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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Δήλωση Προέδρου Ε.Β.Ε.Π., κου Βασίλη Κορκίδη, για το εκλογικό αποτέλεσμα 

 

 
 

«Το στοίχημα της επόμενης μέρας να κερδηθεί από τη νέα Κυβέρνηση» 
  

«Το στοίχημα της επόμενης μέρας είναι η πολιτική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη σε βάθος 

τετραετίας. Τα συστατικά της επιτυχίας είναι πολλά, αλλά τα άμεσα είναι η σύνθεση της κυβέρνησης, οι 

στοχεύσεις και η επίτευξη των στόχων, ο συγχρονισμός λήψης αποφάσεων και εφαρμογής, οι σχέσεις σε 

ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό επίπεδο, τα σχέδια επί χάρτου και προγράμματος, αλλά και τα πρώτα σχέδια 

νόμου βάσει χρονοδιαγράμματος. Οι προσδοκίες της επιχειρηματικής κοινότητας είναι πολλές και, 

δικαιολογημένα, φθάνουν σε επίπεδα απαιτήσεων, ειδικά για την αποκλιμάκωση της υπερφορολόγησης 

και την αναγνώριση της συνέπειας. Αντιμέτωπη με πολλές παθογένειες της ελληνικής οικονομίας 

αναμένεται να βρεθεί η νέα κυβέρνηση, η οποία, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, θα πρέπει να δώσει άμεση 

και οριστική λύση σε όλα εκείνα τα προβλήματα που δημιουργούν ανάχωμα στην ανάπτυξη και τις 

επενδύσεις. Ο επιχειρηματικός κόσμος, μετά από 10 και πλέον χρόνια βαθιάς οικονομικής κρίσης, 

περιμένει διακαώς να παρθούν μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει αποστείλει ήδη στον νέο 

Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τις προτάσεις του για τη μείωση της γραφειοκρατίας, της 

παραοικονομίας, των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών και πολλών ακόμη μεταρρυθμίσεων που 

πρέπει να γίνουν, χωρίς να χαθεί καθόλου χρόνος, προκειμένου και η ελληνική οικονομία, αλλά και οι 

ελληνικές επιχειρήσεις, να ανακτήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ήρθε η ώρα να υλοποιηθούν 

γενναίες αλλαγές. Έχω την πεποίθηση ότι θα γίνει αντιληπτό από όλα τα μέλη της νέας κυβέρνησης ότι, η 

όποια ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, που θα συνεπάγεται και δημιουργία νέων και καλοπληρωμένων 

θέσεων απασχόλησης, θα έλθει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Με μοναδικό στόχο να επανέλθει η 

κανονικότητα σε όλη την κοινωνία, ευελπιστώ ότι οι προτάσεις μας θα εισακουστούν, προκειμένου, και 

στην πράξη, η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και να γίνει μια σύγχρονη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή χώρα. 

Συγχαρητήρια στους βουλευτές από όλα τα κόμματα που κέρδισαν τη μάχη του σταυρού και εύχομαι να 

κατανοήσουν ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε μία ισχυρή ελληνική κυβέρνηση, αλλά και μία υπεύθυνη 

αντιπολίτευση. Ήρθε η ώρα για σκληρή δουλειά που θα φέρει αποτελέσματα για όλους.» 
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