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ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ

Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, η οποία συµβάλει στο διάλογο
που θέλουµε να έχουµε µε τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές τάξεις
της χώρας.
Πριν από πέντε µήνες, από το βήµα της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου
σας είχα αναφερθεί στην πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας, η οποία διανύει
φέτος την πέµπτη συνεχόµενη χρονιά ανάπτυξης. Από τότε, µεσολάβησε η
διεθνής χρηµατοπιστωτική αναταραχή, µετά από την κρίση στην αµερικανική
αγορά στεγαστικών δανείων, που αύξησε τους κινδύνους για την παγκόσµια
οικονοµία. Οι εκτιµήσεις για την παγκόσµια οικονοµία και ειδικότερα για την
ευρωπαϊκή οικονοµία παραµένουν θετικές.
Το συµπέρασµα από τις πρόσφατες συζητήσεις που είχαµε στα Συµβούλια
Eurogroup

και

Ecofin

είναι

η

ανάγκη

ενίσχυσης

των

διαρθρωτικών

µεταρρυθµίσεων αλλά και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής για τις χώρες της
ευρωζώνης που έχουν έλλειµµα στον προϋπολογισµό τους.
Κυρίες και κύριοι,
Η κυβερνητική πολιτική ανταποκρίνεται µε αποτελεσµατικό τρόπο στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η οικονοµία µας, στα νέα δεδοµένα που έχουν
δηµιουργηθεί και στην ανάγκη ενίσχυσης της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Ταυτόχρονα, αξιοποιούµε τις ευκαιρίες για ενίσχυση του ρόλου της χώρας µας
ως το επιχειρηµατικό και οικονοµικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης.
Μιλώντας κάποιος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας, πρέπει να
µιλήσει ξεχωριστά για την πραγµατική οικονοµία και για τα δηµόσια
οικονοµικά.
Οι επιδόσεις και οι προοπτικές της πραγµατικής οικονοµίας είναι θετικές. Η
ανάπτυξη τα τελευταία τριάµισι χρόνια διαµορφώνεται στο 4% κατά µέσο
όρο, µια τάση η οποία αναµένεται να συνεχισθεί. Το ποσοστό ανεργίας
µειώνεται. ∆ηµιουργούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Κεφάλαια εισρέουν
στη χώρα και έτσι αξιοποιούνται οι επενδυτικές ευκαιρίες που δηµιουργούνται.
Η καλή αυτή πορεία αναµένεται να συνεχισθεί και τα επόµενα χρόνια.
Βασίζεται, µεταξύ άλλων, στις πρωτοβουλίες που έχουµε αναλάβει τα
τελευταία τριάµισι χρόνια. Στη φορολογικά µεταρρύθµιση. Στον επενδυτικό
νόµο.

Στις

Συµπράξεις

∆ηµόσιου

και

Ιδιωτικού

Τοµέα.

Στις

αποκρατικοποιήσεις. Στη νέα εξαγωγική πολιτική. Με τις πρωτοβουλίες αυτές
έχουµε δηµιουργήσει ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι,

z

Με τη φορολογική µεταρρύθµιση µειώσαµε δραστικά τους συντελεστές
για τη φορολογία των Ανωνύµων Εταιρειών από το 35% στο 25%. Για
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τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. από το 25% στο 20%. Φέτος, ολοκληρώθηκε η
µείωση των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις, η οποία
βοήθησε πολύ στην επενδυτική τους δραστηριότητα. Παράλληλα,
ενισχύσαµε την αντικειµενικότητα των φορολογικών ελέγχων, µε τη
δηµοσιοποίηση και την ανανέωση καταλόγου δαπανών που εκπίπτουν
από το εισόδηµα. Αυξήσαµε το αφορολόγητο ποσό από τις 10.000 στις
12.000 ευρώ. Από την 1-1-2007 µειώνουµε σταδιακά έως το 2009 τους
φορολογικούς συντελεστές για το εισόδηµα των φυσικών προσώπων.
Οι συντελεστές µειώνονται για τα µεσαία εισοδήµατα από 30% και
40% σε 25%.
z

Με τον Επενδυτικό Νόµο δώσαµε ώθηση στην επιχειρηµατικότητα.
Έχουν εγκριθεί από τον Απρίλιο του 2005 περισσότερα από 3.800
επενδυτικά

σχέδια

ύψους

8,78

δις

ευρώ,

που

δηµιουργούν

περισσότερες από 21.000 νέες άµεσες θέσεις εργασίας. Τα περισσότερα
από τα επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συµβάλουν
στην ανάπτυξη όχι µόνο εφέτος αλλά και τα επόµενα χρόνια.
z

Στο πλαίσιο των Συµπράξεων ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού Τοµέα έχουν εγκριθεί
έργα που ανέρχονται σε 3,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, που θα αρχίσουν να
υλοποιούνται

από το 2008 συµβάλλοντας στην ανάπτυξη

της

οικονοµίας και της κοινωνίας.
z

Προωθήσαµε

αποκρατικοποιήσεις

µε

γνώµονα

την

αύξηση

του

ανταγωνισµού, ιδιαίτερα στο τραπεζικό µας σύστηµα, προς όφελος των
πολιτών, των επιχειρήσεων και της οικονοµίας. Σε αυτές συνέβαλε
σηµαντικά η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος των
τραπεζοϋπαλλήλων.
z

Εξυγιάναµε

το

Γ΄

Κοινοτικό

Πλαίσιο

Στήριξης

που

παρέπαιε,

υπερδιπλασιάζοντας τον µηνιαίο ρυθµό απορρόφησης των κοινοτικών
πόρων. Τον Μάρτιο του 2004, η απορρόφηση έφτανε το 23%, µετά
από 50 µήνες υλοποίησης. Σήµερα φτάνει το 62% και έχουν υπογραφεί
συµβάσεις για το σύνολο -για σχεδόν το 100% - των διαθέσιµων
κονδυλίων.
z

Με τη νέα εξαγωγική πολιτική δώσαµε ώθηση στις εξαγωγές. Οι
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εξαγωγές αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια µε ρυθµούς υψηλότερους
του ονοµαστικού ΑΕΠ συµβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και την
απασχόληση.
Εκτός, όµως, από τον δυναµισµό της πραγµατικής οικονοµίας, υπάρχει και ο
δηµόσιος τοµέας, ο οποίος, παρά τις πρωτοβουλίες των τελευταίων χρόνων,
παραµένει ο «µεγάλος ασθενής». Η Κυβέρνηση πέτυχε την προηγούµενη
3ετία µία µεγάλης έκτασης δηµοσιονοµική προσαρµογή. Το δηµοσιονοµικό
έλλειµµα µειώθηκε από το 8% του ΑΕΠ το 2004 στο 2,7% το 2006. Η µείωση
του ελλείµµατος, για πρώτη φορά κάτω από το 3% του ΑΕΠ, οδήγησε στην
έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η µείωση αυτή του ελλείµµατος δεν αρκεί,
προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα χρόνια προβλήµατα και τα χρόνια
ελλείµµατα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αυτό κάνει ακόµη πιο επιτακτική
τη δεύτερη φάση της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης για να αντιµετωπίσουµε τις
γενεσιουργές αιτίες του δηµόσιου χρέους και να

προσαρµοσθούµε στην

υποχρέωση, που έχουµε µαζί µε όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, για
την εξάλειψη των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων έως το 2010.
Τα αίτια των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών είναι βαθιά και εδράζονται στην
οικονοµική πολιτική που ακολουθήθηκε επί µακρά σειρά ετών. Εξακολουθούν
και υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για τη µείωση της σπατάλης και την
εξοικονόµηση πόρων, ώστε και τα ελλείµµατα να µειωθούν και το κοινωνικό
κράτος να ενισχυθεί. Προτεραιότητά µας στην αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος είναι η πλήρης εφαρµογή του νόµου 3429/2005 για τις ∆ΕΚΟ και
η επέκταση ανάλογων ρυθµίσεων στα νοσοκοµεία, τα ασφαλιστικά ταµεία και
τους ΟΤΑ. Χρειάζεται διαφάνεια, αξιόπιστοι προϋπολογισµοί και αξιόπιστοι
ισολογισµοί σε όλο τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και όχι µόνο στην Κεντρική
Κυβέρνηση.
Επίσης, προτεραιότητά µας είναι η ένταση των προσπαθειών για την
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Σήµερα ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση του
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Σχεδίου Νόµου που ενισχύει το οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση της
φοροδιαφυγής και στοχεύει σε µια αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών απέναντι
στο νοσηρό αυτό φαινόµενο.
Με το προσχέδιο του Προϋπολογισµού που καταθέσαµε, δίνουµε σηµαντική
ώθηση στο στόχο της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, καθώς το έλλειµµα της
Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται να µειωθεί στο 1,7% του ΑΕΠ το 2008 από
2,5% του ΑΕΠ φέτος και το δηµόσιο χρέος να µειωθεί κατά 3 ποσοστιαίες
µονάδες, υποχωρώντας για πρώτη φορά κάτω από το 100% του ΑΕΠ µετά το
1992. Κάνουµε ένα αποφασιστικό βήµα για να φθάσουµε το 2010 στο στόχο
της εξάλειψης του ελλείµµατος. Παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, η
Κυβέρνηση έχει δεσµευθεί να προχωρήσει στην ενίσχυση και τη µεταρρύθµιση
του κοινωνικού κράτους, προκειµένου να ενισχυθούν από το κράτος οι
συµπολίτες µας που πραγµατικά έχουν ανάγκη. Συστήνουµε το Εθνικό Ταµείο
Κοινωνικής Συνοχής για την αντιµετώπιση της φτώχειας µε στοχευµένες
δράσεις.

Κυρίες και κύριοι,
Με

τη

δεύτερη

φάση

της

δηµοσιονοµικής

εξυγίανσης

και

του

µεταρρυθµιστικού µας προγράµµατος αποσκοπούµε, επίσης:

•

Στην αναµόρφωση της διαδικασίας κατάρτισης και παρουσίασης του
Κρατικού Προϋπολογισµού. Στο πλαίσιο αυτό οι ειδικοί λογαριασµοί
ενσωµατώνονται στον γενικό προϋπολογισµό του κράτους και η
διαχείρισή τους

γίνεται µε βάση τους κανόνες του δηµόσιου

λογιστικού.
•

Στην ολοκλήρωση της φορολογικής µεταρρύθµισης. Με τη µείωση των
φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά πρόσωπα, ώστε το 2009 τα
µεσαία εισοδήµατα να φορολογούνται µε συντελεστή 25% από 30%
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και 40% που ίσχυε έως σήµερα. Με την απλοποίηση της φορολογίας
των ακινήτων, στο πλαίσιο της οποίας προχωρούµε στην ενοποίηση
πολλών από τους υφιστάµενους φόρους, στην κατάργηση της
φορολογίας γονικών παροχών και κληρονοµιών και την απαλλαγή της
πρώτης κατοικίας από φόρους.
•

Στην περαιτέρω ενίσχυση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια,
µε την αποτελεσµατική ολοκλήρωση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και την αποτελεσµατική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Σηµειώνω ότι
την επόµενη εβδοµάδα θα συζητηθεί στη Βουλή το σχέδιο νόµου που
αφορά την υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Έχουµε ενεργοποιήσει τα δεύτερη
φάση του επενδυτικού νόµου, που προβλέπει επιχορήγηση σε ποσοστό
έως και 60% του ύψους της επένδυσης, ενώ προχωρούµε και σε νέα
έργα µε Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα.

•

Στη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος, µετά από ευρύ
κοινωνικό και πολιτικό διάλογο, που ξεκινάει µεθαύριο Πέµπτη στη
Βουλή, µε τη συµµετοχή και των κοινωνικών φορέων. Στην περίπτωση
που από τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος προκύψει
εξοικονόµηση δηµόσιων πόρων για το 2008, αυτή θα οδηγήσει σε
µείωση του ελλείµµατος πέραν των προβλεποµένων.

•

Στην περαιτέρω ενίσχυση του νέου αναπτυξιακού προτύπου. ∆ίνουµε
έµφαση

στις

δραστηριότητες

υψηλής

προστιθέµενης

αξίας

και

εξωστρέφειας. Οι αποκρατικοποιήσεις, ο επενδυτικός νόµος, η Ψηφιακή
Στρατηγική και οι Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν
βασικά εργαλεία ανάπτυξης της οικονοµίας.

Κυρίες και κύριοι,
Η εφαρµογή του µεταρρυθµιστικού µας προγράµµατος επιτρέπει τη συνέχιση
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης µε ταυτόχρονη διατήρηση των υψηλών
ρυθµών ανάπτυξης. Για το 2008, ο ρυθµός ανάπτυξης αναµένεται να είναι
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4%, σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του τελευταίου Προγράµµατος
Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και αυτό σε µία διεθνή συγκυρία, όπου έχουν
αυξηθεί οι κίνδυνοι για την παγκόσµια οικονοµία και οι προβλέψεις
αναθεωρούνται προς τα κάτω από τους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς Οργανισµούς.
Κυρίες και κύριοι,
Η έως τώρα επιτυχία του νέου προτύπου που εφαρµόζουµε για την ανάπτυξη,
την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή, µας δίνει τη δύναµη να
συνεχίσουµε. Τα έως τώρα αποτελέσµατα δικαιώνουν τις προσδοκίες µας αλλά
και µας φορτώνουν µε περισσότερες ευθύνες. Ο δρόµος παραµένει πάντοτε
δύσκολος. Ωστόσο, έχουµε πλέον στα χέρια µας την ευκαιρία να κτίσουµε
πάνω στις βάσεις που βάλαµε, µε µεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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