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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΚΟΙΝΗ ΔΚΘΔΗ ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ, ΚΔΔΔ, ΔΣΔ
Δ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Σήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθε εθδήισζε ηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο
Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ Δκπφξσλ Διιάδαο, ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο
Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ηνπ
Σπλδέζκνπ Διιεληθψλ Τνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηεο Οκάδαο Γξάζεο γηα
ηελ Διιάδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζηελ νπνία παξνπζίαζαλ ην θείκελν
πνιηηηθήο κε ηίηιν.

"Ανάπηςξη για ηιρ Μικπομεζαίερ Δπισειπήζειρ ζηην Δλλάδα"
Η έθζεζε απηή ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο "Νέν Μνληέιν
Αλάπηπμεο – Διιάδα 2021" πνπ παξνπζίαζε ε ειιεληθή θπβέξλεζε,
πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζρεηηθέο κε ηηο Μηθξνκεζαίεο
Δπηρεηξήζεηο. Η έθζεζε πνπ παξνπζηάζηεθε δελ απνηειεί έλα πιήξεο θαη
νινθιεξσκέλν θείκελν πξνηάζεσλ γηα κηα εζληθή πνιηηηθή γηα ηηο ΜκΔ. Η
επηινγή ησλ πξνηάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Έθζεζε έγηλε κε γλψκνλα
ηνλ νξηδφληην ραξαθηήξα ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κέηξνπ, ηε
δπλαηφηεηα πινπνίεζεο άκεζα ε κεζνπξφζεζκα, θαζψο θαη ηε ζπκβαηφηεηα
κε ηηο γεληθφηεξεο πνιηηηθέο πνπ πξνσζεί ε ΔΔ.
Δλαξθηήξην
ραηξεηηζκφ
απεχζπλε
ν
Υπνπξγφο
Αλάπηπμεο
θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο θ. Νικόλαορ Γένδιαρ, ν επηθεθαιήο ηεο Οκάδαο Γξάζεο
γηα ηελ Διιάδα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θ. Υοπζη Ράισενμπασ, ε
Γηεπζχληξηα ζηε ΓΓ επηρεηξήζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θα Joanna
Drake, ν Πξφεδξνο ηεο ΓΣΔΒΔΔ θ Γιώπγορ Καββαθάρ, ν Πξφεδξνο ηεο
ΔΣΔΔ θ. Βαζίληρ Κοπκίδηρ, ν Πξφεδξνο ηεο ΚΔΔΔ θ. Κωνζηανηίνορ
Μίσαλορ θαζψο θαη ν Αληηπξφεδξνο ηνπ ΣΔΤΔ θ. Γιάννηρ Ρέηζορ. Τα βαζηθά

ζεκεία ηεο έθζεζεο παξνπζίαζαλ εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ πνπ εθπξνζσπνχλ
ηηο ΜκΔ ζηελ Διιάδα.
Ο κ. Καββαθάρ ζηελ νκηιία ηνπ επεζήκαλε "Δίλαη θαηξφο λα εγθαηαιείςνπκε

σο ρψξα ην δφγκα φηη «ζηελ Διιάδα έρνπκε πάξα πνιιέο πνιχ κηθξέο
επηρεηξήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θιείζνπλ» θαη λα πάκε ζην δφγκα πνπ
εθθξάδεηαη ζηελ έθζεζε: ζηελ πηνζέηεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ
ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο κε βαζηθφ ζθνπφ -φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζην θείκελν"ηελ εθαξκνγή κηαο καθξνρξφληαο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηεο κηθξήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο,
πξνθεηκέλνπ
νη
κηθξέο
επηρεηξήζεηο
λα
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα θηιηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ πγηνχο
αληαγσληζκνχ”. Μφλν ε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη, ζε επφκελν ζηάδην, ε
εθαξκνγή απηήο ηεο αιιαγήο πιεχζεο, είλαη ζεκαληηθή."
Ο κ. Κοπκίδηρ ζηνλ ελαξθηήξην ραηξεηηζκφ δήισζε "Η ζθηαγξάθεζε ελφο
επξσπατθνχ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν νη Μκε επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ σο ν
θχξηνο «αηκνζηάηεο» γηα ηνλ θαηεπλαζκφ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο
θξίζεο, δείρλεη φηη ε δηαρξνληθή έκθαζε ηεο ΔΣΔΔ ζηελ πξνβνιή ησλ ζεηηθψλ
ζηνηρείσλ πνπ εηζθέξνπλ νη Μκε ζηελ αλζεθηηθφηεηα πνπ επηδεηθλχεη ε
ειιεληθή αγνξά, ήηαλ κία επηινγή απφιπηα γεησκέλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα."
Ο κ. Μίσαλορ ηφληζε θαηά ηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ κεξηθά βαζηθά ζέκαηα
γηα ην κέιινλ ησλ κηθξνκεζαίσλ ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Υπνγξάκκηζε ηελ
αλαγθαηφηεηα γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξεπζηφηεηαο
ηνπο κε απνηειεζκαηηθά κέηξα, ηελ παγηνπνίεζε ελφο ζηαζεξνχ, θαηαλνεηνχ
θαη αληαγσληζηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηελ άκεζε ξχζκηζε ηνπ
ζέκαηνο ησλ αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηνπ
ζέκαηνο ησλ «θφθθηλσλ» δαλείσλ κε ηξφπν ψζηε απηά λα κελ απνηεινχλ
ζειηά γηα ηνπο ζπλεπείο αιιά ζε πξαγκαηηθά δχζθνιε ζέζε νθεηιέηεο.
Ο κ. Ρέηζορ επεζήκαλε ζηελ νκηιία ηνπ : "Θεσξνχκε ζεηηθή ηε θαηαγξαθή

θαη ηε δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο. Μηα θίλεζε ηελ νπνία
βιέπνπκε κε ραξά λα ηελ έρνπλ αγθαιηάζεη φινη νη ππφινηπνη θνξείο. Η
επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδίνπ απαηηεί ηελ εθαξκνγή ζεηξάο
νξηδφληησλ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ."
Σηε ζπλέρεηα, νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ παξνπζίαζαλ επηγξακκαηηθά ηα
βαζηθά ζεκεία ηεο έθζεζεο. Τα κέηξα πνιηηηθήο πνπ πξνηείλνληαη ζην ελ ιφγσ
θείκελν πνιηηηθήο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο άμνλεο: Ο πξψηνο αθνξά ζε Θέκαηα
Δπηρεηξεκαηηθνχ Πεξηβάιινληνο. Σπγθεθξηκέλα, ε θνξνινγία, ν αληαγσληζκφο
θαη ε γξαθεηνθξαηία απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα ηχρνπλ ηεο
άκεζεο αληηκεηψπηζεο απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία, ζην πιαίζην άζθεζεο κηαο
ζπγθξνηεκέλεο πνιηηηθήο ΜκΔ. Ο δεχηεξνο άμνλαο αλαθέξεηαη ζηηο δνκέο
ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο γηα ηελ
αλάπηπμε πγηνχο θαη βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σπγθεθξηκέλα,
δηαθξίλεηαη ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ ήδε
ππαξρνπζψλ επηρεηξεκαηηθψλ δνκψλ. Ο ηξίηνο άμνλαο πνιηηηθήο πεξηιακβάλεη
ηξία γεληθφηεξα ζέκαηα πνιηηηθήο, ηα νπνία ελδερνκέλσο δελ αλαθέξνληαη
άκεζα ζην ζέκα ηνπ γεληθφηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, είλαη φκσο
ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, θαη γη’ απηφ αλαθέξνληαη σο κείδνλα ζέκαηα πνιηηηθήο.

Απηά είλαη ην Αζθαιηζηηθφ, νη Υπνδνκέο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε
ζηε ρξεκαηνδφηεζε.
Τν θνηλφ είρε ηελ επθαηξία λα απεπζχλεη εξσηήζεηο ζηνπο νκηιεηέο ζρεηηθά κε
ηα πξνβιήκαηα ησλ ΜκΔ θαη ηηο ιχζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θείκελν
πνιηηηθήο.
Η εθδήισζε νινθιεξψζεθε κε ζπλέληεπμε ηχπνπ.
Μπνξείηε λα δηαβάζεηε ην θείκελν πνιηηηθήο ζηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο:
ΔΣΔΔ:
http://www.esee.gr/%CE%95%CE%A3%CE%95%CE%95/%CE%93%CF%8
1%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%A4%CF%8D%CF%80
%CE%BF%CF%85/tabid/104/ArticleID/958/ArtMID/528/Preview.aspx
ΓΣΔΒΔΔ: http://www.gsevee.gr/press/mme_gr.pdf
ΚΔΔΔ: www.acci.gr/smegrowth
ΣΔΤΔ:http://sete.gr/GR/KENTRO%20TYPOY/Idisis%20ke%20Anakinosis/

