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Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2008 

Ομιλία στο Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο με θέμα «Η Ώρα 

της Ελληνικής Οικονομίας»

Κυρίες και Κύριοι, 

Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο για την τιμητική πρόσκληση και να το συγχαρώ για την αδιάλειπτη 
εδώ και 19 χρόνια οργάνωση αυτού του Συνεδρίου.  Πρόκειται, πλέον, για έναν 
καταξιωμένο θεσμό δημόσιου διαλόγου για την ελληνική οικονομία και τις 
προοπτικές μέσα  στο παγκόσμιο περιβάλλον. 

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται μεσούσης της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία επηρεάζει σοβαρά όλες τις ευρωπαϊκές 
οικονομίες και, όπως είναι φυσικό, έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. 
Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύει τη ζωή όλων των πολιτών, ότι προκαλεί προβλήματα 
στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Είναι λοιπόν εξαιρετικά σημαντικό να μπορούμε να συζητάμε σοβαρά και 
υπεύθυνα, καθώς ο ειλικρινής και ουσιαστικός διάλογος είναι κομβική προϋπόθεση 
για να επιδείξει η οικονομία μας την προσαρμοστικότητα που απαιτούν οι δύσκολοι 
καιροί. 

Η εξίσωση που έχουμε να λύσουμε πρέπει να οδηγεί σε ένα και μόνο αποτέλεσμα.: 
να βγούμε από την κρίση με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για τους πολίτες, για 
τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, για τον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Σ’ αυτό το στόχο είναι επικεντρωμένες όλες οι πολιτικές πρωτοβουλίες που παίρνει 
η κυβέρνηση. Η πορεία που ακολουθούμε είναι πορεία ευθύνης. Επιλέγουμε τη 
συλλογική πρόοδο, τη διασφάλιση της κοινής προοπτικής, την αποτελεσματική 
υπεράσπιση των συμφερόντων των πολλών κόντρα στις όποιες επιμέρους 
επιδιώξεις. Η ώρα της κρίσης είναι ώρα ευθύνης, ώρα δέσμευσης, ώρα αφοσίωσης. 
Είναι ώρα να δώσουμε τη μάχη αφουγκραζόμενοι τους πολίτες, μαζί με τους 
πολίτες, για τους πολίτες. 
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Τα εύκολα λόγια δεν λύνουν τα προβλήματα. Οι σκοπιμότητες και οι πλειοδοσίες 
υποσχέσεων δεν δημιουργούν ευκαιρίες. Οι ανταγωνισμοί και οι επιχειρήσεις 
όξυνσης,  όχι μόνο δεν βοηθούν να ξεπεράσουμε τους σκοπέλους, αλλά 
προσθέτουν προβλήματα.  Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις η νηφαλιότητα και ο 
ορθολογισμός που απαιτούν οι καιροί, πέφτουν θύματα των πολιτικών παθών. Η 
επιβεβλημένη υπευθυνότητα θυσιάζεται για την πρόσκαιρη τηλεοπτική 
δημοσιότητα. 

Ωστόσο, η κοινωνία είναι πολύ πιο ώριμη απ’ όσο θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι. 
Διότι, κάθε οικογένεια ξέρει πως για να τα βγάλει πέρα απαιτείται κοινή προσπάθεια 
απ’ όλα τα μέλη της. Κάθε οικογένεια ξέρει πως για να ανταπεξέλθει στις 
δυσκολίες, πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη της. Κάθε οικογένεια 
ξέρει πως τη δύσκολη στιγμή, όλα τα μέλη της πρέπει να δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους, είτε είναι «πηδαλιούχοι», είτε είναι «κωπηλάτες». 

Όλα αυτά που για κάθε οικογένεια είναι αυτονόητα, δυστυχώς για τα πολιτικά μας 
ήθη,  μετατρέπονται πολλές φορές σε ζητούμενα. Όμως όλοι μας, κάθε στιγμή και, 
πολύ περισσότερο, στις δύσκολες καταστάσεις, κρινόμαστε από αυτά που 
προσφέρουμε. Κρινόμαστε  από τα αποτελέσματα των επιλογών μας. Και αυτό 
ισχύει για όλους: Πολιτικές δυνάμεις, επιχειρήσεις, συλλογικούς φορείς. 

Για αυτό είναι ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησης. Ρεαλιστικές και υπεύθυνες 
δράσεις για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης που 
πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά και τα μεσαία 
στρώματα. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης καθώς την 
κρίση είναι βέβαιο πως δεν την αντιμετωπίζεις με τα χέρια σταυρωμένα. Απαιτεί 
σχέδιο, συγκροτημένες πολιτικές, καθημερινή προσπάθεια. Πρέπει να κάνουμε 
καλά τη δουλειά μας για να μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα κάνουν καλά τη 
δουλειά τους και οι επιχειρήσεις μας, για να μπορούμε να εγγυηθούμε πως θα 
έχουν και αύριο τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. 

Σε αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει το Υπουργείο 
Ανάπτυξης:

Στηρίζουμε τις ΜμΕ αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα. Ενισχύουμε άμεσα, μέσω του 
ΤΕΜΠΜΕ τη ρευστότητα των Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων με εγγύηση 
και επιδότηση επιτοκίου για κεφάλαιο κίνησης έως του ποσού των 350.000.  
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Για την ενίσχυση των ΜμΕ υιοθετούμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις μικρές επιχειρήσεις της Ευρώπης (Small Business Act). Η 
πρωτοβουλία αυτή που δημοσιοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2008, βασίζεται σε 10 
κατευθυντήριες γραμμές με προτάσεις πολιτικών ενεργειών που πρέπει να 
αναλάβουν τόσο η Επιτροπή όσο και τα Κράτη-Μέλη και οι οποίες προβλέπουν 
μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για τη χορήγηση μιας 
δεύτερης ευκαιρίας σε περίπτωση αποτυχίας μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Με νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί μέσα στις επόμενο διάστημα απλουστεύονται οι 
διαδικασίες ίδρυσης ΕΠΕ και ΑΕ σε συνδυασμό με τη λειτουργία του Γενικού 
Εμπορικού Μητρώου και την  καθιέρωση της «μιας στάσης» για την εξυπηρέτηση 
του επιχειρηματία, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια. Ουσία θα είναι: ίδρυση 
εταιρείας αυθημερόν. 
 
Φέρνουμε άμεσα  στη Βουλή Νομοσχέδιο για την οργανωτική και λειτουργική 
τακτοποίηση υφιστάμενων Βιομηχανικών Περιοχών και θεσπίζουμε νέο ευέλικτο 
πλαίσιο για την ίδρυση Επιχειρηματικών Πάρκων, με ταυτόχρονη απλοποίηση της 
βιομηχανικής αδειοδότησης. Εδώ αξίζει να αναφέρω πως μόνο μέσα στο 2008, 
ιδρύσαμε 10 νέες βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές με χρηματοδότηση 
από τα ΠΕΠ. Παράλληλα, αναβαθμίσαμε 32 από τις 40 υφιστάμενες ΒΕΠΕ και 
χρηματοδοτήσαμε τη μετεγκατάσταση 170 επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ.

Προκηρύσσουμε άμεσα από τον ΕΟΜΜΕΧ δράσεις ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας νέων και γυναικών κατ’ ακολουθία του Γ’ΚΠΣ σε ορισμένες 
μόνο περιοχές της χώρας που πλήττονται από την ανεργία.   

Ενεργοποιούμε νέες μορφές χρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων σε συνεργασία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,  για έργα Έρευνας, 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Ενεργειακής αποδοτικότητας. Ειδικά 
για τις Νεοϊδρυόμενες Επιχειρήσεις, σχεδιάζουμε νέα δράση εγγυοδοσίας και 
επιδότησης επιτοκίου καλύπτοντας, για τα πρώτα δυο χρόνια, έως και το 100% 
του κόστους δανεισμού των επιλέξιμων επιχειρηματικών σχεδίων στους τομείς που 
προανέφερα. 

Συγκροτούμε Διυπουργική Επιτροπή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και 
αναβαθμίζουμε το ρόλο του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση των πολιτικών μας είναι το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, «Επιχειρηματικότητα – 
Ανταγωνιστικότητα» το οποίο ενεργοποιείται άμεσα, με προκήρυξη δράσεων 
ύψους 1,3 δις ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2009. 
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Στον τομέα της αγοράς, δημιουργήσαμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που συμβάλει 
αποφασιστικά στο νοικοκύρεμά της, ώστε ο καταναλωτής και ιδίως, αυτός που 
ανήκει στα ασθενέστερα οικονομικά στρώματα, να απολαμβάνει προϊόντα και 
υπηρεσίες με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και ασφάλεια σε προσιτές τιμές. 
Δημιουργούμε επίσης την «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς», η οποία θα ενισχύσει το 
ελεγκτικό έργο στην αγορά αμέσως μετά τη ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου 
που ήδη βρίσκεται στη βουλή. 

Με Υπουργική Απόφαση απαγορεύσαμε στις τράπεζες να εφαρμόζουν αθέμιτες 
πρακτικές και να χρεώνουν προμήθειες, που έχουν κριθεί καταχρηστικές με 
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Κάναμε επίσης πρόσφατα αυστηρές συστάσεις προς δύο μεγάλες Τράπεζες για να 
ανακαλέσουν τις μονομερείς τροποποιήσεις όρων στους κατόχους πιστωτικών 
καρτών.  Η μία ήδη συμμορφώθηκε. Περιμένουμε και την στάση της  άλλης. 
Έχουμε καταστήσει απόλυτα σαφές πως η μη συμμόρφωση, αυτομάτως σημαίνει 
εξάντληση της αυστηρότητας του νόμου στην επιβολή των κυρώσεων για 
καταχρηστικότητα. 

Προχωρούμε στη θεσμοθέτηση ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου που θα διέπει τη 
λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών. Ήδη ολοκληρώθηκε η συγκρότηση 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής,  στην οποία  συμμετέχουν τα συναρμόδια 
Υπουργεία Ανάπτυξης, Οικονομίας-Οικονομικών και Δικαιοσύνης.  Στόχος μας είναι 
μέχρι  τέλος του έτους να έχει οριστικοποιηθεί ένα ορθολογικό, διαφανές, 
σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιριών, το οποίο θα 
γίνει νόμος του κράτους και θα παρέχει πλήρη και αποτελεσματική προστασία σε 
όλους τους πολίτες από αθέμιτες συμπεριφορές, πρακτικές και πιέσεις. 

Και έρχομαι τώρα στον τομέα της ενέργειας. Πρώτα απ’ όλα θέλω να ξεκαθαρίσω 
για άλλη μια φορά πως στηρίζουμε τους πολίτες που το εισόδημά τους δεν επαρκεί 
για να αντιμετωπίσουν το κόστος των ενεργειακών τους αναγκών. Για αυτό και σε 
όλους τους τόνους, είπαμε: Καμιά αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το 2009. 

Ταυτόχρονα, δημιουργούμε αξιόπιστα και σταθερά θεσμικά, ρυθμιστικά και 
ελεγκτικά πλαίσια, καθώς και θεσπίζουμε αποτελεσματικούς κανόνες για την ομαλή 
λειτουργία των ενεργειακών αγορών και του ανταγωνισμού. Κανόνες διαφανείς και 
ισότιμους για όλους, που θα δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα, για την υλοποίηση 
των αναγκαίων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, όσο και για την προστασία 
του δημόσιου συμφέροντος, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.
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Σε ότι αφορά τα ενεργειακά έργα, εξειδικεύθηκαν τα μεγάλα και μικρά ενεργειακά 
έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ με πάνω από 1 δις Ευρώ. Η 
διασύνδεση των Κυκλάδων και η ζεύξη Αττικής - Εύβοιας,  η εισαγωγή Φυσικού 
Αερίου στην Κρήτη και η δημιουργία τριών νέων Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 
στη Βόρειο και τη Στερεά Ελλάδα, είναι ορισμένα μόνο από τα έργα ενίσχυσης της 
ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι επενδύσεις αυτές θα 
δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη των  τοπικών κοινωνιών και την απασχόληση.  

Στον τομέα των ΑΠΕ ολοκληρώνονται 329 νέες επενδύσεις ύψους 1,2 δις Ευρώ. Η 
αγορά των ΑΠΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω με τις νέες ρυθμίσεις μας για τα 
φωτοβολταϊκά που επιτρέπουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα πλέον όσα έργα είναι 
ώριμα τεχνικά και βιώσιμα οικονομικά. 

Σχεδιάζουμε επίσης ειδικό πρόγραμμα στήριξης των επενδύσεων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της χώρας μας. Με τον τρόπο αυτό δίνουμε 
ώθηση στη βιομηχανία δομικών προϊόντων αλλά και στην κατασκευαστική αγορά 
και εν γένει στην αγορά ακινήτων, αφού η ενεργειακή απόδοση θα καταστήσει 
ελκυστικότερα μόνον τα κτίρια που είναι αποδοτικότερα ενεργειακά. 

 Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες πρωτοβουλίες ενεργειακών διασυνδέσεων, θυμίζω:

Τη  Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Ρωσίας για την κατασκευή αγωγού 
διαμετακόμισης Φυσικού Αερίου  μέσω της ελληνικής επικράτειας που θα αποτελεί 
τμήμα του ευρύτερου ενεργειακού σχεδίου South Stream. 
 Την έναρξη λειτουργίας του ελληνοτουρκικού αγωγού και την  επέκτασή του προς 
την Ιταλία. Η ολοκλήρωση του ITGI προβλέπεται για το τέλος του 2012. 

Μεταξύ South Stream και IΤGI υπάρχει συμπληρωματικότητα και κυρίως υπάρχει 
μια αξιόπιστη βάση για την επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου στην πατρίδα 
μας με προφανή οφέλη και συμβολή στην ανάπτυξη.  

Ταυτόχρονα, καταφέραμε να μπούμε στην τελική ευθεία για την υλοποίηση ενός 
ακόμη ενεργειακού έργου μεγάλης κλίμακας, όπως ο αγωγός πετρελαίου 
Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη. Το έργο θα εξελιχθεί σε κεντρικό πυλώνα του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού της Θράκης και τα τέλη διέλευσης που θα καθοριστούν 
βάσει της Συμφωνίας Διέλευσης που θα υπογραφεί μεταξύ των εμπλεκομένων 
χωρών και της Διεθνούς Εταιρίας θα διατίθενται για την υλοποίηση αναπτυξιακών 
προγραμμάτων περιβαλλοντική αναβάθμισης του Νομού Έβρου και της ευρύτερης 
περιοχής.
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Η επάρκεια και η ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, καθώς και η διαφοροποίηση 
των ενεργειακών διόδων και πηγών ενέργειας, αποτελούν για εμάς στρατηγικό 
στόχο υψίστης σημασίας. Τον υπηρετούμε με αποφασιστικότητα και 
κατοχυρώνουμε την ελληνική θέση – κλειδί πάνω στον Παγκόσμιο Ενεργειακό 
Χάρτη. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Σας έδωσα με ένα κατ’ ανάγκη συνοπτικό τρόπο, το στίγμα των πολιτικών και των 
πρωτοβουλιών μας προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Και αυτοί δεν 
είναι άλλοι από τη βιώσιμη ανάπτυξη με αύξηση του εθνικού πλούτου και τη 
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας,  για μεγαλύτερη 
κοινωνική συνοχή και ίσες ευκαιρίες για όλους τους πολίτες.

Επιδιώκουμε με το σύνολο των πολιτικών μας να συνεισφέρουμε αποφασιστικά 
στο να καλύψει  η ελληνική οικονομία κρίσιμες ανάγκες της όπως:

Να  επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα μέσα από την ενίσχυση του παραγωγικού 
της δυναμικού και αναβάθμιση των τομέων και κλάδων της προς υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία, 

Να αυξήσει την εξωστρέφεια της και να διευρύνει το μερίδιό της στο παγκόσμιο 
εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, 

Να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις στον ενεργειακό τομέα, 

Να διαθέτει ένα σύστημα προώθησης της καινοτομίας και αξιοποίησης των 
ανθρώπινων πόρων ικανό να προσαρμόζει τις παραγόμενες καινοτομίες στις 
ανάγκες της αγοράς. 

Ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο εξαντλούμε κάθε περιθώριο ώστε όχι μόνο να 
σταθούμε στο πλάι της κοινωνίας, αλλά και να βρισκόμαστε ένα βήμα πιο 
μπροστά. Να προλαβαίνουμε ανάγκες και να ανταποκρινόμαστε με τη μέγιστη 
δυνατή κοινωνική ευαισθησία. Καθημερινή έγνοια μας είναι αυτή την ώρα να 
βοηθήσουμε όσο και όπως μπορούμε κάθε ελληνικό σπίτι, κάθε ελληνική 
επιχείρηση, να αντέξει στους κραδασμούς της κρίσης και τελικά οι επιπτώσεις να 
είναι αμελητέες για την πατρίδα μας. 

Τα θετικά αποτελέσματα που έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα μας βεβαιώνουν για 
την ορθότητα των επιλογών μας και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε το ίδιο 
εντατικά τις προσπάθειές μας προς όφελος της χώρας και των πολιτών. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 
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