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Αθήνα, 17 Μαΐου 2016 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Γ. Καββαθάς: Η αύξηση του ΦΠΑ και οι άλλοι έμμεσοι φόροι δεν οδηγούν σε δίκαιη 

ανακατανομή των βαρών. 

«Οι παρεμβάσεις που προωθούνται και θα κορυφωθούν με την νέα αύξηση του ΦΠΑ και άλλων 

έμμεσων φόρων, περισσότερο προκαλούν νέα υποτίμηση των επαγγελμάτων των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων παρά δημιουργούν όρους δίκαιης ανακατανομής των βαρών» τόνισε ο Πρόεδρος της 

ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς, κατά την ομιλία του στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία 

Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Κορινθίας με θέμα «Πως μπορούν να 

επιβιώσουν οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εν μέσω μνημονίων; Τι έδειξε το Ευρωπαϊκό 

συνέδριο ΓΣΕΒΕΕ-ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.» 

Είναι χαρακτηριστικό, πρόσθεσε ο κ. Καββαθάς, ότι η χώρα μας μετά την αύξηση του ΦΠΑ θα 

βρίσκεται θα βρίσκεται στις 4 πρώτες θέσεις της ΕΕ με τον υψηλότερο συντελεστή, ενώ παραμένει 

κάτω από μέσο όρο σε επίπεδο συλλογής εσόδων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν στο 

απυρόβλητο για μια σειρά από παραμέτρους, που αφορούν την ίδια την ικανότητά τους να μεταφέρουν 

προνομιακά κεφάλαια και να μαγειρεύουν τους ισολογισμούς τους. 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, σημείωσε «η διαμάχη περί μείωσης δαπανών – αύξησης των φόρων, είναι 

κενή περιεχομένου. Όποιος πιστεύει ότι μετά από 7 χρόνια λιτότητας, μπορούν να αποδώσουν νέα 

μέτρα συστολής της οικονομίας (είτε με νέους φόρους, είτε με νέα περικοπή δαπανών σε μισθούς- 

συντάξεις), έχω την αίσθηση ότι είτε ονειροβατεί ιδεοληπτικά, είτε θέλει να κρύψει την αποτυχία των 

προγραμμάτων στήριξης, κυρίως ως προς την αναπτυξιακή διάσταση.» 
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Ο κ. Καββαθάς, υπογράμμισε ότι «κρίσιμη μεταβλητή θα αποτελέσει αναμφίβολα η πρόοδος σχετικά 

με το νέο αναπτυξιακό, την απορρόφηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και η στοχευμένη παρέμβαση 

των διεθνών χρηματοδοτικών θεσμών (Ευρ. Τράπεζα Επενδύσεων, πακέτο Γιούνκερ). Θεωρούμε ότι 

απαιτούνται και σημαντικές θεσμικές αλλαγές που θα επιφέρουν ανάταξη του οικονομικού κλίματος. 

Μια από αυτές είναι η δημιουργία ενός ταμείου ή τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυστηρά με 

όρους λειτουργίας αγοράς και αύξησης του κοινωνικού πλεονάσματος. Η εποχή των ημέτερων 

δανειοδοτήσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. 

Παράλληλα, θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για βελτίωση της ρευστότητας μικρών 

επιχειρήσεων, μέσα από σχήματα μικροχρηματοδότησης και ενίσχυσης των συνεργατικών 

σχηματισμών και καινοτομικών συνεργιών, ώστε η ελληνική επιχείρηση να καταστεί ανταγωνιστική, 

εξωστρεφής (όσες μπορούν) και να αποκτήσει την κατάλληλη δυναμική ώστε να καλύψει τη διεθνή 

θέση της αλλά και την εγχώρια ζήτηση. Η υγιής επιχείρηση οφείλει να στέκεται πρωτίστως όρθια στην 

εγχώρια αγορά και στη συνέχεια να αναπτύσσεται με σταθερά βήματα στο εξωτερικό. 

Μια πάγια θέση της ΓΣΕΒΕΕ είναι η χρήση αφορολόγητου αποθεματικού ως πηγή κεφαλαίων για τις 

ΜμΕ και τα επιχειρηματικά projects νεοφυών επιχειρήσεων (μέσω αναπτυξιακού ταμείου). Έχουν 

προτείνει κατάλληλες παραμετροποιήσεις σε πλήθος γνωμοδοτήσεων προς τους φορείς. 

Επίσης, θα πρέπει να σχεδιαστούν ξανά χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων και 

συμμετοχής τους  σε έμμεσες χρηματοδοτήσεις όπως οι δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες είναι ζωτικής 

σημασίας για την τοπική-περιφερειακή ανάπτυξη και την τόνωση της απασχόλησης.» 

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Καββαθάς σημείωσε «Σήμερα, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι 

επιχειρήσεις και καταναλωτές είναι βέβαιοι (και ίσως προετοιμασμένοι) μόνο για μια συνθήκη: για την 

αβεβαιότητα και τη βεβαιότητα συρρίκνωσης των εισοδημάτων. Και δεν έχουν άδικο να βιώνουν έτσι 

την πραγματικότητα. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο εκκρεμούς καμπής, όπου από τη μια συμβαίνουν 

τεράστιες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τις γεωπολιτικές αλλαγές και την παγκόσμια  

οικονομία,  ενώ από την άλλη οι μικρές επιχειρήσεις παραμένουν αιχμάλωτες ενός ιδιότυπου 

εμπάργκο ως προς τα βασικά μεγέθη τους: τη ρευστότητα, τη δυνατότητα πρόσβασης σε αγορές και 

χρηματοδότηση, τα κίνητρα για νέες επενδύσεις.» 

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γ. Καββαθάς κάλεσε τις ομοσπονδίες και τα σωματεία που ανήκουν 

στη δύναμη της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς επίσης τα επαγγελματικά επιμελητήρια και τους μικρομεσαίους 

επιχειρηματίες να στηρίξουν την προσπάθεια στην οποία η ΓΣΕΒΕΕ θα διαδραματίσει ισχυρό θεσμικό 

ρόλο το επόμενο διάστημα μέσα από τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι η δημιουργία 

μιας στρατηγικής για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο κόκκινο και χρειάζονται ορισμένες 

παρεμβάσεις είτε για να επιβιώσουν, είτε για να εκκαθαρίσουν χωρίς επιπρόσθετα βάρη. Είναι η 

λεγόμενη Δεύτερη ευκαιρία, όπου απουσιάζει παντελώς ως στρατηγική στη χώρα μας για τις μικρές 
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επιχειρήσεις. Φιλοδοξούμε ότι σε μια πιλοτική φάση θα μπορέσουμε να θέσουμε τις βάσεις για μια 

ολοκληρωμένη πολιτική μη δόλιων πτωχεύσεων και επαναφοράς στην αγορά ανθρώπων, με 

φιλοδοξίες, ικανότητες που θα είναι σε θέση να κρατήσουν εν ζωή ή να επανασυστήσουν μια 

επιχείρηση ή να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας νέας αρχής. 

Ο πρώην πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Δ. Ασημακόπουλος και Αντιπρόεδρος της UEAPME, στην ομιλία 

του σημείωσε ότι «Δεν πρέπει, ποτέ να ξεχνάμε ότι οι Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις αποτελούν 

το “φυτώριο” της επιχειρηματικότητας. Από αυτό το “φυτώριο” αναδεικνύονται εν τέλει και οι Μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

Να αφυπνίσουμε, λοιπόν, τον Γίγαντα  της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και στην 

Ευρώπη. 

Αλλά ιδιαίτερα, στην Ελλάδα που τα τελευταία χρόνια οι Μικροί Επιχειρηματίες έχουν καταστεί ο 

“σάκος του Box” των Κυβερνητικών μέχρι και σήμερα Πολιτικών. Με θύματα όχι μόνο τις επιχειρήσεις 

(λουκέτα), αλλά και τους εργαζόμενους σε αυτές (Δραματική η απώλεια θέσεων εργασίας). 

Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών και η επενδυτική “Ανορεξία” που αποτελεί και τον μεγαλύτερο 

κίνδυνο για την Χώρα.» 

Στην ημερίδα ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ, κ. Κωνσταντίνος Γαλιάτσος ανακοίνωσε ότι δόθηκε παράταση 

για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με βάση το πρόγραμμα του 2007-2014 και 

παρουσίασε τις νέες πρωτοβουλίες που θα αναλάβει το ΕΤΕΑΝ από τον Σεπτέμβριο. 

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, κ. Νότης Μαριάς, ο Βουλευτής του 

ΣΥΡΙΖΑ του νομού Κορινθίας, κ. Γιώργος Ψυχογιός, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κορινθίας , κ. 

Βασίλης Νανόπουλος, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Μεσσηνίας 

κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, εκπρόσωπος της Ευρωβουλευτού κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ  και άλλοι.  

Στα πλαίσια της εκδήλωσης προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ «Ως εδώ» του Νίκου Μεγγρελή και αφορά στο 

πως η κρίση έπληξε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 


