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Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2008 

Ο  Υπουργός  Ανάπτυξης  κ.  Χρήστος  Φώλιας συμμετείχε  σήμερα  Τρίτη  16 

Δεκεμβρίου  2008  σε  ανοιχτή  συζήτηση  με  θέμα  «η  διεθνής  χρηματοπιστωτική 

κρίση και οι επιπτώσεις της στην πραγματική οικονομία και τις επιχειρήσεις» που 

διοργάνωσε ο ΣΕΛΠΕ με τη συνεργασία του ΕΒΕΑ.  

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Υπουργός Ανάπτυξης τόνισε τα εξής: 

«Θέλω ευθύς εξ αρχής να τονίσω πόσο μεγάλη αξία έχει η ψυχολογία στην αγορά 

και  στην  οικονομία.  Οι  υπερβολές,  ο  πανικός,  η  συστηματική  καλλιέργεια  του 

φόβου,  η  συνεχής  μεμψιμοιρία  μόνο  ζημιές  φέρνουν.  Και  επ’  αυτού,  θέλω  να 

επισημάνω  πως  όσοι  αρέσκονται  το  τελευταίο  διάστημα  να  παριστάνουν  τις 

Κασσάνδρες  διακινώντας  σενάρια  καταστροφής  και  τρόμου,  οφείλουν  να 

αναλογιστούν  και  τις  πελώριες  ευθύνες  τους  έναντι  της  οικονομίας  και  της 

κοινωνίας. Είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι ζούμε την εντονότερη οικονομική 

κρίση που έχει γνωρίσει ο κόσμος τα τελευταία 80 χρόνια. Είναι επίσης αλήθεια ότι 

η κρίση έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλες τις οικονομίες. Από το σημείο όμως 

του  να  αναγνωρίζεις  τις  δυσκολίες  μέχρι  του  να  διαμορφώνονται  φοβικά 

σύνδρομα,  η  απόσταση  είναι  πάρα  πολύ  μεγάλη.  Απόσταση  που  δυστυχώς 

καλύπτεται  πότε  με  ψιθύρους,  πότε  με  κραυγές,  πότε  με  σπέκουλα,  πότε  με 

κινήσεις  πολιτικής  κερδοσκοπίας  στο  «χρηματιστήριο»  των  τηλεοπτικών 

εντυπώσεων.  
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Για αυτό και έχει πολύ μεγάλη αξία ο διάλογος, η ειλικρίνεια, η υπευθυνότητα και η 

σοβαρότητα  ώστε  να  αποδίδουμε  στις  περιστάσεις  τις  πραγματικές  τους 

διαστάσεις  και  να  μην  κατασκευάζουμε  «χάρτινες  τίγρεις»  για  να  τις 

κατατροπώσουμε  στη  συνέχεια  με  ανεύθυνη  υποσχεσιολογία  και  πολιτικάντικη 

παροχολογία.  

Μπορώ όμως να  σας διαβεβαιώσω ότι  στο Υπουργείο  Ανάπτυξης δουλεύουμε 

εντατικά, οπλισμένοι με ρεαλισμό και ευαισθησία. Αντιμετωπίζουμε την κρίση με 

συγκροτημένες δράσεις και ολοκληρωμένες πολιτικές. 

Σχεδιάσαμε το νέο  Πρόγραμμα του Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕΜΠΜΕ),  το  οποίο 

εγγυάται δάνεια για κεφάλαια κίνησης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 

του ποσού των 350.000 ευρώ, με τριετή διάρκεια και με επιδότηση του συνολικού 

επιτοκίου.  Στην  ουσία  πρόκειται  για  άτοκα  δάνεια  τα  οποία  θα  ενισχύσουν  τη 

ρευστότητα των επιχειρήσεων που απασχολούν έως και 49 άτομα. Το Πρόγραμμα 

αφορά το  98% των ελληνικών  επιχειρήσεων που δίνουν  δουλειά  σε  1.250.000 

εργαζόμενους. Το Πρόγραμμα ήδη ξεκίνησε να τρέχει από χθες και προχωράμε με 

απλουστευμένες  διαδικασίες,  χωρίς  απώλειες  χρόνου  και  χρήματος,  με  τη 

συνεργασία του συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας και με στόχο να 

εξυπηρετηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Επιπλέον,  για  την  περαιτέρω  στήριξη  των  επιχειρήσεων,  δημιουργούμε  νέες 

υποδομές και ενεργοποιούμε εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους δράσεις 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και  Επιχειρηματικότητα» 

(ΕΠΑΝ ΙΙ) συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δις Ευρώ. 

Επίσης,  εντός  του  Φεβρουαρίου  του  2009  θα  προκηρυχθεί  δράση  ενίσχυσης 

Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 

με  σκοπό  τον  εκσυγχρονισμό,  την  αναβάθμιση  και  τη  βελτίωση  της 

ανταγωνιστικότητάς τους, προϋπολογισμού 160 εκατομμύρια Ευρώ. 
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Στο πρώτο τρίμηνο του 2009, πρόκειται ακόμη να προκηρυχθεί Ειδικό Πρόγραμμα 

ενίσχυσης  των  κλάδων  Κλωστοϋφαντουργίας,  Ένδυσης,  Υπόδησης,  Δέρματος 

(ΚΕΥΔ), ο αρχικός προϋπολογισμός του οποίου θα ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια 

Ευρώ. 

Στις  αρχές  της  επόμενης  χρονιάς,  ο  ΕΟΜΜΕΧ  θα  προκηρύξει  νέες  δράσεις 

ενίσχυσης  της  επιχειρηματικότητας  νέων  και  γυναικών,  ο  προϋπολογισμός  των 

οποίων  θα  είναι  σημαντικά  αυξημένος  από  τον  αντίστοιχο  του  Γ’  ΚΠΣ και  θα 

ανέρχεται αρχικά στα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Η πραγματική οικονομία έχει ανάγκη από πραγματικές δράσεις και όχι από λόγια 

του αέρα. Τα λόγια είναι εύκολα, ειδικά για όσους είναι «έξω από το χορό». Το 

δύσκολο είναι να δώσεις άμεσες, πειστικές,  αποτελεσματικές και κοστολογημένες 

απαντήσεις στον σωστό χρόνο». 

Το δικαίωμα του επιχειρείν το έχουν όλοι οι Έλληνες και πρέπει η πολιτεία να το 

εγγυάται έμπρακτα. Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας που θέλει να δοκιμάσει τις 

επιχειρηματικές  ιδέες  του  και  τις  επιχειρηματικές  δυνατότητές  του,  πρέπει  να 

βρίσκει το δρόμο ανοιχτό. 

Σε αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνουμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που εγγυάται 

την ταχύτητα και την απλούστευση. 

Ήδη  τροποποιήσαμε  το  Νόμο  3190/1955 μειώνοντας  έτσι  το  συνολικό  χρόνο  που 

απαιτείται  για την έναρξη λειτουργίας των ΕΠΕ αλλά και  το ελάχιστο κεφάλαιο που 

απαιτείται  για  την  ίδρυση  τους.  Πετύχαμε  την  απλοποίηση  των  διαδικασιών  και  τη 

μείωση του συνολικού κόστους ίδρυσης. 
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Εντός  του  Ιανουαρίου  του  2009  καταθέτουμε  στη  Βουλή  Νομοσχέδιο  για  την 

απλούστευση του θεσμικού πλαισίου σύστασης ΕΠΕ και ΑΕ. Μειώνουμε δραστικά τις 

γραφειοκρατικές  διαδικασίες  που  απαιτούνται  για  τη  σύσταση,  ελαχιστοποιούμε  το 

κόστος και διαμορφώνουμε ένα ασφαλές πλαίσιο δημοσιότητας και ελέγχου. Δίνουμε τη 

δυνατότητα  αυθημερόν  ίδρυσης  ΕΠΕ  και  ΑΕ  στα  Επιμελητήρια  της  χώρας,  σε 

συνδυασμό με τη λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

Η ποιότητα  και  η   δυναμική  για  τις  επιχειρήσεις  μας,   εξασφαλίζεται  μόνο  με 

στοχευμένες  πολιτικές  και  σαφείς  μεταρρυθμιστικές  προσπάθειες.  Για  το  λόγο 

αυτό  η  επένδυση  σε  έρευνα  και  τεχνολογία,  αποτελεί  βασικό  πυρήνα  των 

προτάσεων  της  πολιτικής  μας  και  βρίσκεται  στο  επίκεντρο  του  νέου 

Επιχειρησιακού  Προγράμματος  2007-2013  «Ανταγωνιστικότητα  & 

Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΥΠΑΝ, καθώς μπορεί να αποτελέσει το κλειδί 

της  επιτυχίας  για  να  γίνουν  οι  επιχειρήσεις  μας  πιο  ανταγωνιστικές  και 

εξωστρεφείς. 

Το ΕΠΑΝ ΙΙ  δίνει  την ευκαιρία για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων δράσεων 

προώθησης της στρατηγικής συνεργασίας και σύμπραξης ανάμεσα στην Έρευνα-

Τεχνολογία,  που  παράγεται  από  τους  φορείς  γνώσης  (Πανεπιστήμια  και 

Ερευνητικά  Κέντρα)  και  τις  Επιχειρήσεις.  Στόχος  της  σύμπραξης αυτής  είναι  η 

Καινοτομία και η Εξωστρέφεια. Η καινοτομία πρέπει να αποτελέσει  τον πυρήνα 

της νέας οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή έχουμε θέσει ως στόχο τη μετατροπή 

της γνώσης σε καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και την υποβοήθηση 

της μεταφοράς τεχνολογίας – τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις και ειδικότερα 

τις ΜμΕ.

Στο  πλαίσιο  αυτό  υποστηρίζουμε  συγκεκριμένους  θεματικούς  τομείς  στους 

οποίους  η  χώρα  διαθέτει  ή  μπορεί  να  αποκτήσει  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα. 

Τομείς,  όπως  η  Ενέργεια  και  οι  Ανανεώσιμες  Πηγές,  η  Μικροηλεκτρονική,  οι 

Τεχνολογίες Πολιτισμού, η Βιοτεχνολογία. 
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Δίνουμε κίνητρα για τη δημιουργία τοπικών κέντρων σχεδίασης και αριστείας, για 

τη  δημιουργία  νέων  επιχειρήσεων  που  έχουν  αντικείμενο  συγκεκριμένες 

τεχνολογικά καινοτομικές περιοχές. 

Προωθούμε  τη  δημιουργία  Οικοσυστημάτων  Καινοτομίας,  όπως  τα  θεματικά 

τεχνολογικά  Clusters  και  φυσικά  οι  Πόλοι  Καινοτομίας,  με  τη  συμμετοχή  του 

ερευνητικού  και  βιομηχανικού  ιστού  της  Χώρας.  Επιχειρήσεις,  Ανώτατα  και 

Ανώτερα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα,  Ερευνητικά  Κέντρα,  Τεχνοβλαστοί  και 

Επιμελητήρια.

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της στη συνολική διεθνή κατάταξη της 

επιχειρηματικής  ανταγωνιστικότητας,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  ετήσια  στην 

Έκθεση Doing  Business  της  Παγκόσμιας  Τράπεζας.  Συγκεκριμένα,  για  το  έτος 

2009 η χώρα μας ανεβαίνει δέκα θέσεις. Η βελτίωση της θέσης μας αποδεικνύει τη 

δέσμευση της κυβέρνησης στις μεταρρυθμίσεις και την αποτελεσματικότητα στις 

προσπάθειές της για να βελτιωθεί το επιχειρηματικό κλίμα. 

Θέλω επίσης  να  σημειώσω τις  μεγάλες  ευκαιρίες  που  δημιουργούνται  στην  αγορά 

ενέργειας και στην «πράσινη επιχειρηματικότητα». 

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.  
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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 κτηρίων 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 κτήρια που είναι αποδοτικότερα ενεργειακά».

O Υπουργός  Ανάπτυξης  κ.  Χρήστος  Φώλιας αναφορικά  με  την  παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση και τη θέση της χώρας μας δήλωσε ότι, «η Ελλάδα δεν 

ζει ξέχωρα από τον υπόλοιπο κόσμο. Αναπόφευκτα οι  επιπτώσεις φτάνουν και 

στη χώρα μας.  Για την αντιμετώπισή τους δεν υπάρχουν ούτε εύκολες συνταγές, 

ούτε εύκολες λύσεις. Απαιτείται υπευθυνότητα από όλους. 

Σε μια δύσκολη συγκυρία οφείλουμε να συγκρατήσουμε τις απαιτήσεις μας και να 

μην διακινδυνεύσουμε το μέλλον μας.  Να βάλουμε το συλλογικό όφελος πάνω 

από τους  επιμέρους  εγωισμούς.  Η ελληνική  οικονομία  έχει  δείξει  ήδη  μεγάλες 

αντοχές. Με ενότητα, ομοψυχία και σοβαρότητα μπορούμε να μετατρέψουμε τη 

διεθνή κρίση σε εθνική ευκαιρία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να παλέψουμε 

όλοι».  
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