Οµιλία Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ήταν οµιλητής στην Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος. Ξεκινώντας την
παρέµβασή του, υπενθύµισε τα τρία βασικά σηµεία της συµφωνίας µε τους δανειστές,
δηλαδή τη σταθεροποίηση των δηµοσίων οικονοµικών, του τραπεζικού συστήµατος και
τις διαρθρωτικές αλλαγές. Χαρακτήρισε κοµβικής σηµασίας την ολοκλήρωση της πρώτης
αξιολόγησης, καθώς περιελάµβανε το σύνολο των βηµάτων που απαιτούνται για τα δύο
πρώτα σηµεία της συµφωνίας. Για τη συνέχεια, βασικό ζητούµενο είναι η επιστροφή της
οικονοµίας σε τροχιά ανάπτυξης. Στη βάση αυτή ο Υπουργός περιέγραψε τρία διλλήµατα:
Το πρώτο αφορά το περιεχόµενο της ανάπτυξης που επιθυµούµε και την ενδεδειγµένη
στρατηγική για να την πετύχουµε. Χαρακτήρισε αποτυχηµένη τη στρατηγική που
βασίζεται στους χαµηλούς µισθούς και πρότεινε να στηριχθούµε στην αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, στην κατεύθυνση ενίσχυσης δραστηριοτήτων υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Το δεύτερο έχει να κάνει µε το αν η ανάπτυξη θα στραφεί σε εξωστρεφείς δραστηριότητες
ή θα συνεχίσει να στηρίζεται στην εγχώρια κατανάλωση. Υποστήριξε ότι η έξοδος από
την κρίση θα πρέπει να στηριχθεί σε εξωστρεφείς δραστηριότητες, που θα αναπτυχθούν
δίπλα σε παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως η ναυτιλία και ο τουρισµός.
Το τρίτο δίλληµα αφορά το ίδιο το κράτος και το αν θα παίξει ενεργό ρόλο στην
αναπτυξιακή διαδικασία. Τάχθηκε υπέρ της δηµιουργίας ενός κράτους ικανού να
επιτελέσει το ρόλο του αρωγού της παραγωγικής ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονοµίας, µε την ελάχιστη δυνατή γραφειοκρατία.
Στη συνέχεια ο Υπουργός ανέφερε έξι πρωτοβουλίες µέσω των οποίων η κυβέρνηση
επιδιώκει να χρηµατοδοτηθεί ένας κύκλος επενδύσεων στην οικονοµία από τον ιδιωτικό
τοµέα:
Νέος Αναπτυξιακός Νόµος. Έχει πέντε σηµαντικές διαφορές από τους προηγούµενους:
είναι στοχευµένος στην προώθηση της καινοτοµίας και τη στήριξη των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, εισάγει νέα χρηµατοδοτικά
εργαλεία πέρα από τα παραδοσιακά, ενθαρρύνει τις συνεργασίες µεταξύ επιχειρήσεων
και τέλος, προσφέρει σταθερό φορολογικό καθεστώς στις µεγάλες επενδύσεις.
Παράλληλα, οι µεταβατικές διατάξεις του νέου Νόµου επιχειρούν να αντιµετωπίσουν τα
συσσωρευµένα προβλήµατα από τους προηγούµενους Αναπτυξιακούς, ξεκαθαρίζοντας

ποιες επενδύσεις µπορούν να προχωρήσουν, βρίσκοντας πόρους για τη χρηµατοδότησή
τους και επιταχύνοντας τη διαδικασία αξιολόγησης.
Προγράµµατα ΕΣΠΑ 2014-20. Ήδη έχουν παρουσιαστεί τα πρώτα προγράµµατα
στήριξης της επιχειρηµατικότητας και µέχρι το τέλος του έτους αναµένεται να υπάρξει
«ένεση» 8 δισ. ευρώ στην οικονοµία, εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ αφορούν
συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα 750 εκατ. ευρώ το εθνικό σκέλος του Π∆Ε και τα
υπόλοιπα 1,25 δισ. ευρώ άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Ζητούµενο είναι να
ολοκληρωθούν τα έργα σε εκκρεµότητα, να τονωθεί η ρευστότητα της οικονοµίας και να
στηριχθεί η νεανική επιχειρηµατικότητα και η καινοτοµία.
Σχέδιο Γιούνκερ. Έχουν ενταχθεί 42 έργα συνολικού προϋπολογισµού 5,6 δισ. ευρώ, για
τα οποία αναζητείται χρηµατοδότηση από τον ιδιωτικό τοµέα.
Χρηµατοδοτική διπλωµατία. Ήδη µια σειρά διεθνών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων (EIB,
EBRD, IFC) έχουν ξεκινήσει ή εντείνουν τη δραστηριοποίησή τους στην ελληνική
οικονοµία.
Τραπεζικό σύστηµα. Ζητούµενο είναι να το παραδοσιακό τραπεζικό σύστηµα να
ανακτήσει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτεί οµαλά τις οικονοµικές δραστηριότητες. Με την
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα αποκατασταθεί η οµαλή πρόσβαση των
τραπεζών στη χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ, που συνεπάγεται επιστροφή του waiver,
µείωση του haircut των ελληνικών ενεχύρων και ένταξη στο πρόγραµµα αγοράς
οµολόγων. Παράλληλα έχει διαµορφωθεί το πλαίσιο για την εξυγίανση των τραπεζικών
χαρτοφυλακίων και την αντιµετώπηση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων.
Επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η κυβέρνηση προχωρά στην απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και στον περιορισµό της γραφειοκρατίας και εντός του
µήνα θα ολοκληρωθούν σχετικές µελέτες που διενεργούνται σε συνεργασία µε την
Παγκόσµια Τράπεζα. Προωθείται, επίσης, η δηµιουργία ενός συστήµατος εξυπηρέτησης
των επιχειρήσεων, αντίστοιχου των ΚΕΠ. Τέλος, έχει ολοκληρωθεί και εντός του
επόµενου µήνα θα έρθει στη Βουλή νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία ενός ενιαίου
συστήµατος για τις δηµόσιες προµήθειες και συµβάσεις, που εδράζεται στην νέα
τεχνολογία και σε ηλεκτρονικά µέσα διαχείρισης.
Ο Υπουργός ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του, επαναλαµβάνοντας ότι το κλείσιµο της
πρώτης

αξιολόγησης

διαµορφώνει

συνθήκες

οικονοµικής

σταθερότητας

σε

µεσοπρόθεσµη βάση, κάτι που σε συνδυασµό µε την πολιτική σταθερότητα αποτελεί
κατάλληλο περιβάλλον για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάκαµψη της
οικονοµίας. Κατέληξε υποστηρίζοντας ότι πλέον η οικονοµία γυρίζει σελίδα.

