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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ,
ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΒΕΑ, ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

«Θέλουμε, ως εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου, να προσθέσουμε τη δική μας
φωνή. Θέλουμε όχι μόνο να ακούσουμε και να κρίνουμε τις προτάσεις του πολιτικού
κόσμου, αλλά να συμμετέχουμε θετικά. Να βάλουμε στο τραπέζι του διαλόγου και τις
δικές μας προτάσεις. Προτάσεις που αποτυπώνουν τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις
δυνατότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.
Σε λίγες ημέρες καλούμαστε να προσέλθουμε στις κάλπες για μια ακόμη φορά. Όποιο κι
αν είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, όμως, η πρόκληση της επόμενης ημέρας θα είναι
η ίδια. Όποιο κυβερνητικό σχήμα κι αν προκύψει, θα κληθεί να εφαρμόσει τη συμφωνία
που υπεγράφη τον περασμένο Αύγουστο, με την έγκριση της πλειοψηφίας του ελληνικού
κοινοβουλίου.
Οι μύθοι πλέον κατέρρευσαν. Έχει γίνει ξεκάθαρο ότι η παραμονή της Ελλάδας στο
ευρώ περνάει μέσα από τη στήριξη των εταίρων της, η οποία παρέχεται με
συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Άλλη επιλογή εντός ευρώ, δεν υπάρχει.
Γι’ αυτό και η επίτευξη των στόχων που συμφωνήθηκαν αποτελεί μονόδρομο σωτηρίας
για την ελληνική οικονομία.
Δεν μπορεί όμως και δεν πρέπει να είναι μονόδρομος το μείγμα πολιτικής που θα
εφαρμοστεί προς αυτή την κατεύθυνση.
Έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας μια εξαιρετικά επαχθή συμφωνία. Με μέτρα που
για μια ακόμη φορά είναι στην πλειονότητά τους αντι-αναπτυξιακά και κοινωνικά
άδικα. Είναι μέτρα που θα τροφοδοτήσουν ξανά το φαύλο κύκλο της ύφεσης και θα
ανοίξουν νέες πληγές στην ελληνική κοινωνία.
Κι αυτό γιατί, για μια ακόμη φορά, το βάρος της προσπάθειας πέφτει στην αύξηση των
εσόδων δια της φορολογίας, αντί στην περιστολή των δαπανών και στον έλεγχο της
κρατικής σπατάλης.
Είναι, ουσιαστικά, σαν να μη διδαχθήκαμε τίποτα, μετά από έξι χρόνια μνημονίων και
ύφεσης.
Εδώ βρίσκεται, λοιπόν, η μεγάλη πρόκληση. Ας αξιοποιήσουμε τα μαθήματα που
πληρώσαμε τόσο ακριβά, τα προηγούμενα χρόνια. Ας μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη.
Δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, να πληρώσουν για μια
ακόμη φορά το λογαριασμό. Δεν μπορεί ο επιχειρηματικός κόσμος να σηκώσει άλλα
βάρη, για να καλύπτει το κόστος του πελατειακού κράτους και την ανικανότητα
διαδοχικών κυβερνήσεων να πατάξουν τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.
Δυνατότητες και εναλλακτικές επιλογές υπάρχουν. Και το ΕΒΕΑ τόλμησε ήδη να τις
αναζητήσει, να τις επεξεργαστεί, να τις κοστολογήσει και να τις προτείνει. Στο πλαίσιο
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μελέτης που εκπονήσαμε προτείνουμε την απόσυρση μιας σειράς φορολογικών μέτρων:
της αύξησης των συντελεστών του ΦΠΑ και του φόρου νομικών προσώπων, της
προκαταβολής φόρου, του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, της εισφοράς αλληλεγγύης και
του φόρου πολυτελείας. Το σύνολο των μέτρων που ζητούμε να αποσυρθούν ή να
καταργηθούν αντιστοιχεί σε 4,6 δισ. ευρώ.
Στη θέση τους, προτείνουμε ένα σύνολο υποκατάστατων μέτρων ύψους 4,6 δισ. ευρώ,
καθώς και ρήτρες θετικής βελτίωσης, που θα προκύψουν από προτεινόμενα μέτρα
αύξησης των εσόδων, ύψους άνω των 1,7 δισ. €.
Αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πιστεύουμε ότι δεν αρκεί η άρνηση και η
διαμαρτυρία. Χρειάζονται ρεαλιστικές αντιπροτάσεις. Εμείς τις βάζουμε στο τραπέζι
και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση.
Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο η δημοσιονομική πολιτική.
Χρειάζεται άμεσα ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων και πολιτικών, με στόχο την
επανεκκίνηση της οικονομίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης.
Πρέπει, ανεξάρτητα από πολιτικές ιδεολογίες, να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα
κατάματα. Δεν μπορεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να στηριχθεί σε ένα
χρεοκοπημένο κράτος. Είτε μας αρέσει είτε όχι, χρειάζονται ιδιωτικά κεφάλαια.
Χρειάζονται καινούριες επενδύσεις, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, εισοδήματα
και έσοδα για το Δημόσιο και τα Ταμεία. Κι αυτό απαιτεί ένα ευνοϊκότερο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Με λιγότερους φόρους, με περισσότερα κίνητρα, με
απλούστερο νομοθετικό πλαίσιο, με λιγότερη γραφειοκρατία, με αποτελεσματικότερη
δημόσια διοίκηση, με περισσότερο ανταγωνισμό στις αγορές.
Χρειάζεται επίσης ένας βασικός στρατηγικός σχεδιασμός. Ένα σχέδιο για το που
θέλουμε να στηριχθεί η ανάπτυξη του τόπου στα επόμενα χρόνια. Σε ένα σχέδιο με
στόχο την παραγωγική αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της
ελληνικής οικονομίας. Ένα σχέδιο που θα κατευθύνει στοχευμένα τους διαθέσιμους
πόρους σε τομείς και κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην ενθάρρυνση της
καινοτομίας.
Πέρα από τις επί μέρους δράσεις, η υπ’ αριθμόν ένα προϋπόθεση για την ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας είναι η αποκατάσταση της πολιτικής σταθερότητας.
Το τραπεζικό σύστημα δεν θα ανακτήσει τις δυνάμεις του αν δεν επιστρέψει η
σταθερότητα. Οι επενδύσεις δεν θα ξεπαγώσουν, αν η χώρα δεν πάψει να είναι
συνώνυμη του ρίσκου.
Οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες, δεν αντέχουν άλλη αβεβαιότητα.
Χρειάζονται ένα σταθερό έδαφος και βιώσιμο κλίμα για να ανακτήσουν τις δυνάμεις
τους.
Γι’ αυτό και ελπίζουμε, ζητούμε, να σχηματιστεί την επομένη των εκλογών κυβέρνηση
με ορίζοντα τετραετίας. Μια κυβέρνηση με ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη, από τις
φιλοευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις. Μια κυβέρνηση που θα εργαστεί από την επόμενη
κιόλας ημέρα για την ανάκαμψη και τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής
οικονομίας.
Τώρα είναι ώρα για συναινέσεις και συνεργασίες. Η διασφάλιση της ευρωπαϊκής
πορείας της χώρας, σε μια εποχή όπου η Ευρώπη – με όλα της τα προβλήματα και τις
αδυναμίες – αποτελεί καταφύγιο ασφάλειας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή μας,
είναι μείζων εθνικός στόχος. Ένας στόχος ικανός να ενώσει πολιτικές δυνάμεις, πέρα
και πάνω από ιδεολογικές διαφορές.
Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι το πνεύμα της συνεννόησης θα επικρατήσει. Εμείς από την
πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Θα συνεχίσουμε να μεταφέρουμε τη φωνή
Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

3

της αγοράς, τη φωνή της παραγωγικής Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε να συμβάλουμε, με
υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις, στην υπέρβαση της κρίσης».
Υπενθυμίζεται ότι ομιλητές στην εκδήλωση είναι:
 Δημήτρης Μάρδας, τ. Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, υποψήφιος Βουλευτή Β’
Θεσσαλονίκης ΣΥΡΙΖΑ.
 Μάκης Βορίδης, π. Υπουργός Υγείας, Βουλευτής Αττικής ΝΔ.
 Χάρης Θεοχάρης, π. Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Βουλευτής Β’ Αθηνών
Κινήματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ».
 Δημήτρης Καμμένος, Βουλευτής Β’ Πειραιώς ΑΝ.ΕΛ.
 Χρήστος Πρωτόπαππας, π. Υπουργός, Υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού και
παρακολούθησης πολιτικού έργου ΠΑΣΟΚ.
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