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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Του Προέδρου ΔΣ του ΣΒΣΕ κυρίου Νικολάου Κουδούνη.

Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου Λιβαδειάς,
Κύριοι εκπρόσωποι της ΕΕΔΕ,
Κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί, Νέες και Νέοι .
Αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή που μου δίδεται ,ομολογώ για
πρώτη φορά , η ευκαιρία να απευθύνω αυτόν τον σύντομο
χαιρετισμό σε ένα ακροατήριο σαν το δικό σας.
Δεν σας κρύβω ότι νοιώθω αρκετά συγκινημένος και αμήχανος .
Βρίσκομαι μπροστά σε εσάς τους νέους ανθρώπους που μόλις
τώρα τελειώσατε επιτυχώς μία νέα προσπάθεια βελτίωσης του
μαθησιακού σας οπλοστασίου ,ένα οπλοστάσιο που θα σας
καταστήσει ικανούς να διεκδικήσετε με απαιτήσεις την θέση
εργασίας που σας αξίζει,
Δυστυχώς η σημερινή συγκυρία δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για να
επιτύχετε με ευκολία τους στόχους σας. Διανύουμε μία περίοδο
κατά την οποία η διεθνής αλλά και η εγχώρια χρηματοοικονομική

κρίση έχει σημαδέψει έντονα όχι μόνο το Δημόσιο και τα
νοικοκυριά, αλλά και τον Ιδιωτικό τομέα.
Οι επιχειρήσεις ασφυκτιούν μέσα σε ένα αφόρητο κλοιό
αρνητικών για την αγορά οικονομικών δεδομένων.
Η ροή της χρηματοδότησης τείνει να μηδενισθεί , καθώς οι
επιβαλλόμενοι αλλεπάλληλοι φόροι και οι έκτακτες εισφορές σε
εποχή μάλιστα συρρίκνωσης των κερδών, επιτείνουν ακόμη
περισσότερο το πρόβλημα ιδιαίτερα μάλιστα όταν αντίστοιχες
απαιτήσεις επιστροφής οφειλομένων φόρων δεν είναι εφικτή.
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις διεκδικούν απεγνωσμένα την άμεση
επιστροφή της διαφοράς μεταξύ του καταβεβλημένου
προκαταβολικά ΦΠΑ εισροών και του ΦΠΑ των εκροών τους που
για την αναλογία των εξαγωγών τους είναι μηδενικός.
Αναλογισθείτε ότι στην εγχώρια αγορά δίδεται πίστωση έξη
μηνών για ολόκληρη την αξία της πώλησης δηλαδή μετά του ΦΠΑ
ο οποίος αποδίδεται εντός του επομένου της πώλησης μηνός, ενώ
στην εξαγωγή παρέχεται πίστωση τουλάχιστον δύο μηνών ,τη
στιγμή μάλιστα που η αξία των εισαγομένων πρώτων υλών είναι
καταβλητέα απολύτως τοις μετρητοίς.
Πέραν όμως των ανωτέρω εκείνο που είναι αξεπέραστο είναι το,
εκάστοτε, διαμορφούμενο κακό επιχειρηματικό κλίμα.
Η πολεμική κατά της επιχείρησης και ιδιαίτερα κατά της
Βιομηχανίας εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους κυριότερος των
οποίων είναι η ενοχοποίηση του κέρδους, δηλαδή του
παραγόμενου πλούτου ,παραλείποντας την αναφορά προς το
γεγονός ότι τα καθαρά κέρδη προκύπτουν μετά την αφαίρεση των
αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών των πάσης φύσεως
εργαζομένων άμεσα ή έμμεσα , καθώς και άλλων δαπανών και
αγορών στην αξία των οποίων οι περιλαμβανόμενες αμοιβές
εργαζομένων είναι σημαντικού ύψους, διανέμονται δηλαδή
εξ΄αυτών υπολογίζεται και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήματος,
δημιουργούνται αποθεματικά που επανεπενδύονται και
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και νέα πρόσθετη παραγωγή
πλούτου.
Δεν έχω σκοπό να αναλύσω περισσότερο τους λόγους που
ευθύνονται γιατί η επιχειρηματικότητα δεν βρίσκει εύφορο
έδαφος.
Έχω σκοπό να τονίσω ότι παρ΄ όλλα αυτά η Ελληνική επιχείρηση
αντιστέκεται και μάχεται για να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας
που έχουν απομείνει, και να αναπτυχθεί σε νέες αγορές,
υπερπηδώντας, με όπλο το επώνυμο ποιοτικό προϊόν, την

πεπερασμένη και φθίνουσα λόγω της κρίσεως εγχώρια αγορά, τα
εμπόδια επιβίωσής της και περεταίρω ανάπτυξής της.
Η στήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα του τομέα μεταποίησης
έστω μόνο σε ηθικό επίπεδο, και η καλλιέργεια επιχειρηματικής
συνείδησης, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας.
Είναι αδιανόητο να ελπίζει κανείς σε ανάπτυξη της χώρας χωρίς να
ενδιαφερθεί προηγουμένως να δημιουργήσει το υγιές ,θεσμικό
φορολογικό και εργασιακό κλίμα προσέλκυσης επενδύσεων.
Το πλαίσιο υποδοχής νέων επενδύσεων πρέπει να καλύπτει όλους
τους τομείς της οικονομίας μας.
Ο Τουρισμός έχει ακόμη πολλές δυνατότητες ανάπτυξης
,ιδιαίτερα αυτός που απευθύνεται σε υψηλότερα εισοδηματικά
επίπεδα και προσφέρει εναλλακτικές ολοκληρωμένες λύσεις, πλην
όμως είναι ευάλωτος σε περιόδους κρίσεων και παρέχει σε μεγάλο
ποσοστό εποχική εργασία.
Ο Αγροτικός τομέας έχει αφεθεί σε πλήρη ποιοτική και ποσοτική
εγκατάλειψη. Από τη μία πλευρά ο διασπαρμένος γεωργικός
κλήρος και η απουσία του τομέα μεταποίησης τυποποίησης και
προβολής του κατά τα άλλα πολύ καλού Ελληνικού γεωργικού
προϊόντος δεν συγκεν22τρώνει σήμερα τη προτίμηση των νέων.
Άλλωστε οι παρεχόμενες επί πολλά χρόνια ανεξέλεγκτες
γεωργικές επιδοτήσεις οδήγησαν στην απώλεια δύο τουλάχιστον
γενεών νέων αγροτών .
Η μεταποίηση και η βιομηχανία ,λόγω των προαναφερθέντων
αρνητικών παραμέτρων είτε φυτοζωεί είτε μεταναστεύει
Αγαπητοί νέοι επιστήμονες ; Καλείστε σήμερα πού βγαίνετε στην
αγορά εργασίας ,όσοι από εσάς δεν έχετε ήδη εξασφαλίσει
εργασία, να αντιμετωπίσετε μία αρκετά περιορισμένη ζήτηση στον
εργασιακό χώρο. Είμαι όμως βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα έχουμε
σταδιακή ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το
οφείλουμε σε εσάς τους νέους και στη πατρίδα μας. Εσείς με τη
σειρά σας οφείλετε στον εαυτό σας στην καριέρας σας και στον
οικονομικό οργανισμό την υπηρεσία ή την επιχείρηση που θα
κληθείτε να παράσχετε τις υπηρεσίες σας, να εξελιχθείτε σε
στελέχη με όραμα με ιδέες και προτάσεις ώστε να μη
περιορισθείτε σε μία απλή παροχή υπηρεσιών .
Αυτό απαιτεί διαρκή επιμόρφωση και προσήλωση στην έννοια της
οικονομικότητας της παραγωγικότητας και της
επιχειρηματικότητας .

Δεν σας προτείνω κάτι που δεν μπορείτε να επιτύχετε. Σας
προτείνω επαγγελματική αντιμετώπιση του επαγγέλματός σας.
Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε.
Σας συγχαίρω για τα μέχρι τώρα επιτεύγματά σας και σας εύχομαι
καλή επιτυχία και καλή τύχη στη ζωή σας και στη καριέρα σας.
Ευχαριστώ που με ακούσατε.

