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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, με αθορμή ηην
καηάθεζη ζηη Βοσλή ηοσ ζτεδίοσ ηοσ προϋπολογιζμού, πξνέβε ζηελ παξαθάησ
δήισζε:
«Η Ειιάδα βξίζθεηαη ζε έλα θξίζηκν ζηαπξνδξόκη. Η θπβέξλεζε επηρεηξεί κε ηελ
θαηάζεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ δαλεηζηώλ ηεο, λα επηζηξέςεη ηε
ρώξα ζηελ αλάπηπμε κεηά από έμη ρξόληα ύθεζεο θαη ηέζζεξα ρξόληα ζθιεξώλ κέηξσλ
ιηηόηεηαο. Η αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε επηκέλεη ηελ ίδηα ώξα λα απεηιεί ηνπο δαλεηζηέο
όηη δελ πξόθεηηαη λα πάξνπλ ηα ιεθηά ηνπο πίζσ εθόζνλ ζα θαηαξγήζεη όινπο ηνπο
εθαξκνζηηθνύο λόκνπο ηνπ Μλεκνλίνπ. Δπζηπρώο γηα όινπο εκάο ν δξόκνο ηεο
θπβέξλεζεο είλαη γεκάηνο εκπόδηα θαη ν δξόκνο ηεο αληηπνιίηεπζεο γεκάηνο αδηέμνδα.
Ο δξόκνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη γεκάηνο εκπόδηα γηαηί:
Πρώηον, θαλείο δελ μέξεη πσο θαη κε ηη κέηξα ζα θαιπθζεί ην δεκνζηνλνκηθό θελό. Μέηξα
πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ νηθνλνκία εθ λένπ ζε ύθεζε; Ή δηαζξσηηθά κέηξα πνπ απαηηνύλ
κελ ξήμεηο κε θαηεζηεκέλα ζπκθέξνληα αιιά ζα απειεπζεξώζνπλ ηε ρώξα θαη ζα ηελ
νδεγήζνπλ ζε κηα λέα επνρή αλάπηπμεο;
Γεύηερον, ε δεκνζηνλνκηθή βειηίσζε ζηνλ ηνκέα ησλ εζόδσλ πνπ αλακέλεη ε θπβέξλεζε
ζηεξίδεηαη ζηελ ππεξθνξνιόγεζε ησλ αθηλήησλ, ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ, δειαδή ζε όιεο εθείλεο ηηο δπλάκεηο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ηε ρώξα
θαη πάιη ζηελ αλάπηπμε. Η κεζαία ηάμε, νη εηιηθξηλείο θνξνινγνύκελνη θαη ε κηθξνκεζαία
επηρείξεζε είλαη ηα ζύκαηα απηήο ηεο πνιηηηθήο. Τελ ίδηα ώξα, όκσο, ε εγεζία ηνπ
ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αδπλαηεί λα δηεπξύλεη ηε θνξνινγηθή βάζε θαη λα πξνσζήζεη
απνθαζηζηηθά κέηξα πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο (ζύζηεκα ειεθηξνληθήο δηαζύλδεζεο ησλ
εθξνώλ – εηζξνώλ κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, ην
ειεθηξνληθό ηηκνιόγην, ηε ζύλδεζε ηακηαθώλ κεραλώλ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία
Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπλαιιαγώλ
κε πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο).
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Σρίηον, ε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζηνλ ηνκέα δαπαλώλ ζηεξίδεηαη ζηελ πεξηθνπή ηεο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηεο Υγείαο. Τνκείο ζηνπο νπνίνπο, αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθά
πεξηζώξηα πεξηνξηζκνύ ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο αλνξγαλσζηάο, δελ απνθεύγνληαη νη ηπθιέο
πεξηθνπέο κε ζύκαηα ζπλαλζξώπνπο καο πνπ έρνπλ αλάγθε ζηήξημεο ηνπ θξάηνπο.
Σέηαρηον, ε επηζηξνθή ζηελ Αλάπηπμε απαηηεί πεξηζζόηεξνπο θαη όρη ιηγόηεξνπο πόξνπο
ζην Πξόγξακκα Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ. Ληγόηεξνπο θαη όρη πεξηζζόηεξνπο θόξνπο γηα ηηο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ πινύην θαη ζέζεηο
εξγαζίαο ζηελ ρώξα. Φζελόηεξε θαη όρη αθξηβόηεξε ελέξγεηα. Ταρύηεξνπο θαη όρη αξγνύο
ξπζκνύο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη δηαξζξσηηθώλ αιιαγώλ. Η θπβέξλεζε ζε απηνύο ηνπο
ηνκείο, από ην θαινθαίξη κέρξη θαη ζήκεξα, παξνπζηάδεη ζεκάδηα θόπσζεο αληί λα ηξέρεη
κε απνθαζηζηηθνύο θαη ηνικεξνύο ξπζκνύο. Ο πνδειάηεο όηαλ δελ παηάεη πεηάιη
θηλδπλεύεη λα πέζεη κόλνο ηνπ.
Σε θάζε πεξίπησζε, ν δξόκνο πνπ αθνινπζεί θπβέξλεζε παξά ηα ιάζε θαη ηηο παξαιείςεηο
ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζην ηέινο ηνπ 2014 ζηελ έμνδν ζηηο αγνξέο θαη άξα ζην πξώην
θαη απνθαζηζηηθό βήκα γηα ηελ απαγθίζηξσζε από ηελ κέγγελε ηνπ Μλεκνλίνπ.
Ο δξόκνο πνπ δείρλεη ε αληηπνιίηεπζε αληηζέησο είλαη αδηέμνδνο. Καη ζίγνπξα ζα
νδεγήζεη ζηελ κέγγελε ηνπ Μλεκνλίνπ ηεο Δξαρκήο. Επρή θαη ειπίδα όισλ καο είλαη
θπβέξλεζε θαη αληηπνιίηεπζε λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα θάλνπλ απηό
πνπ επηβάιιεη ε ηζηνξηθή ζηηγκή. Να κελ πάλε ρακέλεο νη ζπζίεο ησλ Ειιήλσλ θαη λα
θάλνπκε όηη πξέπεη γηα λα επηζηξέςεη ε Ειιάδα ζηελ Αλάπηπμε θαη ηηο Αγνξέο».
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