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Κυρίες & κύριοι,
Τα λίγα λόγια που θα θέλαµε να πούµε από πλευράς του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών αφορούν σε δύο άξονες: ο πρώτος σχετίζεται µε τον
ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο δεύτερος µε θέµατα οικονοµικής
πολιτικής.
Όσον αφορά στον ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος:
Μετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και την ανάληψη της ευθύνης για την
νοµισµατική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της
Ελλάδος αναλαµβάνει νέα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Η κατοχυρωµένη
θεσµική ανεξαρτησία της Τράπεζας, η σφαιρική εικόνα που µπορεί να έχει για
τις εγχώριες και τις διεθνείς εξελίξεις, η ποιότητα των αναλύσεων της και η
ιδιαίτερη βαρύτητα που έχουν οι επισηµάνσεις και οι προτάσεις της, καθιστούν
την Τράπεζα όχι µόνο πολύτιµο σύµβουλο των κυβερνήσεων, αλλά και
κεντρικό παράγοντα στη διαµόρφωση και εφαρµογή της οικονοµικής
πολιτικής.
Ο ΣΕΒ στηρίζει και επικροτεί τις δραστηριότητες της Τράπεζας, καθώς εκτιµά
ότι η λειτουργία της συµβάλει ουσιαστικά στη λήψη θετικών αποφάσεων
οικονοµικής πολιτικής και στην αποτροπή αρνητικών ρυθµίσεων. Και το
επέτυχε αυτό η Τράπεζα επειδή ακριβώς είναι ανεξάρτητη, γεγονός που της
επιτρέπει την αντικειµενική θεώρηση των οικονοµικών εξελίξεων. Η
ουσιαστική αυτή ανεξαρτησία, που συµπληρώνει τη θεσµική ανεξαρτησία,
πρέπει να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΣΕΒ
πιστεύει ότι η έξοδος της Τράπεζας της Ελλάδος από το Χρηµατιστήριο Αξιών
Αθηνών θα έχει ουσιαστική συµβολή.
Όσον αφορά, τώρα, στην οικονοµική πολιτική:
Οι επισηµάνσεις του κ. ∆ιοικητού για τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η
ελληνική οικονοµία µας βρίσκουν απολύτως σύµφωνους. Η διεύρυνση της Ε.Ε

ασφαλώς θέτει την ελληνική οικονοµία µέσα σε µια νέα προοπτική ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά ωστόσο διατηρούνται οι χρόνιες διαρθρωτικές
αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, οι οποίες αν δεν αντιµετωπισθούν τώρα
θα δυσχεράνουν την διατήρηση υψηλών ρυθµών ανόδου και µετά το τέλος
του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των Ολυµπιακών Αγώνων. Τα
προβλήµατα είναι γνωστά και επισηµαίνονται µε σαφήνεια στην Έκθεση του
∆ιοικητού:
·

Αδυναµία περιορισµού των δηµοσίων δαπανών και συνακόλουθα,
χαµηλοί ρυθµοί µείωσης του χρέους.

·

Αναποτελεσµατική λειτουργία του Κράτους και του ∆ηµόσιου Τοµέα
που δηµιουργεί προσκόµµατα στην ανάπτυξη.

·

Ακαµψίες στην αγορά εργασίας, οι οποίες µάλιστα επιτάθηκαν µετά
τις ρυθµίσεις του 2000, που προσέθεσαν απλώς κόστος, χωρίς θετικές
επιπτώσεις στην απασχόληση.

·

Καθυστερήσεις στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών και
στην ουσιαστική απελευθέρωση των αγορών.

·

Χαµηλή ανταγωνιστικότητα και υποχώρηση των εξαγωγών

·

Χαµηλός ρυθµός προσέλκυσης άµεσων ξένων επενδύσεων

·

Εµµονή του πληθωρισµού σε υψηλά επίπεδα σχετικά µε τους
εταίρους µας.

Για να αντιµετωπίσουµε όλα αυτά τα προβλήµατα χρειάζεται µια νέα
µεταρρυθµιστική ορµή στην οικονοµική πολιτική. Χρειάζονται σοβαρές και
δύσκολες αποφάσεις σε όλους τους τοµείς που υστερούν, µε ορίζοντα την
ελληνική οικονοµία του 2006 και µετά. Γιατί αν δεν προχωρήσουµε τώρα µε
αποφασιστικότητα, η εξασθένιση των παραγόντων που σήµερα τροφοδοτούν
την ανάπτυξη θα µας βρει µε µια οικονοµία αδύναµη, που δεν θα µπορεί να
αντιµετωπίσει τον αυξηµένο ανταγωνισµό της νέας µεγάλης ευρωπαϊκής
αγοράς.
Πιστεύουµε ότι η Έκθεση του ∆ιοικητού θα µας βοηθήσει όλους να
αντιληφθούµε πιο ξεκάθαρα τα κρίσιµα αυτά προβλήµατα του µέλλοντος και

να κινητοποιηθούµε µε πολύ µεγαλύτερη ταχύτητα και αποφασιστικότητα για
την επίλυσή τους σήµερα.
Ευχαριστώ.

