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Μήνυμα σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και Αμερικανούς 
επενδυτές
Θ. Φέσσας: Η Ελλάδα να υπεραποδώσει στην εφαρμογή 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

«Τώρα που διαφαίνονται τα πρώτα δείγματα επιστροφής σε θετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει πάση θυσία να αποφευχθεί ένα νέος 

κύκλος πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, που θα είναι 

καταστροφικός για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες» 

τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στην πρόσφατη παρέμβασή του στο 

ετήσιο επενδυτικό συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη καθώς και

στις συναντήσεις του με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών Eurogroup Working Group & ESM. 

«Τώρα που διαφαίνονται τα πρώτα δείγματα επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει πάση θυσία να 

αποφευχθεί ένα νέος κύκλος πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, που θα είναι καταστροφικός για την οικονομία, τις 

επιχειρήσεις και τους πολίτες» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στην πρόσφατη παρέμβασή του στο ετήσιο επενδυτικό 

συνέδριο Capital Link στη Νέα Υόρκη καθώς και στις συναντήσεις του με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών 

Eurogroup Working Group & ESM. 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει μόνο μια επιλογή: να υπερ-αποδώσει στην εφαρμογή των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του μνημονίου, που απελευθερώνουν την οικονομία και οικοδομούν πλεόνασμα 

εμπιστοσύνης με τους εταίρους μας και τις αγορές. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη μείωση της παραοικονομίας και 

τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης, την ίδια ώρα που θα μειώνονται οι φόροι για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές 

επενδύσεις. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, ώστε 

να καταστεί εφικτή η εκ νέου συζήτηση για την απομείωση του χρέους και τη διαμόρφωση ενός πιο ισορροπημένου στόχου 

για τα πλεονάσματα μετά το 2018. 

Περισσότερα
• Σημεία ομιλίας Προέδρου ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα στο 18ο ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link
• Συναντήσεις Προέδρου ΣΕΒ με τους επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών Eurogroup Working Group & ESM

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι μεγάλες διαφορές στα επιτόκια με την Ευρωζώνη (5.3% στην 

Ελλάδα σε σχέση με 1.83% στην Ευρωζώνη) αλλά και η παράταση των 

εκκρεμοτήτων σχετικά με τις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις, 

συγχωνεύσεις και εξαγορές, παραμένουν σημαντικό αγκάθι για την 

εξυγίανση επιχειρήσεων και τραπεζών και δυσχεραίνουν την 

τραπεζική χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα, το υψηλό κόστος 

χρηματοδότησης θέτει ζητήματα επιβίωσης για τις εξωστρεφείς και 

υγιείς επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρές και μεσαίες που δεν έχουν

τις αντοχές των μεγάλων επιχειρήσεων.  Ο ΣΕΒ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι πολλές υγιείς επιχειρήσεις στη χώρα 

μας αντιμετωπίζουν επιτόκια δυσανάλογα σε σχέση με επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία διακανονισμών των 

υποχρεώσεων τους, ενώ ταυτόχρονα για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις, η αναντιστοιχία επιτοκίων τις πλήττει σε σχέση 

με το διεθνή ανταγωνισμό τους που έχει πρόσβαση σε πολύ πιο φτηνή χρηματοδότηση.

Περισσότερα
• Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: οι ανάγκες χρηματοδότησης, ρευστότητας & επενδύσεων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
• Συνάντηση ΣΕΒ με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί
• Ενημερωτική συνάντηση για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και επενδύσεων, διοργάνωσαν ΣΕΒ & K-Bonds AG

Τα υψηλά επιτόκια και το κόστος χρηματοδότησης θέτουν 
ζητήματα επιβίωσης για τις εξωστρεφείς και υγιείς 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις μικρές και τις μεσαίες.  

http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/simeia-omilias-tou-proedrou-sev-k-theodorou-fessa-sto-18o-etisio-ependytiko-synedrio-tis-capital-link/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/synantiseis-proedrou-sev-me-tous-epikefalis-ton-evropaikon-thesmon-eurogroup-working-group-esm/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/geniko-symvoulio-sev-i-chrimatodotisi-ton-mikron-kai-mesaion-epicheiriseon-sto-epikentro-neas-protovoulias-tou-sev/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/synantisi-sev-me-ton-epitropo-pier-moskovisi/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/enimerotiki-synantisi-gia-chrimatodotisi-epicheiriseon-kai-ependyseon-diorganose-o-sev-se-synergasia-me-tin-etaireia-k-bonds-ag/


ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Χωρίς ανάκαμψη του κλάδου των κατασκευών, δεν μπορεί 
να υπάρξει στέρεη επιστροφή στην ανάπτυξη. 

Στα χρόνια της κρίσης ο κλάδος των κατασκευών κατέγραψε μια 

υποχώρηση της δραστηριότητας και της απασχόλησης που υπερβαίνει 

κατά πολύ τη μείωση του ΑΕΠ και του συνόλου της απασχόλησης και 

που καταγράφει πλέον επίπεδα τόσο χαμηλά που δε συναντώνται σε 

άλλες χώρες της ΕΕ. Η κατάρρευση του κλάδου έχει λάβει τέτοια 

έκταση ώστε να μην είναι ρεαλιστική μια εκτίμηση ανάκαμψης της 

οικονομίας χωρίς ένα στοχευμένο πακέτο μέτρων προς την αγορά και 

κατασκευή ακινήτων.  Ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και του 

κατασκευαστικού κλάδου σημαίνει ταχύτερη επίλυση των κόκκινων

δανείων, βελτίωση των όρων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας. 

Μέσα στο Νοέμβριο, ο ΣΕΒ παρουσίασε δέσμη 6 μέτρων για την τόνωση της αγοράς κατασκευών και ακινήτων.

Περισσότερα
• [VIDEO] Τα 6 μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒ
• Κατασκευές: Πως μπορούν να συνεισφέρουν και πάλι στην ανάπτυξη; (εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία 24/11/2016)

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Σε πάνω από €100 δισ. ανέρχονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

επιχειρήσεων & νοικοκυριών στην Ελλάδα σήμερα. Το πρόβλημα 

υπονομεύει κάθε έννοια δικαιοσύνης και την προσπάθεια ανάταξης της 

οικονομίας. Έχουμε φτάσει στο σημείο να αποδεχόμαστε ως κάτι 

φυσιολογικό, υγιείς επιχειρήσεις να πληρώνουν υψηλότερα επιτόκια 

από υπερχρεωμένους ανταγωνιστές τους. Το υφιστάμενο πλαίσιο 

εξυγίανσης επιχειρήσεων και νοικοκυριών δε, ενθαρρύνει και 

διευκολύνει τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, 

Περισσότερα
• [VIDEO] 7+1 αρχές για ένα λειτουργικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης & εξυγίανσης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων
• Κόκκινα δάνεια: ας μιλήσουμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο (εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία 17/11/2016)

Καταλύτης για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων 
μια λειτουργική και συνεκτική προπτωχευτική και 
πτωχευτική διαδικασία

υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Καταλύτης για την αντιμετώπισή του μπορεί να είναι μόνο μια 

ενιαία και λειτουργική προσέγγιση που καταρχήν θα διασφαλίζει το συντονισμό και την εναρμόνιση όλων των 

προπτωχευτικών και πτωχευτικών μηχανισμών και εργαλείων και του υπό εκπόνηση εξωδικαστικού μηχανισμού.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Κριτήριό μας η μεγέθυνση της οικονομίας και των 
επιχειρήσεων και η διάσωση θέσεων εργασίας

Κατά τον μήνα Νοέμβριο, ο ΣΕΒ επανέλαβε σε επαφές και δημόσιες 

παρεμβάσεις, τις πάγιες θέσεις του για τα εργασιακά: 

- Υπερίσχυση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των κλαδικών 

γιατί ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 

επιχείρησης.

- Εφαρμογή κοινωνικών σχεδίων (social plans) με κοινοτική 

χρηματοδότηση για περιπτώσεις που απαιτούνται ομαδικές 

απολύσεις.

- Εφαρμογή των διεθνών κανόνων που αποτρέπουν τη μονομερή 

προσφυγή στη Διαιτησία. 

https://www.youtube.com/watch?v=jAqdHTq56FA
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/na-tolmisoume-tachyteri-arsi-ton-capital-controls-meiosi-tis-forologias-kai-exodo-stis-agores-24-noemvriou-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=kf1th-qB6sI
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/kokkina-daneia-as-milisoume-gia-ton-elefanta-sto-domatio-17-noemvriou-2017/


Παράλληλα, τονίσαμε την ανάγκη η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας να συνοδευτεί από αντίστοιχα μέτρα για τις 

αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να δοθεί 

στην οικονομία η αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται για την ταχύτερη απορρόφηση της υψηλής ανεργίας και τη συμπίεση 

των φαινομένων αδήλωτης και απλήρωτης εργασίας.

Περισσότερα
• Ανεδαφικό να επιδιώκουμε σήμερα μια ολική επαναφορά στο προ του 2009 ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας -

Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ κ. Άκη Σκέρτσου στο ΑΜΠΕ
• Οι εργαζόμενοι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις θα βγάλουν τη χώρα από την κρίση (εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία 

10/11/2016)
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων - Παρατηρήσεις Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ) και ΣΕΒ σχετικά 

με την καταγγελία Νο 111/2014 της ΓΣΕΕ κατά της ελληνικής κυβέρνησης (7/11/2016) 
• Η ευελιξία στην αγορά εργασίας αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη ανάκαμψης! (εβδομαδιαίο δελτίο για την οικονομία 

3/11/2016)

 Ο ΣΕΒ στα MEDIA

• «Υπάρχει πρόβλημα μίγματος πολιτικής, που είναι ξεκάθαρα αντιαναπτυξιακό» Συνέντευξη του Προέδρου 
του ΣΕΒ, κ. Θεόδωρου Φέσσα στην εφημερίδα «REAL NEWS»

• «Υπάρχει ανάπτυξη χωρίς οργάνωση του χώρου;» Άρθρο Αντιπρόεδρου & Προέδρου Επιτροπής Χωροταξίας & 
Δικτύων του ΣΕΒ κ. Αν. Καλλιτσάντση στην Καθημερινή της Κυριακής

• Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δημιουργία σωστού θεσμικού πλαισίου για την εξυγίανση 
προβληματικών επιχειρήσεων O Chief Economist του ΣΕΒ, κ. Μιχάλης Μασουράκης στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM

• Δεν δικαιολογεί πανηγυρισμούς η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στο 3ο τρίμηνο του 2016 
Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ κ. Άκη Σκέρτσου στον Ρ/Σ Αθήνα 9.84

• ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ: Παρουσίαση οχήματος 
κατά του λαθρεμπορίου

• Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Σεμινάρια Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής με τη συνεργασία ΤΙΤΑΝ, ΑΤΕΙΘ και 
ΑΠΘ

• Brink's Hellas: Η Brink's Hellas θωρακίζει το 
περιβάλλον!!!

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.: Με το σλόγκαν 
“BETTER LIFE WITH MGO” η εταιρία αναλαμβάνει 
τη διεκπεραίωση του έργου LIFE15 
ENV/GR/000338

• Επιχειρηματική αποστολή στην Ινδονησία

• 31 τουρκικές επιχειρήσεις στην Αθήνα στο 
πλαίσιο επιχειρηματικής αποστολής που 
διοργάνωσε ο ΣΕΒ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ  ΔΙΕΘΝΗ 

 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

• Δευτέρα, 23/01/2017: Συνεδρίαση Γενικού 
Συμβουλίου ΣΕΒ

Ακολουθήστε μας
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ΑΛΛΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ

• «Αυτονομία, αξιολόγηση και καινοτομία οι πυλώνες για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας» Εκδήλωση του ΣΕΒ για το ρόλο της 
εκπαίδευσης στην οικονομία του 21ου αιώνα

• «Εργαλειοθήκη ΙΙΙ ΟΟΣΑ: το άνοιγμα των αγορών και η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού αποτελούν 
μοχλό ανάπτυξης για κάθε οικονομία» Εκδήλωση ΣΕΒ-ΟΟΣΑ για την παρουσίαση των συστάσεων για τη 
βελτίωση του ανταγωνισμού

• Εκδήλωση ΣΕΒ - Chimar ΑΕ με θέμα λύσεις που προάγουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις [δημοσίευση linkedin]

http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/11a-2/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/oi-ergazomenoi-stis-idiotikes-epicheiriseis-tha-vgaloun-th-chora-apo-tin-krisi-10-noemvriou-2016_49826/
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49064/IOE_additional_Comments CCGreece.pdf
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia/evdomadiaio-deltio-gia-tin-elliniki-oikonomia-oikonomia-epicheiriseis-i-evelixia-stin-agora-ergasias-anagkaia-alla-ochi-ikani-synthiki-anakampsis-3-noemvriou-2016_49823/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/synentefxi-tou-proedrou-tou-sev-k-theodorou-fessa-stin-efimerida-real-news-11-12-2016/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/arthro-tou-antiproedrou-proedrou-epitropis-chorotaxias-diktyon-tou-sev-k-an-kallitsantsi-yparchei-anaptyxi-choris-organosi-tou-chorou-stin-kathimerini-tis-kyriakis-20-11-2016/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/ichoi/schetika-me-ta-kokkina-daneia-kai-ti-dimiourgia-sostou-thesmikou-plaisiou-gia-tin-exygiansi-provlimatikon-epicheiriseon/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/ichoi/den-dikaiologei-panigyrismous-i-anakampsi-tis-ellinikis-oikonomias-sto-3o-trimino-tou-2016
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/ta-nea-ton-melon-mas/papastratos-aves/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/ta-nea-ton-melon-mas/titan/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/ta-nea-ton-melon-mas/vrink-s-hellas/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/ta-nea-ton-melon-mas/ellinikoi-lefkolithoi-a-m-v-n-e-e/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/epicheirimatiki-apostoli-sev-stin-indonisia-15-16-noemvriou-2016/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/epicheirimatiko-foroum-elladas-tourkias/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/ekdilosi-tou-sev-gia-to-rolo-tis-ekpaidefsis-stin-oikonomia-tou-21ou-aiona/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/ekdilosi-sev-oosa-gia-tin-parousiasi-ton-systaseon-gia-ti-veltiosi-tou-antagonismou/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/comments?topic=6207214277913378816&type=U&scope=1890405&stype=C&a=mo_Q

