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14 επιχειρηµατίες και θεσµικοί φορείς µιλούν στη «Deal»
∆ώστε λύση εδώ και τώρα
Tροµάζει η πολιτική αβεβαιότητα. Eπιτακτική η ανάγκη συναίνεσης
Aιφνιδιάστηκε ο επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας, από την ξαφνική απόφαση να εκλεγεί
«εδώ και τώρα» Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας.
H αγορά καλεί τους πολιτικούς να βρουν λύση µιας εθνικής συνεννόησης.
14 επιχειρηµατίες και θεσµικοί φορείς µιλούν στη "Deal" και τοποθετούνται στο ερώτηµα:
«Ποιο είναι το πραγµατικό δίληµµα της προεδρικής εκλογής και τι σηµατοδοτεί για την
ελληνική οικονοµία».
H αβεβαιότητα, η µη πολιτική σταθερότητα και η συνέχιση της «περιπέτειας» µόνο κακό
µπορούν να κάνουν στην οικονοµία. Tο ξεκαθάρισµα του σκηνικού και οι γενναίες αποφάσεις,
είναι πλέον ύψιστη προτεραιότητα.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ (Πρόεδρος ΣΕΒ): «Nα µην ξαναζήσουµε την ανασφάλεια»
«Όλοι µας αναγνωρίζουµε τη σταθεροποίηση της οικονοµίας µας και τα σηµάδια µιας δειλής
ανάκαµψης. Το 2015, η
ανάκαµψη θα είναι περισσότερο εµφανής. Αν οδηγηθούµε σε εκλογές, τότε µια νέα – εκ των
πραγµάτων - κυβέρνηση θα διαπραγµατευτεί τη συµφωνία µε τους δανειστές. Στο
µεσοδιάστηµα η ελληνική οικονοµία και κοινωνία θα ξαναζήσουν την ανασφάλεια και
αβεβαιότητα.
Το οικονοµικό ρίσκο της χώρας παραµένει συνδεδεµένο µε το πολιτικό ρίσκο. Και όσο αυτό
συµβαίνει, η προσπάθεια να ορθοποδήσουµε, να στηρίξουµε τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και
την πραγµατική οικονοµία θα ανακόπτεται. Η συναίνεση σήµερα είναι εθνικά ωφέλιµη όσο
ποτέ».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ (Πρόεδρος ΣΒΒΕ): «Λύση η εθνική συνεννόηση»
«Απαιτείται πολιτική σταθερότητα ανεξαρτήτως κοµµατικού χρωµατισµού για να δούµε τα
αποτελέσµατα και στην ελληνική οικονοµία. Οι αιφνιδιαστικές πολιτικές εξελίξεις µε την εκλογή
Προέδρου µέσα στον ∆εκέµβριο σίγουρα προκάλεσαν τεράστια ανησυχία, κάτι που
αποτυπώθηκε και στον καταποντισµό του ελληνικού χρηµατιστηρίου. Ας ελπίσουµε πως
πρόκειται για µια σπασµωδική αντίδραση και να µη σηµατοδοτεί κάτι χειρότερο για την
οικονοµία.
Σίγουρα είναι ακατάλληλη η στιγµή για εκλογές. ∆εν πρέπει να κυριαρχήσει το σκηνικό
πολιτικής αστάθειας, της αβεβαιότητας και των µετέωρων βηµάτων. Αυτά µόνο κακό κάνουν
στην αγορά και την οικονοµία. Αντιθέτως να υπάρξει εθνική συνεννόηση».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ (Πρόεδρος και CEO ΚΡΙ- ΚΡΙ): «Όχι σε µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες»
«Η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων εξαρτάται από την πολιτική σταθερότητα,
από ένα στέρεο και γερό περιβάλλον. Χρειάζεται λοιπόν η διαµόρφωση ενός περιβάλλοντος πιο
φιλικού στον επιχειρηµατικό κόσµο και όχι η επιστροφή σε ένα µοντέλο κρατικοδίαιτης λογικής
και ανεξέλεγκτων επιδοτήσεων.
Έχουµε σαν χώρα καλές ιδέες, καλό έµψυχο υλικό, πολλές επιχειρήσεις, αλλά είναι αναγκαίο
να δοθούν και κίνητρα.
Οι πολιτικοί ας σκεφτούν εθνικά και περισσότερο για τα καλό του ελληνικού λαού και όχι να
βάλουν µπροστά τα δικά τους συµφέροντα και τις όποιες µικροκοµµατικές σκοπιµότητες».
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ (Πρόεδρος ΣΕΒΚ): «Nα γίνουν εκλογές
µέσα στο '15»
«Ο επιχειρηµατικός κόσµος ζητά σταθερή πολιτική κατάσταση στην χώρα.
Η συγκεκριµένη χρονική στιγµή που επελέγη για την εκλογή του Προέδρου ή και για
ενδεχόµενες εκλογές και η επίσπευση των διαδικασιών µέσα στην εορταστική περίοδο φοβάµαι
πως θα «παγώσει» ακόµη περισσότερο την αγορά ενόψει µιας αστάθειας που θα επικρατήσει.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσει το τοπίο της αβεβαιότητας.
Προσωπική µου γνώµη είναι πως οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν οµαλώς µέσα στο 2015, αν
και πιστεύω πως και πάλι η εκλογολογία δεν θα σταµατήσει.
Ζητούµενο πάντως, αποτελούν οι διαρθρωτικές αλλαγές να γίνονται ολοκληρωµένες και όχι
αποσπασµατικά».
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ΣΙΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος Ελληνο-αµερικανικού Επιµελητηρίου): «Ήταν
αναγκαία η επίσπευση»
«Παρά το ότι τα θεµελιώδη µεγέθη της οικονοµίας είναι σήµερα καλύτερα από ποτέ, η
αξιοπιστία της είχε µπει τελευταία σε καθεστώς αµφισβήτησης. Η δυσκολία στις
διαπραγµατεύσεις για την τελευταία και πλέον κρίσιµη αξιολόγηση του Προγράµµατος είχε
συνδυαστεί µε τις συνθήκες πολιτικής αστάθειας λόγω ενδεχοµένων πρόωρων εκλογών τον
Μάρτιο.
Η επίσπευση της εκλογής του Προέδρου απαντά στην ανάγκη να διασφαλιστεί η πολιτική
σταθερότητα. Απαιτείται σε αυτή την κρίσιµη στιγµή µια ευρύτερη πολιτική συναίνεση, ώστε να
µην οδηγηθούµε σε πολιτική παράλυση ενώπιον πρόωρων εκλογών. Το εθνικό συµφέρον
επιβάλλει πολιτική οµαλότητα και συνεννόηση για να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΟΣ (Πρόεδρος ΕΒΕΑ): «Σύνεση και ψυχραιµία»
«Η επικράτηση ενός σκηνικού πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας είναι το τελευταίο πράγµα
που θέλει η αγορά. Ελπίζω πως θα κυριαρχήσει η λογική και θα εκλεγεί Πρόεδρος της
∆ηµοκρατίας, χωρίς να συρθεί η χώρα µας σε περιπέτειες.
Το σίγουρο είναι πως οι πρόωρες εκλογές είναι ένα καταστροφικό σενάριο για την αγορά, την
οικονοµία, αλλά και τις επενδύσεις γενικότερα. Χρειάζεται µε δύο λόγια, σύνεση και ψυχραιµία
από µέρους του πολιτικού συστήµατος, καθώς οποιαδήποτε απόφαση µπορεί να επηρεάσει
καίρια την επόµενη ηµέρα της οικονοµίας της Ελλάδας».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (∆ιευθύνων σύµβουλος Αttica): «Nα τελειώνουµε
γρήγορα»
«Όταν υπάρχει πολιτική αστάθεια, για τις δουλειές είναι κακό. Για το retail, οι µήνες του
∆εκεµβρίου και του Ιανουαρίου είναι κρίσιµοι για τον τζίρο και ασφαλώς οι αιφνιδιαστικές
αποφάσεις επηρεάζουν. Κανείς δεν µπορεί να γνωρίζει και να προβλέψει τι θα γίνει µε την
προεδρική εκλογή ή µε τυχόν εκλογές και το πώς θα είµαστε µετά.
Γνώµη µου είναι όµως, πως ό, τι είναι να γίνει, να γίνει σύντοµα, ώστε να ξέρουµε σε ποιο
σηµείο βρισκόµαστε, τι µας γίνεται και τι θα αντιµετωπίσουµε. Με δύο λόγια, ζητούµενο είναι
να µην επικρατεί ένα ρευστό τοπίο και µία παρατεταµένη αβεβαιότητα, καθώς βλάπτουν την
οικονοµία και την αγορά».
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ∆Η (Πρόεδρος Συνδέσµου Εξαγωγέων): «Nα "πλάσουν"
συναινέσεις»
«Όπως είναι η κατάσταση σήµερα, ένα αβέβαιο δηλ. περιβάλλον, επηρεάζει αρνητικά όλον τον
επιχειρηµατικό κόσµο. Ειδικά οι εξαγωγείς έχουν πληρώσει βαρύ τίµηµα µε την πολιτική
αστάθεια στα χρόνια της κρίσης. Θέλουµε να τελειώσει ο κύκλος αβεβαιότητας ως το τέλος του
∆εκέµβρη.
Το θέµα είναι το µετά. Το σίγουρο είναι πως θέλουµε σταθερότητα µέσα στα ευρωπαϊκά
πλαίσια και όχι να µπούµε σε περιπέτειες. «Ο αληθινός ηγέτης δεν αναζητά συµµαχίες και
συναίνεση. Τις πλάθει», έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Εύχοµαι να πιάσει τόπο και να ισχύει και
στην δική µας περίπτωση αυτό. Εύχοµαι να επικρατήσει η συνεννόηση για την πρόοδο και το
καλό της χώρας».
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΚΙ∆ΗΣ (Πρόεδρος ΕΣΕΕ): «Nα κερδίσει η αγορά»
«Η αγορά ελπίζει η δίµηνη παράταση να λήξει µε κερδισµένη την αγορά. Η παρατεταµένη
αβεβαιότητα φέρνει ταυτόχρονα αστάθεια και στην οικονοµία και την αγορά και αυτό σε καµία
περίπτωση δεν το θέλουµε.
Καλώς έγινε η επίσπευση της διαδικασίας για εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας ώστε να
δοθεί µία κοινοβουλευτική λύση ακόµη και µέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, καθώς η
συνεχής εκλογολογία βλάπτει σοβαρά την οικονοµία γενικότερα και τον εµπορικό κόσµο
ειδικότερα. Ο βρεγµένος την βροχή δεν την φοβάται και το εµπόριο έχει δοκιµαστεί όλα αυτά
τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Γι' αυτό ζητάµε να δοθεί λύση άµεσα».
ΧΑΡΗΣ ΒΑΦΕΙΑΣ (∆ιευθύνων σύµβουλος Stealthgas): «Nα µην µπούµε σε
περιπέτεια»
«Η ελληνική οικονοµία και το ελληνικό χρηµατιστήριο έδειξαν πως τιµώρησαν αυτή την
ξαφνική απόφαση της κυβέρνησης για την προεδρική εκλογή. Είναι φυσικό πως όταν ο κόσµος
περιµένει τις όποιες εξελίξεις τον ερχόµενο Φεβρουάριο ή Μάρτιο και αυτό ανατρέπεται, τότε
προκαλείται µεγαλύτερο άγχος.
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Μακάρι να έχει αίσιο τέλος όλη αυτή η ιστορία και να µην προµηνύονται άλλες περιπέτειες.
Σίγουρα όµως, το πολιτικό σκηνικό θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άµεσα ώστε να γνωρίζουµε όλοι
µας τι µας περιµένει και πώς θα βαδίσουµε την επόµενη ηµέρα».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ (Αναπλ. Γεν. ∆ιευθυντής οµίλου Μαρινόπουλου): «Nα µη
χαθεί ό,τι χτίστηκε»
«Το διαθέσιµο εισόδηµα και η καλή ψυχολογία των καταναλωτών αποτελούν, νοµοτελειακά,
τις δυο κινητήριες δυνάµεις του εµπορίου, δύο δυνάµεις που δυστυχώς στην Ελλάδα χάθηκαν
λόγω της εξαετούς ύφεσης.
Η κυβέρνηση, τους τελευταίους µήνες, επανέφερε στην αγορά το καλό κλίµα, εξασφαλίζοντας
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Οι πρωτοβουλίες της βελτίωσαν την ψυχολογία των καταναλωτών και αυτό φάνηκε στην
κίνηση της αγοράς.
Όµως η θετική διάθεση των καταναλωτών παραµένει ευάλωτη.
Πρέπει όλοι µας να αισθανόµαστε σίγουροι για την επόµενη µέρα. Να µην νιώθουµε ότι
απειλείται να χαθεί ότι χτίσαµε µε κόπο και σκληρές θυσίες ως κοινωνία, ως αγορά, ως
οικονοµία. Ευθύνη της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει τα κεκτηµένα µας».
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ (Πρόεδρος ΣΜΕΧΑ): «Bασικό κλειδί η εκλογή»
«Η εκλογή ή µη του Προέδρου είναι κοµβικής σηµασίας για την οικονοµία και για την θετική ή
αρνητική πορεία της αγοράς µας.
Οι ταµειακές ανάγκες του ∆ηµοσίου για το 2015 είναι πολύ µεγάλες και δεν µπορούν να
αντιµετωπιστούν χωρίς την εκταµίευση ποσών από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Καθυστερήσεις 12 µηνών για διαπραγµατεύσεις από τυχόν νέα κυβέρνηση δυστυχώς θα µας
φέρει σε δραµατικά αµυντική θέση.
Γι' αυτό και η εκλογή ή µη Προέδρου της ∆ηµοκρατίας αποτελεί το βασικό κλειδί για τις
περαιτέρω εξελίξεις στην χώρα µας».
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ (Πρόεδρος ΣΑΤΕ): «H καλύτερη δυνατή λύση»
«Η Ελλάδα χρειάζεται επενδύσεις για να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.
Χρειάζεται δηµόσια έργα για την καταπολέµηση όλων των δεινών που έφερε µαζί της η
οικονοµική κρίση, όπως η υψηλή ανεργία. Ως εκ τούτου η πολιτική σταθερότητα αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της πολυπόθητης ανάπτυξης.
Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, είναι θετικό το να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο µέσα
στους επόµενους δύο µήνες. Ας ελπίσουµε ο πολιτικός κόσµος να δείξει την απαραίτητη
ωριµότητα και υπευθυνότητα και ο λαός µε τη σειρά του να δώσει την καλύτερη δυνατή λύση
για την χώρα.
ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΒΑΝΗΣ (Πρόεδρος ΒΕΑ): «H αξία στην επόµενη µέρα»
«Το τελείως ξαφνικό της εκλογής Προέδρου, της οποίας το αποτέλεσµα δεν γνωρίζουµε,
προκαλεί ανησυχία και επηρεάζει σίγουρα τα οικονοµικά θέµατα της χώρας στο σύνολό τους.
Από την άλλη πλευρά όµως, θα ξεκαθαρίσει µία ώρα αρχύτερα το πολιτικό τοπίο. Το βασικό
ζήτηµα είναι όµως, η επόµενη ηµέρα.
Ποιες θα είναι οι αντιδράσεις στο εξωτερικό, ειδικότερα αν αλλάξει η κυβέρνηση και πώς θα
υποδεχτούν ένα νέο πολιτικό σχήµα. Και οι Ευρωπαίοι περιµένουν µε την ίδια αγωνία για να
δουν ποιο θα είναι το αποτέλεσµα και πώς θα διαµορφωθούν οι συσχετισµοί δυνάµεων στο
εσωτερικό της Ελλάδας µετά από αυτήν την διαδικασία».

