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Χαιρετισμός Τάκη Αθανασόπουλου 

Αντιπροέδρου ΙΟΒΕ 

3ο ΕλληνοΚινεζικό Συνέδριο Επιχειρηματικότητας 

Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 

 

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, 

Σας καλωσορίζω στο 3ο ΕλληνοΚινεζικό Συνέδριο 

Επιχειρηματικότητας  που διεξάγεται από το ΙΟΒΕ και το 

Ινστιτούτο Κομφούκιος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά η ευκαιρία να μιλήσω για τις σχέσεις που 

έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. 

Θα ήθελα πρώτα από όλα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις 

μου όσον αφορά τη δυναμική που φαίνεται να υπάρχει στις σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών. Θα προσπαθήσω να εστιάσω στην 

πραγματική φιλία των δύο χωρών, στους δεσμούς που ενώνουν 

τους λαούς της Κίνας και της Ελλάδας σε πολλά επίπεδα, καθώς και 

στις προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας που πλέον διαφαίνονται 

ξεκάθαρα. 

Θα ξεκινήσω αναδεικνύοντας την ουσιαστική σχέση που έχει 

αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών.  

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ολόκληρες κοινωνίες, 

παραδοσιακά ισχυρές οικονομίες, αναγκάζονται να 

επαναπροσδιορίσουν τους τρόπους δράσης τους, να θέσουν εκ 

νέου στόχους για το μέλλον και μεθόδους επίτευξης των στόχων 

αυτών. Σε αυτό το πλαίσιο, η δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης 
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όχι μόνο προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και ιδεών και αντιλήψεων 

φαίνεται να έχει επιτευχθεί και να φέρνει κοντά ακόμα και χώρες 

που απέχουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα. Η Ελλάδα και η Κίνα 

έχουν αναπτύξει στενούς συνδέσμους σε ορισμένα επίπεδα, όπως 

με γειτονικές τους χώρες, πριν μερικές δεκαετίες και σκοπός του 

συνεδρίου είναι να αναδείξουμε αυτές τις σχέσεις, αλλά και κυρίως 

να αποτυπώσουμε τη δυναμική και να σχεδιάσουμε νέες 

προοπτικές που θα αποφέρουν ευημερία στους δύο λαούς. 

Θα ήταν όμως παράλειψή μου εάν δεν αναφερόμουν στα κοινά 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά Ελλάδας και Κίνας. Τόσο η Κίνα όσο και 

η Ελλάδα είναι χώρες με μακρά ιστορία και ισχυρή πολιτισμική 

κληρονομιά. Παρά τη γεωγραφική απόστασή τους, τις διαφορές 

στο μέγεθός τους, τον πληθυσμό και τη δομή της οικονομίας τους, 

έχουν αναπτυχθεί δύο πολύ ισχυροί πολιτισμοί.  

Το συναίσθημα της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών είναι βαθιά 

ριζωμένο στην κοινωνία της Ελλάδας. Ο αρχαίος κινεζικός 

πολιτισμός στάθηκε ψηλά στον παγκόσμιο χάρτη, καθώς και στην 

καρδιά οποιουδήποτε μορφωμένου Έλληνα. Είμαι πεπεισμένος πως 

αυτό είναι αμοιβαίο.  

Αναπόφευκτα, οι επαφές και οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών 

έχουν κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια σε οικονομικό επίπεδο. 

Χαρακτηριστικά επισημαίνεται το γεγονός ότι η Κίνα έχει αυξήσει 

τη συνεισφορά της στο ΔΝΤ για την ενίσχυση των χρηματικών 

πηγών του ταμείου. Επίσης, η Κίνα αγόρασε ελληνικά ομόλογα, 

όταν το ελληνικό κράτος αναζητούσε με ιδιαίτερη δυσκολία 

ρευστότητα στα τέλη του 2010. Τέλος, η κινεζική τράπεζα 
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ανάπτυξης έχει ιδρύσει ένα ειδικό κεφάλαιο, αρχικού ύψους $5 

δισεκ., προκειμένου να παράσχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 

στην ελληνική κοινότητα που δραστηριοποιείται στη ναυτιλία. Η 

Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει λόγω της 

παρατεταμένης ύφεσης, έχει την τύχη να βρίσκεται δίπλα της η 

Κίνα, η οποία συνεισφέρει σημαντικά στον τουρισμό και στο 

εμπόριο της Ελλάδας αλλά και στις επενδύσεις. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις εξαγωγικές ροές μεταξύ των δύο 

χωρών, αξίζει να σημειωθεί η κλιμάκωση της ζήτησης των 

ελληνικών προϊόντων στην Κίνα αλλά και αντίστροφα, των 

κινέζικων προϊόντων στην Ελλάδα. Οι ελληνικές εξαγωγές προς την 

Κίνα ενισχύθηκαν σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια, με την αξία 

τους να αυξάνεται ετησίως κατά περίπου 40%, με αποτέλεσμα να 

ξεπεράσει το 2013 τα €420 εκατ. Όμως και οι εισαγωγές κινεζικών 

προϊόντων στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια ξεπέρασαν κατά 

μέσο όρο τα €2,2 δισεκ., ετησίως, σηματοδοτώντας τη δυναμική 

στο εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών. Με μεγάλη μου χαρά σας λέω 

ότι το 2011, μια χρονιά κατά την οποία το εξωτερικό εμπόριο της 

Ελλάδας αυξήθηκε ιδιαίτερα, κατά 15%, η ζήτηση ελληνικών 

προϊόντων στην Κίνα αύξησε σημαντικά τόσο την τιμή του 

ελληνικού κρασιού όσο και του ελαιολάδου, στηρίζοντας σημαντικά 

τις ελληνικές αγροτικές επιχειρήσεις. Η Ελλάδα κάνει προσπάθειες 

να ενισχύσει περαιτέρω τις εξαγωγές και άλλων προϊόντων της 

στην Κίνα, όπως το μάρμαρο, επιδιώκοντας παρόμοια 

αποτελέσματα με αυτά του κρασιού και του ελαιολάδου. 

Όμως οι οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών δεν περιορίζονται 

ούτε εξαντλούνται στο εμπόριο. Σημαντικές προοπτικές, που 
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βελτιώνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, διαφαίνονται και στο 

πεδίο των επενδύσεων. 

Συγκεκριμένα, την άνοιξη του 2013, ένας από τους πέντε 

μεγαλύτερους κολοσσούς των τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο, 

η κινεζική εταιρεία ZTE υπέγραψε με την Cosco συμφωνία για τη 

χρήση του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΠ ως κέντρο 

logistics για τα προϊόντα της, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 

της εταιρείας στις αναδυόμενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης 

και της Ρωσίας. Άλλωστε, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας έχει 

αναδειχθεί, με τη συμβολή της Cosco, σε ένα από τα πιο σημαντικά 

λιμάνια της Μεσογείου, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των 

υπόλοιπων λιμένων της χώρας στο επενδυτικό κοινό. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς παρουσίασε 

κερδοφορία για τέταρτη συνεχή χρονιά πέρυσι, παρά την 

οικονομική ύφεση της χώρας. Οι επιτυχείς δραστηριότητες της 

Cosco σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα από τον ερχομό της 

το 2009, παρά τις αρχικές αντιδράσεις και τη δυσμενή οικονομική 

κατάσταση, έχει οδηγήσει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος από 

διεθνείς εταιρείες του κλάδου και για το άλλο μεγάλο λιμάνι της 

χώρας, αυτό της Θεσσαλονίκης.  

Εκτός του κλάδου των logistics, οι κινέζικες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά σε όλο και μεγαλύτερο 

εύρος δραστηριοτήτων, με σημαντική ανταπόκριση από το 

ελληνικό καταναλωτικό κοινό. Πριν από ένα χρόνο 

πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια του κέντρου διανομής της 

Huawei στον Πειραιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις προοπτικές 

που διαφαίνονται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Η Ελλάδα θα 
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αποτελεί την πύλη εισόδου των προϊόντων της Huawei στην 

Ευρώπη, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της στον ευρωπαϊκό 

χάρτη.  

Πρόσφατα, ανακοινώθηκαν νέες επενδύσεις ύψους €230 εκατ. στο 

λιμάνι του Πειραιά από την κινεζική θυγατρική COSCO Piraeus 

Container Terminal (PCT) και τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά 

(ΟΛΠ). Η νέα επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει 700 νέες 

θέσεις εργασίας άμεσα και 1,500 έμμεσα, διασφαλίζοντας 

σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μακροπρόθεσμα για το λιμάνι 

του Πειραιά.  

Προοπτικές διανοίγονται όμως και στον κλάδο της ενέργειας. Η 

εταιρεία Attica Finance και η κινεζική ομάδα SUMEC υπέγραψαν 

συμφωνία για κοινές επενδύσεις ύψους €200 εκατ. σε έργα 

εξοικονόμησης ενέργειας που σχετίζονται με το δημοτικό φωτισμό 

και τα ενεργοβόρα δημόσια κτίρια.  

Βεβαίως, αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώνεται και από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις για την αγορά της Κίνας και τη 

δραστηριοποίησή τους επί κινεζικού εδάφους. Αισθητή είναι η 

παρουσία της Folli Follie στην αγορά της Κίνας για περισσότερα 

από 10 χρόνια, η οποία διαθέτει πάνω από 150 καταστήματα σε 50 

κινεζικές πόλεις και αποβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της 

παρουσίας της μέχρι το τέλος του 2014. Επιπλέον, η Intralot 

Beijing, θυγατρική του oμίλου Intralot στην Κίνα, αποτελεί τη 

μοναδική διεθνή εταιρεία του κλάδου που πιστοποιήθηκε από την 

China Sports Lottery Administration (CSLA) ως εγκεκριμένος 

προμηθευτής τερματικών από τις συνολικά έξι εταιρείες που 

πιστοποιήθηκαν κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού αξιολόγησης.   
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Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε ανακοίνωσε πριν δύο χρόνια την 

εξαγορά του 50% της κινεζικής μεταλλευτικής εταιρείας Chaoyang 

GoldCommon Mining Co. Ltd, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις 

ελληνικές επενδύσεις στον κλάδο στην κινεζική αγορά. Η 

οινοποιητική εταιρεία «Μπουτάρης» έχει αναπτύξει αμπελώνα 

περίπου 1.200 στρεμμάτων στην Κεντρική Κίνα σε συνεργασία με 

τοπική επιχείρηση ποτών. Τέλος, η μικρομεσαία ελληνική εταιρεία 

μη αλκοολούχων ποτών Λουξ Μαρλαφέκας επέκτεινε για πρώτη 

φορά τις επενδυτικές της δραστηριότητες στην αγορά της Κίνας το 

2010, πετυχαίνοντας έκτοτε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 10%. 

Στον κλάδο του Τουρισμού, το πρώτο βήμα για την ενίσχυση της 

τουριστικής κίνησης από την Κίνα αποτέλεσε η πραγματοποίηση 

απευθείας πτήσεων από κινέζικη εταιρεία αερογραμμών μεταξύ 

Πεκίνου και Αθηνών από το καλοκαίρι του 2011. Εντός μίας 

πενταετίας, από το 2008, το τουριστικό ρεύμα από την Κίνα 

αυξήθηκε κατά 202%. Ως αποτέλεσμα, το 2013 ήρθαν στην 

Ελλάδα 28,3 χιλιάδες κινέζοι τουρίστες. Βεβαίως, η ενίσχυση του 

τουριστικού κύματος δεν είναι μονόπλευρη. 

Στα παραπάνω παραδείγματα και αναφορές αποτυπώνεται η 

σημαντική κλιμάκωση του ενδιαφέροντος και των σχέσεων μεταξύ 

Ελλάδας και Κίνας σε πολλά επίπεδα, στις εμπορικές 

δραστηριότητες, στην παραγωγή προϊόντων-υπηρεσιών, στην 

επαφή με τον πολιτισμό και την ιστορία του άλλου λαού. Αλλά και 

για την υποστήριξη της Ελλάδας στις δύσκολες καταστάσεις που 

διέρχεται τα τελευταία χρόνια. Προσδοκούμε η σημερινή 

συνάντησή μας να δώσει το έναυσμα για τη συνέχιση και την 

κλιμάκωση της εποικοδομητικής και αποτελεσματικής σύσφιξης 
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των σχέσεων και των συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. 

Ελπίζουμε και προσπαθούμε να διαμορφωθούν νέοι ορίζοντες για 

τον επιχειρηματικό κόσμο της Κίνας και της Ελλάδας, οι οποίοι να 

στηρίζονται στην αμοιβαιότητα της συνεργασίας, στο σεβασμό και 

στην εμπιστοσύνη. 

Κυρίες και κύριοι, 

Καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις στον 

παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, με τους πλέον άμεσους, 

ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους. Με τρόπους που θα 

αναδείξουν πρωτίστως το ρόλο της Κίνας στην Ευρώπη και της 

Ελλάδας στην Ασία, καθώς και αμφότερων παγκοσμίως. 

Προσδοκούμε ότι το τρίτο ΕλληνοΚινεζικό Συνέδριο 

Επιχειρηματικότητας θα συμβάλει περαιτέρω στη σύσφιξη των 

οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. 



 

 

 

 

 

 

 

Ομιλία κ. Ιωάννη Στουρνάρα 

Υπουργό Οικονομικών 
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Εισήγηση υπουργού Οικονομικών  
 

3ο "Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Συνέδριο 
2014" 

 
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

και το  
Ινστιτούτο Business Confucius του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (BCI/ΟΠΑ) 
 

Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 - Ίδρυμα Ευγενίδη 

 

Κυρίες και κύριοι, 

Πριν από δυόμιση περίπου χρόνια, συμμετείχα στο 

1ο Ελληνοκινεζικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 

υπό την αιγίδα του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου. 

Εκείνη την περίοδο είχαν περάσει μόλις δύο μήνες 

από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων 

μου ως Υπουργού Οικονομικών. 

Αν κάποιος ανατρέξει σε όσα είχα αναφέρει τότε θα 

διαπιστώσει, αν μη τι άλλο, την προσήλωση που 

έχει επιδείξει η ελληνική κυβέρνηση στους 2 

βασικούς της στόχους: 
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1ον. Να θέσει οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα για 

το Ευρωπαϊκό Μέλλον της Ελλάδας. 

και 

2ον. Να θεμελιώσει ένα νέο ανταγωνιστικό και 

εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο. 

Το 2013, μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής ενός 

από τα πιο δύσκολα προγράμματα οικονομικής 

προσαρμογής της σύγχρονης ιστορίας, η Ελλάδα 

πέτυχε σημαντικό πρωτογενές δημοσιονομικό 

πλεόνασμα, και μάλιστα ένα χρόνο νωρίτερα από 

τον προκαθορισμένο χρονικό στόχο. 

H Eurostat ,πριν από λίγες ημέρες υιοθέτησε 

πλήρως και χωρίς αστερίσκους, τα στοιχεία που 

διαβίβασε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα έχει υπερβεί κατά πολύ 

τους στόχους του προϋπολογισμού της, 

καταγράφοντας πρωτογενές δημοσιονομικό 

πλεόνασμα της τάξης του 1% του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος. 
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Υπολογίζουμε ότι πάνω από το 85% της βελτίωσης 

που απαιτείται στο πρωτογενές ισοζύγιο της Γενικής 

Κυβέρνησης, ώστε να μειωθεί το χρέος σε βιώσιμα 

επίπεδα μέχρι το 2020, έχει ήδη επιτευχθεί. 

Η ανακοίνωση της Eurostat ανοίγει το δρόμο για τη 

συζήτηση σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους 

για την Ελλάδα, με βάση όσα έχουν συμφωνηθεί με 

τους εταίρους. Στο επόμενο eurogroup της 5ης 

Μαίου η ελληνική κυβερνηση θα θέσει το θεμα αυτο 

ουτως ωστε να ξεκινήσει η σχετικη συζήτηση.  

Παράλληλα, και σε συνδυασμό με το δημοσιονομικό  

πλεόνασμα, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της τάξης του 0,7% του ΑΕΠ το 2013, 

για πρώτη φορά από το 1948, συνέβαλε στην 

πλήρη εξάλειψη των διδύμων ελλειμμάτων, τα 

οποία είχαν συσσωρευτεί τις προηγούμενες 

δεκαετίες και αποτέλεσαν τα σημαντικότερα αιτία 

της κρίσης. 
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Η εμπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονομία  

αποκαθίσταται με ταχείς ρυθμούς, γεγονός που 

αποτυπώνεται στη δραστική αποκλιμάκωση των 

αποδόσεων των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου 

και στις επιτυχείς εξόδους τόσο της χώρας όσο 

και των τραπεζών στις διεθνείς αγορές 

χρήματος και κεφαλαίου. 

Μάλιστα, αυτή η αξιοσημείωτη προσαρμογή 

συνοδεύεται και από τη σταδιακή αλλά σταθερή 

βελτίωση των όρων σε κοινωνικοοικονομικό 

επίπεδο.  

Η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2013 περιορίστηκε στο 

3,9%, αποτέλεσμα της συνεχούς αποκλιμάκωσης 

του ρυθμού πτώσης του ΑΕΠ καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. Σημειώνεται ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν 

στο -4,2%. Επιπλέον, το 2014 αναμένεται ότι θα 

είναι το έτος που η Ελλάδα θα εξέλθει από την 

βαθιά ύφεση των τελευταίων έξι ετών, ενώ τα 

επόμενα χρόνια αναμένεται να σημειωθούν 
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σταθεροί και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης που 

θα ξεπεράσουν το 3%. 

Τόσο οι ποιοτικοί όσο και οι βραχυχρόνιοι ποσοτικοί 

δείκτες της οικονομικής δραστηριότητας τους 

τελευταίους μήνες μαρτυρούν ότι η οικονομία έχει 

πλέον εισέλθει σε τροχιά σταθεροποίησης. 

Αναφέρονται ενδεικτικά ο δείκτης οικονομικού 

κλίματος, ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο 

επίπεδο των τελευταίων 5,5 χρόνων, ο δείκτης 

βιομηχανικής παραγωγής, οι λιανικές πωλήσεις και 

οι τουριστικές εισπράξεις.    

Ταυτόχρονα, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των 

ελληνικών τραπεζών ήταν καταλυτική για τη 

βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας και της 

ρευστότητας των τραπεζών. Η αύξηση της 

τραπεζικής ρευστότητας και η συνεπαγόμενη 

αποκατάσταση μιας αυξητικής πορείας των 

τραπεζικών χορηγήσεων αναμένεται να αποτελέσει 

ισχυρό παράγοντα ενίσχυσης της ανάπτυξης της 

οικονομίας της χώρας, από το 2ο εξάμηνο του 

2014. 
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 Η ανεργία, αν και είχε αγγίξει επίπεδα πρωτοφανή 

για αναπτυγμένη χώρα, έχει πλέον εισέλθει σε φάση 

σταθεροποίησης, έπειτα από περίπου πέντε χρόνια 

συνεχούς ανόδου. Τα επίπεδα της απασχόλησης 

μάλιστα αναμένεται να βελτιωθούν δεδομένου ότι 

το 2014 θα είναι το πρώτο έτος με θετικό 

αναπτυξιακό πρόσημο. 

Η πρόοδος αυτή βασίζεται στις θυσίες του 

ελληνικού λαού, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα 

όχι μόνο την έξοδο από την κρίση αλλά και τη 

θεμελίωση ενός μακρόπνοου αναπτυξιακού 

προτύπου. 

Υπό αυτή την έννοια είναι τιμή και χαρά για μένα να 

βρίσκομαι σήμερα σε ένα επιχειρηματικό συνέδριο 

με θέμα τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις της 

Κίνας, της δεύτερης μεγαλύτερης και διαρκώς 

αναπτυσσόμενης οικονομίας, και της Ελλάδας, που 

ανακάμπτει από μια βαθιά ύφεση αλλά παραμένει 

μέρος της μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως 

(δηλαδή της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 
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Τα σημερινά και μελλοντικά αμοιβαία οφέλη από τη 

συμπληρωματικότητα των δύο οικονομιών εκτιμώ 

ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η Ελληνική 

Οικονομία θα αναπτύσσεται και θα εξελίσσεται 

τεχνολογικά. 

Η Ελλάδα ομολογουμένως μέχρι σήμερα δεν 

αξιοποιούσε όλες τις παραγωγικές δυνατότητές της, 

επιδείκνυε αυξημένη εσωστρέφεια, ενώ υποτιμούσε 

συστηματικά τα αδιαμφισβήτητα γεωοικονομικά 

πλεονεκτήματά της. 

Η χώρα μας τώρα όμως επαναπροσδιορίζει το 

αναπτυξιακό της πρότυπο. Με συγκεκριμένους 

στόχους ως προς τον ρόλο της Ελλάδας στην 

παγκόσμια κατανομή του προϊόντος και με 

συγκεκριμένους άξονες ανάδειξης και 

εκμετάλλευσης των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων μας. 
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Μέσα από μια σειρά οριζόντιου χαρακτήρα 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλά και 

στοχευμένων τομεακών πολιτικών, η Ελλάδα 

αποσκοπεί στην αύξηση της ποσότητας, αλλά και τη  

βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου 

προϊόντος σε τομείς και κλάδους στους οποίους 

διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. 



9 
 

Αυτοί είναι κυρίως ο τουρισμός, η πρωτογενής 

παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, οι 

ιχθυοκαλλιέργειες, η ενέργεια και το περιβάλλον, η 

πολιτιστική κληρονομιά, τα συστήματα επιμελητείας 

(logistics) και οι συνδυασμένες μεταφορές, η 

τεχνολογία και η εφαρμοσμένη έρευνα και 

καινοτομία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η 

βιομηχανία μετάλλων και δομικών υλικών και σειρά 

δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη ναυτιλία. Η 

Ελλάδα μπορεί κάλλιστα να αναπτύξει 

δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονται στο τρίγωνο 

της γνώσης (παιδεία, έρευνα, καινοτομία) με 

εφαρμογή στους παραπάνω τομείς. Αυτό προκύπτει 

αβίαστα από την υπαρξη σημαντικού επιστημονικού 

δυναμικού στη χώρα μας που δεν έχει να ζηλέψει σε 

δημοσιεύσεις και επιστημονικά αποτελεσματα άλλες 

χώρες που είναι στην πρωτοπορία της έρευνας και 

της καινοτομίας. Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της 

Ελλάδας δεν θα στηρίζεται στη φτηνή και 

ανειδίκευτη εργασία αλλά στην παραγωγή 
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καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών συνεπών με 

τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. 

Η έμφαση δίνεται πλέον στις εξαγωγές και τις 

παραγωγικές επενδύσεις. Ήδη έχει ανακτηθεί 

πλήρως η χαμένη ανταγωνιστικότητα σε όρους 

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος της 

προηγούμενης δεκαετίας. Το γεγονός αυτό 

αποτυπώνεται στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών και στη σταδιακή αύξηση 

των εξαγωγών.  

Πέραν των προσπαθειών σε επίπεδο εμπορικών 

σχέσεων η Ελλάδα διεκδικεί με δυναμικό τρόπο μια 

θέση στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Μέσω του 

Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 

Δημοσίου, εφαρμόζει το μεγαλύτερο πρόγραμμα 

αξιοποίησης  δημόσιας περιουσίας παγκοσμίως. 
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Σκοπός του προγράμματος είναι να προσελκύσει 

σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις ενισχύοντας 

την ανταγωνιστικότητα της χώρας, συμβάλλοντας 

στην μείωση του χρέους και δημιουργώντας 

αναπτυξιακά μερίσματα στις τοπικές οικονομίες της 

ελληνικής περιφέρειας. 

Μέσα από τις επενδύσεις που υλοποιούνται, 

δημιουργείται ένα συνεκτικό δίκτυο 

αναβαθμισμένων υποδομών και υπηρεσιών (λιμάνια, 

αεροδρόμια, μαρίνες, σιδηρόδρομοι) σε όλη τη 

χώρα, μέσα από το οποίο θα υποστηριχθεί 

σημαντικά η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 

ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία μεγάλου 

αριθμού θέσεων εργασίας. 

Το τελευταίο διάστημα το πρόγραμμα 

αποκρατικοποιήσεων παρουσιάζει σημαντική 

πρόοδο έχοντας συγκεντρώσει έσοδα ύψους €4,9 

δισ. Η πρόοδος του προγράμματος δείχνει ότι η 

Ελλάδα γυρίζει σελίδα και γίνεται ξανά επενδυτικός 

προορισμός. 



12 
 

Η συμβολή της Κυβέρνησης στην προσπάθεια αυτή 

είναι σημαντική μέσω της  νομοθετικής άρσης 

περίπου 90 ρυθμιστικών και διοικητικών εμποδίων 

μέσα σε 2,5 χρόνια.  

Απολογιστικά, αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί 

επιτυχώς 16 αποκρατικοποιήσεις, ανάμεσα στις 

οποίες κάποια σημαντικά project όπως ο ΟΠΑΠ, ο 

ΔΕΣΦΑ, τα 28 ακίνητα του Δημοσίου, ο Αστέρας 

Βουλιαγμένης και φυσικά το Ελληνικό. 

Ειδικότερα, η αξιοποίηση του Ελληνικού αποτελεί το 

μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, 

με σημαντικά και πολλαπλά αναπτυξιακά οφέλη για 

ολόκληρη τη χώρα. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού, με την 

τελική προσφορά να έχει μεταξύ άλλων και  κινεζική 

επενδυτική στήριξη, αναδεικνύει τις επενδυτικές 

δυνατότητες της χώρας και αποτελεί ορόσημο για 

την πρόοδο του προγράμματος 

αποκρατικοποιήσεων. 
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Πιο συγκεκριμένα, πέρα από το τίμημα, το οποίο θα 

συμβάλλει άμεσα στην εκπλήρωση των 

δημοσιονομικών στόχων, υπολογίζεται ότι, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ανάπτυξης του ακινήτου, 

αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους 

τουλάχιστον €5,7 δισ. ενώ θα δημιουργηθεί ένας 

υψηλός αριθμός νέων θέσεων εργασίας. 

Αυτή τη στιγμή  βρίσκονται σε εξέλιξη 12 

διαγωνισμοί για μεγάλα έργα υποδομών, τα οποία 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της χώρας μας, όπως τα 

περιφερειακά αεροδρόμια, τα λιμάνια και η 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  

Ειδικά, η αποκρατικοποίηση των ΟΛΠ και ΟΛΘ έχει 

ξεκινήσει ήδη. Η αξιοποίηση του ΟΛΘ συνδέεται 

άμεσα με τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης 

της Θεσσαλονίκης και συνολικά της Βόρειας 

Ελλάδας, αφού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά 

στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, 

δημιουργώντας σημαντικό αναπτυξιακό μέρισμα για 

την περιοχή και τους πολίτες. 
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Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία 

στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο απέχει μόνο 210 

ναυτικά μίλια από την κύρια οδό της  Μεσογείου. 

Μετά την έναρξη εργασιών από την εταιρία 

κινεζικών συμφερόντων COSCO παρατηρήθηκε 

σημαντική αύξηση κίνησης εμπορευματοκιβωτίων 

από 0,86 εκατ. TEU (twenty-foot equivalent unit- 

Μονάδα ισοδύναμη είκοσι ποδών) το 2010 σε 2.7 

εκατ. το 2012 και 3,2 εκ. το 2013, εκ των οποίων 

πλέον των 2,5 εκ. διακινήθηκαν από την COSCO. 

Η Ελλάδα σκοπεύει να επενδύσει ακόμη 

περισσότερο στον τομέα αυτό. Το γεγονός ότι η 

Ελλάδα αποτελεί τη νοτιανατολική θαλάσσια 

εμπορική πύλη της Ευρώπης σε συνδυασμό με την 

ναυτιλιακή παράδοση της χώρας αναμένεται να 

αποφέρουν διαρκώς αυξανόμενη προστιθέμενη αξία 

στην ελληνική οικονομία. 

Ευρύτερα παραδείγματα συνεργασίας αποτελούν το 

πρωτόκολλο συνεργασίας του Ταμείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και το 

συμφωνητικό συνεργασίας του Invest in Greece με 
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την China Development Bank, με στόχο τη 

δυναμική συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων κινεζικών εταιριών και την 

προώθηση της οικονομικής συνεργασίας των δύο 

χωρών σε τομείς προτεραιότητας, όπως τουρισμός 

και ακίνητα, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, ενέργεια 

και στη χρηματοδότηση επενδύσεων. Το 

ενδιαφέρον ενός κορυφαίου χρηματοπιστωτικού 

οργανισμού, όπως η China Development Bank, είναι 

ενδεικτικό της εμπιστοσύνης της Κίνας στις μεγάλες 

προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Επίσης είναι ιδιαίτερα θετικό το ενδιαφέρον που έχει 

επιδείξει η China Development Bank για συμμετοχή 

στο Institute for Growth, με σκοπό την τόνωση της 

ελληνικής οικονομίας. 

Παρόμοιο ενδιαφέρον έχει επιδείξει η εταιρία 

Huawei,  η οποία τα επόμενα τρία χρόνια θα 

εγκαταστήσει στην Ελλάδα ένα σημαντικό 

διαμετακομιστικό κόμβο για προϊόντα της, ένα 

κέντρο έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με 

κορυφαία ελληνικά ερευνητικά κέντρα και ελληνικές 
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τεχνολογικές εταιρίες. Επιπλέον, η Huawei είναι 

διατεθειμένη να συνεργαστεί με ελληνικά 

πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και να 

παράσχει εκπαίδευση και θέσεις πρακτικής άσκησης 

σε φοιτητές και νέους πτυχιούχους. 

Τέλος, μνημόνιο συνεργασίας με την ελληνική 

κυβέρνηση έχει υπογράψει πρόσφατα και η κινεζική 

εταιρία ZTE, ένας από τους πέντε κορυφαίους 

κατασκευαστές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

παγκοσμίως, προκειμένου να καταστήσει το λιμάνι 

του Πειραιά διαμετακομιστικό κέντρο (transit and 

logistics hub) για τα προϊόντα της εταιρείας στην 

Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

Πέραν του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, η 

Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη απόσταση τα δύο 

τελευταία χρόνια προχωρώντας σε μεταρρυθμίσεις,  

που την καθιστούν φιλική στην επιχειρηματικότητα. 
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Και αυτό αναγνωρίζεται και από διεθνείς 

οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ, ο οποίος υπογράμμισε 

σε έκθεσή του ότι η Ελλάδα είναι σταθερά πρώτη 

σε μεταρρυθμίσεις παγκοσμίως αλλά και η 

Παγκόσμια Τράπεζα στην τελευταία της Έκθεση 

«Doing Business Report”, όπου σημειώνεται άνοδος 

της χώρας μας κατά 28 θέσεις, μέσα σε δύο χρόνια 

ως προς την ανταγωνιστικότητα και άνοδος κατά 

111 θέσεις, ως προς τη δημιουργία νέων 

επιχειρήσεων. 

Επίσης, ένα  νέο πλαίσιο αδειοδοτήσεων βαίνει προς 

θεσμοθέτηση. Το πλαίσιο αυτό αλλάζει ριζικά το 

υφιστάμενο καθεστώς, κάνοντας τις διαδικασίες 

αδειοδότησης για νέες επιχειρήσεις απλούστερες, 

λιγότερο δαπανηρές και πιο διαφανείς. 
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Σημαντική πρόοδο αποτελεί η εισαγωγή δήλωσης  

αυτοσυμμόρφωσης μιας επιχείρησης, με την οποία 

μεταφέρεται το βάρος του ελέγχου από το στάδιο 

της αδειοδότησης στο στάδιο λειτουργίας της 

δραστηριότητας και δημιουργείται ένα σύστημα 

πιστοποίησης και ένα συγκεντρωτικό σύστημα 

χορήγησης αδειών και παρακολούθησης. 

Ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις  έχουν ήδη γίνει και 

στη φορολογική πολιτική. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές 

επικεντρώθηκαν στην απλοποίηση του κώδικα 

φορολογίας εισοδήματος, την εισαγωγή ενός νέου 

κώδικα φορολογικών διαδικασιών και την 

αντικατάσταση του κώδικα βιβλίων και στοιχείων με 

σημαντικά απλούστερη νομοθεσία και ένα νέο 

σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των 

εφοριών. 
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Σημαντικές αλλαγές πραγματοποιούνται όσον 

αφορά στην απελευθέρωση αγορών σε τομείς όπως 

οι μεταφορές, ο τουρισμός και η ενέργεια. Ειδικά 

στην ενέργεια, όπου υπήρχαν σχεδόν μονοπωλιακές 

καταστάσεις το άνοιγμα της αγοράς αναμένεται να 

έχει σημαντικά ευνοϊκά αποτελέσματα και για τα 

νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, ενώ αναμένεται 

η πραγματοποίηση σημαντικών ξένων επενδύσεων. 

Επίσης, σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει και 

συνεχίζουν να γίνονται με αναφορά στην 

απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, στη 

μείωση κεφαλαιακών απαιτήσεων και απλοποίηση 

των διαδικασιών για την ίδρυση εταιρειών, καθώς 

και στη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων. 

Ως μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την 

αύξηση των εξαγωγών και την προσέλκυση άμεσων 

ξένων επενδύσεων έχουν εισαχθεί 25 μέτρα για την 

απλούστευση των διαδικασιών των διασυνοριακών 

εμπορικών συναλλαγών. 
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Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η δημιουργία ενός 

Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας (“Enterprise Greece”) 

που θα στηρίζει ταυτόχρονα επενδύσεις και 

εξαγωγές, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς 

πρακτικές.  

Κυρίες και κύριοι, 

Το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής φέρνει 

πλέον θετικά αποτελέσματα. 

Ο οδικός χάρτης της ελληνικής οικονομίας θα είναι 

πλέον η ορθή δημοσιονομική διαχείριση και οι υγιείς 

αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με στόχο ένα νέο 

εξωστρεφές και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. 

Η ελληνική οικονομία έχει αναξιοποίητα σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, εξαιρετικές δυνατότητες 

και επομένως προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες 

τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.  
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι απομένουν αρκετά 

ακόμη να γίνουν κυρίως σε επίπεδο διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα 

συνοδεύονται από αυξημένους αναπτυξιακούς 

ρυθμούς. Σε κάθε περίπτωση ελάχιστοι ανέμεναν 

ότι η Ελλάδα θα αποκαθιστούσε τόσο γρήγορα τις 

βασικές δημοσιονομικές ανισορροπίες και το 

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και θα εξελισσόταν 

τόσο σύντομα σε επενδυτικό προορισμό. Η Ελλάδα 

εξαλείφει το τρίγωνο των ελλειμμάτων 

(δημοσιονομικό έλλειμμα, παραγωγικό έλλειμμα, 

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας) και στηρίζει το 

τρίγωνο της γνώσης (εκπαίδευση, έρευνα, 

καινοτομία). 
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Για να στηρίξουμε την οικονομική ανάκαμψη και την 

περαιτέρω πρόοδο εργαζόμαστε εντατικά προς την 

κατεύθυνση της στήριξης της εξωστρεφούς και 

καινοτόμας επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση 

τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων άμεσων 

επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών. 

Σε αυτή την προσπάθεια προσβλέπω στην πολύτιμη 

συμβολή των ελληνικών και των κινεζικών 

επιχειρήσεων. 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

 



                                      

 

 

 

 

 

 

 

Ομιλία Mr. Zou Xiaoli 

Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα 
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ Στουρνάρα, 

Αξιότιμε κ.κ. Αντιπρόεδροι Αθανασόπουλο και Μωυσή, 

Αξιότιμε κ. Πρήτανη Γάτσιο, 

Αξιότιμε κ. Αντιπρήτανη Liu Ya 

Φίλες και φίλοι, 

 

Καλημέρα σας! Ευχαριστώ για την πρόσκληση του Ινστιτούτου 

Κομφούκιο του Οικονιμικού Πανεπιστημιού Αθηνών και του 

Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Εδώ και 

τέσσερις μήνες ένιωθα τις καλές αναπτύξεις των 

κινεζοελληνικών εμπορίου και επενδύσεων, αλλά και μεγάλες 

προοπτικές. Είχα πολλές εφαφές με αρκετούς αξιωματούχους 

της ελληνικής κυβέρνησης, επιχειρηματίες, Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης, δημοσιογράφους και απλό κόσμο. Οι ιδέες και 

συμβουλές τους που αφοούν τις κινεζοελληνικές σχέσεις και 

ιδιαίτερα τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μου 

ενέπνευσαν κάποιες βαθύτατες σκέψεις. Οι προηγούμενοι 

ομιλιτές έχουν αναφέρει πολλά επιτεύγματα που έχουμε πετύχει. 

Με την ευκαιρία αυτή ήθελα να σας μοιράσω τις σκέψεις μου 

και να συζητήσουμε μαζί τις νέες ιδέες, νέα μέτρα σε νέους 
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τομείς που θα ενίσχύσουν τις διμερείς οικονιμικές και 

εμπορικές συνεργασίες. 

 

Για να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερες εξελίξεις στις 

κινεζοελληνικές οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες θεωρώ 

ότι μας χρειαάζεται και οι δύο να καταβάλουμε προσπάθειες 

προς τέσσερις κατευθύνσεις. Τα περιγράφω με τέσσερις 

αγγλικές λέξεις με το ίδιο αρχιγράμμα C, δηλαδά είναι Courage 

θάρρος, Complementarity συμπληρωματικότητα, Culture 

πολιτισμός και Community κοινότητα. 

 

Πρώτη, το θάρρος. Οι πρώτες επαφές των δύο αρχαίων 

πολιτισμών ξεκίνησαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο κινέζος 

λαός θαυμάζει τον ελληνικό πολιτισμό και ο ελληνικός τον 

κινέζικο. Κατά τα 42 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων 

Κίνας-Ελλάδας οι πολιτικές σχέσεις μας βρίσκονται συνεχώς 

σε άριστο επίπεδο και θεωρόνται το υπόδειγμα για ειρηνική και 

αρμονική συμβίωση χώρων με διαφορετικά κοινωνικά 

δεδομένα. Όμως, οι οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες σε 

μεγάλο μέγεθος ανάμεσα στην Κίνας και την Ελλάδας μόλις 
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άρχισαν και παρέμεινε σε πιο χαμηλό επίπεδο, ιδιαίτερα στις 

αμοιβαίες επενδύσεις και κατάκτηση αγοράς στη άλλη χώρα. 

Πολλοί κινέζοι επιχειρηματίες και φίλοι μου έκαναν τα ίδια 

ερωτήματα όπως η ελληινκή οικονομική κρίση έχει λήξει ή όχι? 

Πώς είναι οι προοπτικές της αγοράς? Είναι αλήθεια κάποιες 

ειδήσεις για την Ελλάδα? Σαν απάντηση τους ενθαρρύνω να 

έρθουν στην Ελλάδα να κάνουν μόνοι τους έρευνες και να τα 

κουβενιάσουν με τους έλληνες επιχειρηματίες, ώστε να δουν με 

τα ίδια τους μάτιατις τις αλλαγές που έγιναν εδώ στην Ελλάδα. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν έλληνες επιχειρηματίες με ρώτησαν 

Πόσο μεγάλη είναι η κινέζικη αγορά. Απάντησα ότι ο 

πληθυσμός της Κίνας είναι 100 φορές περισσότερη από τον 

ελληνικό πληθυσμό, ένω η έκταση της Κίνας είναι περιπού 70 

φορές μεγαλύτερη από την ελληνική. Η Κίνα είναι η δεύτερη 

μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Όμως το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ της Κίνας είναι μόνο το ένα τρίτο του ελληνικού. Ο 

πλυθυσμός των φτωχών κινέζων είναι 3 φορές περισσότεροι 

από τον ολόκληρο ελληνικό πληθυσμό. Όταν τα άκουσαν, είδα 

την έκπληξη και την σύγχυση πάνω από τα πρόσωπά τους. 

Θαυμάζω πολύ τον Αντιπρόεδρο του Συνδέσμου 
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Ελλάδας-Κίνας τον Λευτέρη Κόντο, γιατί έχει επισκεφτεί την 

Κίνα 163 φορές και έχει πάει αρκετές επαρχίες στις οποίες ούτε 

εγώ δεν έχω πάει. Εκείνος ξέρει καλύτερα από μένα τις 

συνήθειες των κινέζων καταναλωτών. Σας εκτιμώ πολύ τους 

παρευρισκόμενους κινέζους και έλληνες επιχειρηματίες, 

ειδικούς και ερευνητές. Λαμβάνετε σημαντικές ιδέες και 

απόψεις από συζητήσεις επί τόπου. Όλα αυτά είναι οι πιο 

σημανικές αξίες του Επιχειρηματικού Συνεδρίου. Για τον ίδιο 

λόγο, ελπίζω να δείξετε το θάρρος σας, όπως τα έκαναν οι 

πρόγονοί μας, να μάθετε από τους πρωτοπόρους μας, να 

επισκεφτείτε την Κίνα, μία χώρα που είναι μακριά αλλά 

ελκυστική, μέχρι να αποκτήσετε οι ίδιοι σας την πιο αυθεντική 

εντύπωση και να κάνετε το πρώτο βήμα προς την επιτυχία. 

 

Δεύτερη η συμπληρωματικότητα. Μια και η οικονομία της 

Κίνας έχει πιο μεγάλο μέγεθος από την ελληνική οικονομία, το 

γεγονός αυτό δεν μας εμποδίζει ούτε λίγο να παρουσιάσουμε τα 

δικά μας πλεονεκτήματα και να βρούμε τα σωστά σημεία για 

συνεγασίες. Υπάρχουν πάντοτε τα συν και τα πλην. Η Κίνα 

θεωρείται μία μεγάλη δύναμη στην παραγωγή αγροτικών 
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προϊόντων, ενώ όσον αφορά την βιολογική γεωργία η Ελλάδα 

μας προηγείται στην τεχνολογία, την δοιήκηση, την εμπειρία, 

το κλίμα έστω και την ποιότητα σπόρων. Μου είπαν οι κινέζοι 

διπλωμάτες οι οποίοι επέστρεφαν στην Κίνα μετά την θητεία 

τους έδω στην Ελλάδα ότι τα πράγματα που τους λείπουν πιο 

πολύ είναι η φέτα και ο φρέσκος χυμός. Όπως τα έχω αναφεί 

στον Έλληνα Υπουργό Αγροτικής Πολιτικής ότι δεν με 

ανησυχεί ότι αργούν τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να 

κατέχουν μεγάλο μερίδιο της κινέζικης αγοράς, αλλά είμαι πιο 

ανήσυχος ότι στο εγγύης μέλλον δεν θα υπάρξουν επαρκή 

ελληνικά αγροτικά προϊόντα με υψηλή ποιότητα για να 

καλύψουν την κινέζικη αγορά. Μας χρειάζεται από τώρα να 

σκεφτούμε πώς να αυξήσουμε την παραγωγή και μεταποίηση 

των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με υψηλή ποιότητα για να 

μην μας χάσει η ευκαιρία. Το θαλασσινό έδαφος της Κίνας 

είναι περιπού 30 φορές μεγαλύτερο από την έκταση της 

Ελλάδας και η Κίνα είναι αφοσιωμένη να γίνει μεγάλη δύναμη 

της θάλλασας. Αυτό δεν είναι μόνο για την αναβάθμιση 

ναυτικής άμυνας, περισσότερο αφορά την καλύτερη 

εκμετάλλευση και προστασία της θάλασσας. Σ’αυτούς τους 
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τομείς υπάρχουν πολλά που μπορεί να τα μάθει η Κίνα από την 

Ελλάδα, δεδομένου που έχουν κρυφτεί μεγάλες προοπτικές για 

συνεργασίες. Πολλές κινέζικες επιχειρήσεις ελπίζουν να 

πάρουν μέρος στην ευρωπαϊκή και μετά παγκόσμια αγορά. Η 

Ελλάδα είναι η πόρτα. Η Ελλάδα είναι ο συντομότερος δρόμος. 

Οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν ότι η επέκταση επενδύσεων 

του COSCO στον Πειραιά όχι μόνο φέρνει την ευημερία στον 

Πειραιά, προσελκύνει και εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας, 

υπηρεσίων, παραγωγής, υψηλής τεχνολογίας, 

χρηματοπιστωτικής και πολιτισμού να κατέβουν στην Ελλάδα. 

Όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα για την αξιοποίηση 

γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και θα δώσει μεγάλη  

επικείμενη δύναμη στην οικονομία και ανάπτυξη της Ελλάδας. 

 

Τρίτη, ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι τα αξιόλογα 

πλεονεκτήματα της Κίνας και της Ελλάδας και παίζει ένα 

σημαντικό ρόλο στις επιχειρηματικές ανταλλαγές μεταξύ των 

δύο αγορών. Οι κινέζοι και έλληνες επιχειρηματίες δεν πρέπει 

να δώσουν σημασία μόνο στην επιχειρηματικότητα, αλλά και 

να μάθουν την κουλτούρα της άλλης χώρας, να συμβάλουν 
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στην προσέγγιση των δύο πολιτισμών, ώστε να προσφέρουν 

προϊόντα με πλούσια κουλτούρα που θα βοηθήσουν τις 

επιχειρήσεις να κατέχουν τα μερίδια τους παρά τον έντονο 

παγκόσμιο ανταγωνισμό και να κρατήσουν τους πιστούς 

καταναλωτές. Γι’αυτό, η Κίνα και η Ελλάδα πρέπει να στείλει η 

μία την άλλη πιο πολλούς φοιτητές, ειδικούς και ερευνητές , να 

διοργανώσουν μαζί εκθέσεις τέχνης, να μεταφράσουν και 

εκδώσουν πιο πολλά βιβλία και ταινίες, να προσελκύσουν 

ακόμα περισσότερους τουρίστες. Το Ινστιτούτο Κομφούκιος 

μπορεί να διαδραματίζει ένα θετικό ρόλο πάνω σ’αυτά. Είμαι 

πεποιθησμένος ότι ο πολιτισμός, η παιδεία και ο τουρισμός 

αποτελούν την μεγάλη δύναμη προώθησης για την ενίσχυση 

και βιώσιμη ανάπτυξη των κινεζοελληνικών οικονομικών και 

εμπορικών σνεργασίων. Οι πολιτικοί και ηγέτες επιχειρήσεων 

που έχουν όραμα πρέπει να υποστηρίξουν απερίφραστα τις 

πολιτιστικές ανταλλαγές οι οποίες θα φέρουν μεγάλη 

επωφελεία στις οικονομικές και εμπορικές συνεργασίες μας. 

 

Τέταρτη η κοινότητα. Κατά τις πρώτες ημέρες μου στην Αθήνα 

ένας Ελλήνας σύμβουλος επενδύσης με ρώτησε εάν είναι 
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αλήθεια ότι οι κινέζικες επιχειρήσειες προτιμούν εξαγορά 

100% μετοχών μία εταιρείας για να έχουν συνερασία μαζί της. 

Δεν έχω κάνει έρευνες για το θέμα αυτό, αλλά τελευταία 

άκουσα ότι πολλές κινέζικες εταιρείες αναζητούν συνεργάτες 

στην Ελλάδα για να είτε αγοράσουν είτε διοικήσουν τοπικές 

εταιρείες. Το γνωρίζω ότι οι ελληινκές εταιρείες που παλιά 

εισήγησαν κινέζικα προϊόντα στην Ελλάδα τώρα ασχολούνται 

πιο πολύ με εξάγωγες ελληνικών προϊόντών στην Κίνα. Με την 

συνέχιση της αλλαγής μοντέλου ανάπτυξης της κινέζικης 

οικονομίας και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων της, καθώς 

κι με την εφαρμογή στρατηγικής της Ελλάδας να γίνει μία 

οικονομία εξωστρέφειας και στηριγμένη στις εξαγωγές, το 

επίπεδο της οικονομικής αλληλοεξάρτησης των δύο χωρών μας 

θα αναβαθμιστεί ακόμα πιο πολύ και οι δύο οικονομίες θα 

γίνουν μία αναπόσπαστη κοινότητα με κοινό μέλλον. Στα 

επόμενα 5 χρόνια, η Κίνα θα κάνει εισαγωγές προϊόντων αξίας 

10 τρισεκατομμύρια δολλάρια και επενδύσεις με ύψος 500 

δισεκατομμυρίων δολλαρίων στο εξωτερικό, ενώ ο αριθμός 

των κινέζων τουριστών στο εξωτερικό θα φτάσει 400 

εκατομμύρια. Τώρα οι διαπραματεύσεις για την συμφωνία 
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επένδυσης Κίνας-ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη. Και υπάρχει όλο 

και περισσότερη κοινή γνώμη για την σύναψη Συμφωνία 

Ελευθερίου Εμπορίου. Όλα αυτά μας δημιουργούν νέες 

ευκαιρίες για κινεζοελληνικές οικονομικές και εμπορικές 

συνεργασίες. Το μόνο ερώτημα που χρειάζεται να το κάνουμε 

στον εαυτό μας είναι εάν είμστε καλά προετοιμασμένοι στα 

ιδεολογικά, στα θεσμικά, στη στρατηγική και στην τακτική για 

να αντιμετωπίσουμε και αδράξουμε αυτές τις ευκαιρίες 

συνεργασίων? 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Θεωρώ ότι η φετινή Επιχειρηματικό Συνέδριο είναι λίγο 

διαφορετικό από τα προηγούμενα δύο συνέδρια, επειδή 

λαμβάνει μέρος σε μία σπουδαία περίοδο. Η ανάκαμψη της 

ελληνικής οικονομίας, οι συνχνές επισκέψεις των κινέζων 

ηγετών στην Ευρώπη, η επίτευξη πρωτοφανών αποτελεσμάτων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και η έναρξη του 

Συντονιστικό Μηχανισμού για κινεζοελληνικές επενδυτικές 

συνεργασίες έχουν δημιουργήσει πολύ ευνοϊκό περιβάλλον και 
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συνθήκες για την ενίσχυση οικονομικών και εμπορικών 

συνεργασίων των δύο χωρών μας. Εύχομαι από καρδιάς καλή 

πιτυχία στο Συνέδριο και η Πρεσβεία Κίνας είναι πρόθυμη να 

συμβάλει μαζί σας στην περαιτέρω οικονομικές και εμπορικές 

συνεργασίες μας. 

 

Ευχαριστώ! 
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尊敬的斯图纳拉斯部长 

尊敬的莫伊希斯副主席, 

尊敬的加奇奥斯校长, 

尊敬的刘亚副校长 

朋友们, 

 

    大家好!感谢雅典大学商务孔子学院和希腊经济产业研

究中心邀请我出席这次中希经贸论坛。我上任后的四个月里,

真切地看到了中希贸易和投资的良好势头和巨大潜力。我接

触了不少希腊政府领导人和高官、企业界人士、媒体记者和

普通民众，他们对于中希关系特别是经贸关系的看法和建议

给了我有益的启示，激发了我对一些问题的深入思考。关于

我们取得的成绩，前面几位发言者已谈得比较多了。在此，

我愿与大家进行交流，共同探讨加强两国经贸合作的新思

路、新领域、新举措。 

    我认为，推动中希经贸合作取得更大进展，双方需要在

四个方面作出努力，这就是：勇气（Courage）、互补
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（ Complementarity ）、 文 化 （ Culture ）、 共 同 体

（Community）。可以用 4 个 C 来概括。 

    首先，关于勇气。中国和希腊两个古老文明的交往已有

几千年历史，两国人民敬仰彼此的文化。中希建交 42 年来，

双方政治关系一直十分友好，堪称不同社会制度国家和平、

和睦相处的典范。但中希开展大规模经贸合作，特别是相互

投资、相互开拓市场则起步较晚，水平仍较低。我不时接到

国内企业界朋友打来电话或托人捎话给我，询问希腊经济危

机倒底有没有结束？市场前景如何？媒体关于希腊的各种

报道是否属实？我鼓励他们亲自到希腊来走一走，实地做些

调研，直接同希腊企业家进行交流，看看这里正在发生什么

样的变化。也有希腊企业家问我，中国市场倒底有多大？我

告诉他们，中国的人口是希腊的 100 多倍，国土面积是 70

倍。中国是当今世界第二大经济体，但人均 GDP 是希腊的

三分之一，贫困人口是希腊总人口的近 3 倍。他们听了面带

惊讶和迷茫。我佩服希中协会副主席贡多斯先生，他已去过

中国 163 趟，到过的省份比我多，他对中国消费者的了解也

比我多。我赞赏在座的中希企业家们和专家学者们，你们从

面对面交流中获得真知灼见。这也是经贸论坛最为重要的价

值。因此，我希望更多中希企业家们，向先人们学习，向那
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些开路先锋们学习，拿出勇气，亲自到那个遥远但又如此吸

引你的国度去走一走，看一看，获得最真实的感受，迈出成

功的第一步。 

    第二，互补。中希虽然经济规模差距很大，但丝毫不影

响双方发挥各自优势，寻找合作契合点。所谓尺有所短、寸

有所长。中国虽然是一个农业大国，生产能力很强，但在绿

色有机农业领域无论是技术、管理、经验、还是气候、种子

资源都不如希腊。我听在希腊常驻多年回国的中国外交官们

讲，最想念的就是这里的 Feta 和鲜橙汁。我曾对希腊农业

部长说，我不担心希腊农产品在中国市场的份额目前还不

大，我担心在不久的将来希腊没有足够的优质农产品供应中

国市场。这就需要我们从现在开始思考如何提高希优质农产

品的生产和加工规模，否则将会错失机遇。中国的蓝色国土

面积相当于近 30 个希腊，中国致力于建设海洋强国，这不

单是提高海上防卫能力，更主要的是更好地开发、利用、保

护好海洋，中方有许多地方要向希腊学习，其中蕴藏着巨大

的合作潜力。许多中国有实力的企业希望走进欧洲，走向世

界，希腊就是一个门户、一条捷径。事实将证明，中远在比

港扩大投资，带来的不仅是比港的繁荣，它会吸引更多的物

流、服务、乃至生产、高科技、金融、文化企业落户希腊，
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使其地缘优势得到极大的发挥，为希腊经济发展提供强大的

后劲。 

    第三，文化。文化是中国和希腊综合国力的优势之一，

也是两国企业相互开拓市场的重要资源。对于从事中希经贸

往来的两国企业家来讲，仅仅在商言商是不够的，还要了解

对方的文化，并且努力使对方也了解和喜欢自己的文化，生

产出有丰富文化内涵的商品，这样才能在激烈的国际竞争中

牢固地占有一席之地，拥有忠实的消费群体。为此，中希两

国要更多地互派留学生和专家学者，更多地互办艺术展览，

更多地相互翻译和出版文学电影作品，更多地相互吸引旅游

者。在这方面孔子学院可以发挥重要作用。我坚信，文化、

教育、旅游交流是密切中希经贸交往、使之实现可持续发展

的强大推动力。有眼光的政治领导人和企业领导人者都应该

不遗余力地支持这项事业，它将给双方的经贸合作带来丰厚

回报。 

第四，共同体。我刚上任时，曾听一位希腊投资顾问说，

中国企业在谈并购时往往倾向全额收购希腊企业，问我是否

属实。我没有作过调查，倒是最近不断听说中国企业家希望

在希腊寻找合适的伙伴，共同购买或经营当地企业。我还注

意到，原先只做中国商品出口到希腊的企业，现在更多地把
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希腊商品进口到中国。随着中国加大转变经济发展方式、调

整经济结构力度，以及希腊实施打造出口和外向型经济战

略，两国的经济融合度将进一步提高，日益成为不可分割的

命运共同体。5 年内，中国将进口 10 万亿美元左右的商品，

对外投资将达到 5000 亿美元，出境旅游有可能超过 4 亿人

次，中欧正在谈投资协定，越来越多的人赞同商签中欧自贸

协定。这一些正给中希经贸合作带来更多的机遇。问题是我

们有没有从观念、制度、战略和战术上做好准备，抓住机遇，

迎接机遇？ 

 

女士们、先生们， 

 

我认为，今年的中希企业论坛与往年不同，召开的时机

很好。希腊经济形势好转、结构性改革取得初步成效、中国

领导人频繁访问欧洲、中希投资合作协调机制的建立等为双

方扩大经贸合作提供了有利氛围和条件。我衷心祝愿论坛取

得新的成果。中国驻希腊大使馆愿同各位一道，为开创两国

经贸合作新局面作出应有贡献。 

谢谢！ 



 

 

 

 

 

 

 

Ομιλία κ. Κωνσταντίνου Μανιατόπουλου 

Πρόεδρο Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
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Προσφωνήσεις 

 

Η πρόσκληση του Ινστιτούτου Κομφούκιος και του ΙΟΒΕ με τιμά 

ιδιαίτερα και μου δίνει την ευκαιρία να απευθυνθώ σε επιφανή και 

δραστήρια μέλη της ελληνοκινεζικής επιστημονικής και  

επιχειρηματικής κοινότητας. 

 

Πιστεύω ότι τέτοιες συναντήσεις αποτελούν τον καταλύτη αφενός 

σύσφιξης σχέσεων των δύο λαών μας και αφετέρου αφετηρία 

ωρίμανσης ιδεών και σχεδίων επενδύσεων αμοιβαίου οφέλους. 

 

Όλοι γνωρίζουμε την ιλιγγιώδη ανάπτυξη της Κινεζικής Οικονομίας. Μία 

ανάπτυξη που σταθερά, βήμα – βήμα, ανέπτυξε τεχνογνωσία και 

εξωστρέφεια και χάρισε στην Κίνα ένα πρωταρχικό ρόλο στην 

Παγκόσμια Οικονομία. 

 

Για την χώρα μας η συνεργασία στον επιχειρηματικό και όχι μόνο τομέα 

με την Κίνα είναι επιθυμία και στόχος.   

 

Ελπίζουμε η Ελλάδα να είναι πύλη της Κίνας προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, φροντίζουμε να δημιουργήσουμε κατάλληλες συνθήκες, 

θέλουμε να υπάρξει και η αντίστροφη πορεία, αυτή της εξαγωγής 

προϊόντων και υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας στην απέραντη 

Κινεζική αγορά. 

 

Όμως, η χώρα μας αντιμετωπίζει τις γνωστές σε όλους δυσκολίες.  Μέσα 

σε μικρό χρονικό διάστημα οφείλουμε να επανεξετάσουμε τον τρόπο 
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λειτουργίας του Δημόσιου και Ιδιωτικού μας τομέα, να κάνουμε την 

εξωστρέφεια και τις εξαγωγές από στόχο πραγματικότητα. 

 

Να προσελκύσουμε επενδυτές και επενδύσεις που θα ωφεληθούν από 

τη θέση, τον ευρωπαϊκό ρόλο, την ποιότητα του στελεχιακού δυναμικού 

της Ελλάδας και θα δημιουργήσουν στη χώρα μας ανάπτυξη,  πλούτο 

και θέσεις εργασίας. 

 

Το έργο είναι δύσκολο γιατί πρέπει να συντελεσθεί μέσα σε περιβάλλον 

που διέπεται από τους Ελληνικούς και ευρωπαϊκούς δημοκρατικούς 

θεσμούς και διαδικαστικούς κανόνες. 

 

Με συναίνεση και αποδοχή της κοινωνίας,  για αλλαγές που σε πρώτο 

στάδιο επιβαρύνουν το βιοτικό επίπεδο του απλού πολίτη και 

εργαζόμενου και αποδίδουν αρκετά αργότερα. 

 

Στον περιορισμένο χρόνο μιας εισαγωγικής ομιλίας δεν θα ήθελα να 

επεκταθώ σε γενικά θέματα, αφού άλλωστε κύριο καθήκον μου είναι να 

σας δώσω μια εικόνα του ρόλου του «Ταμείου Αξιοποίησης της 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου», του ΤΑΙΠΕΔ, του οποίου έχω την 

τιμή να είμαι Πρόεδρος, να σας μιλήσω για την προστιθέμενη αξία της 

συμβολής του στη συνολική προσπάθεια ανασυγκρότησης της 

Οικονομίας. 

 

Το ΤΑΙΠΕΔ είναι μια Ανώνυμη Εταιρία που δημιουργήθηκε μόλις το 

2011, με στόχο την αποκρατικοποίηση στοιχείων της Δημόσιας 

περιουσίας, την μεταβίβασή τους στον ιδιωτικό τομέα προκειμένου 

αφενός τα έσοδα από τις πωλήσεις να συμβάλουν στην αποπληρωμή 

του Δημόσιου Χρέους. 
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Αλλά παράλληλα – και ίσως ακόμα πιο καίριας σημασίας – την 

προσέλκυση  δημιουργικών ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να αναβιώσουν 

τομείς, να αξιοποιηθούν αργούσες παραγωγικές δυνατότητες, να 

δημιουργηθούν τεχνογνωσία και θέσεις εργασίας. 

 

Με τις παρεμβάσεις μας στοχεύουμε στη δημιουργία συνθηκών υγιούς 

ανταγωνισμού που  θα επιτρέψουν την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, 

τελικά ένα σημαντικό ρόλο για τη χώρα μας στην Παγκόσμια Οικονομία. 

 

Η Ελλάδα, χώρα μικρή σε πληθυσμό και έδαφος, χώρα με χρέος και 

ανεργία, παραμένει ακόμα και σήμερα στην ομάδα των ανεπτυγμένων 

και εν δυνάμει πλούσιων χωρών του πλανήτη. 

 

Η Ελλάδα είναι χώρα με τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα, που 

μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν.  Η χώρα μας: 

 είναι σημαντικός παγκόσμιος τουριστικός προορισμός, 

 αποτελεί σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης για τις 
μεταφορές και την ενέργεια, 

 αποτελεί φυσικό σημείο εισόδου προς τα Βαλκάνια και την 
Κεντρική Ευρώπη, για το διεθνές εμπόριο που προέρχεται από 
την Ανατολή, 

 έχει υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης πληθυσμού σε λίγες πόλεις 
και υψηλό κατά κεφαλή εισόδημα – ακόμα και σήμερα, 

 διαθέτει ισχυρή επιχειρηματική κουλτούρα και υψηλού επιπέδου 
στελέχη σε όλους τους τομείς. 

 Το υπέδαφός της υπόσχεται πολλά, έχει ορυκτό πλούτο και 
πιθανότατα υδρογονάνθρακες. 
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Ένα αξιοπρόσεκτο ρόλο στην προσπάθεια αξιοποίησης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων έχει επωμισθεί το ΤΑΙΠΕΔ. 

 

Το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί επενδυτές από ολόκληρο τον κόσμο που 

συμμερίζονται την άποψή μας για το μέλλον.   

 

Επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δέσμευση στις ιδέες τους, 

επενδυτές που πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να 

προσφέρει υπεραποδόσεις σε συγκεκριμένους τομείς.   

 

Το ΤΑΙΠΕΔ προσφέρει φιλική επιχειρηματική προσέγγιση και μερικά 

πραγματικά εξαιρετικά, υπό κανονικές συνθήκες, περιουσιακά στοιχεία.  

 

Οι επενδυτές εξυπηρετούνται με ξεκάθαρες, καλύτερες και στοχευμένες 

ιδέες αξιοποίησης, με διαφανείς διαδικασίες που αποκλείουν παιχνίδια 

συμφερόντων και με την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση. 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου που διαχειριζόμαστε και 

προσπαθούμε να τα προωθήσουμε στον Ιδιωτικό τομέα, ανήκουν σε 

όλους τους κλάδους της Οικονομίας. 

 

Το μεγαλύτερο σε αξία τμήμα τους αφορά σε αξιοποίηση ακίνητης 

περιουσίας του Δημοσίου: μεγάλες εκτάσεις γης που προσφέρονται για 

αγροτική ή τουριστική αξιοποίηση.   

 

Δεκάδες χιλιάδες μικρά ή μεγαλύτερα κτήρια γραφείων, ξενοδοχεία και 

άλλες τουριστικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, εμπορικά κέντρα. 
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Σημαντικές υποδομές όπως λιμάνια, μαρίνες, μικρά και μεγάλα 

αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικό δίκτυο, ύδρευση – 

αποχέτευση. 

 

Ακόμα, ενεργειακές υποδομές, πλειοψηφικά ή σημαντικά μερίδια σε 

εταιρίες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού 

αερίου, διυλιστήρια και δίκτυο διανομής πετρελαιοειδών. 

 

Χωρίς να σας κουράσω με επιμέρους αναφορές, ας προσθέσω 

Ταχυδρομεία, ορυκτό πλούτο, βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

 

Ως σήμερα έχει γίνει αξιοσημείωτη πρόοδος:  Έχουν πωληθεί εταιρίες 

παιγνίων και λαχείων, τουριστικές εγκαταστάσεις και εκτάσεις γης, 

μεγάλα εμπορικά κτήρια, κτήρια  γραφείων. 

 

Παράλληλα βρίσκονται σε προχωρημένη διαδικασία διαγωνισμοί για τα 

δύο μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας, για πολλές μαρίνες, για τα 

περιφερειακά αεροδρόμια, για τον ιππόδρομο και πολλά άλλα 

περιουσιακά στοιχεία.   

 

Προφανώς είμαι στη διάθεσή σας για ειδικές αναφορές και 

πληροφορίες.  

 

Όμως, ιδιαίτερα σημαντικό  πριν ολοκληρώσω την ομιλία μου, είναι να 

αναφερθώ στη σημασία της στιγμής που γίνεται η διάθεση των 

περιουσιακών στοιχείων και η σημερινή ομιλία μου. 
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Κυρίες και κύριοι, 

 

Η Ελλάδα έχει φθάσει σε σημείο που αρχίζει να ανακάμπτει.  Όλοι οι 

δείκτες, όλα τα μεγέθη της Οικονομίας, όλες οι ενδείξεις του 

επιχειρηματικού κλίματος επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι το αύριο θα 

είναι ακόμα καλύτερο. 

 

Το ερώτημα που μας απασχολεί είναι αν πράγματι είναι η ορθή στιγμή 

για διάθεση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου. 

 

Μήπως αύριο – μεθαύριο, σε κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορούν να 

επιτευχθούν υπεραξίες που θα φέρει η ανάκαμψη και η ανάπτυξη? 

 

Η απάντησή μας σ’ αυτό το ερώτημα είναι σαφέστατη:  Κάθε 

επενδυτής, σοβαρός και με μακροπρόθεσμες προοπτικές, 

αποφασισμένος να συμπράξει με τη χώρα για αμοιβαίο όφελος, είναι 

ασφαλώς σε θέση να εκτιμήσει τις προοπτικές, να συμβληθεί για ένα 

ορίζοντα καλύτερων συνθηκών και να προσαρμόσει ανάλογα το 

ενδιαφέρον του αλλά και την αποτίμησή του. 

 

Μετάθεση στο μέλλον της διάθεσης περιουσιακών στοιχείων που 

μπορούν από σήμερα να αξιοποιηθούν καλύτερα, βλάπτει τη συνολική 

οικονομία αφού στερεί από αυτήν έσοδα από φόρους και θέσεις 

εργασίας, δημιουργεί ανησυχία για τις εξελίξεις και την 

αποφασιστικότητα για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της Οικονομίας, 

 

Άλλωστε, κάθε πράξη διάθεσης περιουσιακού στοιχείου του Δημοσίου 

γίνεται με κανόνες ανταγωνισμού, πλήρους διαφάνειας  αποτίμησης 
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αξίας και ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους, όπως το Ελεγκτικό 

Συνέδριο. 

 

Πιστεύουμε επίσης ότι το έργο μας είναι κύρια αναπτυξιακό.  Μετάθεση 

στο μέλλον όχι μόνο απαξιώνει το ίδιο το περιουσιακό στοιχείο, αλλά 

αναβάλλει την ανάκαμψη, αναστέλλει την ανάπτυξη. 

 

Ας κλείσω με ένα σαφέστατο παράδειγμα που είναι και μήνυμα προς 

μέλλοντες επενδυτές. 

 

Πρόσφατα το ΤΑΙΠΕΔ, μετά μακροχρόνιες διεργασίες και δύσκολες 

ρυθμίσεις, αποφάσισε την επιλογή προτιμητέου επενδυτή για το 

«Ελληνικό». 

 

Για τους ξένους φίλους μας, πρόκειται για μια έκταση περίπου 6.000 

στρεμμάτων, στην καλύτερη παραθαλάσσια περιοχή της Αττικής, λίγα 

χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, εκεί που μέχρι πριν 14 χρόνια 

ήταν το αεροδρόμιο της Αθήνας και που στα χρόνια αυτά είχε 

μετατραπεί σε μία ακατοίκητη, ζοφερή, ανεκμετάλλευτη και αφύλακτη 

περιοχή. 

 

Ένας όμιλος ελληνικών, κινεζικών και αραβικών συμφερόντων θα 

αναπτύξει αυτή την περιοχή τα επόμενα 10-15 χρόνια, θα δημιουργήσει 

ξενοδοχεία, κατοικίες, εμπορικά κέντρα, γραφεία, κ.λπ. μέσα σε ένα 

τεράστιο πάρκο και ακάλυπτων χώρων 4.000 στρεμμάτων.   

 

Θα επενδύσει άμεσα περίπου 7 εκ. Ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των 

επενδύσεων και από χρήστες – αγοραστές θα είναι σαφώς υψηλότερο. 
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 Ελληνοκινεζικό Επιχειρηματικό Συνέδριο 2014 

Οργανωτές: Ινστιτούτο Business Confucius του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (BCI/OΠΑ) & Ίδρυμα 
Οικονομικών αι Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) 
 
Ενότητα: Επενδύσεις στην Ελλάδα και την Κίνα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες 
Ομιλία κ. Κ.Σ. Μανιατόπουλου, Προέδρου ΤΑΙΠΕΔ 

Ίδρυμα Ευγενίδης 

Αθήνα, 28 Απριλίου  2014 
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Πρόκειται για το μεγαλύτερο επενδυτικό project στη χώρα μας και ένα 

από τα μεγαλύτερα σε όλο τον κόσμο. 

 

Δεν αναβάλαμε την απόφαση σε αναζήτηση μελλοντικής καλύτερης 

στιγμής.  Δεν διστάσαμε να δούμε το κόστος της μη απόφασης. 

 

Ξέρουμε ότι όταν το project ξεκινήσει, θα φέρει και άλλα μεγάλα, θα 

δημιουργήσει κίνητρο για κάθε είδους επενδύσεις στον κατασκευαστικό 

τομέα και στους βιομηχανικούς κλάδους που σχετίζονται με την 

κατασκευή.   

 

Επίσης στον τουρισμό, στην ανάπτυξη των γύρω περιοχών, στην 

ποιότητα ζωής… αλλά και στην οικονομία από άμεσα και έμμεσα έσοδα.   

 

Θα καταστήσει την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. 

 

Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές για την ευκαιρία που μου έδωσαν να 

διατυπώσω αυτές τις σκέψεις στους εκλεκτούς ξένους μας και να στείλω 

μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Οικονομίας μας.  

 

Ευχαριστώ και όλους εσάς για την υπομονή σας και την τιμή να με 

ακούσετε. 



 

 

 

 

 

 

 

Παρουσίαση κ. Στέφανου Ησαϊα 

Διευθύνων Σύμβουλο, Enterprise Greece 
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Economy back on track and gaining speed y g g p

The most significant adjustment progress in developed world

Current Account Surplus achieved for the first time since 1948

Greek government bond yields back to pre‐crisis levels g y p

l h d f hPrimary Surplus achieved, outperforming the 2013 targets
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t t d l  Latest deals 



Latest deals – March-April 2014 Latest deals  March April 2014 
Libra Group – Acquisition of 50% of Coco‐Matp

Oaktree – Joint ventures in tourism with SANI SA 

i iCitrix - Enhancing its R&D center in Patras

Colony Capital – Joint ventures in tourism with Dolphin Capitaly p

Fairfax - acquired Praktiker Hellas SA

HP - New regional call center in Greece

Lockheed Martin – modern fish farming investment with ONEXg

IBM - New Big Data and Business Analytics Centre of Competence



“Welcome Back Greece”“Welcome Back Greece”Welcome Back GreeceWelcome Back Greece



YOURYOUR 
IDEALIDEAL 

GROWTHGROWTH 
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Business deals with major multinationals open new horizons for COSCOBusiness deals with major multinationals open new horizons for COSCO 
and the Port of Piraeus

HP products will be distributed by sea from the terminal that COSCO p y
controls in Piraeus and by rail via state railway service operator 
TRAINOSE, saving it 11 days 

h ’ h lHuawei has started it’s operations at the Piraeus terminal, to 
transport its products to Europe 
ZTE signed an agreement to use the Piraeus Container Terminal forZTE signed an agreement to use the Piraeus Container Terminal for 
35 years as their logistics hub for the transportation of products to 12 
major European marketsj p
Sony will use the Piraeus Container Terminal to ship component 
parts to their factory in Slovakia 





FOSUN acquired 14% Folli – Follie an international Greek retail 
and manufacturing companyg p y

FOSUN PHARMA in partnership with Σellas Life Sciences Group to 
d l f b d ldevelop innovative treatments for Type II Diabetes and lung 
cancer 
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Ideal position to benefit from the growth in container 
traffic and trade flows in the regiontraffic and trade flows in the region 

Piraeus is close to the main Med route, and the fastestPiraeus is close to the main Med route, and the fastest 
growing port in Europe

Strategic partnerships already in place 

Key assets available through the privatization process

logisticslogistics



2013 was a record year for arrivals 

Greece is the 3rd top European destination for Chinese 
travelers & by 2020 arrivals in Europe are expected to 
quadruple

Opportunities for growth in the luxury segmentOpportunities for growth in the luxury segment, 
integrated resorts, new destinations, cruises, and 
residencesresidences

Permanent Residence for owners of real estate



Low operating costs and abundant, high‐quality raw 
materialsmaterials

Universal shift towards the Mediterranean diet

Unique products and products with Protected 
Designation of Origin



An emerging regional energy hub for the production and 
distribution of energydistribution of energy

Ongoing hydrocarbon exploration, in addition to RESOngoing hydrocarbon exploration, in addition to RES

TAP will transport natural gas from Azerbaijan toTAP will transport natural gas from Azerbaijan to 
Europe, through Greece 

energygy



Highly skilled human capital

Increasing number of R&D and Data centers by industry 
leadersleaders

A growing startup ecosystemA growing startup ecosystem

ICTICTICTICT



Experienced scientists and existing clusters for R&D and 
Clinical TrialsClinical Trials

Growing regional and global demand for generic drugsGrowing regional and global demand for generic drugs

Established presence by sector leaders

pha a e ti als &
Established presence by sector leaders

pharmaceuticals & 
clinical trialsclinical trials
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