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Προσφώνηση του Προέδρου του ΣΕΒ
κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου
προς τον Υπουργό Οικονοµίας & Οικονοµικών,
κ. Γιώργο Αλογοσκούφη,
στο πλαίσιο της συνεδρίασης
του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ,
16 Οκτωβρίου 2007

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζω στη σηµερινή συνεδρίαση του Γενικού Συµβουλίου του ΣΕΒ.
Καλωσορίζω, επίσης, τον υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών Γιώργο
Αλογοσκούφη και τον ευχαριστώ που δέχτηκε – για µία ακόµη φορά – να
βρίσκεται απόψε µαζί µας.
Ο Γιώργος Αλογοσκούφης έχει αποδείξει στην πράξη την προσήλωση και
συνέπειά του στην προώθηση των µεταρρυθµίσεων που χρειάζεται η
οικονοµία της χώρας µας. Σήµερα, θα µας µιλήσει για τους στόχους που έχει
θέσει και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει στην απαρχή µιας νέας
κυβερνητικής θητείας, που αποτελεί, ταυτόχρονα, συνέχεια της προηγούµενης
και µια νέα αρχή.
Στα προηγούµενα χρόνια, η µεταρρυθµιστική προσπάθεια δεν περπάτησε
πάντα µε την αναγκαία δυναµική, ταχύτητα και αποφασιστικότητα που
απαιτούν οι καιροί. Αυτό δεν ίσχυσε στον τοµέα άµεσης αρµοδιότητας του
σηµερινού οµιλητή µας – όπου οι κατευθύνσεις ήταν σαφείς και τα µέτρα
αποτελεσµατικά. Στη νέα µορφή και δοµή της οικονοµίας, ολοκληρωµένα
αποτελέσµατα µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε τη λήψη µέτρων που
αποτελούν µέρος ενός συνολικού και καλά εκτελεσµένου προγράµµατος
αλλαγών.
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Η κυβέρνηση έχει ερµηνεύσει το µήνυµα των εκλογών ως µία εντολή να
προχωρήσει στις αλλαγές που χρειάζονται για τον εκσυγχρονισµό της χώρας
και, ταυτόχρονα, να σταθεί πιο κοντά στον πολίτη. Σ’ έναν πολίτη που
διακατέχεται από αίσθηµα έντονης ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Και αυτό
είναι το διακύβευµα της νέας τετραετίας.
Ο ΣΕΒ έχει στηρίξει και θα συνεχίζει να στηρίζει τις µεταρρυθµίσεις. Τις βλέπει
ως ένα µονόδροµο που οδηγεί σ’ ένα καλύτερο αύριο για όλους µας.
Η θέση µας δεν πηγάζει από συντεχνιακές σκοπιµότητες ή ταξική αδηµονία.
Εκπορεύεται από την ακράδαντη πεποίθησή µας, που εδράζεται και στη
διεθνή εµπειρία, ότι οι πραγµατικές µεταρρυθµίσεις δεν είναι κατεδάφιση
κεκτηµένων, αλλά δυναµική προσαρµογή στο σήµερα και εφαλτήριο για τη
διεκδίκηση του αύριο. Γι’ αυτό, οι ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις ισοδυναµούν
µε διαρκείς κοινωνικές παροχές, ανταποκρίνονται στις βαθύτερες ανάγκες και
προσδοκίες του κοινωνικού συνόλου –αποτελούν τη µόνη εγγύηση για το
µέλλον, το δικό µας και των παιδιών µας.
Υπάρχει µια δυσοίωνη παράδοση στη χώρα µας, που θέλει τις
µεταρρυθµιστικές προσπάθειες να προσκρούουν – και τελικά να
αποτυγχάνουν ή να µένουν ανενεργές – στον φόβο του µικροπολιτικού
κόστους, στην αντίσταση της γραφειοκρατίας, στα συντεχνιακά κεκτηµένα,
στην ενστικτώδη καχυποψία της κοινωνίας. Αντί να βλέπουµε στην ανάγκη
των µεταρρυθµίσεων µια πρόκληση συνολικής αναβάθµισης του τόπου, τις
αντιµετωπίζουµε ως φόβητρο και τις ταυτίζουµε µε αντιλαϊκά
µέτρα.
Οχυρωνόµαστε τυφλά στο παρελθόν για ν’ αποφύγουµε το µέλλον που µας
φοβίζει. Κερδίζουν έτσι έδαφος οι δυνάµεις της στασιµότητας και του
οπισθοδροµικού συντηρητισµού και χάνουµε πολύτιµο χρόνο στη µάχη της
ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Η αδράνεια µοιάζει ίσως
καθησυχαστική έως και φιλολαϊκή. Είναι, όµως, µοιραία για το µέλλον που
θέλουµε και µπορούµε να κατακτήσουµε.
Οι σηµερινές συνθήκες – η νωπή λαϊκή εντολή σ΄ έναν πρωθυπουργό που
τονίζει ότι οι µεταρρυθµίσεις αποτελούν «ζωτική ανάγκη», το διεθνές
περιβάλλον, οι κατευθύνσεις που χαράσσει η ενωµένη Ευρώπη – ευνοούν την
αλλαγή. Ευνοούν την προσπάθεια να περάσει η χώρα µας στο δρόµο της
αναδιάταξης των θεσµών, της ανάπτυξης που στηρίζεται στον ανταγωνισµό
και όχι στις επιδοτήσεις, της αναδιάρθρωσης του κοινωνικού κράτους.
Η επιχειρηµατική κοινότητα δουλεύει οργανωµένα και συστηµατικά, που
καινοτοµεί, επενδύει, δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας, παράγει αγαθά,
υπηρεσίες και µετρήσιµο κοινωνικό µέρισµα. Συµβάλλει έτσι καθοριστικά σ΄
αυτή την προσπάθεια ανταγωνιστικής ανασυγκρότησης του κράτους, της
οικονοµίας και της κοινωνίας, προσφέροντας µεθόδους δηµιουργικής
εργασίας, οργάνωσης και σχεδιασµού ως πρότυπα. Εισφέρει στην ενίσχυση
της εθνικής ετοιµότητας απέναντι στο µέλλον. Αλλά, προφανώς, δεν µπορεί
να επιφέρει την αλλαγή µόνη της. Μια συνολική αλλαγή προϋποθέτει µια
συλλογική συνείδηση.
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Χρειαζόµαστε λοιπόν την αυτοδέσµευση όλων µας – πολιτικών ταγών και
κοινωνικών εταίρων – σε ένα κοινό ορίζοντα αλλαγής. Χρειαζόµαστε το
ζωτικό βάθος µιας ουσιαστικής κοινωνικής συναίνεσης χωρίς άλλες
καθυστερήσεις. Επιταγή και ανάγκη των καιρών είναι η δυναµική κοινωνική
σύγκλιση προς τους µεγάλους στόχους εκσυγχρονισµού της χώρας.
Η κοινωνία µας πρέπει να πεισθεί ότι οι µεταρρυθµίσεις είναι αναγκαίες, γιατί
είναι προς συµφέρον της. Αυτή είναι η µεγάλη προϋπόθεση για την
υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων. Αυτή είναι η µεγάλη πρόκληση όχι µόνο για
την κυβέρνηση αλλά και για τους κοινωνικούς εταίρους.
Σας ευχαριστώ και προσκαλώ τώρα τον υπουργό
Οικονοµικών, κ. Γιώργο Αλογοσκούφη να έρθει στο βήµα.

Οικονοµίας

και
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