Ομιλία του καθ. Βασιλείου Μακιού

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Προγράμματος egg - enter•grow•go
Τετάρτη 13.02.2013
Αίθουσα «Ι.Σ. Λάτση», Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη

Ο καθ. Βασίλειος Μακιός είναι Γενικός Διευθυντής του Corallia Clusters Initiative

1

Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας.
Εκ μέρους της Eurobank και του Corallia, σας καλωσορίζω στην παρουσίαση του νέου μας
προγράμματος «egg-enter·grow·go», ένα Πρόγραμμα εκκόλαψης νεανικής επιχειρηματικότητας.
Σ’ αυτό το σημείο καμπής της ελληνικής κοινωνίας πρέπει να δώσουμε ένα καινούργιο όραμα
στους νέους της χώρας. Η λύση στα προβλήματά μας μπορεί να έρθει από τη διοχέτευση της
ενέργειάς τους στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.
Η χαρά της δημιουργίας χρειάζεται όραμα – καλή εκπαίδευση - mentoring και το αποτέλεσμα
είναι η επιχειρηματικότητα.
Από τα πρώτα βήματα που κάναμε με την ομάδα του Corallia όταν ξεκινήσαμε το 2005, είχαμε
ένα όραμα: «Μια Ελλάδα με το κατάλληλο περιβάλλον που θα επιτρέψει στις επιστήμες, στην
καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα να ανθίσουν - και πάλι!». Σήμερα, το Corallia έχει
τέσσερις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης:
- συντονίζει τα τρία πιο σημαντικά τεχνολογικά clusters στην Ελλάδα,
- διαχειρίζεται κέντρα καινοτομίας όπου υποστηρίζεται η επιχειρηματική επιτάχυνση και
ανάπτυξη των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων και επιτυγχάνονται σημαντικές οικονομίες
κλίμακας και συνέργειες,
- συμμετέχει στη χάραξη πολιτικής σε θέματα clusters, καινοτομίας, και επιχειρηματικότητας
σε διεθνές επίπεδο,
- υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα υποστήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας με
συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Και εδώ έρχεται η τωρινή μας συνεργασία με την Εurobank. Μια συνεργασία-σταθμός που
έρχεται να σφραγίσει και να απογειώσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα
αυτά τα χρόνια και να τα μετουσιώσει σε ένα ειλικρινώς χρήσιμο και σπουδαίο πρόγραμμα για
τους νέους.
Ταιριάξαμε με την Εurobank αμέσως. Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με πάθος και ειλικρίνεια.
Μοιραζόμαστε την ίδια ανάγκη και έχουμε κοινό στόχο:
- να δώσουμε όραμα στους νέους ανθρώπους που τόσο πολύ το χρειάζονται σήμερα
- να προσφέρουμε μια χειροπιαστή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επίδοξοι
καινοτόμοι επιχειρηματίες
- να δώσουμε το παράδειγμα και σε άλλους να δραστηριοποιηθούν με αντίστοιχες
πρωτοβουλίες
Το ζητούμενο λοιπόν είναι να καθοδηγήσουμε καινοτόμους επιχειρηματίες που θα αποτελέσουν
την σπίθα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και θα φέρουν πλούτο (πνευματικό
και υλικό) στη χώρα.
- H Silicon Valley με τις garage companies των καθηγητών και φοιτητών του Stanford και
Berkeley σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες HP, Intel, Motorola, προσέλκυσαν και
άλλους κολοσσούς του χώρου όπως τις Google, Apple, Facebook και άλλαξαν τον κόσμο
στην κοινωνία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής.
- Η επινόηση του Skype στην Εσθονία απέδειξε ότι το μεγάλο άλμα μπορεί να γίνει
οπουδήποτε στον κόσμο όταν έχεις την κατάλληλη ιδέα την κατάλληλη στιγμή.
- Η καινοτομία που εξάγει το Ισραήλ, σε πεδία ανάλογα με αυτά που έχουμε κι εμείς
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, φέρνει στη χώρα αυτή δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε
χρόνο.
- Η Σουηδία και η Φιλανδία, χώρες που βρίσκονταν σε οικονομικό μαρασμό τη δεκαετία του
90 έβαλαν στόχο την μεθοδική εκπαίδευση των νέων και βρίσκονται σήμερα στην κορυφή
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της τεχνολογικής ανάπτυξης και διαθέτουν τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα στον
κόσμο.
- Σε Κορέα, Ταιβάν και Ινδία, εκατοντάδες χιλιάδες ταλαντούχα στελέχη επαναπατρίστηκαν
από την Αμερική και συνέβαλαν ενεργά στην ανάπτυξη των χωρών τους.
- Ο Dr. Smits Γενικός Διευθυντής για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ανέφερε προχθές ότι στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση
στην κατάταξη των συμμετοχών, πράγμα που δείχνει ότι το δυναμικό της Ελλάδας είναι
υψηλής στάθμης. Το ζητούμενο είναι να εφαρμόσουν την αξιόλογη έρευνα σε προϊόντα
ανταγωνιστικά διεθνώς.
- Τα δισεκατομμύρια που υπολείπονται στη χώρα, βρίσκονται στο μυαλό των νέων ανθρώπων
μας.
Μέσα από αυτή τη συνεργασία της Eurobank και του Corallia δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο
καινοτόμο Πρόγραμμα για την νεανική επιχειρηματικότητα το οποίο σας το παρουσιάζουμε
σήμερα με την ελπίδα να αλλάξουμε μαζί με εσάς την πορεία της χώρας προς το καλύτερο.
Είμαστε όλοι σημαντικοί σε αυτή την αλυσίδα και ελπίζω και εύχομαι να σας έχουμε όλους εσάς
στο πλευρό μας, ώστε ο καθένας από τη θέση του, να συμβάλει και να φτιάξουμε μαζί την
επόμενη μέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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