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Η χρονιά που πέρασε µπορεί να

χαρακτηρισθεί ως καταιγιστική ή

δηµιουργική, αν προτιµάτε, ως προς την παραγωγή σχεδίων νόµων και
διαφόρων διοικητικών ρυθµίσεων από πλευράς Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών.
Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών µας όχι µόνον έναντι των µελών αλλά και
γενικά όλου του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας µας, είµαστε όλοι,
διοίκηση µε πρώτο τον Πρόεδρο και στελέχη, σε εγρήγορση και συνεχή
επαφή µε Υπουργό αλλά και τα στελέχη του Υπουργείου, έτσι ώστε να
αντιµετωπίζουµε έγκαιρα τα προβλήµατα, να αντιδρούµε άµεσα, µε
τεκµηριωµένες θέσεις, σε αλλαγές νόµων και άλλων διοικητικών ρυθµίσεων,
µε σκοπό τη δηµιουργία περιβάλλοντος που θα διευκολύνει τη λειτουργία της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
x

Φορολογική µεταρρύθµιση

Τη χρονιά αυτή ένα θέµα µείζονος σηµασίας, που µας απασχόλησε έντονα,
ήταν η επιδιωχθείσα, από πλευράς Κυβέρνησης η λεγόµενη, «Φορολογική
Μετρρύθµιση».
Πάγια θέση του ΣΕΒ, την οποία υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει, είναι
η ανάγκη αναµόρφωσης του φορολογικού συστήµατος µε κύριες κατευθύνσεις
την απλοποίηση, τη σταθερότητα του συστήµατος, τη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, την πάταξη της φοροδιαφυγής, τον περιορισµό του
κόστους των φορολογικών υπηρεσιών και τον περιορισµό της φορολογικής
επιβάρυνσης µε µείωση των συντελεστών. Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε εν
µέρει

στην

ανάγκη

βελτίωσης

του

φορολογικού

περιβάλλοντος

και

προχώρησε στην πρώτη φάση της φορολογικής µεταρρύθµισης. Ο ΣΕΒ είχε
τονίσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η φορολογική µεταρρύθµιση πρέπει
να προχωρήσει άµεσα γιατί το φορολογικό σύστηµα αποτελεί βάρος στην
οικονοµία και τροχοπέδη στην επιχειρηµατικότητα. Είναι δε αναποτελεσµατικό
στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Οι προβλέψεις των δύο φορολογικών
νόµων έχουν σωστή στόχευση. Ο ΣΕΒ συµµετείχε ενεργά στον κοινωνικό
διάλογο για τη φορολογική µεταρρύθµιση και παρουσίασε πειστικά τις θέσεις
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και προτάσεις του τόσο στις ειδικές επιτροπές όσο και στην κεντρική επιτροπή
κοινωνικού διαλόγου.
΄Όµως η φορολογική µεταρρύθµιση θα κριθεί κυρίως στην πράξη. Γι’ αυτό ο
ΣΕΒ υποστηρίζει ότι οι φορολογικοί νόµοι πρέπει να συνοδευτούν από τα
εξής παράλληλα µέτρα:
x

Να διασφαλιστεί διαφάνεια και σαφήνεια των ελεγκτικών κανόνων, έτσι
ώστε να περιορίζονται υποκειµενικές ερµηνείες των ελεγκτικών οργάνων.

x

Να βελτιωθούν σηµαντικά ο τρόπος και χρόνος απονοµής της
φορολογικής διοικητικής δικαιοσύνης, απαραίτητο συστατικό ενός
δίκαιου φορολογικού συστήµατος.

x

Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια θα πρέπει να υποστηριχθεί από
σοβαρότατη µηχανογραφική υποδοµή. Η πρόσφατη ιστορία δείχνει ότι
µέχρι σήµερα χάθηκαν ευκαιρίες να αξιοποιηθούν στοιχεία που έχει στη
διάθεσή της η φορολογική αρχή (Ε9, ΦΠΑ). Πρέπει να διασφαλιστεί ότι
τέτοιες αρνητικές εµπειρίες δεν θα επαναληφθούν.

x

Να υπάρξει περιορισµός των δηµοσίων δαπανών και προσπάθεια
αύξησης των µη φορολογικών εσόδων µε αξιοποίηση της περιουσίας του
δηµοσίου και των κρατικών φορέων.

x

Ως προς τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετεί η εκάστοτε κυβέρνηση στον
φορολογικό τοµέα, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας και την προσέλκυση κεφαλαίων, για άµεσες
επενδύσεις, να τηρούνται σταθερά ορισµένοι βασικοί κανόνες όπως:
◊

Οι ρυθµίσεις να αναφέρονται σε µελλοντικές χρήσεις, µε τρόπο
που να εξασφαλίζεται ότι δεν ανατρέπονται οι πρακτικές
επιχειρηµατικού

σχεδιασµού

και

ότι

δεν

αιφνιδιάζονται

επενδυτές µε θετικές ή αρνητικές φορολογικές εκπλήξεις.
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οι

◊

Οι

φορολογικοί

νόµοι

να

ψηφίζονται

µε

τη

µορφή

κωδικοποιηµένου κειµένου και να αποφεύγονται οι ερµηνευτικές
εγκύκλιοι.
◊

Κάθε αλλαγή φορολογικών ρυθµίσεων θα πρέπει να αξιολογείται
έτσι ώστε να µην δίνει αφορµές υποκειµενικής ερµηνείας από τα
ελεγκτικά όργανα, µε στόχο την οικοδόµηση εµπιστοσύνης των
φορολογουµένων προς το σύστηµα.

Πιστεύουµε ότι η επιτροπή Γεωργακόπουλου πρέπει να ξανακληθεί για να
συγκρίνει τη µεταρρύθµιση µε τις προτάσεις της Επιτροπής και να εξετάσει τις
αποκλίσεις ή να προσδιορίσει τα πρόσθετα µέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Πέραν των ανωτέρω, ο ΣΕΒ πιστεύει ότι είναι επιβεβληµένη η άµεση
εφαρµογή αναπτυξιακών και επενδυτικών κινήτρων. Τα φορολογικά κίνητρα
µε τη µορφή αφορολογήτων αποθεµατικών είναι η προσφορότερη λύση.
Θεωρεί επίσης ότι επιβάλλεται η
φορολογικών

συντελεστών,

ώστε

περαιτέρω δραστική µείωση των
αφ΄ενός

να

παρέχεται

µεγαλύτερο

περιθώριο ανταµοιβής του επενδυτικού και επιχειρηµατικού κινδύνου και
αφ΄ετέρου να εξασφαλίζονται ίσοι όροι φορολογικού ανταγωνισµού και να
ευνοείται η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα.
x

Απλοποίηση Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος

Ένα κρίσιµο θέµα που µας απασχολεί ανελλιπώς είναι και η απλοποίηση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Εκτιµώντας ό,τι οι σχέσεις των επιχειρήσεων µε την δηµόσια διοίκηση και τα
µεγάλα προβλήµατα που δηµιουργεί η γραφειοκρατία αποτελούν τη στιγµή
αυτή

ένα

από

τα

σηµαντικότερα

αντικίνητρα

της

επιχειρηµατικής

δραστηριότητας, ο ΣΕΒ επέµεινε ιδιαίτερα στο ζήτηµα αυτό. Η ∆ιοίκηση του
ΣΕΒ και στελέχη της Υπηρεσίας του σε προσωπικές επαφές µε τους
Υπουργούς και αρµόδια στελέχη της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και µε γραπτές
παρεµβάσεις επεδίωξαν την αντιµετώπιση δυσλειτουργιών του κράτους, που
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δυσχεραίνουν

τη

λειτουργία

των

επιχειρήσεων

και

δηµιουργούν

γραφειοκρατικά εµπόδια, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κόστους λειτουργίας
των επιχειρήσεων.

΄Ετσι κινηθήκαµε προς όλες τις κατευθύνσεις, για διόρθωση της γνωστής
απόφασης για τη διαδικασία επιστροφής του Φ.Π.Α. όχι µόνο εξαγωγών αλλά
και άλλων µορφών επιστροφής Φ.Π.Α.

Οι επίπονες προσπάθειες είχαν σαν αποτέλεσµα τις πρόσφατες αποφάσεις
του ΥΠΟΟ, ΠΟΛ. 1061/7.04.03 και ΠΟΛ. 1062/7.04.03, που πιστεύουµε ότι
συντοµεύουν τη διαδικασία επιστροφής ή άµεσα ή µέσα σε 2 µήνες, ανάλογα
µε τα υπάρχοντα δικαιολογητικά του ενδιαφερόµενου.

Θετικά κρίνονται οι εξής κινήσεις του ΥΠΟΟ:
x

Συγκρότηση

Επιτροπής

Γενικών

Γραµµατέων

για

απλοποίηση

διαδικασιών επενδύσεων µε επικεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Καθηγητή Γ. Ζανιά.

x

Συγκρότηση επιτροπής διαβούλευσης για φορολογικά και τελωνειακά
θέµατα µε επικεφαλής τον Γενικό γραµµατέα του Υπ. Οικονοµικών κ. Γ.
Κανελλόπουλο, όπου εκπροσωπούµεθα και στην οποία συµµετέχουν οι
Γενικοί ∆/ντές του Υπουργείου. Η επιτροπή συνεδριάζει κάθε µήνα και
συζητούνται θέµατα που εµποδίζουν τη λειτουργία ή επηρεάζουν το
κόστος των επιχειρήσεων. Τα θέµατα κατατάσσονται, εξετάζονται από τις
αρµόδιες Γεν. ∆/νσεις και συζητούνται για επίλυση. Στο σηµείο αυτό θα
σταθώ ενηµερώνοντάς σας ότι παρόλο που η συγκρότηση αυτής της
επιτροπής ανακοινώθηκε µε έκτακτη εγκύκλιο στα µέλη µας, ζητώντας
παράλληλα να µας στείλουν τυχόν προβλήµατα , δυστυχώς δεν είχαµε
επαρκή ανταπόκριση.
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x

Επιτροπή για τον καθορισµό ανώτερων – κατώτερων

συντελεστών

αποσβέσεων όπου συµµετέχουµε µε εκπρόσωπό µας. Και εδώ
επιτρέψτε µου να εκφράσω το παράπονο, γιατί παρόλο που και γι’ αυτό
το θέµα σας ενηµερώσαµε µε έκτακτη εγκύκλιο, δεν είχαµε ανταπόκριση.
x

Εξαγωγές
Οι ελληνικές εξαγωγές βρίσκονται σε κρίσιµο σηµείο, επηρεαζόµενες
από εσωγενείς και εξωγενείς δυσχέρειες και απ’ ότι φαίνεται η
επιβράδυνση της πτωτικής πορείας συνεχίζεται.
Είναι φανερό ότι η φθίνουσα αυτή πορεία οφείλεται κατά µεγάλο µέρος
στο έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Χρειάζεται
εποµένως, εκτός της βελτίωσης του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος
και της αντιµετώπισης των διαρθρωτικών προβληµάτων και µια
συστηµατική εξαγωγική πολιτική.
Ο ΣΕΒ για να συµβάλει στην προσπάθεια ενίσχυσης των εξαγωγών,
ανέλαβε την πρωτοβουλία να υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραµµα για τις
εξαγωγές των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Η προσπάθεια αυτή είναι
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών ενόψει της
αναδιοργάνωσης

του

Οργανισµού

Προώθησης

Εξαγωγών.

Το

πρόγραµµα έγινε µε την συνεργασία, την τεχνογνωσία και την
υποστήριξη της εταιρίας McKinsey, η οποία προσέφερε εθελοντικά την
εξειδίκευση των στελεχών της. Το έργο αφορούσε την επιλογή µικρού
αριθµού µικροµεσαίων εταιριών-µελών του ΣΕΒ από τους κλάδους των
τροφίµων-ποτών

και

πραγµατοποιήθηκε

των

σειρά

ηλεκτροµηχανολογικών
συναντήσεων

µε

τις

εφαρµογών
εταιρίες

για

και
την

αποτύπωση των προβληµάτων, των εµπειριών και των προτάσεων. Στη
συνέχεια δηµιουργήθηκε ένα πλάνο εξαγωγών (export plan) για κάθε µία
από τις συµµετέχουσες εταιρίες, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
χρήσιµο εργαλείο ανάπτυξης εξαγωγών, ενώ τα συµπεράσµατα από το
σύνολο των export plan συνέθεσαν έναν οδηγό προτάσεων και δράσεων
που υποβλήθηκε στο Υπουργείο και προς τον ΣΕΒ. Το πρώτο αυτό
πιλοτικό πλάνο εκτιµάται ότι θα βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια
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αναθεώρησης δοµών και στόχων των ελληνικών εξαγωγών, ενώ
προβλέπεται να υλοποιηθεί δεύτερη φάση µε τη συµµετοχή µεγαλύτερου
αριθµού µικροµεσαίων ελληνικών εταιριών.
x

Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ)
Στο βαλκανικό χώρο συνεχίσθηκαν διεργασίες και διαβουλεύσεις µε
σταθερά βήµατα που αποσκοπούν στη βελτίωση του κλίµατος, στον
ποιοτικό εκσυγχρονισµό του οικονοµικού ιστού των χωρών αυτών, στη
µείωση των ανισοτήτων και στην εδραίωση σταθερότητας και ασφάλειας.
Στην πορεία αυτή η συµβολή της Ελλάδας είναι σηµαντική τόσο σε
πολιτικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο. Το Ελληνικό Σχέδιο για την
Οικονοµική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) αποτελεί την
πλέον πρόσφατη µορφή στήριξης, µία πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το
ενδιαφέρον της Ελλάδας και αναβαθµίζει το ρόλο της στη διαµόρφωση
εξελίξεων. Το Σχέδιο αυτό αποτελεί νόµο του Κράτους και ήδη έχουν
υποβληθεί προτάσεις για επενδυτικά έργα. Σε συζήτηση που έγινε στο
πλαίσιο του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ τονίσθηκε η ανάγκη της
αποτελεσµατικής διαχείρισης µιας τόσο σηµαντικής πρωτοβουλίας µε ίση
µεταχείριση των προτάσεων, ώστε να αποφέρει τα επιζητούµενα οφέλη
για τις τοπικές οικονοµίες και κοινωνίες και να τονώσει τα επενδυτικά
σχέδια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αρκετές επιχειρήσεις µέλη

υποστήριξαν µε επιχειρηµατολογία την ανάγκη υπαγωγής στις ρυθµίσεις
του νόµου και των παλαιών επενδύσεων, δεδοµένου ότι ως έχει
αναφέρεται στις νέες παραγωγικές επενδύσεις ή τις επεκτάσεις
υπαρχόντων

επενδύσεων,

ρύθµιση

η

οποία

θα

µπορούσε

να

προβλεφθεί στην επικείµενη αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Νόµου.
Τονίσθηκε επίσης η σηµασία της αποτελεσµατικής εκπροσώπησης των
ελληνικών οικονοµικών συµφερόντων στο εξωτερικό µε την αγαστή
συνεργασία Πρέσβεων και Εµπορικών Ακολούθων. Η νέα δοµή που
υπάρχει πλέον στο Υπουργείο

Εξωτερικών για την ενίσχυση της

οικονοµικής διπλωµατίας είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
προκειµένου να στηριχθεί καλύτερα η δραστηριότητα των εξωστρεφών
ελληνικών επιχειρήσεων.
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Αυτά σε συντοµία, ως προς τις επιδιώξεις µας, τις ανάλογες παρεµβάσεις και
τα αντίστοιχα αποτελέσµατα.
x

Ένωση Εισηγµένων Εταιριών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών
(ΕΕΕΧΑΑ)
Κλείνοντας την ανασκόπηση αυτή θα ήταν σοβαρή παράλειψη να µην
αναφερθώ στις κοινές προσπάθειες ΣΕΒ και ΄Ενωσης Εισηγµένων
Εταιρειών στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΕΕΕΧΑΑ).
Η ΄Ενωση στα τρία χρόνια λειτουργίας της έχει επιτελέσει σηµαντικό έργο
µε τη θετικότατη συµβολή της σε θέµατα Χρηµατιστηρίου και
Κεφαλαιαγοράς.
Για τη χρονιά που πέρασε πρέπει να επισηµάνουµε τα εξής:
Πρώτο

και

κυριότερο,

έχουµε

αναγνωρισθεί

ως

ο

κυριότερος

συνοµιλητής της Κυβέρνησης και των Αρχών από πλευράς εισηγµένων
εταιριών. Σε απόδειξη η Κυβέρνηση διόρισε εµένα στο ∆Σ της ΕΧΑΕ, και
τον κ. ∆ράκο στο ∆Σ του Χρηµατιστηρίου. Επίσης στο σχέδιο Νόµου για
την ΕΛΤΕ προβλέπεται εκπρόσωπος του ΣΕΒ στο ∆.Σ. και φυσικά
εκπροσωπούµαστε πάντοτε και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Κυριότερο µας επίτευγµα, εποµένως, είναι ότι γίναµε ο αξιόπιστος
συνοµιλητής του κράτους και των οργανισµών του. Όταν µιλάµε µας
ακούνε.
∆εύτερο, έγινε νόµος η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση µε µια µορφή εντελώς
φιλική προς τις επιχειρήσεις.
Τρίτο, προχωρήσαµε σαν χώρα στην υιοθεσία των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων δυο χρόνια πριν από όλους τους άλλους Ευρωπαίους.

7

Τέταρτο, προχωρούµε πρωτοποριακά και στην Επιτροπή Λογιστικής
Τυποποίησης και Έλεγχου.
Πέµπτο, αποφασίσαµε µέσα στο 2003, στην Ένωση, να αντιδράσουµε
δυναµικά στην απόφαση 64 του ΧΑ περί επιτήρησης που είναι και από
τα πιο φλέγοντα θέµατα στο τελευταίο χρονικό διάστηµα.
Και, τέλος, αποφασίσαµε να αντιδράσουµε εξ ίσου έντονα σε
οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής νέων µέτρων, είτε από το κράτος,
είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ή από το Χρηµατιστήριο.
Μπορώ να πω ότι οι επιχειρήσεις έχουν αναλάβει πολλές υποχρεώσεις
τα τελευταία χρόνια, και είναι καιρός να τους διατεθεί και λίγος χρόνος
αφοµοίωσης και περισυλλογής.

Με χαρά είδαµε ότι ανάλογη θέση

διατύπωσε πρόσφατα και ο κ Θωµαδάκης.
Η Ένωση είχε σχεδιασθεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις µέλη του ΣΕΒ
να αντιµετωπίσουν τα θεσµικά µέτρα που αποφάσιζαν οι αρχές,
Ελληνικές και Ευρωπαϊκές. Στον δρόµο ενώθηκαν µαζί µας άλλες τόσες
εταιρίες που δεν ήταν µέλη του ΣΕΒ. Σήµερα µπορούµε να πούµε ότι το
θεσµικό κοµµάτι το έχουµε αντιµετωπίσει ικανοποιητικά πράγµα που θα
εξακολουθήσουµε να κάνουµε.
∆εν ασχοληθήκαµε ποτέ µε την πορεία της οικονοµίας, αυτό είναι µέληµα
του ΣΕΒ, και άλλων οργανώσεων. Ούτε ασχοληθήκαµε µε την πορεία
των τιµών των µετοχών στο Χρηµατιστήριο. Το ύψος των τιµών δεν
παύει να µας θλίβει γιατί φέρνει πολλά προσκόµµατα όλων των ειδών
στις επιχειρήσεις µέλη µας.
•

Εµποδίζει την άντληση κεφαλαίων για τις επιχειρηµατικές επενδύσεις.

•

Απορροφά την προσοχή των επιχειρηµατιών από αυτό που θα’πρεπε
να’ναι το κυρίως έργο των.

•

∆υσαρεστεί τους µικροµετόχους λόγω απωλειών από την τιµή αγοράς.

•

∆υσχεραίνει την αποπληρωµή δανείων µε ενέχυρο µετοχών, όπου
υπήρξαν τέτοια δάνεια.
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•

Και τέλος εντείνει το κλίµα απαισιοδοξίας που αναπαράγεται και γεννά
κι άλλη απαισιοδοξία.

Τελειώνοντας επιτρέψτε µου να σας διαβεβαιώσω ότι οι προσπάθειες του
ΣΕΒ, και ελπίζω και µε τη συνδροµή των µελών µας, δεν έχουν τέλος.
Θα εντείνουµε περαιτέρω τις προσπάθειές µας προς κάθε κατεύθυνση για να
επιλυθούν προβλήµατα που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων
και επιτείνουν τη δυσλειτουργία του κράτους και δηµιουργούν γενικά
γραφειοκρατικές διαδικασίες µε αποτέλεσµα, οδυνηρό, την αύξηση του
κόστους της Ελληνικής Οικονοµίας και κοινωνίας.
Στόχοι µας:
x

Ευέλικτες, ταχείες διαδικασίες ιδιωτικοποιήσεων.

x

Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.

x

Ταχείες και απλές διαδικασίες αποπληρωµής κονδυλίων του Κ.Π.Σ.

x

Μείωση του µεγέθους, του ρόλου και ειδικά των παρεµβάσεων του
κράτους στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

x

Χωροταξική διευθέτηση και καθορισµός χρήσεων γης.

x

∆ιαρκής απλοποίηση διαδικασιών για ίδρυση νέων επιχειρήσεων και
προσέλκυση νέων επενδύσεων.

x

Επιτάχυνση του συστήµατος ηλεκτρονικών κρατικών προµηθειών, της
κατάρτισης

µητρώου

προµηθευτών

και

της

κατάργησης

των

αντικινήτρων που εµποδίζουν την ευρύτερη συµµετοχή του εγχώριου
παραγωγικού δυναµικού.
x

Θέµατα Επιτροπής Ανταγωνισµού.

x

Θέµατα εφαρµογής ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.

x

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
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