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Τρίτη 13 Μαΐου 2008 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Όπως και κάθε χρόνο, η Συνέλευση των Μελών του Συνδέσµου Επιχειρήσεων 

και Βιοµηχανιών, αποτελεί µια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για την πορεία 

της ελληνικής οικονοµίας και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε. Μια 

ευκαιρία να αναφερθούµε στους στόχους και τις προτεραιότητες της 

οικονοµικής πολιτικής για τα επόµενα χρόνια. Στον ρόλο του δηµόσιου και του 

ιδιωτικού τοµέα, στις διεθνείς οικονοµικές εξελίξεις και τον ρόλο της χώρας 

µας σε αυτές. 

 

Ο ΣΕΒ, ως υπεύθυνος κοινωνικός φορέας ασφαλώς επιτελεί σηµαντικό ρόλο 

στην κοινή προσπάθεια όλων των δηµιουργικών Ελλήνων για βελτίωση της 

οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας. Καταθέτει τις προτάσεις 

και τις απόψεις του. Συµµετέχει εποικοδοµητικά στον δηµόσιο διάλογο. 
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Προωθεί συµφωνίες µε τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους. Προωθεί τα 

συµφέροντα των µελών του. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Από το περασµένο καλοκαίρι, η παγκόσµια οικονοµία διέρχεται µια περίοδο 

διπλής δοκιµασίας. Από τη µια πλευρά, έχουµε την παγκόσµια 

χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία έχει οδηγήσει την οικονοµία των ΗΠΑ στην 

καλύτερη περίπτωση σε φάση επιβράδυνσης. Αλλά και στην Ευρώπη οι 

αναπτυξιακοί ρυθµοί έχουν µειωθεί. Από την άλλη πλευρά έχουµε την 

εκτίναξη των τιµών των πρώτων υλών, των καυσίµων και των τροφίµων, η 

οποία έχει οδηγήσει σε επιτάχυνση του διεθνούς πληθωρισµού. Η δεύτερη 

αυτή εξέλιξη δοκιµάζει –σε όλες τις χώρες- την κοινωνική συνοχή, καθώς 

πλήττει ιδιαίτερα τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώµατα. Η αντιµετώπιση της 

αύξησης του διεθνούς πληθωρισµού είναι για όλους µας µια από τις 

µεγαλύτερες προκλήσεις στους επόµενους µήνες. 

 

∆εν αποκλείεται οι δυσκολίες αυτές να αποδειχθούν συγκυριακές, όπως έχει 

συµβεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, κανείς από εµάς δεν 

δικαιούται να εφησυχάζει. Τα διεθνή οικονοµικά προβλήµατα είναι υπαρκτά 

και η εκδήλωσή τους οφείλεται σε σηµαντικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες 

που είχαν αναπτυχθεί στην παγκόσµια οικονοµία τα προηγούµενα χρόνια. 

 

Παρά τις δυσκολίες αυτές, υπάρχουν όµως και ευκαιρίες. Η παγκόσµια 

οικονοµία και το διεθνές εµπόριο προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται µε σηµαντικούς ρυθµούς. Στην ευρύτερη περιοχή µας –στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή- εκδηλώνεται µια ισχυρή 

αναπτυξιακή δυναµική. Υπάρχουν σηµαντικές επενδυτικές και εξαγωγικές 

ευκαιρίες, που στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της οικονοµίας µας, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις µπορούν και πρέπει να αξιοποιήσουν προς όφελος των ιδίων και 

της χώρας. 
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Η ελληνική οικονοµία έχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται µε 

αποτελεσµατικότητα και στις προκλήσεις, και στα προβλήµατα, και στις 

ευκαιρίες που διαµορφώνονται. 

 

Το µεταρρυθµιστικό µας πρόγραµµα που εφαρµόζεται τα τελευταία τέσσερα 

χρόνια ενισχύει τις αντοχές της ελληνικές οικονοµίας στα εισαγόµενα 

οικονοµικά προβλήµατα και θωρακίζει τον ρόλο της χώρας µας στο ευρωπαϊκό 

οικονοµικό γίγνεσθαι, και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή. 

 

• Ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, ακόµη και κάτω από το 

πρίσµα της διεθνούς επιβράδυνσης, αναµένεται να είναι διπλάσιος από 

τον µέσο όρο της Ευρωζώνης. Θα αναφερθώ σε στοιχεία µε βάση τις 

τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2008 και το 

2009, ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας προβλέπεται να 

διαµορφωθεί στο 3,4% και στο 3,3% αντίστοιχα, έναντι 1,7% και 

1,5% για την Ευρωζώνη. 

• Η ανεργία αναµένεται να υποχωρήσει ακόµη περισσότερο εντός του 

2008 και του 2009. Τον Φεβρουάριο φέτος η ανεργία ήταν στο 8% από 

9% τον Φεβρουάριο του 2007 και 11% τον Φεβρουάριο του 2004. 

• Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα από 7,4% του ΑΕΠ το 2004 µειώθηκε σε 

κάτω από 3% το 2006 και το 2007. Για φέτος και για το 2009, 

αναµένεται, µε βάση τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να 

µειωθεί σε 2% του ΑΕΠ. Το δηµόσιο χρέος, σύµφωνα πάλι µε τις 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από 99,4% του ΑΕΠ το 2003 

αποκλιµακώνεται στο 92,4% φέτος και περαιτέρω, στο 90,2% του ΑΕΠ 

το 2009. 

 

Θα ήθελα εδώ να κάνω µια παρένθεση. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή των 

τελευταίων χρόνων, σε αντίθεση µε άλλες προσπάθειες στο παρελθόν, 

συνοδεύτηκε και από ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη και από ενίσχυση του 

κοινωνικού ρόλου του κράτους.  Άλλωστε, η δηµοσιονοµική προσαρµογή δεν 

είναι αυτοσκοπός. Είναι ευρωπαϊκή µας υποχρέωση. Αλλά, κυρίως, είναι µέσο 
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για την εξυγίανση της οικονοµίας. Και έχει σηµασία, να τονίσω ότι παρά τη 

µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή των τελευταίων χρόνων, οι κοινωνικές 

µεταβιβάσεις αυξήθηκαν από το 15,6% του ΑΕΠ το 2004 στο 17,3% το 2007 

– ενώ προβλέπεται να αυξηθούν στο 17,9% του ΑΕΠ φέτος. Είναι µια αύξηση 

πάνω από 2 εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ. Είναι το ισοδύναµο 5 

δισεκατοµµυρίων ευρώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. ∆ιότι, τα τελευταία χρόνια 

η Κυβέρνηση έχει λάβει και λαµβάνει µέριµνα –πάντα στο µέτρο του εφικτού- 

για τους χαµηλόµισθους και τους χαµηλοσυνταξιούχους. Το ΕΚΑΣ αυξήθηκε 

στα 230 ευρώ και οι συντάξεις του ΟΓΑ στα 330 ευρώ. Η αύξηση από την 1η 

Ιανουαρίου 2008 είναι 18% και 19% αντίστοιχα. Έχουµε λάβει µέριµνα για 

τους ανέργους µε την αύξηση του κατώτατου επιδόµατος ανεργίας στα 404 

ευρώ. Έχουµε λάβει µέριµνα για τα χαµηλά και τα µεσαία εισοδήµατα µε την 

αύξηση του αφορολογήτου στα 12.000 ευρώ. Με τη σταδιακή µείωση των 

φορολογικών συντελεστών. Και µεριµνούµε για τη στήριξη των οικονοµικά 

ασθενέστερων συµπολιτών µας µε την ενεργοποίηση του Εθνικού Ταµείου για 

την Κοινωνική Συνοχή από το δεύτερο εξάµηνο φέτος. Ιδιαίτερα φέτος, που η 

έµφαση στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής έχει µεγαλύτερη σηµασία 

λόγω της δύσκολης διεθνούς οικονοµικής συγκυρίας που βιώνουµε.  

 

Όπως έχει ιδιαίτερη σηµασία και η έµφαση στην ενίσχυση της ανάπτυξης 

µέσω των µεταρρυθµίσεων που έχουν προωθηθεί και προωθούνται. 

 

∆εν είναι τυχαίο ότι οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ από 24,4% το 2004 

αυξήθηκαν στο 25,7% το 2007. Αυτό ισοδυναµεί µε πάνω από 3 

δισεκατοµµύρια ευρώ και είναι η 3η καλύτερη επίδοση µεταξύ των 15 χωρών 

της ευρωζώνης. Έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλιση µε τους εταίρους µας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας µας βρισκόταν στο 

81,3% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των «15». Το 2007 έφθασε 

στο 88,8%. Κατά 7,5 µονάδες υψηλότερα. Και η τάση αυτή συνεχίζεται φέτος 

και τα επόµενα χρόνια.  

 

Κυρίες και κύριοι, 
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Τα στοιχεία αυτά  αποδεικνύουν ότι η ελληνική οικονοµία έχει 

πραγµατοποιήσει και πραγµατοποιεί σηµαντική πρόοδο. Αποδεικνύουν επίσης 

ότι η Κυβέρνηση έχει συνεχώς ως πρώτη προτεραιότητα την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής. Αυτή άλλωστε είναι και η επιδίωξη του µεταρρυθµιστικού 

προγράµµατος που µε συνέπεια εφαρµόζουµε τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η 

ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. 

 

Είχα τα τελευταία χρόνια την ευκαιρία να περιγράψω αναλυτικά στις 

Συνελεύσεις σας το πλαίσιο της οικονοµικής µας πολιτικής. Από την πλευρά 

µας τηρούµε τις δεσµεύσεις µας χωρίς παρεκκλίσεις. Κάνουµε πράξη αυτά τα 

οποία εξαγγέλλουµε. Έχει όµως µεγάλη σηµασία για την πορεία της οικονοµίας 

και η ανταπόκριση των κοινωνικών εταίρων στο γενικότερο οικονοµικό πλαίσιο 

που δηµιουργεί µε τις πρωτοβουλίες της η Κυβέρνηση. 

 

Το λέω αυτό διότι εγείρεται για την ελληνική οικονοµία ένα µείζον ζήτηµα 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι 

αποκλειστικό θέµα της Κυβέρνησης. Είναι θέµα και των υπόλοιπων πολιτικών 

δυνάµεων. Είναι θέµα και των κοινωνικών εταίρων.  

 

Όταν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης αντιστρατεύονται λυσσωδώς κάθε 

µεταρρυθµιστική προσπάθεια που οδηγεί στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας. Όταν οι κοινωνικοί φορείς, αλλά ακόµη και οι 

επιχειρηµατικοί φορείς µε τις ενέργειές τους, δείχνουν να τα περιµένουν όλα 

από το Κράτος, η προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονοµίας µας δεν µπορεί να έχει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 

 

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε είναι ο 

πληθωρισµός. Επί πολλά χρόνια, ακόµη και µετά την είσοδο της Ελλάδας στην 

Ευρωζώνη, ο πληθωρισµός στη χώρα µας διατηρείται σε υψηλότερα επίπεδα 

από τον µέσο όρο πληθωρισµού των εταίρων µας. Αποτέλεσµα αυτού είναι σε 
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ορισµένες περιπτώσεις οι τιµές στην Ελλάδα να έχουν ξεπεράσει ακόµη το 

επίπεδο των τιµών σε πιο ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές οικονοµίες. 

 

Από την πλευρά της Κυβέρνησης, γίνονται µεγάλες και συνεχείς προσπάθειες. 

Αλλά πρέπει και οι επιχειρηµατικοί φορείς να συµβάλλουν µε τη σειρά τους 

στην ενίσχυση του ανταγωνισµού, στην αντιµετώπιση ολιγοπωλιακών 

καταστάσεων και στη συγκράτηση των αυξήσεων των τιµών. ∆εν έχει κανένα 

νόηµα να συµφωνούνται µισθολογικές αυξήσεις, και µετά να φαλκιδεύονται 

από την πλευρά κάποιων επιχειρήσεων και κάποιων κλάδων µε αντίστοιχες ή 

και µεγαλύτερες αυξήσεις των τιµών. 

 

Πρέπει, βεβαίως, να αναφέρω ότι παρά την αύξηση του διεθνούς 

πληθωρισµού, υπάρχουν ορισµένα ενθαρρυντικά στοιχεία. Παρά το 

υψηλότερο επίπεδο πληθωρισµού στην Ελλάδα, µετά τον Αύγουστο του 2007 

η αύξηση που σηµειώθηκε δεν ήταν από τις µεγαλύτερες στην ευρωζώνη. Η 

Ελλάδα συγκαταλέγεται στα 5 µέλη της ευρωζώνης µε τη χαµηλότερη αύξηση 

του πληθωρισµού µετά τον Αύγουστο του 2007. 

 

Ωστόσο, δεν δικαιολογείται κανένας εφησυχασµός. Και θα ήθελα να θυµίσω τη 

γνωστή ρήση: «Μη ρωτάτε τι µπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, αλλά τι 

µπορείτε να κάνετε εσείς για τη χώρα.» Η αντιµετώπιση της ακρίβειας και η 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι µόνο έργο της Κυβέρνησης. Είναι 

και δική σας ευθύνη. Πιστεύω ότι ως Σύνδεσµος µπορείτε και εσείς να 

βοηθήσετε στην αντιµετώπιση των πρακτικών εκείνων που διαµορφώνουν και 

συντηρούν ολιγοπωλιακές καταστάσεις και οδηγούν σε υπερβολικές αυξήσεις 

τιµών. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Εµείς από την πλευρά µας, στηρίζουµε την επιχειρηµατικότητα. Ενισχύουµε 

τον υγιή ανταγωνισµό. Κάνουµε µεγάλη προσπάθεια για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας µας και για την εξωστρέφεια της οικονοµίας. 
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Με τη Φορολογική Μεταρρύθµιση δηµιουργήσαµε και παγιώνουµε ένα 

ανταγωνιστικό φορολογικό σύστηµα. Ένα φορολογικό σύστηµα πιο απλό και 

πιο δίκαιο. Η φορολογική επιβάρυνση στην οικονοµία µας  (έµµεσοι φόροι, 

άµεσοι φόροι και πραγµατικές εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση) ως 

ποσοστό του ΑΕΠ το 2007 βρισκόταν στο 32% του ΑΕΠ. Η χώρα µας µαζί µε 

την Ιρλανδία απολαµβάνει τη χαµηλότερη φορολογική επιβάρυνση ως 

ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη που έχει µέσο όρο 40,4%. Υπενθυµίζω 

επίσης ότι στην Ελλάδα δεν φορολογούνται τα µερίσµατα και αυτό είναι ένα 

σηµαντικό τόσο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, όσο και για την 

προσέλκυση ξένων. 

 

Με τον Επενδυτικό Νόµο δώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας. Ιδιαίτερη έµφαση στην 

ανάπτυξη της Περιφέρειας. Συνολικά, στο πλαίσιο της πρώτης και της 

δεύτερης φάσης του Επενδυτικού Νόµου, έχουν εγκριθεί 4205 επενδυτικά 

σχέδια µε ύψος που ανέρχεται στα 9 δισεκατοµµύρια 400 εκατοµµύρια ευρώ. 

Τα σχέδια αυτά δηµιουργούν σχεδόν 22.500 νέες άµεσες θέσεις εργασίας, και 

πολύ περισσότερες έµµεσες. 

 

Με τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου Ιδιωτικού Τοµέα πραγµατοποιήσαµε µια 

ουσιαστική µεταρρύθµιση στην παραγωγή υποδοµών, µε στόχο την 

αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των κεφαλαίων του ιδιωτικού τοµέα. 

Υποδοµών απαραίτητων και για την οικονοµία και για την κοινωνία. Μέχρι 

σήµερα έχουν εγκριθεί 34 έργα µε ύψος 4 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ήδη 

βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνισµοί για τα πρώτα 9 έργα, ύψους 800 

εκατοµµυρίων ευρώ. Έως το τέλος του έτους ή στις αρχές του επόµενου, θα 

αρχίσουν να υπογράφονται οι πρώτες συµβάσεις για τα έργα. Έργα σε 

ολόκληρη τη χώρα. Σχολεία. Νοσοκοµεία. Κοινωνικές υποδοµές.  

 

Με την εξυγίανση των δοµών του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 

υπερδιπλασιάσαµε τον ρυθµό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων και 
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ολοκληρώνουµε υποδοµές µε καίρια σηµασία για τη µελλοντική πορεία του 

τόπου, αλλά και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Παράλληλα, µε το Εθνικό 

Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς που ξεκινά από εφέτος, αξιοποιούµε 

αποτελεσµατικά τα 24 δις ευρώ των κοινοτικών πόρων για την περίοδο έως το 

2013. Με το ΕΣΠΑ δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της Περιφέρειας. 

Το 80% των πόρων επενδύεται στην Περιφέρεια.  

 

Με την Ψηφιακή Στρατηγική που υλοποιούµε προχωρούµε στην τεχνολογική 

αναβάθµιση της χώρας ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες εξελίξεις και 

προωθούµε την ευρυζωνικότητα µε ταχείς ρυθµούς, καλύπτοντας µεγάλο 

µέρος του χάσµατος που µας χώριζε από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η 

ευρυζωνικότητα από το 0,1% που ήταν το 2004, σήµερα έχει ξεπεράσει το 

10%. Στο ίδιο πλαίσιο, ενσωµατώνουµε τις νέες τεχνολογίες στον δηµόσιο 

τοµέα, µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη µείωση της 

γραφειοκρατίας, τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις 

συναλλαγές τους. 

 

Με τη νέα εξαγωγική πολιτική επιδιώξαµε και καταφέραµε να µειώσουµε τα 

αντικίνητρα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας. Παράλληλα, µε την 

αναδιοργάνωση του ΟΠΕ ενισχύσαµε δυναµικά την προβολή της χώρας µας 

και των προϊόντων της στις µεγάλες αγορές του εξωτερικού. Και στις 

παραδοσιακές αγορές. Και στις νέες. 

 

Με την πολιτική των αποκρατικοποιήσεων δώσαµε ώθηση στον ανταγωνισµό 

στο τραπεζικό µας σύστηµα. Με τις αποκρατικοποιήσεις στις τράπεζες 

επιτύχαµε την αύξηση του ανταγωνισµού προς όφελος και των επιχειρήσεων 

και των πολιτών. Τώρα δίνουµε έµφαση στη δηµιουργία ανταγωνιστικών 

συνθηκών στα λιµάνια, τα αεροδρόµια, τις υπηρεσίες δικτύων.  

 

Θα ήθελα να σταθώ λίγο περισσότερο στις αποκρατικοποιήσεις. Γιατί τον 

καιρό αυτόν λέγονται και ακούγονται πολλά, που δυστυχώς όχι µόνο δεν 
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ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αλλά και που ως στόχο έχουν να 

παραπλανήσουν τον ελληνικό λαό. 

 

Στον ΟΤΕ, που βρίσκεται στο προσκήνιο αυτές τις ηµέρες, µε βάση το 

πρόγραµµά µας επιδιώκουµε τη σύναψη στρατηγικής συµµαχίας µε έναν 

σηµαντικό ευρωπαϊκό τηλεπικοινωνιακό οργανισµό. Για πολλούς λόγους, που 

είναι ήδη γνωστοί. Οικονοµικούς, τεχνολογικούς, στρατηγικούς. Ήδη οι 

συζητήσεις βρίσκονται πια σε πολύ προχωρηµένο στάδιο. Με τη συνεργασία 

αυτή επιδιώκουµε την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό του ΟΤΕ – όχι µόνο 

στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη γεωγραφική µας περιοχή – ενώ 

παράλληλα διασφαλίζονται και τα εθνικά και τα αµυντικά µας συµφέροντα. 

 

Στο πλαίσιο της πολιτικής µας για τις αποκρατικοποιήσεις προχωρά επίσης ο 

σχεδιασµός για την περαιτέρω συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην αξιοποίηση 

υποδοµών, όπως είναι τα λιµάνια και τα αεροδρόµια. Προωθούνται 

συνεργασίες και συµπράξεις, που συµβάλλουν στην αναβάθµιση των λιµανιών 

µας και ενδυναµώνουν το ρόλο της χώρας µας ως διαµετακοµιστικού κέντρου 

στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό είναι ένα µεγάλο «στοίχηµα» για τα αµέσως 

επόµενα χρόνια για τη χώρα µας. Γιατί, η αναβάθµιση των υποδοµών µας 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αξιοποίηση των στρατηγικών µας 

πλεονεκτηµάτων. Με την πολιτική µας ξαναβάζουµε την Ελλάδα στον διεθνή 

επενδυτικό χάρτη. 

 

Σήµερα, σε µια περίοδο διεθνούς οικονοµικής κρίσης, έρχονται στην Ελλάδα 

µεγάλες ξένες επενδύσεις. Αυτό δεν είναι τυχαίο. ∆εν είναι τυχαίο ότι ένας 

µεγάλος τηλεπικοινωνιακός οργανισµός, µε ισχυρή παρουσία όχι µόνο στην 

Ευρώπη, αλλά και στις ΗΠΑ, δείχνει ενδιαφέρον να επενδύσει στην Ελλάδα. 

∆εν είναι τυχαίο ότι µεγάλοι και έµπειροι διαχειριστές λιµένων δείχνουν 

ενδιαφέρον να επενδύσουν στη χώρα µας. Έρχονται, γιατί η Ελλάδα αποτελεί 

το οικονοµικό και επιχειρηµατικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Έρχονται, γιατί η Ελλάδα αποτελεί το «ορµητήριο» για τις αγορές της 
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Ανατολικής Μεσογείου. Έρχονται, γιατί έχουν εµπιστοσύνη στις προοπτικές 

της ελληνικής οικονοµίας. 

 

Στα θέµατα αυτά θεωρώ ανεξήγητη τη στάση της Αξιωµατικής 

Αντιπολίτευσης. Μια στάση φοβική, εσωστρεφή και αναντίστοιχη µε τα διεθνή 

δεδοµένα. Αν διαφωνούν µε κάποιες επιλογές µας, µπορούν να συµβάλλουν 

µε εποικοδοµητικές προτάσεις. Αν έχουν να προτείνουν κάτι χρήσιµο, εµείς 

είµαστε έτοιµοι να το υιοθετήσουµε. Όµως, αντί αυτών, η Αξιωµατική 

Αντιπολίτευση επιλέγει δυστυχώς τον δρόµο της µεµψιµοιρίας, της στείρας 

άρνησης, ακόµη και των απειλών κατά των ξένων επενδυτών. Οι πρακτικές 

αυτές ανήκουν σε άλλες εποχές. Άλλωστε, τις  καταψήφισε πολύ πρόσφατα 

και ο ελληνικός λαός. Και δυστυχώς εκθέτουν όχι µόνο αυτούς που τις 

ακολουθούν αλλά και την ίδια την Ελλάδα. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Με το µεταρρυθµιστικό µας πρόγραµµα, η Ελλάδα εξελίσσεται σήµερα στο 

οικονοµικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης – στην πύλη της περιοχής 

µας προς τον υπόλοιπο κόσµο. Οι ελληνικές επενδύσεις στην ευρύτερη 

περιοχή ξεπερνούν τα 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Συµβάλλουν στην ανάπτυξη 

όχι µόνο της Ελλάδας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι τράπεζές µας 

έχουν ξεπεράσει προ πολλού στα σύνορα της χώρας µας και αναπτύσσονται 

µε εντυπωσιακούς ρυθµούς στις νέες αγορές, ενώ διευρύνουν τους ορίζοντές 

τους και προς την Ανατολική Μεσόγειο. Το ίδιο συµβαίνει και µε πολλές άλλες 

δυναµικές επιχειρήσεις. Η έντονη δυναµική που υπάρχει στην ευρύτερη 

περιοχή µας, δηµιουργεί µεγάλες ευκαιρίες για τη χώρα µας. Μεγάλες 

ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις. Νέες δυνατότητες για όλους τους πολίτες. Στο 

πλαίσιο αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία να προσαρµοζόµαστε όλοι στις εξελίξεις. 

Να ξεπερνούµε τις αγκυλώσεις του χθες. Να διαβλέπουµε τις νέες τάσεις που 

δηµιουργούνται. 

 



 11

Παρά τη µεγάλη πρόοδο που έχουµε κάνει, γνωρίζουµε όλοι καλά ότι 

βρισκόµαστε ακόµη στη µέση του δρόµου. Γνωρίζουµε όλοι µας καλά ότι η 

ελληνική οικονοµία έχει ακόµη µεγάλα αναξιοποίητα αναπτυξιακά αποθέµατα. 

Μεγάλα πλεονεκτήµατα που µπορεί να αξιοποιήσει προς όφελος της 

οικονοµίας και της κοινωνίας. Και γνωρίζουµε εξίσου καλά, ότι πολλά 

προβλήµατα εξακολουθούν να υφίστανται. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Γνωρίζουµε όλοι καλά ότι έχουµε ακόµη µπροστά µας πολλές και µεγάλες 

προκλήσεις. Οι µεγαλύτερες από αυτές είναι η εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης και η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα. 

 

Παρά τις µεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει, ο δηµόσιος τοµέας δεν έχει 

καταφέρει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης ελληνικής 

οικονοµίας, της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης, του κάθε πολίτη. Η 

γραφειοκρατία και οι δυσκαµψίες που τον χαρακτηρίζουν λειτουργούν 

ανασταλτικά στην πρόοδο των επιχειρήσεων και των πολιτών. Περιορίζουν 

την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Επιδρούν αρνητικά στην 

καθηµερινότητα των πολιτών. Για εµάς αυτό είναι το επόµενο µεγάλο 

στοίχηµα. Να αποκτήσουµε έναν σύγχρονο και αποτελεσµατικό δηµόσιο 

τοµέα. Και αυτόν τον στόχο θα τον πραγµατοποιήσουµε. Με την ίδια 

αποφασιστικότητα που αντιµετωπίσαµε τις µεγάλες προκλήσεις που 

συναντήσαµε όλα αυτά τα χρόνια. Με την ίδια αποφασιστικότητα που 

αντιµετωπίσαµε τα προβλήµατα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µε 

την ψήφιση του πρόσφατου Νόµου. Βασικός µας στόχος είναι να βελτιωθούν 

οι υπηρεσίες του κράτους προς τους πολίτες και να εξυγιανθούν οι ∆ηµόσιες 

Επιχειρήσεις. Να υπάρχει διαφάνεια στους δηµόσιους οργανισµούς - στα 

νοσοκοµεία, στα ασφαλιστικά ταµεία και στους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Με κανόνες που θα είναι υποχρεωµένοι να σέβονται για την 

κατάρτιση αξιόπιστων προϋπολογισµών και ισολογισµών αλλά και µε τον 
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αυστηρό έλεγχο των οικονοµικών τους καταστάσεων. Μέσα σε ένα πλαίσιο 

πλήρους διαφάνειας. 

 

Παράλληλα, η εµβάθυνση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, που είναι όπως είπα 

µια από τις πιο σηµαντικές προκλήσεις που θα αντιµετωπίσει η οικονοµία µας 

στο επόµενο διάστηµα, θα ανοίξει νέους δρόµους για την ελληνική κοινωνία 

και την ελληνική οικονοµία την επόµενη δεκαετία. Στόχος µας είναι να 

επιτύχουµε το συντοµότερο δυνατόν ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς. 

Γνωρίζουµε καλά ότι αυτό δεν είναι εύκολο. Ειδικά υπό το πρίσµα της 

δυσµενούς διεθνούς συγκυρίας. Όµως, πρέπει να παλέψουµε για να το 

καταφέρουµε. Γιατί όταν παγιωθεί η δηµοσιονοµική εξυγίανση θα διαθέτει ο 

προϋπολογισµός σηµαντικά περισσότερους πόρους για στοχευµένες πολιτικές. 

Σηµαντικά περισσότερους πόρους για την κοινωνική συνοχή. Για την παιδεία, 

για το περιβάλλον και τη δυναµική ανάπτυξη της οικονοµίας. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Η Κυβέρνηση ανταποκρίνεται µε ευθύνη απέναντι στις απαιτήσεις των πολιτών 

και των επιχειρήσεων. Η πολιτική µας είναι µια πραγµατική πολιτική αλλαγών 

και µεταρρυθµίσεων. Η πορεία της οικονοµίας µας είναι ικανοποιητική. Αλλά 

βεβαίως µπορεί να γίνει καλύτερη. Ξέρουµε ότι έχουµε πολλά περισσότερα να 

κάνουµε. Γνωρίζουµε τις προκλήσεις. Γνωρίζουµε τα προβλήµατα. ∆εν 

ωραιοποιούµε καταστάσεις. ∆εν παραγνωρίζουµε τις δυσκολίες. Με 

υπευθυνότητα και µε συνέπεια λέµε την αλήθεια στους πολίτες. Αλλάζουµε τα 

πράγµατα µε ρεαλιστικές πολιτικές – µε τις πολιτικές που χρειάζεται ο τόπος. 

Και είµαστε αποφασισµένοι να προχωρήσουµε. Γιατί αυτό επιτάσσει το 

καθήκον µας. Γιατί αυτό ζήτησαν από εµάς οι πολίτες στις εκλογές του 

περασµένου Σεπτεµβρίου. Γιατί αυτό υπαγορεύει η συνείδησή µας. 

 

Στην µεγάλη αυτή εθνική προσπάθεια θέλουµε δίπλα µας όλους τους Έλληνες. 

Σας θέλουµε δίπλα µας και ως επιχειρήσεις και ως πολίτες. Αγωνισθείτε και 

εσείς µαζί µας στο µερίδιο που αναλογεί στον καθένα. Με τις ιδέες σας, µε τις 
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προτάσεις σας και µε τις πρωτοβουλίες σας για τους κοινούς µας στόχους. Για 

µια δυναµική οικονοµία. Για µια δίκαιη κοινωνία. Για µια Ελλάδα δυναµική και 

σύγχρονη. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. 

 

 

 

 

 


