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∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τί είπατε στον Πρωθυπουργό και τί βεβαίως σας
απάντησε; Τί ζητήσατε από την κυβερνητική πολιτική;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Η χώρα µας βρίσκεται στη δίνη µιας διεθνούς κρίσης, η
οποία αναδεικνύει τα συσσωρευµένα προβλήµατα που έχουµε εδώ. Αποτελεί όµως
και µια ευκαιρία, µια πρόκληση ευθύνης για όλες τις πολιτικές δυνάµεις και όλους
τους κοινωνικούς εταίρους. Χωρίς ένα µίνιµουµ κοινωνικής συναίνεσης, το κοινό µας
µέλλον µπορεί να παραµείνει κλειστό.
Εκθέσαµε, µε ειλικρίνεια, µε διάθεση συνεισφοράς, τις προτάσεις µας. Έχουµε ένα
τρίπτυχο προτάσεων άµεσης εφαρµογής για την έξοδο από την κρίση. Προβλέπει,
πρώτον, το νοικοκύρεµα και την αναδιανοµή των κρατικών δαπανών, έτσι ώστε να
εξασφαλισθούν πόροι για τους
οικονοµικά ασθενέστερους, που πλήττονται
σφοδρότερα απ’ όλους από την κρίση. ∆εύτερον, την απελευθέρωση όλων των
τοµέων της οικονοµίας, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας µας.
Και, τρίτον, ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας όλων των δηµιουργικών δυνάµεων
των Ελλήνων, για να έχουµε αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης.
Θέλω να τονίσω και τούτο: Για να αποφύγουµε τους περισσότερους φόρους,
χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη. Για να αναγεννηθούν οι προοπτικές και η ελπίδες,
η χώρα πρέπει να µπει σε µια νέα αναπτυξιακή τροχιά. Αυτό είναι ευθύνη όλων µας,
των πολιτικών δυνάµεων, των δυνάµεων της κοινωνίας, των κοινωνικών εταίρων.
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ο Πρωθυπουργός τί σας είπε; Θα µπει νέα φορολογία σε
επιχειρήσεις; Από πού θα βρει τα χρήµατα του προϋπολογισµού;
∆. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι φόροι είναι ακόµη σε στάδιο σκέψης και σχεδιασµού. Θα
δώσουµε τις προτάσεις µας για τη σωστή τους εφαρµογή. Για εµάς πρώτ΄ απ΄ όλα,
δεν πρέπει να αντιµετωπίζουµε έκτακτες καταστάσεις µε µόνιµους φόρους και
δεύτερον, στα σύγχρονα κράτη οι φόροι είναι χαµηλοί και όλοι - µα όλοι - τους
πληρώνουν, κατά το µέτρο των δυνατοτήτων τους.

