ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tρεις προτάσεις που θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της
χώρας και την επιχειρηµατική δραστηριότητα παρουσίασε ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ενωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος κ. Γιώργος Κασιµάτης
στην γενική συνέλευση των Επιµελητηρίων που έγινε στην
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ∆ΕΘ.
Συγκεκριµένα ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ παρουσιάζοντας το αναπτυξιακό
τρίπτυχο των Επιµελητηρίων πρότεινε:
α) Περιορισµό του ∆ηµόσιου τοµέα και ορθολογικοποίηση του
κόστους λειτουργίας του κράτους, για να µειωθούν δραστικά, το
δηµόσιο έλλειµµα και το χρέος της χώρας. Αυτό σηµαίνει καλύτερη
αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και όχι νέες προσλήψεις.
β) Ενθάρρυνση, µε συγκεκριµένα µέτρα και συνδυασµένες πολιτικές,
της επιχειρηµατικότητας και του ανταγωνιστικού πνεύµατος, σ’ όλες τις
πτυχές της κοινωνίας µας, όπως επιβάλλουν και οι κατευθύνσεις της
στρατηγικής της Λισσαβόνας µε παράλληλη πάταξη κάθε µορφής
παρασιτισµού, διαπλοκής, αλλά και κρατικοδίαιτης επιχειρηµατικής
παρουσίας και ολιγοπωλιακών καταστάσεων. Με τον τρόπον αυτόν θα
ενισχυθεί η διαδικασία ανάδειξης και προώθησης των νέων
επιχειρηµατικών µας δυνάµεων, θα εδραιωθεί ο ρόλος του κέρδους ως
βασικού
µοχλού
οικονοµικής
δραστηριοποίησης
και
θα
συνειδητοποιηθεί, ευρύτερα, η σηµασία της εξωστρέφειας, ενώ θα
περιορισθεί αισθητά και η έκταση της παραοικονοµίας, η οποία νοθεύει
τον ανταγωνισµό, διευρύνει τις ανισότητες και οδηγεί στην
υπερφορολόγηση.
γ) Ταχύτερες, βαθύτερες και ευρύτερες µεταρρυθµίσεις, µε στόχο την
εξάλειψη των χρόνιων διαρθρωτικών αδυναµιών µας, τον εκσυγχρονισµό
των δοµών της οικονοµίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της,
µέσα από την πλήρη απελευθέρωση της δυναµικής των ιδιωτικών
επιχειρήσεων- ιδιαίτερα των µικρών και µεσαίων- την προσέλκυση νέων
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, την αύξηση της απορροφητικότητας και τη
βελτίωση της αποδοτικότητας των κοινοτικών πόρων και τη µείωση του
κόστους παραγωγής µε την πληρέστερη αξιοποίηση της έρευνας, της
καινοτοµίας, της ποιότητας, αλλά και των ευκαιριών που δηµιουργεί µια
πλήρως απελευθερωµένη αγορά εργασίας, σε συνδυασµό µε τις
αναβαθµισµένες, ποιοτικά, αναπτυξιακές υποδοµές).
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Παράλληλα ο κ. Κασιµάτης σηµείωσε τις προτεραιότητες της
οικονοµικής πολιτικής, που θα έχουν ως στόχο την αύξηση της
οικονοµικής ανάπτυξης και απασχόλησης και ειδικόπτερα:
1. Ενίσχυση των επενδύσεων που προορίζονται για τη γνώση, την
καινοτοµία, την καλύτερη διασύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας,
την τόνωση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
2. ∆ηµιουργία ενός επιχειρηµατικού κλίµατος που να ευνοεί
περισσότερο τη ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, µε τον
περιορισµό των γραφειοκρατικών διαδικασιών, µε την παροχή κινήτρων
για την τόνωση των δραστηριοτήτων των ΜΜΕ, εντός ή εκτός των
εθνικών συνόρων.
3. Αντιµετώπιση του προβλήµατος της γήρανσης του πληθυσµού, µε
µέτρα που προάγουν την αύξηση της απασχόλησης, την επιµήκυνση του
εργασιακού βίου και την καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων του κάθε
εργαζόµενου,
4. Υιοθέτηση µιας πιο αποτελεσµατικής ενεργειακής πολιτικής, για
την ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας, για την πληρέστερη
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και για την εξασφάλιση
ενός σταθερότερου ενεργειακού εφοδιασµού.

Ο κ. Χρ. Φώλιας
Μιλώντας στην γενική συνέλευση ο υφυπουργός Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Χρήστος Φώλιας αναφέρθηκε στο νέο περιβάλλον που
δηµιουργείται για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε την αξιοποίηση του
υπολοίπου τµήµατος του Γ! ΚΠΣ και µε το ∆! ΚΠΣ, αναφέρθηκε στις
σηµαντικές επενδύσεις που γίνονται µε τον αναπτυξιακό νόµο και
σηµείωσε την ανάγκη να αναγνωρισθεί από όλους τους φορείς το θεµιτό
κέρδος των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των νόµων της αγοράς και του
ανταγωνισµού.
Ο κ. Ι. Παπαθανασίου
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου αναφέρθηκε στην
σηµαντική αλλαγή νοοτροπίας που διαµορφώνεται στην αγορά, όπου
κυριαρχούν ο ανταγωνισµός και ο ενηµερωµένος καταναλωτής και
πρόσθεσε πως ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισµού πρέπει να είναι η
πρόληψη των παραβάσεων και όχι η καταστολή.
Αναφερόµενος στα θέµατα των Επιµελητηρίων ο κ. Παπαθανασίου
ανακοίνωσε πως οι εκλογές στην Κεντρική Ενωση Επιµελητηρίων θα
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γίνουν τον προσεχή ∆εκέµβριο (9 ∆εκεµβρίου 2006), ενώ οι επόµενες
εκλογές σε όλα τα Επιµελητήρια θα γίνουν σε 4,5 χρόνια (αντί για 3,5)
µετά τις αναβολές που δόθηκαν πέρυσι. Υπενθύµισε πως η εφαρµογή του
Εµπορικού Μητρώου ανατέθηκε στα Επιµελητήρια και ζήτησε να του
προσκοµίσουν, όλα τα Επιµελητήρια, στοιχεία για το ανθρώπινο και
υλικοτεχνικό υλικό που χρειάζονται για την υλοποίηση της µεγάλης
ευθύνης του Εµπορικού Μητρώου. Τέλος, σε ότι αφορά τα χρέη µελών
των Επιµελητηρίων από τις συνδροµές, ανέφερε πως θα γίνει ρύθµιση,
αλλά δεν θα έχει 15ετή διάρκεια.
Χαιρετισµό απηύθυνε ο αντιπρόεδρος του Εµπορικού και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Μ. Βλαχογιάννης.
Μετά την παρουσίαση των νέων προέδρων των Επιµελητηρίων της
χώρας ο Οικονοµικός Επόπτης της ΚΕΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης
παρουσίασε τους οικονοµικούς προϋπολογισµούς του 2006 και 2007, που
εγκρίθηκαν από τους παρισταµένους προέδρους των Επιµελητηρίων.
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