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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του Προέδρου και µελών της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ
µε τον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή
Συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό, κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή, πραγµατοποίησε
σήµερα αντιπροσωπεία της διοίκησης του ΣΕΒ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του
ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο. Στη συνάντηση αυτή συµµετείχαν επίσης οι
Αντιπρόεδροι του ΣΕΒ κκ.: Νίκος Καραµούζης, Θεόδωρος Φέσσας και Βασίλης
Σπηλιόπουλος, καθώς και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.
Στο πλαίσιο της συνάντησης η αντιπροσωπεία του ΣΕΒ ανέπτυξε µε ειλικρίνεια και
αίσθηµα ευθύνης στον Πρωθυπουργό τις θέσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε τη σηµερινή,
δύσκολη και δύστοκη συγκυρία και τις προτάσεις του για την έξοδο από την κρίση.
Στη συνέχεια, επισυνάπτεται το
Πρωθυπουργό η διοίκηση του ΣΕΒ:
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που
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τον

«Εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα σοβούσε µία νοµοτελειακή οικονοµική και
κοινωνική κρίση. Η παγκόσµια κρίση επιτάχυνε την έλευση της ελληνικής, φέρνοντας
στο προσκήνιο όλα εκείνα τα διαρθρωτικά προβλήµατα που ναρκοθετούν την
ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και το ίδιο το µέλλον της χώρας. Η διεθνής
ανάκαµψη –όταν και όπως έρθει– δεν θα σηµάνει και την έξοδο από τα δικά µας
αδιέξοδα.
Η αποφασιστική, άµεση και τολµηρή επίλυση των δικών µας
συσσωρευµένων προβληµάτων είναι µονόδροµος.
Η σηµερινή κρίση, όµως, µας προσφέρει µία µοναδική –και ίσως την ύστατη–
ευκαιρία να θέσουµε την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε νέες, ανθεκτικές και
σύγχρονες βάσεις.
∆ιαφορετικά, µας παραµονεύει το φάσµα της διεθνούς υποβάθµισης της χώρας και
της ανέχειας ευρέων κοινωνικών στρωµάτων.
Η επιχειρηµατική τάξη, µε συναίσθηση των ευθυνών της ως βασικού µοχλού της
εθνικής ανάπτυξης, δεν διεκδικεί προνόµια ούτε άλλα κίνητρα, πέρα από τη
διαµόρφωση ενός ελεύθερου ορίζοντα υγιούς επιχειρηµατικής δράσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ προτείνει σε επίπεδο άµεσης εφαρµογής –αλλά µε
µακροπρόθεσµη στόχευση, το ακόλουθο τρίπτυχο παρεµβάσεων στην οικονοµία:
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•

Νοικοκύρεµα και αναδιανοµή των κρατικών δαπανών
(ενδεικτικά: εξορθολογισµός των αµυντικών δαπανών, επανεξέταση της
σκοπιµότητας και εκ νέου ιεράρχηση των δηµοσίων επενδύσεων, άµεση και
αυστηρή εφαρµογή του νόµου για τις ∆ΕΚΟ και επέκτασή του σε όλους τους
δηµόσιους οργανισµούς, µείωση του κόστους της διοίκησης, περικοπή των
καταναλωτικών δαπανών, ένταξη όλων των ειδικών λογαριασµών στον
Προϋπολογισµό).
Θα εξοικονοµηθούν έτσι πόροι για την άµεση ανακούφιση των οικονοµικά
ασθενέστερων, που πλήττονται σφοδρότερα απ’ όλους από την κρίση.

•

Αποφασιστική ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της προώθησης
παραγωγικών επενδύσεων
(ενδεικτικά: άµεση και ουσιαστική απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών
αδειοδότησης και λειτουργίας, αντικειµενικοποίηση των φορολογικών ελέγχων,
ενεργός καταπολέµηση της πολυνοµίας µε την κωδικοποίηση των νόµων).
Η βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος θα οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής
και της απασχόλησης.

•

Ταχεία ολοκλήρωση της απελευθέρωσης όλων των µεγάλων τοµέων της
οικονοµίας, ώστε να επιτευχθεί το άνοιγµά τους στον ανταγωνισµό
(ενδεικτικά: κατάργηση όσων προστατευτικών νόµων εµποδίζουν την αύξηση του
ανταγωνισµού, απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων, περιορισµός των
πολυπλόκαµων κρατικών παρεµβάσεων).
Ορατό όφελος θα είναι η επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης και η βελτίωση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Σ’ ένα ευρύτερο και πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο, ο ΣΕΒ πιστεύει ότι –σήµερα
περισσότερο παρά ποτέ– αντιµέτωπη µε µία νέα διεθνή πραγµατικότητα, η χώρα µας
χρειάζεται ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης βασισµένο σε ένα νέο θεσµικό πλαίσιο
σύγχρονων προδιαγραφών.
Η διαµόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου είναι το µεγάλο στοίχηµα ευθύνης που οι καιροί
βάζουν µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις της χώρας –όπως και µε όλους τους
κοινωνικούς εταίρους.
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