10.12.2003

∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Με την παρουσία του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ.
Νικολάου Χ. Γκαργκάνα πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση
του
Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ, στις 8.12.2003.
Στο σύντοµο χαιρετισµό του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας
Κυριακόπουλος,
ευχαρίστησε τον κ.
Ν. Γκαργκάνα για την
παρουσία του στη συνεδρίαση.
Στην οµιλία του ο ∆ιοικητής της Τ.τ.Ε. αναφέρθηκε στις διεθνείς
οικονοµικές εξελίξεις και προοπτικές, στις προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας και στον ρόλο των επιχειρήσεων στο σηµερινό ανοικτό
διεθνές οικονοµικό σύστηµα.
Τόνισε ότι οι συνθήκες και οι προοπτικές της χρηµατοδότησης των
επιχειρήσεων είναι ευνοϊκές, οι συνέπειες της συµµετοχής της χώρας
µας στην ΟΝΕ είναι γενικότερα θετικές, ο ρυθµός ανόδου της
παγκόσµιας
οικονοµικής
δραστηριότητας
επιταχύνεται
και
προβλέπεται να επιταχυνθεί περαιτέρω το 2004 και το 2005, τέλος,
ότι οι προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές προς τις χώρες που θα
ενταχθούν στην ΕΕ και τις άλλες χώρες της Κεντρική και της
Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων είναι ιδιαίτερα θετικές.
Αναλυτικότερα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας είπε ότι
οι θετικές παραγωγικές επιδόσεις των τελευταίων ετών οφείλονται
σε σειρά ευνοϊκών παραγόντων:
-

-

-

Τη
δραστική
µείωση
του
πληθωρισµού
και
των
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και τη συνεπακόλουθη ενίσχυση
της εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών,
Την υιοθέτηση του ενιαίου νοµίσµατος και τη συνεπακόλουθη
ενίσχυση της οικονοµικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας
της οικονοµικής πολιτικής,
Τις µεγάλες εισροές πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που στήριξαν επενδύσεις υποδοµής,
Την πραγµατοποίηση και άλλων σηµαντικών ιδιωτικών και
δηµόσιων επενδύσεων εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων του
2004,
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-

Την
υλοποίηση
µεταρρυθµίσεων.

ορισµένων

σηµαντικών

διαρθρωτικών

Οι παράγοντες αυτοί -είπε ο κ. Γκαργκάνας- σε συνδυασµό µε την
αναµενόµενη ταχύτερη αύξηση της εξωτερικής ζήτησης για αγαθά
και υπηρεσίες, τόσο λόγω της ανάκαµψης της παγκόσµιας
οικονοµίας, όσο και λόγω της διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων,
προβλέπεται ότι θα στηρίξουν και το 2004 ένα ρυθµό ανάπτυξης της
ελληνικής οικονοµίας της τάξεως του 4%.
Βεβαίως, συνέχισε ο ∆ιοικητής της Τ.τ.Ε., καθώς ολοκληρώνονται οι
επενδύσεις εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων, η συµβολή της
αύξησης των επενδύσεων στην άνοδο του ΑΕΠ το 2004 θα είναι
ενδεχοµένως µικρότερη από ό,τι εφέτος, θα είναι όµως σηµαντικά
µεγαλύτερη η συµβολή της αύξησης των εξαγωγών αγαθών, λόγω
της παγκόσµιας ανάκαµψης και της αύξησης των εξαγωγών
υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον τουρισµό και τη ναυτιλίας.
∆εν έχουν εξαλειφθεί οι σοβαρές διαρθρωτικές αδυναµίας στην
ελληνική οικονοµία που έχουν περιγραφεί από την Τράπεζα της
Ελλάδος, τους διεθνείς οργανισµούς και την Κυβέρνηση.
Τα
τελευταία χρόνια πάντως έχει γίνει πρόοδος προς την κατεύθυνση
της αποτελεσµατικότερης λειτουργίας των αγορών. Είναι ανάγκη να
προωθηθούν περαιτέρω διαρθρωτικές προσαρµογές και θεσµικές
µεταρρυθµίσεις στην κατεύθυνση αυτή, ώστε να διευκολυνθεί η
δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού στις επιχειρηµατικές
επενδύσεις.
Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις εντάσσονται στην
στρατηγική που χάραξε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισαβόνα την
άνοιξη του 2000. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί χρειάζεται η
ταυτόχρονη κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάµεων της
χώρας.
΄Ολοι, τόνισε ο κ. Γκαργκάνας- οι εργαζόµενοι, οι
επιχειρήσεις, το κράτος πρέπει να δράσουν από τώρα, χωρίς ο ένας
να περιµένει τι θα κάνει ο άλλος.
Οι επιχειρήσεις στο σηµερινό ανοικτό διεθνές οικονοµικό σύστηµα
δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επιδιώξουν αύξηση της
παραγωγικότητας, χαµηλό κόστος λειτουργίας και παραγωγή
ανταγωνιστικών προϊόντων.
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια στην «περιφέρεια» της ευρωπαϊκής
οικονοµίας. Η διευρυµένη Ευρώπη των 25 -και µεθαύριο των 27και η συµµετοχή µας στη ζώνη του ευρώ µας φέρνουν στο επίκεντρο
των εξελίξεων. Η ανάπτυξη των υποδοµών και των δικτύων µας
φέρνει πιο κοντά στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι ελληνικές επιχειρήσεις
θα έχουν µέλλον και προοπτική, εάν γίνουν πιο ανταγωνιστικές και
αναλάβουν πρωτοβουλίες και κινδύνους στην παρούσα ευνοϊκή
συγκυρία, βελτιώνοντας την ποιότητα των αγαθών που παράγουν και
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συµβάλλοντας ώστε η ελληνική οικονοµία να καταστεί
δυναµικός εταίρος της διευρυµένης Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.

ένας

Τέλος, ο κ. Γκαργκάνας απάντησε σε ερωτήσεις των µελών του
Γενικού Συµβουλίου και ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση.-
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