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Δελτίο Σφπου
Ομιλία του Τπουργοφ Οικονομικών, Γιάννη τουρνάρα, ςτη Γενική υνζλευςη του
υνδζςμου Επιχειρήςεων και Βιομηχανιών, ςτο Μζγαρο Μουςικήσ Αθηνών

Κ. Πρόεδρε τθσ Δθμοκρατίασ, κ. Πρόεδρε τθσ κυβζρνθςθσ,
Αγαπθτοί φίλοι, μζλθ του υνδζςμου Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν,
Χαίρομαι που βρίςκομαι μαηί ςασ για μια ακόμα φορά.
Χάρθ ςτισ προςπάκειεσ και τισ κυςίεσ όλων των παραγωγικϊν δυνάμεων τθσ χϊρασ, θ
κυβζρνθςθ κατόρκωςε:
Πρώτον, να αποςοβιςει τον υπαρκτό, όπωσ επιβεβαιϊκθκε και από τα πρόςφατα
δθμοςιεφματα του διεκνοφσ τφπου, κίνδυνο για άμεςθ ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν ευρωηϊνθ
τθν κρίςιμθ περίοδο του καλοκαιριοφ του 2012.
Δεφτερον, να διαςφαλίςει τθ ςτακερότθτα και να αποκαταςτιςει τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν
ελλθνικι οικονομία. Αυτζσ είναι αναγκαίεσ προχποκζςεισ για τθν επίτευξθ βιϊςιμων
ρυκμϊν οικονομικισ ανάπτυξθσ.
Εκτιμϊ ότι τόςο το αποτζλεςμα των ευρωεκλογϊν όςο και αυτό των αυτοδιοικθτικϊν
εκλογϊν ςτθν Ελλάδα επιβεβαίωςε ότι ο ελλθνικόσ λαόσ επικυμεί να διαφυλάξει αυτι τθ
ςτακερότθτα ωσ κόρθν οφκαλμοφ, ϊςτε να μθν διακυβευκοφν τα επιτεφγματα των
τελευταίων ετϊν.
Άλλωςτε, ανάλογθ ιταν και θ αντίδραςθ των διεκνϊν αγορϊν, με τισ τιμζσ των ελλθνικϊν
ομολόγων να καταγράφουν ανοδικι πορεία.
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Η ςυμβολι τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ ςε αυτι τθν εκνικι προςπάκεια είναι πολφ
ςθμαντικι.
Από εδώ και ςτο εξήσ δφο είναι οι βαςικότερεσ προτεραιότητεσ:
Η πρώτη είναι θ οριςτικι επίλυςθ του ηθτιματοσ τθσ βιωςιμότθτασ του ελλθνικοφ χρζουσ,
για το οποίο το Eurogroup δεςμεφτθκε με απόφαςι του το Νοζμβριο του 2012. Οι
δεςμεφςεισ αυτζσ επαναλιφκθκαν με ρθτό και κατθγορθματικό τρόπο από τουσ εταίρουσ
μασ ςτθ ςυνεδρίαςθ του οργάνου ςτισ 5 Μαΐου.
Η ςχετικι απόφαςθ, όπωσ αναφζρεται ςτο ανακοινωκζν του Eurogroup τθσ 5θσ Μαΐου, κα
λθφκεί ςτο πλαίςιο του περιοδικοφ ελζγχου τθσ ελλθνικισ οικονομίασ το φκινόπωρο, και
αφοφ περατωκοφν οι αςκιςεισ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων (stress tests) των
ςυςτθμικϊν ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Σράπεηα.
Ζχουμε μπροςτά μασ μια δφςκολθ διαπραγμάτευςθ ςε μια Ευρϊπθ, όπου φαίνεται να
ενιςχφονται εν πολλοίσ αντιλιψεισ μθ ςυμβατζσ με τθν ευρωπαϊκι ιδζα περί αλλθλεγγφθσ
και αμοιβαιότθτασ.
Η επερχόμενθ απόφαςθ για τθν ελάφρυνςθ του ελλθνικοφ χρζουσ, ωσ πράξθ αναγνϊριςθσ
των προςπακειϊν του ελλθνικοφ λαοφ, αναμζνεται να επαναφζρει ςτο προςκινιο τθ
ςθμαςία και τθ δυναμικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το μεγαλφτερο οικονομικό και πολιτικό
εγχείρθμα τθσ ςφγχρονθσ ιςτορίασ, αναχαιτίηοντασ ζτςι τα φαινόμενα εςωςτρζφειασ.
Οι αποφάςεισ για το ελλθνικό χρζοσ αναμζνεται να απελευκερϊςουν πόρουσ και να
ςυμβάλουν και ςτθν επίτευξθ τθσ δεφτερησ βαςικήσ προτεραιότητασ τθσ κυβζρνθςθσ.
Η προτεραιότθτα αυτι είναι θ ολικι επαναφορά τθσ χϊρασ ςε βιϊςιμθ αναπτυξιακι τροχιά
που κα αυξιςει τθν απαςχόλθςθ, μζςα από τθ κεμελίωςθ ενόσ εξωςτρεφοφσ, βιϊςιμου και
ανταγωνιςτικοφ αναπτυξιακοφ προτφπου. Σουσ βαςικοφσ άξονεσ αυτοφ του προτφπου
παρουςίαςε ο πρωκυπουργόσ πριν λίγεσ μζρεσ.
Σο πρότυπο αυτό κα απελευκερϊνει ςταδιακά όλεσ τισ δθμιουργικζσ δυνάμεισ τισ χϊρασ
και κα μασ επιτρζπει προςεκτικά και μεκοδικά, να εξαλείφουμε τα πλζον επϊδυνα από
εκείνα τα ζκτακτα μζτρα, που επζβαλαν οι κρίςιμεσ δθμοςιονομικζσ ςυνκικεσ που
αντιμετϊπιςε θ πατρίδα μασ.
Και είναι αλικεια ότι πολλά από τα μζτρα αυτά ελιφκθςαν υπό τθν πίεςθ των απόλυτων
χρθματοδοτικϊν περιοριςμϊν που βίωςε θ χϊρα, προκειμζνου να αποφευχκεί το μοιραίο.
ιμερα όμωσ ζχουμε μεγαλφτερεσ δυνατότθτεσ. Πυξίδα μασ είναι θ ανάπτυξθ ςε ςυνδυαςμό με
τθν προςπάκεια ςταδιακισ μείωςθσ των μεγάλων φορολογικϊν βαρϊν που κλικθκαν να
ςθκϊςουν οι ςυνικεισ φποπτοι, δθλαδι οι ςυνεπείσ φορολογοφμενοι, ςε ςυνάρτθςθ πάντα με
τθν επίτευξθ των δθμοςιονομικϊν ςτόχων.
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Κυρίεσ και κφριοι,
ιμερα, υπάρχουν όλεσ οι προχποκζςεισ να πετφχουμε πλζον αυτοφσ τουσ κρίςιμουσ
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ.
Διότι χάρθ ςτισ υπερπροςπάκειζσ τουσ, οι Ζλλθνεσ πζτυχαν το ακατόρκωτο.
Μετατρζψαμε τα δίδυμα ελλείμματα, δθλαδι το πρωτογενζσ δθμοςιονομικό ζλλειμμα και
το ζλλειμμα ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν, που μασ ςτοιχειϊνανε για δεκαετίεσ, ςε
πλεονάςματα. Εξαλείψαμε δθλαδι τα πρωτογενι αίτια τθσ υπζρ-χρζωςισ μασ.
Αν μάλιςτα κάποιοσ ανατρζξει ςτθν μελζτθ Public Expenditure Report του Διεκνοφσ
Νομιςματικοφ Σαμείου του Απριλίου 2014, ςτον πίνακα 2 των παραρτθμάτων και
αναηθτιςει τα κυκλικά διορκωμζνα πρωτογενι αποτελζςματα τθσ Ελλάδασ, κα διαπιςτϊςει
ότι θ χϊρα μασ μζςα ςε τζςςερα χρόνια (2010-2013) πζτυχε δθμοςιονομικι διόρκωςθ ίςθ
με 19,4% του ΑΕΠ. Αυτό το ςτοιχείο από μόνο του είναι ενδεικτικό τθσ τεράςτιασ
προςαρμογισ που πραγματοποιικθκε. Δεν υπάρχει νομίηω, παράδειγμα χϊρασ που πζτυχε
κάτι αντίςτοιχο ςε τόςο μικρι χρονικι περίοδο.
τον ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται προβλζψεισ για τα κυκλικά προςαρμοςμζνα πρωτογενι
δθμοςιονομικά πλεονάςματα μζχρι το 2019: ε όλα τα ζτθ τα πλεονάςματα αυτά
υπερβαίνουν τουσ ςτόχουσ που ζχουμε κζςει ςτο πρόγραμμα οικονομικισ προςαρμογισ.
Από αυτό προκφπτει μια ςθμαντικι διαπίςτωςθ: από τϊρα και ςτο εξισ ο ςθμαντικότεροσ
παράγοντασ για μεγαλφτερα πρωτογενι πλεονάςματα είναι ο ρυκμόσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ. Per mare per terram λοιπόν, με μεταρρυκμίςεισ, με τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν
ρευςτότθτασ, με ιδιωτικοποιιςεισ, με τθν προςζλκυςθ ξζνων κεφαλαίων και με κάκε άλλο
διακζςιμο μζςο πρζπει να επιδιωχκεί θ επιςτροφι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτο δυνθτικό
ρυκμό οικονομικισ ανάπτυξισ τθσ.
Με τθν επίτευξθ πρωτογενοφσ δθμοςιονομικοφ πλεονάςματοσ 0,8% του ΑΕΠ το 2013 ςε
ςχζςθ με τον αρχικό μθδενικό ςτόχο, και με τθν προβλεπόμενθ και φζτοσ υπερ-απόδοςθ ςε
ςχζςθ με τον αντίςτοιχο ςτόχο, μποροφμε να ποφμε ότι πάνω από το 85% τθσ βελτίωςθσ
που απαιτείται ςτο πρωτογενζσ ιςοηφγιο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ϊςτε να μειωκεί το χρζοσ
ςθμαντικά μζχρι το 2020, ζχει ιδθ επιτευχκεί. Σο δε υπόλοιπο 15% αναμζνεται να
επιτευχκεί, ςφμφωνα και με τθν ςθμαντικι διαπίςτωςθ που ζγινε παραπάνω, με τθν
επαναφορά τθσ οικονομίασ ςε κετικοφσ και υψθλοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, με τισ
μεταρρυκμίςεισ που προωκοφμε και τισ κετικζσ επιπτϊςεισ τουσ ςτα δθμοςιονομικά
αποτελζςματα, και κυρίωσ, με τισ αλλαγζσ ςτθ φορολογικι διοίκθςθ, θ οποία ζχει πολλά,
μα πάρα πολλά, περικϊρια βελτίωςθσ.
Σα αποτελζςματα αυτά ςε ςυνδυαςμό με τθν ζξοδο του ελλθνικοφ δθμοςίου ςτισ διεκνείσ
κεφαλαιαγορζσ, και τθν αναμενόμενθ απόφαςθ για το χρζοσ, κα καταςτιςουν πιο ευοίωνα
τα δθμοςιονομικά δεδομζνα για τθ χϊρα μασ και κα μασ επιτρζψουν να αρχίςουμε να
μειϊνουμε προςεκτικά τα ζκτακτα φορολογικά βάρθ, που αναγκαςτικαμε να
υιοκετιςουμε για να μθν οδθγθκοφμε ςτον όλεκρο.
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Με βάςθ αυτά τα αποτελζςματα κακόμαςτε ςτο τραπζηι τθσ διαπραγμάτευςθσ με
αξιοπιςτία και αυτοπεποίκθςθ.
Αυτά είναι τα εργαλεία για επιτυχθμζνθ διαπραγμάτευςθ και όχι οι κενζσ απειλζσ προσ
τουσ εταίρουσ μασ και τα ανεδαφικά και άνευ ουςίασ λόγια.
το πεδίο των ελαφρφνςεων λάβαμε ιδθ τα πρϊτα ςτοχευμζνα μζτρα, ωσ αποτελζςματα
τθσ καλφτερθσ, από τθν αναμενόμενθ, δθμοςιονομικισ επίδοςθσ, όπωσ:
Η διανομι του κοινωνικοφ μερίςματοσ.
Η κεςμοκετθμζνθ από 1θ Ιουλίου φζτοσ μείωςθ κατά 3,9% των αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν για εργοδότεσ και εργαηόμενουσ.
Η κεςμοκετθμζνθ μείωςθ πολλϊν φόρων υπζρ τρίτων που επιβάρυναν επιχειριςεισ
και καταναλωτζσ.
Η αποφυγι ειςφοράσ 0,5%
επί του τηίρου ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ που
ςυμπεριλαμβανόταν ςε προθγοφμενθ ςυμφωνία με τουσ εταίρουσ μασ, προκειμζνου
να καλυφκοφν τα ελλείμματα του Οργανιςμοφ Αςφάλιςθσ Ελεφκερων Επαγγελματιϊν,
θ οποία κα επιβάρυνε ςθμαντικά το κόςτοσ των επιχειριςεων.
Η χορθγθκείςα δυνατότθτα ςε χιλιάδεσ επιχειριςεισ, υπό προχποκζςεισ, να μθν
προκαταβάλουν το ΦΠΑ, που δεν ζχουν ειςπράξει ακόμθ.
Η ςθμαντικι μείωςθ του φψουσ των λθξιπρόκεςμων υποχρεϊςεων του δθμοςίου
(κατά 50% εντόσ του 2013 ι κατά 4,7 δισ ευρϊ).
Η αφξθςθ των επιςτροφϊν φόρων που το πρϊτο τετράμθνο του 2014 διαμορφϊκθκαν
ςτα 906 εκατ. ευρϊ, δθλαδι ςε πολφ υψθλότερα επίπεδα τόςο ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ
περυςινισ περιόδου (που ιταν 325 εκατ. ευρϊ) όςο και ζναντι του ςτόχου (που ιταν
475 εκατ. ευρϊ).
Ο τριπλαςιαςμόσ του ποςοφ επιςτροφισ ΦΠΑ, προσ επιχειριςεισ (κυρίωσ εξαγωγικζσ),
το 2013 (1,6 δις. ευρϊ) ςε ςχζςθ με το 2012 (0,5 δις. ευρϊ), με ςθμαντικι βελτίωςθ
του αρικμοφ των διεκπεραιωμζνων ςχετικϊν υποκζςεων (13.000 το 2013 ςε ςχζςθ με
8.000 το 2012)
Η μείωςθ του ςυντελεςτι ΦΠΑ ςτθν εςτίαςθ.
Ο μείηων κυβερνθτικόσ ςτόχοσ για τθν ανάταξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ γίνεται επίςθσ
πραγματικότθτα:
Όλοι οι διακζςιμοι δείκτεσ καταδεικνφουν ότι και ςε επίπεδο
πραγματικισ οικονομίασ, θ χϊρα μασ κα πετφχει μια ακόμα μεγάλθ ανατροπι: Μετά από
ζξι χρόνια φφεςθσ κα ζχουμε κετικό αναπτυξιακό πρόςθμο φζτοσ και ο ρυκμόσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ αναμζνεται να επιταχυνκεί ςθμαντικά τα επόμενα χρόνια.
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Αυτό δεν είναι τυχαίο ι ςυγκυριακό. Μθν ξεχνάτε ότι τα τελευταία χρόνια καταταςςόμαςτε
από τον ΟΟΑ, και όχι μόνο, ςε πολφ υψθλζσ κζςεισ ςτθν εφαρμογι μεταρρυκμίςεων που
μασ κακιςτοφν πιο ανταγωνιςτικοφσ ςτισ αγορζσ εργαςίασ, ςτισ αγορζσ προϊόντων και
υπθρεςιϊν, ςτο αςφαλιςτικό, ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςτο ςφςτθμα υγείασ και ςτθ
φορολογικι διοίκθςθ. Ήδθ δρζπουμε τουσ πρϊτουσ καρποφσ. Η ανταγωνιςτικότθτα τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ, ςε όρουσ κόςτουσ εργαςίασ ανά μονάδα προϊόντοσ, ζχει βελτιωκεί
κατά 23% από το 2008 μζχρι το 2013, αναπλθρϊνοντασ και με το παραπάνω τισ απϊλειεσ
των προθγοφμενων ετϊν, ςυμβάλλοντασ τόςο ςτθν μετατροπι του μεγάλου ελλείμματοσ
του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ςε πλεόναςμα όςο και ςτθν απαρχι τθσ μείωςθσ του
ποςοςτοφ ανεργίασ.
Αυτζσ οι μεταρρυκμίςεισ κακϊσ και το πρόγραμμα αξιοποίθςθσ τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ
του δθμοςίου, που ςυνεχίηονται με αμείωτθ ζνταςθ, μεταμορφϊνουν τθν Ελλάδα.
Προςελκφουν νζεσ ξζνεσ άμεςεσ επενδφςεισ, κάνουν τθν οικονομία πιο ευζλικτθ και
διευκολφνουν τθ μετατόπιςθ πόρων από μθ διεκνϊσ εμπορεφςιμα προσ διεκνϊσ
εμπορεφςιμα αγακά και υπθρεςίεσ.
Αυτι θ μεταρρυκμιςτικι προςπάκεια δεν μπορεί και δεν πρζπει να ςταματιςει. τον τομζα
αυτό ζχουμε ακόμθ δρόμο μπροςτά μασ, αν λάβουμε υπόψθ μασ ότι παρά τθ μεγάλθ
πρόοδο των τελευταίων ετϊν, θ Ελλάδα ακόμα δεν ζχει φτάςει ςτο επίπεδο των πλζον
προθγμζνων κρατϊν-μελϊν του ΟΟΑ. Αλλά αυτόσ ο δρόμοσ δεν πρζπει να μασ φοβίηει. Σο
αντίκετο μάλιςτα. Διότι δεν πρζπει να ξεχνάμε ότι οι μεταρρυκμίςεισ, οι ιδιωτικοποιιςεισ,
θ ειςροι ξζνων κεφαλαίων είναι ο αςφαλζςτεροσ δρόμοσ για ακόμα υψθλότερουσ ρυκμοφσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ, για νζεσ κζςεισ εργαςίασ, χαμθλότερεσ τιμζσ, υψθλότερθ
ανταγωνιςτικότθτα, καλφτερα δθμοςιονομικά αποτελζςματα και ςυνεπϊσ μεγαλφτερεσ
δυνατότθτεσ ςτοχευμζνων ελαφρφνςεων. Όςοι ειςθγοφνται να ςταματιςουμε τισ
μεταρρυκμίςεισ, να ςταματιςουμε τισ ιδιωτικοποιιςεισ, ςτθν ουςία ειςθγοφνται να
καταδικάςουμε τθν οικονομία και τθν χϊρα ςε μαραςμό.
Η ανακεφαλαιοποίθςθ και θ αναςφνταξθ του τραπεηικοφ μασ ςυςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό
με τισ κυβερνθτικζσ πρωτοβουλίεσ για το Ελλθνικό Επενδυτικό Σαμείο, το νζο ΕΠΑ και μια
ςειρά από άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία εξαςφαλίηουν μζρα με τθ μζρα υψθλότερθ
ρευςτότθτα ςτισ υγιείσ επιχειριςεισ. Η κατάςταςθ παραμζνει ακόμα δφςκολθ, αλλά
ςυνεχϊσ βελτιοφμενθ.
Η μεγάλθ αφξθςθ του επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ χϊρα μασ, κυρίωσ ςε μια ςειρά
από νευραλγικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, δείχνει ότι θ Ελλάδα επανζρχεται ςτο διεκνζσ
επενδυτικό προςκινιο.
Ενδεικτικά αναφζρω τα ςτοιχεία που παρουςίαςε το Τπουργείο Ανάπτυξθσ ςε ςυνεργαςία
με το ΚΕΠΕ τθν περαςμζνθ εβδομάδα, τα οποία καταδεικνφουν ότι τα δφο τελευταία χρόνια
θ χϊρα μασ προςζλκυςε πολφ ςθμαντικζσ επενδφςεισ.
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Παραδείγματα του διαρκοφσ αυξανόμενου ενδιαφζροντοσ είναι οι επενδφςεισ ςτον αγωγό
ΣΑP, ςτο Ελλθνικό, και οι άλλεσ αποκρατικοποιιςεισ, αλλά και επενδυτικά ςχζδια που
εντάχκθκαν είτε ςτο πλαίςιο του Fast Track, είτε ςτον αναπτυξιακό νόμο, είτε ςτθν
διαδικαςία των υμπράξεων Δθμοςίου Ιδιωτικοφ Σομζα.
Κφριεσ και κφριοι,
Σο όραμά μασ για τθν οικονομία και τθν κοινωνία είναι θ κεμελίωςθ ςε ςτακερζσ βάςεισ
ενόσ νζου αναπτυξιακοφ και κοινωνικοφ προτφπου, εξωςτρεφοφσ, φιλικοφ προσ τθν
επιχειρθματικότθτα, με ζναν νζο ρόλο για το κράτοσ, πιο αποτελεςματικό, λιγότερο
γραφειοκρατικό, που κα προάγει τον υγιι ανταγωνιςμό, κα διαςφαλίηει τθν ευςτάκεια του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, κα προςτατεφει τισ αςκενζςτερεσ κοινωνικζσ ομάδεσ και
κα διευκολφνει τθ μεταφορά των ςυντελεςτϊν τθσ παραγωγισ ςε κλάδουσ εξωςτρεφείσ και
ςε κλάδουσ με υψθλι προςτικζμενθ αξία.
Περιςςότερο απ´ολα όμωσ ενόσ αναπτυξιακοφ προτφπου που κα ςτθρίηεται ςε ζνα άριςτα
εκπαιδευμζνο ανκρϊπινο δυναμικό, που είναι το μεγαλφτερο κεφάλαιο αυτισ τθσ χϊρασ,
κακϊσ και ςτο τρίγωνο τθσ γνϊςθσ: παιδεία, ζρευνα, καινοτομία.
Ο δρόμοσ προσ τθν εκπλιρωςθ αυτοφ του οράματοσ περνά μζςα από μεταρρυκμίςεισ και
τομζσ , τόςο ςτθν οικονομία όςο και ςτουσ κεςμοφσ, παρόμοιεσ με αυτζσ που ιδθ
πραγματοποιοφμε. τθν πορεία τα οφζλθ κα είναι μεγάλα και τα κόςτθ ςχεδόν ανφπαρκτα.
Οφτωσ ι άλλωσ, τα οφζλθ πθγαίνουν ςτουσ πολλοφσ ενϊ τα κόςτθ αφοροφν πολφ λίγουσ,
που ςυνικωσ απολαμβάνουν ιδιόμορφα κακεςτϊτα προςταςίασ εισ βάροσ των πολλϊν.
Δεν πρζπει λοιπόν να διςτάςουμε να ακολουκιςουμε αυτι τθν πορεία, δεν πρζπει να
ακοφςουμε τισ ειρινεσ τθσ ςταςιμότθτασ και τθσ οπιςκοδρόμθςθσ. Θα πρζπει να κάνουμε
ακριβϊσ το αντίκετο:
Να προχωριςουμε μαηί, με τθν ίδια αποφαςιςτικότθτα, με ακόμα πιο γοργά βιματα ςτο
δρόμο που ιδθ ζχουμε χαράξει.
Θα ικελα, ςτο ςθμείο αυτό, να πω κάτι για το κόρυβο που δθμιουργικθκε χκεσ. Οφτε για
ζνα δευτερόλεπτο δεν ςκζφτθκα να εγκαταλείψω τθ κζςθ μάχθσ που υπθρετϊ για τθν
οικονομία. Και λυπάμαι -εγϊ πολιτικόσ δεν είμαι- που μια ανκρϊπινθ αντίδραςι μου,
δθμιοφργθςε λάκοσ εντυπϊςεισ. Προχωράμε μπροςτά, με αποφαςιςτικότθτα, για να
μετατρζψουμε το ταχφτερο δυνατό τθν ανάκαμψθ ςε βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
Η ςυνδρομι ςασ ςτθν προςπάκεια αυτι είναι πολφτιμθ. Διότι ακρογωνιαίοσ λίκοσ του νζου
αναπτυξιακοφ προτφπου είναι θ παραγωγικότθτα των επιχειριςεων που εκπροςωπείτε.
τθν πορεία αυτι θ ελλθνικι επιχειρθματικότθτα πρζπει να είναι πρωταγωνιςτισ.
Πρωταγωνιςτισ ςτθ βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, ςτθν εξωςτρζφεια, ςτισ νζεσ
επενδφςεισ, ςτθν καινοτομία και κυρίωσ ςτθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.
ασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν προςοχι ςασ.
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