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Η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών 

Βιομηχανιών αποτελεί πάντα ένα φιλόξενο βήμα για την 

επισήμανση των προβλημάτων που από κοινού θα πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η Κυβέρνηση ακολουθεί τα τελευταία 

χρόνια με μεγάλη συνέπεια και χωρίς ταλαντεύσεις μια πολιτική 

που στοχεύει ταυτόχρονα στη δημοσιονομική σταθερότητα, στη 

μείωση του πληθωρισμού, στην επιτάχυνση των αναπτυξιακών 

ρυθμών, στην τόνωση της απασχόλησης και στη διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής. Πρόκειται για μια μεγάλη προσπάθεια, για 

την επιτυχία της οποίας δεν αρκούν οι κυβερνητικές αποφάσεις. 

Εξίσου σημαντική και απαραίτητη είναι η συμφωνία και η 

συμμετοχή όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις προσπάθειες που καταβάλαμε 

όλοι μας είναι θετικά και ελπιδοφόρα. Η Ελλάδα προχωρεί με 

επιτυχία, ισχυροποιείται και προσεγγίζει τους όρους που θα της 

επιτρέψουν να γίνει ένας υπολογίσιμος “παίκτης” στο νέο παιχνίδι 

που διαμορφώνεται διεθνώς.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας μας είναι από τους υψηλότερους 

της Ευρώπης, ο πληθωρισμός συνεχίζει την καθοδική του πορεία, 

το δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ εξελίσσεται 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του Προγράμματος Σύγκλισης. Η 

χώρα μας κερδίζει έδαφος, αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό 

οικονομικό παράγοντα στο χώρο της Βαλκανικής και της 

Ανατολικής Μεσογείου, ανακτά την αξιοπιστία της, κερδίζει την



εμπιστοσύνη των διεθνών οργανισμών, αλλά και του διεθνούς 

επιχειρηματικού κεφαλαίου.

Είμαστε λοιπόν στη σωστή κατεύθυνση. Εφόσον συνεχίσουμε με 

υπευθυνότητα τις προσπάθειές μας, και εμείς είμαστε 

αποφασισμένοι να το κάνουμε, θα εξασφαλίσουμε στις αρχές του 

επόμενου αιώνα την ισότιμη συμμετοχή μας στην Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. Ωστόσο, η επιτυχία των στόχων του 

Προγράμματος Σύγκλισης δεν είναι από μόνη της αρκετή για να 

εγγυηθεί τη σταθερή συμμετοχή μας στην ΟΝΕ. Υπάρχουν ακόμα 

πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα που χαρακτηρίζουν τον τόπο 

μας. Η ανεργία είναι το πιο ορατό. Αλλά και λιγότερο ορατά όπως 

η τεχνολογική καθυστέρηση δεν παύουν να είναι σημαντικά. 

Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τις εντεινόμενες ανταγωνιστικές 

πιέσεις που δέχεται η οικονομία μας. Χρειάζεται να αυξήσουμε τη 

παραγωγικότητα και τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας. 

Χρειάζεται να προχωρήσουμε στις διαρθρωτικές μεταβολές που 

θα εξασφαλίσουν μια συνεχή πορεία προόδου. Πριν από δύο 

εβδομάδες, στην επίσημη έναρξη της διαδικασίας του Κοινωνικού 

Διαλόγου, θέτοντας το πλαίσιο του διαλόγου για την Ανάπτυξη, την 

Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση επεσήμανα ότι ούτε η 

παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ούτε η απελευθέρωση της 

αγοράς μπορούν να λύσουν τα προβλήματά μας ως δια μαγείας. 

Δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις προσπάθειες που οι 

κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου οφείλουν να 

αναλάβουν για να αντιμετωπίσουν τις μεταβαλλόμενες διεθνείς 

συνθήκες. Από μας εξαρτάται η μελλοντική μας τύχη.



Στη μάχη που έχουμε να δώσουμε, πρέπει όλοι -κυβέρνηση, 

επιχειρηματίες και εργαζόμενοι - να αντιληφθούμε ότι βρισκόμαστε 

μπροστά σε μια διαμορφούμενη νέα τάξη πραγμάτων και να 

αντιδράσουμε δυναμικά. Ιδιαίτερα, εσείς οι επιχειρηματίες που 

γνωρίζετε ότι η αγορά λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες, ότι 

δεν ανέχεται αυτούς που καθυστερούν στη λήψη των αποφάσεων, 

αυτούς που δεν επενδύουν, δεν αναζητούν νέες ευκαιρίες και δεν 

προσαρμόζονται, εσείς που ξέρετε καλύτερα από κάθε άλλον τις 

αδυναμίες που χαρακτηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, πρέπει 

να μη διστάσετε, και να προχωρήσετε αμέσως αναλαμβάνοντας 

πρωτοβουλίες. Να ακολουθήσετε μια επιθετική πολιτική που να 

βελτιώνει συνεχώς την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών σας 

αξιοποιώντας καλύτερα τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας 

και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, αναβαθμίζοντας ποιοτικά 

την παραγωγή σας, σχεδιάζοντας νέα προϊόντα, διαθέτοντας νέες 

υπηρεσίες. Ας μην ξεχνάμε άλλωστε, ότι η ικανοποιητική 

κερδοφορία των επιχειρήσεων που σημειώνεται τα τελευταία 

χρόνια, προσφέρει δυνατότητες επέκτασης και καινούργιες 

προοπτικές για την ανάπτυξή τους.

Από την πλευρά της η Κυβέρνηση πρωτοστατεί σε κάθε 

προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την 

ανάπτυξη της χώρας. Εφαρμόσαμε μια οικονομική πολιτική που 

δημιούργησε συνθήκες σταθερότητας και εμπιστοσύνης για την 

οικονομία. Η ταχύτατη πτώση του πληθωρισμού και η 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίου επέτρεψαν την 

αποκλιμάκωση των επιτοκίων, με αποτέλεσμα τη σημαντική



μείωση του κόστους λειτουργίας και του κόστους επενδύσεων για 

τις επιχειρήσεις.

Ακόμα, υλοποιούμε ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων υποδομής, 

που θα αποφέρει σημαντικότατα έμμεσα οφέλη στις ελληνικές 

επιχειρήσεις, ενώ στηρίζουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα με 

ισχυρά κίνητρα για την προώθηση μεγάλων και τεχνικά 

προηγμένων επενδύσεων, με παροχή ειδικών κινήτρων για την 

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής ικανότητας των μεσαίων 

επιχειρήσεων, με την ένταξη στο ΚΠΣ ειδικών δράσεων για τη 

βιομηχανία και τις MME.

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαρθρωτικές 

αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν αυτή την περίοδο για να 

μπορέσουμε να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της 

επόμενη διετία. Προχωρούμε στην αναδιοργάνωση του Κράτους 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υιοθετώντας μέτρα όπως: ο 

νέος τρόπος λειτουργίας των ΔΕΚΟ, ο περιορισμός των 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ο περιορισμός των δαπανών 

και η εξυγίανση των κρατικών τραπεζών. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση 

για τα μεγάλα θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας και στο 

ασφαλιστικό, ώστε έγκαιρα και από κοινού με όλους τους 

ενδιαφερομένους να προσδιοριστούν οι κατάλληλες λύσεις που θα 

απαντούν στις εξελίξεις των νέων τεχνολογιών και των νέων 

τύπων παραγωγής. Τέλος, επιδιώκουμε την αλλαγή των 

παραγωγικών δομών σε ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοτήτων, 

όπως είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τηλεπικοινωνίες και 

η εφαρμογή νέων τεχνολογιών.



Κυρίες και κύριοι,

Επιχείρησα πολύ σύντομα να σας εκθέσω τα βήματα στα οποία 

θα πρέπει όλοι να στρέψουμε την προσοχή μας τα επόμενα 

χρόνια, ώστε να περάσουμε το κατώφλι του νέου αιώνα με τη 

πεποίθηση ότι έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε 

αποτελεσματικά τις νέες συνθήκες.

Πιστεύω ότι όλοι κατανοούμε τη σοβαρότητα των προβλημάτων 

που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά και τη δυσχερή θέση στην 

οποία όλοι μας θα βρεθούμε αν δεν μπορέσουμε να τα 

ξεπεράσουμε με επιτυχία.

Εμείς, ως Κυβέρνηση, δεσμευόμαστε ότι θα εξακολουθήσουμε να 

εφαρμόζουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα την πολιτική εκείνη 

που θα μας επιτρέψει να πετύχουμε αφενός την αποκατάσταση 

των δημοσιονομικών και άλλων μακροοικονομικών ισορροπιών, 

και αφετέρου τη δημιουργία μιας ανατροφοδοτούμενης δυναμικής 

διαδικασίας οικονομικής ανάπτυξης.

Αλλά ο ελληνικός λαός και η κυβέρνηση προσδοκούν και τη δική 

σας δημιουργική συνεισφορά σ’ αυτή την προσπάθεια. Σας καλώ 

να ανταποκριθείτε στις προκλήσεις των καιρών τολμηρά, αλλά και 

μεθοδικά. Να εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνονται 

σήμερα. Ο χρόνος τρέχει. Αργότερα οι δυσκολίες θα είναι πολύ 

μεγαλύτερες. Τώρα είναι η στιγμή μιας δυναμικής παρουσίας.


