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ΤΜΒΙΒΑΜΟ ΚΑΙ ΟΥΙ ΡΗΞΗ
Έθθιεζε ινγηθήο θαη επζύλεο, όπσο ραξαθηεξηζηηθά είπε, απεύζπλε πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη
ηελ αληηπνιίηεπζε ν πρόεδρος ηης ΚΕΕ και ηοσ ΕΒΕΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος από ην
βήκα ηνπ πλεδξίνπ ATHENS INVESTMENT FORUM: Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ
ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΩΝ ΣΗ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» λα ζηεξίμνπλ έλαλ έληηκν
ζπκβηβαζκό κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο.
Ο θ. Μίραινο ηόληζε όηη νη εθπξόζσπνη ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο θαηαλννύκε
απόιπηα ηελ αλάγθε λα ζπλερηζηνύλ θαη λα πξνρσξήζνπλ νη δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε
ρώξα καο. Δίκαζηε, άιισζηε, απηνί πνπ από ηελ αξρή ηεο θξίζεο εθθξάδνπκε ην αίηεκα γηα
πνιηηηθέο πνπ εληζρύνπλ ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηεο εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
Εεηνύκε, όκσο, ηαπηόρξνλα θαη από ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο καο θαη ηα ζεζκηθά ηνπο όξγαλα
λα αληηκεησπίζνπλ νξζνινγηθόηεξα ηελ ειιεληθή θξίζε, πξνηείλνληαο εθηθηέο θαη ξεαιηζηηθέο
ιύζεηο. Λύζεηο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ζπλζεθώλ ζηαζεξόηεηαο θαη αλάπηπμεο,
όρη κόλν γηα ηελ Διιάδα αιιά θαη ζηελ επξσδώλε ζπλνιηθά. Γηόηη κέρξη ζήκεξα, παξ’ όηη ε
Διιάδα ππέζηε ζσξεπηηθή κείσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο θαηά 25% ε Διιάδα παξακέλεη ζην ρείινο ηνπ
γθξεκνύ. Ζ αλάπηπμε δελ έρεη επηζηξέςεη θαη ε θνηλσληθή ζπλνρή έρεη ππνλνκεπηεί.
Ζ θπβέξλεζε έιαβε ηελ ιατθή εληνιή γηα λα δηαπξαγκαηεπηεί ζθιεξά κε ηνπο εηαίξνπο καο θαη
λα αιιάμεη ην κείγκα ηεο αθνινπζνπκέλεο πνιηηηθήο. Να πξνσζήζεη κέηξα θαη πνιηηηθέο κε
ζεηηθό πξόζεκν γηα ην πιεόλαζκα, ηελ αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.
Οη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ζηεξίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα απηή. Καη απαηηνύλ κηα λέα έληηκε
ζπκθσλία κε ηνπο εηαίξνπο καο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Απαηηνύλ όκσο έλαλ ζπκβηβαζκό επ΄
σθειεία όισλ ησλ πιεπξώλ θαη όρη ξήμε.
ήκεξα νη ζπλζήθεο γηα λέα έληηκε ζπκθσλία αζθαιώο θαη είλαη πνιύ θαιύηεξεο από ην
πξόζθαην παξειζόλ. ήκεξα κηιάκε γηα κέηξα ύςνπο 2-3 δηο €, ηα νπνία δελ έρνπλ θακία ζρέζε
νύηε κε ηελ πξνζαξκνγή ύςνπο 35 δηο € πνπ έρεη γίλεη ή νύηε κε ηα κέηξα ύςνπο 8 δηο € πνπ
ρξεηάζηεθε λα ιάβεη ε πξνεγνύκελε θπβέξλεζε ην 2012.
Σα νθέιε από έλα έληηκν ζπκβηβαζκό ζα είλαη ζεκαληηθά.
Ζ Διιάδα ζα εμαζθαιίζεη ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο γηα ηα επόκελα 2-3 ρξόληα. Θα κπνξέζεη λα
εληαρζεί ζην πξόγξακκα πνζνηηθήο ραιάξσζεο από ην παθέην Νηξάγθη. Θα κπνξέζεη λα
αληιήζεη επηπιένλ αλαπηπμηαθά θεθάιαηα από ην Παθέην Γηνύλγθεξ. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζα
θηλεζεί ζε έλα πνιύ επλντθόηεξν πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηελ ηειεπηαία 6εηία.
Αληίζεηα νη ζπλέπεηεο από κηα ξήμε ζα είλαη επώδπλεο.
Ζ αζθπμία ζα νδεγήζεη ζην ζάλαην ρηιηάδεο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ αλεξγία ρηιηάδεο
εξγαδόκελνπο.

Σν 80% ησλ ειιήλσλ ζα δήζεη θάησ από ηα όξηα ηεο θηώρεηαο.
Οη έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ θαη νη ειιείςεηο ζε βαζηθά είδε, θαύζηκα θαη θάξκαθα ζα
κπνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο.
Κάλσ έθθιεζε ινγηθήο θαη επζύλεο. Γελ ππάξρεη άιινο ρξόλνο. Καιώ ηελ θπβέξλεζε αιιά θαη
ηελ αληηπνιίηεπζε λα ζηεξίμνπλ έλαλ έληηκν ζπκβηβαζκό κε ηνπο εηαίξνπο καο. Να αλνίμνπλ
επηηέινπο κε ηηο πξάμεηο ηνπο κηα λέα ζειίδα αλάπηπμεο θαη ζηαζεξόηεηαο γηα ηελ ρώξα. Με
κέηξα θαη πνιηηηθέο κε ζεηηθό πξόζεκν γηα ην πιεόλαζκα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή. Καη αζθαιώο όρη κε κέηξα γηα ηελ παιηλόξζσζε ηνπ ζπάηαινπ θαη πειαηεηαθνύ
θξάηνπο πνπ νλεηξεύνληαη κεξηθνί λα πξνσζήζνπλ.

