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Κυρίες και κύριοι,
Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια συνεπούς εφαρµογής µιας νέας οικονοµικής πολιτικής
για τη χώρα, τα αποτελέσµατα δικαιώνουν τις προσδοκίες όλων µας. Η ελληνική οικονοµία
επιδεικνύει αξιοσηµείωτο δυναµισµό µε ρυθµούς ανάπτυξης από τους µεγαλύτερους στην
Ευρωζώνη. Τα δηµόσια οικονοµικά εξυγιαίνονται. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας
βελτιώνεται και η ανεργία αντιµετωπίζεται.
Κατά τις δύο προηγούµενες Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Συνδέσµου σας, είχα
την ευκαιρία να παρουσιάσω το νέο αναπτυξιακό πρότυπο που οικοδοµεί η Κυβέρνηση από
τον

Μάρτιο

του

2004.

Ένα

αναπτυξιακό

πρότυπο

που

βασίζεται

στο

τρίπτυχο:

Επιχειρηµατικότητα, Εξωστρέφεια, Ανταγωνιστικότητα. Ένα νέο πρότυπο για την
Ανάπτυξη, την Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή. Ανέλυσα τις δράσεις και τις
πρωτοβουλίες µας, το µεταρρυθµιστικό µας πρόγραµµα και το σχέδιό µας για την οικονοµία
της χώρας.
Το 2005 και το 2006 αποδεικνύονται χρονιές µεταρρυθµίσεων για την οικονοµία και την
κοινωνία. Και οι µεταρρυθµίσεις ήδη αποδίδουν καρπούς. Παρά το δύσκολο διεθνές
περιβάλλον στο οποίο κινείται η ελληνική οικονοµία και παρά το αρνητικό σηµείο εκκίνησης, οι
προσπάθειές

µας

ανταγωνιστικότητα

φέρνουν

αποτελέσµατα.

βελτιώνεται.

Η

Αποτελέσµατα

εξωστρέφεια

απτά

ενισχύεται.

Η

και

µετρήσιµα.

Η

επιχειρηµατικότητα

ενθαρρύνεται. Το αποδεικνύει άλλωστε και η αισθητή βελτίωση του ∆είκτη Οικονοµικού
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Κλίµατος που καταρτίζει το ΙΟΒΕ. Ο δείκτης αυτός από το 83,3 πέρυσι τον Ιούνιο έφθασε στο
99 τον περασµένο Απρίλιο.
Κυρίες και κύριοι,
Τα στοιχεία µιλούν από µόνα τους:
1. Ο ρυθµός ανάπτυξης, παρά τα κινδυνολογικά σενάρια για ύφεση και έκρηξη της
ανεργίας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες, το 2005 έφθασε στο 3,7%. Από τους
υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Το 1ο τρίµηνο του 2006 επιταχύνθηκε φτάνοντας το
4%. Και αυτό παρά την έντονη άνοδο των τιµών του πετρελαίου. Παρά τη µεγάλη
δηµοσιονοµική προσαρµογή που επιτύχαµε. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξάνεται και
συγκλίνει µε αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 75,4% το 2004, ανέβηκε στο 77,1%
του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 το 2005. Ως το τέλος του 2007,
σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχει φθάσει στο 80% του
µέσου όρου των «15».
2. Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα µειώθηκε από το 6,9% του ΑΕΠ το 2004 στο 4,5% του
ΑΕΠ το 2005. Και η µείωση συνεχίζεται. Το 2006, το έλλειµµα µειώνεται για πρώτη
φορά από την ένταξή µας στην ΟΝΕ κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ, στο 2,6%. Η
µείωση αυτή επιτυγχάνεται µε τον περιορισµό των δηµοσίων δαπανών ως ποσοστό
του ΑΕΠ. Από 48,2% το 2004 στο 45,4% το 2005 και στο 44,7% το 2006. Είναι η
πρώτη φορά µετά από είκοσι χρόνια που η δηµοσιονοµική προσαρµογή επιτυγχάνεται
µε µείωση των κρατικών δαπανών και όχι µε άνοδο της φορολογίας.
3. Η ανεργία µειώθηκε από το 11,3% τον Μάρτιο του 2004 στο 9,7% το τελευταίο
τρίµηνο του 2005. Η πρόοδος είναι σηµαντική. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά ακόµη
διότι η ανεργία στην Ελλάδα έχει διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. Ουδείς µπορεί να
εφησυχάζει για ένα τόσο σηµαντικό κοινωνικό πρόβληµα. Η προσπάθεια για την
καταπολέµησή της συνεχίζεται και εντείνεται µε την ενίσχυση των επενδύσεων, µε τη
βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας και µε ενεργητικές πολιτικές
απασχόλησης.
4. Η ανταγωνιστικότητα της χώρας µας βελτιώνεται. Το 2005, µε βάση την Έκθεση
του Institute for Management Development, η χώρα µας ανέβηκε οκτώ θέσεις στην
Παγκόσµια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας σε σχέση µε το 2004– από την 50η στην 42η

2

θέση. Το 2005 αποδεικνύεται η πρώτη χρονιά που η ανταγωνιστικότητά µας
βελτιώνεται ύστερα από πολλά χρόνια υποχώρησης. Είναι ένα πρώτο θετικό βήµα. Μια
πρώτη ένδειξη ότι η οικονοµία µας γίνεται ελκυστική για τους επενδυτές. Η
ανταγωνιστικότητά µας βελτιώνεται χάρη στην οικονοµική πολιτική που εφαρµόζουµε.
Βελτιώνεται

στους

«επιχειρηµατικής

τοµείς

της

«κυβερνητικής

αποτελεσµατικότητας»,

των

αποτελεσµατικότητας»,

«υποδοµών».

Και

η

της

βελτίωση

συνεχίζεται, διότι οι µεταρρυθµίσεις προχωρούν και τα αποτελέσµατα της οικονοµικής
πολιτικής ενισχύονται χρόνο µε τον χρόνο.
5. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αντανακλάται και στην πορεία των εξαγωγών.
Άλλωστε, οι εξαγωγές είναι ο καθρέπτης της εξωστρέφειας. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν το
2005 κατά 13,1% σε σχέση µε το 2004. Η αύξηση συνεχίζεται και το 2006 µε
επιταχυνόµενους ρυθµούς. Στο πρώτο τρίµηνο του έτους, οι εξαγωγές µας αυξήθηκαν
µε ρυθµό πάνω από 20% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Με ρυθµούς
δηλαδή σχεδόν τριπλάσιους από αυτούς του ονοµαστικού ΑΕΠ, συµβάλλοντας έτσι πιο
ενεργά στην οικονοµική ανάπτυξη.
6. Οι συνολικές επενδύσεις αυξάνονται. Το πρώτο τρίµηνο του έτους η αύξηση
έφθασε το 5,3%.
7. Το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών αυξάνεται µε µέσο ετήσιο ρυθµό 4,3%
τα τελευταία δύο χρόνια. Ο ρυθµός αυτός είναι υπερδιπλάσιος εκείνου της περιόδου
1996-2003 που έφθανε το 1,8%. Σε αυτό συνέβαλε η κοινωνική µας πολιτική µε την
αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τα φυσικά πρόσωπα, την κατάργηση του ΛΑΦΚΑ,
την αύξηση των συντάξεων για τους χαµηλοσυνταξιούχους και άλλα κοινωνικά µέτρα.
8. Οι πραγµατικοί µισθοί, οι µισθοί δηλαδή µετά τον πληθωρισµό, αυξήθηκαν
κατά 2,8% το 2004 και κατά 2,9% το 2005. Η ανάπτυξη συνδυάζεται µε αναδιανοµή
του εισοδήµατος, καθώς οι µισθοί ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν από το 32,8% το
2003 στο 34,1% το 2005.
9. Ο πληθωρισµός, παρά τις πιέσεις από το πετρέλαιο και την ανατίµηση των πρώτων
υλών, συγκρατήθηκε στο 3,5% το 2005. Ο περιορισµός των ελλειµµάτων, οι
διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές και η ενίσχυση του ανταγωνισµού λειτουργούν και
επιτυγχάνουν τον σκοπό τους στο µέτωπο αυτό. Το 2005, ο δοµικός πληθωρισµός
υποχώρησε στο 3,1% από 3,3% το 2004. Το πρώτο τετράµηνο του 2006, και παρά
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την έντονη άνοδο των τιµών του πετρελαίου και των πρώτων υλών, ο δοµικός
πληθωρισµός περιορίσθηκε στο 2,6%.
10. Ο τουρισµός, που αποτελεί βασικό συγκριτικό πλεονέκτηµα της χώρας µας, ανέκαµψε
και δυναµώνει. Το 2005, µετά από πολλά χρόνια ανεπαρκών επιδόσεων, είχαµε αύξηση
των εσόδων από τον τουρισµό που έφθασε στο 7% και για εφέτος αναµένουµε ακόµη
καλύτερες επιδόσεις.

Κυρίες και κύριοι,

Η πρόοδος που συντελείται δεν είναι τυχαία. Οφείλεται στον δυναµισµό της οικονοµίας µας.
∆υναµισµό που αντανακλά τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την αποτελεσµατικότητα της
οικονοµικής µας πολιτικής. Οφείλεται στη µεγάλη προσπάθεια για το νοικοκύρεµα των
δηµοσίων οικονοµικών. Στις µεταρρυθµίσεις που υλοποιούµε για την Ανάπτυξη, την
Απασχόληση και την Κοινωνική Συνοχή. Η οικονοµική πολιτική επιτυγχάνει σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα και παρά τις µεγάλες αντιξοότητες που κληρονοµήσαµε, να δώσει νέα
κατεύθυνση στην οικονοµία:
1. Με τη Φορολογική Μεταρρύθµιση µειώνουµε τους φορολογικούς συντελεστές για
τις µικρές, τις µεσαίες και τις µεγάλες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζετε καλά, οι
συντελεστές µειώνονται από το 25% το 2004 στο 20% το 2007 για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε.
και από το 35% στο 25% για τις Α.Ε. και τις ΕΠΕ.
2. Ο νέος Επενδυτικός Νόµος έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες µας. Έχουν εγκριθεί 1025
επενδυτικά σχέδια ύψους 1,54 δισεκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία δηµιουργούν 5375
νέες άµεσες θέσεις εργασίας και πολλές περισσότερες έµµεσες.
Παράλληλα, µια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας και
ισχυροποιούν τα θεµέλια και την εξέλιξή της:
1. Η µεταρρύθµιση της αγοράς εργασίας,
2. η νέα δυναµική εξαγωγική πολιτική,
3. η αντιµετώπιση του ασφαλιστικού προβλήµατος των τραπεζών,
4. η νέα γενιά αποκρατικοποιήσεων,
5. η εξυγίανση του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης,
6. η εξυγίανση του Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,
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7. η αξιοποίηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων,
8. ο περιορισµός της γραφειοκρατίας και η απλούστευση των διαδικασιών, και
9. η θωράκιση της Κεφαλαιαγοράς.
Έχουµε, επίσης, βάλει τις βάσεις για σηµαντική επιτάχυνση και βελτίωση της ποιότητας της
ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια. Μιας ανάπτυξης που δεν προέρχεται πια από τις δηµόσιες
δαπάνες όπως στο παρελθόν, αλλά από την αξιοποίηση της δηµιουργικότητας των Ελλήνων
και των µεγάλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων της οικονοµίας µας:
•

Με τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα, δηµιουργήσαµε ένα εντελώς νέο
πλαίσιο για τη δηµιουργία υποδοµών και τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών. Ο
νέος θεσµός άρχισε να εφαρµόζεται. Η αρµόδια ∆ιυπουργική Επιτροπή ενέκρινε
πρόσφατα το πρώτο έργο που αφορά στην κατασκευή νέων σχολικών µονάδων στην
περιφέρεια της Αττικής. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος των φορέων, αλλά
και των προοπτικών του θεσµού, είναι το γεγονός ότι µέχρι σήµερα, λίγους
µήνες µετά την ψήφιση του σχετικού νόµου, έχουν κατατεθεί στην Ειδική
Γραµµατεία Σ∆ΙΤ προτάσεις συνολικού ύψους 548 εκατοµµυρίων ευρώ.
Έπεται

εντός

του

µήνα

η

υποβολή

νέων

προτάσεων

ύψους

300

εκατοµµυρίων ευρώ. Οι προτάσεις αυτές, εκτός από τον τοµέα της Παιδείας
αφορούν

σε

δράσεις

στέγασης

φορέων

του

δηµοσίου,

τουριστικών

και

περιβαλλοντικών υποδοµών, αλλά και προτάσεις στον τοµέα της Υγείας και της
Πρόνοιας, καθώς και στον τοµέα της ∆ικαιοσύνης.
•

Με την Στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα 2006-2013, προωθούµε τις νέες
τεχνολογίες στον ∆ηµόσιο και τον Ιδιωτικό Τοµέα. Η Ψηφιακή Στρατηγική έχει στο
επίκεντρό της το ανθρώπινο κεφάλαιο. Αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορικής και
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, µε στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής
οικονοµίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών µε συγκεκριµένες
δράσεις, όπως είναι µεταξύ άλλων και η επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων.
Καταρτίστηκε από την Κυβέρνηση κατόπιν ευρείας διαβούλευσης στην οποία
συµµετείχε και ο ΣΕΒ. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η σηµαντική
τεχνολογική αναβάθµιση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, που οδηγεί σε µεγάλες βελτιώσεις της
παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και εξοικονοµεί χρόνο για τους πολίτες στις
εφορίες.

•

Με τον σχεδιασµό του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013,
επιδιώκουµε να κάνουµε την Ελλάδα µια οικονοµία µε έµφαση στο ανθρώπινο
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κεφάλαιο και την καινοτοµία. Σκοπός µας είναι να αξιοποιήσουµε µε τον πιο
αποτελεσµατικό δυνατό τρόπο τα 20,1 δις ευρώ που διασφάλισε µετά από σκληρές
διαπραγµατεύσεις η χώρα µας και προσωπικά ο Πρωθυπουργός τον περασµένο
∆εκέµβριο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
•

Με την δροµολογηµένη εξυγίανση των ∆ΕΚΟ, περιορίζουµε τα σηµαντικά
ελλείµµατα των επιχειρήσεων αυτών. Έτσι, επωφελείται ο φορολογούµενος και η
οικονοµία γενικότερα. H µεταρρύθµιση για τις ∆ΕΚΟ εφαρµόζεται πλήρως και εντός
των χρονοδιαγραµµάτων που έχουν τεθεί από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή. Είναι πολύ
σηµαντικό ότι έγινε κατανοητό από τις ∆ιοικήσεις και τη µεγάλη πλειοψηφία των
εκπροσώπων των εργαζόµενων των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών ότι η
συναίνεση και η συνεννόηση αποτελούν σηµαντική παράµετρο για την πρόοδο της
οικονοµίας και της κοινωνίας, αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό,
µεγάλος αριθµός ∆ΕΚΟ έχουν συµφωνήσει στην εφαρµογή των εισοδηµατικών
αυξήσεων που προβλέπονται από το νόµο και τις σχετικές εγκυκλίους. Οι αυξήσεις
στους βασικούς µισθούς δεν υπερβαίνουν το 3% για το 2006 και το 4% για το 2007,
ενώ η συνολική αύξηση των αποδοχών και δαπανών προσωπικού δεν υπερβαίνουν το
5% και 6% αντίστοιχα.

Κυρίες και κύριοι,
Έχουµε βάλει τις βάσεις για µια νέα αναπτυξιακή διαδικασία. Για µια ανάπτυξη, τα οφέλη της
οποίας διαχέονται σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα προοδεύει και
αντιµετωπίζει το µέλλον µε αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Η πρόοδος αυτή επιτάσσει τη
συνέχιση του µεταρρυθµιστικού µας προγράµµατος. Ενός προγράµµατος που εκτός των
άλλων διευκολύνει την προσαρµογή της χώρας στη διεθνή πραγµατικότητα. ∆εσµευθήκαµε
στον ελληνικό λαό να είµαστε χρήσιµοι για τη χώρα και αυτό κάνουµε. Οι δεσµεύσεις µας
ισχύουν απόλυτα και έχουν οικονοµικό και κοινωνικό αντίκρισµα. ∆εν υποχωρούµε και δεν
συµβιβαζόµαστε. ∆ιότι στο τέλος γνωρίζουµε καλά ότι τα αποτελέσµατα θα είναι ωφέλιµα για
την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες.
Συνεχίζουµε µε συνέπεια το µεταρρυθµιστικό µας πρόγραµµα. Χωρίς ταλαντεύσεις και χωρίς
παλινδροµήσεις. Παράλληλα, συνεχίζουµε και τις προσπάθειές µας για ενίσχυση της κοινωνικής
συνοχής.
1. Νοµοθετείται η δεύτερη φάση της Φορολογικής Μεταρρύθµισης που αποσκοπεί
στη µείωση των φορολογικών συντελεστών και στην αύξηση του αφορολογήτου ορίου
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για τα φυσικά πρόσωπα. Όλοι οι πολίτες δικαιούνται και θα πληρώνουν λιγότερους
φόρους.
2. Η δηµοσιονοµική εξυγίανση συνεχίζεται µε µεγαλύτερη ακόµη έµφαση στην
αντιµετώπιση της σπατάλης στο ∆ηµόσιο και τη συγκράτηση των δηµοσίων δαπανών.
Προς την κατεύθυνση αυτήν συγκροτείται στο Υπουργείο Οικονοµικών η Γενική
∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικών Ελεγκτών. Στόχος είναι να τεθούν σε στέρεες και
µακροπρόθεσµες βάσεις ο έλεγχος και η εποπτεία των δηµοσίων δαπανών.
Ταυτόχρονα,

συνεχίζουµε

και

εντείνουµε

την

µεγάλη

προσπάθεια

για

την

καταπολέµηση ενός επίµονου διαρθρωτικού προβλήµατος της οικονοµίας µας: της
φοροδιαφυγής. Γιατί δεν µπορεί να µην υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη. ∆εν µπορεί
κάποιοι να µην πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν. Η προσπάθεια εντείνεται
µέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ένταση των ελέγχων.
3. Αξιοποιούµε

την

ακίνητη

περιουσία

του

∆ηµοσίου,

που

αποτελεί

ανεκµετάλλευτη πηγή ανάπτυξης εδώ και πολλά χρόνια. Μέσα από την αξιοποίησή της,
δηµιουργούνται σηµαντικές αναπτυξιακές προοπτικές – ιδιαίτερα για την Περιφέρεια.
4. Συνεχίζουµε τις Αποκρατικοποιήσεις µε σχέδιο και ιδιαίτερη έµφαση στη διαφάνεια.
Στόχοι του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων είναι η αναδιάρθρωση της οικονοµίας
και η ενίσχυση του ανταγωνισµού. Το 2005 τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων
ξεπέρασαν τους στόχους που είχαν τεθεί κατά 30% και ανήλθαν σε 2,1 δις ευρώ από
1,6 δις που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί. Η εφαρµογή του προγράµµατος
αποκρατικοποιήσεων συνεχίζεται και προχωρά µε επιτυχία. Την περασµένη Πέµπτη,
διατέθηκε το 7,18% του µετοχικού κεφαλαίου της Αγροτικής Τράπεζας, µε τιµή
διάθεσης τα 5,05 ευρώ ανά µετοχή. Αυτή η τιµή είναι 2,5 φορές µεγαλύτερη από την
τιµή στην οποία απέκτησε µετοχές της Αγροτικής το ∆ηµόσιο πέρυσι, όταν συµµετείχε
στην απαραίτητη για την εξυγίανσή της αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Τα συνολικά
έσοδα του ∆ηµοσίου φθάνουν σε 328,2 εκατοµµύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, προχωρά η
διαδικασία για τη διάθεση ποσοστού µετοχών του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου από τις
24 ως τις 26 Μαΐου και την εισαγωγή του στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, έχει
γίνει σηµαντική πρόοδος στη διαδικασία για πώληση ποσοστού στην Εµπορική Τράπεζα
και τον επόµενο µήνα πιστεύω ότι θα είµαστε σε θέση να κάνουµε συγκεκριµένες
ανακοινώσεις.
5. Με την πολιτική µας για την ενέργεια και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας,
καθιστούµε την Ελλάδα ενεργειακό κόµβο της περιοχής και δηµιουργούµε νέες
προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο.
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6. Επιταχύνουµε τις µεταρρυθµίσεις στον ∆ηµόσιο Τοµέα, που αποτελεί τον µεγάλο
ασθενή της οικονοµίας µας. Περιορίζουµε τη γραφειοκρατία, κτίζουµε µια παραγωγική
δηµόσια διοίκηση που να υπηρετεί τον πολίτη και την επιχείρηση.
7. Επιταχύνουµε τις µεταρρυθµίσεις στη λειτουργία των αγορών, σύµφωνα µε το
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων που υποβάλαµε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον
περασµένο Οκτώβριο.
8. Επιπλέον, υλοποιούµε όλες τις δεσµεύσεις µας για τις συντάξεις του ΟΓΑ και
το ΕΚΑΣ που φθάνουν στα 330 και τα 230 ευρώ αντίστοιχα από 1/1/2008,
προκειµένου να ενισχύσουµε αποτελεσµατικά τους συµπολίτες µας µε χαµηλά
εισοδήµατα. Τα συγκεκριµένα κονδύλια έχουν ήδη προβλεφθεί στο Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης για τα επόµενα δύο έτη.
9. Ξεκινήσαµε την περασµένη εβδοµάδα και προωθούµε τον διάλογο για το Σύστηµα
Κοινωνικής Ασφάλισης. Με σταθερότητα και χωρίς αιφνιδιασµούς έχουµε πετύχει
να διαµορφώσουµε ένα κοινό πλαίσιο συζήτησης και συναίνεσης. ∆ιότι και η
Αντιπολίτευση δείχνει να συµφωνεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη επίλυσης των
προβληµάτων που αντιµετωπίζει το Ασφαλιστικό µας σύστηµα. Στόχος του διαλόγου
αυτού είναι, µέσα από τη συµµετοχή όλων των κοµµάτων και όλων των εµπλεκόµενων
κοινωνικών φορέων, να επικαιροποιηθούν οι σχετικές µελέτες και να αξιολογηθούν
όλες οι υφιστάµενες παράµετροι του συστήµατος, ώστε να ενεργοποιηθούν
πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του στο µέλλον.
Στοχεύουµε σε ένα σύστηµα κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά ορθολογικό,
βιώσιµο και ανθεκτικό µέσα στον χρόνο. ∆ιότι η σταθερότητα του Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έχει να κάνει µόνο µε την οµαλή καταβολή των συντάξεων
στους δικαιούχους, αλλά µε τον γενικότερο προγραµµατισµό των νοικοκυριών, τις
επιδόσεις της οικονοµίας µας συνολικά και την κοινωνική δικαιοσύνη. Προσωπικά, µε
ικανοποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση πριν από δύο
εβδοµάδες, αναλογιζόµενη τις διαστάσεις του προβλήµατος, επέδειξε µια υπεύθυνη
στάση κάνοντας κάποιες προτάσεις για το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποτελεί
µια ένδειξη ότι έχουν γίνει κατανοητά από τα στελέχη της τα µεγάλα προβλήµατα που
υφίστανται. Κάθε πρόταση και κάθε νέα ιδέα που τίθενται για συζήτηση είναι πάντοτε
ευπρόσδεκτες και τις ενθαρρύνουµε. Όµως, κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται και
από µια τεκµηριωµένη παρουσίαση για τη χρηµατοδότηση του κόστους της, αλλά και
για τα οφέλη της. Στόχος δεν είναι να µεταφέρουµε τα βάρη του ασφαλιστικού
συστήµατος στον Προϋπολογισµό. Στόχος είναι ένα ορθολογικό, βιώσιµο και ανθεκτικό
σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.
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Εντείνουµε την προσπάθειά µας. Επιταχύνουµε τις δράσεις µας και επικεντρώνουµε στην
αντιµετώπιση των πραγµατικών προβληµάτων της οικονοµίας µε τους ρυθµούς που αντέχει η
κοινωνία. ∆εν µένουµε στις εξαγγελίες. Υλοποιούµε ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις. Η ευρεία
αποδοχή ενός µεταρρυθµιστικού προγράµµατος από την κοινωνία είναι θεµελιώδους σηµασίας.
Αλλιώς, οι µεταρρυθµίσεις µπορεί να µην αποδώσουν ή και να έχουν αποτελέσµατα αντίθετα
από τα επιδιωκόµενα. Τείνουµε χείρα συνεργασίας σε όλα τα πολιτικά κόµµατα, σε όλους
τους κοινωνικούς εταίρους, σε όλους τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, σε όλους τους
πολίτες. Όλοι µπορούν να προσφέρουν και να συµβάλουν. Όλοι έχουµε υποχρέωση να
επιδεικνύουµε ωριµότητα µπροστά στις κρίσιµες επιλογές που θα καθορίσουν την πορεία της
χώρας στο µέλλον.
Ο ελληνικός λαός γνωρίζει και στηρίζει το σχέδιο και τις προσπάθειές µας. ∆ίνουµε τη µάχη για
την πρόοδο χωρίς αιφνιδιασµούς. Με σχέδιο και συνέπεια κοιτάµε µπροστά. Οι µεταρρυθµίσεις
µας αποδίδουν και η εφαρµογή τους σηµατοδοτεί µια νέα περίοδο δυναµικής ανάπτυξης.
•

Συνεχίζουµε την πολιτική µας για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση.

•

Συνεχίζουµε την πολιτική της εξωστρέφειας.

•

Συνεχίζουµε την πολιτική της ενίσχυσης των επενδύσεων και των εξαγωγών.

•

Συνεχίζουµε τη µάχη για την ανταγωνιστικότητα. Μια µάχη που κερδίζουµε κάθε µέρα,
µε σταθερά και αποφασιστικά βήµατα.

•

Συνεχίζουµε την προσπάθεια –όλοι µαζί- για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
µεγάλων ευκαιριών από την ευρωπαϊκή και παγκόσµια οικονοµική ολοκλήρωση. Από
την κοσµογονία που συντελείται στην γειτονιά µας.

•

Υλοποιούµε ένα αναπτυξιακό υπόδειγµα που στηρίζεται στο καλύτερο κράτος – στους
λιγότερους φόρους και στις περισσότερες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες.

Η πρόοδος είναι ορατή και µετρήσιµη. Ανήκει δε εξ ολοκλήρου στον ελληνικό λαό. Στον
ελληνικό λαό που συµβάλλει ενεργά στην προσπάθεια για την πρόοδο της χώρας. Η Ελλάδα
αναδεικνύει τις δηµιουργικές δυνάµεις της και γίνεται ισχυρός βραχίονας ανάπτυξης ολόκληρης
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Καλώ λοιπόν τα µέλη του
Συνδέσµου σας να αξιοποιήσουν αυτό το νέο περιβάλλον που έχει ανατείλει για την οικονοµία.
Να το αξιοποιήσουν επενδύοντας στις προοπτικές της χώρας µας. Επενδύοντας στο µέλλον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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