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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Σ.Ε.Ε. KAI Ε.Β.Ε.Π., κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ, 

 ΓΙΑ ΤΟ «ΚΛΕΙΔΩΜΑ» ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΜΕΡΑΣ 
  
Με αφορμή τη δημοσίευση των 35 προαπαιτούμενων μέτρων, καθώς επίσης και την 
κατάθεση στη Βουλή των 11 βασικών παραμέτρων της συμφωνίας του νέου μνημονίου της 
ελληνικής κυβέρνησης με τους διεθνείς πιστωτές, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας, κ. Βασίλης Κορκίδης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
  
«…Η συμφωνία μπορεί τελικά να επήλθε προς ανακούφιση των περισσοτέρων μας, αλλά οι 
χαμηλότεροι δημοσιονομικοί στόχοι της, είναι βέβαιο ότι δεν θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή 
μας, αφού το νομοσχέδιο του νέου μνημονίου, περιλαμβάνει ένα πολύ βαρύ πακέτο 
προαπαιτούμενων μέτρων και νέων φόρων. Η νέα συμφωνία είναι κατά γενική ομολογία 
επώδυνη για όλους, αλλά και άδικη για όσους κατάφεραν να διατηρήσουν με μεγάλο αγώνα, 
μια σχετική επιχειρηματική κερδοφορία. Mικρομεσαίοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές 
επιχειρήσεις, αγρότες και φυσικά πρόσωπα, απ' ότι φαίνεται, θα επωμιστούν το μεγαλύτερο 
βάρος, στη συμφωνία που έχει, ως στόχο, τη χορήγηση δανείου 85 δις. Αν και 
αποδεχόμαστε, ότι μετά από δύο μνημόνια και θυσίες έξι ετών, η νέα συμφωνία έχει αυστηρά 
τιμωρητικό χαρακτήρα, δεν παύουμε να ελπίζουμε πως, έστω και εκεί που κατέληξε η 
διαπραγμάτευση της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς, μπορεί να αποτελέσει 
εφαλτήριο για μία τελευταία ευκαιρία. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι βλέπουμε 
σύντομα την πολυπόθητη έξοδο από το μακρύ τούνελ, αφού χρειάζεται ένας σοβαρός 
σχεδιασμός για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε την επόμενη ημέρα της ελληνικής 
αγοράς, με όρους σταθεροποίησης και επανεκκίνησης της οικονομίας. Το βέβαιο είναι, ότι η 
επόμενη ημέρα μετά τη συμφωνία θα χαρακτηριστεί από τη δυνατότητα 
της μικρομεσαίας επιχείρησης να αντέξει στους πρόσθετους φόρους και φυσικά, στην 
ικανότητά της να ανακάμψει, αξιοποιώντας τα αναπτυξιακά μέτρα στήριξης της 
επιχειρηματικότητας. 
 Για εμάς, τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, είναι περισσότερο αναγκαίο από 
ποτέ η επόμενη ημέρα της συμφωνίας να ξεκινήσει με την τελική διαμόρφωση και 
υλοποίηση ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης, το οποίο θα δεσμεύει 
συλλογικά τις πολιτικές ηγεσίες και την ελληνική κοινωνία για τα επόμενα 
χρόνια. Για όλα αυτά βέβαια, υπάρχουν οικονομετρικά τεκμηριωμένες προτάσεις από 
όλους τους φορείς της αγοράς, αλλά στην παρούσα φάση η πρώτη και μοναδική 
προτεραιότητα είναι η σωτηρία της Χώρας μας. Χωρίς, λοιπόν να έχουμε άγνοια 
κινδύνου, αλλά με πλήρη επίγνωση του υπέρβαρου λογαριασμού, που μας περιμένει 
τα επόμενα χρόνια, δεχόμαστε, ίσως λόγω κόπωσης, τη σκληρότερη μέχρι σήμερα 
συμφωνία, με μοναδική δικαιολογία το γεγονός ότι έστω και έτσι, κρατάμε και πάλι 
την τύχη μας στα χέρια μας. Η κατάσταση είναι πλέον πολύ οριακή, τόσο στην 
κοινωνία, όσο και την οικονομία και απαιτείται, ως δεδομένο, όλα τα 
προαπαιτούμενα  μέτρα του τρίτου μνημονίου, στην πορεία να εκτιμώνται 
προσεκτικά, να αναθεωρούνται σταδιακά και να διορθώνονται έγκαιρα. Η συμφωνία 
μπορεί λοιπόν να «κλείδωσε» από μέσα, σε τεχνικό επίπεδο, αλλά ας προσέξουν οι 
πολιτικοί του τόπου μας, να μη χάσουν το κλειδί…». 


