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Κύριε Γενικέ,
Κύριοι Πρόεδροι,
Κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του Ελληνο – Αµερικανικού Εµπορικού
Επιµελητηρίου να απευθύνω χαιρετισµό στη σηµερινή ηµερίδα. Ηµερίδα, που στοχεύει
στην παρουσίαση και κριτική των φορολογικών και αναπτυξιακών µέτρων που έχουν
υιοθετηθεί στη χώρα µας, κάτω από το πρίσµα της προώθησης της επιχειρηµατικότητας
και της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα.
Το Μάρτιο του 2000, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεσµεύτηκαν στην Λισσαβόνα να
καταστήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2010 «την πλέον δυναµική και
ανταγωνιστική οικονοµία στον κόσµο, βασισµένη στη γνώση, ικανή να δηµιουργήσει
αειφόρο ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, µεγαλύτερη
κοινωνική συνοχή και σεβασµό στο περιβάλλον.»
Η στρατηγική της Λισσαβόνας, όπως έγινε γνωστό το όραµα αυτό, στοχεύει στο να
ανακτήσει η Ευρώπη τη θέση που της αρµόζει, µειώνοντας το αναπτυξιακό χάσµα που τη
χωρίζει από τη Βόρειο Αµερική και την Ιαπωνία. Στοχεύει στο να µπορέσει η Ευρώπη
να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις ευκαιρίες, αλλά και στους κινδύνους που η
παγκοσµιοποίηση επιφυλάσσει στους λαούς της (Κίνα, Ινδία).
Για να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο των λαών τους, οι χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να επιταχύνουν τους ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης και της
παραγωγικότητας µε µια σειρά πολιτικών και µέτρων που θα ενισχύουν την ανάπτυξη, τη
ζήτηση και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.
Η στρατηγική της Λισσαβόνας διακρίνει πέντε άξονες πολιτικής που απαιτούν την άµεση
ενεργοποίηση των κρατών-µελών. Τα µέλη-µέλη καλούνται µε συντονισµένες ενέργειες
και θεσµικές αλλαγές να απελευθερώσουν τις δυνάµεις της αγοράς, που θα κάνουν το
όραµα πραγµατικότητα.
Οι πέντε άξονες πολιτικής είναι:
1)
Η κοινωνία της γνώσης : να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στην έρευνα και
τεχνολογία και στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των
επικοινωνιών,
2)
Η ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για την ελεύθερη
διακίνηση αγαθών και κεφαλαίων και η δηµιουργία ενιαίας αγοράς
υπηρεσιών,
3)
Η αγορά εργασίας όπου σειρά µέτρων πρέπει να ληφθούν όπως: η άρση των
αντικινήτρων, η προσαρµογή των εργαζοµένων στις απαιτήσεις των νέων
τεχνολογιών µε τη δια βίου εκπαίδευση και η διευκόλυνση της διασυνοριακής
κινητικότητας των εργαζοµένων,
4)
Η περιβαλλοντική διατηρησιµότητα (environmental sustainability) για την
προώθηση πολιτικών που ενθαρρύνουν τις οικολογικές καινοτοµίες, την οικοβιοµηχανία και την εξοικονόµηση περιβαλλοντικών πόρων.
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Και πέµπτος άξονας πολιτικής:
5)
Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος µε τη µείωση του συνολικού
γραφειοκρατικού βάρους, τη βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας, τη
διευκόλυνση της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και γενικά τη δηµιουργία
κλίµατος πιο φιλικού στο επιχειρείν που θα ενθαρρύνει την επένδυση και την
ανάλυση του επιχειρηµατικού κινδύνου.
Ο πέµπτος αυτός άξονας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για την ανάπτυξη και τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας. Ο ΣΕΒ έχει καταθέσει στην κυβέρνηση σειρά προτάσεων που
αποσκοπούν στην επιτάχυνση της δυναµικής της ανάπτυξης και στη βελτίωση του
επιχειρηµατικού κλίµατος, µε δράσεις στην επιχειρηµατική υποδοµή, στο φορολογικό
πλαίσιο, στην αγορά εργασίας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναµικού.
Ορισµένες από τις δράσεις αυτές έχουν κάποιο βραχυπρόθεσµο δηµοσιονοµικό κόστος,
που σύντοµα όµως ανακτάται καθώς επιτυγχάνονται υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης, ενώ
κάποιες άλλες δράσεις δεν έχουν ουσιαστικό δηµοσιονοµικό κόστος και θα µπορούσαν
άµεσα να δροµολογηθούν.
Κυβέρνηση, πολιτικά κόµµατα και κοινωνικοί εταίροι, έχουµε όλοι ευθύνη για να
εκσυγχρονίσουµε τους θεσµούς και τις δοµές της κοινωνίας µας για να αυξήσουµε την
ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσουµε το βιοτικό επίπεδο των συµπολιτών µας.
Το µέγεθος της ελληνικής αγοράς, η αγορά εργασίας, η αγορά κεφαλαίων, οι υποδοµές
και η γραφειοκρατία διαµορφώνουν το επενδυτικό κλίµα µαζί µε το φορολογικό και
αναπτυξιακό πλαίσιο, που είναι και το θέµα της σηµερινής ηµερίδας.
Η πρόσφατη φορολογική και αναπτυξιακή νοµοθεσία κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση. Πολλά ακόµα πρέπει να γίνουν και οι ρυθµοί των µεταρρυθµίσεων πρέπει
να ενταθούν. Ο ΣΕΒ έχει υποβάλει πάρα πολλές προτάσεις και θέσεις όλα αυτά τα
χρόνια για τη βελτίωση του φορολογικού πλαισίου. Το πιο σηµαντικό όµως θέµα κατά
την άποψή µου σήµερα είναι η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα που προκύπτει κυρίως
από τις φορολογικές διαφορές, που είναι αποτέλεσµα κάθε φορολογικού ελέγχου.
Χωρίς τοµές και ρήξεις κινδυνεύουµε να παραµείνουµε ουραγοί, όπως δυστυχώς
εµφανίζεται, τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα στις διεθνείς στατιστικές µελέτες.
Ενδεικτικά αναφέρω τη µελέτη του WEF που παρουσιάζεται σήµερα δηµόσια, και στην
οποία η χώρα µας χάνει θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη.
Η ηµερίδα του Ελληνο- Αµερικανικού Επιµελητηρίου εντάσσεται στον προβληµατισµό
που οφείλουµε να αναπτύξουµε στο Έτος Ανταγωνιστικότητας και γι αυτό θέλω να
συγχαρώ ακόµα µια φορά τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους.
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