CP Concordia dezaprobă atacul asupra sectorului privat din recentele declarații politice

București, 18 decembrie 2018 – Confederația Patronală “Concordia” (CPC), ale cărei federații
patronale numără unii dintre cei mai mari angajatori din țară, respinge acuzațiile tendențioase
lansate recent în spațiul public la adresa mediului de afaceri din România, declarații
îngrijorătoare și hazardate, în care retorica politicianistă a luat locul argumentelor economice
și dovezilor statistice.
Guvernului i s-a cerut să intervină de urgenţă în domenii strategice precum energie, gaze sau
comerț, sub suspiciunea că se intenționează declanşarea unor noi creşteri de preţuri. Au fost
vizate cu precădere multinaționalele din energie, dar și companiile din sectorul retail, sistemul
bancar și telecomunicații, care au fost acuzate că “scot banii din România” prin eludarea taxării.
Afirmațiile grave despre investitorii privați, tratați în grup, ca o tagmă răufăcătoare, sunt
nefondate și creează un precedent periculos, determină o stare generală de neîncredere la
nivelul angajaților și de lipsă de predictibilitate la nivelul angajatorilor.
Facem apel la responsabilitate și decență în declarații și acțiuni, din partea decidenților și a celor
aflați în funcții publice și la încetarea discriminării companiilor în funcție de angajatori români
sau străini, în funcție de domeniu de activitate sau de număr de angajați.
Este un fapt demonstrat că sectorul privat este cel mai important contributor la bugetul de stat,
iar prin eficiența investițiilor și prin valoarea adăugată la dezvoltarea capitalului uman, a pus
România pe harta globală a investițiilor.
Considerăm că această abordare în forță, fără argumente și iresponsabilă creează un precedent
periculos pentru democrația românească, fiind o încercare de stigmatizare a sectorului privat,
ce ar putea avea implicații negative considerabile la nivelul mediului de afaceri și al imaginii
României, nu doar pe termen scurt, ci și pe termen mediu și lung.
Asemenea derapaje afectează încrederea partenerilor externi în capacitatea României de a
reacționa lucid și de a-și exercita rolul de coordonator regional în momente-cheie, precum este
cel al Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, în 2019.
În calitate de organizație reprezentativă a mediului de afaceri, CPC își reafirmă disponibilitatea
de dialog și cooperare cu autoritățile și cu toți partenerii de dialog social, pentru a identifica
acele soluții economice și legislative care să asigure dezvoltarea sustenabilă a României, întrun climat de normalitate politică și echilibru social.
Confederația Patronală Concordia (CPC) este confederația patronală reprezentativă pentru mediul de afaceri,
înființată în 2007, reunind cele mai puternice federații sectoriale din economia românească și cuprinzând 7
din primele 10 companii după numărul de angajați și cifra de afaceri. CPC își asumă misiunea reprezentării
echidistante a intereselor membrilor săi, companii cu capital românesc și străin, având o perspectivă diversă
și relevantă asupra realităților economice și sociale.
Fiind singura confederație patronală românească afiliată la IOE - International Organization of Employers
http://www.ioe-emp.org/ , și BusinessEurope https://www.businesseurope.eu/, CPC colaborează permanent
cu partenerii săi europeni și promovează activ respectarea libertății economice și responsabilității sociale, a
bunei guvernanțe și predictibilității cadrului investițional. Mai multe detalii despre CPC pot fi regăsite pe
website-ul acesteia: http://www.confederatia-concordia.ro/ .

