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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ,
ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ, ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΔΗΓΕΙ Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ Ε ΝΕΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ;»

«Έρνπλ ζπκπιεξσζεί ήδε δχν δεθαεηίεο απφ ηελ εγθαζίδξπζε ηεο Εληαίαο Επξσπατθήο
Αγνξάο. Σην δηάζηεκα απηφ θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηα φζα έρνπλ επηηεπρζεί. Μέζα ζηα πξψηα
20 ρξφληα, ε εληαία αγνξά ζπλέβαιε:
- ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΕΠ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαηά 2 θαη πιένλ πνζνζηηαίεο κνλάδεο,
- ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ απφ 2,5 εθαηνκκπξίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο,
- ζηελ αχμεζε ησλ επηινγψλ γηα ηνπο Επξσπαίνπο θαηαλαισηέο,
- ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ εξγαζία.
Καη βεβαίσο δεκηνχξγεζε λέεο επθαηξίεο γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο, παξέρνληάο ηνπο
πξφζβαζε ζε κηα αγνξά 500 εθαηνκκπξίσλ θαηαλαισηψλ.
Είλαη ζαθέο φηη ε Εληαία Αγνξά έρεη απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο, απαζρφιεζεο θαη
επεκεξίαο ζηελ Επξψπε.
Ωζηφζν, δνχκε ζε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, αιιάδεη, εμειίζζεηαη. Με θάζε
ρξφλν πνπ πεξλά, βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε λέεο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη
δεκνγξαθηθέο, αιιά θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. Νέεο ηερλνινγίεο, λένη παίθηεο ζηνλ
παγθφζκην αληαγσληζκφ, λέεο επθαηξίεο αιιά θαη απεηιέο. Ιδηαίηεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ
βίσζε – θαη βηψλεη αθφκε, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο – ε Επξψπε, δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα
ζε φια ηα επίπεδα. Ξεθίλεζε απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, επεθηάζεθε ζηελ πξαγκαηηθή
νηθνλνκία θαη ζηελ θνηλσλία. Οδήγεζε ζε χθεζε, ζε πξσηνθαλή επίπεδα αλεξγίαο, ηδίσο
κεηαμχ ησλ λέσλ αλζξψπσλ. Οδήγεζε ζηε θηψρεηα θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε έλα κεγάιν
κέξνο ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ.
Κάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ είλαη αλακελφκελν λα
δπζαλαζρεηεί θαη λα απνξξίπηεη κηα Επξσπατθή Έλσζε, ε νπνία πιένλ δελ πείζεη φηη
ιεηηνπξγεί πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επεκεξίαο.
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Παξ’ φια απηά, ε απνδπλάκσζή ηεο, ηελ νπνία δεηνχλ νη εληζρπκέλεο δπλάκεηο ηνπ
επξσζθεπηηθηζκνχ, ζα είρε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα φινπο. Εηδηθά γηα ηηο κηθξφηεξεο
ρψξεο, φπσο ε Ειιάδα, νη νπνίεο ζα είραλ ηεξάζηηεο δπζθνιίεο λα επηβηψζνπλ ζην δηεζλή
αληαγσληζκφ. Όκσο αθφκα θαη ρψξεο φπσο ε Γεξκαλία, ζα βξηζθφηαλ ζε πνιχ πην επάισηε
ζέζε, απέλαληη ζηηο αλεξρφκελεο νηθνλνκηθέο ππεξδπλάκεηο.
Σήκεξα, ινηπφλ, ε Εληαία Αγνξά νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζε κηα δηπιή πξφθιεζε:
Πξψηνλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ψζηε λα κπνξέζεη
λα επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί ζην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.
Δεχηεξνλ αιιά εμίζνπ ζεκαληηθφ, ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο. Σηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
Οη ζηφρνη απηνί είλαη αιιειέλδεηνη. Η αληαγσληζηηθφηεηα γηα ηελ Επξψπε δελ απνηειεί
απηνζθνπφ. Αιιά πξνυπφζεζε θαη κέζν γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ θνηλσληθνχ ηεο πξνζψπνπ. Γηα
ηε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο πνπ έρηηζαλ φινη καδί νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο ηεο, ηα
πξνεγνχκελα ρξφληα. Η έθβαζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο ζα θξίλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ
επηβίσζε ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο, φπσο ην γλσξίδνπκε κέρξη ηψξα.
Σηα επφκελα ρξφληα, ζα ρξεηαζηνχκε κηα Εληαία Αγνξά πνπ λα ζηεξίδεη κεηαξξπζκίζεηο γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Μηα αγνξά πνπ ζα δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα
ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ. Ο ζηφρνο απηφο απαηηεί
γελλαίεο απνθάζεηο θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα. Θα κνπ επηηξέςεηε λα εζηηάζσ ηδηαίηεξα ζε
δχν ηνκείο, νη νπνίνη ζεσξψ φηη έρνπλ θξίζηκε ζεκαζία πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
Ο πξψηνο θαη ζεκαληηθφηεξνο, αθνξά ζηελ απνκάθξπλζε απφ ην δφγκα ηεο ζθιεξήο
ιηηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σηφρνο θάζε πνιηηηθήο, ζην πιαίζην ηεο
Εληαίαο Αγνξάο, πξέπεη λα είλαη ε νξηζηηθή έμνδνο απφ ηελ χθεζε θαη ηε ζηαζηκφηεηα, ε
αλαζέξκαλζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. Η επίηεπμε
ελφο ηέηνηνπ ζηφρνπ πξνυπνζέηεη γελλαία ζηξνθή ζε αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο, αιιά θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηεο Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο. Είλαη πιένλ
κνλφδξνκνο ε εθαξκνγή κηαο επεθηαηηθφηεξεο πνιηηηθήο ζηελ επξσδψλε, κε ηε κείσζε ησλ
επηηνθίσλ θαη κε κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο. Θα πξέπεη επίζεο λα πξνρσξήζνπλ
ηα ζρέδηα γηα θηλήζεηο πνζνηηθήο ραιάξσζεο, κε πξνγξάκκαηα αγνξάο ηίηισλ απφ ηε
δεπηεξνγελή αγνξά. Τέινο, ζα πξέπεη λα αλνίμεη εθ λένπ ε ζπδήηεζε γηα ηελ ακνηβαηνπνίεζε
ηνπ ρξένπο εληφο ηεο επξσδψλεο, κε ηε κνξθή ηεο έθδνζεο επξσνκνιφγνπ.
Τν δεχηεξν ζεκείν εζηίαζεο αθνξά ζηε ζηήξημε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ. Με
δεδνκέλε ηελ θξίζηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε, νη
ΜκΕ νθείινπλ λα βξεζνχλ ζην επίθεληξν επξσπατθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηάο ηνπο. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη
ζηελ θαξδηά ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο. Είλαη απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε κεγαιχηεξε
έληαζε ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγεί ε θξίζε θαη ηαπηφρξνλα, απηέο πνπ ζα θιεζνχλ λα
πξσηαγσληζηήζνπλ ζηελ πνξεία αλάθακςεο. Φξεηάδνληαη ινηπφλ εηδηθά ζρεδηαζκέλα κέηξα
ελδπλάκσζεο. Υπάξρεη αλάγθε γηα επαξθείο θαη θαηλνηφκνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο
επελδχζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε έμππλσλ ππνδνκψλ θαη ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ. Η αλάγθε
απηή είλαη ηδηαίηεξα έληνλε ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη
ηεξάζηην πξφβιεκα πξφζβαζεο ζε πηζηψζεηο θαη έρεη απμήζεη ζε απαγνξεπηηθά επίπεδα ην
θφζηνο ηνπ ρξήκαηνο. Η βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη
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έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε θαη λα ππάξμεη δηαβνχιεπζε κε
ηελ ΕΚΤ ψζηε λα επηηεπρζεί απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δαλεηνδφηεζεο κέζσ ησλ ηξαπεδψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εγθξίζεσλ εγγπήζεσλ.
Σεκείν έκθαζεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη θαη ε πξνψζεζε ηεο δηθηχσζεο, ψζηε λα
αληηκεησπηζηεί ην έιιεηκκα θξίζηκεο κάδαο πνπ δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ
ΜκΕ. Η πξνψζεζε δηεζλψο αληαγσληζηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ ζρεκαηηζκψλ (clusters), ε
δεκηνπξγία εμαγσγηθψλ θνηλνπξαμηψλ κεηαμχ ΜκΕ πνπ εδξεχνπλ ζε δηαθνξεηηθά θξάηε –
κέιε, ε ππνζηήξημε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο δηθηχσλ ΜκΕ κέζσ δαλεηζκνχ πνπ
ζηεξίδεηαη ζε εγγπήζεηο θαη ε ελίζρπζε θαη πξνψζεζε ηνπ δηθηχνπ Enterprise Europe Network
είλαη κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ.
Η Εληαία Επξσπατθή Αγνξά απνηειεί έλα ζπνπδαίν επίηεπγκα, ην νπνίν δελ πξέπεη λα
αθήζνπκε λα απαμησζεί θαη λα αηνλήζεη, εμαηηίαο ηεο θξίζεο. Αληίζεηα, πξέπεη λα γίλεη ην
φρεκα γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επφκελε εκέξα. Γηα κηα Επξσπατθή νηθνλνκία, ε νπνία ζα
αληαγσλίδεηαη δπλακηθά ζηνλ παγθφζκην ζηίβν θαη ζα δηαζθαιίδεη έλα θαιχηεξν επίπεδν δσήο
γηα ηνπο πνιίηεο».
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