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Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του ΣΕΒ:
«Εάν ο στόχος είναι η ανάπτυξη, τότε οι
επενδύσεις αποτελούν το μέσο. Κι επειδή το
κράτος πτώχευσε, οι μόνες επενδύσεις που
μπορούν να φέρουν άμεσα αποτελέσματα είναι
οι ιδιωτικές. Οι μεταρρυθμίσεις προς ένα φιλικό
επιχειρηματικό περιβάλλον είναι προϋπόθεση,
αλλά η κινητήρια δύναμη είναι ένα σύγχρονο
αξιακό σύστημα, όπως αυτό αναδεικνύεται
πρώτιστα από την εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος απονομής δικαιοσύνης.»

Η Ελλάδα καλείται να καλύψει τα επόμενα
χρόνια το τεράστιο επενδυτικό κενό που έχει
δημιουργηθεί λόγω της κρίσης. Οι μεγάλες
εμβληματικές επενδύσεις που συνδέονται με
τις ιδιωτικοποιήσεις και την αξιοποίηση της
δημοσίας περιουσίας και οι ξένες άμεσες
επενδύσεις έχουν προφανή σημασία. Για
να καλυφθεί όμως το κενό απαιτείται μια
επενδυτική πανστρατιά που περιλαμβάνει
από δημόσιες επενδύσεις στις υποδομές μέχρι
ιδιωτικές επενδύσεις που έχουν ως αντικείμενο
την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του
εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών.
Θεμελιώδης παράμετρος είναι η ασφάλεια
δικαίου, η σαφήνεια και η σταθερότητα του
νομικού πλαισίου και η γρήγορη και αξιόπιστη
επίλυση των σχετικών διαφορών.
Η σχέση δικαιοσύνης και επενδύσεων
βρίσκεται στην καρδιά του αναπτυξιακού
προβλήματος μιας χώρας που επείγεται να
κερδίσει το χαμένο έδαφος και το χαμένο
χρόνο, να αποκτήσει και να διατηρήσει
ρυθμούς ανάπτυξης σαφώς υψηλότερους
του ευρωπαϊκού μέσου όρου και να επανέλθει
στην κανονικότητα μιας πραγματικά ισότιμης
χώρας μέλους της Ευρωζώνης.

Κωνταντίνος Μενουδάκος, Επίτιμος Πρόεδρος
του ΣτΕ:
«Σε οποιαδήποτε φάση του οικονομικού
κύκλου, ακόμη δηλαδή και στην περίοδο κατά
την οποία η ανάγκη επενδύσεων καθίσταται
απολύτως επιτακτική για την αντιμετώπιση
του ζωτικού για την οικονομία αναπτυξιακού
προβλήματος, όπως είναι η περίοδος που
διανύει εδώ
και κάποια χρόνια η χώρα μας, δεν πρέπει να
αδυνατίσει η θεσμική θωράκιση του
περιβάλλοντος. Δεν πρέπει, δηλαδή, να
τροποποιηθούν οι ουσιαστικοί κανόνες
προστασίας του περιβάλλοντος με σκοπό τη
διευκόλυνση των επενδύσεων».

Βασίλης Σκουρής, Πρώην Πρόεδρος του ΔΕΕ:
«Χρειάζεται ένα σαφές κανονιστικό
πλαίσιο σε δύο σημεία που είναι, πρώτον, οι
όροι και οι διαδικασίες έγκρισης μιας
επένδυσης, και ,δεύτερον, η ταχεία και
αποτελεσματική έννομη προστασία. Και τα
δύο αυτά σημεία παρουσιάζουν διεθνείς και
ευρωπαϊκές νομικές διαστάσεις και
προεκτάσεις. Υπάρχει μια στενή σχέση
του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου με
τις επενδύσεις. Είναι σχέση που επιβάλλει
πρόσθετες υποχρεώσεις γα να μπορέσουν
να υλοποιηθούν οι επενδύσεις.»
Ο Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος του ΣΕΤΕ:
«Η “Ελλάδα μετά” σημαίνει να μπορέσουμε να
σχεδιάσουμε το μέλλον μας. Για να συμβεί
αυτό πρέπει να συμμετέχουμε στη μάχη
των ιδεών που έχουν αντίκτυπο και θέλουν
θέσεις και επιχειρήματα. Τα τελευταία
χρόνια, λόγω της κρίσης, το επενδυτικό
περιβάλλον βάλλεται και υποχωρεί.
Υποχωρεί και γιατί δεν υπάρχουν τρεις
σημαντικές προϋποθέσεις: ένα ρεαλιστικό
φορολογικό
πλαίσιο,
ένα
ευέλικτο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ένα περιβάλλον
δικαιοσύνης με υγιή ανταγωνισμό και
ξεκάθαρους
κανόνες
λειτουργίας
για
όλους.»τουρισμού. Να ενισχύσουμε το
κοινωνικό μας αποτύπωμα. Εμείς οφείλουμε
να είμαστε ακόμα πιο ισχυροί. Ακόμα πιο
σύγχρονοι και ρηξικέλευθοι. Ο τουρισμός
αποτελεί πλέον το πιο αξιόπιστο όχημα για μια
υγιής ανάπτυξη της χώρας. Αυτό πρέπει να
διατηρήσουμε, αυτό πρέπει να εξελίξουμε».

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του ΕΕΑ:
«Οι
επιχειρήσεις
που
δυσκολεύονται
περισσότερο από τις υπόλοιπες στο να
ενταχθούν στο πτωχευτικό δίκαιο, είναι
οι μικρές και πολύ μικρές. Χρειαζόμαστε
επειγόντως, ένα πλαίσιο που να προσφέρει
γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες
εξυγίανσης που να διασώζουν επιχειρηματική
αξία και θέσεις εργασία και να επιτρέπει στην
περίπτωση έντιμης επιχειρηματικής αποτυχίας
μια γρήγορη επανένταξη στην παραγωγική
οικονομία περιουσιακών στοιχείων και
φυσικών προσώπων.»

Ευάγγελος Βενιζέλος:
«Το πρώτο ζητούμενο είναι οι ολοκληρωμένες
νομοθετικές ρυθμίσεις και η ολοκλήρωση
του χωρικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Το
δεύτερο είναι η απλούστευση και επιτάχυνση
των διοικητικών διαδικασιών. Το τρίτο είναι η
οριοθέτηση του οικονομικού και φορολογικού
ποινικού δικαίου. Το τέταρτο είναι ένα ενιαίο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο επενδύσεων. Το πέμπτο
είναι να εφαρμόσουμε εναλλακτικές μορφές
επίλυσης διαφορών. Δεν αρκεί να υπάρχει
ρήτρα διαιτησίας στις μεγάλες επενδύσεις. Το
έκτο είναι η μείωση των επιπέδων ελέγχου από
ανεξάρτητες και ρυθμιστικές Αρχές, δηλαδή
πρέπει να συμπράττουν οι Αρχές και όχι να
δρα η καθεμία χωριστά. Το έβδομο είναι η
εκλογίκευση των δικονομικών ρυθμίσεων.»
Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος
Νίκη Λυμπεράκη
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