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Η οικονοµική πορεία της χώρας βρίσκεται σε µία κρίσιµη καµπή.
Σε λιγότερο από ογδόντα µέρες αρχίζουν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Η
εθνική προσπάθεια για τη διοργάνωση των αγώνων σηµάδεψε την πορεία
της χώρας και της οικονοµίας της τα τελευταία χρόνια. Η επιτυχία της
διοργάνωσης θα µας δώσει µεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση και θα
ενισχύσει σηµαντικά την εικόνα µας στο εξωτερικό.
Στις αρχές του µήνα ολοκληρώθηκε η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι δέκα νέες χώρες που έγιναν µέλη της ευρωπαϊκής
οικογένειας συνεισφέρουν στον πληθυσµό της κατά 20% και στην αγορά
της κατά 5%. Η διεύρυνση δηµιουργεί µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης
για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μαζί µε την Ευρώπη, αλλάζει και ο υπόλοιπος κόσµος. Ένας νέος γίγας,
η Κίνα, ξυπνάει στην Ασία, παρουσιάζοντας εντυπωσιακούς ρυθµούς
ανάπτυξης. Η Ρωσία και άλλες αναδυόµενες οικονοµίες µπαίνουν πια µε
αξιώσεις και δυναµισµό στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα, και
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αλλάζουν τα δεδοµένα. Η Αµερικανική οικονοµία εξακολουθεί να
παρουσιάζει ιδιαίτερο δυναµισµό, ενώ σηµαντική είναι και η ανάκαµψη
στην Ιαπωνία, µετά από πολλά χρόνια στασιµότητας.
Οι Ολυµπιακοί Αγώνες, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι
µεγάλες αλλαγές στο παγκόσµιο οικονοµικό τοπίο εµπεριέχουν µεγάλες
προκλήσεις, αλλά και κινδύνους για την πατρίδα µας. Απαιτούν µία νέα
προσέγγιση στον τρόπο που αντιµετωπίζουµε τα πράγµατα.
Η νέα κυβέρνηση, µε Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραµανλή,
αναλαµβάνει το δύσκολο έργο να προετοιµάσει την Ελλάδα για τις νέες
προκλήσεις που αντιµετωπίζει.
Έχουµε πλήρη συναίσθηση και των ευκαιριών και των δυσκολιών.
Αναλάβαµε µε την πίστη ότι η ελληνική οικονοµία και η κοινωνία έχουν
µεγάλες αναξιοποίητες δυνατότητες.
Πιστεύουµε ότι στη χώρα υπάρχουν µεγάλα αναπτυξιακά αποθέµατα και
σηµαντικά περιθώρια για την προώθηση µιας πιο ανταγωνιστικής και
ισχυρής οικονοµίας, ενός πιο αποτελεσµατικού κράτους και µιας πιο
δίκαιης κοινωνίας.
Για να υλοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες χρειάζεται µια νέα οικονοµική
πολιτική. Μια πολιτική ριζοσπαστική, συνεπής και αξιόπιστη για την
ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.
Για να υλοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες χρειάζεται να αναγνωρίσουµε
τα λάθη του παρελθόντος και να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειές τους.
Χρειάζεται να εξαλείψουµε τις αιτίες που κατέστησαν την ελληνική
οικονοµία τη λιγότερο ανταγωνιστική οικονοµία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των 15. Μια οικονοµία µε υψηλή ανεργία, υψηλά δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα και χρέος, µεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.
Χρειάζεται όλοι να συστρατευθούµε σε µία νέα εθνική προσπάθεια.
Χρειάζεται αλλαγή πορείας.
Η κυβέρνηση αναλαµβάνει τον ηγετικό ρόλο που της εµπιστεύθηκε ο
ελληνικός λαός σε αυτή την προσπάθεια.
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Λέµε την αλήθεια στο ελληνικό λαό. Γιατί η αλλαγή πορείας απαιτεί να
βαδίζουµε σε στέρεο έδαφος. Και το στέρεο έδαφος δεν µπορεί παρά να
είναι η αλήθεια, ακόµη και αν δεν είναι ευχάριστη.
Είπαµε την αλήθεια για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το χρέος. Το
έλλειµµα και το χρέος ξέφυγαν πολύ από τους στόχους που είχαν τεθεί.
Αυτό πιστοποιείται και από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το
δηµοσιονοµικό πρόβληµα που αναφύεται και πάλι πρέπει να
αντιµετωπιστεί στη ρίζα του, η οποία δεν είναι άλλη από την τεράστια
σπατάλη που γίνεται στο δηµόσιο.
Είπαµε την αλήθεια για την οικονοµική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των
τελευταίων χρόνων στηρίχθηκε στην επεκτατική δηµοσιονοµική
πολιτική, την πολιτική εκείνη που δηµιούργησε και το πρόβληµα µε το
έλλειµµα και το χρέος. Η ανάπτυξη δεν στηρίχθηκε στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και στους εξωστρεφείς κλάδους της οικονοµίας.
Στηρίχθηκε στις δηµόσιες δαπάνες για έργα που σχετίζονταν µε την
ολυµπιακή προετοιµασία, στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καθώς και
στην µεγάλη αύξηση της στεγαστικής πίστης. Παράγοντες προσωρινούς,
που δεν οδήγησαν ούτε στην επίλυση του προβλήµατος της ανεργίας,
ούτε στη διάχυση της ανάπτυξης στους υπόλοιπους κλάδους της
οικονοµίας ή στις περιφέρειες της χώρας.
Είπαµε την αλήθεια για τις διαρθρωτικές αλλαγές. ∆εν υπήρξαν
ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές που να προετοιµάζουν τη χώρα για τη
νέα εποχή. Αντί για ουσιαστικές αποκρατικοποιήσεις, έγιναν
εισπρακτικές µετοχοποιήσεις. Αντί για ουσιαστική απελευθέρωση των
αγορών, υπήρξε προστασία των προνοµίων των κρατικών µονοπωλίων.
Αντί για εξυγίανση των προβληµατικών δηµοσίων επιχειρήσεων είχαµε
επιδείνωση των προβληµάτων τους. Αντί για ένα µικρότερο και καλύτερο
κράτος, φθάσαµε σε κρατικές δαπάνες που ξεπερνούν κατά 5
ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα. Λέµε την
αλήθεια και δεν συγκαλύπτουµε τα προβλήµατα. Είµαστε αποφασισµένοι
να δώσουµε διεξόδους στην έµφυτη επιχειρηµατικότητα και
δηµιουργικότητα των Ελλήνων.
Είµαστε αποφασισµένοι να δηµιουργήσουµε ένα νέο επιχειρηµατικό και
οικονοµικό περιβάλλον που να βασίζεται σε καθαρούς κανόνες, στη
φερεγγυότητα και την αξιοπιστία.
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Επιζητούµε την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάµεων της
χώρας για τη επιτυχία ενός ολοκληρωµένου και φιλόδοξου σχεδίου για
µια ανταγωνιστική και δυναµική ελληνική οικονοµία.
Επιδιώκουµε την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας και την
άρση των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών που εντάθηκαν τα τελευταία
χρόνια.
Η δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι πολύ πιο αποτελεσµατική όταν γίνεται
στα πλαίσια µιας οικονοµίας που αναπτύσσεται. Αυτή θα βασιστεί στον
έλεγχο των καταναλωτικών δαπανών του κράτους, στην αποκατάσταση
της διαφάνειας και τη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος.
Ο κεντρικός µας στόχος είναι µία νέα αναπτυξιακή πορεία. Επιδιώκουµε
την σταδιακή αύξηση των ρυθµών ανάπτυξης µε µεταρρυθµίσεις και
πολιτικές που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας και το
δυναµισµό των κλάδων στους οποίους έχουµε συγκριτικά
πλεονεκτήµατα.
Στόχος η αξιοποίηση όλων των πηγών παραγωγής πλούτου. Του
ανθρώπινου κεφαλαίου, που είναι ο µεγαλύτερος πλουτοπαραγωγικός
µας πόρος. Των φυσικών µας πόρων και του περιβάλλοντος. Των
επενδύσεων. Της επιχειρηµατικότητας.
Για την επίτευξη των στόχων µας προωθούµε µια σηµαντική
φορολογική µεταρρύθµιση.
Στοχεύουµε σε ένα φορολογικό σύστηµα που να χαρακτηρίζεται από
σταθερότητα, απλότητα, διαφάνεια και φερεγγυότητα.
Κύρια επιδίωξή µας είναι να µειωθεί η αβεβαιότητα και τα αντικίνητρα
που δηµιουργεί το σηµερινό προβληµατικό σύστηµα ελέγχων και να
αποκτήσουµε απλές και διαφανείς διαδικασίες κα να ελαφρύνουµε τις
επιχειρήσεις από την ταλαιπωρία της πολυνοµίας. Κωδικοποιούµε τη
φορολογική νοµοθεσία και δίνουµε προτεραιότητα στα κίνητρα για την
επιχειρηµατικότητα και τις επενδύσεις. Μειώνουµε τους φορολογικούς
συντελεστές για τα µη διανεµόµενα κέρδη των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στο 25%
και στο 20% για τα κέρδη των προσωπικών εταιριών.
Ενισχύουµε τα κίνητρα για επενδύσεις και αίρουµε τα αντικίνητρα που
εµποδίζουν την ανάληψη νέων επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
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Προετοιµάζουµε ένα νέο αναπτυξιακό νόµο για την ενίσχυση της
ελληνικής περιφέρειας, την ενθάρρυνση των επενδύσεων εντάσεως
κεφαλαίου και την προώθηση της έρευνας και τεχνολογίας. Στο µεταξύ
ισχύει ο υπάρχων αναπτυξιακός νόµος µε εξαίρεση δύο διατάξεις που
κρίθηκαν ότι προσκρούουν στο Κοινοτικό ∆ίκαιο.
Ενεργοποιήσαµε ήδη τους µηχανισµούς αξιοποίησης του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την
Κοινωνία της Πληροφορίας.
Στον κόσµο που αλλάζει η Ελλάδα δεν µπορεί να ανταγωνίζεται µόνο µε
βάση το κόστος εργασίας. Χρειαζόµαστε µεγάλες επενδύσεις και την
αξιοποίηση της τεχνολογίας. Χρειαζόµαστε µια επανάσταση
παραγωγικότητας και ποιότητας που µόνο νέες µεγάλες επενδύσεις
µπορούν να µας διασφαλίσουν.
Για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος θα προχωρήσουµε σε
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, στην αναµόρφωση του
πτωχευτικού δικαίου, σε οργανωµένο χωροταξικό σχεδιασµό και στη
δηµιουργία σύγχρονων βιοµηχανικών υποδοµών. Ξεκαθαρίζουµε τους
κανόνες του παιγνιδιού µε την απελευθέρωση των αγορών, το δραστικό
περιορισµό της γραφειοκρατίας και των πολύπλοκων διαδικασιών για
την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Ενισχύουµε την εξωστρέφεια της οικονοµίας µας. Ενεργοποιήσαµε
άµεσα το Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών µε στόχο να ενισχύσουµε
αποτελεσµατικά την εξαγωγική προσπάθεια. Κατά την τελευταία
οκταετία η συµβολή των εξαγωγών στην οικονοµική ανάπτυξη υπήρξε
ασήµαντη. Λιγότερο από το ένα δέκατο της ανάπτυξης οφειλόταν στις
εξαγωγές. Τα στοιχεία για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων ήταν
ακόµη πιο απογοητευτικά.
Ενοποιούµε τις προσπάθειες για προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό,
ιδιαίτερα στις µεγάλες διεθνείς αγορές. Η προώθηση των εξαγωγών, η
τουριστική προβολή της χώρας και η προσέλκυση άµεσων ξένων
επενδύσεων απαιτούν κοινή προσπάθεια. Προωθούµε τη συνεργασία του
Οργανισµού Προώθησης Εξαγωγών, του Ελληνικού Οργανισµού
Τουρισµού και του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων στη κοινή αυτή
προσπάθεια. Προχωρούµε στη δηµιουργία «Σπιτιών της Ελλάδας» στις
µεγάλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ΗΠΑ και στην Άπω
Ανατολή.
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Προχωρούµε µε ένα νέο σχέδιο αποκρατικοποιήσεων σύµφωνα µε τις
δεσµεύσεις µας. Με διαφάνεια και σεβασµό στα συµφέροντα του
κοινωνικού συνόλου και των εργαζοµένων. Εγκαταλείπουµε τη στενή
ταµειακή λογική και υιοθετούµε µεθόδους που θα συνδυάσουν τις
αποκρατικοποιήσεις µε τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Θα είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή του χρόνου, της
διαδικασίας και της µεθόδου αποκρατικοποίησης, ώστε να
µεγιστοποιήσουµε τα οφέλη για την οικονοµία και να αποφύγουµε
ανεπιθύµητες παρενέργειες ή διαταραχές.
∆ίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στη ανάδειξη της αξίας των εταιριών του
∆ηµοσίου πριν προχωρήσουµε στην αποκρατικοποίηση. Θα
αξιοποιήσουµε όλες τις µεθόδους αποκρατικοποίησης, ανάλογα µε την
περίσταση. Πλήρεις αποκρατικοποιήσεις, στρατηγικές συµµαχίες,
µετοχοποιήσεις, συµβάσεις παραχώρησης, συνεργασίες δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, ιδιωτικές πρωτοβουλίες χρηµατοδότησης υποδοµών.
Η µείωση της επιχειρηµατικής δράσης του κράτους, η ενίσχυση του
ανταγωνισµού, η προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων και η καλύτερη
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δηµοσίου είναι οι κύριοι
στόχοι του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων.
Η αποκρατικοποίηση δεν είναι βέβαια πανάκεια. Ιδιαίτερη σηµασία έχει
να αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία του κράτους στη σχέση του µε τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Στόχος µας είναι να απλοποιήσουµε τις ατελείωτες διαδικασίες που
οδηγούν στην κατασπατάληση των πόρων και που οδηγούν στο τέλµα
και την υπανάπτυξη. Πρέπει και θα µειώσουµε τον αριθµό των
συναλλαγών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες. Σε σχέση µε το µέσο όρο του
ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα απαιτούνται ως και οι διπλάσιες διαδικασίες για την
έναρξη µιας επιχειρήσεως. Τα διπλάσια κεφάλαια. Και οι διπλάσιες
εργάσιµες ηµέρες.
Κάνουµε µια νέα αρχή στις σχέσεις του κράτους µε τις επιχειρήσεις.
Ρυθµίζουµε τα χρέη των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους και
ενεργοποιούµε ένα νέο σύστηµα προµηθειών. Συντοµεύουµε τις
διαδικασίες επιστροφής ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και
ρυθµίζουµε τα χρέη που έχουν συσσωρευθεί.
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Γνωρίζουµε ότι τα προβλήµατα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε
είναι µεγάλα και σύνθετα. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
χώρας θα είναι η µεγαλύτερη πρόκληση για τα χρόνια που έρχονται.
Τα βήµατα µας θα είναι προσεκτικά αλλά αποφασιστικά. ∆εν
δικαιολογούνται ούτε καθυστερήσεις, ούτε υπερβολική βιασύνη.
Στη µεγάλη προσπάθεια που αναλαµβάνουµε θέλουµε τη συνεργασία
όλων των κοινωνικών εταίρων και του επιχειρηµατικού κόσµου
ιδιαίτερα. Σας ζητούµε να ενεργοποιηθείτε και εσείς, προκειµένου να
αντιµετωπίσουµε µε επιτυχία τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Ενεργοποιηθείτε ως επενδυτές. Γνωρίζετε τις αγορές, γνωρίζετε τις
ευκαιρίες. Προχωρείστε σε επενδύσεις προς όφελος και των
επιχειρήσεων σας και των εργαζοµένων και της ίδιας της χώρας.
Ενεργοποιηθείτε ως πρεσβευτές της Ελλάδας. Η προσέλκυση άµεσων
ξένων επενδύσεων είναι και δική σας υπόθεση. Χρησιµοποιείστε τις
διεθνείς επαφές σας για να διαφηµίσετε τη νέα Ελλάδα. Προχωρήστε σε
συνεργασίες µε διεθνείς επιχειρήσεις προκειµένου να διευκολύνετε την
είσοδό τους στην ελληνική αγορά. ∆ώστε µεγαλύτερη έµφαση στην
εξαγωγική σας προσπάθεια.
Ενεργοποιηθείτε ως σύµβουλοι της κυβέρνησης της χώρας σας. Θέλουµε
να ξέρουµε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε. Θέλουµε να στηρίξουµε
τις προσπάθειές σας, γιατί αυτές οδηγούν στη δηµιουργία πλούτου, σε
νέες θέσεις απασχόλησης, σε επίλυση των κοινωνικών προβληµάτων.
Από την πλευρά µας δεσµευόµαστε να υπάρχει πλήρης διαβούλευση µε
όλους τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να επιτυγχάνεται η µεγαλύτερη
δυνατή συναίνεση.
Όλοι ξέρουµε ότι αν δουλέψουµε µε πείσµα και επιµονή θα πετύχουµε.
Θα αντιµετωπίσουµε το δηµοσιονοµικό πρόβληµα. Θα ανταποκριθούµε
στην πρόκληση της ανταγωνιστικότητας. Θα δηµιουργήσουµε τις
συνθήκες για ταχύτερη, αυτοτροφοδοτούµενη και ισόρροπη ανάπτυξη
προς όφελος όλων των Ελλήνων. Θα αξιοποιήσουµε τη διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νέες ευκαιρίες που παρέχει η παγκόσµια
οικονοµία.
Ξέρουµε όλοι ότι µε κοινή, έντονη και συντονισµένη προσπάθεια είµαστε
σε θέση να βάλουµε την Ελλάδα στο δρόµο της προόδου, της ευηµερίας
και της ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.7

