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Φίλες και φίλοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτό το φόρουμ που
καταπιάνεται με το πλέον ζωτικό θέμα αυτής της περιόδου, αυτό της
χρηματοδότησης των επενδύσεων σε μία περίοδο όπου παρατηρείται σε
παγκόσμιο επίπεδο μία αποκλιμάκωση των επενδυτικών πρωτοβουλιών. Πριν
εστιάσω στις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που η παρούσα κυβέρνηση έχει
λάβει στην κατεύθυνση της αναπτυξιακής επανεκκίνησης της ελληνικής
οικονομίας, θα ήθελα να σταθώ στην προσπάθεια που καταβάλουμε όλοι μας
για να επιτύχουμε έναν διπλό στόχο που περιλαμβάνει:
Πρώτον τη σταθεροποίηση της οικονομίας και
Δεύτερον τη μετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.
1. Σε ότι αφορά τον πρώτο στόχο, η κυβέρνηση με συνέπεια έχει εφαρμόσει
έναν οδικό χάρτη από τον Ιούνιο και ύστερα που περιλαμβάνει τέσσερα
σημεία:
Το πρώτο κομβικό σημείο ήταν η εξειδίκευση της Συμφωνίας του Ιουλίου αυτό έγινε τον Αύγουστο.
Το

δεύτερο

κομβικό

σημείο

ήταν

η

ολοκλήρωση

των

δύο

κύριων

διαπραγματεύσεων των 48 σημείων των προαπαιτούμενων, από τα οποία
εκπορευόταν και η πρώτη σημαντική εισφορά πόρων στην Ελληνική
οικονομία με βάση τη Συμφωνία που επετεύχθη.
Το τρίτο κομβικό σημείο είναι η επικείμενη συμφωνία, για την πρώτη
αξιολόγηση, η οποία και φιλοδοξούμε ότι θα ολοκληρωθεί σύντομα,.
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Το τέταρτο σημείο είναι η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, παίρνοντας ως
δεδομένο ότι με βάση τη Συμφωνία του Ιουλίου το πρόβλημα του Ελληνικού
δημόσιου χρέους για τη περίοδο 2015-22 είχε μια θετική εξέλιξη. Υπενθυμίζω
ότι με βάση τις παλιές συμφωνίες που υπήρχαν, η Ελλάδα καλείτο να
πληρώσει από το 2015-22 περίπου 80 δισ. ευρώ στην εξυπηρέτηση του
χρέους. Εξωπραγματικό μέγεθος, γιατί απαιτούνται τεράστια δημοσιονομικά
πλεονάσματα και φανταστικά έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις. Με τη νέα
Συμφωνία, αυτά τα 80 δισ. ευρώ μετατράπηκαν σε μακροχρόνιο χρέος
διάρκειας 30 ετών. Πρόκειται για ένα σημαντικό swap ανάμεσα στο
μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο χρέος, το οποίο θα θέσει βιώσιμη τη διαχείριση
του δημόσιου χρέους μέχρι το 2022. Το διακύβευμα αυτής της πρώτης
αξιολόγησης είναι η διαπραγμάτευση του χρέους μετά το 2022 και ως το
2048, το οποίο πρέπει να αποκτήσει και αυτό όρους βιωσιμότητας.
Επαναλαμβάνω αυτά είναι τα 4 κομβικά σημεία – ο οδικός χάρτης με τον
οποίο η παρούσα κυβέρνηση επιδιώκει τη σταθεροποίηση της οικονομίας και
ταυτόχρονα να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας βιώσιμης επιστροφής στην
ανάπτυξη.
Ανάπτυξη, όμως, που θα βασίζεται σε ένα νέο υπόδειγμα, και εδώ ερχόμαστε
στον δεύτερο στόχο της κυβέρνησης. Το νέο αυτό αναπτυξιακό υπόδειγμα που
προωθούμε στηρίζεται: στα μικρά και μεσαία χρήσιμα έργα. Στις παρεμβάσεις
με

έντονο

κοινωνικό

και

οικολογικό

αποτύπωμα.

Σε

μια

νέα

επιχειρηματικότητα που συνδυάζει την παραγωγή υψηλής ποιότητας και
προστιθέμενης

αξίας

προϊόντων

και

υπηρεσιών

με

μια

νέα

μορφή

επιχειρηματικής διακυβέρνησης μέσα από συνεργατικά σχήματα και μορφές
κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας.

Το υπόδειγμα αυτό έχει ως στόχους:
1) την ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
1) τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας
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2) την απασχόληση

του μορφωμένου ανθρώπινου δυναμικού και την

εξειδίκευση του ανειδίκευτου δυναμικού
3) την ενεργοποίηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών μέσα στη χώρα
4) τη βιομηχανική ανασυγκρότηση και την αναδιοργάνωση του πρωτογενούς
τομέα
5) την επίτευξη ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό στο
περιβάλλον.
Θα σταθώ τώρα σε κάποιες πρόσφατες πρωτοβουλίες που η κυβέρνηση έχει
λάβει για να ενεργοποιήσει το επενδυτικό δυναμικό.

1)

Την προηγούμενη εβδομάδα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης &
Τουρισμού έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου σχετικά με
την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης έργων και
υπηρεσιών, το οποίο μεταφέρει στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης.

Στην εν λόγω διαβούλευση καλούνται όλοι να συμμετάσχουν προκειμένου να
δημιουργηθεί ένα άρτιο και λειτουργικό νομικό πλαίσιο.
Το σχέδιο νόμου σύντομα θα ψηφιστεί και η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες
χώρες που θα ενσωματώσει τη σχετική οδηγία, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο για πρώτη φορά στην χώρα ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο για τις
συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.
Παράλληλα, θα ισχύει το νομικό πλαίσιο του Ν.3389/2005 για τις
Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με τις αναγκαίες επικαιροποιήσεις
και αναθεωρήσεις, το οποίο θα δρα συμπληρωματικά.
Μαζί και με μια δέσμη άλλων πρωτοβουλιών που θα ακολουθήσουν, η
Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στον εξορθολογισμό του
συστήματος παραγωγής έργων Παραχώρησης.
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2) Ενεργοποίηση συνεργασίας με Θεσμικούς Χρηματοδοτικούς Φορείς
(EIB, EBRD, IFC).


Η καλή συνεργασία με την EIB συνεχίζεται. Η ΕΙΒ έχει συμμετάσχει
στη χρηματοδότηση των αναδόχων των έργων ΣΔΙΤ 24 σχολικών
μονάδων

και

του

Απορριμμάτων

Ολοκληρωμένου

Περιφέρειας

Συστήματος

Δυτικής

Διαχείρισης

Μακεδονίας.

Γίνεται

συστηματική διερεύνηση της δυνητικής υποστήριξής της και σε
μελλοντικά έργα.


Ενεργοποιήθηκε η συνεργασία με την EBRD. Το Μάιο του 2015
υπογράφηκε συμφωνία για τη δραστηριοποίηση της Τράπεζας στην
Ελλάδα με ένα σημαντικό ετήσιο ποσό μέχρι το 2020. Η Τράπεζα
εδώ και έξι μήνες έχει επενδύσει περίπου 300 εκατ. ευρώ τόσο στον
τραπεζικό τομέα, συμμετέχοντας στην ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, αλλά και στην ενίσχυση της χρηματοδότησης του
ιδιωτικού τομέα. Η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο την ενθάρρυνση των
ξένων και εγχώριων επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών καθώς
και την εμβάθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Η EBRD είναι
πολύ θετική στην ευρύτερη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων
στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και έργων ΣΔΙΤ, όπως ενδεικτικά έργων
ηλεκτροφωτισμού πόλεων.



Παράλληλα, ενεργοποιείται και η συνεργασία με IFC στην ίδια
λογική,

με

στόχο

την

ενεργοποίηση

της

χρηματοδότησης

επενδύσεων.
Επομένως, σε

μια δύσκολη περίοδο,

έχουμε επιτύχει

την πλήρη

ενεργοποίηση των θεσμικών χρηματοδοτικών φορέων, οι οποίοι θα
χρηματοδοτήσουν επενδύσεις από κοινού με το τραπεζικό σύστημα και τα
ιδιωτικά κεφάλαια.
3) Σχέδιο Juncker.
Τα δύο Υπουργεία (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού) έχουν αποστείλει επιστολή σε φορείς (δημοσίου
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και θεσμικούς ιδιωτικούς) ώστε να υποβάλουν λίστα δυνητικών έργων και
δράσεων, ώστε μέχρι τέλος Μαρτίου να αναδειχθεί ένα πρώτος κατάλογος
περίπου 25 έργων τα οποία άμεσα θα αναρτηθούν στην Ευρωπαϊκή
Διαδικτυακή Πύλη Επενδυτικών Έργων.
Ήδη, λαμβάνονται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προτάσεις, τόσο για ιδιωτικά
όσο και για δημόσια (ΣΔΙΤ /παραχωρήσεις) έργα, σε βάση αμοιβαίου
οφέλους και κοινωνικής αποδοχής. Επομένως, είναι ενθαρρυντικό ότι η
αγορά ανταποκρίνεται, ώστε, σε συνεργασία και με τη νέα ομάδα της ΕΤΕπ
που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, να προχωρήσουμε σε νέα έργα
υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία έχουν ένα ξεκάθαρο αναπτυξιακό
όφελος και τα οποία να ανταποκρίνονται σε κοινωνικές ανάγκες υψηλής
προτεραιότητας.

4) Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Το επόμενο διάστημα θα ενεργοποιηθούν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήδη σχεδιάζουμε το
JESSICA 2, το οποίο, αξιοποιώντας την προηγούμενη εμπειρία και
διευρύνοντας τους τομείς τους οποίους θα αφορά, σε συνεργασία με την
ΕΤΕπ, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και κατάλληλο εργαλείο μόχλευσης
ιδιωτικών πόρων μέσω ανακυκλούμενων επιστρεπτέων δανείων, τα οποία θα
ενισχύσουν μικρά και μεσαία έργα τοπικής επιχειρηματικότητας και
ανάπτυξης.
Κλείνοντας, και έχοντας μπροστά μας την ψήφιση του νόμου για τις
παραχωρήσεις καθώς και την υποβολή προτάσεων και ιδεών στο πλαίσιο του
Juncker Plan, καλούμε και την αγορά όπως με εποικοδομητικό και αμοιβαία
επωφελή τρόπο υποστηρίξει τις δράσεις αυτές, ώστε να εισέλθει η χώρα σε
τροχιά υγιούς ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι δημιουργικές και
εποικοδομητικές συζητήσεις στα πλαίσια του Φόρουμ.
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