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Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2010

Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στη Θεσσαλονίκη (11 Σεπτεμβρίου 2010)
 Ανάγκη για αναστροφή του κλίματος με την επάνοδο σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης.
 Ο Υπουργός Οικονομικών, Γ. Παπακωνσταντίνου, τίμησε τις εργασίες και
περιέγραψε την οικονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Θετικός ήταν ο απόηχος που άφησε πίσω η πρόσφατη καθιερωμένη Γενική
Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος λίγο πριν τα εγκαίνια της
75ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με το σύνολο του επιχειρείν να ζητά
επιτακτικά από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την αναστροφή του κλίματος
και την επάνοδο σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η συνέλευση αυτή, μάλιστα,
χαρακτηρίστηκε ως μια από τις παραγωγικότερες Γενικές Συνελεύσεις της ΚΕΕΕ.
Στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για τη μείωση του δημοσιονομικού
ελλείμματος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Γεώργιος
Παπακωνσταντίνου, που τίμησε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχοντας μαζί
του σύσσωμο το οικονομικό επιτελείο, ενώ στο γεύμα, που παρατέθηκε από το ΕΒΕΘ
για τους εκπροσώπους των Επιμελητηρίων της χώρας, μίλησε ο νέος Υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης.
Σύντομους χαιρετισμούς και ανακοινώσεις προς τα μέλη της συνέλευσης απηύθυναν
οι παριστάμενοι Πρόεδροι του ΕΟΜΜΕΧ, κ. Χρήστος Πιτέλης, και ΟΑΕΕ, κ. Μάκης
Βουδούρης, καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς
Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Βερνίκος.
Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άνοιξαν με τον οικοδεσπότη Πρόεδρο του
ΕΒΕΘ, κ. Δημήτριο Μπακατσέλο, να καλωσορίζει τα μέλη της επιμελητηριακής
κοινότητας απ’ όλη την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τις δύσκολες συγκυρίες που διανύει
η οικονομία της χώρας μας και τις προσπάθειες που γίνονται ώστε η ανάκαμψή της
να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατό.
Μετά την έγκριση των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων στη Χαλκιδική (16-17
Απριλίου 2010) και στο ΕΒΕΑ (22 Μαΐου 2010), καθώς και της τροποποίησης του
Προϋπολογισμού έτους 2010, ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης,
αναφέρθηκε με έντονα κριτική διάθεση στο μνημόνιο και τις αλλαγές που αυτό
επέφερε στην Ελλάδα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Έχω την αίσθηση ότι βασικό
νομιμοποιητικό κείμενο για κάθε πρωτοβουλία δεν είναι το Σύνταγμα της χώρας,
αλλά το μνημόνιο», δίνοντας παράλληλα έμφαση στην έλλειψη ρευστού από την
αγορά, ενώ επεσήμανε ότι: «οι επιχειρήσεις έχουν πάθει «στραπάτσο», καθώς
καταγράφουν μείωση τζίρου που σε πολλές περιοχές ξεπερνά το 50%».
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Στη συνέχεια ο κ. Κασιμάτης έδωσε το λόγο στους ειδικούς συνεργάτες της ΚΕΕΕ
κκ. Αναστασία Ξαρχά και Γεώργιο Σουρμελή, προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη
της Γενικής Συνέλευσης για την πορεία υλοποίησης του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου, αλλά και το νέο πλαίσιο λειτουργίας του. Τέλος, ο Ειδικός Σύμβουλος της
ΚΕΕΕ, κ. Δημήτριος Σκιαδάς, παρουσίασε μια έρευνα σχετικά με το μνημόνιο
οικονομικής συνεργασίας που υπέγραψε η χώρα μας με το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις του στην
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Ύστερα από ένα σύντομο διάλειμμα και την έλευση στο χώρο της συνέλευσης του
Υπουργού Οικονομικών, κ. Γεωργίου Παπακωνσταντίνου, το λόγο έλαβε ο
Πρόεδρος του ΕΒΕΘ, κ. Δημήτριος Μπακατσέλος, ο οποίος αναφέρθηκε στις
«πρωτόγνωρες θυσίες» στις οποίες υποβλήθηκαν από τους πρώτους μήνες του 2010
οι επιχειρήσεις και οι πολίτες, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί
με τον ίδιο τρόπο η επίλυση του δημοσιονομικού προβλήματος». Όπως είπε,
χαρακτηριστικά «πρέπει να ελεγχθούν η φοροδιαφυγή και η διαφθορά, καθώς δεν
μπορεί να επιβαρύνουμε πάντα τις ίδιες κοινωνικές ομάδες. Επιπλέον, είναι γνωστό
ότι η υπέρμετρη αύξηση των φορολογικών συντελεστών οδηγεί σε αύξηση της
φοροδιαφυγής». Σύμφωνα με τον κ. Μπακατσέλο, τα μέτρα που έλαβε μέχρι στιγμής
η κυβέρνηση (υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και αύξηση των έμμεσων φόρων) θα
φέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα από το επιθυμητό, καθώς αντιστρατεύονται την
ανάπτυξη. Επικαλούμενος τις απόψεις των μελών του ΕΒΕΘ σε σχετική έρευνα που
διενήργησε το Επιμελητήριο, ο κ. Μπακατσέλος τόνισε ότι «τόσο η μειωμένη
ζήτηση, όσο και η μειωμένη ρευστότητα έχουν δημιουργήσει κακές προσδοκίες
στον επιχειρηματικό κόσμο. Βλέπουμε μάλιστα ότι η χώρα μας - και η
Θεσσαλονίκη ειδικότερα - δεν ακολουθούν τη σχετική βελτίωση των
επιχειρηματικών προσδοκιών που επικρατούν στη Ευρώπη. Η δε επιδείνωση των
προσδοκιών αφορά όλους του κλάδους των επιχειρήσεων: το εμπόριο, τη
βιομηχανία και τις υπηρεσίες. Επίσης, αναφορικά με την πιστωτική ασφυξία,
βλέπουμε καθημερινά τις επιχειρήσεις να δηλώνουν ότι οι σχέσεις τους με τις
τράπεζες σταθερά επιδεινώνονται».
Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΘ αναφέρθηκε ακόμη στις καθυστερήσεις που σημειώνονται
στο μέτωπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην εφαρμογή του νέου
αναπτυξιακού νόμου, αλλά και στη χαμηλή απορροφητικότητα κονδυλίων από το
ΕΣΠΑ και τη μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Και
τόνισε την ανάγκη αναστροφής του κλίματος με την επάνοδο σε θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης η οποία, όπως είπε, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με μείωση των
φορολογικών συντελεστών, αλλά και με τη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και την απλοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με το
επιχειρείν. «Είναι η πολυνομία και η γραφειοκρατία που σε συνδυασμό με τις
παρατηρούμενες στρεβλώσεις στις αγορές συνέβαλαν στο να εμφανίζεται η χώρα
μας μαζί με τριτοκοσμικές χώρες στις διάφορες κατατάξεις διεθνών οργανισμών,
καταλαμβάνοντας θέσεις που απείχαν πολύ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Μπακατσέλος και πρόσθεσε: «Αν δεν θέλουμε λοιπόν να πάνε
χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού και να χάσουμε οριστικά το τρένο της
ανάπτυξης πρέπει να κινηθούμε γρηγορότερα και να στηρίξουμε όσο είναι ακόμη
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καιρός τα υγιή κύτταρα της οικονομίας που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη
που δεν είναι άλλα από τις επιχειρήσεις». Τέλος, χαρακτήρισε «σημαντική την
πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναθέσει στον υπουργό Επικρατείας, Χ.
Παμπούκη, το δύσκολο έργο της προσέλκυσης μεγάλων επενδύσεων από το
εξωτερικό».
Στην εισαγωγική του ομιλία ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης,
επεσήμανε τα εξής: «Όταν πριν από μερικούς μήνες βρεθήκαμε πάλι όλοι μαζί στην
τακτική γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ στη γειτονική Χαλκιδική, είχαμε την
ευκαιρία να συζητήσουμε για τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα
μας. Και η συζήτηση μας ανέδειξε ότι το ζητούμενο για τη στήριξη της αγοράς και
της επιχειρηματικότητας είναι η ανάπτυξη. Έκτοτε μεσολάβησαν αλλαγές που λίγο
απέχουν από το να χαρακτηριστούν κοσμογονικές, ειδικά για την οικονομία της
χώρας. Η χώρα μας και επισήμως πλέον έχει ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα
δανεισμού από τις χώρες της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, οι όροι του οποίου έχουν αποτυπωθεί σε ένα Μνημόνιο το οποίο
επικαιροποιείται κατά διαστήματα. Η αυστηρότητα τήρησης των όρων αυτών έχει
δημιουργήσει σε πολλούς την αίσθηση ότι πλέον το βασικό νομιμοποιητικό κείμενο
κάθε πρωτοβουλίας, είτε νομοθετικής, είτε διοικητικής, στην ελληνική Πολιτεία,
δεν είναι το Σύνταγμα της χώρας αλλά το Μνημόνιο. Θέλω σε αυτό το σημείο να
είμαι ξεκάθαρος. Αρκετές από τις δομικές αλλαγές που προβλέπονται στο
Μνημόνιο είναι ζητούμενα από την επιμελητηριακή και την επιχειρηματική
κοινότητα καθ’ όλο το διάστημα των τελευταίων δυο δεκαετιών. Όμως οι αλλαγές
αυτές δεν μπορούν να λάβουν χώρα σε ένα κλίμα φόβου, σε ένα κλίμα μιζέριας, σε
μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που ειδικά για την
επιχειρηματικότητα λίγο απέχει από το να χαρακτηριστεί ως κατατονική. Η
μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων ξεπερνάει κάθε προηγούμενο αγγίζοντας σε
πολλές περιοχές της χώρας το 50%, ακόμη και σε περιόδους εκπτώσεων. Η
βιομηχανική παραγωγή φθίνει σταθερά. Και σε αυτές τις συνθήκες οι
επιχειρηματίες καλούνται να ανταποκριθούν στις μεγαλύτερες φορολογικές
απαιτήσεις που έχουν τεθεί από τη μεταπολίτευση και μετά, όπως αυτές
απορρέουν από το Μνημόνιο. Συνεχείς έκτακτες εισφορές, αυξήσεις εμμέσων
φόρων (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης), αυξήσεις αμέσων φόρων (φόροι
εισοδήματος και ιδιοκτησίας), όλα αυτά έχουν επιβαρύνει σημαντικά την
επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Σε συνδυασμό δε και με τη μείωση
εισοδήματος του μέσου ελληνικού νοικοκυριού που φτάνει ή και ξεπερνά το 30%,
είναι πρόδηλο το αδιέξοδο που αντιμετωπίζουμε».
Αναφερόμενος στον επιχειρηματικό κόσμο ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ είπε: «Και όμως,
ο επιχειρηματικός κόσμος θα μπορούσε να σταθεί στα πόδια του, εν όψει όλων
αυτών των αντιξοοτήτων, αρκεί να υπήρχαν απτά δείγματα στήριξης της
ρευστότητας του και της δυναμικής του. Όμως δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα. Από
πλευράς δημοσίων επενδύσεων, οι περικοπές είναι δραματικές. Το ΕΣΠΑ
βρίσκεται σε ποσοστό απορρόφησης μόλις 8%. Οι εθνικοί πόροι του ΠΔΕ έχουν
ήδη μειωθεί κατά 0,3% του ΑΕΠ και επίκειται αντίστοιχη μείωση, όπως
πληροφορούμαστε, στους επόμενους μήνες. Ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος μετά
από πολύμηνο «πάγωμα» ενεργοποιήθηκε με ρυθμούς χαρακτηριστικά αργούς και
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μόνο για αποπληρωμές επενδύσεων παρελθόντων ετών. Ο σχεδιαζόμενος νέος
αναπτυξιακός νόμος καθυστέρησε χαρακτηριστικά να παρουσιαστεί και το σχέδιο
νόμου που δόθηκε στη δημοσιότητα απογοήτευσε καθώς, αν και περιλαμβάνει
ενδιαφέροντα μέτρα κρατικών ενισχύσεων, αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του
κομβικούς κλάδους της οικονομίας όπως το εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) και η
οικοδομή. Όσο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι επιχειρήσεις τόσο των
αστικών κέντρων, όσο και της περιφέρειας, βιώνουν την τρομερή δυστοκία
χορήγησης ρευστού. Η πιστωτική επέκταση επιβραδύνεται καθώς ο ρυθμός
ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων
διαμορφώνεται στο 0,86% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2009, και με βάση την έως
τώρα πορεία ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης θα διαμορφωθεί λίγο υψηλότερα του
2%, πολύ μακριά από το 10% που εκτιμούσε το οικονομικό επιτελείο της
Κυβέρνησης στις αρχές του έτους. Οι εκκλήσεις, οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι
προτροπές και οι κεφαλαιακές ενισχύσεις της Κυβέρνησης προς τις τράπεζες ώστε
να ανοίξουν τη στρόφιγγα της ρευστότητας προς την αγορά, μέχρι στιγμής δεν
έχουν αποδώσει. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα από αρωγός της
επιχειρηματικότητας έχει φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις να γίνει δήμιος της».
Όσο για τα θέματα της επιμελητηριακής κοινότητας ο κ. Κασιμάτης είπε ότι: «Η
νομοθετική πρωτοβουλία για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο κινήθηκε πολύ κάτω
των προσδοκιών μας, καθώς η βασική μας πρόταση για την λειτουργία της
υπηρεσίας μιας στάσης στα Επιμελητήρια ως προς την ίδρυση επιχειρήσεων δεν
έγινε αποδεκτή. Όπως γνωρίζετε επελέγη η λύση της δημιουργίας ενός μηχανισμού
όπου τα επιμελητήρια πλέον έχουν παρακολουθηματικό ρόλο, το ΓΕΜΗ παραμένει
απλώς ένα μητρώο ληξιαρχικού χαρακτήρα και η βασική διαδικασία ίδρυσης
επιχειρήσεων ανατίθεται στους συμβολαιογράφους ως προς τις κεφαλαιουχικές
εταιρείες και στα ΚΕΠ μαζί με τα επιμελητήρια ως προς τις προσωπικές εταιρείες.
Με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε πάντως την εισήγηση του κ. Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου σήμερα, για το νέο λογισμικό και λειτουργικό σύστημα του
ΓΕΜΗ».
Και κατέληξε λέγοντας ότι: «Για όλα αυτά τα θέματα, η ΚΕΕΕ κατέθεσε εγκαίρως
τεκμηριωμένες θέσεις, που δυστυχώς δεν εισακούστηκαν από την Πολιτεία. Οι
προτάσεις μας, η εμπειρία μας, η τεχνογνωσία μας παραμένουν στη διάθεση της
Πολιτείας να τις αξιοποιήσει. Θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμη φορά, ότι η
επιχειρηματική κοινότητα, ως ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, καταβάλλει
κάθε προσπάθεια και ζητάμε από την Πολιτεία να μας στηρίζει δημιουργώντας
αναπτυξιακές προοπτικές και όχι να μας αδικεί, επιβάλλοντας μας δυσανάλογα
βάρη. Το SOS που εκπέμπουμε είναι η τελευταία μας ευκαιρία…».
Εκτάκτως - και πριν λάβει το λόγο ο επίσημος προσκεκλημένος Υπουργός
Οικονομίας - στο βήμα ανέβηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος
Μίχαλος, ο οποίος τόνισε πως η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει σε έναν φαύλο
κύκλο στασιμοπληθωρισμού. Σύμφωνα με τον κ. Μίχαλο από την εφαρμογή
πολιτικών κατά το πνεύμα του μνημονίου δεν είδαμε τους τελευταίους μήνες, ούτε το
ΑΕΠ να αυξάνεται ούτε την ανταγωνιστικότητα να βελτιώνεται, αλλά ούτε και την
ανεργία να μειώνεται. Κατά την άποψή του απαιτείται αλλαγή πολιτικής, όπως είπε.
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Ακολούθως, ο κ. Παπακωνσταντίνου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της
ΚΕΕΕ αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση για την μείωση
του δημοσιονομικού ελλείμματος. Αφού περιέγραψε τη δύσκολη οικονομική
κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ελληνική οικονομία τον περασμένο Οκτώβριο,
εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο
του Μνημονίου. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη σημαντική μέχρι στιγμής μείωση
του ελλείμματος κατά 7 δισ. ευρώ (σ.σ. ο στόχος των 12 δις. ευρώ για φέτος, όπως
είπε, θα επιτευχθεί) και στη δραστική περικοπή κατά 50% των δαπανών του
δημοσίου. Απαντώντας στη συνέχεια σε παρεμβάσεις - ερωτήσεις εκπροσώπων των
Επιμελητηρίων, οι οποίοι επέκριναν τις τράπεζες για την τακτική που ακολουθούν
στο θέμα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ο κ. Παπακωνσταντίνου
αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ξεχωριστές συμφωνίες με κάθε
τράπεζα. «Σύντομα η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε ξεχωριστές συμφωνίες με κάθε
τράπεζα θέτοντας στόχους για την αύξηση της πιστωτικής επέκτασης - κυρίως δε
προς τις επιχειρήσεις - στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης και στήριξης του
τραπεζικού συστήματος» ήταν μεταξύ άλλων μια από τις σημαντικές του
ανακοινώσεις, αφήνοντας φανερά ικανοποιημένα τα μέλη της συνέλευσης.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της συνέλευσης το ΕΒΕΘ παρέθεσε γεύμα στα
συμμετέχοντα - μέλη της, με ομιλητή τον νέο Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε για τη
συνεργασία με την ΚΕΕΕ σε όλα τα θέματα που αφορούν στον επιμελητηριακό
θεσμό και στις παραγωγικές τάξεις της χώρας μας. Επίσης δεσμεύτηκε για την άμεση
ανταπόκριση και την ταχύτητα στις διαδικασίες, προκειμένου να παρουσιασθεί ένα
πλέγμα προτάσεων και πολιτικών προς διαβούλευση, και στη συνέχεια εφαρμογή,
αφού η μαστιζόμενη από την κρίση ελληνική αγορά δεν έχει άλλα περιθώρια
αναμονής.
Τόσο ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, όσο και ο Πρόεδρος του
ΕΒΕΘ, κ. Δημήτριος Μπακατσέλος, επεσήμαναν την ανάγκη συνεργασίας
Υπουργείου και ΚΕΕΕ και εξέφρασαν την αγωνία της αγοράς για τη λήψη άμεσων
μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα, ώστε η χώρα να ξεπεράσει την ύφεση και να μπει
σε τροχιά ανάπτυξης.
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