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20/12/2016 

Σχέδιο Ομιλίας για ΣΕΒΕ 

 

1. Συγκυρία/Οικονομική πολιτική 

 

- Η ελληνική οικονομία εισέρχεται από μια φάση σταθεροποίησης 

σε μια φάση ανάκαμψης. Το πιστοποιούν οι οικονομικοί δείκτες. 

- Δεν αρκεί όμως για το ξεπέρασμα της κρίσης. Κρίση δομική, ενός 

στρεβλού παραγωγικού μοντέλου. 

- Απαιτούνται εκείνες οι ωθήσεις που θα επιταχύνουν την 

ανάκαμψη και θα τη στρέφουν προς ένα νέο πρότυπο δίκαιης και 

βιώσιμης ανάπτυξης. Δίκαιης: που τα οφέλη της να διαχέονται 

στην κοινωνία. Βιώσιμης: οικονομικά και περιβαλλοντικά. 

- Για αυτές μας τις προσπάθειες προπάντων θα μιλήσω. Τις 

προσπάθειες να αξιοποιήσουμε συντονισμένα και με τον 

βέλτιστο δυνατό τρόπο όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 

μπορούν να δώσουν τις αναγκαίες ωθήσεις. 

- Κρίσιμες για τις προοπτικές της οικονομίας θα είναι ωστόσο και οι 

ευρύτερες πολιτικές/οικονομικές εξελίξεις (κλείσιμο δεύτερης 

αξιολόγησης, ένταξη των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα 

ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, διευθέτηση δημόσιου χρέους). 

 

2. Αλλάζουμε το παραγωγικό μοντέλο 

 

- Θέτουμε τέσσερις προτεραιότητες: 

 Συνέργειες και συνεργασίες 

 Εξωστρέφεια 

 Καινοτομία 
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 Γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

- Συνέργειες: Επιδιώκουμε να στηρίξουμε ευρύτερες συνεργασίες 

και συνέργειες κλάδων και επιχειρήσεων, δημιουργώντας 

αλυσίδες αξίας, πέρα από τη στήριξη συγκεκριμένων κλάδων και 

τομέων προτεραιότητας. 

- Εξωστρέφεια: Επιδιώκουμε να βασίσουμε την ανασυγκρότηση 

της ελληνικής οικονομίας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

χώρας. Ώστε να βελτιώσουμε τη θέση της στον διεθνή 

καταμερισμό της εργασίας. Να ενισχύσουμε τον εξαγωγικό 

προσανατολισμό. Οχτώ τομείς προτεραιότητας με συγκριτικά 

πλεονεκτήματα: (1) αγροδιατροφή, (2) υγεία και φάρμακα, (3) 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, (4) ενέργεια, (5) 

περιβάλλον, (6) μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, (7) υλικά 

κατασκευών, (8) πολιτισμός [συν (9) τουρισμός]. 

- Καινοτομία: Έμφαση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 

προστιθέμενης αξίας. Στόχος μια οικονομία έντασης γνώσης και 

τεχνολογίας, όχι φτηνού εργατικού δυναμικού. Το πραγματικό 

πρόβλημα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας είναι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην έρευνα και 

την τεχνολογία. 

- Ανθρώπινο δυναμικό: Η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας δεν 

μπορεί παρά να στηριχτεί στην αναβάθμιση της εργασίας και την 

ανάσχεση της τάσης φυγής των υψηλά καταρτισμένων νέων 

ανθρώπων. 

- Συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας το υψηλά καταρτισμένο 

ανθρώπινο δυναμικό: οι νέοι επιστήμονες και μηχανικοί.  
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Πώς λοιπόν αξιοποιούμε πλέον τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά 

εργαλεία; Τι διαφορετικό κάνουμε σε σχέση με το παρελθόν; 

3. ΕΣΠΑ 

 

- Το ΕΣΠΑ είναι ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο για τη 

χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Η απορρόφηση-ρεκόρ 

που πετύχαμε το 2015 για το ΕΣΠΑ 2007-2013 – μετά την 

εξυγίανση των προγραμμάτων – «κράτησε» την οικονομία τη 

δύσκολη αυτή χρονιά. Πρώτοι στην ΕΕ στην απορρόφηση του 

ΕΣΠΑ 2007-2013. Πρώτοι ενεργοποιήσαμε και το νέο ΕΣΠΑ 

(2014-2020).   

- Θέσαμε εξαρχής ως κεντρικό μας στόχο το άνοιγμα του ΕΣΠΑ 

στην κοινωνία!  

- Κατοχυρώνουμε τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα: με την ανώνυμη 

και αδιάβλητη αξιολόγηση των προτάσεων, τη διάχυση της 

πληροφόρησης για όλα τα προγράμματα, την ανοιχτή πρόσβαση 

στα δεδομένα του συστήματος.  

- Σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 

δημιουργήσαμε έναν ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό 

(escrow account), ο οποίος επιτρέπει την εκταμίευση πόρων χωρίς 

να απαιτείται η καταβολή εγγυητικής επιστολής. Αυτή η 

υποχρέωση απέτρεπε πάρα πολλούς ενδιαφερόμενους από το να 

υποβάλουν προτάσεις. Άνοιγμα σε περισσότερους δικαιούχους. 

Σημαντική διευκόλυνση ρευστότητας για μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Υπογράφτηκε χθες, κατ’ υλοποίηση της δέσμευσής 

μας. 

- Έχει ήδη ενεργοποιηθεί πάνω από το 50% του νέου ΕΣΠΑ 

(προσκλήσεις ύψους 9 δις ευρώ). Έχουν ανασχεδιαστεί οι δράσεις 

επιχειρηματικότητας με βάση τις κεντρικές κατευθύνσεις που 
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θέτουμε: ενίσχυση των συνεργασιών, της έρευνας και καινοτομίας, 

της εξωστρέφειας, στήριξη των νέων επιστημόνων. 

- Στον αναπτυξιακό σχεδιασμό περιλαμβάνονται εκτός των δράσεων 

για την επιχειρηματικότητα, και δράσεις που αφορούν την 

κοινωνική πολιτική, την περιβαλλοντική πολιτική και τις 

υποδομές. 

 

4. Αναπτυξιακός νόμος 

 

- Ο νέος αναπτυξιακός νόμος καινοτόμος ως προς τα μέσα 

χρηματοδότησης. 

- Ενιαίος σχεδιασμός - Συμπληρωματικότητα χρηματοδοτικών 

εργαλείων (ίδιοι τομείς προτεραιότητας με ΕΣΠΑ: προπάντων 

Τεχνολογία Πληροφορικής/Επικοινωνιών και Αγροδιατροφή). 

- Σε αντίθεση με τους προηγούμενους αναπτυξιακούς (μερίδα του 

λέοντος σε λίγα σχέδια, κατά κανόνα χαμηλής τεχνολογίας), τώρα 

έμφαση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, σε 

καινοτομία/εξωστρέφεια, σε συνέργειες/δικτυώσεις. 

- Για μεγάλες επενδύσεις: σταθερό φορολογικό πλαίσιο. 

Ενισχύσεις μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

- Αντιμετώπιση παθογενειών του παρελθόντος – παρατάσεις – 

ενίσχυση επενδύσεων προηγούμενων αναπτυξιακών. 

- Έχουν ενεργοποιηθεί τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα (τα πιο 

βασικά, θα πάρουν το μεγαλύτερο μέρος) και συναντούν μεγάλο 

ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις: 

 Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού 

 Γενική επιχειρηματικότητα 

 Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ 

 Ενισχύσεις καινοτομικού χαρακτήρα για ΜΜΕ 
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5. Νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία και χρηματοδοτικά 

πλαίσια 

 

- Ζητούμενο η προσέλκυση νέων πόρων προκειμένου να 

αναστρέψουμε την κρίση αποεπένδυσης στην ελληνική οικονομία. 

- Αδυναμία τραπεζικού δανεισμού, αποκλεισμός από παραδοσιακό 

τραπεζικό σύστημα. Ανάγκη για νέα εργαλεία, νέους πόρους. 

Παράλληλο χρηματοδοτικό σύστημα, που να δίνει ευκαιρίες σε 

μια νέα κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.  

- Διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανοικοδόμηση και την 

Ανάπτυξη, και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, 

σε συνεργασία με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τη δημιουργία 

νέων αναπτυξιακών εργαλείων. 

- Πριν δύο εβδομάδες ενεργοποιήθηκαν: (α) το νέο Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας, (β) το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ». 

Μεθαύριο Πέμπτη υπογράφεται η συμφωνία και ενεργοποιείται (γ) 

το νέο αναπτυξιακό Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Συμμετοχών/ 

Equity Fund of Funds). Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 θα 

ξεκινήσουν ακόμη: (δ) το νέο Ταμείο Υποδομών και (ε) το νέο 

Ταμείο Μικροπιστώσεων.  

- Προχωρούμε λοιπόν στη δημιουργία ενός αναπτυξιακού Ταμείου 

Συμμετοχών (Fund of Funds). Τη διαχείριση θα αναλάβει το 

Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF). Σημαντικό ρόλο θα έχει 

ωστόσο ο νέος δημόσιος αναπτυξιακός φορέας (που θα προκύψει 

από την αναβάθμιση των ΕΤΕΑΝ/ΤΑΝΕΟ). Το Ταμείο θα 

συγκεντρώνει επενδυτικά κεφάλαια από δημόσιους πόρους, το 
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EIF, άλλες επενδυτικές τράπεζες, εξειδικευμένα ιδιωτικά funds. 

Θα ξεκινήσει με 260 εκατ. € συγχρηματοδοτούμενους πόρους. 

Από τα επιμέρους υποταμεία θα μπορούν μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή 

σύγχρονων εργαλείων (συμμετοχή στη μετοχική σύνθεση: equity 

capital, venture capital), ενώ θα παρέχονται και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες για επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε φάση 

της ζωής τους, είτε στο αρχικό στάδιο είτε στο στάδιο ανάπτυξής 

τους. Θα ενισχύονται κάθε είδους επιχειρήσεις, με προτεραιότητα 

στους οχτώ στρατηγικούς τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα των 

νέων τεχνολογιών και της έρευνας. 

- Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), με αρχικό 

κεφάλαιο 400 εκατ. € συγχρηματοδοτούμενους πόρους, αφορά 

προϊόντα δανειακά και εγγυοδοσίας. 

- Από το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα διατεθούν 

συνολικά πόροι 248 εκατ. €, με τη μορφή επιχορηγήσεων καθώς 

και ενός Ταμείου συγχρηματοδότησης (68 εκατ. €). 

- Συνολικά 1 δισ. ευρώ για την πραγματική οικονομία από τα 

τρία εργαλεία του 2016 συν άλλο 1 δισ. από τη μόχλευση που 

θα επιτευχθεί.   

- Το  νέο Ταμείο Υποδομών, που θα αποτελέσει τη συνέχεια του 

JESSICA, θα κινηθεί στους άξονες (α) του περιβάλλοντος, (β) της 

ενέργειας, (γ) της αστικής ανάπτυξης, με παρεμβάσεις ενδεικτικά 

για την ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών/τεχνολογικών πάρκων, καθώς και 

τουριστικών/λιμενικών υποδομών.  

- Το Ταμείο Μικροπιστώσεων θα δώσει βάρος, μεταξύ άλλων, στη 

στήριξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. 
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- Συστήθηκε το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛΙΔΕΚ). Με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ (60 

εκατ. €) και την ΕΤΕπ (άλλα 180 εκατ. €), συνολικά δηλαδή 240 

εκατ. € για την τριετία 2016-2018, θα δώσει σημαντική ώθηση 

στην έρευνα και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.  

- Έχουμε ξεκινήσει την αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ. Η 

Ελλάδα είναι έκτη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, και πρώτη μετά τις 

πέντε μεγάλες οικονομίες της Ένωσης, ως προς την απορρόφηση 

των πόρων. Έχουν ήδη υπογραφεί συμφωνίες ύψους 900 εκατ. 

ευρώ (2,36 δισ. ευρώ με τη μόχλευση των πόρων) για έργα 

υποδομής αλλά και για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Σύντομα θα ολοκληρωθούν ακόμη περισσότερες 

συμφωνίες.  

- Ακόμη, μέσω του απευθείας δανεισμού της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έχουν διασφαλιστεί 1,4 δισ. 

ευρώ, με τα οποία σε συνδυασμό με πόρους του ΕΣΠΑ θα 

υλοποιηθούν τρία σημαντικά έργα: (α) η νέα γραμμή 4 του 

Μετρό της Αθήνας, (β) η ενεργειακή διασύνδεση Κρήτης-

Πελοποννήσου μέσω υποβρύχιου καλωδίου, (γ) η επέκταση του 

δικτύου φυσικού αερίου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας. 

- Επιδιώκουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι σε 

προχωρημένο στάδιο 11 συνολικά επενδύσεις (ύψους 1,1 δισ. €) 

που έχουν υποβληθεί στο Enterprise Greece εκ των οποίων δύο 

βιομηχανίες. Αλλάζει το κλίμα. Εμπιστοσύνη στις προοπτικές της 

ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα στο ανθρώπινο δυναμικό της. 

- Μεγάλη σημασία αποδίδουμε και στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ: 

Αυξάνουμε κάθε χρόνο σταδιακά τους πόρους (1 δισ. ’17-’18, 

1,25 δισ. ’19-’20). Στόχος η υλοποίηση περισσότερων έργων σε 
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περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (που δεν θα ήταν επιλέξιμα στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα). Καθιερώνουμε κι εδώ, σε ό,τι αφορά 

τη διαχείριση, διαφανείς μηχανισμούς ελέγχου. 

 

6. Νομοθετικά 

 

- Επιχειρούμε να διαμορφώσουμε ένα απλό και διάφανο 

επιχειρηματικό περιβάλλον, με σαφείς και σταθερούς κανόνες σε 

όλα τα πεδία: της φορολογίας, της αδειοδότησης, της χωροταξίας, 

της χρηματοδότησης. 

- Ψηφίστηκαν οι νόμοι για την απλοποίηση των διαδικασιών 

σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων και τη μείωση της 

γραφειοκρατίας. 

- Θα ακολουθήσει σύντομα νομοσχέδιο που θα εξειδικεύει τις 

διαδικασίες ουσιαστικών ελέγχων και εποπτείας της αγοράς. 

 

7. Κλείσιμο 

 

- Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη δημόσια διαβούλευση για τις 

δράσεις του ΕΣΠΑ, για τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά 

εργαλεία που προωθούμε, για όλες εν γένει τις πρωτοβουλίες 

μας. Ο Σύνδεσμός σας κατέθεσε συγκροτημένες προτάσεις για 

το ΕΣΠΑ, όπως και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 

Ελλάδος.  

- Αυτήν ακριβώς τη συμμετοχή θέλουμε από τους κοινωνικούς 

και επιχειρηματικούς φορείς. Η ανάπτυξη είναι υπόθεση και 

των παραγωγικών φορέων, όχι μόνο του δικού μας σχεδιασμού. 

 


