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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΕ & ΕΒΕΑ, κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ,
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ GREEK ECONOMIC FORUM ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«GREEKS OF THE WORLD WELCOME HOME»
«Είναι μεγάλη χαρά για μένα να συμμετέχω στην αποψινή εκδήλωση. Να είμαι παρών
στο ξεκίνημα μιας νέας, φιλόδοξης παγκόσμιας εκστρατείας για την Ελλάδα. Και κυρίως,
να βρίσκομαι δίπλα σε μια εξαιρετική ομάδα νέων ανθρώπων, που αποφάσισαν να
δώσουν τη δική τους μάχη, για το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας.
Αποφάσισαν να μην εγκαταλείψουν, αλλά ούτε και να συμβιβαστούν με μια Ελλάδα που
πληγώνει και απογοητεύει. Αποφάσισαν να μπουν μπροστά και να βοηθήσουν, ώστε να
αναδειχθεί η Ελλάδα που εμπνέει και δημιουργεί.
Όσο κι αν φαίνεται δύσκολο να το πιστέψει κανείς, η Ελλάδα αυτή υπάρχει. Εκφράζεται
από τους χιλιάδες Έλληνες που διαπρέπουν αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο: στις
επιστήμες, στην επιχειρηματικότητα, στον πολιτισμό, στην ανθρωπιστική δράση.
Εκφράζεται από τους ανθρώπους που αγωνίζονται καθημερινά στον επιχειρηματικό
στίβο. Από επιχειρηματίες και στελέχη που συνεχίζουν, κόντρα στην κρίση, να
στοχεύουν ψηλά, να καινοτομούν και να πετυχαίνουν. Από τους ανθρώπους που δίνουν
ζωή σε νέες επιχειρηματικές ιδέες, που τολμούν να υπερβαίνουν τα εσκαμμένα και να
ανοίγουν νέους δρόμους στην αγορά. Η Ελλάδα που εμπνέει εκφράζεται όλα αυτά τα
χρόνια, μέσα από την τεράστια κινητοποίηση επιχειρήσεων και Κοινωνίας Των Πολιτών,
στον τομέα της αλληλεγγύης και της προσφοράς.
Χάρη σε αυτή την κινητοποίηση, μια κοινωνία που βιώνει συνθήκες ύφεσης τα τελευταία
εννέα χρόνια, καταφέρνει ακόμα να απλώνει ένα – έστω και στοιχειώδες – δίχτυ
ασφαλείας γύρω από τα πιο αδύναμα μέλη της. Και επιπλέον, καταφέρνει να υποδέχεται
με ανθρωπιά, να προσφέρει ένα χέρι αλληλεγγύης και βοήθειας, στους χιλιάδες
πρόσφυγες και μετανάστες που καταφεύγουν εδώ τους τελευταίους μήνες.
Όλα αυτά τα στοιχεία, όλες αυτές οι ιστορίες που κάθε τόσο φωτίζουν την – κατά τα
άλλα σκοτεινή – ελληνική καθημερινότητα, είναι η πολύτιμη «μαγιά» για να περάσουμε
στην επόμενη ημέρα.
Η Ελλάδα χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα, τόσο σε επίπεδο οικονομίας και παραγωγικής
συγκρότησης, όσο και σε επίπεδο κουλτούρας, αντιλήψεων και προτύπων. Ως προς την
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οικονομία, έχει έρθει πλέον η ώρα για την εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.
Ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγματος, που θα στηρίζεται λιγότερο στο κράτος και
περισσότερο στην ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα, στην ενεργοποίηση των δυνάμεων
της υγιούς επιχειρηματικότητας. Θα στηρίζεται στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
και ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Θα στηρίζεται στη στρατηγική
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας: στη γεωγραφική θέση και στο
κλίμα της, στη μοναδική φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά, αλλά και στο σπουδαίο
ανθρώπινο δυναμικό της.
Η νέα γενιά είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της Ελλάδας. Και η ενδυνάμωσή της
πρέπει να αναδειχθεί σε βασική προτεραιότητα. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα και
ευκαιρίες στους ανθρώπους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, ώστε να
επιστρέψουν στον τόπο τους. Και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τη διεθνή εμπειρία
τους στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.
Προτάσεις και ιδέες προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν. Μεταξύ άλλων είναι η
θέσπιση ειδικού φορολογικού καθεστώτος για την έναρξη επιχειρήσεων, η παροχή
κινήτρων σε επενδυτές για την αξιοποίηση Ελλήνων του εξωτερικού σε καίριες
διοικητικές θέσεις, η θέσπιση ειδικής μοριοδότησης για τη στελέχωση επιτελικών
θέσεων στη Δημόσια Διοίκηση κ.ά.
Ωστόσο, δεν φθάνουν μόνο τα κίνητρα για την επιστροφή. Δεν αρκεί μόνο να φέρουμε
πίσω όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα περιβάλλον
που θα δικαιώσει την επιλογή τους. Ένα περιβάλλον που θα αξίζει στις ικανότητες και
στις φιλοδοξίες τους. Χρειαζόμαστε ένα βιώσιμο περιβάλλον για δημιουργία και
προκοπή. Τόσο για τους άξιους που θέλουμε να καλωσορίσουμε ξανά στην πατρίδα μας,
όσο και για τους άξιους που βρίσκονται ήδη εδώ.
Ο στόχος αυτός μεταφράζεται στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την άνθηση
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για
την προσέλκυση εγχώριων και ξένων επενδύσεων. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων:
1. Σύγχρονο, σταθερό και ανταγωνιστικό φορολογικό καθεστώς
2. Απλούστερες και ταχύτερες διαδικασίες έγκρισης επενδύσεων, ειδικά σε κλάδους με
υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την απασχόληση
3. Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των ρυθμιστικών πλαισίων που καθορίζουν
περιβαλλοντικούς όρους και χρήσεις γης.
4. Αναβάθμιση του χρηματοδοτικού περιβάλλοντος. Η οποία περιλαμβάνει, εκτός της
σταθεροποίησης του τραπεζικού τομέα, και την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών
χρηματοδότησης, όπως εταιρείες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, εταιρείες
επιχειρηματικών συμμετοχών, αλλά και σχήματα μαζικής χρηματοδότησης.
5. Επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο κράτος και στις αγορές.
6. Επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας
ακίνητης περιουσίας, ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες σε κλάδους στρατηγικής
σημασίας, όπως το real estate και ο τουρισμός.

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,
e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

3

7. Τέλος, είναι σημαντικό να εφαρμοστεί στην Ελλάδα ένα μοντέλο στρατηγικής
συνεργασίας κράτους – επενδυτή, στα πρότυπα του διεθνούς αεροδρομίου της
Αθήνας. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν ώριμες επιχειρηματικές προτάσεις, σε τομείς όπως
η εφοδιαστική αλυσίδα, οι μεταφορές και η ενέργεια, που μπορούν να αξιοποιηθούν
με χρήση αυτού του μοντέλου και να δώσουν παράλληλα, ένα θετικό μήνυμα στη
διεθνή επενδυτική κοινότητα.
Η Επιμελητηριακή Κοινότητα στο σύνολό της στηρίζει ενεργά, με προτάσεις και
διεκδικήσεις, την προώθηση δράσεων σε όλους αυτούς τους τομείς. Και θα συνεχίσουμε.
Το αίτημα για τη δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος, στο οποίο θα μπορεί να
ανθίσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, η γνώση και το ταλέντο των νέων ανθρώπων, είναι ένα
αίτημα πολιτικό. Προϋποθέτει υπευθυνότητα από κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενους.
Προϋποθέτει συναίνεση και συνεργασία. Προϋποθέτει αποφασιστικότητα, τόλμη και
σχεδιασμό με γνώμονα όχι τις επόμενες εκλογές, αλλά τις επόμενες γενιές.
Ωστόσο, η πραγματικότητα μιας χώρας και – αντίστοιχα – η εικόνα της στον κόσμο, δεν
διαμορφώνονται μόνο από την εκάστοτε κυβέρνηση ή τους πολιτικούς της.
Διαμορφώνονται και από τις επιχειρήσεις της, από την πνευματική της ηγεσία, από τους
κοινωνικούς φορείς, από τον καθένα μας.
Γι’ αυτό είναι εξίσου σημαντική και η διαμόρφωση της κατάλληλης κουλτούρας. Εμείς
καλούμαστε να δημιουργήσουμε νέα κοινωνικά πρότυπα, τα οποία θα αναδεικνύουν τις
αξίες της επιχειρηματικότητας: την τόλμη, την προσπάθεια, την επιμονή. Χρειάζεται να
προβάλουμε περισσότερες ιστορίες επιτυχίας, με τρόπο που θα έχει νόημα, ειδικά για
τους νέους ανθρώπους. Θα σχετίζεται με την πραγματικότητά τους, θα απαντά στους
προβληματισμούς τους. Χρειάζεται να καταπολεμήσουμε, με θετικά παραδείγματα, τις
λογικές της ήσσονος προσπάθειας και της κακώς νοούμενης «αποκατάστασης», που
κυριάρχησαν τα προηγούμενα χρόνια.
Αν θέλουμε από την κρίση αυτή να προκύψει μια καλύτερη Ελλάδα, πρέπει πρώτα να
κοιτάξουμε ανάμεσά μας. Για να αλλάξουμε όσα μας απογοητεύουν. Για να αναδείξουμε
και να στηρίξουμε όλα αυτά που αξίζουν. Όλα αυτά που μπορούν να δώσουν στη χώρα,
στην οικονομία και στην κοινωνία μας μια νέα πνοή.
Η εκστρατεία που ξεκινά συμβολικά απόψε – αλλά και το σύνολο της δραστηριότητας
του Greek Economic Forum – φιλοδοξεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την
προσπάθεια. Και πιστεύω πραγματικά ότι θα τα καταφέρει. Υπάρχει η θέληση, υπάρχει η
γνώση, υπάρχει ο επαγγελματισμός, αλλά και η αμέριστη υποστήριξη όλων μας.
Θέλω να συγχαρώ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, αλλά και όλα τα εξαιρετικά στελέχη του
Greek Economic Forum για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στον τόπο.
Και να τους ευχαριστήσω για την τιμή να βρίσκομαι απόψε σε αυτό το βήμα.
Εύχομαι η νέα αυτή προσπάθεια να είναι «καλοτάξιδη» και να επιτύχει τους στόχους
της».
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