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Το ΒΕΑ (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών) σε ανακοίνωση αναφέρει ότι η χώρα μας
κατατάσσεται σε χειρότερη θέση σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ στον πίνακα
Επισκόπησης Επιδόσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SME Performance Review), σε
σχέση με όλους τους επί μέρους δείκτες: δεύτερη ευκαιρία, διεθνοποίηση, πρόσβαση στη
χρηματοδότηση, ενιαία αγορά, δημόσιες συμβάσεις, περιβάλλον, δεξιότητες,
επιχειρηματικότητα.

Τα ετήσια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ξεκάθαρα στην πλειονότητα τους οι
Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχει δυνατότητες εξωστρέφειας και παραγωγής
ανταγωνιστικής οικονομίας. Και εάν η χώρα στηρίζεται σε αυτές τις επιχειρήσεις για να
βγει από την κρίση στηρίζεται σε κουτσό άλογο.

Ποιος θα αναλάβει πρώτα από όλα να αναμορφώσει τις ΜΜΕ και με ποια μέσα. Η ελληνική
δημόσια διοίκηση που θεωρεί τους επιχειρηματίες κατ' αρχή κλέφτες;

Οι τράπεζες που ενδιαφέρονται μόνο πως θα κλείσουν τις τρύπες από τα κόκκινα δάνεια;

Οι πολιτικοί που δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι συμβαίνει στην Ελληνική αγορά και
έχουν στραμμένο το βλέμμα στο δημόσιο.

Το μεγαλύτερο μέρος του λιανεμπορίου κυριαρχείται από λίγες πολυεθνικές που
καθορίζουν τα πάντα. Τις τιμές που αγοράσουν την παραγωγή από την ελληνική βιοτεχνία,
τον χρόνο που θα πληρώσουν ότι αγόρασαν και τις τελικές τιμές που φτάνουν στον
καταναλωτή. Πως μπορεί να σταθεί η ελληνική παραγωγή όταν δεν έχει καμία δυνατότητα
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αντίστασης και λειτουργίας του ανταγωνισμού.

Το παραεμπόριο έχει υπολογιστεί στα 18 δις και το σύνολο της μαύρης οικονομίας σε
ακόμη μεγαλύτερο ύψος είναι δυνατόν να επιβιώσει μικρομεσαία επιχείρηση σε τέτοιο
περιβάλλον .Πόσο μάλλον να αποκτήσει και συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με
ανάλογες επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

Ακούμε κάθε φορά για τις μμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και της
απασχόλησης. Έχουν ήδη κλείσει 200.000 χιλ επιχειρήσεις και ετοιμάζονται άλλες τόσες
από το ξεκαθάρισμα που θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια.

Η ραχοκοκαλιά πάσχει από μεγάλης κλίμακας ραχίτιδα και έτσι δεν μπορεί να φέρει το
βάρος και τη δύναμη που απαιτεί η ανάπτυξη.

Όμως δεν έχουμε τίποτε άλλο, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ελάχιστες και η πλειονότητα
των εργαζομένων εργάζεται στις μμε.

Το στοίχημα είναι στην πραγματική ελληνική αγορά και εκεί δεν απευθύνεται κανένα κόμμα
.Το μυαλό τους είναι σε μια ελεγχόμενη από το κράτος οικονομία για ελέγχουν τους ψήφους
και την εξουσία τους.

Οι ευρωπαίοι δανειστές μαζί με τα τραγικά λάθη και την λιτότητα χωρίς τέλος
προσπάθησαν να οδηγήσουν την δημόσια διοίκηση να ενισχύσει και να συνδράμει την
ελληνική μμε απέτυχαν. Και έτσι επιμένουν μόνο στο πως θα διασφαλίσουν τα χρήματα που
μας δάνεισαν από ένα υγειές δημόσιο που εισπράττει από όπου μπορεί.

Και αυτό όμως έχει ένα τέλος όσο φτωχαίνουν και αδυνατίζουν οι ελληνικές μμε τόσο αυτό
θα αντανακλά στην οικονομία και στους μισθούς.

Χωρίς υγιείς μμε δεν θα υπάρξει ποτέ πραγματική ανάπτυξη με διάρκεια και βάθος.
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