Στο ΕΒΕΧ ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συνάντηση με τις παραγωγικές τάξεις των Ν.Χανίων και Ρεθύμνου είχε το μεσημέρι της
Τετάρτης 9 Νοεμβρίου στο ΕΒΕΧ ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Κυριάκος
Μητσοτάκης .Οι προέδροι των Επιμελητηρίων Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης και Ρεθύμνου
Γιώργος Γιακουμάκης, ενημέρωσαν τον κ.Μητσοτάκη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.«Διανύουμε ήδη τον 7ο χρόνο οικονομικής κρίσης και στα Χανιά
μας είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαργαρώνης», οι ΜΜΕ έχουμε υποστεί τεράστιο πλήγμα,
βρισκόμαστε σε οριακό πλέον σημείο, ενώ τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε
είναι:
•Έλλειψη ρευστότητας.Ένα αίτημα που υπάρχει εδώ και τρία χρόνια από διάφορους φορείς
είναι η ίδρυση Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με μεταφορά κεφαλαίων
της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας στην πραγματική Οικονομία.
•Παραεμπόριο.Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΝ το παραεμπόριο στοιχίζει στην Οικονομία 20
ΔΙΣ ευρώ ανά έτος
•Φορολογικό.Η υπερφορολόγηση σε μια καθόλα νόμιμη επιχείρηση μπορεί να φτάσει έως και
στο 72% των εσόδων της.
•Ασφαλιστικό.Μη βιώσιμος ασφαλιστικός φορέας ο ΟΑΕΕ με υπερβολικά ασφάλιστρα και με
λίγες δόσεις. Να προχωρήσει το σχέδιο «παγώματος οφειλών» και επανεκκίνησης ασφάλισης
όλων των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων .
•Ρυθμίσεις.Θέλουμε να πληρώνουμε αλλά με αρκετές δόσεις και στα ποσά που αντέχουμε.
•Ακατάσχετος λογαριασμός.Άμεση δημιουργία ανά επιχείρηση Ακατάσχετου λογαριασμού.
•Κόκκινα δάνεια.Ένταξη των επιχειρήσεων στις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων με ευνοϊκούς
όρους.
• ΕΣΠΑ.Παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη και στη διαδικασία υλοποίησης.
•Το επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον είναι ασταθές
•Τα Capital Controls επέφεραν ζημιά στις εξαγωγές και στη γενικότερη λειτουργία των
επιχειρήσεων.
•Η γραφειοκρατία κοστίζει πολλά δις ευρώ και πολύτιμο χρόνο έναρξης και λειτουργίας
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο κ. Μαργαρώνης στη συνέχεια ζήτησε από τον κ. Μητσοτάκη να στηρίξει πρωτοβουλίες για
την σύνταξη νομαρχιακών σχεδίων ανάπτυξης από τα Επιμελητήρια και άλλους φορείς της
Περιφερειακής Ενότητας.
«Αυτά τα σχέδια είπε, χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ μαζί με τους σχεδιασμούς κάθε
Περιφέρειας μπορούν να αποτελέσουν οδηγό ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.
Εμείς τόνισε εδώ στα Χανιά ,με πολύ κόπο έχουμε κατορθώσει μέσα σ’ αυτήν τη δύσκολη
οικονομική συγκυρία να συνεννοούμαστε, να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις που
αυξάνουν το ΑΕΠ της Χανιώτικης οικονομίας».
«Σας ζητώ είπε στον κ. Μητσοτάκη να αποκαταστήσετε την σταθερότητα του οικονομικού
περιβάλλοντος την ηρεμία στην αγορά και στους επιχειρηματίες οι οποίοι καθημερινά
αγωνιζόμαστε σκληρά για την επιβίωση με πολλά προβλήματα και άγχος.
Στηρίξτε τις βιοτεχνίες-βιομηχανίες που κλείνουν καθημερινά για να σταματήσετε το φαινόμενο
της αποβιομηχανοποίησης της χώρας.Στηρίξτε τις εξαγωγές μας.Στηρίξτε τον έμπορο που
δέχεται τεράστια πίεση από τον ξένο ανταγωνισμό και τον τουρισμό μας ο οποίος ναι μεν
αυξάνεται αλλά δεν αποδίδει τα αναμενόμενα»
Κλείνοντας είπε ο κ. Μαργαρώνης «θα ήθελα να σας ζητήσω την θεσμοθέτηση αναπληρωτή
Υπουργού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ο οποίος θα ασχολείται αποκλειστικά με τις προτάσεις
και τις δράσεις μας της επιχειρηματικής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων» .
Απατώντας μεταξύ άλλων στα ζητήματα που του τέθηκαν από τους προέδρους των
Επιμελητηρίων Χανίων και Ρεθύμνου o πρόεδρος της ΝΔ είπε μεταξύ άλλων :
«Καμία οικονομία δεν μπορεί να πάρει μπρος αν δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα να λειτουργεί
υγειώς και να χρηματοδοτεί επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων
με βελτίωση νομοθετικού πλαισίου και πίεση προς τις τράπεζες.»

«Οι φορολογικοί συντελεστές μπορεί να αρχίσουν να αποκλιμακώνονται υπό την προϋπόθεση
ότι θα βρούμε ισοδύναμα , για να μπορούμε να εντοπίσουμε ισοδύναμες περικοπές δαπανών
Αν κόψουμε φόρους 2 δισ. θα πρέπει να κόψουμε δαπάνες 2 δις. Έχουμε εντοπίσει πεδία
περικοπής δαπανών που μπορούν να δικαιολογήσουν την περικοπή αυτών των συντελεστών
Αυτό θα το κάνουμε σε πρώτη φάση με τον ΕΝΦΙΑ και την φορολογία εισοδήματος για τις
επιχειρήσεις που θέλουμε σε δύο έτη να κατεβάσουμε στο 20%. Η μείωση των φορολογικών
συντελεστών πρέπει να πηγαίνει παράλληλα με την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης»
ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης .
Στο μεταξύ την ανάγκη μείωσης των φόρων των αεροδρομίων την χειμερινή περίοδο για να
προσελκυστούν αεροπορικές εταιρείες και την μείωση των τελών έθεσε στο πρόεδρο της ΝΔ ο
αντιπρόεδρος του ΕΒΕΧ Χρ. Μυλωνάκης . «Όσο παρατείνονται οι συμβάσεις παραχώρησης
τόσο μικρότερο είναι το κόστος χρήσης . Θυμίζω είπε ο κ. Μυλωνάκης ότι για το «Ελ.Βενιζέλος»
η σύμβαση ήταν για 50 χρόνια και όταν το ΠΑΣΟΚ , το έκανε 30 χρόνια είχε ως αποτέλεσμα να
γίνει το πιο ακριβό αεροδρόμιο στην Ευρώπη».
«Έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης να δούμε το
ζήτημα των τελών» απάντησε ο κ. Μητσοτάκης.

