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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ,
ΣΟ 2ο ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΜΔ ΘΔΜΑ:
«ΕΠΕΝΔΤΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ»,
Μ. ΒΡΔΣΑΝΙΑ 28.6.13

«Σαο θαισζνξίδνπκε ζην ζηξαηεγηθφ ζπλέδξην κε ζέκα ηηο Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα
θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σαο επραξηζηνχκε ζεξκά
πνπ καο ηηκάηε κε ηελ παξνπζία θαη ηε ζπκκεηνρή ζαο.
Τν ζέκα καο, πηζηεχσ είλαη πην νπζηαζηηθφ θαη επίθαηξν απφ πνηέ. Μεηά απφ πέληε
θαη πιένλ ρξφληα ζπλερηδφκελεο χθεζεο, δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα πνχκε φηη ε
επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζεηηθνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ
ζπληζηά πιένλ δσηηθήο ζεκαζίαο πξφθιεζε.
Δίλαη έλαο θξίζηκνο εζληθφο ζηφρνο, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηελ
θηλεηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Με ηελ πξνζέιθπζε λέσλ
εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ, κε ηελ αλάιεςε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ
πξσηνβνπιηψλ ζε ηνκείο νη νπνίνη αμηνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο θαη
παξάγνπλ πςειή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ νηθνλνκία.
Μηα επηζήκαλζε – απηνλφεηε ζα έιεγα – είλαη φηη ε πξνζπάζεηα απηή δελ κπνξεί λα
πξνρσξήζεη παξά κφλν κέζα ζε ζπλζήθεο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Τα ζελάξηα
εθινγψλ θαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ξεπζηφηεηαο θαη αζηάζεηαο, δεκηνπξγνχλ
αλαζηάησζε ζηελ αγνξά, παγψλνπλ θάζε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαη απνζαξξχλνπλ
δπλεηηθνχο επελδπηέο απφ ην εμσηεξηθφ.
Γη’ απηφ θαη ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο επηθξνηεί ηελ απφθαζε γηα ζρεκαηηζκφ
θπβέξλεζεο κε δηθνκκαηηθή ζηήξημε θαη ηελ απνηξνπή πξφσξσλ εθινγψλ.
Αο ειπίζνπκε φηη ε λέα θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο ζα πξνρσξήζεη ζηεξηγκέλε ζε πην
ζηέξεεο βάζεηο θαη κε ζαθέζηεξν πξνζαλαηνιηζκφ, ζηελ πξνψζεζε ησλ αλαγθαίσλ
κεηαξξπζκίζεσλ. Γηαηί, γηα λα είκαζηε εηιηθξηλείο, ε φπσο – φπσο θάιπςε θάπνησλ
αλνηρηψλ ζεκάησλ πξηλ απφ θάζε επίζθεςε ηεο ηξφηθαο, ή ελίνηε ε πξνεηνηκαζία
θαηάιιεισλ δηθαηνινγηψλ, δελ ζπληζηά κεηαξξπζκηζηηθφ έξγν. Η ρψξα ρξεηάδεηαη
κηα θπβέξλεζε απνθαζηζκέλε λα πξνρσξήζεη κπξνζηά, κε βάζε κηα μεθάζαξε
ζπκθσλία γη’ απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ.
Σηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθάκελνπ, πξάγκαηη ππήξμαλ ζεηηθέο εμειίμεηο ζε
αξθεηνχο ηνκείο. Η νξηζηηθή απνκάθξπλζε ηνπ θηλδχλνπ εμφδνπ απφ ην θνηλφ
λφκηζκα, ε πνξεία επίηεπμεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ γηα ην 2013, ε ζεκαληηθή
απνθιηκάθσζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε νινθιήξσζε ηεο
αλαθεθαιαηνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη εμειίμεηο πνπ πξάγκαηη
δεκηνχξγεζαλ επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε μεθηλήζεη κηα πνξεία ζηαδηαθήο
αλάθακςεο.
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Γελ ζα κπνξνχζα επίζεο λα κελ αλαθεξζψ ζε κεγάιεο επελδπηηθέο ζπκθσλίεο, φπσο
απηή γηα ηνλ αγσγφ TAP, πνπ αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί θαη επηζήκσο ζήκεξα.
Πξφθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ ζα αμηνπνηήζεη θαη ζα εληζρχζεη παξάιιεια ηε
γεσζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθή πξνζηηζέκελε αμία γηα
ηελ ειιεληθή νηθνλνκία.
Όκσο, παξά ηηο επηκέξνπο εμειίμεηο πνπ πξνθαινχλ δηθαηνινγεκέλα αηζηνδνμία, ε
αγνξά εμαθνινπζεί λα εθθξάδεη έλαλ βαζηθφ πξνβιεκαηηζκφ. Ο νπνίνο ζπλίζηαηαη
ζην εμήο: νη φπνηεο ζεηηθέο επηδφζεηο έρνπλ επηηεπρζεί σο ηψξα, ζηεξίδνληαη
πεξηζζφηεξν ζηηο ζπζίεο ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο
επηπέδνπ θαη πνιχ ιηγφηεξν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Απηή ε πξνζέγγηζε, εθ ησλ πξαγκάησλ, δελ είλαη δηαηεξήζηκε. Όρη κφλν γηαηί δελ
είλαη θνηλσληθά αλεθηή, αιιά θαη γηαηί δελ κπνξεί πιένλ λα απνδψζεη.
Δάλ ην βάξνο ηψξα δελ δνζεί ζην ζθέινο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ην ζεηηθφ ππφβαζξν
πνπ δεκηνπξγήζεθε σο ηψξα είλαη πνιχ εχθνιν λα θαηαξξεχζεη. Καη νη ζπζίεο λα
παξακείλνπλ ρσξίο αληίθξηζκα.
Δάλ δελ ππάξμνπλ λέεο επελδχζεηο, νη νπνίεο ζα ηνλψζνπλ ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο θαη
ζα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, ην «θσο ζην ηνχλει» δελ ζα γίλεη νξαηφ απφ ηνπο
πνιίηεο.
Δίλαη ινηπφλ άκεζε αλάγθε λα πξνρσξήζνπλ απνθαζηζηηθά κεηαξξπζκίζεηο θαη
πνιηηηθέο πνπ επλννχλ ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη
ηελ απαζρφιεζε.
Οη πξνηεξαηφηεηεο είλαη ζαθείο.
Πξψηε θαη βαζηθή είλαη ε δηακφξθσζε ελφο δίθαηνπ, αληαγσληζηηθνχ θνξνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Οη ζνβαξνί επελδπηέο, πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο, αλαδεηνχλ
έλα ζηαζεξφ θαη επλντθφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ. Καη δελ ζα έξζνπλ ζε κηα ρψξα ε
νπνία θνξνινγεί ηηο επηρεηξήζεηο δχν θαη ηξεηο θνξέο πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε
αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο. Γελ ζα έξζνπλ ζε κηα ρψξα φπνπ ε θνξνινγηθή
λνκνζεζία αξηζκεί δεθάδεο ρηιηάδεο ζειίδεο θαη φπνπ νη δηαηάμεηο θαη νη ξπζκίζεηο
αιιάδνπλ θάζε ηξίκελν.
Δίλαη αλάγθε λα ππάξμνπλ άκεζα παξεκβάζεηο, ηφζν ζην επίπεδν ηεο έκκεζεο
θνξνινγίαο – κε κείσζε ηνπ ΦΠΑ θαη ησλ Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο ζηα
θαχζηκα – φζν θαη ηεο άκεζεο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Η θαζηέξσζε ελφο flat
tax ηεο ηάμεο ηνπ 15%, πνπ έρεη εμαγγειζεί σο πξφζεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ
Πξσζππνπξγφ, είλαη έλα βήκα πνπ ζα αλαβαζκίζεη ζεκαληηθά ηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Μηα κείδνλνο ζεκαζίαο κεηαξξχζκηζε, πνπ πξέπεη λα πξνρσξήζεη κε γελλαηφηεηα,
αιιά θαη κε ζρέδην, είλαη ε εμπγίαλζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Οη απνιχζεηο δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, ρσξίο έλα ζνβαξφ ζχζηεκα αμηνιφγεζεο θαη ρσξίο ξηδηθή αλαδηάξζξσζε
δνκψλ, φρη κφλν δελ ιχλνπλ ην πξφβιεκα, αιιά νδεγνχλ ην δεκφζην ηνκέα ζε πιήξε
παξάιπζε. Οη θαζπζηεξήζεηο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηα θαηλφκελα δηαθζνξάο,
πνπ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηηο επελδχζεηο, φρη κφλν δελ πεξηνξίδνληαη αιιά
επηδεηλψλνληαη.
Έλα άιιν κεγάιν ζέκα, πνπ δεκηνπξγεί ζπρλά αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα ζηηο
επελδχζεηο, είλαη απηφ ηηο Φσξνηαμηθήο θαη Αδεηνδνηηθήο Δγθαηάζηαζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ.
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Τφζν ην ΔΒΔΑ φζν θαη ε Κεληξηθή Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο έρνπλ αλαδείμεη
ηελ αλάγθε νξγαλσκέλεο αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ, γηα ηνπο ηνκείο ηεο
Μεηαπνίεζεο θαη ησλ Logistics.
Η πξφζθαηε ζεζκνζέηεζε θαη ππαγσγή ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ ζηηο
Σηξαηεγηθέο Δπελδχζεηο ηνπ Ν. 4146/2013, δείρλεη φηη ε νξγαλσκέλε Πνιηηεία έρεη
αξρίζεη λα θηλείηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Δπίζεο, παξά ηηο πεξαηηέξσ βειηηψζεηο πνπ απαηηνχληαη, ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην
(Δηδηθφ Φσξνηαμηθφ Πιαίζην γηα ηε Βηνκεραλία θαη Ν. 3982/2011) είλαη κηα θαιή
επαξθήο αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε επελδχζεσλ ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα.
Φξεηάδεηαη φκσο κηα γελλαία αλαδηάξζξσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη
ησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα κελ ρξεηάδνληαη 3 ρξφληα θαη απίζηεπηε ηαιαηπσξία
πξνθεηκέλνπ λα αδεηνδνηεζεί κηα ηέηνηα επέλδπζε.
Η ΚΔΔΔ έρεη πξνηείλεη ήδε έλα «Δζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ αλάπηπμε
Οξγαλσκέλσλ Υπνδνρέσλ γηα ηελ Βηνκεραλία-Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 2012-2030»,
χςνπο 1 δηο € γηα 68 Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Γηα λα
γλσξίδνπλ φινη πνχ θαη πψο επηηξέπεηαη λα αλαπηπρζεί έλα Δπηρεηξεκαηηθφ Πάξθν
θαη λα εμαιεηθζνχλ πξνζσπηθέο, ππεξεζηαθέο ή πειαηεηαθέο πνιηηηθέο.
Φξεηάδεηαη λα ζεζκνζεηεζνχλ εηδηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε απηψλ
ησλ επελδχζεσλ θαη έρεη ππάξμεη επίζεο ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε εθ κέξνπο ηεο ΚΔΔΔ
γηα ην ζέκα απηφ πξνο ην ππνπξγείν Αλάπηπμεο.
Σε κεζνπξφζεζκν επίπεδν, ρξεηάδεηαη επηπιένλ:
 Να αλαςειαθίζνπκε ηε Φσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Ννκνζεζία, λα
αλαδηαηάμνπκε ηε θηινζνθία θαη ηα θξηηήξηα Μειέηεο ηνπ Πνιενδνκηθνχ
Σρεδηαζκνχ θαη ππφ ην πξίζκα ηεο Αλάπηπμεο θαη ηεο αεηθνξίαο.
 Να ηαπηνπνηήζνπκε λνκηθέο έλλνηεο, φξνπο θαη νξηζκνχο ζην ιεμηιφγην ησλ
Φξήζεσλ Γεο κεηαμχ ηεο Πνιενδνκηθήο Δπηζηήκεο θαη ηεο «Αλαπηπμηαθήο
Πνιπεπηζηήκεο», κε φξνπο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο θαη ζπλερνχο
πξνζαξκνγήο θαη απηνβειηίσζεο.
Τέινο, γηα κηα νινθιεξσκέλε απαγθίζηξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηελ
γξαθεηνθξαηία, αο είκαζηε πην γελλαηφδσξνη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αδεηνδνηηθήο
λνκνζεζίαο. Αο απνδείμνπκε κε έξγα θαη φρη κε ιφγηα φηη ζέινπκε πξαγκαηηθά ηα
Δπηκειεηήξηα λα αζθήζνπλ ην έξγν ησλ Αδεηνδνηηθψλ Αξρψλ, φπσο ήδε
πξνβιέπεηαη απφ ην Ν. 3982/2011 θαη αο ζηακαηήζνπκε λα βάδνπκε εκπφδηα πνπ
παίξλνπλ πίζσ ηελ αξκνδηφηεηα απφ ην παξάζπξν.
Ο ίδηνο ν Πξσζππνπξγφο, ζε ζπλάληεζή ηνπ ηνλ πεξαζκέλν Ιαλνπάξην κε
εθπξνζψπνπο πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, ηνπο δήηεζε λα εκπηζηεπζνχλ ηε ρψξα καο θαη
λα επελδχζνπλ ζε παξαγσγηθέο ππνδνκέο. Απηφ φκσο απαηηεί λα δεκηνπξγήζνπκε θαη
ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. Οη δηεζλείο εηαηξείεο θαη επελδπηέο, ζέινπλ λα
γλσξίδνπλ πνπ θαη πσο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα αδεηνδνηήζνπλ ηηο
παξαγσγηθέο απηέο ππνδνκέο, ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ πξννπηηθψλ αλάθακςεο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απαηηείηαη ε επηηάρπλζε κηαο ζεηξάο επηπιένλ κεηαξξπζκίζεσλ
θαη πνιηηηθψλ.
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Μεηαμχ απηψλ είλαη:
-

Η πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο
δεκφζηαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Ιδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζην ζέκα
ηεο αμηνπνίεζεο πεξηθεξεηαθψλ ιηκέλσλ, αεξνδξνκίσλ θαη καξηλψλ, κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ.

Δπίζεο:
-

Η νινθιήξσζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ επαγγεικάησλ.
Η δηαζθάιηζε πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζε θξίζηκεο αγνξέο, κε
θπξηφηεξε απηή ηεο ελέξγεηαο.
Καη βεβαίσο, ε επηηάρπλζε ηνπ ρξφλνπ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ηελ
πινπνίεζε επελδχζεσλ.

Οη πνιηηηθέο απηέο νθείινπλ λα ζπλδπαζηνχλ κε ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο γηα ηε
ζηήξημε εμσζηξεθψλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
επθαηξίεο γηα εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο. Δθηφο ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ
εκπνξίνπ θαη ησλ logistics, ζα αλαθέξσ ηελ ελέξγεηα θαη ηηο ΑΠΔ, ηελ ηππνπνίεζε
θαη εμαγσγή ηξνθίκσλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηελ πξνζέιθπζε
επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο θιηληθήο έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαξκάθσλ, θ.ά.
Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ, θαλείο δελ ακθηζβεηεί φηη
έρνπλ γίλεη θαη ζεκαληηθά βήκαηα πξνφδνπ. Όκσο δελ αξθνχλ. Φξεηάδεηαη λα γίλνπλ
πεξηζζφηεξα θαη λα γίλνπλ απφ εκάο.
Ο ξφινο ησλ εηαίξσλ καο ζα εμαθνινπζήζεη λα είλαη ζεκαληηθφο. Όκσο, ε πξφθιεζε
πνπ ιέγεηαη νηθνλνκηθή αλάθακςε, βξίζθεηαη θπξίσο ζηα δηθά καο ρέξηα. Απαηηεί
ππεπζπλφηεηα θαη απνθαζηζηηθφηεηα απφ ην πνιηηηθφ καο ζχζηεκα. Γηαηί ην
δεηνχκελν δελ είλαη κφλν λα απνθεχγνληαη «αηπρήκαηα», αιιά θαη λα πξνρσξνχλ νη
θαηάιιειεο πνιηηηθέο.
Αο θαηαιάβνπλ επηηέινπο φινη, φηη απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη ζήκεξα γηα ηε ρψξα είλαη
πνιχ πην ζεκαληηθφ απφ ηελ δηαηήξεζε ή ηελ ελίζρπζε ηεο εθινγηθήο δχλακεο ηνπ
ελφο ή ηνπ άιινπ θφκκαηνο. Καη αο πξνζπαζήζνπλ λα αξζνχλ ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ.
Δκείο απφ ηελ πιεπξά καο, σο εθπξφζσπνη ηνπ Δπηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ, ζα
ζπλερίζνπκε λα δίλνπκε ηε κάρε απφ ηελ πξψηε γξακκή. Θα ζπλερίζνπκε, κε
ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο, αιιά αθφκε θαη κε ζπγθξνχζεηο, λα δηεθδηθνχκε ηελ
εθαξκνγή ελφο λένπ, πγηνχο θαη βηψζηκνπ κνληέινπ αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα καο».
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