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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
«ΔΠΙΣΑΞΗ» ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΡΘΩΗ
ΛΑΝΘΑΜΔΝΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΏΝ
Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδαο θαη ηνπ ΔΒΔΑ, θ.
Κωλζηαληίλνο Μίραινο, κε αθνξκή ηε Σχλνδν Κνξπθήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη
ζήκεξα θαη αχξην ζηηο Βξπμέιιεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Δ., πξνέβε ζηελ
αθφινπζε δήισζε:
«Ο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο δεηά ηελ «επίηαμε» ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο,
πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηεί απνηειεζκαηηθά θαη δπλακηθά πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο
πνπ έρεη δηαξξαγεί, εμαηηίαο ηεο παλζνκνινγνχκελεο πιένλ ιαλζαζκέλεο πνιηηηθήο
πνπ αθνινπζήζεθε θαζ’ ππφδεημε ηεο ηξφηθαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Η ειιεληθή θπβέξλεζε θαιείηαη λα δψζεη κηα ζθιεξή κάρε ζε φια ηα φξγαλα ηεο
επξσπατθήο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαηξαπνύλ νη όξνη
εθείλνη ηνπ κλεκνλίνπ πνπ νδεγνχλ ηελ νηθνλνκία βαζχηεξα ζηελ χθεζε θαη ζέηνπλ
πξνζθφκκαηα ζε θάζε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα.
Η επίζεκε παξαδνρή απφ κέξνπο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ γηα ιάζνο
ππνινγηζκνχο ζην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο, δελ πξέπεη λα κείλεη
αλεθκεηάιιεπηε απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε. Απνηειεί ρξένο ζχζζσκνπ ηνπ
πνιηηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο, ε άζθεζε αζθπθηηθώλ πηέζεωλ πξνο ηελ ΔΔ, ην
ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ, γηα ηελ αλαηξνπή ηωλ ιαλζαζκέλωλ πνιηηηθώλ κε ηελ
ηαπηφρξνλε πξνψζεζε αληηζηαζκηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηε ηεξάζηηα δεκία πνπ ππέζηε ε
ρψξα καο, ιφγσ ησλ ιαλζαζκέλσλ ππνινγηζκψλ απφ κέξνπο ηεο ηξφηθαο.
Σην πιαίζην απηφ, ζηε ζεκεξηλή θαη απξηαλή ζπλεδξίαζε ηεο Σπλφδνπ Κνξπθήο ησλ
27, ζα πξέπεη λα απαηηεζεί απφ ηελ ρψξα καο, λα κελ ππάξμεη γηα ηελ Διιάδα
θακία πεξηθνπή ηωλ θνλδπιίωλ πνπ ζα εηζξεύζνπλ ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν
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ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ
2014-2020, πξνθεηκέλνπ λα εμνβειηζηνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ ιαλζαζκέλσλ
επηινγψλ ηεο ηξφηθαο θαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε. Η
εηζξνή επαξθψλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη εθηφο ησλ άιισλ λα
πξνβιεζεί θαη σο κηα κίληκνπκ απόδεημε απνδεκίωζεο απφ ηνπο εηαίξνπο θαη
δαλεηζηέο καο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ ζηελ ρψξα καο, ιφγσ ησλ δηθψλ
ηνπο ιαζψλ θαη παξαιείςεσλ.
Σε φηη αθνξά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο, απαηηεί απφ ηνπο
ππνπξγνχο ηεο θπβέξλεζεο λα εξγαζηνχλ κε γλψκνλα φρη κφλν ηελ εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο, αιιά πξσηίζησο γηα ηελ επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε
ηξνρηά αλάπηπμεο.
Σην πιαίζην απηφ, κεηαμχ άιισλ, απαηηείηαη:










Η άκεζε αιιαγή ηεο ζρεδηαδφκελεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη ε
ππεξθνξνιφγεζε δελ πξφθεηηαη λα νδεγήζεη ζε απμεκέλα έζνδα, ελψ απνηειεί
θαη βαζηθφ αληηθίλεηξν γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.
Η άκεζε παξέκβαζε πξνο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη
ξεπζηφηεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.
Η βειηίσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ.
Η θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, πνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί εκπφδην ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Η άκεζε εμφθιεζε απφ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ ησλ νθεηιψλ ηνπο πξνο ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, πνπ απνηειεί ζεκαίλνλ δήηεκα αμηνπηζηίαο ηνπ θξάηνπο.
Η πξνψζεζε λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε απνπιεξσκήο ησλ
ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε άκεζε πξνηεξαηφηεηα
ηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ γηα ξχζκηζε
ησλ ρξεψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία.
Η πξαγκαηνπνίεζε νπζηαζηηθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη επηινγέο κφλν ησλ αξεζηψλ».
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