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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο πξφεδξνο ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. θαη ηνπ Δ.Β.Δ.Α. κ. Κωνσταντίνος Μίταλος, απαληψληαο
ζε εξψηεζε δεκνζηνγξάθνπ γηα ην τι περιμένει η αγορά μετά την εκλογική
αναμέτρηση της 6ης Μαΐοσ, δήισζε:
«Οπνηαδήπνηε θπβέξλεζε θαη αλ πξνθχςεη κεηά ηηο εζληθέο εθινγέο ζα πξέπεη
πξσηίζησο λα έρεη ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ηάρηζηα
ζηελ επαλαδηαπξαγκάηεπζε νξηζκέλσλ φξσλ ηεο λέαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα απηψλ πνπ ζέηνπλ πξνζθφκκαηα ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο.
Τν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε αγνξά είλαη ε πιήξεο
αδπλακία πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη
πξέπεη άκεζα λα νινθιεξσζεί ε αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ θαη βεβαίσο νη
πφξνη απηνί λα εηζξεχζνπλ ζηελ αγνξά. Χσξίο ακθηβνιία είλαη άθξσο αλαγθαία θαη ε
απνξξφθεζε ηνπ παθησινχ ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ πνπ μεπεξλνχλ ηα 14 δηζ. επξψ
θαη παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα.
Βαζηθφ κέιεκα ηεο λέαο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε θαζηέξσζε ελφο λένπ
θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο κε ρακεινχο ζπληειεζηέο, πξνθεηκέλνπ ε ρψξα καο λα
κπνξέζεη λα αληαγσληζηεί ηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο, πνπ ιφγσ ρακειήο
θνξνιφγεζεο έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.
Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο απνηειεί,
βέβαηα, θαη ε άκεζε εμφθιεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ε εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο νδεγίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην
Γεκφζην νθείιεη λα εμνθιεί ηηο επηρεηξήζεηο ζε έλα δηάζηεκα 30 έσο 60 εκεξψλ.
Ταπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έλαο άκεζνο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ ελίζρπζε
ησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο ζηνπο νπνίνπο έρνπκε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Καη
αλαθέξνκαη ζηελ ελέξγεηα, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηε λαπηηιία, ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε
ηερλνινγηθνχο ηνκείο, ζηελ πνηνηηθή γεσξγία, ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα απνηειέζεη, επίζεο, ε αλαβίσζε ηεο
νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα
είηε ιφγσ ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο είηε ιφγσ ησλ πνιππιεζψλ
γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επίδνμνη επελδπηέο. Καη
γεληθφηεξα, φκσο, ζηφρν ηεο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ε δηεπθφιπλζε
ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη ησλ επελδχζεσλ, κε παξεκβάζεηο φπσο:



Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έλαξμε θαη επέθηαζε επηρεηξήζεσλ
Απινχζηεξεο θαη ηαρχηεξεο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο επελδχζεσλ, εηδηθά ζε
θιάδνπο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε.
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Δθαξκνγή ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ πνπ θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ρξήζεο γεο.
Μείσζε ηνπ ρξφλνπ εθδίθαζεο ππνζέζεσλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο πνπ
αθνξνχλ ηελ αδεηνδφηεζε ζεκαληηθψλ επελδχζεσλ.
Δπεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ γηα ηε δεκηνπξγία Δηδηθψλ Οηθνλνκηθψλ
Εσλψλ, ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, κε βάζε θαη ηε ζρεηηθή
πξφηαζε πνπ έρεη θαηαζέζεη ην Δ.Β.Δ.Α.
Οινθιήξσζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ην άλνηγκα θιεηζηψλ αγνξψλ θαη
επαγγεικάησλ.
Απινπνίεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο πξντφλησλ θαη κείσζε ηεο
θξαηηθήο παξέκβαζεο.

Σε θάζε πεξίπησζε ε λέα θπβέξλεζε ζα έρεη εμαηξεηηθά δχζθνιν έξγν, φρη κφλν γηαηί
ζα πξέπεη λα ιάβεη απνθάζεηο θαη λα πξνρσξήζεη κεηαξξπζκίζεηο αγλνψληαο ην
πνιηηηθφ θφζηνο, αιιά θαη γηαηί ζα πξέπεη λα πείζεη ηνπο δαλεηζηέο καο γηα ηελ
εθαξκνγή ζηελ Διιάδα κηαο λέαο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη ηα κέηξα
πνπ έρνπλ ιεθζεί κέρξη ζήκεξα δελ επέθεξαλ ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα,
αληίζεηα κάιηζηα επέηεηλαλ ην καχξν θχθιν ηεο χθεζεο».
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