ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Embargo: ώρα 19.30
14 Μαΐου 2003
Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης απηύθυνε το ακόλουθο µήνυµα
προς την ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών:
«Κυρίες και κύριοι,
Με µεγάλη ευχαρίστηση απευθύνω και φέτος µήνυµα στην ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών. Ιδιαίτερα φέτος, που
είναι και µια σηµαντική χρονιά για τη χώρα µας, για τη µακροχρόνια
προοπτική της και για την οικονοµία της.
Πριν από ένα περίπου µήνα υπογράφηκε στην Αθήνα η Πράξη για την
προσχώρηση των δέκα νέων χωρών στην Ε.Ε. Αισθανόµαστε ιδιαίτερη χαρά
γιατί µεταξύ των δέκα αυτών χωρών είναι και η Κύπρος. Αισθανόµαστε,
όµως, και λύπη που η αδιαλλαξία της τουρκοκυπριακής ηγεσίας και η
διστακτικότητα της Άγκυρας δεν επέτρεψαν την επίλυση του πολιτικού
προβλήµατος. Ελπίζουµε µέχρι το Μάιο του 2004 και µε βάση το σχέδιο
Αννάν να προχωρήσουµε στην οριστική επίλυση του προβλήµατος
ώστε και οι Τουρκοκύπριοι να δρέψουν τα οφέλη από τη συµµετοχή της
Κύπρου στην Ε.Ε.
Η ∆ιεύρυνση της Ε.Ε. έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονοµική σηµασία για
την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αλλά και για την Ελλάδα.
Αποκτούµε µια «νέα γειτονιά». Αυτό σηµαίνει όχι µόνο µεγαλύτερη αγορά για
τα προϊόντα µας, αλλά και οικονοµική επανασύνδεση µε τις γειτονικές µας
χώρες και φυσική γεωγραφική σύνδεση µε την Ε.Ε. Ανοίγονται νέοι
επενδυτικοί ορίζοντες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και νέες
προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µας, καθώς και νέα
δεδοµένα στην εγχώρια αγορά εργασίας.
Η ∆ιεύρυνση µας πιέζει ακόµα περισσότερο να ακολουθήσουµε τις πολιτικές
εκείνες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας, αλλά και
την προσφορά ποιοτικών θέσεων εργασίας στον Ελλαδικό χώρο. Μέχρι
σήµερα συγκρίναµε τον εαυτό µας µε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, που
βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, έχουν µικρότερη
παραοικονοµία και µεγαλύτερη προϊστορία ευµάρειας και δηµιουργίας. Στο
εξής, στον αγώνα της σύγκλισης µπαίνουν νέες χώρες, που ξεκινούν από
χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο σε σχέση µε το δικό µας και που µας
ανταγωνίζονται σε διαφορετικούς τοµείς απ’ ότι οι περισσότερο ανεπτυγµένες
χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.
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Γι’ αυτό και στη διάρκεια της σηµερινής Προεδρίας µας στην Ε.Ε.
αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία στην προώθηση των πολιτικών της
«∆ιαδικασίας της Λισσαβόνας», για τη µεταρρύθµιση της Ευρωπαϊκής
οικονοµίας,
για
την
ενίσχυση
της
ανταγωνιστικότητας,
της
επιχειρηµατικότητας, της απασχόλησης, ευρύτερα της οικονοµίας της
γνώσης. Στόχοι ζωτικοί για την πορεία της Ένωσης και των πολιτών της
µέχρι το 2010. Στόχοι ιδιαίτερα ζωτικοί και για µας τους Έλληνες.
Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης καθορίζονται από το τι επιβάλλει το
συµφέρον της χώρας. Κυρίαρχη υποχρέωση της Ελλάδας αυτή την περίοδο
είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπλήρωση αυτής της
υποχρέωσης αναβαθµίζει το κύρος της χώρας και αυξάνει τις δυνατότητές
της. Η Προεδρία και η κατοχύρωση των εθνικών µας συµφερόντων παράγουν
αποτελέσµατα που καθορίζουν την οικονοµική προοπτική της χώρας, την
ευµάρεια των πολιτών και όχι οι διαµάχες επιχειρηµατιών, όπως
εµφανίζονται στα ΜΜΕ το τελευταίο διάστηµα.
Η Κυβέρνηση, τρία χρόνια µετά τη Λισσαβόνα και ένα περίπου χρόνο πριν
τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων - τη µεγαλύτερη τεχνική και
οργανωτική πρόκληση που ανέλαβε ποτέ η Ελλάδα - παραµένει
προσηλωµένη στους στόχους για την επίτευξη της πραγµατικής και της
κοινωνικής σύγκλισης.
Εµείς πιστεύουµε και το αποδεικνύουµε καθηµερινά ότι µπορούµε να
υλοποιήσουµε τους στόχους αυτούς µέσα σε ένα κλίµα κοινωνικής
συναίνεσης, µακριά από µονόπλευρες ενέργειες που δυναµιτίζουν την
κοινωνική ειρήνη, µε διάλογο, µε επιχειρήµατα, µε σχέδιο, µε πρόγραµµα.
Συνταγές πλήρους απορρύθµισης σε οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες
δεν µπορούν να εισαχθούν δογµατικά γιατί η πείρα έδειξε ότι τελικά οδηγούν
στην οικονοµική τελµάτωση και την κοινωνική οπισθοδρόµηση.
Η πολιτική µας για την οικονοµία και την ανταγωνιστικότητα επικεντρώνεται
σε 4 κύριους άξονες.
¾ ΑΞΟΝΑΣ 1: Το µακροοικονοµικό περιβάλλον
Τα τελευταία χρόνια έχουµε εργαστεί συστηµατικά να διαµορφώσουµε ένα
σταθερό µακροοικονοµικό περιβάλλον. Η µακροοικονοµική πολιτική που
ακολουθήσαµε µας οδήγησε στον στόχο, την ΟΝΕ, διασφαλίζοντας την
ελληνική οικονοµία από πολλές διαταραχές που είχαν ως αφετηρία τον
χρηµατοοικονοµικό χώρο. Εξακολουθούµε να επιµένουµε στην αυστηρή
δηµοσιονοµική πολιτική, όπως περιγράφεται στους στόχους του
Προγράµµατος για την Ανάπτυξη και Σταθερότητα. Αυτή η πολιτική
εξακολουθεί να αποτελεί και σήµερα αναγκαία συνθήκη για την
ανάπτυξη.
¾ ΑΞΟΝΑΣ 2: Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
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Μετά την ένταξη στην ΟΝΕ αλλά και ενόψει της ∆ιεύρυνσης της ΕΕ, η
ανανέωση και ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας µας
προϋποθέτει παρεµβάσεις στο χώρο της µικροοικονοµίας. Στόχος µας είναι
η αποτελεσµατικότερη λειτουργία της οικονοµίας. Το κράτος δεν πρόκειται
να επιχειρήσει να υποκαταστήσει στο µέλλον τους ιδιώτες, αναλαµβάνοντας
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.
Υλοποιούµε απρόσκοπτα το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων και
µετοχοποιήσεων. ∆ίνουµε προτεραιότητα στην απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας, την ανάπτυξη υποδοµών, δικτύων πληροφόρησης των
επιχειρήσεων και το ηλεκτρονικό εµπόριο.
Οι παρεµβάσεις µας στην αγορά εργασίας έχουν ως στόχο την προσαρµογή
στα νέα δεδοµένα της κοινωνίας της πληροφορίας και στις νέες παραγωγικές
σχέσεις. Μόνον έτσι θα επιτευχθεί και ο στόχος για την δηµιουργία νέων
ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Η στρατηγική µας για το ασφαλιστικό συνίσταται στην εµπέδωση του
αισθήµατος εµπιστοσύνης στο σύστηµα και στο µέλλον των συντάξεων. Η
κατεύθυνση της γενικής πολιτικής συντάξεων είναι η εξής: Να
περιορισθούν σταδιακά «αδικαιολόγητες» διαφοροποιήσεις και να
ανατραπούν οι απόψεις ότι οι συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις είναι προϊόντα
πελατειακών συνδιαλλαγών και, συνεπώς, εν τέλει αυθαίρετες.
Με τη φορολογική µεταρρύθµιση, διαµορφώνουµε ένα ριζικά διαφορετικό
φορολογικό σύστηµα τα οφέλη του οποίου υπέρ της επιχείρησης θα
αρχίσουν να «ξεδιπλώνονται» σταδιακά.
Στο νέο περιβάλλον, το κράτος έχει πρόσθετη υποχρέωση να θωρακίζει τον
ελεγκτικό χαρακτήρα των φορέων, που διασφαλίζουν την οµαλή λειτουργία,
τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα των αγορών.
¾ ΑΞΟΝΑΣ 3: Το θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και προσέλκυσης των ξένων
επενδύσεων
Χωρίς επενδύσεις, υπονοµεύεται το µέλλον της οικονοµίας µας και η
ευηµερία της κοινωνίας µας. Οι υψηλές επενδύσεις είναι αυτές που µας
έχουν δώσει τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια.
Πιστεύουµε ότι θα συνεχιστούν και στο µέλλον µε τον ίδιο ρυθµό γιατί η
οικονοµία µας πατάει σε γερές βάσεις. Πολλοί ισχυρίζονται ότι θα υπάρξει
επενδυτική άπνοια µετά το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων και προβλέπουν
µείωση του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας. Αυτή είναι µια εντελώς
λανθασµένη εκτίµηση.
Οι σηµερινές επενδύσεις για τα έργα των Ολυµπιακών Αγώνων προέρχονται
από εγχώριους πόρους. Αυτοί οι πόροι θα συνεχίσουν να υπάρχουν και
µετά το 2004. Απλώς θα διοχετευτούν σε µη-Ολυµπιακά έργα, κυρίως στην
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Περιφέρεια. Επιπλέον, µετά το 2004 αναµένεται και πολύ πιο αυξηµένη
τουριστική κίνηση, καθώς και µεγαλύτερη αναγνωρισιµότητα της Ελλάδος
και των ελληνικών προϊόντων παγκοσµίως. Όλα αυτά σε συνδυασµό µε την
αναµενόµενη ανάκαµψη στην Ευρώπη, θα αυξήσουν ακόµα περισσότερο την
οικονοµική δραστηριότητα. Η ανεργία θα συνεχίσει την καθοδική της
πορεία. Η µετά-το-2004 εποχή είναι µια εποχή καλύτερη από τη σηµερινή.
Βεβαίως, θέλουµε, ακόµη περισσότερες επενδύσεις από αυτές που προάγει η
εγχώρια αποταµίευση, αφού υψηλότερες επενδύσεις συνεπάγονται ακόµα
µεγαλύτερους ρυθµούς µεγέθυνσης της οικονοµίας και ευηµερίας των
πολιτών, ακόµα πιο γρήγορη σύγκλιση.
Γι αυτό το σκοπό χρειαζόµαστε µια νέα προσέγγιση ώστε να διασφαλίσουµε
µια αυξηµένη ροή ξένων επενδύσεων υψηλού τεχνολογικού περιεχοµένου
στη χώρα µας. Αυτές οι επενδύσεις δεν θα έρθουν αναζητώντας φτηνά
εργατικά χέρια, όπως τις περασµένες δεκαετίες. Θα έρθουν αναζητώντας ένα
φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υποδοµές
και µεταφορές, σταθερό φορολογικό πλαίσιο, άρτια εκπαιδευµένο
προσωπικό.
Στις πολιτικές αυτές επιµένουµε. Πάντοτε, όµως, υπάρχει περιθώριο
βελτίωσης. Γι αυτό και επιδιώκουµε, για παράδειγµα, την κατάργηση όλων
των περιττών ενδιάµεσων γραφειοκρατικών µηχανισµών, τη µείωση του
χρόνου για τη σύσταση µιας εταιρείας ή την έγκριση των επενδύσεων.
Επιµένουµε στην αντικειµενικοποίηση των κριτηρίων επιδότησης των
επενδύσεων. Συγχρόνως, χρηµατοδοτούµε και συνδράµουµε όχι µόνο τις
µεγάλες αλλά και κυρίως τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ώστε να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές στη νέα οικονοµία της γνώσης. Οι Μικροµεσαίες είναι κυρίως
οι επιχειρήσεις που αυξάνουν την απασχόληση και διαχέουν την ευηµερία
σε όλους τους Έλληνες.
¾ ΑΞΟΝΑΣ 4: Ο Εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
Μια δυναµική οικονοµία προϋποθέτει µια σύγχρονη δηµόσια διοίκηση. Τα
τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές τοµές στο χώρο της
δηµόσιας διοίκησης. Θυµίζω, τη δηµιουργία του ΑΣΕΠ που έδωσε ένα τέλος
στο πελατειακό κράτος, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης των Πολιτών, αλλά και τον
τηλεφωνικό αριθµό 1502, που µόλις πρόσφατα βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ
για το 2002.
Οι εξελίξεις όµως στη διεθνή οικονοµία είναι γρήγορες και η δηµόσια
διοίκηση πρέπει να επιδιώκει την έγκαιρη προσαρµογή της στα νέα
δεδοµένα. Γι αυτό δροµολογούµε θεσµικές αλλαγές που αφορούν:
¾ Την εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων,
¾ Τα πριµ εργασίας µε βάση τους δείκτες αποδοτικότητας που θα
ισχύσουν στις δηµόσιες υπηρεσίες,
¾ Τις µετατάξεις-εξπρές για την ευελιξία και την κινητικότητα στο
δηµόσιο τοµέα,
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¾ Τη νέα αντίληψη στη λειτουργία των υπηρεσιών µε την πρόσληψη µιας
«νέας γενιάς» δηµοσίων υπαλλήλων µε γνώσεις, ικανότητες και
εξειδίκευση.
Όµως, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι θέµα µόνο του
κράτους. Για τις επιχειρήσεις, η προσαρµογή και η επιτυχής πορεία στο νέο
παγκόσµιο
οικονοµικό
περιβάλλον
προϋποθέτει
ανάληψη
νέων
πρωτοβουλιών.
Η ελληνική επιχείρηση για να γίνει ακόµη πιο ανταγωνιστική χρειάζεται
επίγνωση
και
διαχείριση
των
κινδύνων,
δηµιουργικό
πνεύµα,
συστηµατικότερη εσωτερική οργάνωση, συνεχή ανανέωση µε επενδύσεις στις
νέες τεχνολογίες και τη γνώση, άγρυπνη παρακολούθηση των εγχωρίων και
διεθνών εξελίξεων, εξωστρέφεια, παροχή κινήτρων στους εργαζοµένους µε
την ανάλογη υλική και ηθική αµοιβή, τη συµµετοχή στα κέρδη, την
αξιοκρατία, τη συνεχή εκπαίδευση.
Το νέο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον απαιτεί δραστική αλλαγή της
ελληνικής επιχειρησιακής νοοτροπίας και κουλτούρας, καθώς και τόνωση
της επιχειρηµατικότητας. Οι επιτυχείς επιχειρήσεις του µέλλοντος θα είναι
αυτές που βασίζουν την ανάπτυξή τους στην ποιότητα των προϊόντων και
υπηρεσιών τους, και έχουν µακροχρόνια στρατηγική και σχεδιασµό.
Στη Ελλάδα, οι επενδυτικές ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται, καθώς
αναβαθµίζονται οι υποδοµές της χώρας, απελευθερώνονται οι αγορές και
εφαρµόζονται διαφανείς και διαχρονικοί κανόνες οικονοµικής και
κοινωνικής συµπεριφοράς που, όχι µόνον προστατεύουν τον πολίτη και τον
εργαζόµενο, αλλά και ενισχύουν την επιχειρηµατικότητα.
Ο στόχος µας είναι ένας: Η πρόοδος και η ευηµερία του ελληνικού λαού. Γι’
αυτά δουλεύω, έχω πετύχει αρκετά και θα τα διαφυλάξω. Το οφείλουµε στον
ελληνικό λαό. Εµείς έχουµε ανοιχτό µέτωπο κατά της διαφθοράς και το
έχουµε αποδείξει. Γι’ αυτό έχουµε θέσει τη καταπολέµηση της
φοροδιαφυγής και τις παράνοµες συµπεριφορές στο επίκεντρο της πολιτικής
µας και θα συνεχίσουµε χωρίς δισταγµό. Θα συνεχίσουµε την προσπάθεια
να βελτιώσουµε τους κανόνες, ιδίως σε σχέση µε το πόθεν έσχες. Θέλουµε
να υπάρχει παντού και πάντα διαφάνεια.
Ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν η Ελλάδα δεν αντιµετώπιζε µε τόση αισιοδοξία
και δυναµισµό το µέλλον. Στόχος µας είναι να οικοδοµήσουµε µια Ελλάδα
ισχυρή, που ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, που
εργάζεται για τη διαµόρφωση καλύτερων προοπτικών για τις επερχόµενες
γενεές, που φροντίζει όλους τους πολίτες της, µια Ελλάδα κοινωνικά
ευαίσθητη, µια Ελλάδα µε δηµιουργική συνεισφορά στις ευρωπαϊκές
διεργασίες.
Όλοι µαζί, Κυβέρνηση, εργαζόµενοι και επιχειρήσεις ας ετοιµαστούµε για
ένα µεγάλο άλµα προς τα εµπρός. Ο επιχειρηµατικός τοµέας συνέβαλε
ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου για τη συµµετοχή στη ζώνη του ευρώ.
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Σήµερα, προκειµένου να υλοποιήσουµε τους νέους φιλόδοξους στόχους µας
για πραγµατική σύγκλιση, αύξηση της απασχόλησης, κοινωνική δικαιοσύνη
και ευηµερία για όλους, καλούµε ξανά τις επιχειρήσεις να συµβάλλουν
δηµιουργικά στην οικοδόµηση της οικονοµικά ισχυρής και κοινωνικά
ευαίσθητης Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ».
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