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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη στο ετήσιο 
Συνέδριο του Economist χθες,Τετάρτη 17 Ιουλίου, στο Λαγονήσι.  
 
«Ζούμε ένα μικρό θαύμα και θα μεταμορφώσουμε τη χώρα μας, όχι στους επόμενους 
μήνες και στα επόμενα χρόνια, αλλά στις επόμενες εβδομάδες, σε μια χώρα φιλική προς 
τις επιχειρήσεις, γιατί αυτό είναι το μήνυμα που έλαβε από τον ελληνικό λαό ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης και θα σεβαστούμε αυτή την εντολή.  
  Να είστε βέβαιοι 100% ότι όλες οι παλιές εμπειρίες που κάποιοι από 
εσάς είχατε στο παρελθόν, προσπαθώντας να κάνετε κάποια πράγματα σε αυτή τη 
χώρα και αντιμετωπίσατε εμπόδια, όπως αστάθεια και γραφειοκρατία, θα αποτελέσουν 
παρελθόν και η Ελλάδα θα είναι μια τελείως διαφορετική χώρα για επιχειρηματική 
δραστηριότητα.  Ο ελληνικός λαός μας έδωσε τη δυνατότητα να μεταμορφώσουμε τη 
χώρα, να αλλάξουμε όλα τα κακώς κείμενα τα οποία υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Αν 
θέλετε να επενδύσετε στην Ελλάδα ελάτε όσο πιο γρήγορα μπορείτε.   
  Είναι πολύ μεγάλη τιμή για εμένα και πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που 
μου έδωσε ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, πρώτον να με ορίσει Υπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων αυτής της πραγματικά υπέροχης κυβέρνησης, αλλά και να 
μου δώσει την ευκαιρία να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας και να σας πω για το τι ακριβώς 
σκοπεύει να κάνει αυτή η κυβέρνηση.  
  Σίγουρα όλοι γνωρίζετε το προφανές. Η Ν.Δ. πέτυχε διαδοχικές μεγάλες 
νίκες που έχουν δημιουργήσει μια πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα πολιτική 
πραγματικότητα. Ίσως να μην έχει συμβεί ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν μας μια 
παράταξη να έχει κερδίσει στη σειρά τις περιφερειακές εκλογές, τις δημοτικές εκλογές, 
τις ευρωεκλογές και τις εθνικές εκλογές και να έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο 
Κοινοβούλιο και μάλιστα μια ισχυρή πλειοψηφία που εξασφαλίζει απολύτως την 
πολιτική σταθερότητα για την επόμενη 4ετία.  
  Άρα, το πρώτο που σίγουρα γνωρίζει όποιος θέλει να επενδύσει σε αυτή 
τη χώρα είναι πώς εκλογές στην Ελλάδα θα έχουμε ξανά το 2023. Για τέσσερα χρόνια 
δεν θα συζητάμε καθόλου για εκλογές. Η σταθερότητα στο πολιτικό περιβάλλον είναι 
απολύτως απαραίτητο προαπαιτούμενο για να μπορούμε να πάμε σε όλα τα υπόλοιπα. 
  Το σημαντικό όμως δεν είναι ότι κερδίσαμε τις εκλογές. Και άλλοι έχουν 
κερδίσει τις εκλογές στο παρελθόν. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε τις εκλογές 
λέγοντας ακριβώς αυτά που αν κάποιος υποψήφιος Πρωθυπουργός τα έλεγε 
προεκλογικά, όχι εκλογές δεν θα κέρδιζε, δεν θα είχε εκλεγεί ούτε δημοτικός 
σύμβουλος.  
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  Όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέτυχε κάτι πραγματικά πρωτοφανές. 
Να πει όλα τα σωστά πράγματα και να κερδίσει τις νίκες που σας ανέφερα 
προηγουμένως. Και αυτό μας δίνει την πολιτική εξουσιοδότηση καθόσον είναι αυτά για 
τα οποία μας ψήφισε ο ελληνικός λαός να κινηθούμε γρήγορα και αποφασιστικά, να μη 
χάσουμε καθόλου χρόνο και να κάνουμε αυτό για το οποίο εκλεγήκαμε. Να 
μεταμορφώσουμε την Ελλάδα. 
  Έχουμε φτιάξει μια πραγματικά πολύ δυνατή ομάδα στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι Υφυπουργοί μου κ. Χρίστος Δήμας, κ. Νίκος 
Παπαθανάσης, κ. Γιάννης Τσακίρης, όλοι μαζί ετοιμάζουμε το προσχέδιο του νόμου, 
το οποίο θα είναι έτοιμο να βγει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ο 
στόχος είναι να έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων μέχρι τέλος Αυγούστου, 
σίγουρα πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα πρέπει να έχει 
παρουσιαστεί η εξέλιξη της χώρας. Θα έχουμε όλες εκείνες τις προβλέψεις για να 
γίνεται ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων, για να φύγουν από τη μέση τα 
γραφειοκρατικά εμπόδια, για να χρησιμοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι 
υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα σε συνεργασία με το δημόσιο τομέα ώστε να προχωράνε 
οι έλεγχοι των φακέλων και οι έλεγχοι των αιτήσεων ακόμα γρηγορότερα χωρίς να 
χρειάζεται να περιμένεις στην ουρά.  
  Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος του Υπουργείου μας για την πρώτη 
νομοθετική πρωτοβουλία. Ήδη συζητήσαμε με το ΣΕΒ, με το Σύνδεσμο Ελλήνων 
Βιομηχάνων και με όλους σχεδόν τους παράγοντες της αγοράς, το ΕΒΕΑ, τα 
Επιμελητήρια, το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο. Αν και είμαστε μόλις μια εβδομάδα στη θέση αυτή, δεν έχουμε αφήσει 
σχεδόν κανένα θεσμικό φορέα που να μην συναντήσουμε για να πάρουμε τις προτάσεις 
του και να δούμε τι είναι αυτό που θα κάνει τη ζωή των επιχειρηματιών, των 
επιχειρήσεων, ευκολότερη.  
  Σε αυτό συνδυάστε και τις γενναίες μειώσεις φόρων, που όπως ξέρετε, 
είχαμε ανακοινώσει προεκλογικά ότι θα κάνουμε, και ήδη ο αρμόδιος Υπουργός 
Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, τις έχει βάλει σε μια σειρά.  
  Ο κ. Regling προ ολίγου δήλωσε ότι η μείωση των φόρων είναι κάτι το 
οποίο τους βρίσκει εξαιρετικά σύμφωνους και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 
λέω γιατί προεκλογικά υπήρχε μεγάλη συζήτηση, εάν οι Ευρωπαίοι θα μας άφηναν να 
κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να προβλέπεται στο μνημόνιο και να έχει γίνει από την 
πρώτη στιγμή.  
  Λιγότεροι φόροι, λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές, μικρότερη 
γραφειοκρατία, ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων, ένα κράτος φιλικό προς τον 
επενδυτή, έτσι ώστε να μπορέσουμε στα επόμενα χρόνια να προσελκύσουμε τις 
επενδύσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Και να είστε απολύτως βέβαιοι ότι θα το 
πετύχουμε, διότι αυτή η ευκαιρία η οποία δόθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Ν.Δ. 
από τον ελληνικό λαό στις 7 Ιουλίου, δεν μπορεί να πάει χαμένη. Θα είμαστε υπόλογοι 
στην ιστορία εάν την αφήσουμε να πάει χαμένη. Ωραία τα λόγια, αλλά τώρα πρέπει να 
παρουσιάσουμε έργο. Τώρα πρέπει να έχουμε αποτέλεσμα και να κριθούμε  αυστηρά 
απ’ όλους σας για το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρουμε. 
                      Όπως ξέρετε, ίσως μια από τις πιο εμβληματικές επενδύσεις που έχει η 
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι η επένδυση στο Ελληνικό. Θέλουμε η επένδυση αυτή, 
η οποία συζητιέται τόσα χρόνια και κάθε φορά λέμε ότι θα γίνει, αλλά που τελικά δε 
γίνεται, να γίνει πραγματικότητα και να δούμε επιτέλους το έργο να προχωράει μέσα 
στο 2019. 
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Αυτός είναι ο στόχος της κυβερνήσεως και θα επιτευχθεί ο στόχος αυτός, μην έχετε 
καμία αμφιβολία, όσα εμπόδια και να βρούμε μπροστά μας. Θα τα ξεπεράσουμε γιατί 
πρέπει να γίνει. 
 Η  έξοδος στις αγορές, αποτέλεσε μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα 
κυβέρνηση και ασφαλώς μια τεράστια ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της 
Ελλάδος. Όπως σίγουρα γνωρίζετε, στην ελληνική δημόσια συζήτηση συνεχώς 
ερωτώμαστε εμείς οι πολιτικοί  για το τί θα γίνει με  το στόχο του 3,5% πλεονάσματος 
που έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς. Το ξεκαθαρίζω, εμείς δεν πάμε να τσακωθούμε 
με κανέναν ούτε να πουλήσουμε επανάσταση στην Ευρώπη και να ζήσουμε αυτά που 
ζήσαμε το α’ εξάμηνο του ’15. Ούτως ή άλλως ποτέ προεκλογικά δεν είπαμε ότι θα 
κάνουμε τέτοια πράγματα. Όμως πιστεύουμε ακράδαντα, ότι όταν θα δουν οι 
Ευρωπαίοι εταίροι μας το αποτέλεσμα της πολιτικής μας που θα είναι η ταχύτερη 
αύξηση του ΑΕΠ και η μείωση των επιτοκίων, τότε η μείωση του στόχου δε θα είναι 
παραχώρηση, αλλά θα είναι η απόλυτη εφαρμογή και τήρηση του Προγράμματος.  
Θέλουμε να δούμε μια νέα Ελλάδα, μια Ελλάδα η οποία δε θα μας θυμίζει καθόλου τις 
κακοδαιμονίες του παρελθόντος. Μια Ελλάδα φυσικά που από την επιτυχία των 
επιχειρήσεων και την αύξηση του ΑΕΠ, θα βρει τον τρόπο να επανακαθορίσει σωστά 
το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και να δώσει σε όλους εκείνους που αισθάνθηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια ότι έμειναν πίσω, ότι έχουν και αυτοί μερίδιο από την επιτυχία της 
χώρας. Γιατί το ξεκαθαρίζω, εμείς δεν είμαστε εδώ μόνο για τις επιχειρήσεις. Θέλουμε 
την επιτυχία των επιχειρήσεων, για να έχουμε περισσότερα εργαλεία, για να μην 
αφήσουμε κανέναν απολύτως πίσω. Όλη η ελληνική κοινωνία θα πάει μπροστά εάν 
εμείς κάνουμε το καθήκον μας.  
Αυτό είναι το όραμα της νέας Ελλάδος, μιας Ελλάδος που θα στείλει ένα μήνυμα 
επιτυχίας. Ένα μήνυμα που δε σας κρύβω ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να το συνδυάσει 
το 2021, με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Και να δείξουμε ότι 200 
χρόνια πριν, κάναμε το μεγάλο βήμα προς την εθνική ανεξαρτησία, 200 χρόνια μετά, η 
Ελλάδα είναι  μια μοντέρνα χώρα, μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει θεσμούς που 
λειτουργούν, που έχει ακμαία οικονομία, που έχει αφήσει πίσω της αυτή τη φοβερή 
κρίση την οποία διανύσαμε και η οποία, μην έχετε αμφιβολία, σε κάποιο βαθμό μας 
έδωσε και βαθμούς ωριμότητας.  
Όλη η ελληνική κοινωνία από τον τελευταίο ψηφοφόρο μέχρι τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, έχουν καταλάβει ότι αν δεν καταφέρουμε να προσελκύσουμε ξένες 
επενδύσεις, ο τόπος αυτός δε θα έχει μέλλον. Θα προσελκύσουμε λοιπόν επενδύσεις. 
Θα κάνουμε το παν για να έρθουν εδώ.  
Η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Με Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Ελλάδα θα 
γίνει ξανά μια σπουδαία χώρα. Έχει έρθει η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στις 
πράξεις και να παράσχουμε στον ελληνικό λαό το μέλλον που μπορεί να έχει, το μέλλον 
που του αξίζει να έχει και το μέλλον που σας διαβεβαιώ θα έχει τα επόμενα χρόνια. 
Θα κοιτάμε πίσω στα χρόνια της κρίσης ως μια παλιά εποχή, ως ένας κακός εφιάλτης 
που θα έχει περάσει. Και θα έχουμε μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία, για να γίνουμε 
καλύτεροι και να πάμε τον τόπο μας μπροστά, να δώσουμε μέλλον στα παιδιά μας. Σε 
αυτή τη χώρα, μια υπέροχη χώρα, στην οποία θα έχουν ένα λαμπρό μέλλον. Θα το 
ζήσουμε, θα γίνει και θα το κάνουμε όλοι μαζί». 
 
 
 
Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικό 


