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«Σαο θαισζνξίδνπκε ζην ζηξαηεγηθφ ζπλέδξην κε ζέκα ηηο Επελδχζεηο ζηελ Ειιάδα θαη
ηελ Αλαπηπμηαθή Πξννπηηθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σαο επραξηζηνχκε ζεξκά πνπ
ηηκάηε κε ηε ζπκκεηνρή ζαο θαη ηε θεηηλή δηνξγάλσζε.
Πηζηεχνπκε φηη ζέκα απηνχ ηνπ ζπλεδξίνπ δελ ζα κπνξνχζε λα είλαη πην επίθαηξν. Μεηά
απφ 6 ρξφληα χθεζεο, ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ ηελ επηζηξνθή ζε
ζεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο. Σχκθσλα κε ην πξνζρέδην πξνυπνινγηζκνχ, αιιά θαη κε ηηο
πξνβιέςεηο πνπ αλαθνίλσζε ρζεο ε Επξσπατθή Επηηξνπή, ην 2015 πξνβιέπεηαη αχμεζε
ηνπ ΑΕΠ ηεο ηάμεο ηνπ 2,9%.
Γλσξίδνπκε σζηφζν θαιά, ην γλσξίδεη ζίγνπξα ε αγνξά αιιά θαη έλα κεγάιν θνκκάηη
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία παξακέλεη ζε εχζξαπζηε θαηάζηαζε.
Είκαζηε ζε έλα εμαηξεηηθά θξίζηκν ζεκείν, ζην νπνίν δελ δηθαηνινγείηαη θαλέλαο
εθεζπραζκφο. Αληίζεηα, ε παξακηθξή αζηνρία κπνξεί λα αλνίμεη έλα λέν θχθιν
αζηάζεηαο, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηα φζα ζεηηθά έρνπλ γίλεη σο ηψξα.
Οη εμειίμεηο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ νδεγνχλ ζε έλα βαζηθφ ζπκπέξαζκα: φζν θη αλ
αλαγλσξίδεηαη ε πξνζπάζεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, νχηε νη δαλεηζηέο καο, νχηε νη αγνξέο
νχηε ε δηεζλήο επελδπηηθή θνηλφηεηα θαίλνληαη λα έρνπλ πεηζηεί γηα ηε ζπλέρηζή ηεο,
κεηά ην ηέινο ηνπ κλεκνλίνπ. Δελ έρνπλ πεηζηεί, κε άιια ιφγηα, γηα ηελ ηθαλφηεηα ή ηε
βνχιεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ
νηθνλνκηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ρσξίο ηε ζηελή
επηηήξεζε ηεο ηξφηθαο.
Απηή ε δπζπηζηία πξνθαιείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη απφ ην θιίκα πνπ έρεη αξρίζεη λα
θαιιηεξγείηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Παξνπζηάδνληαο ην ηέινο ηνπ κλεκνλίνπ σο έλα
είδνο «εζληθήο απειεπζέξσζεο» πνπ ζα καο επηηξέςεη λα γπξίζνπκε ζηελ πξν θξίζεο
θαλνληθφηεηα: ζε κηα επνρή φπνπ ην θξάηνο κπνξεί λα ππφζρεηαη θαη λα κνηξάδεη
ρξήκαηα, ηα νπνία ε ρψξα αδπλαηεί λα παξάγεη.
Απηή ε ξεηνξηθή δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Πξψηνλ, γηαηί ε Ειιάδα ζα ρξεηαζηεί ζεηηθέο αμηνινγήζεηο θαη πςειφ βαζκφ
αμηνπηζηίαο, πξνθεηκέλνπ λα απεπζπλζεί μαλά ζηηο αγνξέο. Κη απηφ δηαζθαιίδεηαη κφλν
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κέζα απφ κηα ππεχζπλε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη ηε ζπζηεκαηηθή πξνψζεζε ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ.
Δεχηεξνλ θαη θπξηφηεξν: γηα λα απνθαηαζηαζεί ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ, ε
Ειιάδα ζα πξέπεη λα παξάγεη πεξηζζφηεξν εζληθφ πινχην. Να παξάγεη πφξνπο, ηνπο
νπνίνπο ζα κπνξέζεη λα αλαδηαλείκεη ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα νδεγεζεί μαλά ζηε δίλε
ησλ ειιεηκκάησλ.
Ο πινχηνο απηφο ζα δεκηνπξγεζεί κφλν κέζα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα. Με ηελ πξνζέιθπζε λέσλ εγρψξησλ θαη μέλσλ επελδχζεσλ, ζε ηνκείο νη νπνίνη
αμηνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο θαη παξάγνπλ πςειή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ
νηθνλνκία.
Εάλ δελ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε απηή ηελ αλαγθαηφηεηα ζηελ πξάμε θαη φρη ζηα ιφγηα, ην
ζηνίρεκα ηεο αλάθακςεο ζα ραζεί.
Γηα λα έρνπκε αλάπηπμε, επθαηξίεο δνπιεηάο θαη θαιχηεξα εηζνδήκαηα, δελ αξθνχλ νη
δηαπηζηψζεηο θαη ηα επρνιφγηα. Φξεηάδνληαη θαη νη θαηάιιειεο παξεκβάζεηο.
Γηα λα ελεξγνπνηεζεί μαλά ν παξαγσγηθφο κεραληζκφο ηεο νηθνλνκίαο, ρξεηάδνληαη
ηζρπξά θνξνινγηθά θίλεηξα θαη εξγαιεία ξεπζηφηεηαο. Γηα λα ππάξμνπλ λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο ρξεηάδνληαη λέεο ηδησηηθέο επελδχζεηο. Κη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο, ρξεηάδνληαη
έλα ζηαζεξφ θαη επλντθφ πεξηβάιινλ. Καη φρη ζπλζήθεο θηλνχκελεο άκκνπ.
Γηα λα ππάξμεη απνθαηάζηαζε ησλ κηζζψλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ρξεηάδνληαη βηψζηκεο
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα ηνπο θαηαβάιινπλ. Γηα λα ππάξμνπλ δεκφζηα έζνδα πνπ ζα
ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ρξεηάδεηαη κηα πγηήο νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Γηα λα θνξνινγεζνχλ θέξδε, ζα πξέπεη πξψηα λα δεκηνπξγεζνχλ. Θα πξέπεη ην θξάηνο
λα επηηξέςεη λα δεκηνπξγεζνχλ, αληί λα ελνρνπνηεί ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο θεξδνθνξίαο.
Είλαη αιήζεηα φηη ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ δσδεθάκελνπ ππήξμαλ θαη ζεηηθέο
παξεκβάζεηο, νη νπνίεο βειηηψλνπλ αηζζεηά ην επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ ζηε ρψξα. Πξφθεηηαη γηα παξεκβάζεηο νη νπνίεο ελζσκαηψλνπλ ζε κεγάιν
βαζκφ πξνηάζεηο θαη αηηήκαηα ηεο Επηκειεηεξηαθήο Κνηλφηεηαο. Καη επηβεβαηψλνπλ ηελ
νπζηαζηηθή ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο Πνιηηείαο κε ηνπο θνξείο ηεο
Επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Σηηο πξφζθαηεο ζεηηθέο εμειίμεηο ζα ζπκπεξηιάβσ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ γηα ηα Logistics, ελφο θιάδνπ πνπ κπνξεί λα πξνζειθχζεη ζεκαληηθέο δηεζλείο
επελδχζεηο ζηα επφκελα ρξφληα.
Θα αλαθέξσ επίζεο:
- ηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ θαη ηελ
απινπνίεζε ησλ πξν ηεισλεηαθψλ θαη ηεισλεηαθψλ δηαδηθαζηψλ.
- Τηο λέεο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο γηα εγγξαθή ζην ΓΕΜΗ, θαηάζεζε εκπνξηθνχ
ζήκαηνο θαη θαηνρχξσζε επξεζηηερλίαο.
- Τε δεκηνπξγία λέαο πιαηθφξκαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο
Όιεο απηέο νη παξεκβάζεηο θηλνχληαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ειπίδνπκε φηη ζα
εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηελ πξάμε.
Η πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο Ειιάδαο ζηε δηεζλή θαηάηαμε Doing Business ηεο
Παγθφζκηαο Τξάπεδαο, είλαη κηα απνηχπσζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη επηηεπρζεί. Καλείο
δελ παξαγλσξίδεη ην γεγνλφο φηη απφ ην 2012 σο ζήκεξα, ε ρψξα καο έρεη αλέβεη ζηε
ζπλνιηθή θαηάηαμε θαηά 40 πεξίπνπ ζέζεηο.
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Όκσο, γηα λα πξνζειθπζζνχλ ηα θεθάιαηα θαη νη επελδχζεηο πνπ έρεη αλάγθε ε
νηθνλνκία καο ζηα επφκελα ρξφληα, δελ αξθεί κηα ζέζε ζηε κέζε ηνπ πίλαθα. Η Ειιάδα
πξέπεη λα πξνζεγγίζεη ηελ θνξπθή, σο επελδπηηθφο πξννξηζκφο.
Κη απηφο ν ζηφρνο απαηηεί αθφκε πνιιή δνπιεηά. Δνπιεηά πνπ πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο.
Ο πξψηνο δελ κπνξεί παξά λα αθνξά ηε ξεπζηόηεηα θαη ηελ πξόζβαζε ζε
ρξεκαηνδόηεζε.
Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη νη ζπζηεκηθέο ειιεληθέο ηξάπεδεο πέξαζαλ κε
επηηπρία ηα stress tests ηεο ΕΚΤ, ρσξίο κάιηζηα λα ρξεηάδνληαη θεθάιαηα απφ ην Τακείν
Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο.
Ωζηφζν, ε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξακέλεη δχζθνιε, ελψ
ην θφζηνο δαλεηζκνχ εμαθνινπζεί λα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ. Τν ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην
ησλ δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζπλέρηζε λα ζπξξηθλψλεηαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Τα πεξηζζφηεξα αηηήκαηα δαλεηζκνχ, εηδηθά ησλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ απνξξίπηνληαη.
Αθφκε θαη γηα ηα αηηήκαηα πνπ εγθξίλνληαη, ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ έλαξμε
ησλ πιεξσκψλ απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη ππεξδηπιάζηνο ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ηεο Ε.Ε.
Πνιχ πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν παξακέλνπλ θαη ηα επηηφθηα γηα
ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.
Απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο έρνπλ ππάξμεη αξθεηέο θηλήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
πξνβιήκαηνο: φπσο ε επηδφηεζε ηνπ επηηνθίνπ ησλ ελήκεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ,
αιιά θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Τακείνπ κε ζηφρν λα απνθαηαζηήζεη
ζηαδηαθά ηηο ειιείςεηο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα.
Επίζεο, κέζσ ηεο ξχζκηζεο γηα ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα αλακέλεηαη λα
απειεπζεξσζνχλ θεθάιαηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο.
Όκσο, είλαη ηψξα ζεηξά ησλ ειιεληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα εληζρχζνπλ
δπλακηθά ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
Πξέπεη λα αξρίζνπλ μαλά λα παξέρνπλ ξεπζηφηεηα θαη θεθάιαηα ζηελ αγνξά, κε
νξζνινγηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. Κξηηήξηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε ηε
ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηεξίδνληαη ζε ζπλδπαζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ
παξαγφλησλ.
Αλ ζέινπκε λα κηιάκε γηα λέεο επελδχζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, ζα πξέπεη
λα δηαζθαιίζνπκε επθνιφηεξε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα. Σε απηή ηελ
θαηεχζπλζε, βεβαίσο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα θαη νη πφξνη ησλ
Επξσπατθψλ Δηαξζξσηηθψλ Τακείσλ, ζην πιαίζην ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ.
Σν λέν ΕΠΑ πξέπεη λα εζηηάζεη ζηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ, ζχγρξνλσλ, επέιηθησλ
θαη απνηειεζκαηηθψλ εξγαιείσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Με ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
κεραληζκψλ φπσο ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, νη επηρεηξεκαηηθνί
άγγεινη, ηα πξνγξάκκαηα δαλεηνδφηεζεο κε επλντθνχο φξνπο, ηα start-up funds ζε ηνκείο
φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή θηι.
Είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηε ζηήξημε ηεο
Μηθξνκεζαίαο Επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε πξνγξάκκαηα αιιά θαη δηαδηθαζίεο έληαμεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.
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Τα 20 δηο πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί κέζσ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ, ζαθψο δελ επαξθνχλ γηα λα
θαιχςνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο. Εθφζνλ φκσο αμηνπνηεζνχλ ζσζηά
κπνξνχλ λα γίλνπλ ν θαηαιχηεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε πνιιαπιάζησλ πφξσλ, απφ ηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.
Εμίζνπ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε επελδχζεσλ απνηειεί
βεβαίσο θαη ε θνξνινγία.
Ωο Επηκειεηεξηαθή Κνηλφηεηα, έρνπκε ηνλίζεη επαλεηιεκκέλα φηη νη ζνβαξνί επελδπηέο,
πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο θξαηηθέο επηδνηήζεηο, αλαδεηνχλ έλα ζηαζεξφ θαη επλντθφ
θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ.
Καη δελ ζα έξζνπλ ζε κηα ρψξα ε νπνία θνξνινγεί ηηο επηρεηξήζεηο δχν θαη ηξεηο θνξέο
πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε αληαγσληζηηθνχο πξννξηζκνχο.
Κπξίσο, δελ ζα έξζνπλ ζε κηα ρψξα φπνπ ε θνξνινγηθή λνκνζεζία αξηζκεί δεθάδεο
ρηιηάδεο ζειίδεο, φπνπ νη δηαηάμεηο θαη νη ξπζκίζεηο αιιάδνπλ θάζε ηξίκελν θη φπνπ
ρξεηάδνληαη δηαδνρηθέο εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη, γηα θάζε λέα ξχζκηζε.
Ωο πξνο ηελ ειάθξπλζε ηεο θνξνινγίαο, έρνπκε δεη κέρξη ηψξα ελδείμεηο ησλ πξνζέζεσλ
ηεο θπβέξλεζεο. Ελδείμεηο ζεηηθέο, φπσο ε κείσζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο θαη ηνπ
Εηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο.
Όκσο, ζήκεξα δνχκε ζε επνρή πςειψλ ηαρπηήησλ. Σε επνρή πνπ θάζε ρακέλν
δεπηεξφιεπην κπνξεί λα θέξεη ρξφληα πίζσ ηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο. Πεξηκέλνπκε
ινηπφλ άκεζεο, γελλαίεο θηλήζεηο ζε δχν θπξίσο ηνκείο:
- Σηελ θαζηέξσζε εληαίνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή γηα ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ
λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηα επίπεδα ηνπ 15% φπσο έρεη δεζκεπζεί ν ίδηνο ν
πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο.
- Σηε ξηδηθή αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο αθηλήησλ, ε νπνία ζήκεξα ιεηηνπξγεί σο
ηξνρνπέδε γηα ηηο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν.
Καη, βεβαίσο, πεξηκέλνπκε άκεζα ηελ θαηάξγεζε ηεο παξάινγεο δηάηαμεο γηα ην
ραξαθηεξηζκφ ησλ επελδπηψλ ζην ρξεκαηηζηήξην σο επαγγεικαηηψλ. Όζν ηζρχνπλ
ηέηνηνπ είδνπο ξπζκίζεηο, ηνπο ζνβαξνχο επελδπηέο ζα ηνπο βιέπνπκε απφ καθξηά.
Υπάξρνπλ, επίζεο, αξθεηά κέησπα ζηα νπνία ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε θαη
απνθαζηζηηθφηεξε δξάζε, εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο.
- Είλαη ε εμπγίαλζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε ηελ έλλνηα ηεο ξηδηθήο αλαδηάξζξσζεο
δνκψλ θαη ηεο θαζηέξσζεο ελφο ζνβαξνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη θηλήηξσλ. Με
ηηο ηπθιέο απνιχζεηο, ε δεκφζηα δηνίθεζε δελ αλαβαζκίδεηαη. Αληίζεηα, νη
θαζπζηεξήζεηο, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθζνξά επηδεηλψλνληαη πεξαηηέξσ.
- Είλαη ε αλάγθε επηηάρπλζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνλνκήο δηθαηνζύλεο
- Είλαη ε αλάγθε κείσζεο ηνπ πςεινύ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο, εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο
βηνκεραλίαο.
- Είλαη, επίζεο, ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνύ ηεο λνκνζεζίαο ζε δχν ηνκείο κε κεγάιεο
δπλαηφηεηεο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηα επφκελα ρξφληα: πξψηνλ, ζην ζέκα
ηεο ίδξπζεο κε θξαηηθώλ παλεπηζηεκίσλ, κε θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ
Σπληάγκαηνο. Δεχηεξνλ, ε αλαζεψξεζε ηνπ άξζξνπ 24 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δαζψλ.
Καη ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο, ρξεηαδφκαζηε επηηέινπο έλα ζχγρξνλν ζεζκηθφ πιαίζην,
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ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη λα αμηνπνηεί ππεχζπλα ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο. Αο ειπίζνπκε φηη ε επθαηξία ηεο
πξνζερνχο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο δελ ζα πάεη γηα κηα αθφκε θνξά ρακέλε.
Τέινο, ζα απαηηεζνχλ απφ ηελ Πνιηηεία ζηνρεπκέλεο επηκέξνπο παξεκβάζεηο γηα ηε
ζηήξημε εμσζηξεθψλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο
επθαηξίεο γηα εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο. Εθηφο ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ
θαη ησλ logistics, ζα αλαθέξσ ηελ ελέξγεηα θαη ηηο ΑΠΕ, ηελ ηππνπνίεζε θαη εμαγσγή
ηξνθίκσλ, ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηνπο
ηνκείο ηεο θιηληθήο έξεπλαο θαη παξαγσγήο θαξκάθσλ, θ.ά. Πνιιά απφ απηά ηα ζέκαηα
ζα ηεζνχλ απφ ηνπο νκηιεηέο ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.
Θα θιείζσ απηή ηελ εηζαγσγηθή νκηιία, επηζηξέθνληαο ζηνλ πην θαζνξηζηηθφ απηή ηελ
πεξίνδν παξάγνληα, γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ ζηελ Ειιάδα: ηνλ παξάγνληα πνπ
ιέγεηαη δηεζλήο αμηνπηζηία θαη πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα.
Καη γηα λα εμεγνχκαζηε: πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα δελ ζεκαίλεη λα κε γίλνληαη εθινγέο.
Σεκαίλεη λα ππάξρεη απφ φια ηα θφκκαηα εμνπζίαο ν βαζκφο ππεπζπλφηεηαο θαη
ζνβαξφηεηαο πνπ επηβάινπλ νη θαηξνί θαη νη πεξηζηάζεηο. Σεκαίλεη λα έρεη εμαζθαιηζηεί
έλα κίληκνπκ ζπλαίλεζεο, ζε ζρέζε κε ζεκειηψδε δεηήκαηα:
- φηη ε ζέζε ηεο Ειιάδαο είλαη εληφο θαη φρη εθηφο ηνπ επξψ
- φηη ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθφ λα επηηξέςνπκε μαλά ηε δηφγθσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη
έλα λέν δεκνζηνλνκηθφ εθηξνρηαζκφ.
- φηη ε αλαγθαία απνθαηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ δελ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ηελ
αλαδηαλνκή αλχπαξθησλ πφξσλ. Αληίζεηα, απαηηεί ηε δεκηνπξγία λένπ εζληθνχ
πινχηνπ, κε αηρκή έλαλ αληαγσληζηηθφ ηδησηηθφ ηνκέα θαη κε θεθάιαηα πνπ θάπνηνη
επελδπηέο – θπξίσο απφ ην εμσηεξηθφ – ζα πξέπεη λα εκπηζηεπζνχλ ζηε ρψξα.
Πξέπεη λα έρνπκε ζπκθσλήζεη φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία
είλαη πξνυπνζέζεηο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Καη φρη εθ θχζεσο
ερζξνί ηεο θνηλσλίαο.
Γηα λα ππάξμνπλ επελδχζεηο θαη αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζηε ρψξα, πξέπεη λα
δηαζθαιίζνπκε όηη ζην επόκελν δηάζηεκα ε Ειιάδα ζα ζπλερίζεη λα βαδίδεη ζε
ζηαζεξό έδαθνο. Με ζπλζήθεο νη νπνίεο εκπλένπλ αζθάιεηα θαη επλννύλ ηελ
πινπνίεζε λέσλ ζρεδίσλ, ηε δεκηνπξγία επθαηξηώλ.
Αλ ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζέιεη λα ππεξεηήζεη ην ζπκθέξνλ ηνπ ηφπνπ θαη λα
απνθαηαζηήζεη έλα κέξνο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο απηή ηελ
θαηεχζπλζε.
Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη θνξείο εθπξνζψπεζήο ηνπο, ζα ζπλερίζνπλ λα δίλνπλ ηε
κάρε απφ ηελ πξψηε γξακκή. Θα ζπλερίζνπκε λα πξνζπαζνχκε, λα ζπκκεηέρνπκε θαη λα
δηαηππψλνπκε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, κε ζηφρν ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ, πγηνχο θαη
βηψζηκνπ κνληέινπ αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα καο».
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