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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του Προέδρου και της µελών της διοίκησης του ΣΕΒ
µε τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη
Συνάντηση µε τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη,
πραγµατοποίησε σήµερα αντιπροσωπεία της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ, µε επικεφαλής τον
Πρόεδρο του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο. Στη συνάντηση αυτή συµµετείχαν
επίσης οι Αντιπρόεδροι του ΣΕΒ κκ.: Χάρης Κυριαζής, Θανάσης Λαβίδας, και
Θεόδωρος Φέσσας.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε τα εξής:
Αντικείµενο της συνάντησής µας µε τον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών ήταν η
εντεινόµενη διεθνής κρίση και ιδιαίτερα η ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά και
δηµιουργεί κλίµα άγχους και ανασφάλειας στην κοινωνία. Συµφωνήσαµε ότι το
πρόβληµα είναι παγκόσµιο, πολυδιάστατο και δοµικό, µε απροσδιόριστο χρονικό
ορίζοντα. Οι καιροί απαιτούν επαγρύπνηση, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα και
συντεταγµένες δράσεις.
Στην Ελλάδα, όπως και παντού, ο επιχειρηµατικός κόσµος –και ιδιαίτερα οι δεκάδες
χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις– υφίσταται άµεσα τις συνέπειες της κρίσης:
οφείλει ταυτόχρονα να πληρώσει πανάκριβες πρώτες ύλες, να προσαρµοστεί στη
µείωση της ζήτησης, να χρηµατοδοτηθεί –αν βρει χρήµατα– µε αυξηµένο κόστος και
να σχεδιάσει επενδύσεις και ανάπτυξη υπό το φάσµα της αβεβαιότητας και της
αναπόφευκτης µείωσης της αποδοτικότητας.
Σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις αναζητούν µέτρα ανάλογα µε τη φύση του
προβλήµατος –διαρθρωτικά και µακροπρόθεσµα. Πουθενά, ωστόσο, δεν έχουν
αναγάγει το επιχειρηµατικό κέρδος σε βασική αιτία της ακρίβειας ούτε αναζητούν
εξιλαστήρια θύµατα στους «κερδοσκόπους» της επιχειρηµατικής δράσης. Σε κάθε
χώρο, σε κάθε τάξη, υπάρχουν ασφαλώς οι ασυνείδητοι –οι κυνηγοί όχι του κέρδους
αλλά της αρπαχτής. Ασυνείδητοι υπάρχουν, άλλωστε, τόσο στον ιδιωτικό όσο και
στον δηµόσιο τοµέα. Παρά ταύτα, οι περιστασιακές πρακτικές κάποιων
µεµονωµένων δεν αποτελούν την αιτία του προβλήµατος της ακρίβειας. Η
µονοσήµαντη, εξάλλου, υπονόµευση της επιχειρηµατικής δράσης και του
επιχειρηµατικού κέρδους απαξιώνει εκείνες ακριβώς τις δηµιουργικές δυνάµεις στη
δράση των οποίων, υποχρεωτικά, θα βασιστούµε για την έξοδο από την κρίση.
Στην Ελλάδα, η µόνιµη διαφορά της τάξεως του 35% στον πληθωρισµό µας έναντι
του µέσου Ευρωπαϊκού, αντικατοπτρίζει τις µόνιµες στρεβλώσεις του
οικονοµικοπολιτικού µας µοντέλου. Κάθε πρόβληµα που µας ταλανίζει σήµερα, έχει
ουσιαστικά τη ρίζα του σε µια απόφαση που δεν πήραµε, σε µια τοµή που
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αναβλήθηκε, σε µια µεταρρύθµιση που δεν αποτολµήθηκε µέσα στις τελευταίες
δεκαετίες. Για τον λόγο αυτόν ακριβώς, ο ΣΕΒ µόλις πρόσφατα πρότεινε τη λήψη
οκτώ δοµικών µέτρων που αποσκοπούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της
ακρίβειας σε διαρθρωτικό επίπεδο, ξεκινώντας από την κυριαρχία του Κράτους στην
οικονοµία και κοινωνία και τις επιβαρυντικές στρεβλώσεις που δηµιουργεί στη δράση
κάθε επιχείρησης, κάθε πολίτη.
Τις προτάσεις αυτές θέσαµε ξανά στο τραπέζι της σηµερινής µας συνάντησης µε τον
υπουργό οικονοµίας και πιστεύουµε πως έτυχαν ευνοϊκής υποδοχής. Ορισµένες,
µάλιστα, εντάσσονται ήδη στον κυβερνητικό σχεδιασµό. Αποκοµίσαµε, επίσης, την
πεποίθηση πως η κυβέρνηση προσεγγίζει το πρόβληµα της ακρίβειας µε την
απαιτούµενη βούληση αλλαγής –ή µάλλον απαλλαγής από τις χρόνιες δυσλειτουργίες
ενός πολυπλόκαµου Κράτους, που αποτελεί τη βαριά κληρονοµιά του χθες στις
κυβερνήσεις του σήµερα…
Ο επιχειρηµατικός κόσµος δεν αρνείται τις ευθύνες του στην καταπολέµηση της
ακρίβειας. Παρά τις σηµαντικές δυσκολίες, όσες µεγάλες επιχειρήσεις είχαν τη
δυνατότητα, στρατεύτηκαν µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης στη µάχη κατά της
ακρίβειας, απορροφώντας µέρος του αυξηµένου κόστους και συγκρατώντας τις τιµές
τους. Ο επιχειρηµατικός κόσµος, όµως, αναγνωρίζει ότι οι προσπάθειες για την
άµβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης στους ασθενέστερους δεν εξαντλείται εδώ.
Ο ΣΕΒ πρότεινε, λοιπόν, στον υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών την άµεση
υιοθέτηση φόρου υπεραξίας (το λεγόµενο capital gains tax) στις χρηµατοπιστωτικές
συναλλαγές (µετοχές και άλλες αξίες), µε την αποκλειστική διοχέτευση του συνόλου
των εσόδων που θα προκύψουν στο Ταµείο Κοινωνικής Συνοχής. Ο φόρος αυτός θα
αφορά κυρίως στα κέρδη από βραχυχρόνιες τοποθετήσεις και εποµένως δεν θα
επηρεάσει τους µακροπρόθεσµους επενδυτές. Ο φόρος θα πρέπει να επιβληθεί και
στα stock options, τα οποία σήµερα δεν φορολογούνται. Πρόκειται για ένα µέτρο
που ισχύει σ’ όλη την Ευρώπη.
Ταυτόχρονα, ο ΣΕΒ προωθεί πρωτοβουλίες µε τις οποίες οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα
συντελέσουν στην άµβλυνση των συνεπειών της κρίσης.
Προτρέπουµε τις
επιχειρήσεις να ενισχύσουν την αγοραστική δύναµη των εργαζόµενων µε δύο
τρόπους:
•
•

Με τη διανοµή κερδών στους εργαζόµενους, ιδιαίτερα στους χαµηλόµισθους.
Με πρόσθετες ασφαλιστικές παροχές στους εργαζόµενους, µέσω οµαδικών
προγραµµάτων που καλύπτουν ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές
δαπάνες.

Ήδη έχει εκφραστεί η βούληση πολλών επιχειρήσεων να ξεκινήσουν ή να
επεκτείνουν αυτή την πρακτική. Ζητήσαµε, επίσης, από τον Υπουργό – και είµαστε
έτοιµοι να συνεργαστούµε µαζί του– την άρση των υφιστάµενων αντικινήτρων, που
σήµερα αποθαρρύνουν και τις επιχειρήσεις και τους ίδιους τους εργαζόµενους στη
γενικευµένη υιοθέτηση των δύο αυτών πρακτικών.
Απαντώντας, τέλος σε ερώτηση δηµοσιογράφου, σχετικά µε την πρόταση της
ΓΣΕΕ για έκτακτη εισοδηµατική ενίσχυση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε τα
εξής:
«∆εν είχα τον καιρό να ενηµερωθώ ακριβώς για την πρόταση της ΓΣΕΕ. Πάντως, και
οι προτάσεις του ΣΕΒ που παρουσιάστηκαν σήµερα είναι προς αυτή την
κατεύθυνση, είναι µέτρα εισοδηµατικής ενίσχυσης των οικονοµικά ασθενέστερων
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µέσα στις επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι οικογένειες ανθρώπων που
δουλεύουν µαζί.
Σας θυµίζω ότι έχουµε συµφωνήσει µε τη ΓΣΕΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ να
προτάξουµε στην ατζέντα του Μόνιµου Βήµατος ∆ιαλόγου, που θεσµοθετήσαµε µε
την τελευταία ΕΓΣΣΕ, το θέµα της ακρίβειας. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητήσουµε
άµεσα µε τους κοινωνικούς εταίρους και τις παραπάνω πρωτοβουλίες.
Πάντως να επισηµάνω ότι ήδη στην ΕΓΣΣΕ, που υπογράψαµε φέτος, υπήρξε
πρόβλεψη κατά κάποια έννοια –από τότε φαινόταν ότι η κατάσταση δυσκολεύει–
ώστε οι αυξήσεις να ενσωµατώνουν την αντιµετώπιση του προβλήµατος».
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