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«Το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών πριν από λίγες ημέρες επιβεβαίωσε, για μια
ακόμη φορά, ότι το περιβάλλον γύρω μας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Παρά την υπέρβαση
του αρχικού σοκ, σε όλες τις αγορές του κόσμου επικρατεί αυξημένη ανασφάλεια. Οι σχέσεις
ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά, εφόσον κανείς
ακόμη δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις πραγματικές προθέσεις και τις κινήσεις του νέου
Αμερικανού Προέδρου. Αυτό το σκηνικό αβεβαιότητας επηρεάζει, βεβαίως, και την Ελλάδα.
Τόσο ως προς το ζήτημα της διευθέτησης του χρέους - στο οποίο μέχρι τώρα οι ΗΠΑ στήριζαν
τις ελληνικές θέσεις - όσο και ευρύτερα σε σχέση με τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή
της Μεσογείου. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, η ελληνική οικονομία δυσκολεύεται ακόμη να
βρει το δρόμο της ανάπτυξης.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες, φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2016
θα κλείσει με ύφεση της τάξης του 0,3%, ενώ για το 2017 αναμένεται επιτάχυνση της
οικονομίας με ρυθμό 2,7%. Οι εκτιμήσεις αυτές θα έλεγα ότι είναι αρκετά - έως και υπέρ αισιόδοξες, με βάση τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα. Με βάση την κατάσταση που βιώνουν
καθημερινά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Μια κατάσταση που γίνεται όλο και πιο δύσκολη.
Οι διαγραφές επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2016
αυξήθηκαν κατά 33,5% σε σχέση με πέρυσι.
Κάθε λουκέτο που μπαίνει στην αγορά στερεί εισόδημα από οικογένειες και χρήματα από την
αγορά. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ελπίδα για βελτίωση. Αντίθετα, με
τις παρούσες συνθήκες υπερφορολόγησης, η επιχειρηματική επιβίωση γίνεται όλο και πιο
δύσκολη.
Ο επιχειρηματίας καλείται σήμερα να πληρώσει πάνω από το 50% των εσόδων του σε φόρους
και εισφορές. Και από τον Ιανουάριο τίθενται σε ισχύ μια σειρά από νέα μέτρα, που
ψηφίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι. Η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου που έχει τεθεί
για το 2017 βασίζεται κατά 80% στην αύξηση των εσόδων και μόνο κατά 20% στη
συγκράτηση των δαπανών.
Πώς θα ανακάμψει η αγορά και η οικονομία, με αυτή τη φορολογία;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις εκτιμήσεις της για ανάπτυξη το 2017 στην ομαλοποίηση
του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην άρση των capital controls. Και σε αυτό το μέτωπο,
όμως, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Όσο μένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα των κόκκινων
δανείων, δεν πρόκειται να υπάρξουν νέες χρηματοδοτήσεις στην αγορά. Οι επιχειρήσεις θα
συνεχίσουν να ασφυκτιούν από την έλλειψη κεφαλαίων, αλλά και από το δυσβάσταχτο κόστος
του δανεισμού. Κι αντί όλο το σύστημα να τρέχει για να δοθεί λύση στο πρόβλημα, βλέπουμε
να παίζεται ένα ατελείωτο παιχνίδι με τις διοικήσεις του ΤΧΣ και των τραπεζών. Δώσαμε τη
δυνατότητα στους δανειστές να ελέγχουν τις διοικήσεις, με το επιχείρημα ότι θα σταματήσουν
οι κομματικές και πελατειακές σχέσεις. Ότι θα ενισχυθεί η διαφάνεια και η τεχνογνωσία. Πολύ
καλά αυτά.
Στην πραγματικότητα, όμως, κινδυνεύουμε να παραδώσουμε τον έλεγχο ενός μεγάλου μέρους
της οικονομίας σε χέρια ξένων funds. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, αν επρόκειτο για
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ξένους επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εδώ όμως μιλάμε για ευκαιριακά σχήματα, με
βραχυπρόθεσμη και αμιγώς κερδοσκοπική επενδυτική παρουσία στη χώρα.
Πώς θα λυθεί, κάτω από αυτές τις συνθήκες, το πρόβλημα των κόκκινων δανείων; Πως θα
διασφαλιστεί η σταθερότητα του συστήματος; Πως θα διασφαλιστεί, τελικά, το δημόσιο
συμφέρον, το συμφέρον των ελλήνων φορολογουμένων, που πληρώνουν για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών;
Τα πράγματα, για όσους ζουν καθημερινά την ελληνική αγορά, είναι ξεκάθαρα. Για να έχουμε
ανάπτυξη το 2017 και τα επόμενα χρόνια, χρειάζεται να καλυφθούν τρεις θεμελιώδεις
προϋποθέσεις.
Πρώτον: αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής, προς την κατεύθυνση της μείωσης της
φορολογίας. Οι προτάσεις μας είναι γνωστές:
> Καθιέρωση ενιαίου flat rate συντελεστή για τις επιχειρήσεις, που δεν θα ξεπερνά το 20%
> Σταδιακή μείωση των συντελεστών ΦΠΑ
> Καθιέρωση δύο μόνο συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, 22% και 33%, για όλα τα
είδη εισοδημάτων
> Κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και απόδοση του κύριου στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση
> Κατάργηση φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων
> Κίνητρα για τη χρήση του πλαστικού χρήματος και της ηλεκτρονικής είσπραξης ΦΠΑ
> Σύσταση Ειδικού Σώματος Δίωξης για την καταπολέμηση του παραεμπορίου.
Ας καταφέρει, επιτέλους, το κράτος να μαζέψει τα εκατομμύρια ευρώ που χάνει από το
λαθρεμπόριο, από το παραεμπόριο και τη φοροδιαφυγή. Και να πάψει να επιβαρύνει όλο και
περισσότερο τους ειλικρινείς και συνεπείς φορολογούμενους. Γιατί κι αυτοί, δεν αντέχουν
πλέον άλλο. Δεν πάει άλλο με τους φόρους. Αν δεν το συνειδητοποιήσουν αυτό κυβέρνηση και βεβαίως και οι δανειστές - δεν θα δούμε ανάπτυξη σύντομα.
Δεύτερη προϋπόθεση για την ανάκαμψη: ομαλοποίηση του τραπεζικού συστήματος. Πρέπει
να σταματήσουν τα παιχνίδια. Και να προχωρήσουμε με Διοικήσεις, οι οποίες θα έχουν ως
αποκλειστική προτεραιότητα τη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. Πρέπει να
τρέξουν γρήγορα οι κινήσεις για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα έχει προτείνει στο συγκεκριμένο ζήτημα να υπάρξει
εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης. Επιπλέον πιέζουμε για την αξιοποίηση του
θεσμού της διαμεσολάβησης. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν βιώσιμα
επιχειρηματικά σχέδια. Και πολλές μπορούν να σωθούν, μέσα από τη διαδικασία αυτή. Τα
Επιμελητήρια μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο. Μπορούν, επίσης, να αξιοποιήσουν τη
γνώση τους σε οικονομοτεχνικά θέματα, αναλαμβάνοντας ρόλο ανεξάρτητων συμβούλων,
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρήσεων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αυτή ήταν
και η θέση μας, σε σχέση με το νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Θέλουμε ένα πλαίσιο σύγχρονο, το
οποίο δεν θα στιγματίζει τον έντιμο επιχειρηματία που απέτυχε εξαιτίας της κρίσης. Αλλά,
αντίθετα, θα του δίνει τη δυνατότητα να σταθεί το συντομότερο δυνατό στα πόδια του και να
προσπαθήσει ξανά.
Σε κάθε περίπτωση, η αγορά στη φάση αυτή χρειάζεται ένα δίκαιο και αποτελεσματικό
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πλαίσιο για την εκκαθάριση των μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Με απλούστερες διαδικασίες, με
εξατομικευμένη προσέγγιση, με έμφαση στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Αυτό είναι ένα
δύσκολο, αλλά απαραίτητο βήμα για να απελευθερωθούν κεφάλαια στις τράπεζες, για να
αποκατασταθούν ομαλές συνθήκες χρηματοδότησης προς τις βιώσιμες επιχειρήσεις. Είναι
απαραίτητο βήμα, για να επιστρέψει σταδιακά η αγορά στην κανονικότητα.
Εμείς, ως Επιμελητηριακή Κοινότητα, είμαστε εδώ. Με αιτήματα, αλλά και με προτάσεις. Με
έτοιμες δομές, με γνώση και εμπειρία. Και θα διεκδικήσουμε ενεργό ρόλο σε αυτή τη
διαδικασία, ώστε να προστατέψουμε το συμφέρον των μελών μας.
Η τρίτη βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας είναι η εφαρμογή μιας εθνικής
στρατηγικής, για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Χωρίς μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις,
από εγχώρια και ξένα σχήματα, δύσκολα θα τονωθεί η οικονομία και η απασχόληση.
Θεωρούμε καθήκον της Πολιτείας, να κινητοποιηθεί συντεταγμένα και αποτελεσματικά για
την προσέλκυση αυτών των κεφαλαίων, στη βάση ενός ολοκληρωμένου, μακροπρόθεσμου
στρατηγικού σχεδιασμού.
Οι αποκρατικοποιήσεις μπορούν, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να προσθέσουν σημαντική
αξία στην οικονομία. Δεν μιλάμε για αποκρατικοποιήσεις με τη μορφή του «πουλάμε όσο όσο». Αλλά για ένα μοντέλο στρατηγικής συνεργασίας κράτους και επενδυτή, με οφέλη για
όλους. Ένα μοντέλο στο οποίο ο ιδιώτης αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος μιας επένδυσης,
με το κράτος να διατηρεί συμμετοχή όχι όμως και διαχείριση. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν
πολλές ώριμες επιχειρηματικές προτάσεις στην Ελλάδα, που μπορούν να αξιοποιηθούν με
χρήση αυτού του μοντέλου και να δώσουν παράλληλα ένα θετικό μήνυμα στη διεθνή
επενδυτική κοινότητα. Η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές, η ενέργεια, ο τουρισμός είναι
μερικοί από τους κλάδους στους οποίους υπάρχουν ευκαιρίες για επενδύσεις.
Πέρα από τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούν
και πρέπει να γίνουν, ώστε η οικονομία να ξεκολλήσει επιτέλους από το τέλμα της ύφεσης.
Να περάσει - κυρίως - σε μια ανάπτυξη, η οποία θα είναι διατηρήσιμη. Θα είναι στηριγμένη
σε γερές και υγιείς βάσεις. Μια ανάπτυξη που θα είναι προσαρμοσμένη στις συνθήκες και στις
απαιτήσεις της σύγχρονης, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Στην αιχμή αυτής της ανάπτυξης, δεν μπορεί παρά να βρίσκεται η ελληνική επιχείρηση. Και
μάλιστα η Μικρομεσαία Επιχείρηση, η οποία σηκώνει διαχρονικά στις πλάτες της την
οικονομία, την παραγωγή και την απασχόληση σε αυτή τη χώρα. Στην αιχμή της ανάπτυξης
δεν μπορεί παρά να είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας: της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς, του ανθρώπινου δυναμικού, των παραγωγικών δυνατοτήτων κάθε
περιοχής.
Σε αυτά τα δύο επίπεδα, στη στήριξη της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας και στην
αξιοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, τα Επιμελητήρια μπορούν να
αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Το κάνουμε ήδη, μέσα από την παροχή όλο και πιο
εξελιγμένων υπηρεσιών προς τα μέλη μας. Ενδεικτικά, μόνο, θα αναφέρω:
• την αποτελεσματική διαχείριση του ΓΕΜΗ, που κατάφερε να διευκολύνει σημαντικά την
επιχειρηματική καθημερινότητα, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος.
• την υπηρεσία Μιας Στάσης για την αδειοδότηση επενδύσεων.
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• την ανάπτυξη της απομακρυσμένης Ψηφιακής Υπογραφής.
• την παροχή πληροφόρησης και στήριξης σε θέματα εξωστρέφειας
• τη συστηματική διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για επιχειρηματίες και
στελέχη.
Στηρίζουμε την ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες δομές και αναπτύσσοντας νέα εργαλεία.
Αναφέρω ενδεικτικά:
• τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης, για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών
• δομές για τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως είναι οι θερμοκοιτίδες
επιχειρηματικότητας και τα δίκτυα επιχειρηματικών αγγέλων.
Στηρίζουμε την ανάπτυξη, με τοπικές πρωτοβουλίες και δράσεις, για την ανάδειξη των
πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής: στον πρωτογενή τομέα, στον τουρισμό, στον πολιτισμό.
Στηρίζουμε την ανάπτυξη, μέσα από τη δικτύωση και τη συνεργασία μας με ευρωπαϊκά
επιμελητήρια:
• Μέσα από την εισαγωγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, για την αξιοποίηση του
θεσμού της Μαθητείας.
• Μέσα από συνεργασίες και κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο.
Τα Επιμελητήρια είναι ο θεσμός που βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τα προβλήματα, τις
προσδοκίες, αλλά και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Είναι ο
θεσμός που διαθέτει τοπική γνώση - το κλειδί, δηλαδή - τόσο για το σχεδιασμό, όσο και για
την υλοποίηση αποτελεσματικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Είμαστε υπερήφανοι γιατί
εκπροσωπούμε το δυναμικό, το δημιουργικό, το ελπιδοφόρο κομμάτι της Ελλάδας. Τις
900.000 επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν δουλειά και εισόδημα σε εκατομμύρια οικογένειες.
Τις επιχειρήσεις που αγωνίζονται καθημερινά και στηρίζουν την οικονομία. Για αυτές τις
επιχειρήσεις, έχουμε χρέος να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Να γινόμαστε πιο χρήσιμοι, πιο
αποτελεσματικοί, πιο δημιουργικοί. Να είμαστε εμείς ο σταθερός, ο αξιόπιστος σύμμαχος της
επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης, μέσα σε ένα περιβάλλον που παραμένει αντίξοο και
αβέβαιο.
Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής μας συνάντησης. Και είμαι βέβαιος ότι θα ακουστεί
δυνατά, μέσα από τη δική σας φωνή. Μέσα από το δικό σας έργο».
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