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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΚΕΕΕ
τον Πρωκυπουργό
&
τουσ Αρχθγοφσ των Κομμάτων που εκπροςωποφνται ςτο Κοινοβοφλιο

Οι αποφάςεισ που αναμζνεται να λάβει θ ελλθνικι κυβζρνθςθ τισ επόμενεσ μζρεσ κα είναι
από τισ κριςιμότερεσ ςτθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ Ελλάδασ. Κυρίωσ διότι με βάςθ αυτζσ, κα
κρικεί αν θ χϊρα μασ κα παραμζνει ςτο ευρϊ ι κα επιςτρζψει πίςω ςτο χάοσ τθσ δραχμισ.
Πριν όμωσ αποφαςίςουμε τι μζτρα πρζπει να λθφκοφν και προσ ποια κατεφκυνςθ, το ΔΝΤ,
οι Κεντρικζσ Τράπεηεσ και οι Ευρωπαίοι Εταίροι μασ οφείλουν να γνωρίηουν τα ακόλουκα:
Η μερικι εφαρμογι των δεςμεφςεων που θ Ελλάδα ανζλαβε ωσ ςιμερα, θ αδυναμία
προϊκθςθσ των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν, το λανκαςμζνο μείγμα πολιτικισ που τθσ
επιβλικθκε ςε ςυνδυαςμό με τθ βακιά φφεςθ και τθ μαηικι εκροι των κατακζςεων ζχουν
δθμιουργιςει μια περίπλοκθ κατάςταςθ για τθ χϊρα και τθν Ευρϊπθ.
Αν το δθμόςιο χρζοσ δεν μειωκεί κι άλλο, δεν υπάρχει καμία ελπίδα.
Το δθμόςιο χρζοσ παρά το PSI αναμζνεται να φκάςει τα 335 δις. ευρϊ ςτα τζλθ του 2012,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα καταβλθκοφν οι επόμενεσ δόςεισ από τθν τρόικα. Παράλλθλα,
το ΑΕΠ κα ςυρρικνωκεί κατά 6%, αυξάνοντασ το χρζοσ ςτο 166% του ΑΕΠ. Η ανεργία ζχει
ξεπεράςει το 23% και μιςκοί ζχουν μειωκεί κατά 16,7% ςε ςχζςθ με το 2007. Η αφξθςθ του
δθμοςίου χρζουσ παρά τισ μεγάλεσ κυςίεσ του ελλθνικοφ λαοφ είναι αναμενόμενο ότι
προκαλεί μεγάλεσ ανθςυχίεσ πρϊτα ςτον ελλθνικό λαό και ςτθ ςυνζχεια ςτισ αγορζσ και
ςτουσ κεςμικοφσ πιςτωτζσ. Όςεσ πρόςκετεσ κυςίεσ και να κλθκεί να κάνει ο ελλθνικόσ λαόσ
είναι ςαφζσ ότι το δθμόςιο χρζοσ δεν είναι διαχειρίςιμο. Και αν το κόςτοσ από το PSI το
πλιρωςαν οι ιδιϊτεσ επενδυτζσ, ςε μια νζα αναδιάρκρωςθ με «κοφρεμα» των ομολόγων,
τισ μεγαλφτερεσ απϊλειεσ κα επωμιςκεί θ τρόικα, δθλαδι το ΔΝΤ, θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι
Τράπεηα και τα μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ.
Αν λοιπόν το ΔΝΤ, θ ΕΚΤ και οι Εταίροι μασ κζλουν να αποφευχκεί ζνα τζτοιο ενδεχόμενο
αντί να υπονομεφουν τθν πορεία τθσ Ελλάδασ με τισ δθλϊςεισ που κάνουν κάκε τόςο, τότε
κα πρζπει να βοθκιςουν τθν Ελλάδα να επανζλκει ςε φερζγγυα κατάςταςθ.
Διότι δεν μπορεί να ηθτάσ αποκρατικοποιιςεισ από τθν Ελλάδα και κάκε μζρα να βγαίνει
ζνασ ευρωπαίοσ κυβερνθτικόσ παράγοντασ και να μιλάει για το ενδεχόμενο επιςτροφισ τθσ
Ελλάδασ ςτθ δραχμι. Ποιοσ αλικεια επενδυτισ κα βάλει τα λεφτά του ςε ευρϊ, όταν είναι
ανοικτό ενδεχόμενο να ειςπράττει ςε δραχμι;
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Διότι δεν μπορεί θ ΕΚΤ να αγοράηει ελλθνικά ομόλογα ςτο 70% τθσ αξίασ τουσ και να
απαιτεί από το ελλθνικό κράτοσ να τα αποπλθρϊνει ςτο 100% τθσ αξίασ τουσ. Αυτό δεν
αποτελεί βοικεια αλλά αποτελεί τον οριςμό τθσ τοκογλυφίασ.
Ποια βιματα πρζπει να κάνει θ Ευρϊπθ για να καταςτεί το ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ
βιϊςιμο.
Το ΔΝΤ, θ ΕΚΤ και οι Ευρωπαίοι Εταίροι πρζπει και οφείλουν να κάνουν τρία βαςικά βιματα
για να μειωκεί το χρζοσ τθσ Ελλάδασ κατά 40% του ΑΕΠ.
Πρϊτον, θ ΕΚΤ να πουλιςει τα ελλθνικά ομόλογα ςτο EFSF ςτα 70 ςεντσ ανά ευρϊ. Και ςτθ
ςυνζχεια το EFSF μπορεί να τα ανταλλάξει με νζο δάνειο μεγαλφτερθσ διάρκειασ προσ τθν
Ελλάδα. Ζτςι, το χρζοσ τθσ Ελλάδα κα μειωκεί κατά 15 δις. € ι 7,4% του ΑΕΠ δίνοντασ
μεγαλφτερα περικϊρια ςτθν αποπλθρωμι των δανείων τθσ.
Δεφτερον, θ ευρωηϊνθ κα μποροφςε να επιδοτιςει με δάνειο το EFSF τθν αγορά ελλθνικϊν
ομολόγων 62 δις. € που προζκυψαν από το PSI. Μια προςφορά 25 ςεντσ ανά ευρϊ είναι
πολφ ελκυςτικι ςε ςχζςθ με τισ τρζχουςεσ, χαμθλότερεσ τιμζσ ςτθν αγορά. Με μια τζτοια
προςφορά ζνα ποςοςτό ιδιωτϊν επενδυτϊν κα μποροφςε να ανταλλάξει για παράδειγμα,
ελλθνικά ομόλογα 48 δις. € με τίτλουσ 12,5 δις. € από το EFSF, οδθγϊντασ ςτθ μείωςθ του
δθμοςίου χρζουσ κατά 37,5 δις. € ι 18,6% του ΑΕΠ. Μια τζτοια ανταλλαγι προχποκζτει τθν
εκχϊρθςθ νζων πιςτϊςεων ςτθν Ελλάδα που μποροφν να δοκοφν με ενζχυρο κρατικά
περιουςιακά ςτοιχεία που πρόκειται οφτωσ ι άλλωσ να ιδιωτικοποιθκοφν. Ζτςι κάκε ευρϊ
που κα αντλείται από μια ιδιωτικοποίθςθ κα ακφρωνε κρατικό χρζοσ τεςςάρων ευρϊ.
Τρίτον, θ Ελλάδα δικαιοφται ίςθ μεταχείριςθ με τθν Ιςπανία και άλλουσ αποδζκτεσ πακζτων
διάςωςθσ. Να μπορζςει δθλαδι και θ Ελλάδα να μεταφζρει από το Ελλθνικό Ταμείο
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ ςτον ESM τα κεφάλαια που δανείςκθκε για τθ ςτιριξθ
των εγχωρίων τραπεηϊν, όταν αςφαλϊσ δθμιουργθκεί ζνα ενιαίο ρυκμιςτικό πλαίςιο για
τισ τράπεηεσ τθσ ευρωηϊνθσ. Οι τζςςερεισ μεγαλφτερεσ τράπεηεσ ζχουν λάβει ιδθ 18,5 δις.
€ από το EFSF και υπολογίηεται ότι κα χρειαςκοφν ακόμθ 12 δις. ευρϊ. Ζτςι κα μποροφςε
να μειωκεί το ελλθνικό χρζοσ κατά 30,5 δις. € ι 15,1% του ΑΕΠ.
Συνεπϊσ, αν υιοκετθκοφν τα παραπάνω τρία βιματα, το δθμόςιο χρζοσ τθσ Ελλάδα μπορεί
να μειωκεί κατά 83 δις. € ι 41,1% του ΑΕΠ. Να φκάςει δθλαδι το δθμόςιο χρζοσ τθσ
Ελλάδασ ςτο 120% του ΑΕΠ, ζνα ποςοςτό που κεωρείται βιϊςιμο ςτθν Ευρϊπθ. Και το
οποίο κα άρει τισ οποιεςδιποτε αμφιβολίεσ για τθν παραμονι τθσ Ελλάδα ςτο ευρϊ, με
μεγάλεσ κετικζσ ςυνζπειεσ τόςο για τθν επιςτροφι κατακζςεων όςο και για τθν
προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων. Κυρίωσ όμωσ, μια τζτοια εξζλιξθ κα βοθκοφςε ςτθν
ανάκτθςθ τθσ φερεγγυότθτασ τθσ Ελλάδασ και ςτθν αλλαγι τθσ ψυχολογίασ ςτθν οικονομία,
που είναι θ βαςικι προχπόκεςθ για να ειςζλκει και πάλι ςε φάςθ ανάπτυξθσ.
Για να κάνουν όμωσ οι Ευρωπαίοι τα παραπάνω βιματα, αφενόσ θ ελλθνικι κυβζρνθςθ κα
πρζπει να τα διεκδικιςει αφετζρου κα πρζπει να ςεβαςτεί τισ υποχρεϊςεισ τθσ. Το
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ζλλειμμα πρζπει να μθδενιςτεί, οι διακρωτικζσ αλλαγζσ πρζπει να προχωριςουν. Δεν
χωροφν άλλεσ δικαιολογίεσ. Άλλωςτε, εδϊ που φκάςαμε δεν ζχουμε κανζνα περικϊριο
επιλογισ. Μοιάηουμε με τον αςκενι που ζχει να επιλζξει ανάμεςα ςτον ακαριαίο κάνατο
και τθν ελπίδα για ηωι που δίνει θ είςοδοσ ςτθν εντατικι.
Πζρα από το Μνθμόνιο χρειάηεται και εκνικι πολιτικι ανάπτυξθσ και ελπίδασ.
Οι κεςμικοί πιςτωτζσ είναι ςαφζσ ότι απαιτοφν άμεςα μζτρα περιοριςμοφ του ελλείμματοσ.
Καμία κυβζρνθςθ δεν μπορεί να ξεφφγει από τθ μζγγενθ αυτι χωρίσ να προχωριςει ςε
άμεςεσ κυςίεσ από τουσ εργαηόμενουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ. Αυτζσ οι κυςίεσ, όμωσ,
μπορεί να είναι πρόςκαιρεσ αρκεί θ κυβζρνθςθ να εφαρμόςει μια εκνικι πολιτικι πζραν
από τισ άμεςεσ υποχρεϊςεισ του μνθμονίου.
Διότι, όταν θ φοροδιαφυγι ςτο ΦΠΑ ςου ςτερεί ζςοδα 8-10 δις. € ετθςίωσ, είναι ζγκλθμα
οι ταμιακζσ μθχανζσ να μθν ζχουν ςυνδεκεί θλεκτρονικά με τθ ΓΓΠΣ.
Διότι, όταν ο παραεμπόριο ςου ςτερεί ετιςια ζςοδα 6 δις. €, είναι ζγκλθμα να μθν ζχει
ςυςτιςει το κράτοσ Ειδικό Σϊμα Δίωξθσ Παραεμπορίου.
Διότι, όταν ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ δθλϊνουν πολφ λιγότερα ςτθν εφορία,
είναι ζγκλθμα να μθν κάνεισ τίποτα και από τθν άλλθ να απαιτείσ από τισ επιχειριςεισ ι
από τουσ φορολογοφμενουσ να πλθρϊνουν τον ζνα φόρο μετά τον άλλο και τθν μια ζκτακτθ
ειςφορά μετά τθν άλλθ.
Διότι, όταν μειϊνεισ μιςκοφσ και ςυντάξεισ, είναι ζγκλθμα να μθν ζχεισ αξιοποιιςει τθ
δθμόςια ακίνθτθ περιουςία.
Διότι, όταν πλθρϊνεισ κάκε χρόνο τόςο υψθλά τοκοχρεολφςια, είναι ζγκλθμα να μθν
προχωρείσ ςτισ αποκρατικοποιιςεισ, οι οποίεσ και μποροφν για κάκε ζνα ευρϊ που
ειςπράττεισ να μειϊνεισ το δθμόςιο χρζοσ τζςςερα ευρϊ.
Διότι, όταν θ ανεργία ςτον ιδιωτικό τομζα τθσ ανεργίασ ζχει φκάςει ςτο 23%, είναι ζγκλθμα
το κράτοσ να ςυνεχίςει να ςυντθρεί άχρθςτουσ και ηθμιογόνουσ δθμόςιουσ οργανιςμοφσ
και να μθν προχωρά ςε ςυγχωνεφςεισ, καταργιςεισ και κλείςιμο αυτϊν.
Διότι, όταν θ οικονομία είναι ςε φφεςθ, είναι ζγκλθμα να μθν αξιοποιείσ τουσ κοινοτικοφσ
πόρουσ ι να μθν κάνεισ τίποτα για να υλοποιθκοφν τα μεγάλα αυτοχρθματοδοτοφμενα
μεγάλα ζργα υποδομισ.
Διότι, όταν τα μεγαλφτερα κοινοτικά προγράμματα των εταίρων μασ αφοροφν τθ ςτιριξθ
και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, είναι ζγκλθμα οι επιχειριςεισ
ςτθν Ελλάδα να λαμβάνουν από τα κοινοτικά προγράμματα τα ελάχιςτα.
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Διότι, όταν ςτθν αγορά υπάρχουν κλάδοι που κρατοφν τισ τιμζσ ςε υψθλό επίπεδο, είναι
ζγκλθμα να μθν ειςάγεισ τεχνογνωςία από το εξωτερικό ϊςτε να γίνει εφικτι θ
χαρτογράφθςθ των αγορϊν αυτϊν και ςτθ ςυνζχεια ο κεςμικόσ ζλεγχόσ τουσ.
Διότι, όταν είςαι τουριςτικι χϊρα, είναι ζγκλθμα να αφινεισ το κζντρο τθσ Ακινασ να
καίγεται και να καταλαμβάνεται από όποιον κζλει και ό,τι ϊρα κζλει.
Διότι, όταν κζλεισ να προςελκφςεισ επενδφςεισ και τουριςμό, είναι ζγκλθμα να αφινεισ το
χρόνο να τρζχει και να μθν κάνεισ τίποτα για το Ελλθνικό, το Βοτανικό, το Φαλθρικό Όρμο,
τισ προβλιτεσ για τα κρουαηιερόπλοια, τισ μαρίνεσ, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τουσ
οργανωμζνουσ χϊρουσ ακλθτιςμοφ και ψυχαγωγίασ.
Η ελλθνικι κυβζρνθςθ πρζπει και οφείλει να παρουςιάςει ζνα εκνικό πρόγραμμα αλλαγϊν
και μεταρρυκμίςεων με το οποίο κα είναι εφικτι θ αντικατάςταςθ των δυςβάςτακτων
μζτρων που μασ επιβάλει το μνθμόνιο. Στθν πράξθ και όχι ςτα λόγια.
Τζλοσ, θ ΚΕΕΕ κατακζτει τισ κζςεισ τθσ για το τι αλλαγζσ και προσ ποια κατεφκυνςθ πρζπει
να γίνουν.
Διεκδικοφμε για τθν επιχειρθματικότθτα
Φορολογία:


Μείωςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν για τισ επιχειριςεισ ςτο 15%.
Γιατί καμία ςοβαρι επζνδυςθ δεν μπορεί να γίνει, όςο θ Ελλάδα φορολογεί
τθν επιχείρθςθ 4 φορζσ υψθλότερα, ςε ςφγκριςθ με τισ γειτονικζσ τθσ
χϊρεσ.



Τθν εξάντλθςθ ςτθν πθγι του φόρου επί των μεριςμάτων των
επιχειριςεων.



Μείωςθ του ΦΠΑ ςε βαςικά είδθ διαβίωςθσ, όπωσ επίςθσ ςε αγακά και
υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν τουσ πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ ανάπτυξθσ τθσ
χϊρασ (π.χ. τουριςτικζσ υπθρεςίεσ και αγροτικά προϊόντα μεςογειακισ
διατροφισ και υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ).



Κατάργθςθ του Κ.Β... Γιατί με τισ πολφπλοκεσ και χρονοβόρεσ
γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ που προβλζπει, ενιςχφει τα φαινόμενα
διαφκοράσ ςτισ ςυναλλαγζσ με τισ φορολογικζσ αρχζσ, αυξάνει το
γραφειοκρατικό κόςτοσ και το κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ για τισ επιχειριςεισ.



αφισ προςδιοριςμόσ, ςτο φορολογικό νόμο, των δαπανϊν που
εκπίπτουν από το φορολογθτζο ειςόδθμα των επιχειριςεων.
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φνδεςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων των επιχειριςεων on line με το
Υπουργείο Οικονομικϊν. Με τον τρόπο αυτό κα μειωκεί ςθμαντικά το
διαχειριςτικό κόςτοσ των επιχειριςεων.



Τθν κατάργθςθ του κεςμοφ των μθ ανταποδοτικϊν φόρων υπζρ τρίτων
και τθν υποκατάςταςι τουσ (όπου οι ςχετικοί πόροι καλφπτουν
δικαιολογθμζνεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ), από τον κρατικό προχπολογιςμό.



Απαλλαγι από τθ φορολόγθςθ τθσ αξίασ του ςυνόλου των ακινιτων που
ιδιοχρθςιμοποιοφνται για τθν παραγωγι ι τθν άςκθςθ τθσ επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ.



Τθν ευνοϊκι φορολογικι μεταχείριςθ των δαπανϊν ζρευνασ και
καινοτομίασ.



Κίνθτρα (αςφαλιςτικά και φορολογικά), που να ενκαρρφνουν τθ διανομι
μζρουσ των κερδϊν των επιχειριςεων ςε εργαηόμενουσ με αυξθμζνθ
παραγωγικότθτα.



Κατάργθςθ του χαρτοςιμου 3,6% επί των ταμειακϊν διευκολφνςεων και
γενικότερα των δανείων που παρζχουν μζτοχοι ςτισ επιχειριςεισ ςτισ
οποίεσ ςυμμετζχουν.



Κατάργθςθ του Φόρου υγκζντρωςθσ Κεφαλαίου, γιατί προκαλεί
ςθμαντικι επιβάρυνςθ ςτισ επιχειριςεισ, χωρίσ ανάλογο αντίκριςμα ςτα
ζςοδα του κράτουσ.



Αναγνϊριςθ τθσ ηθμιάσ τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ, κατά τον
μεταςχθματιςμό (ςυγχϊνευςθ) εταιρειϊν.



Εκςυγχρονιςμό τθσ νομοκεςίασ για τισ ςυγχωνεφςεισ. Γιατί το μζλλον
απαιτεί ιςχυρότερεσ και μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ.



Μείωςθ και απλοφςτευςθ τθσ φορολογίασ ακινιτων γιατί διαφορετικά
οφτε αγορά real estate δεν πρόκειται να ανακάμψει, οφτε το κράτοσ κα
μπορζςει να αξιοποιιςει τθ μεγάλθ δθμόςια ακίνθτθ περιουςία του.



Κανζνασ νζοσ νόμοσ να μθν ψθφίηεται χωρίσ να ςυνοδεφεται από ζκκεςθ
για τισ επιπτϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθν επιχειρθματικότθτα.

Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ:


Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά 10%, ϊςτε να ευνοθκοφν οι
προςλιψεισ.
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Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατά 50% τα τρία πρϊτα χρόνια, για
τισ νζεσ επιχειριςεισ.



Μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν και τθσ άμεςθσ φορολογίασ κατά 50%
τα πρϊτα τρία χρόνια, για επιχειριςεισ που δθμιουργοφν νζοι κάτω των
30 ετϊν.

Ρευςτότθτα:
Όςο οι διεκνείσ αγορζσ κα παραμζνουν κλειςτζσ για τθ χϊρα μασ, το πρόβλθμα
ρευςτότθτασ για τισ επιχειριςεισ κα εξακολουκεί να υφίςταται. Γι’ αυτό κα πρζπει να
χαραχκεί μια εκνικι ςτρατθγικι, ϊςτε να ςτθριχκεί θ επιχειρθματικότθτα με μζτρα όπωσ:


Η μείωςθ τθσ φορολογικισ και αςφαλιςτικισ επιβάρυνςθσ των επιχειριςεων.



Ενίςχυςθ των πόρων από το ΕΣΠΑ και επιτάχυνςθ των δράςεων ενίςχυςθσ
των επιχειριςεων μζςω του ΕΤΕΑΝ και των Τραπεηϊν.



Κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ 0,6% επί των καταναλωτικϊν και επιχειρθματικϊν
δανείων και 0,12% επί των ςτεγαςτικϊν δανείων (ν.128/75).



Άμεςθ ενεργοποίθςθ του Ταμείου Ανάπτυξθσ Νζασ Οικονομίασ.



Ενίςχυςθ των πόρων για τθ δράςθ «Εξωςτρζφεια» του Οργανιςμοφ
Αςφάλιςθσ Εξαγωγικϊν Πιςτϊςεων (ΟΑΕΠ), μζςω τθσ οποίασ παρζχεται ςε
εξαγωγικζσ ΜμΕ ρευςτότθτα με χαμθλά επιτόκια δανειςμοφ.



Ενκάρρυνςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ϊςτε να παρζχει ρευςτότθτα ςε
επιχειριςεισ μζςω του Ευρωπαϊκοφ Μθχανιςμοφ Χρθματοδότθςθσ και
ςυγκεκριμζνα τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων. Όπου υπάρχει θ
δυνατότθτα, να δανειοδοτθκοφν με χαμθλά επιτόκια επιχειριςεισ που κζλουν
να επενδφςουν και δραςτθριοποιοφνται ςτον τουριςμό, τθ βιοτεχνία, τθ
βιομθχανία, τισ υπθρεςίεσ, τισ υποδομζσ ενζργειασ κ.α.



Άμεςθ εξόφλθςθ χρεϊν του Δθμοςίου προσ τισ επιχειριςεισ, ι παροχι
ανάλογθσ εγγφθςθσ που να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ ενζχυρο ςτισ
τράπεηεσ. Αυτοδίκαιο ςυμψθφιςμό των οφειλϊν επιχειριςεων προσ το
Δθμόςιο και τουσ φορείσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.



Εφαρμογι τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ, ςφμφωνα με τθν οποία το Δθμόςιο
οφείλει να εξοφλεί τισ επιχειριςεισ ςε ζνα διάςτθμα 30 θμερϊν, με εξαίρεςθ
τουσ φορείσ τθσ υγείασ (ζωσ και 60 θμζρεσ).



Άμεςθ τακτοποίθςθ οφειλϊν των ΟΤΑ προσ τισ επιχειριςεισ εντόσ ζτουσ.
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Κράτοσ – Επιχειριςεισ: Κακαρζσ ςχζςεισ


Θζςπιςθ «θλεκτρονικισ υπογραφισ» και «θλεκτρονικισ ταυτότθτασ» των
επιχειριςεων, που κα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν
πιςτοποίθςθ τθσ ενθμερότθτασ τουσ (φορολογικι, αςφαλιςτικι κ.λ.π.) και κα
τισ διευκολφνουν να διεκπεραιϊνουν ταχφτερα όλεσ τισ ςυναλλαγζσ τουσ με το
Δθμόςιο. Υποχρζωςθ αποδοχισ από όλεσ τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αιτιςεων,
εγγράφων κ.λ.π. που αποςτζλλονται θλεκτρονικά.



Απλοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςυμμετοχισ των επιχειριςεων ςε διαγωνιςμοφσ
του Δθμοςίου, με τθν υιοκζτθςθ τθσ «ταυτότθτασ τθσ επιχείρθςθσ» για κάκε
νόμιμθ χριςθ, ςε όλεσ τισ ςχζςεισ με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.



Άμεςθ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των απαρχαιωμζνων ι ελλιπϊν
τεχνικϊν προδιαγραφϊν ςτουσ διαγωνιςμοφσ για τισ προμικειεσ του ελλθνικοφ
Δθμοςίου.

Βιματα για τθν Ανάπτυξθ:


Πλιρθσ ιδιωτικοποίθςθ των ΔΕΚΟ που αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα
και άμεςθ αποκομματικοποίθςθ των διοικιςεων όλων των Δθμοςίων
Επιχειριςεων. Η επιλογι διοικιςεων ςτισ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ να απαιτεί
αυξθμζνθ πλειοψθφία τουλάχιςτον 180 βουλευτϊν.



Βελτίωςθ του Νζου Αναπτυξιακοφ Νόμου.



Ενεργοποίθςθ του Νόμου για τισ υμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Σομζα.
Όταν το κράτοσ μειϊνει τισ δθμόςιεσ επενδφςεισ, τουλάχιςτον ασ δϊςει τθν
ευκαιρία ςτον ιδιωτικό τομζα να καλφψει το κενό.



Νομοκετικι και αργότερα και
ιςοςκελιςμζνων προχπολογιςμϊν.



Πρόςκετοσ δανειςμόσ τθσ χϊρασ μόνο με αυξθμζνθ πλειοψθφία 180
βουλευτϊν.



Κίνθτρα για τθν επιςτροφι των άμεςων ξζνων επενδφςεων.



υςτθματικι και τολμθρι αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ ακίνθτθσ περιουςίασ.



Άμεςθ και χωρίσ
επαγγελμάτων.

εκπτϊςεισ

ςυνταγματικι

απελευκζρωςθ

κατοχφρωςθ

όλων

των

κλειςτϊν
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Κατάργθςθ του κρατικοφ προςδιοριςμοφ ελάχιςτων αμοιβϊν και τιμϊν, που
ςτρεβλϊνει τον ανταγωνιςμό και επιβαρφνει τον καταναλωτι.



Μετατροπι των αεροδρομίων και λιμανιϊν τθσ χϊρασ ςε πόλουσ τοπικισ
ανάπτυξθσ κατά το πρότυπο του «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» (με μεγαλφτερο
χρόνο αξιοποίθςθσ από τον ιδιϊτθ επενδυτι, ζτςι ϊςτε και θ ποιότθτα του
ζργου να είναι καλφτερθ και τα τζλθ χριςθσ να είναι μικρότερα, ϊςτε να
ευνοθκεί θ ανταγωνιςτικότθτα κρίςιμων κλάδων όπωσ ο τουριςμόσ και οι
μεταφορζσ)



Απεμπλοκι και επανεκκίνθςθ των ζργων για τθν καταςκευι των μεγάλων
Οδικϊν Αξόνων, που γίνονται με τθ μζκοδο τθσ ςυγχρθματοδότθςθσ, ϊςτε να
βγει θ Περιφζρεια από τθν απομόνωςθ και να καταςτεί ελκυςτικι ςε νζεσ
επενδφςεισ.



Ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα καταςκευισ ιδιωτικϊν μαρίνων ςε όλθ τθν
περιφζρεια τθσ χϊρασ, για τθν προςζλκυςθ του τουριςμοφ υψθλοφ
ειςοδιματοσ.



φγχρονο μεγάλο εκκεςιακό και ςυνεδριακό κζντρο για τθν περαιτζρω
ενίςχυςθ του ςυνεδριακοφ τουριςμοφ και τθν προβολι τθσ ελλθνικισ
παραγωγισ.



Δθμιουργία ενόσ τουλάχιςτον Δθμοπρατθρίου Προϊόντων Πρωτογενοφσ
Παραγωγισ ανά περιφζρεια τθσ χϊρασ, προκειμζνου να εξυγιανκεί και να
γίνει διάφανο το ςφςτθμα διακίνθςθσ προϊόντων από τον παραγωγό ςτον
καταναλωτι.



Δθμιουργία ϊματοσ Δίωξθσ του Παραεμπορίου για τθν προςταςία τθσ
μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ, του ιςότιμου ανταγωνιςμοφ, αλλά και των εςόδων
του Δθμοςίου και των αςφαλιςτικϊν ταμείων.



Μζτρα ςτιριξθσ και κίνθτρα υπζρ των κλάδων που παράγουν διεκνϊσ
εμπορεφςιμα αγακά και φζρνουν ζςοδα, κζςεισ εργαςίασ και πλοφτο ςτθ χϊρα.



Δθμιουργία Εμπορικοφ Αεροδρομίου.



Δφο μεγάλεσ εμπορευματικζσ αποκικεσ ςτθν Αττικι και μία τουλάχιςτον ςε
κάκε περιφζρεια τθσ χϊρασ.

τιριξθ εξαγωγϊν:


Μείωςθ του αρικμοφ των απαιτοφμενων διαδικαςιϊν και εγγράφων για
πραγματοποίθςθ εξαγωγϊν.
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Επιτάχυνςθ του ζργου του θλεκτρονικοφ τελωνείου. Λειτουργία των
τελωνείων 7 θμζρεσ τθν βδομάδα.



Άμεςθ επιςτροφι ΦΠΑ ςτισ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ.



Προϊκθςθ του Brand Made in Greece ςτθ διεκνι αγορά.



Επανεξζταςθ του κόςτουσ εκτελωνιςμοφ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε 3-5% τθσ
αξίασ του εμπορεφματοσ, με μζροσ μόνο να είναι θ αμοιβι του εκτελωνιςτι.
Αναγνϊριςθ τθσ δαπάνθσ του εκτελωνιςτι από τθν εφορία.



Εκςυγχρονιςμόσ των εμπορικϊν υπθρεςιϊν των Πρεςβειϊν τθσ Ελλάδασ ςτο
εξωτερικό.

Μεταφορζσ:


Άμεςθ και πλιρθσ απελευκζρωςθ ζκδοςθσ αδειϊν κυκλοφορίασ Ι.Χ.
βυτιοφόρων αυτοκινιτων μεταφοράσ υγρϊν καυςίμων που χορθγοφνται ςτισ
εταιρείεσ πετρελαιοειδϊν.



Πλιρθσ και ουςιαςτικι απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν.



Κατάργθςθ τθσ ειςφοράσ υπζρ τρίτων, επί των διοικθτικά κακοριςμζνων
αμοιβϊν φορτωτϊν ςε κεντρικζσ αγορζσ.

τιριξθ τοπικϊν αγορϊν:


Αποτελεςματικότερθ πάταξθ του παραεμπορίου.



Μείωςθ Δθμοτικϊν Τελϊν.



Αντιμετϊπιςθ κυκλοφοριακϊν προβλθμάτων με χϊρουσ ςτάκμευςθσ, ςφςτθμα
ελεγχομζνθσ ςτάκμευςθσ, ανάπτυξθ δικτφου ΜΜΜ ςτακερισ τροχιάσ και
πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ.

Εφρυκμθ λειτουργία των αγορϊν:






Απλοποίθςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ προϊόντων, το οποίο είναι από
τα πιο παρεμβατικά μεταξφ των χωρϊν - μελϊν του ΟΟΣΑ.
Κωδικοποίθςθ και απλοποίθςθ του αγορανομικοφ κϊδικα.
Κωδικοποίθςθ νομοκεςίασ όλων των εμπλεκόμενων με τα τρόφιμα υπθρεςιϊν, ςε
ενιαίο κείμενο.
Bake Off: Ουςιαςτικι απελευκζρωςθ, με άρςθ των περιοριςμϊν όςον αφορά τα
ελάχιςτα εμβαδά.
Ενεργοποίθςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ
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Διευκόλυνςθ τθσ ζναρξθσ και επζκταςθσ επιχειριςεων:






Εναρμόνιςθ των Περιφερειακϊν Χωροταξικϊν (που είναι κεςμοκετθμζνα από τισ
αρχζσ τθσ δεκαετίασ) με τον Εκνικό Χωροταξικό χεδιαςμό και τα Ειδικά Πλαίςια.
Ολοκλιρωςθ τθσ εξαγγελκείςασ ανακεϊρθςθσ του Ειδικοφ Χωροταξικοφ Πλαιςίου
για τον Σουριςμό.
Θεςμοκζτθςθ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Πλαιςίου για τον παράκτιο χϊρο και τουσ
ορεινοφσ όγκουσ
Εκπόνθςθ δαςολογίου.
Εκπόνθςθ Β’ φάςθσ Κτθματολογίου.

Η απουςία των παραπάνω δθμιουργεί κακυςτεριςεισ ςτισ πρόδρομεσ διαδικαςίεσ
αδειοδότθςθσ. Επιπλζον, προκαλεί αναςφάλεια δικαίου, αποτρζπει επενδφςεισ, απαξιϊνει
περιουςιακά ςτοιχεία, δθμιουργεί το πελατειακό κράτοσ.







Θεςμοκζτθςθ προδιαγραφϊν Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων.
Εκπόνθςθ Προκαταρκτικισ Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ και Αξιολόγθςθσ, μόνο για
νζεσ εγκαταςτάςεισ (εκτόσ Βιομθχανικϊν και Επιχειρθματικϊν Πάρκων)
Κακιζρωςθ ριτρασ άπρακτων προκεςμιϊν.
One Stop Shops για υποδοχι φακζλων και ανάκεςθ φακζλου ςε project manager
για το ςυντονιςμό των διαδικαςιϊν.
Outsourcing του ελζγχου Μελζτθσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (μετά από
κατάλλθλθ πιςτοποίθςθ/διαπίςτευςθ).
Άμεςθ ολοκλιρωςθ του διαγωνιςμοφ για τθν πλιρθ λειτουργία του ΓΕΜΗ, ϊςτε να
απλοποιθκοφν και να επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ ίδρυςθσ επιχειριςεων.
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