ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συνάντηση της Διοίκησης της ΚΕΕΕ
με τον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή
1 Σεπτεμβρίου 2009

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή, είχε η Διοίκηση της
ΚΕΕΕ, υπό τον Πρόεδρό της, κ. Γεώργιο Κασιμάτη, στο πλαίσιο των διαδοχικών
προκαταρκτικών επαφών που πραγματοποιούνται με τους εκπροσώπους των
παραγωγικών τάξεων και φορέων, ενόψει της ΔΕΘ. Στη συνάντηση παρευρέθηκε και
ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος επεσήμανε το γεγονός ότι
η κυβέρνηση έχει θέσει ως πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη των επιχειρήσεων από
τις τράπεζες, ενώ αναφέρθηκε και στο ΤΕΜΠΜΕ, το οποίο έχει χρηματοδοτήσει τη
ρευστότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Ανέφερε ακόμη ότι η κυβέρνηση, με νομοθετική
ρύθμιση, θα διευκολύνει την ίδρυση επιχειρήσεων μειώνοντας τη γραφειοκρατία.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που
άπτονται του ενδιαφέροντος της ΚΕΕΕ και των Επιμελητηρίων, καθώς και της
στήριξης της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στη δύσκολη περίοδο που
διανύουμε. Ο Πρόεδρος της ΚΕΕΕ, κ. Γεώργιος Κασιμάτης, σε δηλώσεις του στα
ΜΜΕ μετά το πέρας της συνάντησης είπε: «Είναι αναστρέψιμη η κατάσταση υπό
προϋποθέσεις για την οικονομία, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν χαμένες
ημέρες στην οικονομία, υπάρχουν χαμένες ευκαιρίες. Αυτές, λοιπόν, τις ευκαιρίες
δεν πρέπει να αφήνουμε να χάνονται από εδώ και πέρα». Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι απαιτείται άμεσα – αν όχι χθες – να γίνουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές
αλλαγές, ενώ κάλεσε τους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα να επιδείξουν
μεγαλύτερη βούληση συνεργασίας. Σχετικά με τα σενάρια εκλογών, ο κ. Κασιμάτης
σημείωσε: «Η ψυχολογία και το κλίμα που δημιουργείται από την εκλογολογία δε
βοηθούν στην αντίστροφη μέτρηση για την Οικονομία. Η οικονομία περνάει
δύσκολες στιγμές. Εμείς οι ίδιοι μπορούμε να την αναστρέψουμε, σε συνεργασία με
την Πολιτεία και μέσα από ουσιαστικό διάλογο. Ζητούμε, λοιπόν, διάλογο. Και
ζητούμε τα συμφωνημένα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να γίνουν πράξεις άμεσα,
σήμερα», πρόσθεσε.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την απόδοση του παρακάτω υπομνήματος:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1. Η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι κρίσιμη, αλλά αναστρέψιμη, ακόμη

και βραχυπρόθεσμα, υπό την προϋπόθεση ότι:
Θα αρθούν, αμέσως, οι σημερινές πολιτικές αβεβαιότητες που αναστέλλουν
κάθε νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία.

•
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Η χώρα θα αποκτήσει ένα ορθολογικό, συνεκτικό και ρεαλιστικό αναπτυξιακό
πρόγραμμα.
Θα εδραιωθεί ένα κλίμα καλόπιστου και δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα
στην κυβέρνηση και τις παραγωγικές τάξεις της χώρας (επιχειρηματίες και
εργαζομένους), με στόχο τη δίκαιη και χωρίς αιφνιδιασμούς, κατανομή των
αναγκαίων θυσιών.

2. Ειδικότερα, τη στιγμή αυτή, επιβάλλονται:
• Η διαμόρφωση ενός συνολικού τριετούς προγράμματος εκσυγχρονισμού,

•

•

•

•

•

ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης της οικονομίας μας, με συγκεκριμένους
ποσοτικούς στόχους και προκαθορισμένες πηγές χρηματοδότησης, η πορεία
υλοποίησης του οποίου θα αξιολογείται, περιοδικά. Στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού θα πρέπει να ενταχθούν όλες οι βασικές
μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, με δεσμευτικά χρονικά όρια
ολοκλήρωσης της καθεμιάς, αλλά και με μετρήσιμα αποτελέσματα για τις
επιχειρήσεις και τους πολίτες από την εφαρμογή τους (άμεση απελευθέρωση
όλων των «κλειστών» επαγγελμάτων, άμεση ψήφιση του νόμου για την
απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, διάλυση και συγχώνευση
κρατικών οργανισμών, πάταξη γραφειοκρατίας κ.α.).
Η έκδοση από το κράτος, ενός μεγάλου αναπτυξιακού δανείου, κατά τα
πρότυπα της Γαλλίας, που θα καλυφθεί, κατά προτεραιότητα, από τη λαϊκή
αποταμίευση, με επιτόκια υψηλότερα των σημερινών τραπεζικών επιτοκίων
καταθέσεων και χαμηλότερα των σημερινών επιτοκίων δανεισμού του
δημοσίου, με συγκεκριμένους, εκ των προτέρων, αναπτυξιακούς
χρηματοδοτικούς στόχους (αύξηση δαπανών παιδείας και έρευνας, άμεση
προώθηση έργων υποδομής, εκσυγχρονισμός ΔΕΚΟ, επιδότηση μεγάλων
παραγωγικών επενδύσεων για τη δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών» κ.α.).
Η αποτελεσματική αξιοποίηση όλης της κρατικής περιουσίας και η ταχεία
προώθηση των προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων, για τη ριζική μείωση
του δημοσίου χρέους.
Η εξόφληση όλων των χρεών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα και η
ταχύτερη εκταμίευση των πάσης φύσεως αναπτυξιακών επιχορηγήσεων, για
την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής και την άνοδο της απασχόλησης,
με τη δημιουργία σταθερών θέσεων πλήρους απασχόλησης.
Η διατήρηση και η ενίσχυση, όσο είναι δυνατόν, της αγοραστικής δύναμης
των καταναλωτών, με μέσα που δεν επιβαρύνουν το κόστος των επιχειρήσεων
(δραστική μείωση του πληθωρισμού, τιμαριθμική αναπροσαρμογή
φορολογικών κλιμακίων, μείωση τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων κ.α.),
ώστε να αναθερμανθεί η εγχώρια ζήτηση και παραγωγή.
Η ριζική αναμόρφωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού με στόχο την πάταξη
της σχετικής διαπλοκής και, παράλληλα, η αύξηση των ηλεκτρονικών
διασταυρώσεων και η ταχεία επισήμανση του προκλητικού πλούτου, με στόχο
την αισθητή διεύρυνση της φορολογικής μας βάσης για την άνοδο των
κρατικών εσόδων και τη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.
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Η αύξηση του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλή χρηματοδότηση της
οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, οι τράπεζες οφείλουν να περιορίσουν τις
απαιτήσεις τους (επιτόκια και εμπράγματες ασφάλειες) συνειδητοποιώντας ότι
η σημερινή πιστωτική ασφυξία που επέβαλαν δεν εξυπηρετεί ούτε τα δικά
τους μακροπρόθεσμα συμφέροντα, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να
πολλαπλασιασθούν οι «γραμμές» χρηματοδότησης των δυναμικών μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων, με κρατική εγγύηση.
Η αναμόρφωση και ενίσχυση των αναπτυξιακών κινήτρων με βάση τη νέα
διεθνή οικονομική πραγματικότητα και τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα,
αλλά και ο περιορισμός της σπατάλης πολύτιμων αναπτυξιακών πόρων που
τώρα κατευθύνονται για τη χρηματοδότηση μη βιώσιμων, κρατικοδίαιτων,
μονάδων, ώστε η χώρα, σύντομα, να αποκτήσει έναν εξωστρεφή και
καινοτόμο παραγωγικό μηχανισμό, που θα μπορεί να προσφέρει
ανταγωνιστικά, διεθνώς, ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.

3. Τα εφετινά εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. θα πρέπει να αποτελέσουν:
• Το οριστικό τέλος μιας ανώφελης εκλογολογίας που αποπροσανατολίζει,
•

απογοητεύει και βλάπτει το σύνολο της κοινωνίας μας.
Την αφετηρία μιας συστηματικής κινητοποίησης όλων των αναπτυξιακών μας
δυνάμεων, για την εξυγίανση, με αξιοκρατία και διαφάνεια, της οικονομίας
μας.

Στην οικονομία δεν υπάρχουν χαμένες ημέρες, αλλά χαμένες ευκαιρίες. Και,
σήμερα, αντιμετωπίζουμε, ασφαλώς, προβλήματα, έχουμε, όμως, μπροστά μας
αναπτυξιακές προκλήσεις, τις οποίες κανένας δε δικαιούται να παραβλέψει ή
να αγνοήσει.
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