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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Με την παρουσία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Νίκου
Χριστοδουλάκη πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου του
ΣΕΒ, χθές 19.2.2003, στα Γραφεία του Συνδέσµου. Τον Υπουργό συνόδευαν ο
Υφυπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Απόστολος Φωτιάδης, ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου κ. Γιώργος Ζανιάς, ο Γενικός Γραµµατέας
Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Κώστας Θέος, και Σύµβουλοί του.
Στον χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος
καλωσόρισε τον Υπουργό στη Στέγη της Βιοµηχανίας και τον ευχαρίστησε που
δέχθηκε και πάλι να ενηµερώσει τα µέλη του Συνδέσµου, αναφέρθηκε δε στις
ανακοινώσεις που είχε κάνει ο Υπουργός ακριβώς πριν ένα χρόνο στο Γενικό
Συµβούλιο του ΣΕΒ και αφορούσαν θέµατα όπως η απελευθέρωση αγορών,
ρυθµιστικές αρχές, αποκρατικοποιήσεις, η Ελλάδα χρηµατοπιστωτικό κέντρο,
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, επιτάχυνση Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
αναπτυξιακός νόµος, προώθηση επιχειρηµατικότητας και η φορολογική
µεταρρύθµιση.
Στην οµιλία του µε θέµα «Η Οικονοµική Ανάπτυξη σε µια ∆ύσκολη ∆ιεθνή
Συγκυρία» ο Υπουργός Οικονοµίας και Οικονοµικών, αφού αναφέρθηκε στην
πρόσφατη πορεία της ελληνικής οικονοµίας, είπε ότι η Ελληνική είναι µία
δυναµικά αναπτυσσόµενη οικονοµία, µε νέες ευκαιρίες και προοπτικές. Σήµερα
-είπε ο κ. Χριστοδουλάκης- δεν κρινόµαστε µε το αν έχουµε πετύχει µία -έστω
και σηµαντική- βελτίωση. Κρινόµαστε σε σχέση µε τους Ευρωπαίους εταίρους
µας. Παρά τη δυσµενή εικόνα της παγκόσµιας οικονοµίας, η ελληνική
οικονοµία συνεχίζει την υψηλή αναπτυξιακή της τροχιά και τα επόµενα χρόνια.
Κατόπιν, αναφέρθηκε στην αρνητική χρονική συγκυρία για την παγκόσµια
οικονοµία και στο οικονοµικό περιβάλλον της Ε.Ε. σε σχέση µε τη διεθνή
συγκυρία, καθώς και στο µέλλον της ευρωπαϊκής ανάπτυξης. Ειδικά για την
ελληνική οικονοµία τόνισε ότι πίσω από την παρατηρούµενη δυναµικότητα της
βρίσκονται η συνέχιση της συνετής δηµοσιονοµικής πολιτικής, οι ισχυρές
επενδυτικές δαπάνες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, και οι ουσιαστικές
διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων, κεφαλαίου και εργασίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση -είπε ο Υπουργός- θα συνεχίσουµε, κρατώντας µία
σταθερή και συνετή οικονοµική πορεία σε µία τρικυµιώδη διεθνή συγκυρία.
Πρώτες προτεραιότητες η περαιτέρω αποκλιµάκωση του πληθωρισµού, η

συνέχιση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης και η στήριξη των υψηλών ρυθµών
ανάπτυξης.
Βασικοί άξονες αναφοράς θα είναι η Ανταγωνιστικότητα και η Απασχόληση.
Κατόπιν, αναφέρθηκε στην προσπάθεια επιτάχυνσης του ρυθµού αύξησης του
όγκου των συνολικών επενδύσεων και γενικότερα στην επενδυτική
δραστηριότητα
στην
Ελλάδα.
Προχωράµε, είπε, σε πολιτικές για την εξωστρέφεια των ελληνικών
επιχειρήσεων µε ένα νέο πλέγµα µέτρων. Ειδικότερα τόνισε ότι επιδιώκεται η
ταχύτερη αποπληρωµή του Β΄ Κ.Π.Σ. , δίδεται διαρκής προσοχή στην
ετοιµότητα για την υλοποίηση του Γ΄ Κ.Π.Σ. (το οποίο είναι πολύ µεγαλύτερο
από το προηγούµενο). Επιδιώκεται η ανάπτυξη της Ελλάδας ως
χρηµατοπιστωτικού κέντρου, και για την ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων
προωθείται νέα πολιτική για το ΕΛΚΕ µε τη µετατροπή του σε One Stop Shop.
Επιδιώκεται τόνισε η απλοποίηση διαδικασιών. Ειδικά για το θέµα αυτό έχει
συσταθεί Επιτροπή Γενικών Γραµµατέων, µε επικεφαλής τον Γενικό
Γραµµατέα
του
Υπουργείου
Οικονοµίας
και
Οικονοµικών.
Ταυτόχρονα µε τους στόχους αυτούς -είπε ο Υπουργός- η Κυβέρνηση
επιδιώκει τόσο την ανάδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης και του κοινωνικού
κράτους, όσο και τον θεσµικό εκσυγχρονισµό της οικονοµίας. Αναφέρθηκε
στην αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος του ΙΚΑ µε προοπτική
βιωσιµότητας για τα επόµενα 30 χρόνια και δηµιουργεί ήρεµο εργασιακό
κλίµα.
Ένα δείγµα επίσης τέτοιου εκσυγχρονισµού είναι η φορολογική µεταρρύθµιση,
που έχει ξεκινήσει µέσα στο 2002 και θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2003, και που
θα είναι προς όφελος των εργαζοµένων αλλά και των επιχειρήσεων.
Αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στη φορολογική µεταρρύθµιση, µίλησε για την
ισορροπηµένη δηµοσιονοµική διαχείριση και την αύξηση των επενδύσεων που
θα εξαρτηθούν από την πρόοδο στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Ειδικά για τις αποκρατικοποιήσεις είπε ότι έχει υλοποιηθεί το µεγαλύτερο
µέρος όσων είχαν προγραµµατισθεί και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση
στην Ε.Ε, στο ποσοστό εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ως προς το ΑΕΠ.
Εξάλλου

είπε

ότι

προγραµµατίζονται

οι

παρακάτω

ενέργειες:

Συνέχιση της επιτροπής διαβούλευσης για φορολογικά θέµατα, Θεσµός
φορολογικής διαιτησίας πριν από την προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια,
προσπάθεια για απλοποίηση και ταχύτερη καταβολή του ΦΠΑ των εξαγωγών,
η ολοκλήρωση σχετικού ν/σ για την ιδιωτική χρηµατοδότηση έργων.
Προγραµµατίζεται να αρχίσει ο διάλογος για τη διαµόρφωση του νέου
αναπτυξιακού νόµου, και ότι σύντοµα κατατίθεται στη Βουλή το Σχέδιο Νόµου
για
τη
συγχρηµατοδότηση
και
αυτοχρηµατοδότηση
έργων.

Κατόπιν µίλησε για τη Νέα Επιχειρηµατικότητα, την ανάδειξη και την ενίσχυση
της ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσω της διαµόρφωσης ενός
ισχυρού παραγωγικού ιστού, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης των αγορών. Αναµφισβήτητα είπε- βασική προϋπόθεση για την ισχυρή αναπτυξιακή δυναµική της χώρας
µας
αποτελεί
η
ιδιωτική
επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Τέλος, είπε ότι έχουν υλοποιηθεί µέσα στο 2002 ο εκσυγχρονισµός του
τρόπου λειτουργίας των αγορών και της δηµιουργίας του κατάλληλου
επενδυτικού κλίµατος µε την εισαγωγή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων,
το νέο πλαίσιο της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, τις κανονιστικές αρµοδιότητες
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Χρηµατιστηρίου µε την ταυτόχρονη
ιδιωτικοποίηση του Χρηµατιστηρίου, και την έκδοση εταιρικών οµολόγων για
τις επιχειρήσεις. Μίλησε επίσης για την απελευθέρωση των αγορών που
συνεχίζεται. Πηγή ανάπτυξης, τόνισε, πρόκειται να αποτελέσει και η ενίσχυση
της
επιχειρηµατικότητας
σε
συγκεκριµένους
κλάδους.
Και κατέληξε: Για τη σύγκλιση της Ελληνικής Οικονοµίας µε την Ευρωπαϊκή
΄Ενωση είναι συγκεκριµένος ο δρόµος που πρέπει να ακολουθήσουµε και από
όλους µας εξαρτάται µε πόσο ταχύ βηµατισµό θα προχωρήσουµε. Η
Κυβέρνηση αναζητάει τη δική σας συνεργασία, για µία κοινή πορεία προς την
µελλοντική ευηµερία της χώρας µας, ώστε ο ευρύτερος στόχος της ανάδειξης
της Ελλάδας ως µίας δυναµικής, ανταγωνιστικής και κοινωνικά δίκαιης
οικονοµίας, να γίνει πραγµατικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΕΒ και
τον Πρόεδρό του -είπε ο κ. Χριστοδουλάκης- για τη συµµετοχή του και την
ουσιαστική συµβολή του στον κοινωνικό διάλογο, ιδιαίτερα για τη φορολογική
αναµόρφωση.
Ακολούθησε συζήτηση, κατά την οποία τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου
έθεσαν στον Υπουργό σειρά ερωτηµάτων που αφορούσαν θέµατα
απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, επιστροφής εξαγωγών, ειδικού φόρου
κατανάλωσης
καυσίµων,
αναπτυξιακού
νόµου,
επιτοκίων,
ανταγωνιστικότητας, της Ελληνικής Οικονοµίας.

