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Ο χαιρετισμός αναγνώστηκε κατά την έναρξη του συνεδρίου από τον Γενικό Διευθυντή & Μέλος
Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθ. Κελέμη

Χαιρετισμός του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, προς το συνέδριο Capital+Vision
Το φετινό συνέδριο Capital+Vision πραγματοποιείται σε ένα σημείο καμπής για την
ελληνική οικονομία αλλά και για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, συνολικά.
Αφενός η ελληνική οικονομία έχει σταθεροποιηθεί και εισέρχεται σε τροχιά ανάκαμψης,
αφετέρου η Ευρώπη αντιμετωπίζει τις συνέπειες ενός πρωτοφανούς συνδυασμού τριών
παράλληλων κρίσεων – οικονομικής, προσφυγικής και ασφαλείας – που δοκιμάζουν με
πρωτόγνωρο τρόπο την ίδια τη συνοχή της Ένωσης. Τόσο η θετική πορεία της Ελλάδας όσο
και η αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης δεν αποτελούν ανεξήγητα ή
αυθύπαρκτα γεγονότα αλλά προκύπτουν ως αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών
επιλογών.
Η ελληνική κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των προκλήσεων αλλά και
ισχυρή δημοκρατική εντολή, έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός πολιτικού σχεδίου
οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης, και ήπιας δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ενός σχεδίου το οποίο δεν περιορίζεται στην διαχείριση της κληρονομηθείσας κατάστασης
αλλά που στοχεύει στην αντιμετώπιση των παθογενειών του παρελθόντος, που οδήγησαν
τη χώρα μας στην εξαιρετικά δυσμενή αυτή κατάσταση.
Σε αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε ένα πλέγμα προοδευτικών θεσμικών αλλαγών και
μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν να απελευθερώσουν τις παραγωγικές μας δυνάμεις. Να
ρυθμίσουν με αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο αγορές και πεδία στα οποία κυριαρχούσε η
ασυδοσία, η αναποτελεσματικότητα και η διαπλοκή προνομιούχων συμφερόντων. Να
θεραπεύσουν τις αδυναμίες των κρατικών λειτουργιών και να ενισχύσουν την παροχή
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και να ανοικοδομήσουν, βεβαίως, το
κοινωνικό κράτος σε στέρεα και βιώσιμη βάση.
Ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων και επιλογών, η ελληνική οικονομία βρίσκεται
εδώ και λίγους μήνες σε τροχιά ανάκαμψης. Τα δημόσια έσοδα αποδίδουν. Και με τον
περιορισμό της εκτεταμένης μεγάλης και μεσαίας φοροδιαφυγής που επιτυγχάνουμε, η
φορολογική βάση διευρύνεται και τα βάρη μπορούν να ανακατανεμηθούν δικαιότερα. Σε
αυτό το πεδίο, αξίζει μια ειδική αναφορά στην πολύτιμη συνεργασία μας με τις γερμανικές
αρχές και ειδικότερα με τις οικονομικές υπηρεσίες της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Μια
συνεργασία με κοινούς στόχους, σε ισότιμη και ειλικρινή βάση. Παράλληλα, μια σειρά
μακροοικονομικών δεικτών τεκμηριώνουν την αισιοδοξία μας για ταχεία είσοδο σε τροχιά
ανάκαμψης. Η ανεργία, παρότι παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα,
αποκλιμακώνεται σταθερά.
Προκειμένου, όμως, αυτές οι προσπάθειες να αποδώσουν ταχύτερα, απαιτείται και μια
κομβική εξέλιξη που θα αποκαταστήσει πλήρως την εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα και θα

ανοίξει το δρόμο για τις αναγκαίες επενδύσεις στην ελληνική οικονομία. Ένα σήμα προς τη
διεθνή επενδυτική κοινότητα, ώστε η ανάκαμψη να μετατραπεί σε απογείωση: Η άμεση
συγκεκριμενοποίηση των μέτρων για την απομείωση του χρέους και η ένταξη της Ελλάδας
στο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μια εξέλιξη
όχι μόνο αναγκαία αλλά και συμφωνημένη με τους εταίρους μας. Η καθυστέρηση
συγκεκριμενοποίησης των απαραίτητων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους καθώς και
της ένταξης και της Ελλάδας στη ποσοτική χαλάρωση, της χώρας που το έχει ανάγκη
περισσότερο από κάθε άλλη, δεν έχει καμιά δικαιολογία.
Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη δείχνει ανέτοιμη να αντιμετωπίσει τις αναδυόμενες προκλήσεις
και αποξενώνεται από τους πολίτες της. Μια σειρά εθνικών κυβερνήσεων επιμένουν να
προκρίνουν τα στενά τους συμφέροντα εις βάρος των κοινών κανόνων, των κοινών
προσπαθειών, των κοινών αξιών. Σε τελική ανάλυση, δρουν εις βάρος της αποτελεσματικής
ικανότητας της Ευρώπης να προσφέρει μια θετική και ελκυστική προοπτική για τους
πολίτες της. Αυτή η τάση τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από την άνοδο ακραίων,
ξενοφοβικών και λαϊκιστικών δυνάμεων. Και αυτή η τάση πρέπει να ανακοπεί από μια
ευρεία συνεργασία ευρωπαϊκών προοδευτικών δυνάμεων, στην πολιτική, την οικονομία και
την κοινωνία. Η κυβέρνησή μας έχει ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση
προωθώντας τον διάλογο των δημιουργικών δυνάμεων της Ευρώπης.
Υπό αυτό το πρίσμα, με την παρουσία των αρμόδιων κυβερνητικών στελεχών συμμετέχει
και στο ετήσιο συνέδριο Capital+Vision του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου. Στόχους της κυβέρνησης αποτελούν η αξιοποίηση και ενίσχυση των
παραγωγικών δυνάμεων της ελληνικής οικονομίας, η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και
του διεθνούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων, η ενίσχυση δραστηριοτήτων έντασης
γνώσης με υψηλή προστιθέμενη αξία και καινοτομία, και, ασφαλώς, η δημιουργία
ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.
Σε αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου, με τις σχετικές του δράσεις και προγράμματα, είναι παραπάνω από
χρήσιμη και επιθυμητή. Υπό το φως των παραπάνω, εύχομαι στους διοργανωτές και τους
συμμετέχοντες καλές και παραγωγικές εργασίες του συνεδρίου Capital+Vision, καθώς και
επιτυχία στις οικονομικές δραστηριότητές τους.

