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Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης
Ολοκληρώθηκαν σήμερα το απόγευμα οι εργασίες του συνέδριου «Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας» πού
για 29 συναπτά χρόνια αποτελεί το κορυφαίο οικονομικό γεγονός στην χώρα. Η τιμητική παρουσία σας
απόψε εδώ, στο δείπνο που κλείνει και επίσημα το Συνέδριο, μου επιτρέπει να σας ενημερώσω για τις
σημαντικές τοποθετήσεις που ακούστηκαν στο Συνέδριο και για τα πορίσματα που απορρέουν από αυτό.
Το Συνέδριο μας και φέτος, παρείχε το βήμα του στην πολιτική ηγεσία για την τοποθέτηση της στα κρίσιμα
ζητήματα που απασχολούν τον τόπο

και στην επιχειρηματική κοινότητα για να αναπτύξει προτάσεις και

λύσεις στα θέματα που ταλανίζουν την οικονομία και καθυστερούν την ανάπτυξη.
Εδώ συζητήθηκαν και φέτος τα φλέγοντα θέματα που απασχολούν την χώρα, η επάνοδος της Ελλάδας
στις αγορές, ο στρατηγικός διάλογος με τις ΗΠΑ και οι σημαντικές ευκαιρίες που ανοίγει όπως και

η

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας, οι επενδύσεις και η σημασία τους για την επόμενη μέρα της
οικονομίας και την ανάπτυξη, η ψηφιακή τεχνολογία και τα θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα
της πραγματικής οικονομίας.
Το θέμα του εφετινού συνεδρίου «Η Ελλάδα αντιμέτωπη με το Μέλλον – Το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο και
οι Διεθνείς προκλήσεις» περιγράφει με σαφήνεια την στόχευση, την στρατηγική τοποθέτηση, τον τρόπο και
την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε για την επιστροφή στην κανονικότητα και για ένα καλύτερο
αύριο.
Σήμερα είμαστε σε κομβικό σημείο. Βρισκόμαστε στην χρονική στιγμή που μια περίοδος έκλεισε και μπήκαμε
σε μια νέα περίοδο ανάκτησης της δημοσιονομικής μας κυριαρχίας.
Τα βελτιωμένα μακροοικονομικά στοιχεία για την Ελλάδα, η δημοσιονομική εξισορρόπηση, η επίτευξη
πρωτογενών πλεονασμάτων που ξεπερνούν τον στόχο, δημιουργούν προσδοκίες παρα την μάλλον
δυσμενή διεθνή συγκυρία αλλά ταυτόχρονα επιβάλλουν ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός αξιόπιστου
πλαισίου πολιτικών για τη επόμενη μέρα που θα διασφαλίζει την έξοδο στις αγορές και τη χρηματοδότηση
της οικονομίας, με δέσμευση για την επίτευξη των πλεονασμάτων που χρειάζεται η χώρα για να μειώσει το
χρέος και επιμονή στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν βιώσιμη και σημαντική ανάπτυξη. Η
εθνική συνεννόηση για τις βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου

θα συνέβαλε τα μέγιστα στην ταχεία

αποκατάσταση της επενδυτικής εμπιστοσύνης και ένα ελάχιστο συναίνεσης θα επέτρεπε απρόσκοπτη
πρόοδο στην πορεία προς την ανάκαμψη.
Η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει επόμενη μέρα, όπως την ονειρευόμαστε και δικαιούμαστε,
είναι η κατάστρωση ενός Αναπτυξιακού Σχεδίου που θα αποτελεί το βασικό και απαραίτητο εργαλείο για
την αναδιαμόρφωση της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σαν μοναδική
λύση για αποκατάσταση της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τα χρόνια της κρίσης και οι αναποτελεσματικές απόπειρες εξόδου από αυτήν ανέδειξαν τις διαχρονικές
παθογένειες της οικονομίας μας που εξακολουθούν να προκαλούν εμπόδια και αντιστάσεις στις
προσπάθειες ανάταξης και αποκατάστασης της κανονικότητας. Κάνουμε μικρά και άτολμα βήματα, συχνά
προς τα πίσω, όταν απαιτούνται άλματα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης. Εγκαίρως μεν έγινε κατανοητό
ότι χρειαζόμαστε αλλαγή παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου, με έμφαση στην εφαρμογή καινοτόμων
και νέων τεχνολογιών, αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και επιχειρηματικής ηθικής και με ενίσχυση της
εξωστρέφειας

αλλά οι αντικρουόμενες απόψεις, οι αντιστάσεις των διαφόρων συμφερόντων και η

αναποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης όπως και η έλλειψη ισχυρής πολιτικής βούλησης δεν
επέτρεψαν την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητάς και
παραγωγικότητας που θα μας έβγαζαν από την κρίση. Αυτό πάντως που δεν αμφισβητείται από κανένα
πλέον είναι ότι η ανάπτυξη θα προέλθει από την μεγέθυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσα από
μια πορεία που περνάει από την δημιουργία ενός κλίματος φιλικού στις επενδύσεις και την
επιχειρηματικότητα.
Το Αναπτυξιακό Σχέδιο, που χρειαζόμαστε, δεν θα αρκείται στην γενικόλογη αναφορά στην καινοτομία και
εξωστρέφεια ή τους τομείς αναπτυξιακού ενδιαφέροντος αλλά θα αναφέρεται και θα βασίζεται στις
συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές που θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα τις
οικονομίας και θα συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Θα αποτελεί τη βάση για
τη δημιουργία ενός νέου οικονομικού περιβάλλοντος φιλικού για την λειτουργία της ιδιωτικής οικονομίας
και ελκυστικού για επενδύσεις και θα αντιμετωπίζει συγκεκριμένα και συνεκτικά όχι μόνο τα σημερινά
προβλήματα αλλά και τα βήματα στα οποία προσβλέπουμε και θεωρούμε απαραίτητα ώστε η Οικονομία
μας να αποκτήσει προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Είναι κατά βάσιν ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο
αποκατάστασης της ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Διότι η Ελλάδα συνεχίζει να ολισθαίνει στην κατάταξη του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας όπως παραστατικά
αποκάλυψε η παρουσίαση του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας που πρόσφατα ιδρύθηκε από
14 οργανισμούς και επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα και χρησιμότητα ενός θεσμού που
θα μετρά την ανταγωνιστικότητα μας και θα προτεραιοποιεί τις δράσεις που απαιτούνται για την βελτίωση
της. Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο αποτέλεσε κινητήριο μοχλό για την ίδρυση του Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας και πιστεύει ακράδαντα, όπως και όλα τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη, ότι στην σημερινή
παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου η Ανταγωνιστικότητα αποτελεί τον βασικό παράγοντα προσέλκυσης
επενδύσεων και βασική προϋπόθεση ανάπτυξης το Συμβούλιο θα αποτελέσει τον βασικό σύμμαχο των
κυβερνήσεων μας στην πορεία προς την ανάκαμψη και την ευημερία και τον σημαντικότερο και
συναινετικότερο φορέα προσδιορισμού των απαιτούμενων αλλαγών.
Η ανατροπή του ελλείματος ανταγωνιστικότητας που ροκανίζει τις προοπτικές επενδύσεων και ανάπτυξης
είναι η πρώτη προτεραιότητα της οικονομίας μας όπως προκύπτει από τις όλες τις μελέτες που αφορούν
την χώρα, τις συστάσεις του ΟΟΣΑ και όλων των διεθνών οργανισμών, και αποτελεί και το συμπέρασμα
του 29ου Συνεδρίου μας.
Με την δική σας καθοδήγηση κε Πρωθυπουργέ, την πλήρη υιοθέτηση της ιδιοκτησίας του δικού μας
προγράμματος για την αποκατάσταση της οικονομίας, την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού και της
δημόσιας διοίκησης πρέπει τάχιστα να γίνουν τα απαραίτητα βήματα για το άνοιγμα της αγοράς

προϊόντων και υπηρεσιών, την ταχεία αδειοδότητση νέων επιχειρηματικών σχεδίων και την πάταξη της
γραφειοκρατίας, της φορο και εισφοροδιαφυγής και της διαφθοράς.
Σήμερα μετα και την έξοδο από την μνημονιακή εποπτεία βλέπουμε τα σημάδια προοπτικής ανάταξης της
Οικονομίας, χωρίς όμως να έχουν ακόμη ξεπεραστεί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη των
αγορών και των επενδυτών στην Ελληνική Οικονομία. Η πρόβλεψη εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισμού
δείχνει όχι μόνο δημοσιονομική εξισορρόπηση αλλά και υπεραπόδοση στην επίτευξη πρωτογενών
πλεονασμάτων. Δείχνει επίσης και προοπτική ανάπτυξης. Αυτά τα αποτελέσματα όμως επετεύχθησαν εις
βάρος της πραγματικής οικονομίας που βρίσκεται σε αδιέξοδο από την συνεχιζόμενη στασιμότητα, την
έλλειψη ρευστότητας, την συσσώρευση χρεών, την αποεπένδυση και την υπερφορολόγηση.
Αν πράγματι έχει γίνει κατανοητό ότι ο μόνος τρόπος ανάκαμψης της χώρας είναι η αύξηση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και δραστηριότητας τότε θα πρέπει άμεσα να αλλάξει το μίγμα πολιτικής και να δοθεί
προτεραιότητα στην παροχή κινήτρων προσέλκυσης επενδύσεων και αύξησης της επιχειρηματικότητας και
να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάταξη της πραγματικής οικονομίας. Αυτής που σήκωσε
το βάρος της επίτευξης του στόχου και βρίσκεται σήμερα στα όρια των αντοχών της.
Η έξοδος από το Πρόγραμμα Προσαρμογής αποτελεί ένα σημαντικότατο βήμα για την Ελλάδα και την
απεξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από την εποπτεία των ευρωπαίων εταίρων. Μετά από 10 σχεδόν
χρόνια λιτότητας και ύφεσης, με κόπο και θυσίες από όλους τους Έλληνες πολίτες πετύχαμε την
δημοσιονομική εξισορρόπηση και την ευκαιρία να επανέλθουμε στην κανονικότητα.
Με την συλλογική προσπάθεια μας κερδίσαμε την ευκαιρία αλλά για να πετύχουμε την επιστροφή στην
κανονικότητα δεν αρκεί η έξοδος από τα Μνημόνια. Χρειαζόμαστε μια οικονομία που θα μπορεί να παράγει
νέο πλούτο και να αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Η παραμονή σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
ισοδυναμεί με στασιμότητα και διαιώνιση του φαύλου κύκλου των χαμηλών εισοδημάτων, της
χρησιμοποίησης των αποταμιεύσεων για την αποπληρωμή των δυσβάσταχτων φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, της αποεπένδυσης, της υψηλής ανεργίας και της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Και αυτή θα
ήταν η συνταγή της αποτυχίας που έχει και προδιαγεγραμμένο τέλος, την επιστροφή στα Μνημόνια την
ύφεση και την λιτότητα.
Η έξοδος από τα Μνημόνια δεν εξασφαλίζει και μια επιτυχημένη μεταμνημονιακή πορεία. Η επίτευξη
υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων που στηρίζονται στην υψηλή φορολόγηση δεν είναι διατηρήσιμη
πολιτική και σίγουρα δεν είναι παράγοντας ανάπτυξης. Πέρα από την έκφραση πολιτικής βούλησης η
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην οικονομία απαιτεί αφύπνιση της κρατικής μηχανής, συγκρότηση
ενός συνεκτικού Αναπτυξιακού Σχεδίου και συνέχιση του μεταρρυθμιστικού έργου και οπωσδήποτε όχι την
ανατροπή του.
Σε αυτή την προσπάθεια Κύριε Πρωθυπουργέ θα εχετε την υποστήριξη όλων των υγιών επιχειρηματικών
δυνάμεων του τόπου που όχι μόνο θα στηρίξουν την προσπάθεια αλλά και θα συμβάλουν καταλυτικά με
επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας την συμμετοχή σας και την υποστήριξη σας στην κοινή
προσπάθεια που θα αλλάξει το μέλλον της Ελλάδας και καλώ στο βήμα τον Πρωθυπουργό της χώρας Κύριο
Αλέξη Τσίπρα.

