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Του Γιάννη Σγουρού
Τις συνέπειες της σκληρής οικονομικής κρίσης τις βιώνουμε όλοι μας και όχι μόνον μέσα από τον
περιορισμό των πόρων αλλά και από έναν πρωτόγνωρο κοινωνικό αποκλεισμό. Μια εσωστρέφεια
που πλήττει όλους όσους θέτει εκτός παραγωγικού ιστού η κρίση.
Εισοδήματαπου υπέστησαν σφοδρές μειώσεις, συντάξεις κουτσουρεμένες υψηλή ανεργία και
νοικοκυριά σε απόγνωση συνθέτουν το σκηνικό. Και πίσω από όλα αυτά μια επιχειρηματικότητα
που παρά τους ρυθμούς ανάπτυξης παραμένει φθίνουσα καθώς οι όποιες δουλειές μοιράζονται σε
ημέτερους και η αύξηση του ΑΕΠ πραγματοποιείται με βίαιες ανακατανομές πόρων μέσα από μια
πρωτοφανή φορολογική αφαίμαξη. Πολλά από τα παραπάνω θα ήταν αλλιώς αν υπήρχε σχέδιο
και όραμα. Το σχέδιο για μια πραγματική ανάκαμψη θα έπρεπε να είναι διαφορετικό και τότε θα
είχε οδηγήσει σε άλλα αποτελέσματα.
Αυτήη στιγμή αποτελεί ώρα ευθύνης για όλους μας, ώρα έργων και όχι λόγων.
Άλλωστετα πολλά λόγια όπως λέει και η σοφή λαϊκή ρήση οδήγησαν στη φτώχεια.
Είναισαφές πως η ιδεοληψία της κυβέρνησης δεν την άφησε να δει το προφανές, την ανάγκη
στήριξης μιας επιχειρηματικότητας που θα μπορούσε να έχει συμβάλει στο ΑΕΠ δημιουργώντας
λύσεις και δεξαμενές πλούτου. Τότε η φορολόγηση θα είχε άλλο νόημα.
Δενπεριμένω σήμερα να γνωρίζουν πολλά στην Περιφέρεια Αττικής από το πως ασκείται η
επιχειρηματικότητα στη χώρα. Σε μια πενταετία "κατάφεραν" να απορροφήσουν από 0 % έως 10
% σε 3 πολύ κρίσιμους άξονες για το επιχειρείν.
Έχουνδείξει με την στάση τους ότι δεν τους ενδιαφέρει ο αγώνας επαγγελματιών και
επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Έτσι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να καταλήξει στο συμπέρασμα δεν είναι τυχαία η φοροεπιδρομή
που έγινε στη μεσαία τάξη.
Ταοικονομικά μοντέλα που όφειλαν να είχαν αναπτυχθεί έπρεπε να έχουν ως βάση την ανάπτυξη
στην περιφέρεια η οποία παραγωγικά θα οδηγούσε τον πλούτο στην κορυφή. Αντ’ αυτού
διενεργήθηκε μια αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και μια επιδοματική πολιτική καθιστώντας τους
πάντες φτωχούς και εξαρτημένους από την κεντρική διοίκηση. Και σ’ όλα αυτά η Περιφέρεια
επιδεικτικά απούσα.
Ειδικάγια τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις της Αττικής, η Περιφέρεια δεν μπορεί να
υπερηφανεύεται ότι έχει σταθεί δίπλα τους.
Ηενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά μας όχι μέσα από
διαπιστωτικά συνέδρια όπως αυτά που οργανώθηκαν την τελευταία διετία αλλά μέσα από μια
σειρά δράσεων αξιοποίησης των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας προς όφελος των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής.
Είμαστεγεωγραφικός, ευρυζωνικός και πολιτιστικός κόμβος. Θα λύσουμε προβλήματα που δε
λύθηκαν δημιουργώντας πλούτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής σε όποιο επίπεδο
το θεσμικό πλαίσιο μας επιτρέπει.
Μέσα στην προσεχή 5ετία αναλογεί στην Περιφέρεια Αττικής η απορρόφηση περίπου 750 εκατ.
ευρώ από το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης 2014-2021 και ένα σημαντικό κομμάτι από το
δεύτερο πλαίσιο που θα εγκριθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους και το οποίο θα αφορά την
περίοδο 2021-2027. Ότι πόρους δεν απορροφήσουμε εμείς θα κατευθυνθούν αλλού γι’ αυτό έχει
σημασία η τεχνογνωσία.
Θαπιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την κεντρική κυβέρνηση για συνεργασία σε αυτήν μας την
προσπάθεια μιας και ο σκοπός είναι κοινός και αφορά μια πιο εύρωστη οικονομία. Τουρισμός,
υποδομές, σκουπίδια, πολιτισμός και παράπλευρες δράσεις βρίσκονται στη διόπτρα μας και στο
σχεδιασμό μας. Θα ανακαλύψουν οι συμπολίτες μας πως μπορούν να συμβάλουν με τις μικρές
δυνάμεις τους για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη αποκομίζοντας τονώνοντας συγχρόνως και την
επιχειρηματική ζωή της περιοχής τους.
Θαβάλουμε άμεσα μπροστά μιας και έχουμε έτοιμο προς την κατεύθυνση αυτή σχέδιο όλα τα
δυνατά χρηματοοικονομικά έργα με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στήριξη από τα
κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εμείςαποδείξαμε την αξία του επιχειρείν και της εύρωστης περιφέρειας στην προηγούμενη θητεία
αφήνοντας γεμάτα ταμεία που θα μπορούσαν να είχαν υποστηρίξει τα παραπάνω εγχειρήματα.
Θαείμαστε δίπλα στο μικρό και μεσαίο επιχειρηματία από την επόμενη ημέρα για να τον
βοηθήσουμε να ενισχύσει τη ρευστότητά του, να στηρίξουμε τις εργασίες του με ην αξιοποίηση
των κοινοτικών κονδυλίων καθώς η απορροφητικότητα τους που μπορεί να προσφέρει λύσεις. Με
διάλογο με τους αρμόδιους φορείς που εκπροσωπούν τους επαγγελματίες, με γνώση των

ιδιαιτεροτήτων της αγοράς. Και βέβαια με πλήρη διαφάνεια.
Ανδεν ανοίξουν δουλειές, δεν προχωρά τίποτα. Όσο θα αυξάνεται ο αριθμός των "λουκέτων", όσο
θα βρίσκονται επιχειρήσεις στα πρόθυρα της καταστροφής, τόσο θα ανεβαίνουν τα χρέη τους
προς το Δημόσιο. Οι ευκαιρίες για απασχόληση θα ελαχιστοποιούνται και οι νέοι μας θα
συνεχίσουν να φεύγουν από τη χώρα.
Ναγιατί επιμένω στην ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Γιατί είναι ένα θέμα με
σοβαρότατες προεκτάσεις και "αγγίζει" περισσότερους από όσους θα πίστευε κάποιος.
ΗΠεριφέρεια Αττικής πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην ανάπτυξη και μάλιστα ακόμη περισσότερο
να τη διαφυλάξει. Ακούμε και θα ακούμε όλο και συχνότερα πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα νέο
φάσμα πιθανής ύφεσης. Αυτό σημαίνει πως οι χώρες στις οποίες εξάγουμε θα αντιμετωπίσουν
προβλήματα σύντομα.
Καιεμείς οφείλουμε να κρατήσουμε όρθιες Θερμοπύλες διατηρώντας την οικονομική βιωσιμότητα
και πετυχαίνοντας υψηλότερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. Όμως για να επιτύχουν οι
στόχοι και οι σκοποί πρέπει να βγάλουμε από την εξαθλίωση το πιο παραγωγικό κομμάτι της
χώρας.
Συστρατεύομαι με τους επαγγελματίες της Περιφέρειας, με τους οποίους μιλώ την ίδια γλώσσα για
την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
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