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ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ 
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.Α.
Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Ποια μέτρα - «ανάσα» αναμένεται να ανακοινωθούν. 
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ΜΙΛΟΥΝ ΣΤΗ "DEAL" ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙ

Τα αιτήματα του επιχειρηματικ
Ή ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ

έσμη άμεσων και κυρίως μόνιμων μέ
τρα στήριξης της επιχειρηματικότητας 
ζητούν να ακούσουν από τον πρωθυ

πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την ομιλία 
του από το βήμα της ΔΕΘ, όπου θα εξαγγεί
λει την οικονομική πολιτική της επόμενης χρο
νιάς, οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κό
σμου και των παραγωγικών φορέων της χώ
ρας.

Με το βλέμμα τους στραμμένο στην «επόμενη μέρα» 
της πανδημίας, οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των 8 κο

ρυφαίων επιχειρηματικών φορέων καταθέτουν μέσω 
της «DEAL» την αγωνία τους, καθώς ο τελικός «λογα
ριασμός» των επιπτώσεων της κρίσης δεν έχει ακόμα 
γραφτεί, αιτήματα, αλλά και προτάσεις για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας. Ώστε να κερδηθεί το μεγάλο 
στοίχημα της επιστροφής σε σταθερή και υψηλών ρυθ
μών ανάπτυξη.

Ζητούν λοιπόν, «κούρεμα» των οφειλών που δημι- 
ουργήθηκαν μέσα στην πανδημία, μέτρα για την ενί
σχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, μείωση των 
φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, στο- 
χευμένα μέτρα πρόσθετης στήριξης όπου απαιτείται, συ
νέχιση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος την οικονομία

και την κοινωνία, κίνητρα για νέες επενδύσεις, αξιο
ποίηση της μεγάλης ευκαιρίας που προσφέρει η έλευ
ση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δεν παραγνωρίζουν βεβαίως την κυβερνητική στή
ριξη όλο το προηγούμενο διάστημα, που συνέβαλε 
ώστε οι επιχειρήσεις να σταθούν όρθιες. Ούτε τα θε
τικά «μηνύματα» για την οικονομία και την επιχειρη
ματικότητα από την εκτόξευση του ΑΕΠ στο β' τρί
μηνο, την αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό, τη 
σταθεροποίηση των τραπεζών, την ευόδωση πολλών 
projects ιδιωτικοποιήσεων. Το κλίμα είναι διαφορετι
κό. Όμως, οι κίνδυνοι παραμονεύουν και γι αυτό στέλ
νουν τα δικά τους «μηνύματα» στην κυβέρνηση.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΕΕ & ΕΕΑ

Κούρεμα των χρεών 
της πανδημίας

Διανύουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για 
την οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Τα 
προβλήματα είναι πολλά και σημαντικά, και απαι
τούν άμεσες λύσεις.

Οι επιχειρήσεις, κουβαλώντας τις «πληγές» 
των δεκαετών μνημονίων, δέχθηκαν ένα ακό
μη μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία του 
κορονοϊού, η οποία συνεχίζει να εξαπλώνεται. 

Στο ιδιαίτερα δυσμενές αυτό οικονομικό περι
βάλλον ήρθαν να προστεθούν οι καταστροφικές 

πυρκαγιές, που έπληξαν κλάδους της οικονομίας και 
επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, προ των πυλών είναι ένα 

κύμα ανατιμήσεων στην αγορά, με υψηλές αυξήσεις στις 
τιμές των ενεργειακών προϊόντων και στα είδη πρώτης ανάγκης.

Είναι σαφές ότι η επιχειρηματικότητα βρίσκεται στο «κόκκινο» 
και για την επιβίωσή της χρειάζεται ένα πλέγμα μέτρων προστασίας 
από την Πολιτεία. Αυτά τα μέτρα αναμένουμε να ακούσουμε από 
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσα
λονίκης.

Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξεύρεση λύσης για το υπέ
ρογκο ιδιωτικό χρέος, που αγγίζει πλέον τα 265 δισ. ευρώ. Η παν
δημία και τα αλλεπάλληλα lockdown το εκτίναξαν και παρά το «πά
γωμα» των περισσότερων υποχρεώσεων, πλησιάζει η στιγμή που οι 
επιχειρήσεις θα κληθούν να πληρώσουν ένα «βουνό» οφειλών, χω
ρίς να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν. Μόνη λύση είναι η 
διαγραφή μέρους των χρεών που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια της 
πανδημίας, χωρίς ευθύνη των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του επιχειρείν απαι
τείται η ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της αξιοποίησης πόρων του 
ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και της ευκολότερης πρό
σβασης σε τραπεζικό δανεισμό, από τον οποίο μπορεί σήμερα να λά
βει στήριξη μόλις το 15% των επιχειρήσεων.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης είναι επιβεβλημένη και για την ανα
κοπή του κύματος ανατιμήσεων, με τη λήψη μέτρων -μεταξύ των 
οποίων- η μείωση ή και κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
σε προϊόντα, όπως ο καφές, η περαιτέρω μείωση του ΨΠΑ% στα εί
δη πρώτης ανάγκης, καθώς και η επίσπευση της μείωσης των φορο
λογικών συντελεστών και της κατάργησης του τέλους επιτηδεύμα
τος.

Αν δεν ληφθούν τώρα στοχευμένα μέτρα στήριξης των επιχειρή
σεων ώστε να επιλυθούν πραγματικά προβλήματα τότε το αμέσως 
επόμενο διάστημα θα δούμε μια «καταιγίδα» από «λουκέτα», κάτι που 
θα έχει οδυνηρές συνέπειες για το σύνολο της οικονομίας.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)

Οι προτάσεις μας στον πρωθυπουργό
Τέσσερις δέσμες προβλημάτων λειτουργούν 

ανασταλτικά στην πορεία ενίσχυσης της αντα
γωνιστικότητας της βιομηχανίας και της μετα
ποίησης στη χώρα μας. Αυτές είναι:
1. Το υψηλό λειτουργικό κόστος
2. Τα ισχυρά κίνητρα για την υλοποίηση παρα

γωγικών επενδύσεων ούτως ώστε να επέλθει η 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

3. Προβλήματα στη διάρθρωση της αγοράς εργα
σίας

4. Παραγωγή καινοτομίας - ψηφιακός μετασχη
ματισμός «πράσινη» μετάβαση
Στο πλαίσιο επίλυσης των ανωτέρω προβλη

μάτων ο ΣΒΕ κατέθεσε στον Πρωθυπουργό της 
χώρας τις ακόλουθες προτάσεις:
1. Μείωση λειτουργικού κόστους, με:

• Μείωση επιτοκίων δανεισμού
• Κατάργηση τελών και αναίτιων μη ανταπο

δοτικών επιβαρύνσεων
• Μείωση κόστους ενέργειας
• Μείωση φορολόγησης συντελεστών κερδών
• Μείωση φορολόγησης συντελεστών μεταβί

βασης επιχείρησης
• Μείωση ασφαλιστικών εισφορών
• Θεσμοθέτηση ενισχύσεων λειτουργικού χα

ρακτήρα στις παραμεθόριες περιοχές και κυρίως 
στη Θράκη
2. Κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις για 

τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων
• Νέος αναπτυξιακός νόμος, με κυρίαρχο κα

θεστώς ενίσχυσης τις επιχορηγήσεις και με προ
βλέψεις όπως:
1. Το 60% των ετήσιων κονδυλίων να διατίθεται 

για παραγωγικές επενδύσεις
2. Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης για τις μι- 

κρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα κατά 
τουλάχιστον 10%.

3. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτικών επεν
δύσεων για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακε
δονίας και Θράκης και Ηπείρου

3. Αγορά εργασίας
• Κάλυψη του ελλείμματος σε μεσαία στελέχη 

για τη βιομηχανία, με:
1. Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε σχο

λές μαθητείας του 
ΟΑΕΔ,

2. Υποχρεωτική 
πρακτική άσκη
ση τουλάχι
στον έξι μη
νών αποφοί
των σχολών 
του ΟΑΕΔ 
στη βιομηχα
νία, και,

3. Αναθεώρηση 
και συμπλήρω
ση των υφιστά
μενων επαγγελ
ματικών περιγραμ
μάτων στελεχών της 
βιομηχανίας.
• Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων του αν

θρώπινου δυναμικού, με:
1. Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε όλα 

τα επίπεδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
και,

2. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων δια βίου μάθη
σης στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
4. Καινοτομία - ψηφιακός μετασχηματισμός 

«πράσινη» μετάβαση
• Ειδικά φορολογικά κίνητρα:

1. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περι
φερειακής βιομηχανίας

2. για την παραγωγή καινοτόμων υψηλής προ
στιθέμενης αξίας διεθνώς εμπορεύσιμων προϊ
όντων

3. για την υλοποίηση εξαγορών και συγχωνεύ
σεων επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας
• Θεσμοθέτηση προγράμματος «Industry 4.0»
• Δημιουργία συνδυασμού φορολογικών κι

νήτρων και άμεσων επιχορηγήσεων:
1. για την «πράσινη» μετάβαση της βιομηχανίας
2. για την εισαγωγή αρχών και τεχνολογιών «κυ

κλικής οικονομίας»
3. για την εφαρμογή συστημάτων μείωσης του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος


