∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27.8.2003

Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Σηµίτη παρουσία του υπουργού Οικονοµίας και
Οικονοµικών κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, είχε σήµερα (27.8) η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) µε επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο
εν όψει της ∆ΕΘ.
Οι προτεραιότητες που θέτει ο επιχειρηµατικός κόσµος σήµερα στην Κυβέρνηση για τους
επόµενους µήνες αποτυπώνονται στα παρακάτω µέτρα:
1.

Ολοκλήρωση της φορολογικής
φορολογικής νοµοθεσίας.

µεταρρύθµισης

και

πλήρη

κωδικοποίηση

της

2.

Ψήφιση ενός νέου αναπτυξιακού νόµου χωρίς την άµεση σύνδεση των κινήτρων µε νέες
θέσεις εργασίας. Στόχος πρέπει να είναι όχι µόνο η προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά
και ο εκσυγχρονισµός των επιχειρήσεων και η βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης,
ενισχύοντας συγχρόνως την περιφερειακή ανάπτυξη.

3.

Συστηµατική παρακολούθηση του έργου που καλείται να συντελέσει το Εθνικό
Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, υιοθέτηση των εισηγήσεων του Συµβουλίου και
δηµιουργία άµεσα ενός µηχανισµού ελέγχου των επιπτώσεων του νοµοθετικού έργου
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονοµίας (impact assessment).

4.

Ολοκλήρωση της προσπάθειας που αφορά στην οικονοµική διπλωµατία µε άµεση και
γενναιόδωρη εκταµίευση των αναγκαίων πόρων. Υλοποίηση των εισηγήσεων του
Εθνικού Συµβουλίου Εξαγωγών.

5.

Τήρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση και παρακολούθηση από την
Επιτροπή Κοινωνικού ∆ιαλόγου.

6.

Συγκράτηση του πληθωρισµού µε τόνωση του ανταγωνισµού παντού και σεβασµό στους
θεσµούς της αγοράς και του θεµιτού κέρδους.

7.

Ουσιαστικό απεγκλωβισµό του κράτους από όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
και ολοκλήρωση του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων.

Για να υλοποιηθούν τα µέτρα αυτά είναι αναγκαία: στενή παρακολούθηση κάθε µέτρου,
δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα, αντικειµενική αξιολόγηση της προόδου και άµεσες
διορθωτικές κινήσεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Επιπρόσθετα, ο επιχειρηµατικός κόσµος ζητά από την κυβέρνηση αυστηρή δηµοσιονοµική
πειθαρχία, τήρηση των στόχων του προϋπολογισµού και συγκράτηση του ρυθµού αύξησης
των δηµοσίων δαπανών κάτω από τον προβλεπόµενο πληθωρισµό.
Εξάλλου, ο ΣΕΒ κάνει έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάµεις του τόπου να δείξουν
αυτοσυγκράτηση στις πολυδάπανες υποσχέσεις και δεσµεύσεις, οι οποίες συνηθίζουν να
εξαγγέλλονται επ’ ευκαιρία της ∆ΕΘ και ενόψει της προεκλογικής περιόδου που άρχισε, αλλά
υπονοµεύουν το µέλλον της χώρας στην πορεία για την πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής
οικονοµίας µε το µέσο όρο της Ε.Ε.
Στη συνάντηση τον ΣΕΒ εκπροσώπησαν -εκτός από τον Πρόεδρο Οδυσσέα Κυριακόπουλο- οι
Αντιπρόεδροι Νίκος Αναλυτής, Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, ο Γενικός Γραµµατέας Θεόδωρος
Φέσσας, ο Ταµίας Χάρης Κυριαζής και τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Απόστολος
Αλλαµανής, Νικόλαος Βουγιουκλής και Γιάννης ∆ραπανιώτης ο οποίος είναι και Γενικός
∆ιευθυντής του Συνδέσµου.
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