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Ελλάδα ανταγωνιστική: Στόχοι, πολιτική και δράσεις

Παρουσίασή τους
στα πλαίσια του «2005, Έτος Ανταγωνιστικότητας» 

από τον Υπουργό Ανάπτυξης 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

Κάνουμε σήμερα την πρώτη δημόσια παρουσίαση των στόχων και των επιδιώξεων, των 
πολιτικών και των δράσεων, που έχουμε θέσει κηρύσσοντας το 2005 ως έτος 
ανταγωνιστικότητας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού Κώστα 
Καραμανλή -απόφαση που ελήφθη μετά από σχετική πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης- 
σηματοδοτεί τη χάραξη και την εφαρμογή συντονισμένης, μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής, 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας μας. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα 
μιας διαρκούς προσπάθειας, που πρόκειται να αποτελέσει βασικό και μόνιμο γνώρισμα της 
Νέας Αναπτυξιακής Πολιτικής, για την Ελλάδα του 2010 και πέρα. Υπογραμμίζω ότι το 2005 
είναι χρονιά αξιολόγησης του βαθμού ανταπόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ενιαίου 
συνόλου, αλλά και των κρατών-μελών της, στη στρατηγική της Λισσαβόνας, για την 
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη, την περιβαλλοντική αειφορία, την απασχόληση, και την 
κοινωνική συνοχή.

> Τι σημαίνει, όμως, ανταγωνιστικότητα για μια επιχείρηση, μια Οικονομία, μια Χώρα;
> Τι σημαίνει σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο ;

•  Ανταγωνιστικότητα για μια επιχείρηση, πολύ απλά, θα λέγαμε ότι είναι η δυνατότητά της 
να παράγει και να διαθέτει ποιοτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, σε τιμές που οι πελάτες να είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν. Σημαίνει παραγωγικότητα και ποιότητα. Σημαίνει τη 
δυνατότητά της να επιβιώνει και να αναπτύσσεται.

•  Ανταγωνιστικότητα για μια Χώρα σημαίνει την ικανότητά της να αυξάνει τον 
παραγόμενο πλούτο. Τί σημαίνει αυτό;

•  Σημαίνει...
Να αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό της.
Να δίνει κίνητρα στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα.
Να εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.
Να ενισχύει τις υποδομές της και τους θεσμούς της, κάνοντας τη γνώση προσβάσιμη
και διαθέσιμη σε όλους.
Να αναβαθμίζει το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για τον πολίτη, και την κοινωνία, Ανταγωνιστικότητα σημαίνει δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, σημαίνει άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Σημαίνει προϋποθέσεις για....
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περισσότερη ασφάλεια, 
καλύτερη Παιδεία, 
βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, 
περισσότερη κοινωνική προστασία, 
πολιτισμό,
βελτίωση της ποιότητας ζωής, 
μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή, 
περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.

Σημαίνει ευημερία. Σημαίνει καλύτερη ζωή για όλους.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας Χώρας είναι μια διαρκής και σύνθετη διαδικασία 
που εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι 
δείκτες για την ανταγωνιστικότητα στις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών αποτυπώνουν, 
αλλά και συνδιαμορφώνουν την πραγματικότητα. Οι ξένοι επενδυτές σε αυτούς τους 
δείκτες βασίζονται για να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και αυτό είναι θέμα μείζονος 
σημασίας για τη Χώρα. Η ανταγωνιστικότητα σήμερα...

Είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση, την ανάπτυξη και την ενίσχυση των 
επιχειρήσεων.
Είναι κλειδί για τη δυναμική και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Είναι όρος και προϋπόθεση για την αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και τη 
δικαιότερη κατανομή του.

Είναι όφελος για όλους. Είναι: 
πλούτος για την Οικονομία, 
κέρδος και επενδύσεις για τις επιχειρήσεις, 
εισόδημα και εργασία για τους εργαζόμενους.

Διασφαλίζει ευημερία με διάρκεια. Ευημερία για όλους.

Κηρύξαμε το 2005 έτος ανταγωνιστικότητας για δύο βασικούς λόγους:
Πρώτον: Εια να σηματοδοτήσουμε την κινητοποίηση και τη συλλογική προσπάθεια αυτής 
της Κυβέρνησης, να προωθήσει τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτεί η Νέα 
Εποχή, η Νέα Οικονομία, η σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Και
Δεύτερον: Εια να σηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη σειράς πρωτοβουλιών, δράσεων και 
εκδηλώσεων, που στόχο έχουν την ενεργοποίηση...

της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
των παραγωγικών δυνάμεων του Τόπου, 
των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων 
ολόκληρης της κοινωνίας, στην ίδια κατεύθυνση.

Στο δρόμο για την ανταγωνιστική Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος: Όπως πρόσφατα υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, το 2005 
είναι χρονιά συντονισμένων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στις δομές του Κράτους και 
της Οικονομίας. Είναι χρονιά αλλαγών και μεταρρυθμίσεων...

για τη μετάβαση σ’ ένα κράτος αυξημένων δυνατοτήτων, αρωγό και όχι χειραγωγό
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της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,
για τη δημιουργία νέου αναπτυξιακού περιβάλλοντος, 
για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Έλληνα,
για τη δημιουργία μιας ομπρέλας ανταγωνιστικότητας, που να καλύπτει, τόσο τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Από τη σειρά των αλλαγών και 
των μεταρρυθμίσεων που ήδη προωθούνται από την Κυβέρνησή μας (με βασικό 
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας), υπογραμμίζω:
Τη φορολογική μεταρρύθμιση, που μειώνει έως και δέκα μονάδες τους συντελεστές 
φορολόγησης των επιχειρήσεων, μέσα στην τριετία.
Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που ενισχύει την ανάπτυξη νέων και παλιών 
επιχειρήσεων, τον εκσυγχρονισμό τους, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων που οδηγεί στη μείωση 
του χρόνου και του κόστους ίδρυσης των επιχειρήσεων, θέτει φραγμό στα φαινόμενα 
διαφθοράς και διευκολύνει τους πολίτες-επιχειρηματίες, στην ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους.
Το άνοιγμα των αγορών και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.
Τη θέσπιση και τη λειτουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για την 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας του Έλληνα.
Τη διεύρυνση των ορίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητας (με την ένταξη και εμπορικών δραστηριοτήτων) και την 
επιτάχυνση της απορρόφησης κοινοτικών πόρων.
Τη θεσμοθέτηση και την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, που ήδη αποτελεί βασικό γνωμοδοτικό 
όργανο και σύμβουλο της Κυβέρνησης σε θέματα ανταγωνιστικότητας.
Την αναβάθμιση και τη δικτύωση των δομών υποστήριξης των επιχειρήσεων.
Τη θέσπιση κινήτρων με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.
Την επιβολή όρων διαφάνειας, ισονομίας και αντικειμενικότητας στο σύστημα 
κρατικών προμηθειών.
Την οργανωμένη χωροθέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Την ενθάρρυνση και την ενίσχυση των πρωτοβουλιών αξιοποίησης της νέας 
γνώσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας, για την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
Την αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου.
Τον εθνικό χωροταξικό σχεδίασμά για τη χρήση γης.
Την εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης με διάχυση της 
Ανταγωνιστικότητας στην περιφέρεια
Γιατί ο δρόμος της ανάπτυξης περνάει από την Περιφέρεια και είναι μονόδρομος 
για τη συλλογική ευημερία.

Ιδιαίτερη σημασία, στη Νέα Διακυβέρνηση, αποδίδουμε στην αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος και την επέκταση της δια βίου εκπαίδευσης. Ιδίως μάλιστα 
στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία και την αγορά εργασίας, την 
εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, την αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας. 
Υπογραμμίζω στο σημείο αυτό τη σημασία που αποδίδουμε στο έργο του Εθνικού
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Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας με τη νέα σύνθεσή του. Στόχος μας είναι να 
μεταγγιστεί και να μετουσιωθεί η υψηλή ανταγωνιστικότητα του ερευνητικού δυναμικού 
σε υψηλή ανταγωνιστικότητα ολόκληρης της Οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος την κινητοποίηση δηλαδή του ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα και την ενεργοποίηση ολόκληρης της κοινωνίας, έχουμε ήδη προγραμματίσει και 
αναπτύσσουμε σειρά δράσεων :

Την επόμενη Δευτέρα παρουσιάζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τη μελέτη της 
Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, σχετικά με την προσέγγιση της 
Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Πριν το τέλος του μήνα δίνουμε στη δημοσιότητα την έκθεση για την 
Ανταγωνιστικότητα κατά το 2004, η οποία πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο 
ενδελεχούς εξέτασης από το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη σύνθεση των απόψεων όλων των κοινωνικών 
εταίρων και την ανάδειξη των αναγκαίων δράσεων.
Σε λίγες εβδομάδες πρόκειται να παρουσιάσουμε τη μελέτη για την ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ινστιτούτου.
Όπως, επίσης, και τη μελέτη για την ίδρυση Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας, με 
στόχο να καταστήσουμε την επιχειρηματικότητα θετική επιλογή για τους νέους και 
να ενισχύσουμε τους επιχειρηματίες με τα απαραίτητα γνωστικά εφόδια γύρω από τις 
νέες εξελίξεις.
Παράλληλα έχουμε προγραμματίσει τη θέσπιση Πανελλήνιου Μαθητικού και 
Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ανταγωνιστικότητα.
Όπως επίσης και τη βράβευση επιχειρήσεων με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. 
Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να δρομολογήσουμε σειρά εκδηλώσεων σ’ 
ολόκληρη τη Χώρα, μέσα από τις οποίες θέλουμε να καταστήσουμε κοινωνούς της 
Νέας πολιτικής, όλους τους πολίτες, να προσεγγίσουμε όλες τις πτυχές της 
ανταγωνιστικότητας, να ακούσουμε, να συνθέσουμε και να προωθήσουμε κάθε νέα 
και καινοτόμο ιδέα. Ήδη έχουν προγραμματιστεί πενήντα εκδηλώσεις σε διάφορα 
μέρη της Ελλάδας με ποικίλο περιεχόμενο, επικεντρωμένο στον ίδιο στόχο. Υπάρχει, 
ήδη, μεγάλη ανταπόκριση στη σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
θέλω να συγχαρώ, αλλά και να ευχαριστήσω θερμά όλους τους φορείς που 
κατέθεσαν σχετικές προτάσεις : 

τη ΓΣΕΕ, 
τον ΣΕΒ, 
την ΑΔΕΔΥ, 
την ΚΕΔΚΕ, 
την ΓΣΕΒΕΕ,
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος,
την ΕΣΕΕ,
τον ΣΒΒΕ,
το ΣΕΤΕ,
το ΕΛΚΕ,
τον ΣΕΒΕ
την Επιτροπή Ανταγωνισμού,
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το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Βιομηχανιών,
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών Νομού Ροδόπης.

Εκδηλώσεις προγραμματίζονται επίσης και από όλα τα Υπουργεία των οποίων οι

δραστηριότητες συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Η Νέα Εποχή είναι γεμάτη προκλήσεις. Ξέρουμε τις αδυναμίες και τις απειλές, τις 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες, που υπάρχουν μπροστά μας. Χτίζουμε μακρόπνοες 
πολιτικές, που δίνουν λύσεις συγκεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Η 
προσπάθειά μας συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο “παραγωγικότητα, ποιότητα, 
ανταγωνιστικότητα”. Δίνουμε κίνητρα ώστε οι επιχειρήσεις να επενδύσουν στην 
τυποποίηση και την πιστοποίηση. Να δημιουργήσουν επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής ποιότητας. Επενδύουμε στην παραγωγικότητα και την ποιότητα. Ποιότητα 
παντού. Αυτή είναι η κοινή πρόκληση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και ο στόχος αυτός 
είναι κοινός για όλους όσοι θέλουν η Ελλάδα να ξεχωρίσει.
Εργαζόμαστε για να αντιστρέφουμε την τάση επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας και να 
αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Χώρας. Απόφασή μας είναι να 
κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Να δούμε το νέο ευρωπαϊκό, αλλά και ευρύτερα το νέο 
διεθνές περιβάλλον ως πρόκληση, έμπνευση και ευκαιρία, για μια δυναμική στροφή από 
τους στενούς δρόμους της συντηρητικής διαχείρισης, στη λεωφόρο της ανάπτυξης, της 
προόδου, της ευημερίας. Να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα 
αποθέματα δυνατοτήτων που διαθέτουμε. Να φέρουμε μία άνοιξη επιχειρηματικότητας, 
στη σύγχρονη Ελλάδα. Να προκαλέσουμε, όλοι μαζί, μια επανάσταση ποιότητας. Η 
προσπάθεια, μας αφορά όλους. Είμαστε σε διαρκή δημόσια διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων. Όλα τα μέτρα και οι πολιτικές 
μας έχουν ως βασικά χαρακτηριστικά τη συνεννόηση, τη συνέπεια και τη συνέχεια. Όλοι 
θέλουμε την Ελλάδα ανταγωνιστική. Όλοι έχουμε ρόλο. Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε. 
Όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε. Δουλεύουμε, όλοι μαζί, για τον ίδιο σκοπό.

Η προσπάθειά μας απεικονίζεται στο σήμα, που παρουσιάζουμε σήμερα. Συμβολίζει μια 
Ελλάδα με περισσότερο οικονομικό χώρο, με αυτοπεποίθηση, με εξωστρέφεια και 
διεθνή παρουσία. Συμβολίζει την Ελλάδα της συνεργασίας όλων. Την Ελλάδα που 
επιβραβεύει τη δημιουργία, την αριστεία και τη διάκριση. Την Ελλάδα που επιβραβεύει 
την πρωτοβουλία και την προσπάθεια. Την Ελλάδα της ανάπτυξης με κοινωνική 
ευθύνη, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Την Ελλάδα που παράγει και 
προοδεύει. Ελλάδα ανταγωνιστική. Με ποιότητα παντού. Μετά το κερδισμένο 
στοίχημα των Ολυμπιακών Αγώνων αυτή είναι η επόμενη πρόκληση για όλους μας. 
Τελικός στόχος η ευημερία. Η καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες σε όλη την 
Ελλάδα.
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