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ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ: Καληµέρα και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε για να τα πούµε 

σχετικά µε τις συναντήσεις που είχαµε στο πρόσφατο ταξίδι στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Ήταν ένα ταξίδι το οποίο έγινε µε αφορµή ένα συνέδριο το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Παρασκευή στην Ουάσιγκτον και 

αφορούσε τις διµερείς ελληνο-αµερικανικές οικονοµικές σχέσεις και ευκαιρίες 

συνεργασίας, το οποίο διοργανώθηκε απ’ το Ελληνοαµερικανό “Heretics”, στο 

οποίο προσεκλήθη και ήµουν οµιλητής, όπως ήταν και η συνάδελφος 

Υπουργός κα Μαριέτα Γιαννάκου.. 

  Παράλληλα υπήρξε και ένα δεύτερο συνέδριο το οποίο έγινε την 

εποµένη στη Νέα Υόρκη πια, το οποίο αφορούσε  ελληνο-αµερικανο-

τουρκικές συνεργασίες στο χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Σαν στόχο της οργανώσεως αυτού του ταξιδιού είχαµε καταρχήν 

να διερευνήσουµε, επειδή ήταν η πρώτη φορά που σαν Υφυπουργός πήγαινα 

στις ΗΠΑ, να διερευνήσουµε ποιο είναι το κλίµα που επικρατεί σήµερα στις 

Ηνωµένες Πολιτείες για την οικονοµία µας και για τον τόπο µας. Εκείνο που 

µας ενδιαφέρει είναι η οικονοµικές συνεργασίες, είναι η προέλκυση 
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επενδύσεων στην Ελλάδα, είναι η αξιοποίηση του νέου περιβάλλοντος το 

οποίο δηµιουργούµε σε συνεργασία µε τις ΗΠΑ, που όπως και να το κάνουµε 

είναι η µεγαλύτερη οικονοµική δύναµη στον πλανήτη. 

Εκείνο το οποίο επίσης θέλαµε να δούµε, είναι πως µπορούµε 

να θεµελιώσουµε µια πραγµατικά οργανωµένη και συντονισµένη οικονοµική 

σχέση συνεργασίας, σε αµοιβαίο όφελος και µε στρατηγικό µακροπρόθεσµο 

πλαίσιο. Επίσης µε ποιο τρόπο θα µπορούσαµε να προωθήσουµε 

συντονισµένες προτάσεις πολυεπίπεδες, όχι απλά περιστασιακές και ενός 

φορέα. 

Ένας άλλος τοµέας που ενδιέφερε να δούµε, είναι πόσο 

παρακολουθούν οι Αµερικάνοι τα τεκταινόµενα εδώ, πόσο καλά τα γνωρίζουν 

και ποια είναι τα ενδεχόµενα κενά επικοινωνίας που υπάρχουν µεταξύ της 

δικής µας αγοράς και της δικής τους. 

Επίσης ήταν σαν στόχος µε όλους αυτούς που συζήτησα και θα 

αναφερθώ µε ποιους, να δώσω τη σηµερινή εικόνα πια της ελληνικής 

οικονοµίας. Προσπαθούµε, κινούµαστε στη δηµιουργία µιας νέας Ελλάδας, 

µιας νέας επιχειρηµατικής Ελλάδας, ενός νέου οικονοµικού κλίµατος, ενός 

νέου επιχειρηµατικού κλίµατος στην Ελλάδα. 

Εκείνο που ανέφερα στις επαφές µου, ήταν ότι πλέον δεν λέω 

ελάτε να κάνουµε επενδύσεις στην Ελλάδα ή φέρτε τις επενδύσεις σας στην 

Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι µια καλή αγορά. Τώρα λέω ελάτε να 

επενδύσουµε µαζί στην Ελλάδα, να συνεργαστούµε, διότι πλέον η Ελλάδα 

είναι ο κόµβος της γειτονιάς µας, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυτό που 

λέγαµε Βαλκάνια παλαιότερα, είναι ο κόµβος ο ενεργειακός πλέον και όλο και 

περισσότερο θα εξελίσσεται σε αυτή την κατεύθυνση, των Βαλκανίων.  

Είναι η χώρα η οποία συνδέει την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τις 

χώρες που δεν είναι ακόµη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η χώρα η οποία 

είναι κοντά στις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες, που γίνανε ανεξάρτητες 

χώρες. Είναι η χώρα η οποία ανοίγει το δρόµο προς την Τουρκία, τελώνεια 

αγορά η οποία έχει ίσως µια καινούργια τροχιά πλέον. 

Είναι η χώρα που µπορεί να συνεισφέρει τις παραδοσιακές 

οικονοµικές και εθνικές σχέσεις της τις καλές µε τις χώρες της Μέσης 
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Ανατολής, όπως είναι η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία και από εκεί και πέρα οι 

χώρες του αραβικού κόλπου, όπως είναι και οι χώρες της Βορείου Αφρικής 

που είναι παραδοσιακά η Αίγυπτος και επίσης η Λιβύη η οποία σήµερα 

ξανοίγεται στη διεθνή αγορά και στην οποία έκανε µια επίσκεψη ο Πρόεδρος 

της ∆ηµοκρατίας λίαν προσφάτως µε επιτελείο Υπουργών της κυβερνήσεως. 

Επίσης, διατύπωσα την αυτονόητη θέση ότι τέτοιου είδους 

συνεργασίες είναι απαραίτητες στην περιοχή µας, δεδοµένου ότι όπου µπαίνει 

η επιχειρηµατικότητα και η οικονοµική συνεργασία, φεύγει ο πόλεµος και η 

ένταση. Έτσι δηµιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για 

µια καλή οικονοµική συνεργασία.  

Στη διάρκεια αυτής της επισκέψεως είχα την ευκαιρία πρώτα απ’ 

όλα να συµµετάσχω στον εορτασµό της 25ης Μαρτίου, όχι όµως και στην 

παρέλαση. Έτσι είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο Λευκό Οίκο στη γιορτή που 

έκανε ο Πρόεδρος Μπους προς τιµήν του Αρχιεπισκόπου Βορείου-Νοτίου 

Αµερικής κ. ∆ηµητρίου. Βρεθήκαµε εκεί µε τη συνάδελφο την κα Μπακογιάννη 

σε αυτή τη γιορτή, όπου συµµετείχε η ελληνική παροικία, εκπρόσωποι των 

Ελλήνων και όπου εξήρε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τον ρόλο της Ελλάδος 

ανέκαθεν στην ιστορία, στη δηµοκρατία αλλά και σήµερα. 

Είχαµε την ευκαιρία να παραστούµε σε ένα δείπνο που πάλι 

προς τιµήν του ∆ηµητρίου παρέθεσε ο κ. Τζον Νεγκρεπόντε, που είναι ο 

∆ιευθυντής της National Intelligent και εκεί συναντήθηκα µε τον κ. Μαρκ 

Μπράιζα  που είναι αναπληρωτής βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών, 

υπεύθυνος για την νοτιοανατολική Ευρώπη και για τις χώρες του Καυκάσου.  

Συναντήθηκα µε τον κ. Ερεγουέιν που είναι Υφυπουργός 

Οικονοµίας και Επιχειρήσεων στην Ουάσιγκτον. Επίσης µε τον Υφυπουργό 

Εµπορίου τον κ. Ντέι Μποχίγκεν. Είχα την ευκαιρία να µιλήσω στο World … 

Center, ένα µεγάλο think tank το οποίο έχει µεγάλη επίδραση στην 

αµερικανική οικονοµική ζωή.  

Συναντήθηκα στο Αµερικανικό Επιµελητήριο µε τον 

Αντιπρόεδρο και στελέχη της οµάδας που είναι υπεύθυνη για την Ευρώπη και 

την Ευρασία στο διεθνές τµήµα τους. Είχα ένα γεύµα εργασίας µε Έλληνες 
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υπαλλήλους και στελέχη της ∆ιεθνούς Τραπέζης και του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου.  

Είχα µία συνάντηση µε την Αρχή Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, 

καθώς επίσης και µία συνάντηση στο “Helletech” Foundation όπως και το 

Ελληνοαµερικανό Ινστιτούτο µε τον κ. Γιουτζίν Ροσίνι. Επίσης όπως 

προανέφερα συµµετείχα και στα δύο συνέδρια, ένα στη Νέα Υόρκη και ένα 

στην Ουάσιγκτον, µε στόχο πάλι επενδύσεις.  

Τι απεκόµισα απ’ αυτό το ταξίδι και αυτό ήθελα να µοιραστώ 

µαζί σας, γιατί είναι χρήσιµο γιατί θα αποτελέσουν τα συµπεράσµατα και µία 

στρατηγική από εδώ και µπρος όσον αφορά το δικό µας κοµµάτι, το δικό µας 

υπουργείο. Καταρχήν διαπίστωσα ένα θετικότατο κλίµα το οποίο ήταν 

θετικότερο των προσδοκιών µου. ∆εν θα σας το κρύψω. 

Ήταν ένα κλίµα το οποίο πήγαζε απ’ την πίστη των Αµερικανών 

αξιωµατούχων αλλά και παραγόντων, ότι πραγµατικά αυτή η κυβέρνηση στην 

Ελλάδα είναι αποτελεσµατική  και εννοεί να φτιάξει κάποια πράγµατα 

καλύτερα απ’ ότι ήταν στο παρελθόν. 

Εισέπραξα επανειληµµένα συγχαρητήρια για την πορεία της 

οικονοµίας µας τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν σαφέστατα ενήµεροι για τα 

στοιχεία όπως έχουν προκύψει και απ’ τις επιδόσεις που έχουµε µέχρι 

σήµερα στην οικονοµία µας. Και µάλιστα κανένα-δυο Υφυπουργοί µου είπαν 

ότι θα ήταν χρήσιµο να µας εξηγήσετε µε ποιο ακριβώς τρόπο καταφέρατε 

τόσο γρήγορα τόσο µεγάλα αποτελέσµατα, τόσο θετικά αποτελέσµατα, χωρίς 

να παρθούν δραστικά και ριζικά µέτρα που έχουν παρθεί σε άλλες οικονοµίες. 

Μιλώντας για το νέο επενδυτικό κλίµα το οποίο δηµιουργούµε, 

εκείνο που τους εντυπωσίασε περισσότερο ήταν κάποιες ρήτρες και κάποιες 

προβλέψεις στο αναπτυξιακό επενδυτικού νόµου, ιδιαίτερα δε τα υψηλά 

αφορολόγητα, όπως και η υψηλή επιχορήγηση του 55%, όπως επίσης 

αναφέρθηκαν πολύ θετικά για τη µείωση της φορολογίας κατά 30%, δηλαδή 

κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες από το 35 στο 25% µέχρι στο 2007.  

Εκείνο που καταγράφω επίσης σαν πολύ θετικό στοιχείο, είναι η 

νοµοθεσία που ψηφίσαµε, το νοµικό πλαίσιο που υπάρχει πλέον για τις 

Συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα.  
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Εκείνο το οποίο επίσης καταγράφουν είναι ότι η χώρα µας 

πλέον δεν αντιµετωπίζεται σαν χώρα χαµηλού µεροκάµατου που ήµασταν 

κάποτε, αλλά σαν χώρα η οποία έχει βελτιωµένες επιδόσεις και βελτιωµένο 

περιβάλλον. Επίσης είναι γεγονός ότι αντιµετωπίζεται η χώρα µας πλέον σαν 

µια χώρα η οποία βρισκόµενη σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης, στη Ν.Α. 

Ευρώπη, είναι η µοναδική χώρα που είναι πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της Ευρωζώνης, είναι µια χώρα η οποία χαίρει 

εκτιµήσεως και εµπιστοσύνης από πλευρά των γειτόνων της. 

  Κακά τα ψέµατα, το γεγονός ότι έχουµε στέρεους θεσµούς, ότι 

έχουµε πλέον τη βαθιά γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουµε τη 

διάθεση και την στρατηγική αποφασιστικότητα να δηµιουργήσουµε ένα 

εύκρατο και σταθερό επενδυτικό κλίµα, δίνει πόντους στην Ελλάδα. 

  Επίσης εκείνο το οποίο διαπίστωσα είναι ότι οι προτάσεις µας 

προς τις ΗΠΑ για συνεργασίες σε επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι προτάσεις, 

οι οποίες να βασίζονται σε ένα στρατηγικό σχεδιασµό, µελετηµένο, να µην 

είναι οι επισκέψεις απλά επισκέψεις δηµοσίων σχέσεων ή καταθέσεως 

αγαθών προθέσεων, αλλά να αποβλέπουν σε συγκεκριµένες προτάσεις και 

να είναι στοχευµένες. 

  Εκείνο που επίσης επεσήµανα είναι ότι όταν µιλάµε για 

επενδύσεις από την Αµερική στην Ελλάδα, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίζουµε 

να µιλάµε για µεγάλες επενδύσεις µεγάλων επιχειρήσεων οι οποίες θα έρθουν 

να επενδύσουν στην Ελλάδα δισεκατοµµύρια και να προσλάβουν µερικές 

χιλιάδες εργαζοµένους. Οι επενδύσεις αυτές σαφέστατα και είναι 

καλοδεχούµενες. 

  Αλλά µπορούµε να δώσουµε πλέον έµφαση και σε επενδύσεις 

και συνεργασίες µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Κακά τα ψέµατα, όπως οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη όπως προβλέπεται 

και από τη νέα στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και της 

οικονοµίας και της κοινωνίας, το ίδιο ισχύει και για τις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής. 

  Βεβαίως αυτοί έχουν κάπως πιο ψηλά την οροφή για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, εµείς µιλάµε για 250 άτοµα µάξιµουµ, αυτοί µιλούν 
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για 500, αλλά το 90% των επιχειρήσεων στις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής είναι κι αυτές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου κι αυτούς 

τους ενδιαφέρει η στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

  Εκείνο το οποίο επεσήµανα, είναι ότι συνεργασίες µεταξύ 

µικροµεσαίων αµερικανικών επιχειρήσεων και ελληνικών µπορεί να έχουν 

πολλαπλασιαστικά οφέλη, δεδοµένου ότι έχουµε τη δυνατότητα πολλαπλών 

συνεργιών σε πολλά επίπεδα. ∆ηλαδή µια συνεργασία, ένα joint venture 

µεταξύ δυο µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα µπορούσε να 

ακολουθηθεί και από ένα joint venture δυο µικροµεσαίων επιχειρήσεων στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

  Το ότι είναι µικρές επιχειρήσεις δεν σηµαίνει ότι δεν έχουν 

δυνατότητα, να φέρουν κάτι καινούριο ή κάτι καινοτόµο σε οποιαδήποτε 

αγορά. Και βεβαίως οι δυο µαζί µπορούν να δηµιουργήσουν όλη την 

προστιθέµενη αξία που χρειάζεται, για να επεκταθούν στις καινούριες αγορές 

οι οποίες άνοιξαν και αναπτύσσονται συνέχεια. 

  Επίσης εκείνο το οποίο δήλωσε ότι µας ενδιαφέρει πάρα πολύ η 

συνεργασία σε επίπεδο µικροµεσαίων επιχειρήσεων πάλι, των εταιρειών µε 

καινοτόµες ιδέες, αυτό που θα λέγαµε «Κοινωνία της Πληροφορίας», 

«Βιοτεχνολογία», «Νανοτεχνολογία», τοµείς δηλαδή οι οποίοι µπορούν να 

δηµιουργήσουν επιχειρηµατικά πλάνα µεγάλης προστιθέµενης αξίας και 

αναπτυξιακής προοπτικής και επιχειρήσεις οι οποίες στην Ελλάδα ακόµη 

υστερούν, ενώ οι Αµερικανοί πάνε πάρα πολύ µπροστά. 

  Μπορούµε να αξιοποιήσουµε τη δική τους εµπειρία, τη γνώση 

και το σπόρο για τροφή και για σκέψεις, επενδύοντας και στη δική µας την 

περιοχή. 

  Εκείνο το οποίο τους επεσήµανα επίσης και ανέδειξα, είναι το 

γεγονός ότι στις νέες τεχνολογίες η ελληνική συνεισφορά, η συνεισφορά 

δηλαδή ελληνικών εγκεφάλων είναι πάρα πολύ δυνατή. Στη Silicon Valley 

είναι αµέτρητοι οι Έλληνες οι οποίοι συµµετέχουν σε επιχειρήσεις υψηλών 

τεχνολογιών. Στα ερευνητικά Ιδρύµατα, Πανεπιστήµια και άλλα Έλληνες 

ερευνητές σε κάθε επίπεδο νέων τεχνολογιών, στη Νανοτεχνολογία, 
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Βιοτεχνολογία, σε οτιδήποτε καινούριο η συµµετοχή των ελληνικών 

εγκεφάλων είναι καθοριστική και έντονη. 

  Επίσης ανάδειξα και µια παρατήρηση που έχω κάνει εδώ και 

πολλά χρόνια όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο το οποίο είναι η 

επιχειρηµατική διάσταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, λέγοντας ότι οι δυο 

µεγάλοι γκουρού του ηλεκτρονικού εµπορίου και των νέων τεχνολογιών στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής ήταν ο Μιχάλης Βερτούζος (συχωρεµένος 

εδώ και δυο χρόνια δυστυχώς) και ο Nicolas Negropont. Σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι πριν από δυο τρία χρόνια επικεφαλής της Γενικής 

∆ιευθύνσεως Νέων Τεχνολογιών ήταν ο Γιώργος Μυτακίδης. 

  Το γεγονός ότι και από τις δυο πλευρές του Ατλαντικού οι 

µεγάλοι εγκέφαλοι των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας ήταν Έλληνες και παραµένουν Έλληνες, δεν είναι σίγουρα 

τυχαίο. Αυτό αποτελεί για εµένα ένα ανεκτίµητο κεφάλαιο για επένδυση. 

  Επίσης εκείνο το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να κάνουµε, είναι να 

στελεχώσουµε τα γραφεία των εµπορικών ακολούθων, όπως έχουν 

αναπτυχθεί σε άλλο επίπεδο πλέον τα γραφεία των τουριστικών ακολούθων 

στην Ελλάδα, γιατί έχουµε ένα πελώριο τουριστικό προϊόν να πουλήσουµε, µε 

τον ίδιο τρόπο οφείλουµε να αναβαθµίσουµε και την παρουσία των 

εµπορικών οικονοµικών συµβούλων µας στις χώρες αυτές, ούτως ώστε να 

µπορέσουν να πουλήσουν το επενδυτικό κεφάλαιο, το οικονοµικό κοµµάτι της 

Ελλάδας, καλύτερα και µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. 

  Επίσης µέσα από αυτά τα οποία διερεύνησα, σχεδιάζουµε µέχρι 

το τέλος του έτους ή αρχές του άλλου έτους, να κάνουµε µια στοχευµένη, 

καινούρια επίσκεψη στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής αυτή τη φορά αφ’ 

ενός µεν µε στοχευµένους επιχειρηµατικούς τοµείς, αφ’ ετέρου δε και για την 

επίσκεψη Πολιτειών, οι οποίες από µόνες τους αν λειτουργούσαν, θα ήταν 

πάρα πολύ µεγάλες, όπως η Καλιφόρνια για παράδειγµα θα αποτελούσε την 

8η οικονοµία στον πλανήτη αν ήταν ανεξάρτητη χώρα σε επίπεδο πλούτου και 

παραγωγή προϊόντος, ή το Τέξας που είναι κάπου το ίδιο κι αυτό, µε στόχο να 

έχουµε συγκεκριµένες προτάσεις για συγκεκριµένους αποδέκτες για 

συγκεκριµένες συνεργασίες. 

 7



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΧΡ. ΦΩΛΙΑ 4/4/2006 

  Τέλος θέλω να µοιραστώ µαζί σας το γεγονός ότι είχαµε µια 

πάρα πολύ χρήσιµη επίσκεψη η οποία γέννησε πολλές σκέψεις, πολλές εν 

δυνάµει πρωτοβουλίες κυρίως όµως έδωσε να καταλάβουµε πως το κλίµα 

είναι πάρα πολύ θετικό από πλευράς ΗΠΑ προς την ελληνική οικονοµία µέχρι 

σήµερα και η αίσθηση που έχω πάρει είναι ότι υπάρχει πραγµατική 

αντιµετώπιση της ελληνικής αγοράς σαν µια νέα αγορά πια, για συνεργασίες, 

για την αξιοποίηση και των δυνατοτήτων που έχει η αµερικανική οικονοµία και 

η ελληνική, αλλά και των δυνατοτήτων που παρέχει η ευρύτερη Ν.Α. Ευρώπη. 

  Αυτά ήθελα να µοιραστώ µαζί σας. ∆εν σας κρύβω ότι 

επέστρεψα εντυπωσιασµένος και µε ένα σωρό ερεθίσµατα τα οποία είµαι 

βέβαιος ότι θα έχουν γόνιµη εξέλιξη, δεδοµένου ότι µε πολύ σοβαρότητα 

είµαστε αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουµε την αγορά των Ηνωµένων 

Πολιτειών, προς όφελος βεβαίως της οικονοµίας µας και προς όφελος των 

ιδιωτικών επενδύσεων και της οικονοµικής ανάπτυξης όπως εµείς την 

οραµατιζόµαστε και όπως εµείς φιλοδοξούµε να τη δούµε. 

  Στη διάθεσή σας. 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή στην αρχή αναφέρατε αρκετές φορές τη Τουρκία 

και για να είµαστε και µέσα στην επικαιρότητα, τι έχετε να πείτε για την κίνηση 

της Εθνικής. Πιστεύετε ότι βολεύει αυτό τον εθνικό στόχο όπως τον θέσατε 

στις Ηνωµένες Πολιτείες; Και ένα δεύτερο. Πέρα απ’ τις συζητήσεις που γίνανε 

σε φιλολογικό επίπεδο, κάτι πιο χειροπιαστό υπάρχει; ∆ηλαδή υπήρξε κάποιο 

ενδιαφέρον για κάποιους τοµείς συγκεκριµένους από Αµερικάνους 

επιχειρηµατίες; 

ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ: Καταρχήν χαιρετίζουµε µε αισιοδοξία τη συνεργασία αυτή, την 

πρωτοβουλία που πήρε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς την πλευρά της 

εγκαταστάσεώς της µε προοπτικές στην αγορά την τραπεζική της Τουρκίας. 

Επιβεβαιώνει αυτό που λέω πάντοτε, ότι όπου µπαίνουν οι επιχειρήσεις 

βγαίνει η ένταση και κακά τα ψέµατα αυτό µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο 

αποδεικνύεται µέσα απ’ αυτή την κίνηση. 

  Είµαι βέβαιος ότι µετά από σοβαρή και ενδελεχή µελέτη σε 

βάθος η Εθνική Τράπεζα πήρε αυτή την απόφαση, η οποία σαν ισχυρή 
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συνεργασία στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα πιστεύω ότι µόνο καλά έχει να 

προσφέρει και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.  

  Όσον αφορά συγκεκριµένες προτάσεις µε Αµερικανούς 

επιχειρηµατίες. Ανέφερα και θα ξεκαθαρίσω άλλη µία φορά, δεν πήγα να 

πουλήσω. Πήγα να διερευνήσω. ∆ιότι κακά τα ψέµατα, όταν κάποιος πάει σε 

µια καινούργια αγορά, γιατί δεν σας κρύψω σαν καινούργια αγορά 

αντιµετωπίζω τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, γιατί είναι ένα καινούργιο 

ξεκίνηµα, µε ένα καινούργιο επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα και µε 

µια καινούργια Ελλάδα προς την κατεύθυνση των συνεργασιών.  

  Όταν πας σε µια καινούργια αγορά να πουλήσεις κάτι, είναι 

βέβαιο ότι δεν θα είσαι σοβαρός αν χτυπώντας την πρώτη πόρτα θα βρεις και 

πελάτη. Εκείνο που χρειάστηκε περισσότερο για να κάνουµε στρατηγική 

προσέγγιση του όλου θέµατος, ήταν να διερευνήσουµε την αγορά, να δούµε τι 

θέλει η αγορά, ούτως ώστε να προετοιµαστούµε κατάλληλα ώστε πηγαίνοντας 

στο επόµενο ταξίδι να είµαστε προετοιµασµένοι µε συγκεκριµένη στόχευση, 

για να µπορούµε να έχουµε τοµείς οι οποίοι να είναι και άµεσα υλοποιήσιµοι 

οι στόχοι µας. 

  Βεβαίως συζητήσεις για την ανάπτυξη του τουρισµού, για την 

ενέργεια, για νέες τεχνολογίες γίνανε, αλλά τίποτα συγκεκριµένο το οποίο να 

κατατείνει στο να ξεκινήσει οποιαδήποτε συζήτηση για συµφωνίες. ∆εν ήταν ο 

στόχος άλλωστε αυτός.  

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ µας µιλήσατε για τις επαφές σας µε 

στόχο να προσελκυθούν νέες επενδύσεις, όµως βλέπουµε απ’ τα στοιχεία της 

Τράπεζας της Ελλάδας ότι οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι µηδενικές 

σχεδόν. Και επίσης βλέπουµε απ’ τα στοιχεία του προϋπολογισµού ότι και οι 

εισροές απ’ την Ευρωπαϊκή Ένωση τους πρώτους µήνες του χρόνου είναι 

πολύ πεσµένες σε σχέση µε πέρσι. Μπορείτε να µας σχολιάσετε αυτά τα δύο 

γεγονότα; 

ΧΡ. ΦΩΛΙΑΣ: Πρώτα απ’ όλα είναι γεγονός ότι οι ξένες επενδύσεις στην 

Ελλάδα είναι πολύ µακριά απ’ αυτό που θα είχαµε σαν στόχο ή που θα 

θέλαµε να είναι. Αλλά ακριβώς γι’ αυτό το λόγο και παίρνουµε όλες αυτές τις 

πρωτοβουλίες και παίρνουµε όλα αυτά τα µέτρα, ούτως ώστε πραγµατικά να 
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αλλάξει το όλο κλίµα στην Ελλάδα, το οποίο κακά τα ψέµατα ένα κακό, ένα 

κρύο, ψυχρό επενδυτικό κλίµα, αφιλόξενο προς ξένες επενδύσεις σε µία 

οικονοµία σαν τη δική µας, δεν ανατρέπεται εύκολα µέσα σε ένα και δυο 

χρόνια. 

  Αλλά τα µέτρα που έχουµε πάρει µέσα απ’ τον επενδυτικό νόµο, 

τα οποία γίνονται γνωστά όλο και περισσότερο στο εξωτερικό, τα µέτρα του 

φορολογικού νόµου µε τη µείωση της φορολογίας, οι νοµοθετικές ρυθµίσεις 

για απλούστευση των διαδικασιών για την ίδρυση εταιρειών και λειτουργία 

εταιρειών, η µείωση της γραφειοκρατίας, η καταγραφή που βρισκόµαστε σε 

εξέλιξη, µιας µελέτης για την πλήρη καταγραφή των δικαιολογητικών ή των 

εµποδίων που τίθενται σε ιδιωτικές επενδύσεις, όλα αυτά είναι προς την 

κατεύθυνση του να ελαφρύνουµε το βάρος των επενδύσεων, έτσι ώστε οι 

ξένοι επενδυτές  οι οποίοι διαφορετικά έχουν µάθει να αντιµετωπίζονται στις 

χώρες τους σαν επενδυτές, να καταλάβουν ότι και στην Ελλάδα κάτι άλλαξε 

και οπότε µπορούν να ‘ρθουν και να επενδύσουν εδώ.  

  Άλλωστε εάν είχαµε πολλές επενδύσεις δεν θα είχαµε κανένα 

λόγο να τρέχουµε να γυρεύουµε και άλλες. Το γεγονός ότι πήγαµε στην 

Αµερική είναι ακριβώς µέσα στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, πραγµατικά 

να προσελκύσουµε ξένες επενδύσεις και πραγµατικά να δηµιουργήσουµε 

εκείνο το κλίµα το οποίο θα µας φέρει τις ξένες επενδύσεις.  

  Εκείνο όµως που διερευνώντας διέγνωσα, είναι ότι βρισκόµαστε 

στη σωστή κατεύθυνση. Το ενδιαφέρον για πρώτη φορά εµφανίζεται τόσο 

γνήσιο για να µιλήσουµε καταρχήν, αλλά κυρίως για να µαθαίνουµε τι ακριβώς 

βελτιώνεται στην αγορά µας. ∆ιότι κακά τα ψέµατα, είναι πολλές οι 

παράµετροι που πρέπει να θεραπευτούν και να δοθούν λύσεις για να 

µπορέσει το κλίµα να γίνει εύκρατο. 

  Είναι και ο επενδυτικός νόµος πολύ καλός, είναι και ο 

φορολογικός πολύ καλός, οι απλουστεύσεις είναι καλές, αλλά πρέπει να 

αλλάξουν και κάποιες νοοτροπίες, πρέπει να αλλάξουν κάποιες διαδικασίες, 

πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους κάποιοι ότι δεν µπορούν να παγώνουν και 

να έχουν υπό οµηρία επενδυτικά σχήµατα πολλών εκατοµµυρίων ή δεκάδων 

εκατοµµυρίων € για ένα και για δυο και για τρία χρόνια, προσπαθώντας ποιος 

ξέρει τι να κάνουν. ∆εν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. 

 10



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΧΡ. ΦΩΛΙΑ 4/4/2006 

  Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες 

καρκινοβατούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια για διαφόρους λόγους. Αυτά 

πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσουν, εάν θέλουµε να γίνονται επενδύσεις. 

Εµείς θέλουµε να γίνονται επενδύσεις, γι’ αυτό και είµαστε αποφασισµένοι να 

απλουστεύσουµε τις διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα. 

  Όσον αφορά τις εισροές, είναι αλήθεια ότι είχαµε µία επιτάχυνση 

εισροών στο τέλος του έτους. Είναι αλήθεια ότι περιµένουµε εισροές απ’ την 

Ευρωπαϊκή ένωση για πληρωµές οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί και έχουν 

κατατεθεί τα χαρτιά απ’ το 2005, να µας έρθουν  σύντοµα. Υπάρχει µία 

αναµονή σήµερα, αλλά τα πράγµατα θα µπουν στη σειρά τους πάρα πολύ 

σύντοµα.  

  Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας. 

Για οτιδήποτε άλλο νεότερο έχουµε θα τα πούµε.  Και να ευχηθώ και καλό 

µήνα έστω µε λίγη καθυστέρηση, αλλά αν δεν σας δω µέχρι το Πάσχα, να 

περάσετε καλά.  

  Έχουµε προετοιµάσει ένα άλµπουµ µε κάποιες φωτογραφίες 

απ’ αυτό το ταξίδι, το οποίο θα το παραλάβετε µε e-mail µέχρι το µεσηµέρι.  

  Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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