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Πέµπτη, 24 Μαΐου 2007
ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΓΙΑ ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Β
Για τα 100 χρόνια του ΣΕΒ απευθύνω τις ευχές µου για αποτελέσµατα ακόµη
καλύτερα, για επιτεύγµατα ακόµη σηµαντικότερα. Οι ευχές αυτές απευθύνονται
βεβαίως στον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλά και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.
Αφορούν:
- την τόνωση της παραγωγής και της παραγωγικότητας.
- τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας.
- την προώθηση νέων επενδύσεων.
- τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
- την ανάπτυξη ισχυρής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
- τη συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος.
- την ενδυνάµωση των σχέσεων εµπιστοσύνης µε όλους τους πολίτες.
Στα χρόνια που πέρασαν δογµατικές πολιτικές αντιλήψεις, αυξηµένα φορολογικά και
γραφειοκρατικά βάρη, έλλειψη αναγκαίων δοµών και υποδοµών, έπλητταν την
επιχειρηµατικότητα του Έλληνα, την ανταγωνιστικότητα της Οικονοµίας, το
βιοµηχανικό ιστό της Χώρας.
Οι συνέπειες σε βάρος της Οικονοµίας και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας
απεικονίζονταν στη δηµοσιονοµική εκτροπή, τη διόγκωση του δηµόσιου χρέους, τη
συρρίκνωση επενδύσεων και εξαγωγών, την έκρηξη της ανεργίας.
Ευθύς µόλις αναλάβαµε την ευθύνη της ∆ιακυβέρνησης εφαρµόσαµε νέο µείγµα
οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής, µε διττό στόχο: ∆ηµοσιονοµική εξυγίανση,
και ανατροφοδοτούµενη, δυναµική, ισόρροπη ανάπτυξη. Προχωρήσαµε σε αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις, αναγκαίες για να κερδίσουµε το µέλλον. Σήµερα, η
επιχειρηµατικότητα διευκολύνεται και ενισχύεται µε...
- τους µειωµένους φορολογικούς συντελεστές,
- τα ενισχυµένα επενδυτικά κίνητρα,
- τις υπηρεσίες που αναβαθµίζονται συνεχώς,
- το πλαίσιο για τις Συµπράξεις µε το ∆ηµόσιο Τοµέα.
Οι διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων απλοποιούνται.
- Οι υποδοµές στήριξης της επιχειρηµατικότητας βελτιώνονται, σ’ ολόκληρη τη
Χώρα.
- Καταρτίζονται Χωροταξικά Πλαίσια για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τον
Τουρισµό, τη Βιοµηχανία.
- Αναµορφώνεται το Πτωχευτικό ∆ίκαιο.
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Η Ελλάδα γίνεται πιο ανταγωνιστική, πιο ελκυστική, πιο εξωστρεφής. Η
πολιτική µας επιβραβεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους τους
διεθνής οικονοµικούς οργανισµούς καθώς παράγει απτά αποτελέσµατα.
Οι ξένες επενδύσεις ξανάρχονται στη Χώρα µας.
Η ανεργία µειώνεται σταδιακά και το κοινωνικό µέρισµα ενισχύεται.
Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα συρρικνώνεται µε τον πιο ήπιο τρόπο. Με την
πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Η Ελλάδα εξέρχεται από τη
διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος. Η χώρα µας βγαίνει πιο δυνατή από
µια δοκιµασία που πέρασε εξαιτίας της ανευθυνότητας των κυβερνήσεων του
χθες. Εξέρχεται από την διαδικασία γιατί πέτυχε τους στόχους της. Γιατί µέσα
σε µόλις 3,5 χρόνια, µείωσε δραστικά το έλλειµµα από το 7,8% του ΑΕΠ που
το παραλάβαµε, στο 2,6% φέτος.

Η χώρα µας, για πρώτη φορά από την ένταξή της στην ΟΝΕ, έχει σήµερα έλλειµµα
µικρότερο από το 3% του ΑΕΠ, το οποίο θέτει η Ε.Ε ως όριο για όλα τα κράτη µέλη
της. Η εξέλιξη αυτή είναι καθοριστική για την πορεία της χώρας προς την πραγµατική
σύγκλιση. Η επιτυχία είναι σηµαντική. Και την καθιστά ακόµη σηµαντικότερη το
γεγονός ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή επιτυγχάνεται µε ταυτόχρονη διατήρηση
της αναπτυξιακής δυναµικής, που εµφανίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια η ελληνική
οικονοµία. Αναπτυξιακή δυναµική που αποκτά νέα ποιοτική διάσταση, καθώς τα 2/3
της στηρίζονται πλέον στις επενδύσεις και τις εξαγωγές.
Όλα αυτά τα αποτελέσµατα είναι ικανοποιητικά, αλλά δεν εφησυχάζουµε. Η
δηµοσιονοµική εξυγίανση δεν επετεύχθη πλήρως. Συνεχίζεται µε ηπιότερους
ρυθµούς. Με νέο στόχο να φτάσουµε το 2010, σε ισοσκελισµένους
προϋπολογισµούς, ώστε να αντιµετωπίσουµε τη µάστιγα του δηµόσιου χρέους που
κληρονοµήσαµε. Η διασφάλιση της νέας προοπτικής απαιτεί συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων. Με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο, για τη νέα προγραµµατική
περίοδο, δίνουµε ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς
κατευθύνουµε ποσοστό άνω του 80% των πόρων του στην ελληνική περιφέρεια.
Εστιάζουµε τις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 στη ψηφιακή στρατηγική, την
καινοτοµία, την ποιότητα, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή. Για µια ακόµη
φορά, θέλω να υπογραµµίσω ότι η µεταρρύθµιση είναι διαρκής και εξελικτική
διαδικασία. Λαµβάνει, πάντοτε, υπόψη τις αντοχές της Οικονοµίας και τη θέληση της
Κοινωνίας. ∆ιαµορφώνεται µακριά από δογµατισµούς και παράγει όφελος για όλες τις
κοινωνικές οµάδες ,για όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η στρατηγική επιλογή µας.
Η στρατηγική αυτή συνεχίζεται µε ένταση προσπαθειών. Με αυτοπεποίθηση και
αισιοδοξία. Οι µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται και θα συνεχισθούν. Τις επιβάλλει η νέα
εποχή. Τις αξιώνουν οι πολίτες. Τις στηρίζει η κοινωνία. Τις έχει ανάγκη ο Τόπος.
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