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ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, κου ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ
«Η μεγάλη ευκαιρία για ένα Ελληνικό Σύμφωνο Επιχειρηματικότητας»
Ο ανασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και ο επαναπροσδιορισμός του αναπτυξιακού
υποδείγματος της χώρας μας δεν πρέπει να αποτελεί απλά ευσεβή πόθο και θεωρητικές
περιγραφές, αλλά την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον
Υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη, έχει δρομολογήσει ήδη πέντε βασικές μεταρρυθμίσεις με
τη ψηφιοποίηση του κράτους, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την πράσινη μετάβαση, την
αναπτυξιακή αναβάθμιση, τη δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης, ενώ πρώτη
προτεραιότητα είναι η ενίσχυση του συστήματος υγείας που αποτελεί προϋπόθεση όλου του
σχεδιασμού.
Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, έχει σκοπό να
μεταφέρουν οι φορείς της αγοράς στην Κυβέρνηση συγκεκριμένες επενδυτικές ανάγκες και
άλλες προτάσεις που πιστεύουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα «Ελληνικό Σύμφωνο για
την Επιχειρηματικότητα».
Η πρώτη ανάγνωση της έκθεσης του νομπελίστα οικονομολόγου, Χ. Πισσαρίδη, φαίνεται να
αγγίζει τα ευαίσθητα σημεία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με φιλόδοξες
μεταρρυθμίσεις και προτάσεις υπέρβασης των χρόνιων αγκυλώσεων. Το πόρισμα της
επιτροπής είναι γεγονός πως περιλαμβάνει βαθιές τομές στη φορολογία και το ασφαλιστικό,
αλλά και δραστικές παρεμβάσεις στην παραγωγική και επενδυτική βάση της οικονομίας. Οι
εκσυγχρονιστικές συστάσεις της έκθεσης, που αποτελούν και το προσχέδιο του Εθνικού
Σχεδίου Ανάκαμψης, εστιάζουν στην άρση των επιβαρύνσεων για τον περιορισμό της
φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, την
υλοποίηση επενδύσεων στον κλάδο της ενέργειας και την ανάπτυξη της καινοτομίας στην
Ελλάδα. Συνιστά τη μετατόπιση των επιβαρύνσεων με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
την ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων και την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ.
Προτείνει την απαλλαγή υπερφορολόγησης των μισθών, λιγότερες επιβαρύνσεις στην εργασία
και ένα νέο μοντέλο για επικουρικά ταμεία. Ερωτηματικό παραμένει η δημοσιονομική
ελευθερία εφαρμογής τους, όμως, η αφετηρία της έκθεσης μας ενθαρρύνει να προσθέσουμε
τις παρεμβάσεις μας με ρεαλιστικές προτάσεις για ένα αναπτυξιακό, φιλικό και δίκαιο
επιχειρηματικό περιβάλλον.
Πεποίθησή μου είναι πως τα οικοσυστήματα της αγροδιατροφής, της ενέργειας, του εμπορίου,
της βιομηχανίας, της μεταποίησης, των μεταφορών και logistics, της ναυπηγοεπισκευής και
των ναυτιλιακών υπηρεσιών, με τη σωστή υποστήριξη του τραπεζικού συστήματος, μπορούν
να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές της οικονομίας μας. Η άμεση υιοθέτηση νέων
πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών, μπορούν να οδηγήσουν την αλυσίδα εφοδιασμού και
των εξαγωγών της χώρας μας σε πιο ανθεκτικές δομές και μεθόδους ποιοτικής και ποσοτικής
εγχώριας παραγωγής. Όπως άλλωστε διαπιστώνεται από τα στοιχεία του εξαμήνου οι εξαγωγές
μας υπέστησαν σημαντική υποχώρηση κατά 13,5%, με απώλειες 2 δις ευρώ συγκριτικά με
πέρυσι. Επισημαίνω, μάλιστα, πως το 40% των ελληνικών εξαγωγών είναι καύσιμα και
λιπαντικά, παρά το γεγονός ότι, ενώ δεν είμαστε πετρελαιοπαραγωγός χώρα, διαθέτουμε
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σύγχρονα διυλιστήρια και μια ισχυρή βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου. Με τον αντίστοιχο
τρόπο μπορούμε και σε άλλους κλάδους να αξιοποιήσουμε έξυπνα και με τον πλέον
παραγωγικό τρόπο τους πόρους της ΕΕ. Επιβάλλεται τώρα όσο ποτέ, εμείς οι φορείς της
πραγματικής οικονομίας να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης
και να αφήσουμε κατά μέρος τις συνήθεις αρνητικές αναφορές και επικρίσεις. Πρέπει να
καταθέσουμε ιδέες και προτάσεις με προοπτική, που πηγάζουν από το επιχειρηματικό μας
περιβάλλον και να τις τεκμηριώσουμε στην τετραμελή Διυπουργική Επιτροπή.
Στο υπόμνημα προτάσεων που απέστειλε το Επιμελητήριό μας στην Κυβέρνηση, περιγράψαμε
τις βασικές προτεραιότητες για την ανάκαμψη των παραγωγικών οικοσυστημάτων της
Ελλάδας. Για τη χρηματοδότηση της αγοράς, προτείναμε ταχύτητα, απλότητα και ευελιξία στις
προϋποθέσεις. Για την ψηφιοποίηση, προτείναμε τη μετατροπή όλης της αλυσίδας αξίας σε
«omnichannel». Για την υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης και των περιφερειακών
αγορών, προτείναμε την εφαρμογή μιας νέας ατζέντας δεξιοτήτων σε εργαζόμενους και
ανέργους. Για τη
φορολογία προτείναμε λιγότερες επιβαρύνσεις και αποφυγή
υπερφορολόγησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο μέλλον. Για τη στήριξη της ελληνικής
επιχειρηματικότητας, θεωρούμε απαραίτητη μια μεγαλύτερη προσέγγιση στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη ενός παραγωγικού και ετερογενούς μοντέλου οικονομίας θα πρέπει
να βασίζεται σε πυλώνες που θα αντιστοιχίζονται πλήρως στις προτεραιότητες της ΕΕ.
Το «Ελληνικό Σύμφωνο για την Επιχειρηματικότητα» στοχεύει σε ένα φιλικό και καινοτόμο
επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα περιορίζει τη φοροδιαφυγή και τη παραοικονομία. Η
Ελλάδα οφείλει να ολοκληρώσει τις συνθήκες για την ψηφιακή εποχή και να προετοιμαστεί
κατάλληλα για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, που θα λειτουργεί για τους ανθρώπους. Οι
ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην Ενιαία Αγορά, αλλά
και τη συμμετοχή στις παγκόσμιες αγορές. Η Ελλάδα χρειάζεται έναν σωστό αναπτυξιακό
σχεδιασμό 7ετίας και μια χρηστή διαχείριση των συνολικά 72 δις ευρώ διαθέσιμων ευρωπαϊκών
πόρων.
Πιστεύω ακράδαντα πως αυτή είναι η μεγάλη μας ευκαιρία, αφού φέτος η ελληνική οικονομία
αναπόφευκτα θα συρρικνωθεί και το δημόσιο χρέος, που κυμαίνεται στα 361 δις ευρώ, θα
φτάσει το 200% του ΑΕΠ. Πρέπει, λοιπόν, τώρα να επικεντρωθούμε στη μεγάλη πρόκληση
που ανοίγεται μπροστά μας για το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και την εξυγίανση της
οικονομίας. Η Χώρα μας διεκδίκησε με επιτυχία ένα ενισχυμένο, φιλόδοξο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα δημοσιονομικού προϋπολογισμού 40 δις ευρώ και ένα μοναδικού ύψους ποσό 32
δις ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης, λόγω της σημερινής αξιόπιστης εικόνας της κυβέρνησης.
Οι σωστές επιλογές και οι κρίσιμες αποφάσεις του επόμενου διμήνου μπορούν - και πρέπει - να
οικοδομήσουν ένα νέο παραγωγικό και ετερογενές οικονομικό μοντέλο με ανθεκτικές και
ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις στην ΕΕ-27, αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η
επιμελητηριακή κοινότητα σε αυτή τη κοινή προσπάθεια καταθέτει διαρκώς αξιοποιήσιμες
προτάσεις και περιμένει από την κυβέρνηση να τις ενσωματώσει στο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης. Ο σωστός κεντρικός σχεδιασμός, η δυναμική συμμετοχή, τα ευρωπαϊκά και εθνικά
κίνητρα, οι επενδύσεις προστιθέμενης αξίας, η τήρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος και η
ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης Πισσαρίδη για μείωση φόρων και
εισφορών είναι τα αυτονόητα στοιχεία που συμπεριλαμβάνουμε στην πρότασή μας και
αποκαλούμε «Ελληνικό Σύμφωνο για την Επιχειρηματικότητα».
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