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Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 
Η οικονομία μας διανύει μια περίοδο κρίσιμων εξελίξεων, που αφορούν στην 

προετοιμασία του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου, ύψους 23 δισ. ευρώ, για την 
περίοδο 2012-2015 και του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, για το περιεχόμενο, όμως, 
των οποίων η επιχειρηματική κοινότητα δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση και η όποια 
πληροφόρησή μας προέρχεται από τα δημοσιεύματα του Τύπου, παρά το γεγονός ότι 
αποτελούν δύο βασικές παραμέτρους της οικονομικής πολιτικής. Το μόνο που έχει 
εξαγγελθεί είναι ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία θα τεθεί προς έγκριση από τη Βουλή 
περί τα μέσα Μαΐου με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τον Ιούνιο. Ευελπιστούμε ότι μέχρι τότε θα 
μας δοθεί η ευκαιρία να τοποθετηθούμε επί του περιεχομένου αυτών των μέτρων, αν και η 
μέχρι σήμερα πολιτεία της Κυβέρνησης, ως προς το ζήτημα της διαβούλευσης με την 
επιχειρηματική κοινότητα και τους θεσμικούς εκπροσώπους της μας προϊδεάζει για το 
αντίθετο. 

 
Η μοναδική επίσημη πληροφορία που υπάρχει είναι ότι τα 23 δις ευρώ που 

απαιτούνται να εξοικονομηθούν από την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού 
Πλαισίου θα προέλθουν κατά 12 δις ευρώ από μείωση κρατικών δαπανών και κατά 9 δις 
ευρώ από αύξηση κρατικών εσόδων. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την εξειδίκευση των μέτρων 
που θα οδηγήσουν σε αυτά τα μεγέθη. Μπορούμε όμως να δηλώσουμε ευθύς εξαρχής ότι η 
επιχειρηματικότητα δεν αντέχει άλλη αύξηση φορολογικών βαρών, ούτε ως προς την άμεση 
φορολογία (εισόδημα, περιουσία), ούτε ως προς την έμμεση φορολογία (ΦΠΑ, Ειδικοί 
Φόροι Κατανάλωσης). Αντίθετα εάν ο στόχος είναι η αύξηση των εσόδων, τότε η λύση είναι 
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μια: η μείωση των φορολογικών βαρών. Αυτό το γνωρίζουν ακόμη και φοιτητές της 
Οικονομικής Επιστήμης: Υπάρχει ένα μέγιστο επίπεδο δυνατότητας φορολογικής 
επιβάρυνσης, και η προσπάθεια του κράτους να το ξεπεράσει συλλέγοντας περισσότερα 
έσοδα και επιβάλλοντας νέους φόρους, οδηγεί τα άτομα στη μείωση των οικονομικών 
συναλλαγών τους και των επενδύσεων τους, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση αγαθών και 
υπηρεσιών, κάτι που οδηγεί μαθηματικά σε μείωση φορολογικών εσόδων. Αυτό το επίπεδο 
στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία του τζίρου στο εμπόριο, έχει 
ξεπεραστεί προ πολλού. Η μείωση της καταναλωτικής δυνατότητας, λόγω μείωσης 
εισοδήματος και αύξησης άμεσων και έμμεσων φόρων, έχει οδηγήσει σε πτώση του τζίρου 
το 90% των επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών του εμπορίου για το 2010 εμφάνισε μια 
μείωση της τάξης των 7,5 δις ευρώ σε πανελλήνια κλίμακα. Παράλληλα αυξήθηκε κατά 30% 
το ποσοστό των εμπορικών επιχειρήσεων που έκλεισαν λόγω της κρίσης. Συνεπώς είναι 
εύλογο να υποστηριχθεί ότι η μείωση των συντελεστών φορολογίας αυξάνει τον κύκλο 
εργασιών και κατά συνέπεια τα έσοδα. 

 
Όσον αφορά στη σχέση των επιχειρήσεων με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, 

γνωρίζετε καλά ότι δεν έχει υπάρξει κάποια αξιοσημείωτη βελτίωση. Σύμφωνα με τα ετήσια 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις 
υποχώρησε στο 1% από 5,1% που ήταν το 2009. Το συνολικό χρέος των επιχειρήσεων και 
των ελευθέρων επαγγελματιών προς τις τράπεζες στο τέλος του 2010 έφθασε τα 139 δισ. 
ευρώ από 133,7 δισ. ευρώ το 2009. Και οι όποιες παρεμβάσεις της Κυβέρνησης 
εξαντλούνται σε ενέργειες οικονομικής στήριξης των τραπεζών με παροχή εγγυήσεων χωρίς 
όμως μέχρι στιγμής να έχει διασφαλιστεί ότι η ρευστότητα που διασφαλίζεται για τις 
τράπεζες θα περάσει στην αγορά.  

 
Αναφορικά με την αναπτυξιακή δυναμική, αναμένουμε να δούμε την εφαρμογή του 

σχεδιασμού που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας. Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης έχει ήδη 
συσταθεί δια νόμου αλλά δεν έχουμε δει την επιχειρησιακή ενεργοποίηση του και την 
έναρξη των πολλών υποστηρικτικών δράσεων που περιλαμβάνει αυτή η πρωτοβουλία. Όσον 
αφορά στον αναπτυξιακό νόμο, η καθυστέρηση στην ψήφιση του από τη Βουλή πλέον έχει 
αντικατασταθεί από την καθυστέρηση για την ενεργοποίηση του (με πρόσφατη τροπολογία η 
προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατάθηκε μέχρι τις 5 Μαΐου) καθώς, όπως είχε 
επισημάνει η ΚΕΕΕ κατά τη διαδικασία ψήφισης του, ο νόμος προβλέπει υπερβολικό αριθμό 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) για την εφαρμογή 
του και οι πράξεις αυτές βρίσκονται ακόμη προς επεξεργασία στο Συμβούλιο Επικρατείας.   

 
Θα ήθελα στο σημείο αυτό να εστιάσω στα θέματα που αφορούν στην 

επιμελητηριακή κοινότητα. Είναι όντως ευχάριστο το γεγονός της ενεργοποίησης του 
Γενικού Εμπορικού Μητρώου και της Υπηρεσίας Μιας Στάσης για την ίδρυση επιχειρήσεων. 
Ένα μακροχρόνιο αίτημα των Επιμελητηρίων έγινε πλέον πραγματικότητα, και σε αυτό 
συνετέλεσαν τόσο το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου, από τις πολιτικές ηγεσίες έως τους υπηρεσιακούς παράγοντες, 
όσο και το σύνολο της Επιμελητηριακής Κοινότητας (διοικήσεις και στελέχη των 
επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ) που ανταποκρίνονται καθημερινά πλέον στις απαιτήσεις του 
νέου συστήματος. Αυτό αποδεικνύει ότι η καλή διάθεση για συνεργασία και η ουσιαστική 
ενασχόληση με ένα θέμα αποδίδουν καρπούς. Είναι προφανές ότι κάθε νέο εγχείρημα έχει 
προβλήματα προσαρμογής. Εργαζόμαστε για την επίλυση τους και αισιοδοξούμε ότι σε 
σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να τα λύσουμε. Άξιο συμπαραστάτη μας σε αυτή 
τη προσπάθεια έχουμε βρει το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο έχει, από την 
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πρώτη στιγμή, αποδυθεί στο δύσκολο έργο της κάλυψης των απαιτήσεων για την καλύτερη 
δυνατή οργάνωση και λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. 

 
Επίσης θέλω να επισημάνω την περίπτωση της πρόσφατης ΚΥΑ με την οποία 

αναμορφώθηκε η κείμενη νομοθεσία περί υπαίθριου εμπορίου, για την οποία δεν υπήρξε 
καμία συνεργασία εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με την επιμελητηριακή 
κοινότητα, και όχι μόνο αυτό αλλά προβλέφθηκε, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας 
της ΕΕ, ο αποκλεισμός των Επιμελητηρίων από τις διαδικασίες αδειοδότησης 
πολυκαταστημάτων στο πλαίσιο της εμπορικής χωροταξίας. Ήδη η ΚΕΕΕ έχει παρέμβει για 
την διόρθωση αυτού του σφάλματος, αλλά η περίπτωση αυτή είναι ενδεικτική της έμπρακτης 
απαξίωσης που επιφυλάσσει η Πολιτεία στον επιμελητηριακό θεσμό. 

 
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι η ΚΕΕΕ έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια 

να στηρίξει την επιχειρηματικότητα, σε μια περίοδο κρίσης, η έξοδος από την οποία κάθε 
άλλο παρά εύκολη είναι. Σε αυτή τη προσπάθεια η επιμελητηριακή κοινότητα απέδειξε ότι 
γνωρίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης 
της οικονομίας. Αρκεί αυτό να το αντιληφθεί επιτέλους και η Κυβέρνηση.  

 
Η ελληνική οικονομία, όπως ασφαλώς γνωρίζετε, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι 

διαρθρωτικές της αδυναμίες οδήγησαν σε μια πρωτοφανή έλλειψη ρευστότητας, γεγονός 
που καθιστά  και Βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που οξύνθηκαν λόγω της 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, απαιτούν άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου η 
έξοδος της χώρας από την ύφεση να γίνει το ταχύτερο δυνατό και µε τις μικρότερες 
οικονομικές και κοινωνικές θυσίες.  

 
Τα Επιμελητήρια της χώρας θα σταθούν στο πλευρό και της νέας Κυβέρνησης, µε 

συγκεκριμένες προτάσεις και τεκμηριωμένες εισηγήσεις, ασκώντας, όπως πάντα, καλόπιστη 
και εποικοδομητική κρητική, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την ταχεία εισφορά της 
ελληνικής οικονομίας στην οδό της ταχύρυθμης βιώσιμης ανάπτυξης. 

 
Στο πλαίσιο αυτό σας αποστέλλουμε εκ μέρους όλων των Επιμελητηρίων της 

χώρας κείμενο θέσεων και απόψεων, όπως αυτές εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕΕ στη Λαμία τον προηγούμενο μήνα, καθώς 
επίσης και Ψήφισμα στο οποίο κατέληξε ομόφωνα η συνέλευση κατά τη συζήτηση του 
θέματος του παραγκωνισμού του Επιμελητηριακού Θεσμού και της κατάργησης της 
συμμετοχής των Επιμελητηρίων στις διάφορες διαδικασίες διαβούλευσης. 
 

Μετά τιμής, 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Γεώργιος Κασιµάτης 
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Ρευστότητα και Βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

 
Πριν ένα χρόνο, στις 2 Μαΐου 2010, η Ελλάδα ζήτησε την ενεργοποίηση του 

νεοπαγούς τότε μηχανισμού στήριξης που είχε συσταθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη 
συνεργασία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για την αντιμετώπιση των πολύ 
μεγάλων δημοσιονομικών προβλημάτων της, αναφορικά με το έλλειμμα του κρατικού 
προϋπολογισμού και το δημόσιο χρέος, προβλήματα που είχαν καταστήσει απαγορευτικό 
το ενδεχόμενο δανεισμού της Ελλάδος από τις διεθνείς χρηματαγορές. 

 
Έκτοτε η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία έχουν βιώσει πρωτοφανείς 

παρεμβάσεις δημοσιονομικού χαρακτήρα, και μάλιστα σε οριζόντιο επίπεδο: αυξήσεις 
άμεσης και έμμεσης φορολογίας, μειώσεις αποδοχών και συντάξεων, και μάλιστα τόσο 
στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, δραστικός περιορισμός αναπτυξιακών 
χρηματοδοτήσεων κλπ. 

 
Σε ένα τέτοιο κλίμα, η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, η 

επιχειρηματικότητα, υπέστη ένα βαρύτατο πλήγμα. Το πλήγμα αυτό οφείλεται στη 
δραματική μείωση της ρευστότητας που έχουν στη διάθεση τους οι επιχειρήσεις, είτε από 
τη μείωση του κύκλου εργασιών τους, είτε από τη μείωση της χρηματοδοτικής 
δραστηριότητας των τραπεζών προς αυτές. Οι έρευνες που έχουν γίνει από την Κεντρική 
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και από διάφορα Επιμελητήρια, τη Γενική Συνομοσπονδία 
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού 
Εμπορίου και άλλους φορείς καταδεικνύουν αυτή την κατάσταση. 

 
Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές του 2011, το 80% των επιχειρήσεων είχε 

καταγράψει μείωση του κύκλου εργασιών του, στάσιμο κύκλο είχε το 14% και αύξηση 
μόλις το 6%. Εξετάζοντας τους επιμέρους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας 
διαπιστώνει κάποιος ότι στο εμπόριο τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 81% μείωση, 
14% στασιμότητα και 5% αύξηση, στη μεταποίηση σε 77% μείωση, 15% στασιμότητα και 
8% αύξηση και στις υπηρεσίες σε 81% μείωση, 13% στασιμότητα και 6% αύξηση. Είναι 
δε ανησυχητικό το ότι αυτά τα ποσοστά ξεπέρασαν και τις πλέον απαισιόδοξες προβλέψεις 
που είχαν διατυπωθεί λίγο μετά την ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης, όταν 
είχε εκτιμηθεί ότι 66% των επιχειρήσεων θα υποστούν μείωση κύκλου εργασιών, 19% θα 
έχουν στασιμότητα και 10% θα εμφανίσουν βελτίωση. Και δυστυχώς το κλίμα στην αγορά 
διαμορφώνεται ακόμη πιο απαισιόδοξο καθώς 70% των επιχειρήσεων εκτιμούν ότι θα 
μειωθεί έτι περαιτέρω ο κύκλος εργασιών τους, το 21% ότι θα μείνει σταθερός και μόλις το 
6% προβλέπουν αύξηση.  

 
Οι εξελίξεις αυτές επαληθεύονται και από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής, σύμφωνα με τα οποία ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε, από τον 
Ιανουάριο 2010 έως τον Ιανουάριο 2011 κατά 10,5%. Το ποσοστό αυτό δεν είναι μικρό αν 
αναλογιστεί κανείς ότι το αμέσως προηγούμενο έτος αναφοράς (Ιανουάριος 2009-
Ιανουάριος 2010) το ποσοστό αυτό είχε αύξηση 8,3%. Δηλαδή όχι απλώς δεν υπήρξε 
σταθεροποίηση αλλά κατακρήμνιση του σχετικού δείκτη. Στο χονδρικό εμπόριο, στα τέλη 
του 2010, ο κύκλος εργασιών είχε υποχωρήσει κατά 8,8% σε σχέση με τα τέλη του 2009. 
Στην παροχή υπηρεσιών όλοι σχεδόν οι παρακολουθούμενοι δείκτες κύκλου εργασιών 
εμφανίζουν μείωση που κυμαίνεται από 5% έως 34% (αναλόγως τη δραστηριότητα) και 
μόλις ένας, ο δείκτης κύκλου εργασιών λογιστικών υπηρεσιών, εμφανίζει αύξηση περίπου 
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6%, κάτι που προφανώς οφείλεται στην ανάγκη λογιστικής υποστήριξης των επιχειρήσεων 
μετά τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στη φορολογία που θεσπίστηκαν το 2010 (επτά νέοι 
νόμοι σε ένα μόνο έτος!!!!). Είναι και αυτό ένα δείγμα της επιβάρυνσης που υφίστανται οι 
επιχειρήσεις σήμερα… 

 
Ως προς την πιστωτική επέκταση, τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι άκρως αποκαλυπτικά. Σε γενικές γραμμές ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
συνολικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα σημείωσε περαιτέρω 
επιβράδυνση τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε σε αρνητικό επίπεδο -0,2%, από 0,4% τον 
Νοέμβριο του 2010 και 4,1% τον Δεκέμβριο του 2009. Αυτό οφείλεται στο ότι αφενός η 
ζήτηση δανεισμού από νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ικανοποιητική πιστοληπτική 
ικανότητα παραμένει «παγωμένη» και αφετέρου οι τράπεζες είναι πολύ πιο αυστηρές σε 
σχέση με το πρόσφατο παρελθόν στην αξιολόγηση των αιτήσεων που δέχονται, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των υπολοίπων των δανείων. 

 
Ειδικότερα, η χρηματοδότηση προς τις επιχειρήσεις παρουσίασε το Δεκέμβριο 

του 2010 θετική καθαρή ροή 488 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 1.182 
εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης υποχώρησε στο 1,0% 
(Νοέμβριος 2010: 1,6%, Δεκέμβριος 2009: 5,1%). Η θετική ροή οφείλεται, σε μεγάλο 
βαθμό, στην αύξηση των δανείων προς τα «λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα» κατά 365 
εκατ. ευρώ. Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι αυξήθηκε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της 
χρηματοδότησης προς τους κλάδους της γεωργίας, των λοιπών χρηματοδοτικών 
ιδρυμάτων, των κατασκευών και του ηλεκτρισμού-φωταερίου-ύδρευσης. Αντίθετα, 
επιβράδυνση παρατηρήθηκε στο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους υπόλοιπους 
κλάδους και ειδικότερα στη βιομηχανία (Δεκέμβριος 2010: -2,9%, Νοέμβριος 2010: -1,6%, 
Δεκέμβριος 2009: -3,5%) και το εμπόριο (Δεκέμβριος 2010: -3,5%, Νοέμβριος 2010: -
1,5%, Δεκέμβριος 2009: 4,2%). Επίσης, η καθαρή ροή των δανείων προς τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 69 εκατ. ευρώ τον 
Δεκέμβριο 2010 και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής των δανείων αυτών αυξήθηκε 
οριακά σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα παραμένοντας όμως σε αρνητικό επίπεδο 
(Δεκέμβριος 2010: -0,8%, Νοέμβριος 2010: -1,0%). 

 
Από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχουν και δυο δεδομένα που 

καταδεικνύουν και την προαναλυθείσα μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. 
 
Έτσι, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ήταν αρνητική κατά 49 εκατ. ευρώ 

τον Δεκέμβριο του 2010 (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 507 εκατ. ευρώ) και ο 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σημαντικά (Δεκέμβριος 2010: -0,4%, 
Νοέμβριος 2010: 0,3%, Δεκέμβριος 2009: 3,7%), κάτι που εξηγεί τη δραματική μείωση 
της οικοδομικής δραστηριότητας κατά το 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, η οποία κατέγραψε ότι το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής 
Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές 
άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 49.974 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
10.437,6 χιλιάδες m2, επιφάνειας και 37.363,2 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, 
μείωση κατά 11,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,9% στην επιφάνεια 
και κατά 24,1% στον όγκο σε σχέση με το 2009. 

 
Επιπλέον, στα καταναλωτικά δάνεια η καθαρή ροή ήταν επίσης αρνητική κατά 

268 εκατ. ευρώ (Δεκέμβριος 2009: θετική καθαρή ροή 144 εκατ. ευρώ) και ο ετήσιος 
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ρυθμός μεταβολής μειώθηκε περαιτέρω σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα 
(Δεκέμβριος 2010: -4,2%, Νοέμβριος 2010: -3,1%, Δεκέμβριος 2009: 2,0%). Η πτώση 
λοιπόν της κατανάλωσης οφείλεται και στην έλλειψη ρευστότητας του καταναλωτικού 
κοινού που εκτός από την εισοδηματική μείωση που υπέστη, δεν μπορεί να απευθυνθεί 
πλέον ούτε στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

 
Η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της 

επιχειρηματικότητας, καθώς απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Είναι 
ενδεικτικό ότι πολλές επιχειρήσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν και σε στοιχειώδεις 
υποχρεώσεις τους όπως η καταβολή εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι ενδεικτικό 
ότι το 24% των επιχειρήσεων είναι πρόβλημα καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ και το 36% 
είχε ανάλογο πρόβλημα για τον ΟΑΕΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να 
προβεί, με το άρθρο 48 του ν. 3943/2011, σε νέα ρύθμιση (ισχύει μέχρι 31.12.2012) των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, με την εφαρμογή της οποίας 
δίνεται η δυνατότητα αναστολής των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές μέχρι 
31/12/2010, αρκεί να καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες εισφορές από 1/1/2011 
προσαυξημένες κατά το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών, έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, κάτι το οποίο είχε ζητήσει η 
επιχειρηματική κοινότητα. 

 
Τέλος είναι ενδιαφέρον να εξετάσει κάποιος την συνολική επίπτωση αυτής της 

κατάστασης στην απασχόληση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
η ανεργία ανήλθε τον Ιανουάριο 2011 στο 15,1% έναντι 11,3% που ήταν στον Ιανουάριο 
2010. Είναι ενδιαφέρον όμως το ότι με βάση τα στοιχεία των επιχειρήσεων, το προσωπικό 
τους παρέμεινε σταθερό στο 71% των επιχειρήσεων, μειώθηκε στο 24% των επιχειρήσεων 
και αυξήθηκε στο 4% των επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός των δεδομένων οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η επιχειρηματικότητα δικαιώνει το χαρακτηρισμό «ατμομηχανή της 
οικονομίας» καθώς σε μεγάλο βαθμό διατήρησε το ποσοστό της απασχόλησης σταθερό 
(έστω και με προβλήματα/καθυστερήσεις καταβολής αποδοχών ή μείωση ωρών εργασίας ή 
μείωση αποδοχών – 44% των επιχειρήσεων καθυστέρησε την καταβολή αποδοχών, 30% 
μείωσε το ωράριο εργασίας και 16% μείωσε τις αποδοχές). Άρα η αύξηση των ανέργων 
πιθανόν οφείλεται όχι τόσο στις απολύσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά στην μη ανανέωση 
συμβάσεων και άλλων μορφών απασχόλησης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
κάτι που προβάλλεται από την κυβέρνηση ως επιτυχία για τη μείωση των δημοσίων 
δαπανών. 

 
Είναι πρόδηλο όμως ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Η 

δυνατότητα των επιχειρήσεων να παλεύουν μόνες τους δεν τείνει στο άπειρο. Η 
πιθανότητα «λουκέτων» όλο και αυξάνεται. 225.000 επιχειρήσεις εκτιμάται ότι είναι πολύ 
πιθανό να κλείσουν μέχρι το τέλος του 2011 (στα μέσα του 2010 ο αντίστοιχος αριθμός 
ήταν 170.000). Επίσης αρκετά πιθανό είναι το ίδιο ενδεχόμενο και για 215.000 
επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα στοιχεία μεταφράζονται σε κίνδυνο απώλειας άνω των 320.000 
θέσεων συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί). Πρόκειται 
δηλαδή για το 53% περίπου των ενεργών επιχειρήσεων σήμερα στην Ελλάδα.  

 
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης έχουν γίνει διάφορα βήματα, που 

όμως δεν δείχνουν ικανά να την ανατρέψουν. Ο επενδυτικός νόμος ενεργοποιήθηκε με 
μεγάλη καθυστέρηση και εξαιρώντας τομείς όπως το εμπόριο και η οικοδομή. Το Εθνικό 
Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, ως διάδοχος του ΤΕΜΠΜΕ, 
παραμένει εγκλωβισμένο στην αποφασιστική αρμοδιότητα του χρηματοπιστωτικού 
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συστήματος. Το ΕΣΠΑ καρκινοβατεί με γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθιστούν τις 
παρεμβάσεις του όχι απλώς χρονικά ανεπίκαιρες αλλά ουσιαστικά άστοχες. Η 
επιχειρηματική κοινότητα έχει αναδείξει τα προβλήματα και έχει επισημάνει κατ’ 
επανάληψη λύσεις. Εναπόκειται στην Πολιτεία να δείξει ότι τα αισθητήρια όργανα της δεν 
έχουν υποστεί «μνημονιακή σκλήρυνση… 
  
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ κατά τη συζήτηση του θέματος του παραγκωνισμού του 
Επιμελητηριακού Θεσμού και της κατάργησης της συμμετοχής των Επιμελητηρίων 
στις διάφορες διαδικασίες διαβούλευσης κατέληξε στο ακόλουθο Ψήφισμα: 
1. Η κατάργηση της εκπροσώπησης της ΚΕΕΕ στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑΝ – χωρίς καμία 

προηγούμενη προειδοποίηση ή διαβούλευση – αποτελεί μια ενέργεια που όχι μόνο 
πλήττει καίρια τον Επιμελητηριακό Θεσμό, αλλά παράλληλα βλάπτει το κύρος του 
και αποδυναμώνει το ρόλο, που καλείται – σήμερα στη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία – να διαδραματίσει προς την κατεύθυνση της διασφάλισης της 
απαραίτητης ρευστότητας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

2. Ο αποκλεισμός, επίσης, των εκπροσώπων της ΚΕΕΕ από τις επιτροπές του 
Υπουργείου Οικονομικών (Επιτροπή Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κα) περιορίζει 
την έκφραση της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι 
και αξιόπιστοι συνομιλητές της εκάστοτε Κυβέρνησης, μεταφέροντας τη γνώση, την 
πολύτιμη εμπειρία τους και το σφυγμό της πραγματικής οικονομίας. 

3. Ο αποκλεισμός των Επιμελητηρίων από τη συμμετοχή τους στη γνωμάτευση για την 
ίδρυση πολυκαταστημάτων, αποτελεί καίριο πλήγμα για την επιχειρηματικότητα, 
κυρίως στις περιφερειακές και νησιωτικές οικονομίες, ενώ απαξιώνει περαιτέρω τον 
επιμελητηριακό θεσμό. 

4. Ο αποκλεισμός των Επιμελητηρίων από τις Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές του ΙΚΑ 
που – παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις μας προς τις εκάστοτε 
Κυβερνήσεις – δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει αρθεί και παραμένει η δυσμενής 
αυτή κατάσταση. 

5. Τα παραπάνω έρχονται σε συνέχεια της απαράδεκτης θέσης (σειράς) που 
καταλαμβάνουν οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων 
της χώρας στο πρωτόκολλο εθιμοτυπίας για τις επίσημες εορτές και τις επετείους.  

 
Η Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για τους ως άνω 
αποκλεισμούς και καλεί την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις αποφάσεις της 
εφαρμόζοντας την Επιμελητηριακή Νομοθεσία, που θέλει τα Επιμελητήρια θεσμικούς 
συμβούλους της Πολιτείας και κύριους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας. 
Στο μεταξύ θεωρούμε ως μη αποδεκτή κάθε απόφαση των Επιτροπών αυτών, η οποία 
αφορά στις επιχειρήσεις-μέλη μας και λαμβάνεται χωρίς την εκπροσώπηση της ΚΕΕΕ 
και των Επιμελητηρίων, μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματός μας για άρση των 
αποκλεισμών.  
 
 
 


