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Κύριε Γενικέ,
Κυρίες και Κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του Ελληνο-Αµερικανικού
Εµπορικού Επιµελητηρίου να απευθύνω χαιρετισµό στην σηµερινή
ηµερίδα. Ηµερίδα, από την οποία πιστεύω, ότι θα προκύψουν χρήσιµα
συµπεράσµατα σε θέµατα φορολογικής στρατηγικής και πολιτικής αλλά
και σε θέµατα διαχείρισης, όπως η πάταξη της φοροδιαφυγής, ο τρόπος
διενέργειας των φορολογικών ελέγχων και άλλα παρεµφερή.
Όλα τα ανωτέρω ζητήµατα θα πρέπει να εξετασθούν κάτω από το
πρίσµα

της

προώθησης

της

επιχειρηµατικότητας

και

της

ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα.
Ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας, είναι η
βελτίωση

του

επιχειρηµατικού

κλίµατος

µε

τη

µείωση

του

γραφειοκρατικού βάρους, τη βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας, τη
διευκόλυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων του εκσυγχρονισµού
του φορολογικού συστήµατος και γενικά τη δηµιουργία πιο φιλικού
κλίµατος στο επιχειρείν.
Ο στόχος αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, για την ανάπτυξη και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και υπ’ αυτό το πρίσµα ο ΣΕΒ έχει
προτείνει, επανειληµµένα, σειρά προτάσεων, που αποσκοπούν στην
επιτάχυνση

της

δυναµικής

ανάπτυξης

και

στη

βελτίωση

του

επιχειρηµατικού κλίµατος, µε συγκεκριµένες δράσεις στην επιχειρηµατική
υποδοµή, στο φορολογικό πλαίσιο, στην αγορά εργασίας και στην
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού.
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Η επιτυχής ανταπόκριση της δηµόσιας διοίκησης της χώρας στις
προδιαγραφές µιας σύγχρονης διακυβέρνησης και µιας ανταγωνιστικής
οικονοµίας,

προϋποθέτει

χαρακτηριστικά

διαφάνειας,

σαφήνειας,

ταχύτητας, αποτελεσµατικότητας και αµοιβαίας εµπιστοσύνης κράτους –
πολιτών. Αυτές είναι έννοιες που έχουν ιδιαίτερη σηµασία όταν µιλάµε
για ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα βασισµένο στη:
• ∆ιαφάνεια της διοικητικής δράσης
• Ποιοτική εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών
• Υπηρεσίες και διαδικασίες µε πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών
επικοινωνιών και πληροφορικής.
• Προστασία των προσωπικών δεδοµένων και
• Ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές
Ο ΣΕΒ πιστεύει ότι η χώρα µας χρειάζεται κάτω από τέτοιες αρχές, να
δηµιουργήσει

ένα δυναµικό φορολογικό σύστηµα µε αναπτυξιακό

χαρακτήρα και διεθνώς ανταγωνιστικό ως προς την προσέλκυση
άµεσων ξένων επενδύσεων, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.
Ένα τέτοιο σύστηµα, οραµατικό ως προς τη σύλληψή του είναι εφικτό,
αρκεί να µας γίνει πίστη η ανάγκη του και να το υλοποιήσουµε µε
συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και δεσµεύσεις.
Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν µιλάµε για ένα σύστηµα
ανταγωνιστικό

δεν

εννοούµε

ούτε

κίνητρα,

ούτε

προνοµιακές

µεταχειρίσεις: Κανένα φορολογικό κίνητρο από µόνο του δεν είναι ικανό
να δηµιουργήσει επενδύσεις όταν το γενικότερο οικονοµικό κλίµα δεν
ευνοεί – όπως είπα και παραπάνω - την επιχειρηµατικότητα.
Το φορολογικό πλαίσιο πρέπει να το δούµε ως στοιχείο της
επιχειρηµατικής δράσης που από µόνο του δεν µπορεί να λειτουργήσει

3

στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Θέλει την συνεργία πολλών άλλων
παραµέτρων.
Επιτρέψτε µου, σας παρακαλώ, στο σηµείο αυτό να αναφερθώ
εκτενέστερα στο πώς η καινούργια διοίκηση του ΣΕΒ αντιλαµβάνεται την
επιχειρηµατικότητα:
Οι δυνάµεις της επιχειρηµατικότητας δεν είναι πλέον οι επιχειρηµατίες
όπως παραδοσιακά πιστεύαµε, αλλά οι επιχειρήσεις.
Ο επιχειρηµατίας σήµερα δεν αποτελεί παρά τον ηγέτη µιας επιχείρησης
η οποία συναπαρτίζεται από τους µετόχους, τα στελέχη, τους
εργαζοµένους, τους προµηθευτές, τους διανοµείς, τους πωλητές και
ούτε καν πάντα τον επιχειρηµατία.
Οι επιχειρήσεις κρίνονται αυστηρά και καθηµερινά από την αγορά: από
τον καταναλωτή, από τον πελάτη, από τα µέσα ενηµέρωσης, από την
ίδια την κοινωνία των πολιτών – και µάλιστα στο διεθνή στίβο. Έτσι,
πληρώνουν άµεσα και ακριβά κάθε τους λάθος, κάθε τους αποτυχία. Το
ίδιο το συµφέρον τους, τους επιβάλλει να προσπαθούν περισσότερο. Το
ίδιο το συµφέρον τους τις αναγκάζει να έχουν αυξηµένο αίσθηµα
ευθύνης.

Τις

δηµιουργική

υποχρεώνει
πρωτοβουλία,

να

βασίζονται

στην

στην

αξιοκρατία,

στη

επαγγελµατική

συνείδηση,

στο

σχεδιασµό και στην έµπνευση.
Η σύγχρονη επιχείρηση καινοτοµεί, παράγει πλούτο, δηµιουργεί θέσεις
εργασίας, εφαρµόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, έχει
συνείδηση της κοινωνικής ευθύνης της. Επενδύει στο ανθρώπινο
δυναµικό του τόπου, στην κοινωνική σταθερότητα µέσα από τη
συλλογική πρόοδο, στην εθνική προοπτική. Επενδύει ακόµα στην
έρευνα και τεχνολογία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις νέες
εναλλακτικές µορφές ενέργειας. Έτσι δηµιουργεί ένα ανταγωνιστικό
εθνικό κεφάλαιο στον παγκόσµιο οικονοµικό ανταγωνισµό.
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Αυτό το επιχειρηµατικό πρότυπο θέλει να εκπροσωπεί ο ΣΕΒ. Και αυτή
τη σηµαία της σύγχρονης επιχείρησης έχει σηκώσει ως ο κεντρικός
σύνδεσµος των δυνάµεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας της χώρας.
Μια τέτοια επιχείρηση λοιπόν, για να ανταποκριθεί στο ρόλο της, έχει
δικαίωµα

να

λειτουργεί

σε

σταθερό,

σαφές,

κωδικοποιηµένο,

αντικειµενικό, προβλέψιµο και διεθνώς ανταγωνιστικό θεσµικό νοµικό και
φορολογικό πλαίσιο που προάγει την επιχειρηµατικότητα και ενισχύει
την ανταγωνιστικότητα.
Έχει δικαίωµα να διεκδικεί διαφάνεια, φερεγγυότητα και αµοιβαιότητα
στις σχέσεις της πολιτείας µε τους πολίτες και τις άλλες επιχειρήσεις.
Η επιχείρηση µε τη σειρά της, έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται µε
συνέπεια στις θεσµοθετηµένες υποχρεώσεις της και να συµβάλλει στη
καταπολέµηση της διαφθοράς που οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς
και να ζηµιώνει το κοινωνικό σύνολο.
Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τις αρχές της εταιρικής
διακυβέρνησης και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς τους
εργαζοµένους, τους προµηθευτές της , τους πελάτες της και το κράτος.
Αυτό είναι µέρος µόνο από τη Χάρτα Υποχρεώσεων και ∆ικαιωµάτων
που έχει αποστείλει ο ΣΕΒ τα µέλη του από πέρυσι, µε σκοπό να
προωθήσει νέες ιδέες, ύφος και ήθος στην επιχειρηµατική κοινωνία.
Επιδιώκοντας ένα φορολογικό σύστηµα µε αναπτυξιακό χαρακτήρα και
διεθνώς ανταγωνιστικό ως προς της προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων, ο ΣΕΒ έχει προωθήσει ιδέες που αφορούν :
• Την κωδικοποίηση του ήδη ισχύοντος θεσµικού πλαισίου
• Την εκ προοιµίου αξιολόγηση κάθε νέας φορολογικής ρύθµισης ως
προς τη σαφήνειά της
• Την αποφυγή συνεχούς έκδοσης ερµηνευτικών εγκυκλίων
• Την

ψήφιση

των

νέων

φορολογικών

νόµων

υπό

µορφή

κωδικοποιηµένου κειµένου
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Ως προς το φορολογικό πλαίσιο, παρά τις θετικές ρυθµίσεις, που έχουν
ληφθεί τα τελευταία χρόνια, πολλά ακόµα πρέπει να γίνουν προς την
κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσής του, έτσι ώστε να µην υπάρχει η
ανασφάλεια και η αβεβαιότητα, που προκύπτει κυρίως από τις
φορολογικές διαφορές, που µπορούν να συµβούν σε κάθε φορολογικό
έλεγχο.
Ούτε θα πρέπει σε παρόµοιες περιπτώσεις που αποτελεί άλλωστε
διεθνή πρακτική, να προσφεύγουµε σε αφορισµούς προδεδικασµένης
«φοροδιαφυγής» σε ένα τοµέα που σηκώνει το µεγαλύτερο βάρος των
φορολογικών εισόδων που πολύ συχνά αν δεν το ξεχνάµε, σίγουρα το
υποτιµούµε.
Για παράδειγµα, η συµµετοχή του επιχειρηµατικού κόσµου στο φόρο
εισοδήµατος του οικονοµικού έτους 2005, υπερβαίνει το 63,5% του
συνολικού φόρου και πιθανότατα πλησιάζει το 70%. Τούτο προκύπτει µε
βάση

την

επεξεργασία

των

στοιχείων

του

Στατιστικού

∆ελτίου

Φορολογικών δεδοµένων και η σχετική ανάλυση υπάρχει στο ∆ελτίο
Ανταγωνιστικότητας του ΣΕΒ (τεύχος 42, Ιούλιος-Αύγουστος 2006).
Τελειώνοντας, θα ήθελα να συνοψίσω και να προτρέψω όλους µας,
επιχείρηση και πολιτεία:
• Να εργασθούµε συστηµατικά και µε ανοιχτό µυαλό για ένα νέο
καινούργιο φορολογικό σύστηµα που να είναι : απλό, κατανοητό,
αναπτυξιακό, διεθνώς ανταγωνιστικό, χωρίς προκαταλήψεις για
κυνηγητό «φοροφυγάδων» εκ προοιµίου.

6

Να

είναι

σταθερό,

προγραµµατισµό

χωρίς

των

αιφνιδιασµούς

επιχειρήσεων,

να

που

ανατρέπουν

ευνοεί

την

το

ανάληψη

επιχειρηµατικού κινδύνου, να προωθεί την απασχόληση.
Άµεσοι

πρωταρχικοί

στόχοι

στο

πλαίσιο

µίας

πραγµατικής

µεταρρύθµισης θα πρέπει να είναι:
• Η αλλαγή νοοτροπίας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των
φορολογικών αρχών, έτσι ώστε να εµπεδωθεί µία σχέση
αλληλοεµπιστοσύνης και συνεργασίας, να αποκτήσουµε όλοι τη
λεγόµενη φορολογική συνείδηση.
• Ο περαιτέρω εκσυγχρονισµός του ηλεκτρονικού συστήµατος
διασταυρώσεων.
• Η άµεση συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τις δυνάµεις της
αγοράς, ώστε να εντοπίζονται άµεσα προβλήµατα φορολογικής
και τελωνειακής φύσεως και να προτείνονται οι ενδεδειγµένες
λύσεις
• Πετυχηµένα συστήµατα άλλων προηγµένων χωρών, µπορούν
να αποτελέσουν τις πρώτες ιδέες σηµαντικών αλλαγών και στη
χώρα µας.
Χωρίς τοµές και ρήξεις δεν θα υπάρξει πραγµατική φορολογική
µεταρρύθµιση, και σ’ αυτόν τον τοµέα η Ελλάδα θα υστερεί σε σχέση µε
τις ανταγωνίστριες χώρες.
Η σηµερινή ηµερίδα ευελπιστώ να εντάσσεται στον προβληµατισµό που
οφείλουµε να έχουµε όλοι µας, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της Ελληνικής οικονοµίας.
Εύχοµαι τα συµπεράσµατά σας να εµπνέονται απ’ αυτόν τον
προβληµατισµό και προσβλέπω σε µία άκρως επιτυχηµένη ηµερίδα.
7

