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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Με αθορμή ηην αυριανή ζσμπλήρωζη ηριών τρόνων από ηην σπογραθή ηοσ
Μνημονίοσ, ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, δήλωζε:
«Τν Μλεκόλην ζπλνδεύηεθε από ηεξάζηηα ιάζε, ηόζν θαηά ην ζρεδηαζκό όζν θαη
θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ. Καη ε βαζηθή επζύλε γη’ απηό αλήθεη ηόζν ζηελ ηξόηθα
πνπ ζρεδίαζε θαη επέβαιε άθξωο αληηαλαπηπμηαθά κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ηεο
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο ρώξαο καο, όζν θαη ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ
πνπ δελ εηνίκαζε θαη παξνπζίαζε, ωο όθεηιε, ζηνπο εηαίξνπο ηεο έλα εζληθό
πξόγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη δηαξζξωηηθώλ αιιαγώλ. Δπζηπρώο
ηέηνην ζρέδην δελ ππήξμε, κε απνηέιεζκα λα αλαιάβεη ηελ πξωηνβνπιία ηωλ
θηλήζεωλ ε ηξόηθα θαη λα ππαγνξεύζεη έλα άθξωο ιαλζαζκέλν κείγκα πνιηηηθήο. Η
επηβνιή κέηξωλ εμνληωηηθήο ιηηόηεηαο, ζε κηα νηθνλνκία πνπ ήδε από ηα ηέιε ηνπ
2008 βξηζθόηαλ ζε ύθεζε, ήηαλ καζεκαηηθώο βέβαην όηη ζα νδεγνύζε ζε αδηέμνδν.
Η θαηάζηαζε έγηλε αθόκε ρεηξόηεξε ζην επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. Αληί λα δνζεί
έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηωλ δηαξζξωηηθώλ αιιαγώλ, ην βάξνο έπεζε ζηηο
θνξνινγηθέο απμήζεηο θαη ζηηο νξηδόληηεο πεξηθνπέο κηζζώλ. Αληί λα κεηωζεί ην
θξάηνο, κε ηνικεξέο απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη εμνξζνινγηζκό ηεο δεκόζηαο
δηνίθεζεο, θνξνινγνύκελνη πνιίηεο θαη επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα πιεξώλνπλ
όιν θαη πην αθξηβά ην θόζηνο ηεο ζπληήξεζήο ηνπ.
Έηζη ην Μλεκόλην όρη κόλν δελ ζεξάπεπζε ηηο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, αιιά επηηέζεθε θαη ζηα ειάρηζηα πγηή ηεο θύηηαξα. Αληί λα
αληηκεηωπίζεη ηηο ρξόληεο αζζέλεηεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ζηξάθεθε ελάληηα ζηνλ
ηδηωηηθό ηνκέα κε έλα ζαλαηεθόξν ζπλδπαζκό ππεξθνξνιόγεζεο, θαηάξξεπζεο
ηεο δήηεζεο θαη αζθπθηηθνύ πεξηνξηζκνύ ηεο ξεπζηόηεηαο. Τν απνηέιεζκα ήηαλ
λα θιείζνπλ ζην δηάζηεκα απηό δεθάδεο ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαη λα ραζνύλ
900.000 ζέζεηο εξγαζίαο.
Σήκεξα, κεηά από κεγάιεο ζπζίεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία δείρλεη λα πξνζεγγίδεη
ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο. Όκωο ε έμνδνο από ηελ ύθεζε είλαη αθόκε καθξηά
θαη ε ειιεληθή θνηλωλία έρεη εμαληιήζεη θάζε πεξηζώξην αληνρήο. Η απηνθξηηηθή
δελ θηάλεη. Οη εηαίξνη καο νθείινπλ λα αλαγλωξίζνπλ έκπξαθηα ην κέξνο ηεο
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επζύλεο πνπ ηνπο αλαινγεί θαη λα πξνρωξήζνπλ ζε αθόκε πην ηνικεξέο θηλήζεηο
γηα ηε κείωζε ηνπ ειιεληθνύ ρξένπο. Όκωο, ε κεγάιε πξόθιεζε παξακέλεη ζηα
δηθά καο ρέξηα. Η Ειιάδα νθείιεη ζήκεξα λα εζηηάζεη όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο ζηελ
πξνώζεζε ηωλ κεηαξξπζκίζεωλ θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέωλ ηδηωηηθώλ
επελδύζεωλ, γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεωλ εξγαζίαο. Μόλν κε ηνλ ηξόπν απηό ζα
κπνξέζεη ε νηθνλνκία λα βγεη από ηελ ύθεζε θαη ζα αξρίζεη ζηαδηαθά ε
απνθαηάζηαζε ηνπ επηπέδνπ δωήο ηωλ πνιηηώλ. Τν πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο
νθείιεη, έζηω θαη ηώξα λα δηαζθαιίζεη, όηη νη ζπζίεο ηωλ Ειιήλωλ δελ ζα πάλε
ρακέλεο».
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