
οικονομίας.
Η επίτευξη της Νέας Συμφωνίας με τους εταίρους σημαίνει την απρόσκοπτη
χρηματοδότηση κράτους και τραπεζών και θα παρέχει στην κυβέρνηση τον
απαραίτητο χρόνο για να προετοιμάσει ένα συνολικό σχέδιο αποκατάστασης
της οικονομίας που θα ανταποκρίνεται στην λαϊκή βούληση με περιορισμό
των πολιτικών της λιτότητας και έμφαση σε πολιτικές ανάπτυξης χωρίς να
τίθεται σε αμφισβήτηση η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη.
Στο πλαίσιο αυτό, άμεσα και παράλληλα με τους δημοσιονομικούς χειρισμούς
της κυβέρνησης πρέπει να επεξεργασθούμε και το Νέο Αναπτυξιακό Σχέδιο
της χώρας.
Καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου είναι η
καινοτομία καθόσον αποτελεί μια διαρκή και μακρά διαδικασία που συνδυάζει
έρευνα,
μεταφορά
τεχνολογίας,
επιχειρηματικότητα
και
ανάληψη
χρηματοδοτικού ρίσκου. Είναι διαδικασία όπου ο ανθρώπινος παράγοντας
είναι σημαντικός και όπου η έλλειψη οράματος και ηθικών και πνευματικών
αξιών δεν μπορεί να υποκατασταθεί απλώς από φυσικούς πόρους,
χρηματοδοτική ευχέρεια και γεωπολιτική θέση. Απαιτείται πολιτική βούληση
για να αναπτυχθεί η καινοτομία και να εξελιχθεί η νοοτροπία που την διέπει
σε παράγοντα ανάπτυξης για την ίδια τη χώρα. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας
είναι μέρος της νέας ιδέας που οφείλουμε να καλλιεργήσουμε προσβλέποντας
σε μια Ελλάδα που εχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, καλλιεργεί τον ευγενή
ανταγωνισμό, προάγει την αξιοκρατία και υποστηρίζει την ατομική
δημιουργική πρωτοβουλία.
Με αυτόν τον τρόπο κερδίζεται η αξιοπρέπεια και δημιουργείται προοπτική
ευημερίας και ασφάλειας για την Ελλάδα και τους Έλληνες.
Οφείλουμε να επιμείνουμε στην ανάγκη ενίσχυσης της νεας
επιχειρηματικότητας ειδικά σε τομείς καινοτομίας και να είμαστε αρωγοί σε
κάθε προσπάθεια ενίσχυσης πρωτοπόρων ιδεών και πρωτοποριακών
δράσεων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη και
βάζουν τις βάσεις για την Ελλάδα του 2020. Αυτό το μοντέλο που περιέγραψα
αντανακλά το σταθερό κι αταλάντευτο όραμα μας.

Πρόθεση μας, και ομιλώ εκ μέρους του Ελληνο Αμερικανικού Επιμελητηρίου,
παραμένει η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σαν μέσο για την ευημερία της
χώρας και των πολιτών της, μέσα από την προαγωγή του Δημοσίου διαλόγου
και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και πιστεύω οτι το Συνέδριο αυτό θα
βοηθήσει στην ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων και στην αναγνώριση των
αλλαγών πού απαιτούνται ώστε η χώρα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά
στις σύγχρονες απαιτήσεις του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος.

