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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και ηοσ ΔΒΔΑ, κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, με αθορμή ηην
καηάθεζη ζηη Βουλή ηου προζχεδίου προϋπολογιζμού ηου 2014, προέβη ζηην
ακόλουθη δήλωζη:
«Γηα λα πινπνηεζνύλ νη αηζηόδνμεο πξνβιέςεηο ηνπ πξνζρεδίνπ πξνϋπνινγηζκνύ
γηα ην 2014, ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην εθαξκνδόκελν κείγκα
πνιηηηθήο, θάηη πνπ δπζηπρώο δε δηαθαίλεηαη - ην αληίζεην κάιηζηα - από ην
πεξηερόκελό ηνπ. Γηα λα ππάξμεη δηεύξπλζε ηνπ πξσηνγελνύο πιενλάζκαηνο,
επηζηξνθή ζε ζεηηθνύο ξπζκνύο κεηαβνιήο ηνπ ΑΕΠ θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο,
απαηηνύληαη άκεζεο θαη απνθαζηζηηθέο θηλήζεηο ζε ηξία επίπεδα.
Πξώηνλ, ζηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο γηα ηδηώηεο θαη επηρεηξήζεηο. Η
αύμεζε ησλ εζόδσλ ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί απνθιεηζηηθά ζηελ
αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ θνξνεηζπξαθηηθνύ κεραληζκνύ θαη ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Η θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο, ε
παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αύμεζε ησλ ζπλαιιαγώλ κε πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο
θάξηεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαπζίκσλ, κε ελεξγνπνίεζε ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθώλ Σπζηεκάησλ, είλαη κέηξα πνπ πξέπεη λα
πεξάζνπλ από ηα ιόγηα ζηηο πξάμεηο.
Δεύηεξνλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη ζηε δηαζθάιηζε επαξθώλ πόξσλ γηα
ηε ρξεκαηνδόηεζε επελδύζεσλ. Η επηζηξνθή ζε ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο
είλαη ζηόρνο πνπ δύζθνια ζα επηηεπρζεί όζν ε ξνή πηζηώζεσλ πξνο ηελ
πξαγκαηηθή νηθνλνκία είλαη αλύπαξθηε θαη ηα πξαγκαηηθά επηηόθηα πξνο
επηρεηξήζεηο θαη ηδηώηεο βξίζθνληαη ζην πςειόηεξν ζεκείν από ηελ έληαμε ηεο
Ειιάδαο ζηελ επξσδώλε. Γηα ηνλ ίδην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη
κεγαιύηεξε αύμεζε ησλ πόξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ.
Τξίηνλ, ζηελ επηηάρπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ζηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ
πνιηηηθώλ. Η αλαβάζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο, ε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ
πεξηβάιινληνο, ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηηο αγνξέο, ώζηε λα κεησζνύλ νη
ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο, δελ είλαη απιώο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην
κλεκόλην. Είλαη αλαγθαία πξναπαηηνύκελα γηα ηελ αλάηαμε ηεο Ειιεληθήο
Οηθνλνκίαο, ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο, ηε ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ
επηπέδνπ ησλ πνιηηώλ.
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Η Ειιάδα πξάγκαηη έρεη θάλεη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα θαη έρεη πεηύρεη αξθεηά,
ράξε ζηηο ζπζίεο ηνπ Ειιεληθνύ ιανύ. Οη ζπζίεο απηέο πξέπεη, ηώξα, λα
απνθηήζνπλ αληίθξηζκα, κέζα από ηελ απνηειεζκαηηθή πξνώζεζε ησλ
θαηάιιεισλ πνιηηηθώλ. Μόλν έηζη ζα κπνξέζεη λα εδξαησζεί έλα θιίκα
αηζηνδνμίαο γηα ηελ επόκελε κέξα».
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