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Let’s make Greece the best place to do business! Business 
creates jobs! (Prem Watsa)   

ΕΠΙΣΚOΠΗΣΗ 

o Στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ (31/5/17), και με την ευκαιρία συμπλήρωσης 110 χρόνων ζωής του ΣΕΒ, ο Πρόεδρος κ. 

Θεόδωρος Φέσσας έκανε μια εκτενή αναφορά στο παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον του Συνδέσμου, και της συμβολής 

του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΣΕΒ είναι σταθερά προσανατολισμένος και εργάζεται διαχρονικά με όλες του τις 

δυνάμεις υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας μας, υπέρ του συνεχούς εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, της εργασίας, της παιδείας και της δικαιοσύνης, υπέρ της εγχώριας αναγέννησης της βιομηχανίας και της 

ενίσχυσης της εξαγωγικής δυναμικής της χώρας, και τέλος, υπέρ του μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης της χώρας στο 

πλαίσιο μετάβασης της παγκόσμιας οικονομίας στην 4η τεχνολογική βιομηχανική επανάσταση. Ο ΣΕΒ προσβλέπει σε μια 

Ελλάδα ανταγωνιστική, με ελεύθερες αγορές, με χαμηλή και σταθερή φορολογία, με αποτελεσματική δημόσια διοίκηση που 

διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, με επιχειρήσεις που δημιουργούν μόνιμες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, με 

πολίτες που πρεσβεύουν την τήρηση των νόμων, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και την διασφάλιση ίσων 

ευκαιριών για όλους με κοινωνική αλληλεγγύη. Ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις που προϋποθέτουν 

μεταρρυθμίσεις για να παγιωθεί ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλον και ένα σύγχρονο σύστημα αξιών που να 

επιβραβεύει την σκληρή δουλειά, την ανάληψη κινδύνων και την επιτυχία. Ο πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος 

στις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τους θεσμούς, τόνισε ότι η χώρα έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι 

στους δανειστές και προσβλέπει σε ένα καθαρό σήμα προς τους επενδυτές ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και 

ότι έχει εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του χρέους. Η κυρίαρχη επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η επάνοδος στις αγορές, ώστε να 

αξιοποιηθεί το αυξημένο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για τη χώρα. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα. Η γεωγραφική της θέση προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών υποδομών με διεθνή  

 

Ακαθάριστες 
επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου κατά κλάδο 
(Eurostat, Εθνικοί 
Λογαριασμοί, 2015) 

 

«Κάθε αξιόλογη επένδυση είναι εθνικός στόχος» 
Θεόδωρος Φέσσας, 31/05/2017 
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σημασία στα δίκτυα και τις μεταφορές. Η ενεργειακή διασύνδεση, η δυνατότητα ανάπτυξης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, το 

εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, ο τουρισμός και η ναυτιλία είναι όλοι τομείς με εξαιρετικά υψηλές δυνατότητες 

ανάπτυξης. Την τελευταία περίοδο έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων, την 

άρση γραφειοκρατικών εμποδίων, την απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, την ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού 

νόμου, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων για την τόνωση του ανταγωνισμού, την επίλυση του προβλήματος των κόκκινων 

δανείων και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις που ενισχύουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ κ. 

Κωστής Χατζηδάκης τόνισε την ανάγκη να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας. Πρέπει να προχωρήσουν με ταχύτητα όλες οι 

διαρθρωτικές αλλαγές που θα δώσουν και πάλι στην Ελλάδα τη θέση που της αξίζει. Ο καθοριστικός παράγοντας, τόνισε, δεν 

είναι μια όποια λύση για το χρέος. Αντίθετα, η πιο αποτελεσματική πολιτική και απάντηση στα προβλήματα της χώρας είναι η 

αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, ελληνικών και ξένων, και η δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και εισοδημάτων. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από μια κυβέρνηση που θα πιστεύει στην ανάγκη των διαρθρωτικών 

αλλαγών, τις οποίες θα εφαρμόσει με σχέδιο και πατριωτισμό. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, η ιστορία του επίσημου 

προσκεκλημένου ομιλητή στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ κ. Prem Watsa, ιδρυτή και Προέδρου της Fairfax Financial Holdings 

με USD 30 δισ. υπό διαχείριση, είναι άκρως παιδευτική, εμπνέοντας αισιοδοξία και ψυχική ανάταση. Φτάνοντας από την Ινδία 

στην ηλικία των 22 ετών ως μετανάστης στον Καναδά με 8 δολάρια στην τσέπη, κατόρθωσε να χτίσει μια μεγάλη και 

επιτυχημένη επιχείρηση, με σημαντικές επενδύσεις σε πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Ο κ. Prem Watsa, όχι 

μόνο δημιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά με κοινωνική υπευθυνότητα, επιστρέφει και μέρος των κερδών στις τοπικές 

κοινωνίες στις οποίες επενδύει. Τα μήνυμα του είναι να γίνει η Ελλάδα η καλύτερη χώρα του κόσμου για την προσέλκυση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, διότι οι επιχειρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν δουλειές και ευημερία. Πιστεύει ότι η χώρα 

έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών και πρέπει να μπει στον μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης και να 

επιστρέψει στις αγορές. Πρέπει, επίσης, να αρθούν άμεσα οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων. Το αποτέλεσμα θα είναι να 

επιστρέψουν καταθέσεις, και όχι να φύγουν. Τέλος, ο κ. Rolf Strauch, επικεφαλής οικονομολόγος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Σταθερότητας (ΕΜΣ), τόνισε ότι η ανάπτυξη και η ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων πρέπει να έχουν σήμερα μεγαλύτερη 

προτεραιότητα απ’ ότι η ελάφρυνση του χρέους. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός και να μειωθούν 

οι φορολογικοί συντελεστές, ώστε το φορολογικό σύστημα να μην τιμωρεί τον συνεπή φορολογούμενο. Είναι, επίσης, 

σημαντικό να μειωθεί το μη μισθολογικό  και ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και οι τράπεζες να ξαναρχίσουν να 

χρηματοδοτούν την οικονομία, έχοντας αντιμετωπίσει με επιτυχία τα κόκκινα δάνεια, ενώ το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 

πρέπει να υλοποιηθεί με αποφασιστικότητα. Στο σημερινό δελτίο δημοσιεύουμε αυτούσιες τις ομιλίες των πέντε 

ομιλητών, η παραβολή των οποίων καταδεικνύει ότι η εξεύρεση κοινών τόπων για μια πιο φιλοαναπτυξιακή και 

πραγματικά μεταρρυθμιστική πολιτική είναι πέρα από αναγκαία και εφικτή. 

 

o Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, φαίνεται ότι επηρεάζει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Αυτό προκύπτει από την πορεία του δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος τον Μάιο του 2017 υποχώρησε στις 

93,2 μονάδες, από 94,9 τον προηγούμενο μήνα, επιστρέφοντας στο επίπεδο του Μαρτίου του ίδιου έτους (93,4 μονάδες). 

Αντίθετα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε για 2ο συνεχόμενο μήνα, έπειτα από το χαμηλό 42 μηνών που σημείωσε 

τον Μάρτιο του 2017. Θετική, είναι επίσης η εικόνα των λιανικών πωλήσεων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, με τον γενικό 

δείκτη όγκου πλην καυσίμων να εμφανίζει αξιόλογη άνοδο (+2,4%), παρά την πτώση του Μαρτίου (-1,3%).  
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Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ  
Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 
 
Ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ 
κ. Θεόδωρου Φέσσα 
στην απογευματινή εκδήλωση  

Χαιρετισμός  

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε 

Πρωθυπουργέ,  

Κυρίες & Κύριοι, 

Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας απόψε.  

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον αγαπητό Prem Watsa έναν 

εμπνευσμένο επενδυτή, υποστηρικτή και φίλο της 

Ελλάδας, για την τιμή που μας κάνει σήμερα.  

Λυπούμαστε ειλικρινά που φέτος δεν έχουμε μαζί μας 

τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.  

Έναν πολιτικό ηγέτη που σφράγισε με την παρουσία 

του την μεταπολεμική ιστορία της χώρας μας. Που 

υπηρέτησε με συνέπεια το όραμα μιας ευρωπαϊκής και 

φιλελεύθερης Ελλάδας. Πραγματιστής αλλά και 

αισιόδοξος μέχρι το τέλος, πίστευε ότι «Η Ελλάδα όσο 

εύκολα χαλάει, άλλο τόσο εύκολα φτιάχνει». 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην 

οικογένεια και τους συνεργάτες του. 

 

110 χρόνια ΣΕΒ 

Φίλες και φίλοι, 

Η φετινή Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, συμπίπτει με τα 

110 χρόνια από τη δημιουργία του Συνδέσμου μας.  

Γυρίζοντας το βλέμμα πίσω στο 1907, όταν 

δημιουργήθηκε ο ΣΕΒ, οι αναλογίες που βρίσκουμε με 

το σήμερα μας εκπλήσσουν.  

Διότι και τότε, η Ελλάδα βρισκόταν στον 9ο χρόνο του 

διεθνούς οικονομικού ελέγχου που είχε ακολουθήσει 

τη χρεοκοπία του 1893.  

Και τότε, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, χωρίς να κάνει 

την αυτοκριτική του, επέλεξε αμφίσημη πολιτική 

απέναντι στους ξένους δανειστές, που παρέτεινε την 

ύφεση.  

Και τότε, αρκετοί από τους δυσαρεστημένους πολίτες 

της εποχής στράφηκαν στον ανορθολογισμό, ενώ 

πάρα πολλοί μετανάστευσαν.  

Την ίδια περίοδο όμως, χαρισματικοί και μορφωμένοι 

Έλληνες, κυρίως της διασποράς, ακολούθησαν μια 

διαφορετική πορεία με όραμα, γνώση και τόλμη.  

 

Είναι ο ΣΕΒ, που σήμερα  προβάλει 

διεθνώς την Ελλάδα της σοβαρότητας και 

της σκληρής προσπάθειας. 

 

Πατριάρχες της Ελληνικής βιομηχανίας όπως: ο 

Επαμεινώνδας Χαρίλαος, ο Νικόλαος Κανελλόπουλος, 

ο Αλέξανδρος Ζαχαρίου, ο Λεόντιος Οικονομίδης, κα., 

απόφοιτοι όλοι του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, είδαν 

πρώτοι τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που ανοίγονταν 

στην Ελλάδα.  

Ίδρυσαν τις πρώτες μεγάλες βιομηχανίες της χώρας 

περί τα τέλη του 19ου αιώνα, επενδύοντας προσωπικά 

κεφάλαια, με ρίσκο αλλά και αίσθηση πατριωτισμού, 

και το 1907 πρωτοστάτησαν στη γέννηση του ΣΕΒ.  

Οι άνθρωποι αυτοί δημιούργησαν νέο πλούτο, 

δουλειές, και μια παραγωγική βάση που ακόμη 

στηρίζει την ελληνική οικονομία.  

Η ιστορία των 110 χρόνων είναι πολύτιμη 

κληρονομιά αλλά και τεράστια ευθύνη. 

Μας υποχρεώνει να είμαστε απαιτητικοί. Πρώτα από 

τους εαυτούς μας και στη συνέχεια από τις 

κυβερνήσεις και το πολιτικό σύστημα.  

Οι απόψεις και πρωτοβουλίες του ΣΕΒ στοχεύουν 

διαχρονικά πέρα και πάνω από τα στενά συμφέροντα 

των μελών μας, πέρα και πάνω από το σήμερα, αλλά 

και τα σύνορα της χώρας. Είναι ο ΣΕΒ, που: 

 Παίρνει σταθερά θέση, ήδη από το 1960, υπέρ 

της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας μας,  
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 Συγκρούεται με τον κρατισμό στις δεκαετίες του 

‘70 και του ‘80,  

 Παρεμβαίνει διαχρονικά για τον εκσυγχρονισμό 

της οικονομίας, του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, της εργασίας, της παιδείας και 

της δικαιοσύνης. 

Είναι ο ΣΕΒ, που σήμερα  προβάλει διεθνώς την 

Ελλάδα της σοβαρότητας και της σκληρής 

προσπάθειας.  

Που ανοίγει με δυναμικές πρωτοβουλίες και μελέτες τη 

δημόσια ατζέντα: για την αναγέννηση της εγχώριας 

βιομηχανίας, την ενίσχυση των εξαγωγών, τον 

ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, το 

μέλλον της εργασίας, τους στόχους βιώσιμης 

ανάπτυξης του ΟΗΕ και την κυκλική οικονομία. 

Όλα αυτά, κάνουν τον ΣΕΒ δύναμη προόδου για 

την ελληνική κοινωνία και οικονομία.  

Η επέτειος των 110 χρόνων μας είναι μια ευκαιρία 

στοχασμού για όλους. Γιατί μοιραζόμαστε με όλους 

τους Έλληνες την αγωνία για το μέλλον της χώρας.  

 

Πού είμαστε σήμερα  

Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, η αντισυστημική 

ρητορική εκμεταλλεύθηκε την αγωνία των κοινωνιών. 

Έθεσε ορισμένα σωστά ερωτήματα, δίνοντας όμως 

λάθος απαντήσεις.  

Γιατί η απάντηση στις διευρυνόμενες ανισότητες δεν 

είναι η εσωστρέφεια και το μοίρασμα της φτώχειας. 

Είναι η ανοικτή και εξωστρεφής οικονομία που 

εξασφαλίζει την παραγωγή πλούτου, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και την προκοπή όλων. 

Μετά την αρνητική έκπληξη στην Μεγάλη Βρετανία, τα 

αποτελέσματα των εκλογών στην Ισπανία, την 

Ολλανδία, την Γαλλία, και η ολοκλήρωση της 

εκλογικής διαδικασίας στην Γερμανία, φαίνεται ότι θα 

ανοίξουν τον δρόμο για την εμβάθυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο.  

Στην Ελλάδα, μετά από αλλεπάλληλα λάθη και 

πισωγυρίσματα, η πλειονότητα των πολιτικών 

κομμάτων υποστηρίζει την  θέση της χώρας στον 

πυρήνα της Ευρωζώνης.  

 

Γιατί η απάντηση στις διευρυνόμενες 

ανισότητες δεν είναι η εσωστρέφεια και το 

μοίρασμα της φτώχειας. Είναι η ανοικτή και 

εξωστρεφής οικονομία που εξασφαλίζει την 

παραγωγή πλούτου, την κοινωνική 

δικαιοσύνη και την προκοπή όλων. 

 

Έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου που σταδιακά 

εκσυγχρονίζουν την ελληνική οικονομία και την κάνουν 

πιο ανταγωνιστική.  

Κατ΄ αρχήν τα δημοσιονομικά ελλείμματα καθώς και τα 

ελλείματα του ισοζυγίου πληρωμών έχουν μηδενιστεί. 

Έχουν επίσης υλοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια 

σημαντικές μεταρρυθμίσεις όπως: η λειτουργία της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η διεύρυνση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η ολοκλήρωση 

σημαντικών ιδιωτικοποιήσεων, η νομοθεσία για τα 

κόκκινα δάνεια, ο εξορθολογισμός των ειδικών φόρων 

στην ενέργεια, η διατήρηση των μεταρρυθμίσεων στην 

αγορά εργασίας και η θεσμοθέτηση αξιοκρατικών 

διαδικασιών για τον ορισμό διοικήσεων στις ΔΕΚΟ. 

Φυσικά, υπάρχουν πολλά ακόμη εμπόδια που πρέπει 

να ξεπεραστούν, με σημαντικότερο την προβληματική 

λειτουργία του Τραπεζικού συστήματος. Δεν νοείται 

ανάπτυξη της οικονομίας με υψηλά επιτόκια 

δανεισμού, capital controls, και κόκκινα δάνεια που 

υπερβαίνουν τα 100 δις ευρώ. Η επιστροφή του 

Τραπεζικού συστήματος στην ευρωπαϊκή 

κανονικότητα είναι ύψιστη προτεραιότητα για τις 

επιχειρήσεις. 
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Δυστυχώς όμως, το λάθος μίγμα πολιτικής 

συνεχίζεται. Ταυτίζουμε τις μεταρρυθμίσεις 

με αύξηση φόρων και εισφορών, οριζόντιες 

περικοπές και εκταμίευση δόσεων. Όχι με 

πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη της 

οικονομίας, απελευθερώνουν αγορές 

προϊόντων και υπηρεσιών, καταργούν 

ειδικά προνόμια και χτίζουν σχέσεις 

εμπιστοσύνης με την παγκόσμια 

επενδυτική κοινότητα.  

 

Άλλα σοβαρά εμπόδια είναι η κλειστή αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, η καθυστέρηση στην απονομή 

της δικαιοσύνης, τα προσκόμματα στην υλοποίηση 

επενδύσεων, η τάση επέκτασης του κράτους, η 

διατήρηση  προβληματικών δημοσίων επιχειρήσεων,  

κα. 

Σήμερα, όλοι περιμένουμε την ολοκλήρωση  της 2ης 

αξιολόγησης, για να σχεδιάσουμε με περισσότερη 

βεβαιότητα το μέλλον. 

Δυστυχώς όμως, το λάθος μίγμα πολιτικής 

συνεχίζεται.  

Ταυτίζουμε τις μεταρρυθμίσεις με αύξηση φόρων και 

εισφορών, οριζόντιες περικοπές και εκταμίευση 

δόσεων. Όχι με πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη 

της οικονομίας, απελευθερώνουν αγορές προϊόντων 

και υπηρεσιών, καταργούν ειδικά προνόμια και χτίζουν 

σχέσεις εμπιστοσύνης με την παγκόσμια επενδυτική 

κοινότητα.  

Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις που δημιουργούν 

οικονομική μεγέθυνση και αυξάνουν τα έσοδα του 

κράτους. Που επιτρέπουν τη μείωση της άμεσης και 

έμμεσης φορολογίας, του δυσβάσταχτου κόστους 

ασφαλιστικών εισφορών και αποτρέπουν την 

περαιτέρω περικοπή των συντάξεων.  

Όπως μου επιβεβαίωσε Υπουργός Οικονομικών 

χώρας που βγήκε με επιτυχία από μνημόνιο, λέγοντας 

χαρακτηριστικά: «Όσο μειώνω τους συντελεστές, τόσο 

αυξάνονται τα έσοδα». 

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια πρέπει να ενταθεί.  

Αντί να εστιάζουμε στις ασυμφωνίες μεταξύ των 

δανειστών που καθυστερούν τη λήψη αποφάσεων, ας 

τους αιφνιδιάσουμε. Ας παρουσιάσουμε το δικό μας 

σχέδιο μεταρρυθμίσεων και κυρίως ας το 

εφαρμόσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Έτσι θα περάσουμε από την καταναγκαστική 

νομοθέτηση στην υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων. 

Αντί να έχουμε επόπτες, θα γίνουμε ιδιοκτήτες.  

 

Η ευθύνη είναι διάχυτη 

Φίλες και Φίλοι, 

Αν έχει υπάρξει ένα όφελος, πέραν της 

δημοσιονομικής προσαρμογής, από όλα όσα ζούμε τα 

τελευταία 8 χρόνια, είναι ότι πλέον τα γνωρίζουμε όλα 

και έχουμε δοκιμαστεί όλοι. Εντός και εκτός Ελλάδας.  

Δεν υπάρχει πλέον «δεν ξέρω», δεν υπάρχουν 

«μαγικές λύσεις», δεν υπάρχει ανοχή, δεν υπάρχει 

περίοδος χάριτος για κανέναν. 

Η ευθύνη για τη σημερινή στασιμότητα της Ελλάδας 

είναι διάχυτη. 

 

Έχουμε εγκλωβιστεί σε μία μονοδιάστατη 

προσέγγιση που βάζει τα πλεονάσματα και 

το δημόσιο χρέος μπροστά από το 

πραγματικό ζητούμενο που είναι η 

οικονομική ανάπτυξη, η ποιότητα ζωής και 

η ευημερία όλων. Ναι, η δημοσιονομική 

πειθαρχία και η διευθέτηση του χρέους 

είναι απαραίτητες. Δεν μπορεί όμως να 

είναι η μοναδική υπόσχεση προς την 

κοινωνία.  
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Παρελθοντολογία, διχασμός, λαϊκισμός, 

ιδεοληψίες, πρέπει να αντικατασταθούν 

από έννοιες όπως σοβαρότητα, 

υπευθυνότητα,  συναίνεση, συνεργασία. 

Και να σταματήσουμε να «τα φορτώνουμε» 

ο ένας στον άλλον. Δεν φταίνε οι «άλλοι». 

Οι άλλοι είμαστε εμείς.  

 

Η Ευρώπη, που σταθερά μας στήριξε τόσα χρόνια, 

κουράστηκε να ασχολείται μαζί μας. Φαίνεται να έχει 

προκρίνει μία μορφή προσωρινής καταστολής.  

Το Ελληνικό πολιτικό σύστημα παραμένει 

εγκλωβισμένο στην εσωστρέφεια και την 

μικροπολιτική. Η διαχείριση της κρίσης έχει κοστίσει 

πακτωλό χρημάτων, χρόνο, αξιοπιστία και πολλές 

χαμένες ευκαιρίες. 

Διάφορες ιδεοληπτικές νοοτροπίες που ταλανίζουν και 

διχάζουν την κοινωνία επί δεκαετίες, παραμένουν στο 

προσκήνιο και διαμορφώνουν επιλογές, συμπεριφορές 

και κρίσιμες αποφάσεις.  

Και φυσικά το νοσηρό φαινόμενο της εγχώριας 

τρομοκρατίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα την 

πρόσφατη επίθεση εναντίον του Λουκά Παπαδήμου, 

ενός λαμπρού Έλληνα που υπηρετεί με επιτυχία κάθε 

θέση ευθύνης που αναλαμβάνει. 

Με όλα αυτά η ελληνική κοινωνία έχει πάψει να 

ονειρεύεται, έχει πάψει να ελπίζει, έχει πάψει να 

πιστεύει σε συλλογικές προσπάθειες και οράματα.  

Έχουμε εγκλωβιστεί σε μία μονοδιάστατη προσέγγιση 

που βάζει τα πλεονάσματα και το δημόσιο χρέος 

μπροστά από το πραγματικό ζητούμενο που είναι η 

οικονομική ανάπτυξη, η ποιότητα ζωής και η ευημερία 

όλων. 

Ναι, η δημοσιονομική πειθαρχία και η διευθέτηση του 

χρέους είναι απαραίτητες. Δεν μπορεί όμως να είναι η 

μοναδική υπόσχεση προς την κοινωνία.  

 

Η μόνη συνταγή εξόδου από την κρίση, είναι :  

- η ανάπτυξη της οικονομίας με 

μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και 

ατμομηχανή την ιδιωτική πρωτοβουλία,  

- η επιλογή άξιων, ακέραιων και ικανών 

ανθρώπων σε κάθε θέση ευθύνης και  

- η συνολική αλλαγή νοοτροπίας.  

Παρελθοντολογία, διχασμός, λαϊκισμός, ιδεοληψίες, 

πρέπει να αντικατασταθούν από έννοιες όπως 

σοβαρότητα, υπευθυνότητα,  συναίνεση, συνεργασία. 

Και να σταματήσουμε να «τα φορτώνουμε» ο ένας 

στον άλλον. Δεν φταίνε οι «άλλοι». Οι άλλοι είμαστε 

εμείς.  

Όλοι όσοι αγαπούμε την πατρίδα μας ας κοιτάξουμε 

επιτέλους μπροστά και ας συμφωνήσουμε 

τουλάχιστον σε ένα βασικό εθνικό στόχο. 

 

Κάθε αξιόλογη επένδυση είναι εθνικός στόχος 

Και αυτός είναι: 

«Κάθε αξιόλογη επένδυση είναι εθνικός στόχος». 

Αυτό σημαίνει ότι όλοι τον αποδεχόμαστε, πιστεύουμε 

πώς θα ωφεληθούμε από την επίτευξή του, 

συμβάλουμε όσο μπορούμε, νιώθουμε περηφάνεια και 

ενθουσιασμό όταν τον επιτυγχάνουμε και κυρίως, 

διαμορφώνουμε κουλτούρα και αξίες γύρω από αυτόν. 

Επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν πολλές και 

σημαντικές στην Ελλάδα. Φιλικό περιβάλλον προς την 

επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει.  

Δυστυχώς το σύνολο των επενδύσεων στην Ελλάδα 

της κρίσης είναι μόλις το 10% του ΑΕΠ, λιγότερο από 

το μισό του μέσου όρου της Ευρώπης.  

Οι δημόσιες επενδύσεις έχουν περιορισθεί δραστικά. 

Δύσκολα θα επανέλθουν στα προ κρίσης επίπεδα. 

Είναι ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας που κυρίως 

επενδύει. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι 260 

επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ καλύπτουν ποσοστό 65% 
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των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ελλάδα, ή το 

¼ του συνόλου (δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων). 

Δυστυχώς οι επενδύσεις αυτές δεν επαρκούν. Πρέπει 

να πλησιάσουμε τον μέσο όρο της Ευρώπης. Να τις 

διπλασιάσουμε. 

Δημιουργώντας ένα φιλικό προς την 

επιχειρηματικότητα περιβάλλον θα πείσουμε Έλληνες 

και ξένους επενδυτές, πως η χώρα μας είναι και θα 

παραμείνει ένας ασφαλής και πολλά υποσχόμενος 

επενδυτικός προορισμός. 

Χρειαζόμαστε άμεσα μία μεγάλη διεθνή επενδυτική 

κινητοποίηση. 

Έτσι θα αποκτήσουμε και άλλους εκλεκτούς φίλους 

που θα μας δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, όπως κάνει 

ο κ. Watsa.  

 

Είναι ο εγχώριος ιδιωτικός τομέας που 

κυρίως επενδύει. Χαρακτηριστικά αναφέρω 

ότι 260 επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ 

καλύπτουν ποσοστό 65% των 

επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

Ελλάδα, ή το ¼ του συνόλου (δημόσιων 

και ιδιωτικών επενδύσεων). 

 

 

Πρωτοβουλία ΣΕΒ για τις επενδύσεις 

Οι διεθνείς επενδυτές έχουν πληθώρα επιλογών σε 

πολλές χώρες. Οι επενδύσεις δεν θα έρθουν στην 

Ελλάδα επειδή απλώς θα κλείσει η αξιολόγηση, ή θα 

ρυθμισθεί το δημόσιο χρέος.  

Οι επενδύσεις θα έρθουν από όσους πεισθούν ότι η 

Ελλάδα προσφέρει αξιόλογες επενδυτικές ευκαιρίες 

και είναι αποφασισμένη να αποκαταστήσει την 

αξιοπιστία της.  

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε για παράδειγμα:  

 Να απογειώσουμε την ελληνική βιομηχανία 

που διαχρονικά πρωτοπορεί και εξάγει. Ας την 

απελευθερώσουμε επιτέλους από εμπόδια που 

την καθηλώνουν, όπως το κόστος ενέργειας, 

τις χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, κα,  

 να είμαστε πρωτοπόροι σε τομείς όπως η 

εκπαίδευση, η υγεία και η ψηφιακή οικονομία, 

 να δημιουργήσουμε μια ανοικτή και 

ανταγωνιστική αγορά ενέργειας με 

διασυνδέσεις εντός και εκτός συνόρων,  

 να αναπτύξουμε την ωραιότερη Μεσογειακή 

Ριβιέρα στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, 

 να αξιοποιήσουμε την μοναδική πολιτιστική 

κληρονομιά μας.  

Έχουμε τεράστιες επενδυτικές δυνατότητες στη 

βιομηχανία, τις υπηρεσίες, την ενέργεια, τον τουρισμό, 

τον πολιτισμό, αλλά και πολλά προβλήματα να 

επιλύσουμε.  

Ο ΣΕΒ προτείνει διαχρονικά εμπεριστατωμένες λύσεις 

στα διάφορα προβλήματα. Έχει επίσης εκπονήσει στο 

πρόσφατο παρελθόν ένα σχέδιο δράσης για 

επενδύσεις στην Ελλάδα. 

Σήμερα αναλαμβάνουμε ξανά μια αντίστοιχη 

πρωτοβουλία. 

Σχεδιάζουμε, με τη συνδρομή διεθνών 

συμβουλευτικών οίκων και τη συνεργασία αρμοδίων 

φορέων:  

- να προτείνουμε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές 

προσέλκυσης επενδύσεων,  

- να εντοπίσουμε μεγάλα επενδυτικά έργα 

δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα,  

- να προτείνουμε τα κατάλληλα κίνητρα και την 

αποτελεσματική δομή διαχείρισης και, 

- να συνεργασθούμε με την κυβέρνηση και τα 

πολιτικά κόμματα για την ταχύτερη δυνατή 

υλοποίηση. 

Παράλληλα, με κινητοποίηση των μελών μας και 

αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών και 
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προσωπικών μας σχέσεων, θα απευθυνθούμε στην 

διεθνή επενδυτική κοινότητα, αναλαμβάνοντας σειρά 

πρωτοβουλιών που θα παρουσιασθούν σε ένα 

επενδυτικό συνέδριο.  

 

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορούμε για 

παράδειγμα:  

• Να απογειώσουμε την ελληνική 

βιομηχανία που διαχρονικά πρωτοπορεί 

και εξάγει. Ας την απελευθερώσουμε 

επιτέλους από εμπόδια που την 

καθηλώνουν, όπως το κόστος ενέργειας, 

τις χρονοβόρες αδειοδοτήσεις, κα,  

• να είμαστε πρωτοπόροι σε τομείς όπως η 

εκπαίδευση, η υγεία και η ψηφιακή 

οικονομία, 

• να δημιουργήσουμε μια ανοικτή και 

ανταγωνιστική αγορά ενέργειας με 

διασυνδέσεις εντός και εκτός συνόρων,  

• να αναπτύξουμε την ωραιότερη 

Μεσογειακή Ριβιέρα στο παραλιακό 

μέτωπο της Αττικής, 

• να αξιοποιήσουμε την μοναδική 

πολιτιστική κληρονομιά μας. 

 

 

Ένα σύγχρονο αξιακό σύστημα 

Φίλες και φίλοι, 

Έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο και πιο επώδυνο 

τμήμα της διαδρομής για την έξοδο από την κρίση. 

Απομένει το τελευταίο αποφασιστικό βήμα. 

Να μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο όπου 

μεταρρυθμιστικά πλεονάσματα θα επιτρέψουν την 

χαλάρωση των σκληρών δημοσιονομικών 

μέτρων. Αυτό θα τροφοδοτήσει ένα αναπτυξιακό άλμα 

που θα μας εκπλήξει όλους.  

Χρειάζεται όμως μία κινητήρια δύναμη, ένα 

συναίσθημα, που θα μας ενώσει και θα μας συνεγείρει. 

Ένα σύγχρονο αξιακό σύστημα που να χαρακτηρίζει 

τον Έλληνα – Ευρωπαίο πολίτη του 2017.  

Κεντρικά στοιχεία του πρέπει να είναι:  

- η υγιής οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ως 

βασική εθνική προτεραιότητα,  

- ο εκσυγχρονισμός του κράτους, του πολιτικού 

συστήματος και της κοινωνίας,  

- η τήρηση των νόμων και των αμοιβαίων 

υποχρεώσεων μεταξύ πολιτείας και πολιτών, 

- τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η 

ισονομία, οι ίσες ευκαιρίες και η αλληλεγγύη. 

Αυτά εκφράζουν όλους εκείνους τους πολίτες που 

με το καθημερινό παράδειγμα της ζωής τους, με 

σκληρή δουλειά, υπευθυνότητα, αίσθηση 

καθήκοντος, αξιοπρέπεια και φιλότιμο, προάγουν 

μια νέα εθνική υπερηφάνεια.  

Είναι χρέος και ευθύνη όλων μας, η επικείμενη 

συνταγματική αναθεώρηση να κινηθεί αυστηρά 

στα πρότυπα μιας σύγχρονης, Ευρωπαϊκής 

αστικής δημοκρατίας και να θωρακίσει τον 

καταστατικό μας χάρτη με τέτοιες αρχές και αξίες. 

 

Επίλογος  

Φίλες και φίλοι,  

Μίλησα σήμερα για ένα κυρίαρχο στόχο, ένα βασικό 

μέσο, μια προϋπόθεση και μία κινητήρια δύναμη. 

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη, μέσο είναι οι 

ιδιωτικές επενδύσεις, προϋπόθεση είναι οι 

μεταρρυθμίσεις και κινητήρια δύναμη ένα 

σύγχρονο αξιακό σύστημα. 

Στα σχεδόν διακόσια χρόνια της ελεύθερης Ελλάδας 

έχουμε περάσει από πολλές κρίσεις και καταστροφές 

με κοινές αιτίες.  
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Στόχος μας είναι η ανάπτυξη, μέσο είναι οι 

ιδιωτικές επενδύσεις, προϋπόθεση είναι οι 

μεταρρυθμίσεις και κινητήρια δύναμη ένα 

σύγχρονο αξιακό σύστημα. 

 

Ο λόγος που επαναλαμβάνονται είναι η λήθη. Η λήθη 

όμως ανατρέπεται με ένα άλφα στερητικό και γίνεται 

αλήθεια. 

Αλήθεια για το που βρισκόμαστε, τι έφταιξε, τι 

επιδιώκουμε, πως θα το πετύχουμε.  

Με κριτήριο λοιπόν την αλήθεια και τον ρεαλισμό,  

- ας επιβραβεύσουμε ηγεσίες που στηρίζουν τη 

χώρα και την κοινωνία και όχι την πελατεία 

τους,  

- ας επιβραβεύσουμε επιχειρηματίες και 

επενδυτές που δημιουργούν καλές και 

διατηρήσιμες θέσεις εργασίας και όχι 

παρασιτικό ή παράνομο πλούτο,  

- ας επιβραβεύσουμε πολίτες που αναζητούν την 

προκοπή και όχι το βόλεμα ή τη σαγήνη της 

παραπλάνησης.  

Άξιοι συμπολίτες μας υπάρχουν παντού. Ανεξάρτητα 

από πολιτική τοποθέτηση, μορφωτικό επίπεδο, 

οικονομική επιφάνεια, επαγγελματική απασχόληση.  

Αυτοί είναι η πλειοψηφία και πρέπει να το 

συνειδητοποιήσουμε και να βγούμε όλοι μπροστά 

για να οικοδομήσουμε ξανά την Ελλάδα των αξιών 

και της αξίας.  

Θέλουμε και μπορούμε να γίνουμε πολύ 

καλύτεροι.   

 

 

 

 

 

Με κριτήριο λοιπόν την αλήθεια και τον 

ρεαλισμό,  

- ας επιβραβεύσουμε ηγεσίες που 

στηρίζουν τη χώρα και την κοινωνία και όχι 

την πελατεία τους,  

- ας επιβραβεύσουμε επιχειρηματίες και 

επενδυτές που δημιουργούν καλές και 

διατηρήσιμες θέσεις εργασίας και όχι 

παρασιτικό ή παράνομο πλούτο,  

- ας επιβραβεύσουμε πολίτες που 

αναζητούν την προκοπή και όχι το βόλεμα 

ή τη σαγήνη της παραπλάνησης.  
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Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού               
κ. Αλέξη Τσίπρα 
 

Κυρίες και κύριοι, 

Αγαπητά μέλη του ΣΕΒ, είναι πραγματικά τιμή μου να 

απευθύνω χαιρετισμό στην ετήσια γενική συνέλευση 

του Συνδέσμου σας, στην επέτειο των 110 χρόνων 

από την ίδρυσή του. 

Επιτρέψτε μου, λοιπόν, με την ευκαιρία να ξεκινήσω 

από μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Γιατί πιστεύω 

έχει συμβολική, αλλά και ουσιαστική αξία, να 

θυμηθούμε ότι η θεσμική σας παρουσία, ως 

κοινωνικός εταίρος, ξεκίνησε το μακρινό 1907. Όταν η 

χώρα μας βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση - 

και υπό καθεστώς επιτροπείας – γνωστή υπό τον όρο 

«διεθνής οικονομικός έλεγχος». 

Τρία χρόνια έντονων τότε πολιτικών ζυμώσεων θα 

φέρουν το 1910 στο προσκήνιο τον Ελευθέριο 

Βενιζέλο, για να εφαρμόσει το ριζοσπαστικό 

μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα της «Εθνικής 

Ανόρθωσης» και να βάλει την ελληνική οικονομία σε 

τροχιά ανάκαμψης. 

Μολονότι σε ένα εντελώς διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο 

σήμερα, ωστόσο το αίτημα μιας αυτοδύναμης, δίκαιης 

και βιώσιμης ανάπτυξης εξακολουθεί να παραμένει σε 

εκκρεμότητα, καθώς, επίσης, θα έλεγα και το εθνικό 

σχέδιο ριζικών αλλαγών που θα το πραγματώσει.  

Επτά χρόνια βαθιάς κρίσης, κατέδειξαν - θέλω να 

πιστεύω σε όλους μας - παρά τις επιμέρους 

διαφορετικές οπτικές μας για τα αίτια της κρίσης και για 

τα λάθη της διαχείρισής της, κατάδειξαν, πιστεύω σε 

όλους μας, μια προφανή αλήθεια.  Ότι το προηγούμενο 

παραγωγικό μοντέλο, παρά την πρόσκαιρη εκτίναξη 

λίγο πριν από τη κρίση, είναι ένα μοντέλο που 

απέτυχε. 

Και αν επιθυμούμε με ασφάλεια να οδηγήσουμε τη 

χώρα και την οικονομία έξω από τη κρίση, οφείλουμε 

να το επανασχεδιάσουμε, οφείλουμε να το 

αναδιαμορφώσουμε.  

Γιατί η προσδοκία της επιστροφής στο 2009, πέρα από 

ουτοπία, αποτελεί και στρατηγικό λάθος. 

Σήμερα, πιστεύω ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά 

χρόνια, μας  δίνεται η δυνατότητα να κουβεντιάσουμε 

ανοιχτά και νηφάλια γι’ αυτό. Να παραδεχτούμε, 

εκατέρωθεν, λάθη και στρεβλώσεις  και να 

σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα με περισσότερη 

νηφαλιότητα και λιγότερη ένταση. 

Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει το σύνολο των 

δεσμεύσεών της προς τους εταίρους και τους 

δανειστές της. Και για πρώτη φορά προσέρχεται στο 

πεδίο της διαπραγμάτευσης, διεκδικώντας από την 

άλλη πλευρά, να ανταποκριθεί στις δικές της 

δεσμεύσεις.  

Και αναζητώντας μια συνολική συμφωνία, μια καθαρή 

λύση για το ζήτημα του ελληνικού χρέους, όχι για 

λόγους επικοινωνίας ή μικροπολιτικής διαχείρισης, 

αλλά για να κλείσει οριστικά αυτό τον φαύλο κύκλο της 

κρίσης και να διαβεί το κατώφλι των αγορών με 

αξιώσεις. Με υγιή δημοσιονομικά μεγέθη, αλλά και με 

βιώσιμο, καθαρό διάδρομο, σε ό,τι αφορά τις 

χρηματοδοτικές της ανάγκες, την εξυπηρέτηση των 

χρηματοδοτικών της αναγκών.  

Και επειδή δεν έχει νόημα σήμερα να μπερδέψω τους 

ακροατές μας και εσάς με πολύπλοκες τεχνικές 

λεπτομέρειες, θέλω να είμαι σαφής:  

Καθαρή λύση για την ελληνική πλευρά, είναι εκείνη η 

λύση που δεν θα δημιουργεί ή θα επιτείνει την 

ανασφάλεια στους επενδυτές. Καθαρή λύση είναι 

εκείνη που δεν θα μεταθέτει το πρόβλημα, που 

συνοδεύει τα ελληνικά προγράμματα από την πρώτη 

μέρα, για άλλη μια φορά στο μέλλον.  

Και αυτή τη στιγμή, για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια 

κρίσης, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ευρώπη, έχουν την 

δυνατότητα, αλλά και την υποχρέωση θα έλεγα, να 

αναζητήσουν και να δώσουν αυτή τη καθαρή λύση.  

Μια λύση που θα εμπεδώνει τη σταθερότητα, θα 

εγγυάται μια δυναμική ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας και θα ανοίγει τον δρόμο για την έξοδο στις 

αγορές χρήματος.  Αρχικά και άμεσα θα έλεγα, με 

δοκιμαστικές εξόδους, οι οποίες όμως θα 

προετοιμάσουν το έδαφος, ώστε από τον Σεπτέμβρη 

του 2018 και μετά να έχουμε τη δυνατότητα να 

αναχρηματοδοτούμε το χρέος μας μόνιμα και σταθερά 
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από τις αγορές, χωρίς τη στήριξη του επίσημου τομέα.  

Αυτό είναι το κριτήριο της επιτυχίας. Μιας επιτυχίας 

χειροπιαστής και όχι επικοινωνιακής, όχι επίπλαστης, 

αλλά αληθινής. 

Μιας επιτυχίας που δεν αφορά το αφήγημα, το 

πρόσκαιρο - είναι μια λέξη που τη συνηθίζουμε στις 

μέρες μας - το πρόσκαιρο αφήγημα μιας κυβέρνησης, 

αλλά αφορά το ίδιο το μέλλον της χώρας. 

Διότι εδώ δεν κρίνονται οι επόμενες μέρες ή οι 

επόμενοι μήνες, μια εκλογική νίκη ή μια εκλογική ήττα. 

Εδώ, αυτές τις μέρες, κρίνεται το μέλλον της ελληνικής 

οικονομίας για τις επόμενες δεκαετίες.  

Για αυτό πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, 

στοχοπροσηλωμένοι, αποφασισμένοι,  αλλά και 

ενωμένοι, απέναντι σε έναν εθνικής σημασίας στόχο. 

Η λύση που μας προτάθηκε στο Eurogroup  της 22ας 

Μάιου, δεν έγινε αποδεκτή για έναν και βασικό λόγο. 

Γιατί δεν εξασφάλιζε τα παραπάνω κριτήρια. Γεγονός 

που αναγνώρισαν και πάρα πολλοί από τους εταίρους 

μας. Διότι μια σειρά από χώρες,  όπως και η 

πλειοψηφία του διεθνούς Τύπου, αναγνώρισαν ότι η 

Ελλάδα έχει κάνει το καθήκον της απέναντι στους 

δανειστές της. Και τώρα είναι καθήκον ηθικό, αλλά και 

νομικό, των δανειστών να αναλάβουν τις δικές τους 

ευθύνες.  

Είναι λοιπόν αναγκαίο, και γι’ αυτό εργαζόμαστε, στο 

προσεχές διάστημα να γεφυρωθούν οι διαφορές και 

όλοι οι δανειστές μας και κυρίως οι Ευρωπαίοι, 

συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας,  να καταλήξουν σε θετικές 

εκτιμήσεις για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.  

Η Ελλάδα, έχω καταστήσει σαφές, θα κάνει αποδεκτή 

μονάχα λύση, που θα εγγυάται την έξοδό της στις 

αγορές, άμεσα και με βιώσιμους όρους.  

Λύση που θα αντιστοιχεί στις θυσίες του ελληνικού 

λαού, αλλά και στις μεγάλες δυνατότητες που 

ανοίγονται αυτή την περίοδο για την ελληνική 

οικονομία.  

Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε - και πιστεύω οι 

περισσότεροι από εσάς το αντιλαμβάνεστε, το 

αναγνωρίζετε -  το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα 

μας είναι ιδιαιτέρως αυξημένο.  

Και αυτό που αναμένουν τόσο οι επενδυτές όσο και οι 

αγορές χρήματος είναι ένα καθαρό σήμα, ένα μήνυμα 

βεβαιότητας ότι το τρίτο πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί 

με επιτυχία και ότι θα είναι το τελευταίο. Και η Ελλάδα 

θα αφήσει οριστικά πίσω της, σαν έναν μακρύ εφιάλτη, 

που όμως τελείωσε. Την κρίση, τα μνημόνια, την 

ύφεση, την αποεπένδυση.  

 

Κυρίες και Κύριοι,  

Πιστεύω βαθιά, ότι σήμερα αποτελεί πλατιά κοινωνική 

απαίτηση να συστρατευτούμε  σε αυτό τον στόχο. 

Θα τολμούσα να πω ότι είναι κοινή, εθνική απαίτηση 

να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και όλες οι υγιείς 

παραγωγικές δυνάμεις του τόπου να συνδράμουνε 

στην επιτακτική προσπάθεια για την ανάταξη της 

οικονομίας και την απεξάρτηση της χώρας από τον 

εξωτερικό καταναγκασμό. 

Η συμβολή του Συνδέσμου σας, των υπολοίπων 

κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών και 

επαγγελματικών φορέων, είναι πιστεύω καθοριστική σε 

αυτή την προσπάθεια.   

Από την αρχή της ανάληψης της διακυβέρνησής μας, 

σε πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθήσαμε να 

εγκαινιάσουμε διαύλους επικοινωνίας, απευθείας μαζί 

σας.  

Απευθείας τόσο με το πρωθυπουργικό γραφείο όσο 

και με  τα υπουργεία, ώστε η ανταλλαγή απόψεων, 

των προτάσεων, η επεξεργασία προτάσεων, να είναι 

άμεση και αποτελεσματική. Και αυτή η ανταλλαγή 

απόψεων, η κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων και 

λύσεων είναι τώρα που πρέπει να συνεχισθεί και να 

εντατικοποιηθεί. 

Δεν ήρθα σήμερα εδώ, ενώπιόν σας, για να κρύψω ότι 

έχουμε διαφορές, διαφορετικές προσεγγίσεις. Πολιτικές 

και ιδεολογικές.  Αλλά, νομίζω, δεν αξίζει στη 

κατάσταση που βρίσκεται η χώρα και η οικονομία, στο 

όνομα αυτών των υπαρκτών διαφορών, να 

επικοινωνούμε στρεβλά. Να επικοινωνούμε με 
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ενημερωτικά δελτία μικροπολιτικής προπαγάνδας και 

αντιπαράθεσης. 

Οι διαφορετικές μας απόψεις, μπορεί να είναι και 

πλούτος αν προσέλθουμε σε έναν υγιή διάλογο, με 

αμοιβαίο σεβασμό προς τον συνομιλητή και τις 

θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες. Αυτή είναι άλλωστε 

και η ουσία της διαλεκτικής.  Αρκεί όλα τα μέρη να 

προσέρχονται καλόπιστα, χωρίς παραπλανητικά ή 

ψευδό-επιστημονικά επιχειρήματα, χωρίς την 

απόκρυψη σημαντικών στοιχείων ή την υποτίμηση 

προσπαθειών και επιτευγμάτων και, κυρίως, χωρίς 

ακραίους χαρακτηρισμούς.  

Οφείλουμε, λοιπόν, με αίσθημα του επείγοντος, να 

δουλέψουμε για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο, 

σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα για τη χώρα και την 

ελληνική οικονομία.        

Η μείωση της ανεργίας και η αποτροπή της φυγής των 

νέων, κυρίως επιστημόνων μας, προς το εξωτερικό, 

δεν μπορεί παρά να είναι η απόλυτη προτεραιότητα 

μας. Η παρωχημένη -επιτρέψτε μου- αντίληψη περί 

ανταγωνιστικότητας μέσω υποτίμησης των μισθών, 

οδηγεί στην αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, 

οδηγεί στην περαιτέρω φτωχοποίηση των κατώτερων 

στρωμάτων και επιτείνει το φαινόμενο του brain drain.  

Αντιθέτως, προϋπόθεση για τη δίκαιη και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, μέσα στο σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό 

περιβάλλον, είναι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό 

πρότυπο που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, στην 

παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθεμένης αξίας, 

στην καινοτομία, αλλά και στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  

Δηλαδή, σε μια σύνθετη προσέγγιση της 

ανταγωνιστικότητας, που βασίζεται στα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, αλλά και στη δυνατότητα της χώρας 

να δημιουργεί καινούργια, μέσω της επένδυσης στην 

έρευνα και την τεχνολογία. 

Οι βάσεις για τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό 

πρότυπο, που προσπάθησα να περιγράψω, πιστεύω 

ότι έχουν τεθεί και έχουμε ήδη τις πρώτες 

ενθαρρυντικές ενδείξεις. Επιτρέψτε μου να αναφέρω 

ορισμένα από αυτά: 

Τα δίδυμα ελλείμματα στο δημοσιονομικό ισοζύγιο και 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τείνουν πλέον 

να μετατραπούν σε μόνιμα πλεονάσματα. Το ποσοστό 

των εξαγωγών στο ΑΕΠ έφτασε το 30% το 2016, όταν 

το 2009 βρισκόταν στο 19%. Η  δημοσιονομική 

εξυγίανση που πετύχαμε, έβαλε σε σταθερές βάσεις τα 

οικονομικά του κράτους, εξορθολογίζοντας τις δαπάνες 

και ομαλοποιώντας την πορεία των εσόδων.  

Αυτό κατέστη εφικτό, αφενός χάρη στην εισαγωγή 

αδιάβλητων συστημάτων προμηθειών του δημοσίου 

και στη συστηματική παρακολούθηση των δαπανών 

και αφετέρου χάρη σ' ένα ισχυρό πλέγμα 

παρεμβάσεων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και 

του λαθρεμπορίου. 

Μέτρα όπως οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και 

μελλοντικές παρεμβάσεις, όπως η ηλεκτρονική 

τιμολόγηση, η τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση 

των δημόσιων υπηρεσιών, φέρνουν έσοδα στο κράτος 

και δημιουργούν τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για 

την επίσης αναγκαία ελάφρυνση των επιχειρήσεων και 

των νοικοκυριών, που πρέπει να γίνει και πρέπει να 

γίνει το γρηγορότερο δυνατό. Με αυτό τον τρόπο το 

κράτος γίνεται πιο γρήγορο, αξιοκρατικό και φιλικότερο 

στο επιχειρείν. 

Αίρονται γραφειοκρατικά εμπόδια, οι αδειοδοτήσεις 

γίνονται ευκολότερες και παρέχονται κίνητρα για 

επενδύσεις. 

Οι αλλαγές στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης, 

επίσης, αποσκοπούν στην επιτάχυνση των 

διαδικασιών, ενώ ο επανασχεδιασμός των κοινωνικών 

προγραμμάτων διασφαλίζει ότι περισσότερες 

ενισχύσεις αποδίδονται σε αυτούς που πραγματικά τις 

χρειάζονται. 

Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αυξάνεται και 

νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ενισχύουν τη ρευστότητα 

της οικονομίας, που δυστυχώς ακόμα δεν είναι αρκετή 

για να στηρίξει την παραγωγική επέκταση της 

οικονομίας, στο βαθμό που θέλουμε και χρειαζόμαστε, 

μετά από σχεδόν μια δεκαετία βαθιάς από-επένδυσης. 

Αυτό βέβαια δεν οφείλεται πλέον σε εσωτερικούς 

λόγους. 
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Αποδείξαμε ότι η Ελλάδα δεν είναι «ανεπίδεκτη» 

αλλαγών, μετασχηματισμών και μεταρρυθμίσεων, 

όπως ορισμένοι στο εξωτερικό δυστυχώς ακόμα και 

σήμερα συνεχίζουν με διδακτικό ύφος μας 

κατηγορούν. Όχι όμως η πλειοψηφία. 

Αναλάβαμε επιλογές με σημαντικό κόστος, με κριτήριο 

την όσο το δυνατόν γρηγορότερη απεμπλοκή μας από 

τα μνημόνια. 

Τη σπουδαία προσπάθεια που έγινε την αναγνωρίζουν 

πλέον τόσο οι θεσμοί οι εταίροι μας, όσο όμως και 

αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ και η 

Παγκόσμια Τράπεζα. 

Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία είναι και πάλι 

θετικές, αλλά η τεχνητή και άσκοπη συντήρηση της 

αβεβαιότητας γύρω από την ελάφρυνση του ελληνικού 

χρέους, δεν επιτρέπει ακόμη στη συμπιεσμένη 

δυναμική της οικονομίας μας να εκδηλωθεί. 

Η αξίωση μας για μια καθαρή λύση για το χρέος, 

λοιπόν, θα επιφέρει μια σειρά από θετικές συνέπειες 

όπως η μείωση των επιτοκίων δανεισμού, η ενίσχυση 

της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και η 

ανάκτηση της ζωτικότητας του τραπεζικού συστήματος 

στη χρηματοδότηση της οικονομίας. 

Γιατί αλήθεια, για ποια ανταγωνιστικότητα να μιλάμε, 

όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις ξεκινούν πίσω από τη 

γραμμή εκκίνησης σε σχέση με τις ομοειδείς τους 

ευρωπαϊκές ως προς τα επιτόκια; 

Για ποια προσαρμογή και υιοθέτηση των 

μεταρρυθμίσεων να μιλάμε, όταν οι φτωχότερες 

κοινωνικές ομάδες δεν βλέπουν θετικό αντίκτυπο στα 

εισοδήματα και το βιοτικό τους επίπεδο; 

Και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος σύμφωνα με 

τις προειδοποιήσεις διεθνών οργανισμών, αλλά και 

σύμφωνα με τις δικές μας προειδοποιήσεις πολλών εξ 

ημών, από την αρχή της κρίσης. 

Υπάρχουν οι τεχνικές λύσεις που συμφιλιώνουν την 

αποπληρωμή του χρέους με την ανάπτυξη, χωρίς 

επιπλέον κόστος για τους ευρωπαίους 

φορολογούμενους και αυτές τις λύσεις αναζητούμε. 

Μπορούμε να βρούμε το βέλτιστο ύψος 

πλεονασμάτων που εξυπηρετούν την κάλυψη των 

δανειακών υποχρεώσεων και ταυτόχρονα δημιουργούν 

τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για στοχευμένες 

αναπτυξιακές πολιτικές. 

Προτάσεις τέτοιες έχουν κατατεθεί από την ελληνική 

πλευρά, από την Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και από 

θεσμικούς ή μη ξένους αναλυτές και αυτές οι 

προτάσεις πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπ’ όψιν 

και να γίνουν αποδεκτές. 

Γιατί ας μη ξεχνάμε: οι υποκείμενες αιτίες της κρίσης 

στην Ευρώπη δεν έχουν εξαλειφθεί και τα θετικά 

αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες μπορεί να μας κάνουν να 

αναθαρρούμε, αλλά δεν πρέπει να μας εφησυχάζουν. 

Οι διαχρονικές αναπτυξιακές προκλήσεις που θέτουν η 

δημογραφική γήρανση, το δημόσιο χρέος, η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας, η συμπίεση των μεσαίων 

εισοδημάτων και η αύξηση των ανισοτήτων, βρίσκονται 

σε λανθάνουσα κατάσταση κάτω από τα πόδια μας και 

απειλούν με συνολική απαξίωση το ευρωπαϊκό 

εγχείρημα και την πίστη των λαών σε αυτό, αν δεν 

αναλάβουμε δράση άμεσα. 

Η οικονομική κρίση και το προσφυγικό ζήτημα έδειξαν 

το έλλειμμα διακυβέρνησης και την ανελαστικότητα των 

ευρωπαϊκών κέντρων αποφάσεων μπροστά σε μια 

δύσκολη κατάσταση. 

Επομένως, επιτρέψτε μου να πω ότι σήμερα είναι 

κοινός τόπος, δεν υπάρχει ελληνικό, ιταλικό ή 

πορτογαλικό πρόβλημα όπως παρουσιάζονται 

απλοϊκά, αλλά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα κοινό 

ευρωπαϊκό πρόβλημα με τις κατά περίπτωση 

εκδηλώσεις του. Και θα τολμούσα να πω ότι ίσως είναι 

η τελευταία μας ευκαιρία ως Ευρώπη. 

Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη. 

Η τελευταία μας ευκαιρία, να εμβαθύνουμε τη 

συνεργασία μας με μια προωθητική αναπτυξιακή 

ατζέντα. 

Που θα στηρίζει την καινοτομία και τις καλά 

αμειβόμενες θέσεις εργασίας στο παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας. 
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Επαναλαμβάνω ότι τα τελευταία θετικά εκλογικά 

αποτελέσματα στην Ευρώπη, έδωσαν τον 

απαιτούμενο χρόνο, προκειμένου να συζητήσουμε και 

να σχεδιάσουμε από κοινού, το μέλλον της 

ευρωπαϊκής μας οικογένειας, πρέπει να το κάνουμε 

χωρίς προκαταλήψεις, και ιδεοληψίες και κυρίως χωρίς 

διχαστικά και διαιρετικά – γεωγραφικά και εθνικά – 

σχήματα. 

Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, για να προχωρήσουμε 

στους απαραίτητους προοδευτικούς 

μετασχηματισμούς, τόσο σε οικονομικό όσο και σε 

κοινωνικό επίπεδο, ειδάλλως φοβάμαι, ότι η κρίση θα 

επιστρέψει στην Ευρώπη και θα είναι πολιτική και ίσως 

αυτό που ξορκίζουμε σήμερα όλοι θα είναι μια 

οδυνηρή πραγματικότητα. 

Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι υπάρχουν βαθύτεροι λόγοι 

για να έχουμε πολύ σύντομα μία καθαρή ουσιαστική 

λύση για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Είναι το κοινό 

μας συμφέρον και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης για 

όλους μας. Από την πλευρά μας είπα από την αρχή ότι 

είμαστε συνεπείς και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας στο 

εξωτερικό αλλά το ίδιο προσπαθούμε, με μεγάλες 

δυσκολίες, να κάνουμε και σε ό,τι αφορά τα δικά μας.  

Θέλω να σας θυμίσω ότι πέρυσι μίλησα από το ίδιο 

βήμα και έθεσα τους ενδιάμεσους στόχους και τα μέσα 

για την έξοδο από την κρίση και την επιστροφή στην 

ανάπτυξη. 

Θέλω εν συντομία να αναφερθώ στο τι καταφέραμε 

στο σύντομο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε να 

κάνω ένα μικρό απολογισμό που αφορά ιδίως εσάς, 

τους παραγωγικούς φορείς. 

Ξεκινώντας από το ΕΣΠΑ, καταφέραμε να ανεβάσουμε 

το ποσοστό απορρόφησης στο 11,4% από τον αρχικό 

στόχο του 7%. Θέλω να θυμίσω ότι τα προηγούμενα 

χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό, στην αντίστοιχη 

χρονική στιγμή στο προηγούμενο πακέτο ήταν στο 

1,5% και οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους εδώ. 

Επίσης, να αναφερθώ στην σημαντική αύξηση, για 

δεύτερη συνεχόμενη φορά, του Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που πλέον, για 

πρώτη φορά μέσα στην κρίση, φτάνει το 1 δισ. ευρώ 

ετησίως. 

Σύμφωνα μάλιστα με τη συμφωνία που ψηφίστηκε 

πρόσφατα στη Βουλή,  το πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων θα αυξάνεται κατά 300 εκατομμύρια 

ευρώ κάθε χρόνο από το 2019 μέχρι το 2021. 

Δηλαδή ένα δις ευρώ στην τριετία και προσπαθούμε να 

βρούμε το δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει την 

επέκταση αυτής της αύξησης και τα επόμενα χρόνια. 

Ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις θα 

μειωθεί σε 26% από 29%. 

Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα υπάρχει η 

πρόβλεψη για ένα σημαντικό δημοσιονομικό 

περιθώριο 5 δις ευρώ ως το 2021, που είμαστε 

σίγουροι ότι θα επιτευχθεί, το οποίο θέλουμε να 

χρησιμοποιηθεί για αναπτυξιακούς σκοπούς, όπως η 

περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών, η 

παροχή κινήτρων και η βελτίωση των παρεχόμενων – 

με στοχευμένο τρόπο –κοινωνικών υπηρεσιών. 

Εισάγουμε, επίσης, τη  δυνατότητα αξιοποίησης 

καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. 

Για παράδειγμα, η επενδυτική πλατφόρμα 

συμμετοχικής χρηματοδότησης Equifund, το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας, το Ταμείο Συνεπενδύσεων, το 

«Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και το Ταμείο 

Μικροπιστώσεων. Όλα αυτά μαζί θα διαθέσουν 

συνολικά, μέσα στο 2017, ρευστότητα πάνω από 3 

δισεκατομμύρια ευρώ στην πραγματική οικονομία.  

Πολύ σημαντικές όμως είναι και οι παρεμβάσεις, στις 

οποίες έχουμε προχωρήσει και στο θεσμικό πεδίο, για 

τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, όπως το 

νέο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού. 

Θεσπίσαμε το θεσμικό πλαίσιο για έναν νέο 

εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών 

επιχειρήσεων, με βασικό στόχο την 

αποτελεσματικότητα και τη συνολική αντιμετώπιση και 

διευθέτηση τόσο των «κόκκινων» δανείων όσο και των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών απέναντι στο Δημόσιο και τα 

ασφαλιστικά ταμεία. 

Το νέο πλαίσιο εξωδικαστικών συμβιβασμών θα 

αντιμετωπίζει συνολικά τα χρέη προς τράπεζες, 

Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, εξασφαλίζοντας 
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παράλληλα τη δίκαιη μεταχείριση μικρών και μεγάλων 

οφειλετών. 

Στόχος μας είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός 

μηχανισμού αναδιάρθρωσης, κατάλληλα δομημένου 

ώστε να αποκλείονται επιχειρήσεις στρατηγικοί 

κακοπληρωτές, που δεν αποπληρώνουν χρέη κατ’ 

επιλογή τους, παράλληλα, όμως,  να διευκολύνεται η 

διάσωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. 

Με αυτόν τον τρόπο θα επιταχυνθεί η επίλυση των 

χρεών και θα διαχωριστούν, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα, οι βιώσιμες από τις λεγόμενες νεκρές 

επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει και 

αποσυμφόρηση στη διαδικασία απονομής 

δικαιοσύνης. 

Έτσι, επιτυγχάνεται η ουσιαστική ελάφρυνση 

υποχρεώσεων για επιχειρήσεις που θα κρίνονται 

βιώσιμες,  ώστε να επιτυγχάνεται σύγκλιση με το 

εξειδικευμένο πρόγραμμα αποπληρωμής που θα 

υποβάλλει η κάθε επιχείρηση. 

Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού 

προβλέπονται και κίνητρα που θα διευκολύνουν την 

εξωδικαστική διευθέτηση, όπως η κατάργηση 

φορολογικών επιβαρύνσεων από τη διαδικασία 

αναδιάρθρωσης τόσο για τον πιστωτή όσο και για τον 

οφειλέτη, καθώς και η παροχή κάλυψης για τους 

υπαλλήλους που λειτουργούν με καλή πίστη 

συμμετέχοντας στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης. 

Επίσης, με το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των 

επιχειρήσεων αίρονται γραφειοκρατικά βάρη και 

επιταχύνεται η υλοποίηση  επιχειρηματικών σχεδίων. 

Θα κάνω αναφορά στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Ήταν 

κι αυτός ένας νόμος στο μεσοδιάστημα από την 

προηγούμενη συνέλευσής σας μέχρι σήμερα. Ένα 

πολύπλευρο εργαλείο που συντονίζει τα επενδυτικά 

κίνητρα με κλαδικές πολιτικές και προτεραιότητες. 

Σε λίγους μόλις μήνες, από την έναρξη ισχύος του, 

υποβλήθηκαν πάνω από 770 επενδυτικά σχέδια, 

συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 2 

δισεκατομμύρια ευρώ.  

Οι θετικές εξελίξεις, που διεκδικούμε για το δημόσιο 

χρέος, πιστεύω ότι θα σηματοδοτήσουν την οριστική 

επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην 

κανονικότητα, θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στο 

τραπεζικό μας σύστημα οδηγώντας και στην οριστική 

εξάλειψη των κεφαλαιακών ελέγχων.  

Σε κάθε περίπτωση ήδη αποσύρονται σταδιακά και με 

συγκεκριμένο οδικό χάρτη, δίνοντας μάλιστα 

προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών 

συναλλαγών. 

Στο πάγιο αίτημά σας, στο πάγιο αίτημα των 

βιομηχανιών για την ακριβή ενέργεια, που επηρεάζει 

αρνητικά την ανταγωνιστικότητα, έγιναν σημαντικές 

αλλαγές. 

Καταργήσαμε ήδη από πέρυσι τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για την 

ηλεκτροπαραγωγή και τον μειώσαμε  για τη 

βιομηχανική παραγωγή. 

Θέσαμε σε ισχύ το μέτρο της «Διακοψιμότητας» που 

περιορίζει τα ενεργειακά κόστη των  ενεργοβόρων 

βιομηχανιών της χώρας μας, ενισχύοντας την 

ανταγωνιστικότητά τους και δημιουργώντας τις 

προϋποθέσεις για αύξηση των εξαγωγών και 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με άμεσα οφέλη 

στην εθνική οικονομία. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, σκοπεύουμε να 

προχωρήσουμε στην παράταση του μηχανισμού της 

Διακοψιμότητας για ακόμη 3 έτη, κοινοποιώντας πολύ 

σύντομα και το σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

Στις άμεσες ενέργειές μας εντάσσεται και η 

αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ, σε πλήρη συμφωνία 

και εναρμόνιση με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετηθεί για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

βιομηχανίας. 

Το θετικό αντίκτυπο για το τελικό κόστος ενέργειας των 

επιχειρήσεων, και δη των ενεργοβόρων, πιστεύω ότι 

θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. 

Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση έχει ήδη κατατεθεί 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σχετικό σχέδιο 
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αναμόρφωσης. 

Τέλος, τίθεται σε εφαρμογή εντός του 2018 το νέο 

μοντέλο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 

το λεγόμενο Target Model. 

Το νέο μοντέλο θα διαμορφώσει πιο ανταγωνιστικές 

τιμές, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

αντισταθμίζουν και να ελέγχουν πλήρως τα ενεργειακά 

τους κόστη, συμμετέχοντας οι ίδιες στην αγορά και 

συνάπτοντας διμερείς συμβάσεις με παραγωγούς 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επίσης εξασφαλίσαμε, στα μέτρα τα οποία 

αναφέρθηκα της αύξησης του προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων κατά 300 εκατομμύρια ευρώ 

τον χρόνο από το 2019 έως το 2021, τα 100 

εκατομμύρια από αυτά να πηγαίνουν κάθε χρόνο 

στοχευόμενα για την ενεργειακή αναβάθμιση 

ενεργοβόρων βιομηχανιών, που θα εξασφαλίσουν 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του 

κόστους παραγωγής. 

Τέλος, να αναφερθώ στον τομέα των υποδομών: 

Δημιουργούνται -πιστεύω- σημαντικές επενδυτικές 

ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις από πιθανές 

συνέργιες και συμπράξεις κατά τις διαδικασίες 

κατασκευής των έργων. 

Βρίσκονται σήμερα σε εξέλιξη σημαντικά έργα 

υποδομών για την κατασκευή δρόμων, την 

αναβάθμιση λιμένων, έργα μεταφορών, έργα που 

κινδύνευαν να ακυρωθούν στα δικαστήρια ή να 

εγκαταλειφθούν ημιτελή. 

Παράλληλα, προχωράμε και στην έναρξη των μεγάλων 

έργων παραχώρησης Τρίτης Γενιάς. 

Ένα μακρόπνοο πρόγραμμα υποδομών που θα 

συμβάλλει, πιστεύω,  καθοριστικά στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά με όρους 

προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και των 

τοπικών κοινωνιών.   

Θεσμοθετούμε την υποχρεωτική σύνταξη πραγματικών 

προϋπολογισμών για όλα τα έργα, ώστε να εκλείψει το 

φαινόμενο των μελετών με οικονομικά παράλογες 

εκπτώσεις. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την 

προσπάθεια θα έχουμε σύμμαχο και τον 

κατασκευαστικό κόσμο.  

 

Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, 

Η χώρα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία, διαθέτει 

σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, που συγκεντρώνουν το παγκόσμιο 

επενδυτικό ενδιαφέρον.  

Πρώτα απ’ όλα,  η γεωγραφική μας θέση, η 

δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών υποδομών με 

διεθνή σημασία στα δίκτυα και στις μεταφορές.  

Η ενεργειακή διασύνδεση και ο στρατηγικός μας ρόλος 

σε μια κρίσιμη περιοχή στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Αλλά και η δυνατότητα παραγωγής ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων. Αλλά και το ανθρώπινο 

κεφάλαιό μας. Το εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο 

της χώρας, τα υψηλού επιπέδου ερευνητικά ιδρύματα, 

ο τουρισμός μας, η ναυτιλία μας, είναι χωρίς αμφιβολία 

πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα.  

Οφείλουμε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να τα 

εκμεταλλευτούμε, να τα αναδείξουμε.  

Η κυβέρνηση κατήρτισε ένα πλήρες αναπτυξιακό 

σχέδιο, το λεγόμενο growth strategy, που θα 

παρουσιαστεί και θα συζητηθεί με το σύνολο των 

κοινωνικών φορέων το προσεχές διάστημα. 

Ένα σχέδιο που συνολοκληρώνει για πρώτη φορά τις 

στοχευμένες δράσεις με τα βήματα για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μια ανάπτυξη, 

όμως, που θέλουμε να έχει  διατηρήσιμα 

χαρακτηριστικά.  

Μια δουλειά που -επιτρέψτε μου την παρατήρηση- 

έπρεπε να έχει γίνει δεκαετίες τώρα, αλλά 

προετοιμάστηκε σε συνθήκες κρίσης.  

Παράλληλα, εγώ προσωπικά, αλλά και τα αρμόδια 

υπουργεία, έχουμε επιδοθεί σε μια συντονισμένη σειρά 

επαφών με ξένες επιχειρήσεις, επενδυτές, 

προκειμένου να προσελκύσουμε άμεσες ξένες 

επενδύσεις στην Ελλάδα.  

Το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από την Ελλάδα είναι 



 

                                                                 

  

  

TEYXΟΣ 98 | 01 Ιουνίου 2017 | σελ. 17 

ιδιαίτερα έντονο και όλοι παρακολουθούν τις σχετικές 

εξελίξεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.  

Είμαι, λοιπόν, βαθιά πεπεισμένος ότι δεν αργεί ο 

καιρός εκείνος, η στιγμή εκείνη, που θα μπορούμε να 

μιλάμε με βεβαιότητα για το ότι γύρισε σελίδα και νέες 

σημαντικές επενδύσεις θα αρχίσουν να έρχονται στη 

χώρα μας.  

Αυτό θα είναι όμως και μια σημαντική επιβράβευση για 

όσους έδειξαν, τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια, τον 

λεγόμενο επενδυτικό πατριωτισμό -ας μου επιτραπεί ο 

όρος- και παρά τις δύσκολες συνθήκες επένδυαν στη 

χώρα, συνέχισαν να επενδύουν.  Αλλά και σε όσους 

ξένους επενδυτές δεν έσπευσαν να αποσύρουν τις 

τοποθετήσεις τους με το ξέσπασμα της κρίσης. 

Με σεβασμό στο περιβάλλον και με κανόνες ίσης 

μεταχείρισης και δίκαιου ανταγωνισμού για όλους, η 

Ελλάδα μπορεί να είναι μια ευνομούμενη πολιτεία και 

προσκαλεί όσους επιθυμούν να επενδύσουν, να 

επενδύσουν σε παραγωγικές τοποθετήσεις στη χώρα. 

Θέλω κλείνοντας, από αυτό εδώ το βήμα να 

επαναλάβω ένα κάλεσμα, ένα κάλεσμα προς όλες τις 

δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, να ενώσουν 

δυνάμεις, να συμπορευτούν στον κοινό μας αγώνα για 

την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, για την 

επόμενη μέρα της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας δίκαιης, 

αυτόνομης και παραγωγικής, γιατί σε τελική ανάλυση 

αυτή είναι η κοινή μας μοίρα  και πρέπει πάση θυσία, 

δεν έχουμε άλλη επιλογή, να τα καταφέρουμε. 

Σας ευχαριστώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Το κείμενο προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία του 
Πρωθυπουργού – Γραφείο Τύπου. 
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Ομιλία του Αντιπροέδρου                     
της Νέας Δημοκρατίας                                 
κ. Κωστή Χατζηδάκη 
 

Σήμερα, την ημέρα του τελευταίου αποχαιρετισμού 

στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, το μυαλό όλων μας, 

-όχι μόνο των μελών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά 

όλων των Ελλήνων πολιτών, είτε συμφωνούσαν είτε 

διαφωνούσαν μαζί του- στρέφεται στην πολιτική του 

ταυτότητα και στις πολιτικές του παρακαταθήκες. 

Πολλά μπορεί να πει κανείς για αυτόν τον μεγάλο 

πολιτικό άνδρα. Δύο, όμως, είναι οι λέξεις που 

συμπυκνώνουν την πολιτική του ταυτότητα: Αλήθεια 

και μεταρρυθμίσεις. Και εμείς στη Νέα Δημοκρατία 

έχουμε διπλή υποχρέωση σε μια περίοδο βαθύτατης 

κρίσης -την οποία ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε 

προβλέψει- να μείνουμε πιστοί στις παρακαταθήκες 

του. Να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας και να 

προχωρήσουμε με ταχύτητα όλες εκείνες τις 

διαρθρωτικές αλλαγές που θα δώσουν και πάλι στην 

πατρίδα μας τη θέση που της αξίζει. 

Το μεγάλο στοίχημα που έχουμε σήμερα μπροστά 

μας είναι το πώς η Ελλάδα θα δουλέψει ξανά. Πώς 

θα βάλουμε μπροστά τη μηχανή της οικονομίας για να 

αρχίσουμε να δημιουργούμε εισόδημα και θέσεις 

εργασίας. Μόνο έτσι θα επιστρέψει η προοπτική και το 

χαμόγελο. 

Οι μεγάλες θυσίες των περασμένων ετών έχουν 

δημιουργήσει κάποιες από τις προϋποθέσεις για να 

το καταφέρουμε: Παρά τα λάθη που έχουν γίνει, έχει 

επιτευχθεί τα τελευταία 7 χρόνια μια μεγάλη 

δημοσιονομική προσαρμογή, έχει σημειωθεί μια 

σημαντική εσωτερική υποτίμηση, ενώ έχουν 

προχωρήσει και αρκετές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, έστω κι αν αυτές πέρασαν μέσα από 

σαράντα κύματα. 

Παρ’ όλα αυτά, όμως, βλέπουμε σήμερα πως δεν 

προχωράει το πράγμα. Η οικονομία βρίσκεται σε 

κατάσταση παράλυσης και τα γκρίζα σύννεφα πάνω 

από τη χώρα παραμένουν, αντί να υποχωρούν.  

Η κυβέρνηση έχει βάλει –και πάλι- όλα τα αυγά της 

στο καλάθι του χρέους. Δεν το διαγράφει τώρα, 

βεβαίως. Επιδιώκει όμως μια διευθέτησή του σε 

συνέχεια των προηγούμενων βημάτων που είχαν γίνει 

για το δημόσιο χρέος, πιο σημαντικά από τα τωρινά. 

Κανείς δεν αντιλέγει, φυσικά, ότι το χρέος είναι 

σημαντικό, αλίμονο. Κανείς δεν αντιλέγει, επίσης, ότι οι 

δανειστές πρέπει να τηρήσουν ως προς αυτό τις 

δεσμεύσεις τους.  

Ωστόσο, εκείνο που διαφαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι 

θα έχουμε μια μεσοβέζικη λύση, με την οποία 

κυβέρνηση και δανειστές θα κλωτσήσουν το 

τενεκεδάκι παρακάτω. Καταδικάζοντας, παράλληλα, τη 

χώρα σε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για πολλές 

δεκαετίες. Και αυτό φαίνεται από την αμηχανία με την 

οποία τοποθετείται η κυβέρνηση, που σε μερικές μόνο 

μέρες πέρασε από τους πρόωρους πανηγυρισμούς 

του πρωθυπουργού για γραβάτες, στην ανώμαλη 

προσγείωση. Και από τη θέση «εμείς θα τα 

καταγγείλουμε όλα και δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα» 

στο «δεχόμαστε ως αφετηρία τη λύση Σόιμπλε» και 

στο «λύση να ναι κι όποτε είναι να έρθει». 

Ωστόσο, το χρέος δεν είναι ο πιο καθοριστικός 

παράγοντας. Η μεγαλύτερη αποτυχία της κυβέρνησης 

έχει να κάνει με την αδυναμία της να πετύχει τον 

βασικό στόχο: Τη συνολική αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης. Μόνο όταν υπάρξει εμπιστοσύνη στην 

ελληνική οικονομία θα καταφέρουμε να 

προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις και να 

δημιουργήσουμε νέες δουλειές και νέο εισόδημα. Η 

προώθηση επενδύσεων από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό είναι η βασική κοινωνική πολιτική που 

μπορεί να ασκηθεί σήμερα. Μόνο έτσι θα μπει 

μεροκάματο στο σπίτι. Μόνο έτσι θα μείνουν στην 

Ελλάδα δεκάδες χιλιάδες νέοι που αναγκάζονται να 

μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Μόνο έτσι θα 

μπορέσει να στηριχθεί μεσοπρόθεσμα το ελληνικό 

ασφαλιστικό σύστημα. 

Η στάση της κυβέρνησης, όμως, είναι προς εντελώς 

αντίθετη κατεύθυνση. Για αυτό λέω ότι η όποια λύση 

για το χρέος δεν φτάνει. Όσο έχουμε μια κυβέρνηση 

που θεωρεί δάσος το Ελληνικό, όσο έχουμε μια 

κυβέρνηση που θεωρεί μνημείο το σιλό στο λιμάνι 

του Πειραιά και όσο υπάρχουν βουλευτές που 

καταθέτουν τροπολογία για την ιδιωτική εκπαίδευση η 
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οποία ακυρώνει αυτό που ψήφισαν οι ίδιοι μια 

βδομάδα πριν, η χώρα δεν μπορεί να εμπνεύσει 

εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να προσελκύσει νέες 

επενδύσεις. Δεν μπορεί να περάσει σε άλλες 

ταχύτητες.  

Αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι μια 

μεταρρυθμιστική κυβέρνηση η οποία θα έχει μια 

σφραγίδα αξιοπιστίας εντός και εκτός συνόρων. Μια 

κυβέρνηση στην οποία τόσο ο πρωθυπουργός, όσο 

και οι υπουργοί, θα πιστεύουν στην ανάγκη των 

διαρθρωτικών αλλαγών και δεν θα τις παρουσιάζουν 

σαν αναγκαίο κακό. Μια κυβέρνηση που θα θυμίζει 

Εθνική Ελλάδος, με στελέχη υψηλού, πραγματικά, 

επιπέδου, από την πολιτική, την επιχειρηματική 

κοινότητα, τον πνευματικό κόσμο της χώρας. Μια 

κυβέρνηση που θα μεταδώσει από την πρώτη στιγμή 

το μήνυμα ότι θα δουλέψει γρήγορα και 

αποτελεσματικά για να εκπλήξει ευχάριστα αγορές 

και επενδυτές και να κερδίσει τη μάχη όχι μόνο της 

ανάταξης, αλλά και της γρήγορης ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας. 

Από κει και πέρα, υπάρχουν μια σειρά από 

προϋποθέσεις για να μπορέσει η Ελλάδα να ξεπεράσει 

το τέλμα της ύφεσης και να μην αρκεστεί απλά σε μια 

ανάπτυξη που θα τρεμοσβήνει. Αυτό είναι το στοίχημα. 

Διότι πρέπει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος της 

τελευταίας περιόδου. 

1. Η πρώτη προϋπόθεση είναι  η δραστική 

αντιμετώπιση του ζητήματος των κόκκινων δανείων. 

Η κυβέρνηση έφερε, δυστυχώς πρόσφατα έναν 

γραφειοκρατικό νόμο που μπορεί να επιδεινώσει το 

πρόβλημα αντί να το λύσει. Έναν νόμο που μπορεί να 

προκαλέσει εσφαλμένες προσδοκίες, αλλά και 

«μποτιλιάρισμα» στην ίδια του την εφαρμογή. Με 

ενδεχόμενο να προκληθεί ζημιά τόσο στις τράπεζες 

όσο και στις επιχειρήσεις. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε 

καταθέσει από τον Οκτώβριο μια ολοκληρωμένη 

πρόταση με κίνητρα και κυρώσεις για τις τράπεζες 

ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του ιδιωτικού 

χρέους με τρόπο σφαιρικό, γρήγορο και δίκαιο. Τόσο 

για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, όσο και για 

το Δημόσιο. Η αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών 

δανείων είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση που πρέπει 

να μετατραπεί από απειλή σε ευκαιρία. Αυτός είναι και 

ο λόγος που στην πρόταση την οποία μόλις ανέφερα 

προβλέπουμε 6 συγκεκριμένες αλλαγές για το 

πτωχευτικό δίκαιο με στόχο να περιοριστεί η 

διαδικασία της πτώχευσης από τα 10 στα 2 χρόνια. Το 

βασικό μας μήνυμα είναι πως πρέπει να κάνουμε 

πράξη και στην Ελλάδα αυτό που γίνεται σε όλες τις 

προηγμένες χώρες: Όλοι όσοι προσωρινά 

αποτυγχάνουν δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία. Για 

να πάρουν, και πάλι, μπρος οι επιχειρήσεις. Για να 

πάρει και πάλι μπρος η οικονομία. 

2. Η δεύτερη προϋπόθεση έχει να κάνει με την 

ταχεία προώθηση ιδιωτικοποιήσεων. Χαίρομαι που 

ολοκληρώνονται η παραχώρηση των περιφερειακών 

αεροδρομίων, ένα σχέδιο που ξεκίνησα εγώ το 2008 

με τους συνδικαλιστές να με λένε μεσίτη, και το 

επανεκκίνησα πάλι το 2013. Δεν μπορώ να πω, όμως, 

ότι χαίρομαι εξίσου για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που επίσης 

την ξεκίνησα, αλλά παρά την ανάδειξη πλειοδότη 

παραμένει επί μήνες βαλτωμένη. Το Υπουργείο, 

μάλιστα υπόσχεται ότι θα κάνει και δεύτερη κρατική 

επιχείρηση σιδηροδρομικών μεταφορών –κανείς δεν 

ξέρει με ποια χρήματα- και την ίδια στιγμή καθυστερεί 

η αδειοδότηση 2 ιδιωτικών σιδηροδρομικών 

επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις 

εργασίας! Ούτε μπορώ να πω ότι χαίρομαι με όσα 

συμβαίνουν στη ΔΕΗ. Οι κινήσεις της κυβέρνησης στο 

συγκεκριμένο θέμα δείχνουν άγνοια και δογματισμό 

και έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση επιβλαβή, τόσο 

για την ίδια την εταιρεία, όσο και για το σύνολο της 

αγοράς. H κυβέρνηση πέρασε από τη μικρή ΔΕΗ στη 

μισή ΔΕΗ. Σε μια, δηλαδή, δωρεάν ιδιωτικοποίηση, με 

μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα για το Δημόσιο και 

την επιχείρηση. Παράλληλα, οι χειρισμοί της 

κυβέρνησης στο θέμα υπονομεύουν την ομαλή 

λειτουργία της αγοράς ενέργειας, και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα αυξημένο κόστος ενέργειας για 

επιχειρήσεις και καταναλωτές. 

3. Η τρίτη προϋπόθεση σχετίζεται με τη 

φορολογία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει 

επανειλημμένως για την ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός 

πιο ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, λαμβάνοντας 

πρόνοια για αντίστοιχη μείωση των δημοσίων 

δαπανών. Δεν θα σας επαναλάβω τις προτάσεις μας 

τις οποίες ξέρετε, όπως η μείωση του φορολογικού 
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συντελεστή επιχειρήσεων. Οι προτάσεις αυτές, 

άλλωστε, θα επικαιροποιηθούν υπό το φως των 

πρόσφατων εξελίξεων και της υπογραφής από την 

κυβέρνηση του 4ου Μνημονίου Τσίπρα-Καμμένου. Και 

θα παρουσιαστούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον 

ερχόμενο Σεπτέμβριο. Θα σταθώ, λοιπόν, σε κάποιες 

προτάσεις που έχουν τύχει μικρότερης προβολής. 

 Αναφέρομαι στην αύξηση των αποσβέσεων 

στις νέες επενδύσεις παγίων σε ποσοστό μέχρι 200%. 

 Έχουμε δεσμευτεί, επίσης, για μείωση του 

φορολογικού συντελεστή επιπλέον 2%, όταν 

επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 

εργαζομένους, αυξάνουν τις θέσεις εργασίας κατά 

10% και πάνω. Πρώτος και βασικός στόχος είναι η 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για αυτό τον  λόγο 

και τα πρόσθετα κίνητρα. 

 Επίσης, προτιθέμεθα να καθιερώσουμε τη 

θεσμοθέτηση της οριζόντιας μεταφοράς 

φορολογικών ζημιών. Δηλαδή τον συμψηφισμό της 

ζημιάς με μελλοντικά κέρδη για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, κάτι που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην 

Πορτογαλία και γνωρίζουμε ότι θα δώσει μεγάλη 

ανάσα στις επιχειρήσεις. 

 Και κάτι άλλο: Θέλουμε να ενισχύσουμε τις 

καινοτόμες εταιρίες startup. Για αυτό και δεσμευόμαστε 

για τη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και στην 

παροχή κινήτρων για business angels, ώστε να 

επενδύουν σε ελληνικές startups. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως 

απόλυτη προτεραιότητα για εμάς στη Νέα Δημοκρατία 

είναι να έχουμε ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς. 

Σε αυτό όλοι έχουμε κάνει λάθη. Η σημερινή 

κυβέρνηση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και η 

τρόικα που σε κάθε επίσκεψή της ζητάει νέες 

ρυθμίσεις. Από την πλευρά μας αντιλαμβανόμαστε 

πλήρως ότι κανένας σοβαρός επενδυτής δεν θα έρθει  

να βάλει τα λεφτά του στη χώρα μας όταν είναι 

αβέβαιος για τα φορολογικά βάρη που θα 

αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια. 

4. Και φτάνω στην τέταρτη προϋπόθεση για 

επιστροφή στην ανάπτυξη, στην οποία στον δημόσιο 

διάλογο δεν αποδίδεται, δυστυχώς, όση σημασία θα 

έπρεπε. Μιλάω φυσικά για τις διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις.   

 

 Σίγουρα θα θυμάστε όλο τον θόρυβο που είχε 

προκληθεί επί υπουργίας μου με το γάλα, τα βιβλία, 

την τρισκατάρατη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Αυτό 

που δεν αναφέρουν όμως, όσοι πολέμησαν αυτές τις 

παρεμβάσεις τότε, είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές, 

ακόμα κι έτσι όπως έγιναν, πέτυχαν!  

 Συγκεκριμένα, η απελευθέρωση των 

διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων οδήγησε σε 

μείωση των διδάκτρων κατά 7%, σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ, από το 2013 και μετά.  

 Η κατάργηση της ενιαίας τιμής των βιβλίων 

οδήγησε σε πολύ μεγάλες εκπτώσεις για πρώτη φορά 

στα βιβλιοπωλεία και σε μειώσεις στις τιμές των 

βιβλίων που ξεπερνούν το 10%. 

 Ακόμα και η περιβόητη ημιτελής παρέμβαση 

στο γάλα ευνόησε τελικά τους Έλληνες κτηνοτρόφους, 

καθώς με την επέκταση της διάρκειας ζωής του 

φρέσκου γάλακτος –το οποίο μπορεί να φτάνει πλέον 

σε περισσότερες περιοχές - το μερίδιο του φρέσκου 

γάλακτος στην αγορά αυξήθηκε από το 2014 στο 2016 

από το 52% στο 60%. 

Από τη μεριά μας, στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε 

πως πρέπει να γίνει μια συντονισμένη 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια που θα αφορά 

κρίσιμους τομείς στην προσπάθεια να δείξουμε πως η 

χώρα είναι φιλική στην προσέλκυση επενδύσεων και 

στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για αυτόν τον 

λόγο δεν ετοιμάζουμε μόνο προγραμματικές 

θέσεις, αλλά και τα σχετικά νομοσχέδια ώστε να 

είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα. Ποιοι είναι αυτοί 

οι τομείς; 

 Η δημόσια διοίκηση, με αξιολόγηση των 

δημοσίων υπαλλήλων μέσω του ΑΣΕΠ ώστε να 

ενισχυθεί η αξιοκρατία και να δημιουργήσουμε κίνητρα 

για ένα πιο αποδοτικό Δημόσιο. 

 Η Δικαιοσύνη, στην οποία ενδεικτικά 

προτείνουμε τη σύσταση ειδικών τμημάτων 

δικαστηρίων για ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων 

που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα και 

τις επενδύσεις.  Για παράδειγμα, στα πολιτικά 

δικαστήρια ειδικές κατηγορίες τμημάτων μπορεί να 

είναι τα τμήματα Διεθνών Συναλλαγών, Ανταγωνισμού, 

Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Τραπεζικού 
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και Χρηματοοικονομικού Δικαίου, Εμπορικών 

συμβάσεων και Πτωχευτικού. Έτσι θα έχουμε ταχεία 

επίλυση σημαντικών υποθέσεων, βελτιωμένη ποιότητα 

των σχετικών αποφάσεων και, κατά συνέπεια, 

βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος.  

 Η εκπαίδευση, με στόχο την ανάδειξη της 

Ελλάδας σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Γνωρίζουμε, 

φυσικά, τους περιορισμούς του Συντάγματος. Ωστόσο, 

στο πλαίσιο του παρόντος Συντάγματος στοχεύομε 

στη δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών τμημάτων. Ώστε να προσελκύσουμε 

φοιτητές από άλλες χώρες αντί να εξάγουμε κάθε 

χρόνο φοιτητές και συνάλλαγμα. 

Θα ήθελα να σταθώ, επίσης, και σε άλλες τρεις 

προτάσεις που σχετίζονται με τον πιο σκληρό πυρήνα 

των θεμάτων που σας απασχολούν: 

 Συγκεκριμένα, προτείνουμε να απαιτείται 

υποχρεωτικώς η γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού για την εισαγωγή νόμων που 

αφορούν την αγορά. Στόχος είναι να αποφεύγουμε την 

εισαγωγή διατάξεων που αποτελούν εμπόδιο για τον 

ανταγωνισμό και συμβάλλουν στη δημιουργία 

νομοθετημένων καρτέλ. 

 Στο ζήτημα της διαδικασίας αδειοδότησης 

των επιχειρήσεων, σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε 

έναν νόμο-πλαίσιο στα πρότυπα του 4262/2014 που 

ακύρωσε αυτή η κυβέρνηση. Ο νόμος αυτός θα 

απλοποιεί την αδειοδότηση σε όλα τα επιχειρηματικά 

πεδία και όχι μόνο σε 3, όπως συνέβη με τη ρύθμιση 

που έφερε η σημερινή κυβέρνηση αφού σταμάτησε την 

προηγούμενη διαδικασία. Στόχος είναι η αδειοδότηση 

στις απλούστερες περιπτώσεις να γίνεται ηλεκτρονικά 

και αυθημερόν.  

 Προτείνουμε, επίσης, να λειτουργούν τα 

επιχειρηματικά πάρκα ως ενδιάμεσοι φορείς 

έκδοσης άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. 

Δεν θα χρειάζεται, δηλαδή, ξεχωριστή 

αδειοδότηση κάθε επιχείρησης που θα λειτουργεί 

σε ένα πάρκο. Θα χρειάζεται αδειοδότηση μόνο του 

ίδιου του πάρκου. Έτσι θα μπορέσει να καταπολεμηθεί 

η γραφειοκρατία και η διαφθορά και θα γίνει πιο 

ελκυστική για τις επιχειρήσεις η εγκατάσταση σε 

τέτοιους οργανωμένους υποδοχείς. 

 Επίσης, στόχος μας είναι να αντιμετωπίσουμε 

το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης ξεκάθαρων 

χρήσεων γης, το οποίο γνωρίζουμε ότι απασχολεί 

έντονα την επιχειρηματική κοινότητα. Σκοπεύουμε να 

απλοποιήσουμε άμεσα το σχετικό πλαίσιο, 

δημιουργώντας συγκεκριμένες διακριτές κατηγορίες 

χρήσεων γης. Ώστε να είναι ξεκάθαρο για τους 

επενδυτές τι επιτρέπεται πού, και να βάλουμε τέλος 

στις γκρίζες ζώνες που υπάρχουν σήμερα. Μελετούμε, 

μάλιστα, τρόπους για  να δημιουργήσουμε τις 

απαραίτητες ψηφιακές υποδομές, ώστε να μπορεί ο 

κάθε επενδυτής να ενημερώνεται διαδικτυακά για  τις 

χρήσεις γης που επιτρέπονται σε κάθε περιοχή της 

χώρας. Παράλληλα, σκοπεύουμε να απλοποιήσουμε  

την αλλαγή από τη μία χρήση γης στην άλλη όταν 

πρόκειται για συναφείς χρήσεις  και να καταργήσουμε 

την αδειοδότηση για ηπιότερες χρήσεις γης. Στόχος 

είναι να αφαιρέσουμε περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια 

που καθυστερούν, και ενίοτε ακυρώνουν, επενδύσεις 

που τόσο έχει ανάγκη η οικονομία. 

Κυρίες και κύριοι, οι προτάσεις στις οποίες 

αναφέρθηκα έχουν πολύ μικρό κόστος, όμως 

μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλης κλίμακας 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική 

οικονομία. 

Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι υπάρχει και άλλος δρόμος 

από την πίστη σε μαγικές συνταγές και ψεύτικες 

υποσχέσεις. 

Είναι ο δρόμος της κοινής λογικής και της 

σοβαρότητας. Των καλών διεθνών και ευρωπαϊκών 

πρακτικών που έχουν πετύχει αλλού και δεν υπάρχει 

λόγος να μην πετύχουν στη χώρα μας. 

Για τη Νέα Δημοκρατία όμως, καθώς και για τον 

Κυριάκο Μητσοτάκη, η σοβαρότητα και η κοινή λογική 

δεν είναι απλά λόγια που χρησιμοποιούμε για να 

γίνουμε αρεστοί στους ψηφοφόρους. Είναι κάτι που 

υιοθετούμε στην πράξη, με συγκεκριμένες 

προτάσεις, όπως αυτές που παρουσιάζουμε κατά 

καιρούς στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του 

προγράμματός μας. Όπως αυτές που παρουσίασε ο 

Κυριάκος Μητσοτάκης στην προηγούμενη ΔΕΘ, αλλά 

και αυτές που θα παρουσιάσει στην ερχόμενη. 



 

                                                                 

  

  

TEYXΟΣ 98 | 01 Ιουνίου 2017 | σελ. 22 

Δεν αρκούν όμως οι καλές προτάσεις και οι καλές 

προθέσεις. Η μόνη ελπίδα που έχουμε για να 

κερδίσουμε αυτή τη μάχη που έχουμε μπροστά μας 

είναι να τη δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Χτίζοντας 

μια μεγάλη πατριωτική συμμαχία. Και σε αυτή τη 

συμμαχία χωράνε όλοι οι Έλληνες που νοιάζονται 

για το μέλλον αυτού του τόπου.  

Οι νέοι επιστήμονες που φεύγουν μαζικά στο 

εξωτερικό. Οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι που 

μαραζώνουν χωρίς καμία προοπτική. Οι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι που δεν μπορούν να θεωρούν τύχη ότι 

απλώς δεν έχουν χάσει τη δουλειά τους. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι που διψούν για ουσιαστική επιβράβευση 

της προσπάθειάς τους. Οι συνταξιούχοι που θέλουν 

να δουν να παιδιά και τα εγγόνια τους να προκόβουν 

και να μην στηρίζονται στο δικό τους χαρτζιλίκι. Οι 

αγρότες που δεν αρκούνται μόνο στις επιδοτήσεις, 

αλλά νοιάζονται να γίνουν ανταγωνιστικοί. και 

εξαγωγικοί. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι 

μικρομεσαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι περιμένουν ένα 

κράτος το οποίο δεν θα αρκείται μόνο στο να τους 

φορολογεί, αλλά θα τους επιτρέπει να κάνουν το 

όνειρό τους πραγματικότητα.  

Και φυσικά, εσείς. Τα στελέχη των ελληνικών 

επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Που έχετε βαρεθεί 

το κράτος να θέτει όρια στην επιχειρηματικότητα, αλλά 

που μπορείτε με τις ικανότητές σας να έχετε μια 

καθοριστική συμβολή στην επανεκκίνηση της 

ελληνικής οικονομίας. Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε 

ξεκάθαροι για την προστιθέμενη αξία των ιδιωτικών 

επενδύσεων. Είμαστε επίσης ξεκάθαροι για τη στήριξη 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είναι προϋπόθεση 

για να δουλέψει ξανά η Ελλάδα. Όχι, όμως, της 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας που είναι βασισμένη στο 

παλιό μοντέλο της κρατικοδίαιτης 

επιχειρηματικότητας, στο οποίο το μεγαλύτερο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ήταν οι σχέσεις με την 

εκάστοτε εξουσία. Σήμερα έχουμε ανάγκη ένα νέο 

μοντέλο, βασισμένο στην καινοτομία και στην 

εξωστρέφεια.  

Στηρίζουμε, λοιπόν, τον, υγιή ανταγωνισμό, που 

είναι προϋπόθεση για να αναδειχθούν οι δημιουργικές 

δυνατότητες του Έλληνα και να έχουμε νέες, ποιοτικές 

δουλειές. Είμαστε απέναντι στις πολιτικές της 

διαπλοκής, της επιδοτούμενης επιχειρηματικότητας, 

των νομοθετημένων και μη καρτέλ. Προωθούμε ένα 

μικρότερο και αποτελεσματικό κράτος, το οποίο 

είναι σύμμαχος του κάθε Έλληνα που θέλει να 

δημιουργήσει.  

Δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο 

πλαίσιο και τα απαραίτητα κίνητρα. Όμως αυτό που 

θα κάνει, τελικά τη διαφορά, είναι η πίστη της 

επιχειρηματικής κοινότητας στις δυνατότητες της 

χώρας μας, και η θέλησή της να επενδύσει στις 

δυνατότητες αυτές. Η ελληνική επιχειρηματικότητα 

πρέπει να βγει αποφασιστικά μπροστά. Με νέες 

επενδύσεις, σε ένα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα 

πλαίσιο. Με αίσθηση κοινωνικής ευθύνης, με 

σεβασμό στους εργαζομένους, αλλά και στο φυσικό 

περιβάλλον. Είναι για μας ξεκάθαρο: Δεν μπορούν 

να υπάρξουν εργαζόμενοι χωρίς επιχειρηματίες. 

Αλλά ούτε και μπορούν να υπάρξουν επιχειρήσεις 

με εργαζόμενους στα κεραμίδια. Ούτε, φυσικά, να 

υπάρξει κοινωνική συνοχή και πρόοδος με 

εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους. 

Έχετε, λοιπόν,  κάθε λόγο να περιμένετε από μας, ως 

επόμενη κυβέρνηση της χώρας, να μην στέκεται το 

κράτος εμπόδιο στα σχέδιά σας. Αλλά έχουμε κι εμείς 

κάθε λόγο να περιμένουμε από σας να βρεθείτε 

πρωτοπόροι σε αυτή τη μεγάλη πατριωτική 

προσπάθεια. Με νέες επενδύσεις, με νέες δουλειές, με 

χειροπιαστό κοινωνικό έργο. Αυτός ο τόπος, η 

Ελλάδα, δεν έχει μόνο λαμπρό παρελθόν. Δικαιούται 

να έχει και αντίστοιχα λαμπρό μέλλον. Έχουμε 

δοκιμάσει όλοι μαζί την πικρή γεύση του λαϊκισμού και 

της αερολογίας. Χρειαζόμαστε επειγόντως ένα νέο 

ξεκίνημα σοβαρότητας και κοινής λογικής.  

Χρειαζόμαστε μια μεγάλη συμμαχία για την Ελλάδα. 

Αυτή τη μάχη έχουμε και το ταλέντο και την ικανότητα 

να την κερδίσουμε. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και 

αληθινό πατριωτισμό μπορούμε να τα καταφέρουμε. 

Θέλουμε να είστε μπροστά σε αυτή τη μάχη. Και είμαι 

βέβαιος ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας. 

* Το κείμενο προέρχεται από το γραφείο του Αντιπροέδρου της 
ΝΔ. 
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Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου, Fairfax Financial Holdings 
κ. V. Prem Watsa 

 

Good evening, thank you very much for that kind 

introduction and Mr. President of the Hellenic 

Republic, Mr. Prime Minister, Ministers and Members 

of Parliament, Mr. Chairman of SEV and ladies and 

gentlemen, good evening. 

Thank you very much for inviting me to speak to you. It 

is a great honor to stand in front of this beautiful 

auditorium. Our company Fairfax has been in business 

for 31 years and we have developed our company 

over that long and I have been the Chairman of that 

company and over some time they call you “boss” 

because I have been there for so long. And I say, look 

here. I find there are many bosses. There’s all sorts of 

leaders, bosses. So it reminds me of the story of this 

gentleman who went to buy a parrot and he went to a 

pet store to buy a parrot and the pet shop owner said 

there’s three parrots and he said “How much does that 

cost?” He said, “That would cost 500 euro.” “500 euro 

for a parrot? Why is it so expensive?” So he said “That 

parrot knows how to play the computer, so that’s why it 

costs 500 dollars.” He said, “How about the second 

parrot?” “The second parrot costs 1,000 dollars.” “One 

thousand dollars? Why would you pay 1,000 dollars for 

a parrot?” He said, “That one not only can play the 

computer; it can design a computer system, so it is 

very-very good.” So then he says, “I don’t want to ask 

you, but what about that third parrot?” And he says, 

“The third parrot is 2,000 dollars.” And so he is afraid 

to ask, he says, “What does that third parrot do?” So 

the owner says, “You know, to be quite honest, I don’t 

know what he does, but the other two call him boss.” 

Thank you again, as I said, thank you very much for 

inviting me here. I love Greece, we love the Greek 

people, we came here about two years ago, I got 50 of 

our management team, Board of Directors, so 1,000 

people to Costa Navarino and we spent most of a 

week there and it was wonderful. We experienced 

Greek hospitality and all of our people had a wonderful 

time. And so I must tell you, we are very-very fortunate 

to have done that. And this year, in the summer, in 

August, I am going to be coming with my family, my 

wife, my children, three children and five 

grandchildren, to one of the islands that you have, one 

of the Greek islands. You know, we have invested 

quite a bit of money, I thought we would have a bit of 

holiday at the same time. 

 

Our experience in business here in Greece 

is you have got as the Prime Minister said 

tremendous talent, very-very good talent 

and very good human resources, really 

well educated, in Greece, in the United 

Kingdom, in the United States, great 

infrastructure, outstanding history and 

culture. 

 

But I wanted to add to Mr. Tsipras’ comment, the 

Prime Minister, 110th anniversary. It is a huge 

milestone and shows what a wonderful history Greek 

business has. But I must tell you; what Greece has 

gone through in the last eight years -you know this, but 

I want to highlight it for you- your GDP has fallen 27% 

from the peak in 2008, eight years ago. Worse than 

the Great Depression in the United States. Worse than 

the Great Depression in the 1930s and the Asian crisis 

in 1997, what you all have gone through. 

Unemployment went right up to 27.5%, it is coming 

down, but still about almost 24%. But I am just going to 

rattle some numbers. It is quite amazing, your 

residential buildings, construction of houses is down 

86% from 2010, 96% from the peak in 2005. 

Automobile sales are down 80%, capital spending has 

fallen 67% and is now only 10% of GDP, it used to be 

27%. Foreign direct investment is minimal, in fact last 

year it was a little negative, tenure interest rates went 

right up to 36% in 2012, now they are about 6%. And 

the Greek stock market from the high has dropped 

about 90%. 
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So these are all numbers that suggest that Greece has 

gone through a depression, a very strong depression. 

And all of you in business must be congratulated that 

you survived that. And you have done well. In China, 

China has characters and they have a character for 

crisis and the character for crisis is the same as the 

character for opportunity. One character shows crisis 

and it also shows opportunity. And I think that’s what I 

was going to tell you. That Greece has gone through a 

really bad time, bottomed down, and it is going to be 

looking good. 

 

We invest all over the world and the 

countries that do well have economic 

freedom … for infrastructure, regulations, 

universities and schools, very important for 

education, but business creates jobs. 

That’s what I have seen all over the world. 

Business creates jobs. And that will 

happen here also.  

 

Our company has gone through this time period 

ourselves and I tell our shareholders, I tell them about 

this story about a family that had two boys. They 

looked alike, twins, but one was an optimist and one 

was a pessimist. Same family, but one was optimism, 

one was pessimist. So the father said, “Let me see 

what will happen.” He bought on the twins’ birthdays a 

lot of presents for the pessimist. He bought presents, 

he gave them all sorts of presents and then he went 

that night to the pessimist twin’s room and the 

pessimist boy was crying. He said, “Why are you 

crying?” the father said. “Because my friends will be 

jealous. I have to read all these instructions before I 

can do anything. I will constantly need batteries and 

my toys will eventually get broken,” the pessimist twin 

said. The father went to the optimist twin, he went to 

his room. Father found this optimist twin dancing for 

joy, laughing, and he said, “Why are you so happy?” 

So the optimist twin said, because the father had put a 

lot of manure in his room and it was smelly, the 

optimist twin said, “There must be a pony someplace.”  

So I am an optimist and I think Greece has bottomed 

up and I think Greece is going to be doing well and I 

want to spend a few minutes telling you that. Why did 

we invest in Greece? Mister Tsipras, the Prime 

Minister has mentioned that to you, part of the EU 

wonderful entrepreneurial people, and I just thought I 

would give you a sense for where we have put our 

money. We bought one of your largest life insurance 

property casualty companies called Eurolife, run by 

Alex Sarioglou, and fantastic track record, beyond 

80% of it and we bought that. It is one of the best 

companies. We invest all over the world, it is one of 

the best companies I think in the world. We bought 

18% of Eurobank, it is run by Fokion Karavias and 

Nick Karamouzis as Chairman, Fokion as CEO. We 

would rank them any CEOs in the world at that 

combination. We have 40% of a company called 

GRIVALIA, which is a real estate company run by a 

gentleman with the name George Chryssikos, 

tremendous operator, you can take him to the United 

States and he would do well. That’s the kind of 

persons that you have. And we have invested in 

Evangelos Mytilineos’ company and his track record is 

outstanding. I spent some time with him on this trip 

and finally we have 100% of a company called 

PRAKTIKER home improvement where you spend 

time. This company’s sales have dropped 50% from 

the high and Yannis Selalmazidis as the leader of this 

company has never lost money in the last 15 years. 

Never lost money. And it is quite an outstanding track 

record that they have had. 

And so, our experience in business here in Greece is 

you have got as the Prime Minister said tremendous 

talent, very-very good talent and very good human 

resources, really well educated, in Greece, in the 

United Kingdom, in the United States, great 

infrastructure, outstanding history and culture, not that 

I have to tell you this, but all you have to do is look at 

the Acropolis built 2,500 years ago and built as a 

monument to the greatness of Athens that you can 

take an inspiration from. So when I look at Greece, I 

say, what do you have to do to go forward? And my 
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sense for the government, for the Prime Minister, is 

economic freedom. We invest all over the world and 

the countries that do well have economic freedom. 

Democracy, but economic freedom. …for 

infrastructure, regulations, universities and schools, 

very important for education, but business creates 

jobs. That’s what I have seen all over the world. 

Business creates jobs. And that will happen here also.  

 

I would recommend, being my experience, 

the government has business-friendly 

policies. Friendly policies for business to 

provide employment. In fact, I would 

suggest to the government, to the Prime 

Minister, have Greece be the best place to 

do business, one of the best places in the 

world to do business. You have got such 

wonderful weather, you have terrific 

people, no reason you cannot be among 

the best places to do business.  

 

I thought I would make it personal and illustrate my 

own case, my own story. I immigrated to Canada 

about 45 years ago, and this isn’t my story, it is not 

very unique, there is a ton of people in the United 

States and Canada that have my story. I immigrated in 

the age of 22, with no money in my pocket, eight 

dollars to be exact, it was a lot of money at the time. 

Canada welcomed me warmly as it does to immigrants 

from all over the world. Lots of Greek immigrants in 

Canada. Wonderful country and I am very blessed to 

live there. All my working life was in Canada, 45 years. 

And Canada provided me with unlimited opportunity. I 

worked for a life insurance company for nine years, 

before taking control of a small insurance company, 

1985, 31 and a half years ago. I didn’t have any 

money, as I said, but people backed us. In a couple of 

years, we changed the name of our company, after a 

couple of years to Fair Friendly Acquisition, Fairfax, 

etc., and that’s where we got the name from, one of 

my secretaries came up with the name, I tried the 

Board of Directors, it didn’t work, the secretary came 

up with the name. We had revenues when we began 

of 10 million. 31 years later, we have revenues of 10 

billion. Investment portfolios of 24 million, we have 30 

billion today. Our capital in the company was 10 

million; it is 10 billion today. And our stock price was 

3.25 and it is now 650. Our stock price came up about 

20% a year for 31 years. There’s only about ten 

companies among the big companies in the United 

States that have done that. We had less than 50 

employees. We have 22,000 employees in our 

insurance business and we control restaurants in 

Canada and we have 50,000 employees. 

So, why? I was fortunate, I don’t consider myself any 

smart or bright, whatever, I was fortunate to go to a 

country which was business-friendly, which allowed 

you to do these things. Our own company, if I can take 

two minutes, we have got a wonderful culture. Our 

culture is based upon providing outstanding service to 

our customers, looking after the people who provide 

that service, making a return, being profitable, and 

then putting money back into the community we do 

business. So when we began, the whole company was 

worth 2 million dollars. In the last few years, we have 

invested 15 to 20 million dollars each year in the 

communities we do business. 

So we have prospered mightily and I just wanted to 

highlight two or three guiding principles that we have 

followed all these years and might be useful for you. 

Everything we have done is long-term. We focused on 

the long-term. You build a business over time. You 

don’t build it over three months, six months, a year. 

You build it over time. And that’s what we have done. 

We have an odd principle. We say we work very hard, 

but we don’t want to work in the expense of our 

families. We put families right up at the top. And we 

have believed that teams work really well. So we are 

very team-oriented and we are fearful of people who 

have big egos and are arrogant. So, President Ronald 

Reagan made this statement years ago, that anything 

in the world is possible, anything in the world is 

possible, if you don’t care who gets the credit. If you 

don’t care if it is your idea, my idea, as long as it is 
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good for the company you should do it. And we try to 

follow that. 

 

Greek bonds should be a part of the QE 

now.  

 

So, when you do these policies and you take a long-

term view, our view is business can be a calling, like 

doctors have a calling, business can be a calling, 

because you provide so many essential services to a 

community. If you can look after the needs of your 

customers, employees, communities which you 

operate, finally make the return for your shareholders.  

I wanted to share with you my experience in Ireland. 

Very similar to Greece. It went through a very tough 

time. 2011, the Irish economy bottomed out. It was 

down 15%, half of what happened in Greece. 

Unemployment went to 14%. Tenure rates, 

government rates went to 14% and the country of 

Ireland could not borrow any money, no one would 

lend Ireland any money. Today, the rates are less than 

1% for tenures, 0.5%. I went back and I looked at what 

the EU, IMF and the Irish Department of Finance said 

at the time. 2012, 2013, they are looking in the future, 

the predicted the economy would go 1% to 2.5% next 

few years. Here’s what happened in Ireland. 2014, 

4.8%. 2015, 7.8%, almost 8%, and 2016, last year, 

5.2%. All my point is these are very good people, they 

are conservative, but they cannot predict what will 

happen when you have come down significantly and 

you are on the rise. 

So, what can Greece do now, at this point? You know, 

I wanted to say we came to Greece, because of Mr. 

Samaras in 2014, I want to thank him for being very 

hospitable inviting us to Greece, but the present 

government led by the Prime Minister, Mr. Tsipras, has 

done all that the Troika wanted it to do. It was tough 

for the Prime Minister to do this, but he has done it. I 

want to congratulate him and the Finance Minister for 

completing a very difficult task and not what, I am 

sure, he wanted to do. But he has done it and it is 

behind us. Now, as you know and he knows, it is 

important to complete the second program review as 

quickly as possible. Because what Greece needs and 

what Ireland had is take out the uncertainty. You have 

to take out the uncertainty.  

I would recommend, being my experience, the 

government has business-friendly policies. Friendly 

policies for business to provide employment. In fact, I 

would suggest to the government, to the Prime 

Minister, have Greece be the best place to do 

business, one of the best places in the world to do 

business. You have got such wonderful weather, you 

have terrific people, no reason you cannot be among 

the best places to do business. Of course, you have to 

broaden the tax base and I think the Prime Minister, 

the Finance Minister are already doing that, collect 

taxes, lots have already been down as he talked about 

in terms of credit cards and that type of thing for 

payments, getting away from the cash economy. 

Greek bonds should be a part of the QE now. Mister 

Tsipras, the Prime Minister with the Finance Minister, 

is going to try that, but that is something that should 

happen and, as he said, the capital controls should be 

removed. Cyprus had them for two years, they 

removed it, money came in. Greece is now in June two 

years for capital controls. Remove it, money will come, 

deposits will come and they will not go out. And you 

have to do that. 

 

The capital controls should be removed. 

Cyprus had them for two years, they 

removed it, money came in. Greece is now 

in June two years for capital controls. 

Remove it, money will come, deposits will 

come and they will not go out.  

 

Finally, Greece today does not have access to the 

bond market. That is why you are going to EU for 7 

billion and you have to get it from there. The United 

States of America, the biggest, largest country in the 
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world would go bankrupt if it didn’t have access to the 

bond market. So if it had 4 billion due or 10 billion due, 

and bonds matured and if they couldn’t access and 

refinance it, they wouldn’t be able to survive. No 

country can survive. And that is what Greece has. I 

suggest to you that if you do these things you will get 

access to the bond market, you will get control of your 

destiny again and I think I am an optimist and I think all 

of these things will happen in Greece. And we will look 

back, you went through a really-really tough period, 

but that will be behind you. 

 

If you … get access to the bond market, 

you will get control of your destiny again.  

 

So let me just end by quoting the French writer 

Charles, very smart, and they had a saying in French, 

my French is not very good, but here is what the 

saying goes, in English it goes like this: “Buy when you 

hear the sound of cannon. Sell when you hear the 

sound of trumpets.” And I want to tell you, ladies and 

gentlemen, for Greece I hear the sound of cannon. So, 

thank you again for inviting me to speak in front of you 

and I really appreciate it. Thank you. 

 

  



 

                                                                 

  

  

TEYXΟΣ 98 | 01 Ιουνίου 2017 | σελ. 28 

Ομιλία του Chief Economist του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας 
(ESM), κ. Rolf Strauch, με θέμα: «Το 
μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη και 
το στοίχημα της ανάπτυξης» 
 

Ladies and gentlemen, 

It is a real pleasure for me to be addressing you, here 

at the General Assembly of the SEV, the Hellenic 

Federation of Enterprises. Let me first congratulate 

you with your 110th anniversary. Europe is also 

celebrating a number of decisive historic events this 

year - though your organisation has been around 

almost twice as long as the process of European 

unification. 

The Treaty of Rome was signed 60 years ago, which 

created the common market, while the Maastricht 

Treaty – which was signed 25 years ago - was the 

basis for the economic and monetary union. The 

signing of these two documents were landmark 

moments in Europe’s history. They reflect political 

unity and form the basis of economic integration and 

the many benefits that it brings. 

Today’s event offers an opportunity to reflect on 

European integration, on what it means for Greece 

and on the role of Greece in an integrated Europe. The 

SEV forcefully argues that Greece should turn the 

page and leave the crisis behind. It should move on 

towards economic normality outside a programme. I 

wholeheartedly agree. It will not be an easy process at 

all, but everybody wants to get Greece back on a 

healthy growth track, which would benefit every Greek 

citizen. Let me explain how the ESM helps in providing 

the most significant form of financial solidarity 

available in Europe. 

The EU is an unprecedented example of international 

cooperation. It has also been extremely successful. Its 

members have not seen war for more than 70 years 

now, a period of peace longer than any other in its 

recent history. When the Berlin Wall fell, the EU 

offered countries emerging from communist rule an 

immediate and obvious alliance that has served them 

extremely well. The EU has established a firm basis of 

human rights and protecting its citizens. In 2012, the 

EU was awarded the Nobel Peace prize for helping to 

promote international cooperation and peace. 

Beyond these impressive political achievements, the 

EU has sought and succeeded in being an open 

economy from the start. It is the largest trading block 

of the world. The four freedoms of movement – of 

goods, services, capital and labour – have been a 

source of growth and employment. Outside this block, 

individual countries would lose significance and lack 

bargaining power, particularly with the rise of new 

superpowers such as China and India. Europe 

represented 32% of the global economy in 1970, but 

that share now stands only at 23%. By 2050, it is 

projected to be just 9%. Even large countries like 

Germany or France will appear tiny on a global scale 

by then. 

 

You will remember the big surprise when 

Greece won the Euro 2004 football 

championship. One of the winning team’s 

members, Takis Fyssas, said the following: 

"We did not have a Zidane, or Simao, or 

Cristiano Ronaldo. We only had hard work, 

sacrifice, determination and that family 

spirit.” So it wasn’t magic or pure luck that 

led to the top, but hard work and team-

spirit. What happened then is not 

impossible for Greece now. 

 

Launching a common currency was a natural step for 

a number of countries once the single market had 

existed for some time. As entrepreneurs you feel the 

benefits of a stable currency and lack of exchange rate 

risks every day. Across Europe, companies are saving 

foreign exchange costs of €20 to 25 billion per year. 

Cross-border trade between euro area countries also 

benefited. Price transparency improved, leading to 
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greater competition, which, as we know from economic 

theory, results in larger productivity gains, and higher 

growth. Or to put it in plain English, it leads to better 

and cheaper products, and creates higher living 

standards for people. 

 

Nominal tax rates in Greece are above the 

euro area average, but tax returns are not. 

This is because the tax collection effort 

shows still gaps and there are huge tax 

arrears in the private sector. So it is 

welcome that Greece is strengthening its 

tax administration, which will help lower the 

nominal rate and more evenly share the 

tax burden. This is an area where 

programme ownership is particularly 

important. Greece cannot make it to the 

top if the tax system punishes the honest 

tax payer. 

 

At the same time, by no means has the euro area 

worked seamlessly. The crisis brought to light a 

number of design flaws in the institutional and policy 

framework underlying the single currency. When the 

Maastricht Treaty was signed, it had been deemed 

impossible that a country inside the monetary union 

could lose market access. But this is precisely what 

happened in Greece and other countries. To keep the 

euro together, Europe needed to rapidly set up a 

lender of last resort for sovereigns. As you know, this 

first led to the establishment of the European Financial 

Stability Facility, a temporary solution. The ESM was 

then set up in 2012. 

There are other important lessons that Europe drew 

from the crisis. Firstly, countries did their homework, 

something you have witnessed closely here in Greece. 

They put their fiscal house in order, and adjusted 

macroeconomic policies. Budget gaps have now 

tightened to more sustainable levels across the euro 

zone, and are well below the US in the aggregate. 

Equally important, competitiveness has returned in 

programme countries, while current account deficits 

emerging in the run-up to the crisis have largely 

disappeared. Programme countries implemented more 

structural reforms to address their economic and 

financial weaknesses than any other country in the 

world, according to the OECD and the World Bank. 

On top of these national efforts, there is stronger and 

broader policy coordination at the European level. In 

this respect, the new Macroeconomic Imbalances 

Procedure is an important new tool. Another significant 

institutional innovation needed to fight the crisis is 

Banking Union, which saw the establishment of the 

Single Supervisory Mechanism and the Single 

Resolution Mechanism. This constitutes an important 

transfer of regulatory powers to the supranational 

levels. 

With these changes, the monetary union is on a more 

stable footing than before the crisis, and the euro area 

economy is more resilient. And it is performing well. 

The crisis has strengthened Europe, not weakened it. 

Many of you have lived through this crisis in this 

country, which was by far the hardest hit. So let me 

spend the remainder of my time on how to drive 

progress in Greece. 

The current debate about Greece focuses on debt 

relief, and this is something that I think should change. 

This is for two reasons. Firstly, because Greece has 

received very substantial debt relief already in the 

past. It is still getting it in the present and may well 

continue to do so in the future. I will come to talk about 

this in a minute. 

But more importantly, the benefits of economic reform 

to the Greek economy, and programme ownership are 

now a higher priority than debt relief. Former 

programme countries such as Spain and Ireland are at 

the top of the growth league in Europe. Portugal and 

Cyprus are also doing well. The common denominator 

in these success stories is policy reform. That’s what 

brought them from the bottom to the top. And this 

should also be the prospect for Greece. Let me 

illustrate that with a story about football. 
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You will remember the big surprise when Greece won 

the Euro 2004 football championship. One of the 

winning team’s members, Takis Fyssas, said the 

following: "We did not have a Zidane, or Simao, or 

Cristiano Ronaldo. We only had hard work, sacrifice, 

determination and that family spirit.” So it wasn’t magic 

or pure luck that led to the top, but hard work and 

team-spirit. What happened then is not impossible for 

Greece now. Several projections show that growth 

rates are expected to be above the euro area average 

next year, in line with other countries that received 

ESM assistance. I commend your government – after 

a difficult initial year – to have taken decisive steps 

contributing to this recovery. 

Let me talk a bit about the strategy that would allow 

the Greek team to win that match as well. Taxation is 

an important factor to strengthen competiveness and 

reinvigorate investment. Here there is room for 

improvement. Nominal tax rates in Greece are above 

the euro area average, but tax returns are not. This is 

because the tax collection effort shows still gaps and 

there are huge tax arrears in the private sector. So it is 

welcome that Greece is strengthening its tax 

administration, which will help lower the nominal rate 

and more evenly share the tax burden. This is an area 

where programme ownership is particularly important. 

Greece cannot make it to the top if the tax system 

punishes the honest tax payer. I am sure that from 

your everyday practice, you will agree. 

Another issue are non-wage labour costs, which 

remain high by European standards. With the new tax 

and pension reforms that have been agreed, this 

should change further. At the same time, the 

compensatory benefit measures agreed and the roll-

out of the general minimum income scheme should 

lead to a more equitable social benefit system. 

Other costs for companies remain high because of 

remaining regulation and inefficiencies in the energy 

sector and high energy prices, because of contract 

enforcement costs and still too much red tape. The 

programme aims to lower these costs, reduce 

regulation and support privatisation through the 

creation of the privatisation fund, the Hellenic 

Corporation of Assets and Participations, or HCAP. 

Again, this is an area where I would welcome strong 

implementation to ensure a sustainable recovery in the 

country. 

  

 

Europe has made abundantly clear that it 

will stand by Greece: today, tomorrow, and 

in the future. Europe and Greece are long-

term partners, there can be no doubt about 

that. 

 

Finally let me say a few words on the Greek banking 

sector. Like I said before, the euro area banking sector 

is much safer as a whole because of the establishment 

of Banking Union. Differences in financing costs 

across the euro area have diminished as a result, and 

the Greek banking sector is also improving after last 

year’s recapitalisations. However, it remains fragile. 

Lending activity remains subdued and needs to 

improve. Financing conditions are normalising, but 

there is still a high reliance on the ECB’s Emergency 

Liquidity Assistance (ELA) which is expensive. A third 

important priority is to address non-performing loans. 

This will allow banks to start providing credit again so 

that businesses can get the cash they need to invest in 

future growth. 

The measures agreed between the Greek government 

and the European institutions and the IMF recently 

during the second programme review address all 

these areas. Strong programme ownership along 

these priorities is what Greece can do to put the 

country on a stronger footing. 

From our side we will continue to look at the debt 

burden, because sustainable financing conditions are 

needed for Greece to regain investor confidence. But 

hopefully I can give you a different perspective on the 

issue than what you normally read in the papers. 

Greece was the beneficiary of the world’s biggest-ever 

debt-restructuring deal in 2012. At that time, private 
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sector creditors took a 53% haircut on virtually all of 

their debt holdings, which amounted to €107 billion. 

This was a very difficult decision at the time, but 

eventually helped Greece. This was matched by 

measures reducing the net present value (NPV) of 

public sector debt by 40 percent of the Greek 

economy. Greece also hugely benefits from the 

favourable lending conditions of the ESM and EFSF. 

This is saving the Greek budget €10 billion each year, 

or close to 6 percent of its GDP, compared to a rate it 

would have paid in markets. This amounts to more 

than €2,200 per household and €14,100 per company. 

These savings are based on the ESM’s strong credit 

rating, backed by the capital of its shareholders, the 

countries of the euro area. We pass these favourable 

financing conditions on to Greece, and these savings 

therefore are a strong sign of European solidarity. 

On top of these significant efforts, the Eurogroup last 

year pledged a further easing of lending conditions if 

needed, and if certain conditions are met. There are 

three sets of measures: those that will be implemented 

in the short-term, in the medium-term and possibly 

also in the long term. Staff at the ESM is implementing 

the first set of measures right now, and they are 

estimated to reduce Greece’s gross financing needs 

by 5 percentage points and the debt stock by around 

20 percentage points by 2060.   

The set of medium-term measures has also been 

agreed. They will become available if it turns out that 

Greece’s debt is still not sustainable at the end of the 

current programme in August 2018 and the 

programme is fully implemented. Finally, the long-term 

measures are there as a safeguard to ensure debt 

sustainability at a later stage if medium-term measures 

eventually turn out not to be sufficient and Greece 

follows the European fiscal framework. In summary, 

Europe has made abundantly clear that it will stand by 

Greece: today, tomorrow, and in the future. Europe 

and Greece are long-term partners, there can be no 

doubt about that. 

  

 

 

 

For Greece to make it to the top it is of the 

utmost importance that authorities really 

commit to continue their journey towards a 

modern economy and a sustainable 

recovery. It is only then that the Greek 

economy can realise its full potential - 

driven by businesses like yours and to the 

benefit of all its citizens. 

 

As to the current state of the negotiations, let me say 

only the following. As you know, Greece needs the 

next ESM disbursement to cover the debt payments in 

July without creating new shortages in other areas. 

There can be no disbursement without Greece’s 

compliance with the Prior Actions list, which includes 

some of the points I just addressed. The ESM stands 

ready to prepare the disbursement once all the 

conditions are met, including the involvement of 

national parliaments and final decisions by our 

governing bodies. It is not too late to unlock the 

disbursement in June. But Greece needs to act swiftly. 

Ladies and gentlemen, I thank you for your attention. 

Europe has grown closer together – economically and 

politically over the past decades. And despite the 

crisis, it remains a simple truth: the euro is good for 

Europe and its citizens. Europe has worked very hard 

in the past seven years to assist Greece in getting its 

house in order. Part of these efforts was substantial 

and ongoing debt relief. Greece in turn has come a 

long way since the onset of the crisis: because of this 

help, but primarily because of its policy reforms since 

2010. 

For Greece to make it to the top it is of the utmost 

importance that authorities really commit to continue 

their journey towards a modern economy and a 

sustainable recovery. It is only then that the Greek 

economy can realise its full potential - driven by 

businesses like yours and to the benefit of all its 

citizens. 
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Οικονομικές εξελίξεις  
 

Οικονομικό κλίμα: Ανακόπηκε η βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος τον Μάιο του 2017, με τον 

σχετικό δείκτη να υποχωρεί στις 93,2 μονάδες, από 

94,9 τον προηγούμενο μήνα, και να επιστρέφει στο 

επίπεδο του Μαρτίου του ίδιου έτους (93,4 μονάδες). 

Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στις ιδιαίτερα αρνητικές 

προσδοκίες των επιχειρήσεων στον κλάδο των 

κατασκευών και στην υποχώρηση των προσδοκιών 

στη βιομηχανία. Αντίθετα, το κλίμα στις υπηρεσίες και 

η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώθηκαν, ενώ 

σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι προσδοκίες στο 

λιανικό εμπόριο (Δ01). Έτσι, η καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, φαίνεται ότι 

επηρεάζει την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. 

Ειδικότερα, στη βιομηχανία, παρά τη βελτίωση των 

εκτιμήσεων για την παραγωγή τους προηγούμενους 

μήνες, οι επιχειρήσεις παρουσιάζονται 

μετριοπαθέστερες αναφορικά με τις νέες παραγγελίες 

και οι προβλέψεις τους για την παραγωγή τους 

επόμενους μήνες υποχωρούν σημαντικά. Παρόλα 

αυτά, το ισοζύγιο των προσδοκιών για την πορεία της 

απασχόλησης τους προσεχείς μήνες βελτιώνεται και 

διαμορφώνεται σε θετικό έδαφος.   

Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες 

πωλήσεις υποχωρούν, όμως οι επιχειρήσεις 

εμφανίζονται αισιόδοξες για την πορεία τους το 

επόμενο διάστημα. Παράλληλα, μικρή βελτίωση 

καταγράφεται στις προβλέψεις των επιχειρήσεων για 

την εξέλιξη της απασχόλησης με το σχετικό ισοζύγιο 

θετικών – αρνητικών εκτιμήσεων να διαμορφώνεται 

στις +18,7 μονάδες από +18,1 τον προηγούμενο μήνα. 

Έτσι, ο συνολικός δείκτης προσδοκιών εμφανίζει 

οριακή πτώση και παραμένει μεν σε θετικό έδαφος, 

χαμηλότερα ωστόσο σε σύγκριση με τις αρχές του 

έτους. 

 

 

 

 

Δ01: Οικονομικό κλίμα και επιχειρηματικές προσδοκίες 
στους βασικούς κλάδους  
(EE - DG ECFIN, Μάι. 2017) 

 

 
Δ02: Καταναλωτική εμπιστοσύνη και εκτιμήσεις 
νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση, τη 
γενική κατάσταση της χώρας και την ανεργία (EE - DG 
ECFIN, Μάι. 2017) 

 

Στον τομέα των υπηρεσιών το κλίμα βελτιώνεται 

αισθητά τον Μάιο του 2017, κυρίως ως αποτέλεσμα 

των θετικών εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση 

καθώς επίσης και τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της. 

Παράλληλα, το ισοζύγιο των προσδοκιών για την 

απασχόληση παρουσιάζει καλύτερη επίδοση σε 

σύγκριση με τον Απρίλιο και περνά σε θετικό έδαφος 

για πρώτη φορά μετά από τον Νοέμβριο του 2014. 

Αντίθετα, στις κατασκευές οι προσδοκίες για την 

εξέλιξη της απασχόλησης υποχωρούν σημαντικά τον 

Μάιο του 2017, από το ήδη έντονα αρνητικό ισοζύγιο 

των προηγούμενων μηνών (-63,8 μονάδες έναντι -49,6 
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τον Απρίλιο του 2017), ενώ παράλληλα οι προβλέψεις 

για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων 

επιδεινώνονται. Έτσι, ο δείκτης επιχειρηματικών 

προσδοκιών μειώθηκε στις -67,4 μονάδες από -53,5 

τον προηγούμενο μήνα. 

Από την πλευρά των καταναλωτών, ο δείκτης 

εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -69,7 μονάδες τον 

Μάιο του 2017, έναντι -72,2 τον προηγούμενο μήνα, 

παρουσιάζοντας βελτίωση για 2ο συνεχόμενο μήνα, 

έπειτα από το χαμηλό 42 μηνών που σημείωσε τον 

Μάρτιο του 2017. Τα νοικοκυριά εμφανίζονται ελαφρά 

πιο αισιόδοξα αναφορικά με τη γενική κατάσταση της 

χώρας τους επόμενους 12 μήνες, καθώς και με την 

εξέλιξη της ανεργίας, ενώ αμετάβλητες σε χαμηλό 

επίπεδο παρέμειναν οι προσδοκίες τους για την 

οικονομική τους κατάσταση και την αποταμίευση. Έτσι, 

τον Μάιο του 2017 το ποσοστό των νοικοκυριών που 

εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση θα 

χειροτερεύσει υποχώρησε στο 72%, από 76% τον 

προηγούμενο μήνα. Αντίστοιχα, το ποσοστό αυτών 

που προβλέπουν ότι η κατάσταση της χώρας θα 

επιδεινωθεί μειώθηκε στο 79%, από 84% τον 

προηγούμενο μήνα, και αυτών που θεωρούν ότι η 

ανεργία θα αυξηθεί περιορίστηκε στο 74%, από 79% 

που ήταν τον Απρίλιο του 2017 (Δ02).    

Λιανικές πωλήσεις: Υποχώρησε τον Μάρτιο του 

2017 ο όγκος των λιανικών πωλήσεων, με τον γενικό 

δείκτη πλην καυσίμων να καταγράφει μείωση -1,3%. Η 

μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση του 

όγκου πωλήσεων στην κατηγορία τρόφιμα-ποτά-

καπνός (-12,5%) και ειδικότερα στα καταστήματα 

ειδών διατροφής (-4,6%), στα supermarkets (-3,2%), 

καθώς επίσης και στα πολυκαταστήματα (-4,3%, Δ03). 

Αντίθετα, ο όγκος λιανικών πωλήσεων κινήθηκε 

ανοδικά στα καταστήματα επίπλων και ειδών οικιακού 

εξοπλισμού (+9,9%), βιβλίων και ειδών τεχνολογίας 

(+6%), ένδυσης και υπόδησης (+3,5%) και 

φαρμακευτικών ειδών και καλλυντικών (+1,5%). 

Σε επίπεδο τριμήνου, ο μέσος δείκτης όγκου λιανικών 

πωλήσεων πλην καυσίμων εμφανίζει αξιόλογη άνοδο 

(+2,4%), με τις περισσότερες κατηγορίες 

καταστημάτων να καταγράφουν θετικές μεταβολές 

(Δ04).  

Δ03: Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατά 
κατηγορία καταστημάτων (ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2017) 

 

 

Δ04: Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατά 
κατηγορία καταστημάτων (ΕΛΣΤΑΤ, Μαρ. 2017) 

 

 

Χρηματοδότηση και καταθέσεις: Στα €119 δισ. 

υποχώρησαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών τον Απρίλιο του 2017, έναντι €119,3 δισ. 

τον προηγούμενο μήνα, καθώς η θετική ροή 

καταθέσεων των νοικοκυριών κατά €444 εκατ. 

υπεραντισταθμίστηκε από την αρνητική ροή των 

καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά -€935 εκατ. Η 

εξέλιξη αυτή, από την πλευρά των νοικοκυριών 

οφείλεται εν μέρει στην καταβολή του δώρου του 

Πάσχα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ενώ από 

την πλευρά των επιχειρήσεων, πριν από την 

υποχώρηση του Απριλίου είχε προηγηθεί αύξηση κατά 

€1,3 δισ. περίπου τον Μάρτιο του 2017, γεγονός το 

οποίο μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των 
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ταμειακών διαθεσίμων για το κλείσιμο των τριμηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων και την επανεκροή τους τον 

Απρίλιο του 2017. Σημειώνεται ότι από τον Ιούλιο του 

2015, όταν επιβλήθηκαν οι περιορισμοί στην κίνηση 

κεφαλαίων, η σωρευτική μεταβολή των καταθέσεων 

των επιχειρήσεων είναι θετική και διαμορφώνεται στα 

+€4.2 δισ. (Δ05), αντίθετα από τις καταθέσεις των 

νοικοκυριών, των οποίων η αντίστοιχη μεταβολή είναι 

αρνητική και διαμορφώνεται στα -€960 εκατ. (Δ06). 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το συνολικό υπόλοιπο 

καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα (€119 δισ.) βρίσκεται 

πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το φθινόπωρο 

του 2001.  

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση, ο ρυθμός ετήσιας 

μεταβολής της χρηματοδότησης επιχειρήσεων 

επανήλθε σε θετικό έδαφος τον Απρίλιο του 2017 

(+0,5%, από -0,2% τον προηγούμενο μήνα) και η 

μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν 

θετική κατά €756 εκατ., έναντι θετικής καθαρής ροής 

€471 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Στα νοικοκυριά, η 

μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης ήταν αρνητική 

κατά -€115 εκατ. τον Απρίλιο του 2017 (έναντι 

αρνητικής ροής -€257 εκατ. τον προηγούμενο μήνα), 

με το ρυθμό μείωσης των καταναλωτικών δανείων να 

αποκλιμακώνεται σταδιακά (-0,7%), αντίθετα με τα 

στεγαστικά, των οποίων η ετήσια μεταβολή παρέμεινε 

στο επίπεδο του -3,2% (Δ07).    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ05: Ροή καταθέσεων επιχειρήσεων (Τράπεζα της 
Ελλάδος, Απρ. 2017) 

 

 

Δ06: Ροή καταθέσεων νοικοκυριών (Τράπεζα της 
Ελλάδος, Απρ. 2017) 

 

 

Δ07: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών – 
ετήσια % μεταβολή (Τράπεζα της Ελλάδος, Απρ. 2017) 

  
 



 

 

  

http://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/anaptyxiakes-politikes/ypiresies-exostrefeias-exportready/exportready-master/


 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 
 
*      20.500 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2015 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να επισκεφθεί, 
να ζήσει και να επενδύσει.  Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, 
κοινωνικά υπεύθυνη και οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προτάσσει την 
ισχυρή ανάπτυξη ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής. 
Θέλουμε μια Ελλάδα δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής 
περιφέρειας, με στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό 
και οικονομικό περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την 
καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις 
ποιοτικές υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.    

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό 
της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος 
εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα της 
Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα κέντρα 
αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας.

  

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

