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«Η γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκείν αηρκήο
ζηελ πξνζπάζεηα γηα ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο ζηελ Επξψπε.
Αθφκε πεξηζζφηεξν, πξέπεη λα βξεζεί ζηελ πξψηε γξακκή ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάθακςε ηεο Ειιάδαο. Γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο
παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο
θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
αλεξγίαο θαη ηνπ απνθιεηζκνχ.
Η επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ην θιεηδί γηα λα αληαπνθξηζνχκε ζηηο πξνθιήζεηο πνπ
θέξλεη ε λέα επνρή. Φξεηαδφκαζηε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, νη
νπνίνη ζα ηελ πξνζεγγίζνπλ δεκηνπξγηθά θαη ζα αμηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο.
Γηα λα ζπκκεηάζρνπλ γφληκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Να δηαζθαιίζνπλ έλα
θαιχηεξν επίπεδν δηαβίσζεο, αιιά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπιινγηθή πξφνδν.
Είλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ δεηνχκελν ε ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ψζηε λα αλαιάβνπλ
ελεξγά ην ξφιν πνπ ηνπο αλαινγεί. Τν ξφιν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη
ζηηο θηινδνμίεο ηνπο.
Εθδειψζεηο φπσο ε ζεκεξηλή ζπκβάιινπλ πνιιαπιά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Παξέρνληαο αθελφο ην πεδίν γηα κηα νπζηαζηηθή ζπδήηεζε, ε νπνία ζα αλαδείμεη
πθηζηάκελα εκπφδηα, αιιά θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ ππέξβαζή ηνπο. Καη
αθεηέξνπ, επλνψληαο ηε δηθηχσζε, ηελ αλάπηπμε επαθψλ θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ
ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Σθνπφο απηήο ηεο νκηιίαο είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζε απηή ηε δηαδηθαζία, κέζα απφ κηα
ζπλνπηηθή ζεψξεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ
Ειιάδα.
Όπσο γλσξίδεηε, ε Ειιάδα αλέιαβε λα θέξεη ζε πέξαο κηα δεκνζηνλνκηθή
πξνζαξκνγή ε νπνία δελ έρεη πξνεγνχκελν ζηε κεηαπνιεκηθή Επξψπε. Η θνηλσλία
ηεο αληίζηνηρα – νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο – βηψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο
κεγαιχηεξεο χθεζεο, ζε θαηξφ εηξήλεο.
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Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί. Η Ειιάδα, κέζα
απφ κηα ηεξάζηηα πξνζπάζεηα θαηάθεξε λα μεπεξάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ εθηάιηε
ηεο αβεβαηφηεηαο, πνπ κέρξη πξφηηλνο θαζήισλε θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη
δεκηνπξγνχζε αλππέξβιεηα εκπφδηα ζηελ εμσζηξέθεηα. Η ρψξα απέδεημε φηη είλαη
απνθαζηζκέλε λα ηεξήζεη ηεο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε απέλαληη ζηνπο εηαίξνπο ηεο
θαη λα δηαζθαιίζεη ηε ζέζε θαη ην κέιινλ ηεο ζηελ επξσδψλε. Φάξε ζηηο ζπζίεο ησλ
πνιηηψλ ηεο, θαηάθεξε λα εμαιείςεη κέζα ζε ιηγφηεξα απφ 4 ρξφληα, έλα πξσηνγελέο
έιιεηκκα ηεο ηάμεο ησλ 24 δηζ. επξψ. Τν εκπνξηθφ ηζνδχγην εμηζνξξνπείηαη θαη ν
δείθηεο εμαγσγψλ πξνο ΑΕΠ απμάλεηαη ζηαζεξά. Θεηηθά βήκαηα ππάξρνπλ θαη ζηνλ
ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, παξά ηηο επηκέξνπο θαζπζηεξήζεηο. Η Ειιάδα
βξίζθεηαη ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΣΑ, ζηελ πινπνίεζε
κεηαξξπζκίζεσλ.
Αηζζεηή βειηίσζε έρεη ππάξμεη θαη ζε ηνκείο πνπ επεξεάδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ θαη
επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. Σπλνιηθά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ε ρψξα έρεη αλέβεη 28
βαζκίδεο ζηελ θαηάηαμε ηεο Παγθφζκηαο Τξάπεδαο. Εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο
δηεπθφιπλζεο ηεο ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ, ε Ειιάδα πξαγκαηνπνίεζε θέηνο έλα
άικα 110 ζέζεσλ. Σπγθεθξηκέλα ζηελ 36ε ζέζε κεηαμχ 189 ρσξψλ, ελψ πέξζη
βξηζθφηαλ κφιηο ζηελ 146ε ζέζε. Καη αλαθέξεηαη σο παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο
ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα.
Πνπ νθείιεηαη απηή ε βειηίσζε; Οθείιεηαη θπξίσο ζε κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ε
θαηάξγεζε νπ απαηηνχκελνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ίδξπζε Εηαηξείαο
Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο θαη Ιδησηηθήο Κεθαιαηνπρηθήο Εηαηξείαο, ε ξχζκηζε γηα ηα
πξνηππνπνηεκέλα θαηαζηαηηθά, αιιά ε απινπνίεζε κηαο ζεηξάο άιισλ δηαδηθαζηψλ.
Σεκαληηθφ νξφζεκν απνηειεί ε ιεηηνπξγία ηεο Υπεξεζίαο Μηαο Σηάζεο, γηα ηε
ζχζηαζε επηρεηξήζεσλ. Επίζεο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Γεληθνχ Εκπνξηθνχ Μεηξψνπ,
κηαο ππεξεζίαο ε νπνία ζπκβάιεη ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο κε ην θξάηνο, ζηελ
εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Τα Επηκειεηήξηα ηεο ρψξαο
έρνπλ αλαιάβεη θνκβηθφ ξφιν, ηφζν γηα ηε ζχζηαζε φζν θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ
δνκψλ απηψλ. Επηβεβαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή πνπ
κπνξεί λα έρεη ν επηκειεηεξηαθφο ζεζκφο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Σηηο ζεηηθέο εμειίμεηο, σο πξνο ην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ, ζπκπεξηιακβάλνληαη
επίζεο:
- Ο λένο επελδπηηθφο λφκνο, ν νπνίνο παξέρεη εληζρπκέλα θίλεηξα γηα ηηο κηθξέο θαη
κεζαίεο επελδχζεηο.
- Η λνκνζέηεζε Κεληξηθήο Αδεηνδνηηθήο Αξρήο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ
επελδχζεσλ.
- Η εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ησλ Εηδηθψλ Σρεδίσλ Φσξηθήο Αλάπηπμεο Σηξαηεγηθψλ
Επελδχζεσλ, γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ζεκαληηθψλ έξγσλ.
- Η θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνβεβαίσζεο (self – assessment), πνπ επηηξέπεη
ζηνπο επελδπηέο, κε δηθή ηνπο λνκηθή επζχλε, λα βεβαηψζνπλ ηελ ηήξεζε
πξνυπνζέζεσλ γηα ζπγθεθξηκέλεο άδεηεο
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Σηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ

3

- Επίζεο, ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δηακεζνιαβεηή ηνπ Επελδπηή, γηα επελδχζεηο
άλσ ησλ 2 εθαη. επξψ,
- Η ζχζηαζε ηνπ Ειιεληθνχ Επελδπηηθνχ Τακείνπ
- Καη ε ρνξήγεζε πεληαεηνχο άδεηαο παξακνλήο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα
ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίνη αγνξάδνπλ αθίλεηα αμίαο 250.000 επξψ θαη άλσ.
Σεκαληηθή ψζεζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηηο επελδχζεηο παξέρνπλ θαη ηα
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε πφξνπο ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ ηεο Ε.Ε.
Εηδηθά φζνλ αθνξά ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί
φηη, ζην πιαίζην ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο εληζρχνληαη ζήκεξα πεξίπνπ 2.500
επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα αλέξγσλ γπλαηθψλ, κε ζπλνιηθφ επηρνξεγνχκελν
πξνυπνινγηζκφ 77 εθαη. επξψ πεξίπνπ.
Τν 2014 μεθηλά κηα λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδνο, θαηά ηελ νπνία ε Ειιάδα ζα
θιεζεί λα αμηνπνηήζεη επξσπατθνχο πφξνπο χςνπο 20 δηζ. επξψ πεξίπνπ. Οη πφξνη
απηνί, αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηδησηηθψλ
θεθαιαίσλ θαη επελδχζεσλ ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ν αγξνηνδηαηξνθηθφο ηνκέαο, ε ελέξγεηα, ε πγεία, ν
ηνπξηζκφο, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη νη δεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο αλακέλεηαη λα
πξσηαγσληζηήζνπλ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Καη ζηνπο θιάδνπο απηνχο είλαη βέβαην
φηη ζα ππάξμνπλ ζηα επφκελα ρξφληα ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Σαθψο
ππάξρνπλ αθφκε αξθεηά εκπφδηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ηνκείο ζηνπο
νπνίνπο απαηηείηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε. Έλαο απφ απηνχο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο
ξεπζηφηεηαο θαη ε δηαζθάιηζε επαξθψλ πφξσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ επελδχζεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε
αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη νινθιεξσζεί, ε ξνή
ησλ πηζηψζεσλ εμαθνινπζεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφβιεκα πνπ
δελ αθνξά απνθιεηζηηθά ηελ Ειιάδα, αιιά επξχηεξα ηηο ρψξεο ηνπ Επξσπατθνχ
Νφηνπ. Είλαη δήηεκα εκπηζηνζχλεο, ην νπνίν κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κφλν κε ηελ
νινθιήξσζε ηεο ηξαπεδηθήο ελνπνίεζεο ζηελ επξσδψλε. Με ηε δεκηνπξγία
ζπζηήκαηνο θνηλήο επνπηείαο, Κνηλνχ Τακείνπ Εθθαζάξηζεο Αθεξέγγπσλ Τξαπεδψλ
θαη Παλεπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Εγγχεζεο Καηαζέζεσλ.
Πηζηεχνπκε θαη ειπίδνπκε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο, πνπ μεθηλά απφ
ηνλ Ιαλνπάξην, ηα ζέκαηα απηά ζα ηεζνχλ ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη ζα
πξνρσξήζνπλ ηαρχηεξα.
Σηνλ ηνκέα ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, αλακέλνπκε ζην επφκελν δηάζηεκα
λα πξνρσξήζνπλ ηαρχηεξα παξεκβάζεηο:
- Γηα ηελ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, εηδηθά σο πξνο ηηο
ρξήζεηο γεο θαη ηηο ζπλαθείο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο επελδχζεσλ.
- Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
- Γηα ηελ απνκάθξπλζε ξπζκηζηηθψλ εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ζεκαληηθψλ αγνξψλ,
φπσο ην ιηαλεκπφξην, ηα ηξφθηκα θαη ν ηνπξηζκφο. Πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο, ε
θπβέξλεζε παξέιαβε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ΟΟΣΑ θαη έρεη δεζκεπζεί φηη ζα
εθαξκφζεη άκεζα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πξνηάζεσλ.
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Επίζεο, πάγην αίηεκα ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο είλαη ε δηακφξθσζε
ελφο ζηαζεξνχ θαη αληαγσληζηηθνχ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα επλνεί ηελ
πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ ζηε ρψξα. Ο ίδηνο ν πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο έρεη δεζκεπζεί
γηα ηε ζηαδηαθή εθαξκνγή εληαίνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή ηεο ηάμεο ηνπ 15%.
Ειπίδνπκε φηη νη ζεηηθέο επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζα
ζπλερηζηνχλ θαη ζα επηηξέςνπλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
πνιηηηθήο.
Σήκεξα, ε Ειιάδα βξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν κεηαίρκην. Έρνληαο αθήζεη πίζσ ηεο ηελ
απεηιή ηεο ρξενθνπίαο, επηρεηξεί ηψξα λα ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζε πγηέζηεξεο
βάζεηο. Επηρεηξεί λα αληηκεησπίζεη βαζηά ξηδσκέλεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη λα
αμηνπνηήζεη θαιχηεξα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Κξίζηκν
ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία, έρεη ε δηακφξθσζε κηαο λέαο θνπιηνχξαο γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μηαο λέαο αληίιεςεο, ε ζα αλαδεηθλχεη ηελ αλάιεςε
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε ζεηηθή επηινγή δσήο, γηα αλζξψπνπο κε φξακα, κε ηδέεο
θαη ζέιεζε γηα δνπιεηά. Μηαο αληίιεςεο, ε νπνία ζα ελζαξξχλεη ηηο γπλαίθεο λα
ζηξαθνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα: ζηε δεκηνπξγηθήο, ζηελ εμσζηξεθή, ζηελ
θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Η δξαζηεξηφηεηα θνξέσλ φπσο ην Εζληθφ Επηκειεηεξηαθφ Δίθηπν Ειιελίδσλ
Γπλαηθψλ Επηρεηξεκαηηψλ δείρλεη φηη ε ρψξα καο δηαζέηεη ήδε δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ
λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ πξνζπάζεηα. Ο Επηκειεηεξηαθφο Θεζκφο, ηφζν ζηελ
Ειιάδα φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζα ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη κε θάζε ηξφπν ηελ
αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη γπλαίθεο κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα
εγεζνχλ ζηελ πνξεία γηα κηα πην παξαγσγηθή ειιεληθή νηθνλνκία, γηα κηα πην
αληαγσληζηηθή θαη επεκεξνχζα Επξψπε. Είκαη βέβαηνο φηη ε ζεκεξηλή δηνξγάλσζε
ζα καο βνεζήζεη λα θάλνπκε έλα αθφκε βήκα κπξνζηά, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε».
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