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«Όλοι μας, γνωρίζουμε τι σημαίνει χρεοκοπία, πιστωτικό γεγονός, Grexit. Τι σημαίνει
για ένα κράτος να μην έχει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Τι σημαίνει για μια
επιχείρηση να επιβιώσει με κλειστές τις τράπεζες και χωρίς καταναλωτές. Τι σημαίνει
για μια οικογένεια να μην έχει να αγοράσει τα είδη πρώτης ανάγκης. Όλα αυτά τα
γνωρίζουν οι πολιτικοί μας, η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Τις επόμενες μέρες όπως
όλα δείχνουν η κυβέρνηση θα κληθεί να λάβει οριστικές αποφάσεις. Θα κληθεί να
υπογράψει μια νέα συμφωνία με τους εταίρους και τους πιστωτές μας, που θα αποτελέσει
ορόσημο για την επόμενη ημέρα της χώρας, για το εάν θέλουμε να συνεχίσουμε την
Ευρωπαϊκή μας πορεία και βέβαια να επανέλθει η σταθερότητα και η ρευστότητα στη
χώρα μας ή να μπούμε σε αχαρτογράφητα νερά, εκτός ευρωζώνης.
Οι πολίτες ασφαλώς και έχουν πάρει θέση. Έχουν ταχθεί υπέρ της παραμονής της χώρας
μας στο ευρώ και υπέρ ενός έντιμου συμβιβασμού. Δεν επιθυμούν και δεν θέλουν να
ακολουθήσουμε μια μοναχική πορεία σε δύσβατους ατραπούς. Αυτό που απαιτούν από
την κυβέρνηση είναι να πείσει τους εταίρους μας για την ανάγκη να υπάρχουν λιγότερη
λιτότητα και περισσότερη ανάπτυξη για την χώρα και τους πολίτες.
Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα. Η επίτευξη μιας
βιώσιμης συμφωνίας με τους εταίρους μας αποτελεί καίριας σημασίας ζητούμενο,
καθώς συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα της χώρας να αντλήσει κεφάλαια από τις
αγορές. Εάν η διαπραγμάτευση αποτύχει, η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε οδυνηρές
επιλογές οι οποίες μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη συμμετοχή της στο ευρώ. Δεν
αρκεί, όμως, μόνο η συμφωνία με τους εταίρους μας για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της
οικονομίας και η οριστική έξοδος από την κρίση.
Το πραγματικό διακύβευμα για την αγορά, αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος της
ελληνικής κοινωνίας, είναι το πώς θα δημιουργηθούν ξανά στην Ελλάδα συνθήκες
οικονομικής ανάπτυξης. Μιας ανάπτυξης η οποία θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις
εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεργίας και θα επιτρέπει την
ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Μιας ανάπτυξης, η οποία θα
παράγει περισσότερο εθνικό πλούτο, ώστε να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή και να
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αποκατασταθούν σταδιακά οι συνέπειες της κρίσης, ειδικά στις ασθενέστερες οικονομικά
ομάδες του πληθυσμού.
Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης που σημειώθηκε το 2014 δεν μπορεί να διατηρηθεί, κάτω
από τις συνθήκες αβεβαιότητας που δημιούργησε αφενός η προκήρυξη των εκλογών
και αφετέρου η καθυστέρηση στην έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους μας.
Ήδη παρατηρείται πάγωμα επενδυτικών σχεδίων, ανησυχία καταθετών, μείωση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης και προβλήματα στο εξωτερικό εμπόριο. Το πρόβλημα της
ρευστότητας, αντί να αμβλύνεται, αρχίζει και πάλι να πιέζει ασφυκτικά την αγορά. Οι
προβλέψεις για την ελληνική οικονομία έχουν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Εξέλιξη
που δυστυχώς αυξάνει το λογαριασμό για τους πολίτες και το πολιτικό κόστος για την
κυβέρνηση. Ο χρόνος κοστίζει. Οι καθυστερήσεις κοστίζουν. Και για τη χώρα, και για
την κυβέρνηση και για τους πολίτες. Και φυσικά για τις επιχειρήσεις.
Η πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κυβέρνηση
θα πρέπει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει άμεσα ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης
και κοινωνικής συνοχής, με δεδομένο ότι, είτε με μνημόνιο είτε χωρίς, η επιλογή
των άφθονων και φθηνών δανεικών για το κράτος δεν υπάρχει πια.
Οι θέσεις μας για το μέλλον είναι σαφείς:
- Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία και
στο κράτος. Όχι ως απαιτήσεις των δανειστών που πρέπει να ικανοποιηθούν, με κάθε
τρόπο και με κάθε κόστος. Αλλά ως μια εθνική αναγκαιότητα, με σκοπό τη θεμελίωση
μιας σύγχρονης, παραγωγικής, ανταγωνιστικής οικονομίας.
- Διαμόρφωση σαφούς εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, με μακρόπνοο προσανατολισμό
και σαφείς προτεραιότητες. Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας,
με τη δημιουργία νέων, καινοτόμων βιομηχανιών, για την παραγωγή, ποιοτικών και
διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Διαφοροποίηση και
ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής των μονάδων του παραδοσιακού βιομηχανικού
χώρου, ώστε η ανταγωνιστικότητά τους να μη στηρίζεται αποκλειστικά στον
παράγοντα του κόστους. Λειτουργική σύζευξη της γεωργικής παραγωγής, με τη
βιομηχανία τροφίμων.
- Απλό, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα. Με συντελεστή 15% στο
σύνολο των φορολογητέων κερδών για τα νομικά πρόσωπα, αναβάθμιση του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας ως προς τα πρόστιμα και τους ελέγχους, σταδιακή μείωση
συντελεστών ΦΠΑ, απαλλαγή από ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις με ετήσια
ακαθάριστα έσοδα ως 25.000 ευρώ και ριζική αναμόρφωση της φορολογίας ακινήτων.
- Τολμηρό πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Προώθηση της
ηλεκτρονικής τιμολόγησης και θέσπιση κινήτρων προς επιχειρήσεις και καταναλωτές,
για την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Σύνδεση αποτελεσμάτων με μείωση
των φορολογικών συντελεστών.
o Αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 για να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση μηχανισμών όπως τα
κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, προγράμματα
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δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους, start-up funds σε τομείς όπως οι νέες τεχνολογίες,
η αγροτική παραγωγή κτλ.
o Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγής. Αποφασιστικές
παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για τη μείωση του κόστους της
ενέργειας και ειδικά των βιομηχανικών τιμολογίων. Περαιτέρω απλοποίηση των
διαδικασιών και μείωση του κόστους ίδρυσης επιχειρήσεων. Δημιουργία
Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Πάρκων.
o Στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επέκταση
προγραμμάτων συγχρηματοδότησης και παροχής εγγυήσεων, για επιχειρήσεις με
εξαγωγικό προσανατολισμό Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας Εξαγωγών –
Εισαγωγών, στα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων του εξωτερικού. Παροχή
ειδικών κινήτρων μέσω της φορολογίας, για την άσκηση εξωστρεφούς
δραστηριότητας
o Επίσπευση της διοικητικής μεταρρύθμισης, με προτεραιότητες τη αναδιάρθρωση
του δημόσιου τομέα, τη διαμόρφωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, τη θέσπιση
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας, τη διαμόρφωση σοβαρού
συστήματος αξιολόγησης, με κίνητρα και μηχανισμούς επιβράβευσης και
προσέλκυσης των αρίστων.
Καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω ότι ο επιχειρηματικός κόσμος κατανοεί τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στην διαπραγμάτευση με τους εταίρους και πιστωτές.
Ωστόσο θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος της χώρας. Ήρθε η
ώρα, ο Πρωθυπουργός και η κυβερνητική πλειοψηφία να λάβουν αποφάσεις, πάντα κάτω
από το σκεπτικό ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του επιθυμητού. Ο
ελληνικός λαός περιμένει να δει απτά αποτελέσματα από την διαπραγμάτευση και
κυρίως να την δει να τελειώνει με θετικό πρόσημο για τον ίδιο και την χώρα. Ο
ρεαλισμός υπαγορεύει να υπάρξει άμεσα συμφωνία, που και τους εταίρους θα ικανοποιεί
και την χώρα θα καταφέρει να βάλει εκ νέου σε μια νέα πορεία, που θα ενδυναμώσει την
υγιή επιχειρηματικότητα, και θα ενισχύσει τον κοινωνικό ιστό της χώρας».

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

