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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οµιλία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη
στο Γενικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών
Με την παρουσία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Γιώργου
Αλογοσκούφη πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου του
ΣΕΒ, χθες ∆ευτέρα, 18.10.2004, στα Γραφεία του Συνδέσµου. Τον Υπουργό
συνόδευσαν ο Γενικός Γραµµατέας κ. Γιώργος Μέργος καθώς και υπηρεσιακοί
παράγοντες του Υπουργείου.
Τον κ. Υπουργό καλωσόρισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας
Κυριακόπουλος, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη συµµετοχή του στη
συνεδρίαση του Γ.Σ. των µελών και επισήµανε τη σπουδαιότητα που αποδίδει
ο επιχειρηµατικός κόσµος στο διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων µε την
ηγεσία του οικονοµικού επιτελείου της κυβέρνησης.
Ο κ. Αλογοσκούφης έλαβε τον λόγο στη συνέχεια και έκανε µια γενική
περιγραφή του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, τόνισε
ότι παρά τη φάση ανάπτυξης οι αβεβαιότητες που οφείλονται στην πορεία του
πετρελαίου και οι µακροοικονοµικές ανισορροπίες, που σχετίζονται µε τα
δίδυµα ελλείµµατα της αµερικανικής οικονοµίας και τις συναλλαγµατικές
ισοτιµίες, επηρεάζουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται σήµερα η ελληνική
οικονοµία.
Ιδιαίτερα αναφορά έγινε στην αναγκαιότητα ακριβούς αποτίµησης της
δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας, η οποία αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διαµόρφωση ενός κατάλληλου µείγµατος πολιτικών για
την επίτευξη ενός υγιούς και διατηρήσιµου ρυθµού ανάπτυξης. Στη συνέχεια ο
κ. Υπουργός ανέλυσε τα δεδοµένα της δηµοσιονοµικής απογραφής καθώς και
τις προοπτικές ως προς την τελική εξέλιξη των µεγεθών του τρέχοντος
προϋπολογισµού.
Αναφερόµενος στον υπό κατάρτιση προϋπολογισµό ο κ. Αλογοσκούφης
παρατήρησε πως «µε τον προϋπολογισµό του 2005 ξεκινάµε την υλοποίηση
µιας νέας οικονοµικής στρατηγικής που βασίζεται στην προσπάθεια
ενίσχυσης
της
εξωστρεφούς
οικονοµικής
ανάπτυξης,
στην
ήπια
δηµοσιονοµική
προσαρµογή
και
στην
προώθηση
διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που θα απελευθερώσουν την οικονοµία από τα βάρη του
παρελθόντος» και συµπλήρωσε «τα µεγάλα ελλείµµατα, το υψηλό δηµόσιο
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χρέος και η προβληµατική κατάσταση του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
απαιτούν αλλαγές και σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στον στρατηγικό σχεδιασµό
και την οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική». Χαρακτήρισε δε ως στοίχηµα το
γεγονός ότι η κύρια προσπάθεια της κυβέρνησης συνίσταται στην επίτευξη
των στόχων του προϋπολογισµού µέσω της προσαρµογής από την πλευρά
των δαπανών χωρίς φορολογική επιβάρυνση.
Στο σηµείο αυτό ο κ. Υπουργός επισήµανε ότι προωθείται µια σηµαντική
φορολογική µεταρρύθµιση, µε βασικά χαρακτηριστικά τη σταθερότητα,
απλότητα, διαφάνεια και φερεγγυότητα, η οποία αναµένεται να ολοκληρωθεί
νοµοθετικά µέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς. Επίσης αναφέρθηκε στον νέο
αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος θα οριστικοποιηθεί εφέτος µε στόχο να ξεκινήσει
η εφαρµογή του για τις επενδύσεις του 2005. Ο νέος αναπτυξιακός νόµος θα
αντιµετωπίσει τα θέµατα της διάκρισης παλαιών και νέων επιχειρήσεων,
καθώς και της στενής σύνδεσης επιχορήγησης – δηµιουργηµένων θέσεων
απασχόλησης. Παράλληλα αναφέρθηκε και στο ενδεχόµενο αυξηµένων
κινήτρων σε µικροµεσαίες (µε βάση τον κοινοτικό ορισµό) επιχειρήσεις που
βρίσκονται ή πρόκειται να εγκατασταθούν σε κρίσιµες περιοχές.
Ανακοίνωσε την προσπάθεια εξασφάλισης συνεργιών µεταξύ των
προοριζοµένων για υποδοµές κονδυλίων στο πλαίσιο του προγράµµατος
ΕΣΟΑΒ, µε αντίστοιχες χρηµατοδοτήσεις από άλλες πηγές (Παγκόσµια
Τράπεζα, Ε.Ε.) µε στόχο τη µεγιστοποίηση του οφέλους για τη χώρα.
Τέλος, ζήτησε τη συνεργασία και ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών
εταίρων, µε στόχο την αντιµετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων που
αντιµετωπίζει η Ελλάδα στα χρόνια που έρχονται.
Με την ολοκλήρωση της οµιλίας του κ. Αλογοσκούφη ακολούθησε ένας
γόνιµος και σε βάθος διάλογος µε τους παρευρισκόµενους. Ο κ. Υπουργός
απήντησε σε σειρά ερωτηµάτων που έθεσαν τα µέλη του ΣΕΒ και τα οποία
αφορούσαν αναπτυξιακά, φορολογικά, χρηµατοπιστωτικά και θέµατα
κεφαλαιαγοράς, ενώ δεσµεύθηκε ότι αυτή η συνάντηση και η ανταλλαγή
απόψεων µε τον κόσµο της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων θα
επαναληφθεί το προσεχές διάστηµα.
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