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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απονομή Αριστείου ΙΟΒΕ

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 27 Απριλίου, στην έδρα του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ.
Λάτση, εκδήλωση του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

για την

απονομή της τιμητικής διάκρισης του Ιδρύματος, «Αριστείο ΙΟΒΕ». Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο
κ. Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος του Ομίλου Εταιριών «Θεόδωρος Βασιλάκης».
Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Προέδρου του ΙΟΒΕ κ. Τάκη Αθανασόπουλου ενώ ο
Πρόεδρος του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς κ. Μιχάλης Σάλλας αναφέρθηκε στην προσωπικότητα
και το έργο του κ. Θ. Βασιλάκη. Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο Κάτοχος του
βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητής Χριστόφορος Πισσαρίδης.
Ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ κ . Τ. Αθανασόπουλος, στον χαιρετισμό του αναφερόμενος στο Αριστείο
ΙΟΒΕ τόνισε ότι: «η καθιέρωση αυτής της διάκρισης εκφράζει την πεποίθηση του ΙΟΒΕ ότι
πρέπει να αναγνωρίζουμε έμπρακτα την προσφορά ανθρώπων που συνέβαλαν σημαντικά με τις
πράξεις τους, αλλά και με τη στάση ζωής τους, στην πρόοδο της κοινωνίας μας».
«Ο Θεόδωρος Βασιλάκης», συνέχισε ο πρόεδρος του ΙΟΒΕ, «αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα
αυτοδημιούργητου Έλληνα επιχειρηματία, που πέτυχε σε όλο το φάσμα της πολυσχιδούς
μακρόχρονης επιχειρηματικής του δραστηριότητας, ανταγωνιζόμενος όχι μόνο ελληνικές αλλά
και ευρωπαϊκές εταιρείες κολοσσούς». «Το βασικό συστατικό της επιτυχίας του αλλά και
χαρακτηριστικό που τον διακρίνει, είναι το επιχειρηματικό του πνεύμα. Ένα χαρακτηριστικό
που, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν διδάσκεται, αλλά ωριμάζει και βελτιώνεται με τις εμπειρίες και
τον χρόνο», υπογράμμισε ο κ. Αθανασόπουλος.
Ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μιχάλης Σάλλας, στην ομιλία του
υπογράμμισε ότι ο Θόδωρος Βασιλάκης δεν είναι ένας συνηθισμένος επιχειρηματίας. «Ανήκει
στην κατηγορία των λίγων ανθρώπων που έχουν στο DNA τους το επιχειρείν». «Με την
Aegean», συνέχισε ο πρόεδρος του Ομίλου Πειραιώς, «ο Θόδωρος Βασιλάκης σε διάστημα
ελάχιστων ετών κατόρθωσε κάτι που μοιάζει ακατόρθωτο. Η Aegean, όχι μόνον επιβίωσε σ’
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έναν από τους πιο δύσκολους και ανταγωνιστικούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, αλλά
πρωτεύει πλέον ανάμεσα σε αεροπορικά μεγαθήρια και βραβεύεται τα τελευταία χρόνια για τις
υποδειγματικές υπηρεσίες της, διαφημίζοντας την χώρα μας διεθνώς και συμβάλλοντας
καθοριστικά στην αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού».
«Βραβεύεται σήμερα ο Θόδωρος Βασιλάκης. Γιατί το όραμά του τελικά αφορά την ίδια την
πατρίδα του, δηλαδή όλους μας. Γιατί εκπροσωπεί μαζί με την οικογένειά του όχι μόνον την
παλαιά αυτοδημιούργητη Ελλάδα για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι, αλλά και την νέα
Ελλάδα που όλοι αναζητούμε. Αυτή που σχεδιάζει με παρρησία το μέλλον στοχεύοντας πάντα
στο συλλογικό συμφέρον. Αυτή που δεν φοβάται τον ανταγωνισμό και αποδεικνύει ότι μπορεί
να διακριθεί σε όλο τον κόσμο. Αυτή που μαθαίνει από τα λάθη της και δεν διστάζει να κάνει
αυτοκριτική. Αυτή που αισιοδοξεί, βάζει στόχους κι επιμένει», τόνισε ο κ. Σάλλας.
Στην κεντρική ομιλία της Εκδήλωσης, ο κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών
καθηγητής Χρ. Πισσαρίδης αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
Ευρωζώνη. «Η σημερινή κρίση στην Ευρωζώνη, είναι μια κρίση που προέρχεται από την κακή
διαχείριση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής μετά την υιοθέτηση του κοινού
νομίσματος, όταν οι συνθήκες για μια βέλτιστη νομισματική ένωση αποτυγχάνουν», τόνισε.
Σε ότι αφορά την Ελλάδα υπογράμμισε ότι: «Οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα επείγουν γιατί
είναι η τελευταία χώρα από αυτές που μπήκαν στο πρόγραμμα στήριξης που ακόμα να ξεκινήσει
συστηματικά τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της. Η υποτίμηση του ευρώ και η πτώση στην
τιμή των καυσίμων προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία αύξησης της ανταγωνιστικότητας της
χώρας, και με αυξήσεις ακόμα μισθών. Πρόταση μου θα ήταν να ξεκινήσει ο εκσυγχρονισμός με
μεταρρυθμίσεις στον επιχειρηματικό τομέα και τις αγορές προϊόντων, που είναι και πιο εύκολες
να εφαρμοστούν και που τελευταίες οικονομικές μελέτες δείχνουν πως είναι ακόμα πιο
αποτελεσματικές από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας».
Ο κ. Πισσαρίδης αναφέρθηκε στο πρόβλημα του δημοσίου χρέους τονίζοντας ότι τα βάρη για
την εξυπηρέτηση του χρέους είναι ανεκτά σήμερα εξαιτίας των πολύ χαμηλών επιτοκίων και της
βοήθειας από το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και ΕΕ, ωστόσο όταν τα επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται το
χρέος θα γίνει ανυπόφορο. «Πρέπει να βρεθεί τρόπος για τη μείωση του βάρους του χρέους στις
χώρες που έχουν ποσοστά πάνω από κάποιο επίπεδο, π.χ., 110 ή 120%. Τα πιο αποτελεσματικά
μέτρα είναι δημοσιονομικά». «Η ΕΚΤ», συνέχισε, «δεν μπορεί να τα κάνει όλα μόνη της.
Χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις για να βγούμε από το Κεϋνσιανό αδιέξοδο. Χρειάζεται
μια προσωρινή αναστολή της πολιτικής λιτότητας: τα πρωτογενή πλεονάσματα σε καιρούς
ύφεσης έχουν αρνητικό αντίκτυπο. Χρειάζεται οπωσδήποτε και μια αναδιάρθρωση του χρέους
σε χώρες σαν την Ελλάδα για να αποφευχθεί η χρεοκοπία. Η αποπληρωμή χρέους σε ύφεση
είναι μεγάλο βάρος για μια οικονομία. Μια αρχή που συνδέει τις πληρωμές με την απόδοση του
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ΑΕΠ είναι το ελάχιστο που μπορεί να ζητήσει κανείς».
Κλείνοντας ο κ. Πισσαρίδης επισήμανε πως ο καθορισμός μιας σωστής νομισματικής και
δημοσιονομικής πολιτικής με κοινό νόμισμα απαιτεί στενή πολιτική συνεργασία των εταίρων, αν
όχι πλήρη ένωση. «Απαιτείται πολιτική βούληση για να υπάρξει αλληλοβοήθεια: η εφαρμογή
ξεχωριστών περιοριστικών πολιτικών δεν φέρει αποτελέσματα και προκαλεί πολιτικούς
διχασμούς μεταξύ των εταίρων. Άρα, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι : Υπάρχει
πολιτική βούληση, στις χώρες της Ευρωζώνης, για περαιτέρω συνεργασία με στόχο την
αποκατάσταση της ισορροπίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής οικονομίας; Αν όχι, το μέλλον της
Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται δυσοίωνο.»

______________________________
Την εκδήλωση φιλοξένησε στην έδρα του το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ, ενώ στήριξαν την
οργάνωση της εκδήλωσης ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, η COSTA NAVARINO, η ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., η LASKARIDIS
SHIPPING, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ – ΕΛΠΕ και η ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ.
Το Αριστείο ΙΟΒΕ θεσμοθετήθηκε το 2008 και απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε πρόσωπα, που με τη
συνολική τους δράση έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην ελληνική οικονομία. Στο πλαίσιο
της εκδήλωσης προσκαλείτε μια εξέχουσα προσωπικότητα από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ως
κεντρικός ομιλητής για επίκαιρα θέματα ή διαρθρωτικά θέματα της ελληνικής και της διεθνούς
οικονομίας.
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