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Καλημέρα σε όλους. Να συγχαρώ κι εγώ τον Υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα 
για την πρωτοβουλία να συγκαλέσει τη σημερινή συνάντηση.

Είναι σαφές ότι η ελληνική οικονομία, μετά την περίοδο που περάσαμε με τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες, κατά την οποία η οικονομική ανάπτυξη βασίστηκε κυρίως σε 
εσωστρεφείς παράγοντες, δηλαδή ουσιαστικά στον κατασκευαστικό τομέα -αυτός είναι 
που έδωσε τη δυναμική στην οικονομία τα τελευταία χρόνια- πρέπει πια να αντιμετωπίσει 
τη μεγάλη πρόκληση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας. Διότι είμαστε σε μια 
ομάδα χωρών και σε μια ομάδα οικονομιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη στενότερη ζώνη 
του ευρώ, μέσα στην οποία, χωρίς ανταγωνιστικότητα και χωρίς εξωστρέφεια, είναι 
αδύνατο για οποιαδήποτε οικονομία να μπορέσει να ευημερήσει.

Αρα, προϋποθέσεις για μια καινούργια αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα είναι η 
εξωστρέφεια, η ανταγωνιστικότητα, η ποιότητα. Και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η 
σημερινή Κυβέρνηση, σε αυτούς τους τομείς έδωσε έμφαση. Γνωρίζαμε ότι οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες είχαν ημερομηνία λήξεως. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν πολύ καλά. Συνέβαλαν 
σε μεγάλο βαθμό στο να υπάρξει θετική προβολή της χώρας στο εξωτερικό και στο να 
ενισχυθεί η εθνική μας αυτοπεποίθηση. Αλλά τώρα αντιμετωπίζουμε πολύ μεγαλύτερα και 
πολύ δυσκολότερα στοιχήματα. Και πολλά από τα προβλήματα του παρελθόντος, είναι 
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν στα χρόνια που έρχονται.

Πήραμε πρωτοβουλίες -θα μιλήσω εγώ από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών- τη χρονιά που πέρασε: Το φορολογικό νομοσχέδιο, που ανέφερε ο 
συνάδελφος, κ. Σιούφας, το οποίο προβλέπει αυτή τη σταδιακή μείωση των φορολογικών 
συντελεστών, για όλες τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό 
φορολογικό περιβάλλον, που να ενισχύει τις επιχειρήσεις και που να είναι προϋπόθεση για 
την ανάπτυξη της χώρας, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα.

Πήραμε μια σημαντική πρωτοβουλία με το νέο Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος 
χαιρετίστηκε από όλους. Ένα Νόμο που έχει στόχο όχι απλώς την ανάπτυξη της χώρας, 
αλλά την περιφερειακή σύγκλιση και την αναστροφή των μεγάλων καθυστερήσεων που 
υπάρχουν στην ελληνική Περιφέρεια. Κάναμε σημαντικά βήματα, σε συνεργασία με όλους 
τους συναρμόδιους, βεβαίως, φορείς και τα Υπουργεία και τις περιφέρειες, για να 
επιταχυνθεί η αξιοποίηση του Γ’ ΚΠΣ, η απορροφητικότητα του οποίου βρισκόταν, τον 
περασμένο Μάρτιο, στο 22% και καταφέραμε, ως το τέλος Δεκεμβρίου, να τη φέρουμε
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στο 32%. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα. Βεβαίως, πρέπει ακόμα να γίνουν μεγαλύτερα 
βήματα και θα αναφερθώ σε αυτό και στη χρονιά τη φετινή και στην επόμενη χρονιά, διότι 
είναι κρίσιμα χρόνια, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιοποίηση αυτής της μεγάλης 
ευκαιρίας για τη χώρα, που είναι το Γ’ ΚΠΣ. Πήραμε σημαντικές πρωτοβουλίες και στον 
τομέα των αποκρατικοποιήσεων, πάντα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Στις 
αποκρατικοποιήσεις, προχωρήσαμε στη διάθεση ενός μεγάλου ποσοστού των ΕΛ.ΠΕ., 
αλλά το κυριότερο βήμα ήταν η πλήρης απεμπλοκή πλέον του ελληνικού Δημοσίου ως 
μετόχου από την Εθνική Τράπεζα. Η μεγάλη αποκρατικοποίηση, που έγινε στο τέλος του 
περασμένου χρόνου με την Εθνική Τράπεζα, είναι προάγγελος για νέες 
αποκρατικοποιήσεις που θα γίνουν τη φετινή χρονιά. Τι προγραμματίζουμε, λοιπόν, για 
φέτος, προκειμένου να ενισχύσουμε αυτή την δυναμική της εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας:

Η πρώτη πρωτοβουλία που προγραμματίζει το Υπουργείο Οικονομίας και 
Οικονομικών, σε συνεργασία βεβαίως και με τα συναρμόδια Υπουργεία, είναι η προώθηση 
ενός νόμου -  πλαισίου, ο οποίος είναι κατά 80% έτοιμος, για την προώθηση των 
συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Οι συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα είναι ένας κλάδος στον οποίο η χώρα μας έχει καθυστερήσει πάρα πολύ τα 
τελευταία χρόνια. Δεν δοκιμάστηκε στα πλαίσια μιας γενικότερης στρατηγικής, 
δοκιμάστηκε κατά περίπτωση και όπου δοκιμάστηκε φαίνεται να έχει πετύχει. 
Δοκιμάστηκε στο νέο αεροδρόμιο των Αθηνών, στη γέφυρα του Ρίου -  Αντιρρίου, στην 
Αττική Οδό. Και με όποιες αδυναμίες μπορεί να είχε η οποιαδήποτε από αυτές τις 
συμπράξεις, ήταν μια πρωτοβουλία θετική. Είναι η ώρα οι συμπράξεις αυτές να 
γενικευτούν. Να γενικευτούν, όχι μόνο σε μεγάλα, αλλά και σε μικρότερα έργα. Να μη 
μείνουμε μόνο στα έργα του Δημοσίου, αλλά να πάμε και στις υπηρεσίες. Έχουν μεγάλες 
δυνατότητες και για να χρηματοδοτείται καλύτερα η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ώστε 
να συμβάλλει ο Ιδιωτικός Τομέας, αλλά και για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση έργων και 
υπηρεσιών μέσα από την πειθαρχία που επιβάλλει η σύμπραξη με τον Ιδιωτικό Τομέα, ο 
οποίος διακινδυνεύει τα κεφάλαιά του. Είναι, λοιπόν, στόχος μας να δώσουμε για 
διαβούλευση, προς το τέλος αυτού του μήνα, τις προτάσεις μας για το σχέδιο αυτό Νόμου, 
το νόμο -  πλαίσιο, για τις συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, να ακούσουμε τις 
απόψεις των κοινωνικών εταίρων και όλων των ενδιαφερομένων, προκειμένου ως το τέλος 
Μαρτίου να προχωρήσουμε σε νομοθέτηση. Θα είναι ένας Νόμος επαναστατικός, όχι μόνο 
για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και για τη βελτίωση των υποδομών της χώρας και για 
την καλύτερη και ανετότερη χρηματοδότηση των υποδομών της.

Η δεύτερη πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει και στην οποία σύντομα θα 
έχουμε αποτελέσματα, είναι η απλούστευση των διαδικασιών του ΚΠΣ. Πέρυσι, ξύσαμε 
τον πάτο του βαρελιού. Φτάσαμε, δηλαδή, στο maximum που μπορούσαμε να φτάσουμε, 
με βάσει τις υφιστάμενες διαδικασίες. Υπήρξε βεβαίως, πρόοδος και στη συμβασιοποίηση 
νέων έργων και στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στους άλλους τομείς του Γ’ ΚΠΣ. 
Έχουμε τώρα ουσιαστικά δύο χρόνια μόνο για να ολοκληρωθούν οι συμβάσεις γύρω από 
το Γ’ ΚΠΣ, διότι, δεν μπορούν να υπάρχουν νέες συμβάσεις μετά το 2006. Θα υπάρχουν 
δύο χρόνια επιπλέον για την απορρόφηση των πόρων αλλά πρέπει οι συμβάσεις να 
ολοκληρωθούν το 2005 και το 2006. Και αυτό προϋποθέτει απλούστευση των
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διαδικασιών. Και θα αλλάξει ο Νόμος 2860 που διέπει αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου 
να έχουμε απλούστερες διαδικασίες και να διευκολυνθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, 
στην αξιοποίηση του Γ’ ΚΠΣ, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με ταχύτερους 
ρυθμούς.

Σχετικές είναι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Ήδη είχαμε χθες ανακοινώσεις. Και εκεί όταν παραλάβαμε, το Μάρτιο, το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, το βρήκαμε σε τραγική 
κατάσταση. Είχε μια απορρόφηση κάτω από 12%, 11.8%. Τη φτάσαμε στο 19%, μέσα 
στον περασμένο χρόνο. Διπλασιάσαμε τη συμβασιοποίηση. Κάναμε πολύ περισσότερες 
συμβάσεις. Νέες συμβάσεις, περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ έχουν υπογραφεί 
προκειμένου να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση το 2005. Αλλά πρέπει να γίνουν και εκεί 
πολύ μεγάλα βήματα, γιατί έχουμε να απορροφήσουμε 2.7 δισεκατομμύρια ευρώ και στην 
ουσία με τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει μέχρι τώρα έχουμε δεσμεύσει περίπου 1 
δισεκατομμύριο, δηλαδή το 1/3. Πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλα βήματα και το 2005 και το 
2006.

Τέταρτη πρωτοβουλία, σημαντική για το Υπουργείο Οικονομίας, είναι η 
αναμόρφωση της φορολογίας για τα ακίνητα. Στο πρόγραμμά μας περιλαμβάνονται, η 
απλοποίηση της φορολογίας των ακινήτων, η εισαγωγή του ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές - 
που θα είναι ένα εξυγιαντικό μέτρο για την οικονομία και θα βοηθήσει τον 
κατασκευαστικό κλάδο, τη γενικότερη εξυγίανση της οικονομίας και την αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής- με παράλληλη μείωση στρεβλωτικών φόρων, όπως είναι ο φόρος των 
μεταβιβάσεων στα ακίνητα, η παράλληλη μείωση φόρων κατοχής, όπως ο φόρος της 
λεγάμενης μεγάλης ακίνητης περιουσίας και η απλοποίηση γενικά της φορολογίας των 
ακινήτων. Ο στόχος δεν είναι να επιβαρύνουμε την οικοδομή, είναι να απλοποιήσουμε το 
πλαίσιο. Διότι ο κατασκευαστικός τομέας θα εξακολουθήσει να έχει σημαντική συμβολή 
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και πρέπει να ενισχύσουμε και την ιδιωτική 
κατασκευαστική δραστηριότητα.

Δεν θα μιλήσω με λεπτομέρειες για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Ξέρετε ότι με το 
νέο προϋπολογισμό γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για τη μείωση των ελλειμμάτων, 
ώστε να είμαστε συνεπείς με τις ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις, τις οποίες, δυστυχώς, 
απεμπολούσαμε τα τελευταία χρόνια, όπως αποδείχθηκε από την προσπάθεια που κάναμε 
για την αποκατάσταση της δημοσιονομικής διαφάνειας. Ο σημαντικός στόχος είναι να 
εφαρμοστεί ο προϋπολογισμός αυτός, όπως έχει κατατεθεί, και σ’ αυτό θα έχουμε τη 
συμβολή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δέχεται ότι πρέπει να προσπαθήσουμε 
φέτος να εφαρμόσουμε τον προϋπολογισμό όσο καλύτερα γίνεται και, βέβαια, να κάνουμε 
και κάποια βήματα για περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση και στα επόμενα χρόνια, μετά 
το 2006, ώστε να είμαστε συνεπείς με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που, είτε το 
θέλουμε είτε όχι, είναι, δηλαδή, ένα από τα πράγματα που έχουμε συνυπογράψει, να είναι 
το έλλειμμά μας κάτω από το 3%.

Θα προχωρήσω επίσης -θα είμαι πιο σύντομος- στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού 
Νόμου. Είναι κρίσιμη η εφαρμογή. Ήδη έχουμε μηνύματα από τις Βρυξέλλες ότι δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα συμβατότητας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Οπότε
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περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε και την επιστολή που θα μας επιτρέπει 
να αρχίσουμε να τον ενεργοποιούμε.

Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας είναι μια σημαντική πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Έχουμε τρεις φορείς: την ΚΕΔ, την Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης ΕΤΑ, και τα Ολυμπιακά Ακίνητα. Και οι τρεις αυτοί φορείς θα 
συνεργαστούν, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της δημόσιας 
περιουσίας, προς όφελος και της ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικότητας.

Οπως γνωρίζετε, έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. 1.6 
δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα προχωρήσει μέσα σε αυτό το χρόνο. Αυτό αφορά και 
εισηγμένες εταιρείες -τις οποίες για λόγους προφανείς δεν θα αναφέρω. Θα αφορά και την 
εισαγωγή νέων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο, όπως είναι το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο ή το Αεροδρόμιο Αθηνών. Και έχουμε στόχο την προώθηση των εξαγωγών 
με το Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, όπου πολλοί από εσάς μετέχετε. Έχει ενεργοποιηθεί, 
με στόχο να άρουμε όλα τα εμπόδια που υπάρχουν στις εξαγωγές και να αναλάβουμε 
θετικές πρωτοβουλίες για την προώθηση των εξαγωγών μέσα από την ενεργοποίηση του 
ΟΠΕ. Έχουμε φέτος και ένα ορόσημο. Σκοπεύουμε να έχουμε πολύ αναβαθμισμένη 
παρουσία στην EXPO 2005, στην Ιαπωνία τον Μάιο. Είναι μια ευκαιρία για να 
προωθήσουμε την Ελλάδα και στις νέες αγορές της Άπω Ανατολής, όχι μόνο στην 
Ιαπωνία, αλλά και στην Κίνα. Είναι μια πολύ μεγάλη αναδυόμενη αγορά, στην οποία 
πρέπει να στοχεύουμε και με την οποία, όπως και με πολλές άλλες αγορές, έχουμε 
ανισορροπία στις συναλλαγές.

Θα κλείσω λέγοντας ότι υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει 
η ελληνική κοινωνία, στα πλαίσια της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Και τα δύο 
μεγάλα θέματα, δεν είναι μεν ώριμα για να ανοιχθούν και δεν μπορούμε να εξαγγείλουμε 
αυτή τη στιγμή κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά κανείς δεν μπορεί να αρνείται να τα 
συζητά. Και αυτά τα δύο μεγάλα θέματα είναι το εργασιακό και το ασφαλιστικό. Πρέπει 
να ανοίξει μέσα σε αυτό το Έτος Ανταγωνιστικότητας, το 2005, ο διάλογος, με τη 
συμβολή των κοινωνικών εταίρων. Να δούμε πού βρισκόμαστε, τι προβλήματα υπάρχουν 
και να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε σε ένα κλίμα συναίνεσης, πράγματα που πρέπει 
να γίνουν. Δεν φοβάται η Κυβέρνηση το διάλογο για αυτά τα ζητήματα -γιατί πολλές 
φορές έτσι ερμηνεύεται αυτό- αλλά η πρωτοβουλία πρέπει να προέλθει, και θα ζητήσουμε 
να προέλθει, από τους κοινωνικούς εταίρους. Διότι δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε. 
Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα, που άπτονται και 
του εργασιακού και του ασφαλιστικού. Δεν σκοπεύει η Κυβέρνηση να πάρει 
πρωτοβουλίες χωρίς να υπάρξει εκτεταμένος διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους.

Αυτά ήθελα να πω, από πλευράς Υπουργείου Οικονομίας. Να σας ευχαριστήσω 
όλους που είστε εδώ και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μας, διότι είναι συλλογική 
αυτή η προσπάθεια που πρέπει να γίνει, ώστε να κάνουμε την Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, 
πιο εξωστρεφή, πιο δυναμική, προς όφελος όλων των Ελλήνων.
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