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Με ηδηαίηεξε ραξά εθ κέξνπο ηνπ Οκίινπ Eurobank EFG ζαο ππνδερφκαζηε εδψ, ζην θηιφμελν θαη
εληππσζηαθφ ρψξν ηνπ Διιεληθνχ Κφζκνπ, πνπ δεκηνχξγεζε ην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ.
Απφςε βξαβεχνπκε ηέζζεξηο πξνηάζεηο πνπ επέιεμε ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ
Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, απφ ηηο 21 πνπ πξνθξίζεθαλ ζηελ ηειηθή θάζε ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηνλ
νπνίν ζπλδηνξγαλψζακε ν ΣΔΒ καδί κε ηελ Eurobank. Ννκίδσ φηη θαη απφ ζπκβνιηθή άπνςε δελ
ζα κπνξνχζακε λα επηιέμνπκε έλαλ πην θαηάιιειν ρψξν, αθνχ ν Διιεληθφο Κφζκνο απνηππψλεη ηε
δπλακηθή ζπκβνιή ηεο ηδησηηθήο ρνξεγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κείδνλεο ηνκείο θνηλσληθήο
πξνζθνξάο.
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Σεκεηνινγηθά ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπγθπξία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εθδήισζε απηή. H ρψξα
καο βξέζεθε ζε έλα θαχιν θχθιν δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ, βαζηάο χθεζεο θαη δηεζλνχο
πεξηζσξηνπνίεζεο. Η απεκπινθή ηεο απφ ηελ απφιπηα αδηέμνδε απηή θαηάζηαζε απαηηεί ηζηνξηθέο
ππεξβάζεηο, επίπνλεο ζπζίεο θαη κεγάιεο αιιαγέο.
κσο, ζε απηήλ αθξηβψο ηελ θξίζηκε, ηελ χζηαηε ζηηγκή, θαη πξηλ κεξηθέο κέξεο, ε ρψξα καο έδεημε
ππεπζπλφηεηα θαη ζάξξνο, πξνρσξψληαο ζηελ πηνζέηεζε ελφο επίπνλνπ αιιά αλαγθαίνπ
Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο Πξνζαξκνγήο θαη Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ηνπο Δθαξκνζηηθνχο ηνπ
Νφκνπο. Απηή ε ηζηνξηθήο ζεκαζίαο απφθαζε, πνπ καο απνκάθξπλε απφ αλεμέιεγθηεο πεξηπέηεηεο
θαη ηελ απαμίσζε, ήηαλ ε ζνβαξή απάληεζε πνπ πεξίκελαλ νη εηαίξνη καο, ψζηε λα πξνρσξήζεη ην
λέν πξφγξακκα βνήζεηαο πξνο ηελ Διιάδα. Έλα πξφγξακκα πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο
βησζηκφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ρξένπο κεζνπξφζεζκα, θαη ζα καο δψζεη ην πνιχηηκν πεξηζψξην γηα λα
πινπνηήζνπκε ηα θαηάιιεια κέηξα, θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη
πξνζαξκνγέο. Σηφρνο ζηνλ νπνίν φινη πξέπεη λα ζηνηρεζνχκε απνθαζηζηηθά γηα λα
ζηαζεξνπνηήζνπκε ηελ νηθνλνκία καο, λα απνθαηαζηήζνπκε ζηαδηαθά ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο
πξννπηηθέο ηεο, θαη λα πεξάζνπκε ζε έλα λέν αλαπηπμηαθφ θχθιν, πνπ είλαη ε κφλε αζθαιήο
πξνυπφζεζε ψζηε λα βγνχκε νξηζηηθά απφ ηελ θξίζε.

Αλ ε δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα θαη νη κεηαξξπζκίζεηο δελ ζπλδεζνχλ άξξεθηα κε έλα ηζρπξφ
αλαπηπμηαθφ ζρέδην –έλα αλαπηπμηαθφ ζνθ- ηφηε ζα παγηδεχζνπκε ηελ νηθνλνκία καο ζε έλαλ
αηειέζθνξν πθεζηαθφ θχθιν, κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο.

Πξέπεη επνκέλσο λα επαλεθθηλήζνπκε ηελ νηθνλνκία ζε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε κε άμνλεο, ηνλ
πεξηνξηζκφ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηελ ψζεζε ησλ κεγάισλ ζεζκηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απνθξαηηθνπνηήζεηο, ηηο μέλεο επελδχζεηο, ηελ απνξξφθεζε πνιχηηκσλ
θνηλνηηθψλ πφξσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ, αιιά θαη ηελ ηδησηηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο επελδχζεηο, κε ζχκκαρν ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο ρψξαο.

Πξέπεη λα θηλεζνχκε γξήγνξα κε βάζε κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, πνπ ζα ζεκειηψλεηαη ζηε
δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο καο βάζεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ,
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ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηνλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκίαο, κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο
πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα, ηε γλψζε.
Μφλν έηζη ζα εληζρχζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηά καο, ζα απνθαηαζηήζνπκε ηελ θινληζκέλε
εκπηζηνζχλε, θαη ζα δηακνξθψζνπκε έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ ζα
θηλεηνπνηεί επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ζα πξνζειθχεη επελδχζεηο θαη ζα δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη
απαζρφιεζε. Ήδε, εκθαλίδνληαη νξηζκέλα ζεηηθά ζεκάδηα αλάθακςεο ζηνπο εμσζηξεθείο ηνκείο
ηεο νηθνλνκίαο, πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ηελ εζσηεξηθή δήηεζε, φπσο είλαη νη εμαγσγέο ή ν
ηνπξηζκφο. Δπίζεο, αξρηθφ επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεηαη ζε ηνκείο φπσο ε ελέξγεηα, νη
ππνδνκέο ή ν ηνπξηζκφο, πνπ φκσο ζπλαξηάηαη κε ηελ πξφνδν ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο
καο.

Πξέπεη επνκέλσο λα πάςνπκε λα κεκςηκνηξνχκε θαη λα αζρνινχκαζηε κε θαηαζηξνθνινγηθά
ζελάξηα. Πξέπεη λα πηζηέςνπκε φηη κπνξνχκε λα ηα θαηαθέξνπκε, θαη λα ζπκβάιινπκε φινη
ελεξγά, ν θαζέλαο κε ηνλ ηξφπν ηνπ, ζηελ πξνζπάζεηα αλάηαμεο ηεο νηθνλνκίαο καο.
Σε έλα ηέηνην ζρέδην αλάπηπμεο, ε έκθαζε ζηε γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία δελ κπνξεί παξά λα
απνηειεί βαζηθφ ππιψλα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο.
Η αλάπηπμε ησλ θνηλσληψλ θαη ε καθξφρξνλε δηαδξνκή ηνπο πξνο φιν θαη πην ζχλζεηεο κνξθέο
πνιηηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο πξνφδνπ, ήηαλ αλέθαζελ κηα πεξηπέηεηα κάζεζεο, παξαγσγήο λέαο
γλψζεο θαη ελζσκάησζήο ηεο ζηηο κεζφδνπο παξαγσγήο. Έηζη, ε δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ε
αμηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο, απνηέιεζαλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αιιαγήο, ηεο εμέιημεο θαη ηεο
θνηλσληθήο επεκεξίαο.
Γπζηπρψο, ε εηθφλα κε βάζε ηνπο αξηζκνχο ζηε ρψξα καο δελ είλαη ελζαξξπληηθή ζηνλ ηνκέα απηφ.
Βξηζθφκαζηε ζε εμαηξεηηθά ρακειή ζέζε ζε φ,ηη αθνξά ηηο αθαζάξηζηεο εζληθέο δαπάλεο ζηελ
έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία, πνπ έρνπλ παξακείλεη ζηάζηκεο, ζην 0,58% ηνπ ΑΔΠ, κε ηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα λα ζπκβάιιεη κφλν ην 27% ηνπ ζπλφινπ, έλαληη 64% θαηά κέζν φξν ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. Ωο κέηξν ζχγθξηζεο είλαη ελδεηθηηθφ φηη ν κέζνο φξνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε βξίζθεηαη
ζην 2%.
Τελ ψξα ινηπφλ πνπ ε Δπξψπε –ζην πιαίζην θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο– επελδχεη
ζηελ έξεπλα εμαγγέιινληαο ηελ εκβιεκαηηθή πξσηνβνπιία "Έλσζε θαηλνηνκίαο" θαη
αλαγλσξίδνληαο ηελ σο κνλαδηθφ αλαπηπμηαθφ δξφκν γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία , ε ζέζε ηεο
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Διιάδαο ζην Γείθηε Καηλνηφκσλ ρσξψλ γηα ην 2010, είλαη κάιινλ απνγνεηεπηηθή,
θαηαιακβάλνληαο ηελ 19ε ζέζε κεηαμχ 27 ρσξψλ.

Κπξίεο θαη θχξηνη,
Δκείο ζηελ Eurobank, πηζηεχνπκε πσο ε ρψξα καο έρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην αλαπηπμηαθφ
απφζεκα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε.

Αθξηβψο γη’ απηφ, ε θξίζε δελ έρεη

απνζαξξχλεη, αιιά αληίζεηα, έρεη ελδπλακψζεη ηε ζηξαηεγηθή καο λα θηλνχκαζηε δπλακηθά κε
ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, πνπ ζηεξίδνπλ πνιχπιεπξα ηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα.
ηαλ πξηλ απφ πεξίπνπ έλα ρξφλν, καδί κε ην ΣΔΒ απνθαζίζακε λα πξνθεξχμνπκε απηφ ην
δηαγσληζκφ, πηζηεχακε, θαη ζήκεξα ην πηζηεχνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν, φηη ζε πείζκα ησλ
δπζθνιηψλ, ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο δπζπξαγίαο, ππάξρεη θαη κηα άιιε Διιάδα. Υπάξρεη ε
Διιάδα ηεο γλψζεο, ησλ ηδεψλ, ηεο αλαδήηεζεο, θαη ηεο πξνζπάζεηαο, ε Διιάδα πνπ πηζηεχεη ζηηο
ηθαλφηεηέο ηεο θαη ρηίδεη ην κέιινλ ηεο, δηαςεχδνληαο απηνχο πνπ ηελ αδηθνχλ ή ηελ ππνλνκεχνπλ.
ιν απηφ ην δηάζηεκα, ζπλαληήζακε επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο πνπ αζφξπβα αιιά κε φξακα θαη
πείζκα, δνπιεχνπλ ζπζηεκαηηθά, έρνπλ πξσηνπνξηαθέο ηδέεο, θεξδίδνπλ δηαθξίζεηο θαη πξνάγνπλ
ηελ έξεπλα αηρκήο. Καη φια απηά, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ, ην νπνίν αλ δελ ζπληζηά ηξνρνπέδε,
πάλησο δελ απνηειεί πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εξεπλεηηθέο θνηλφηεηεο ζε
ζπγθξίζηκεο κε ηελ Διιάδα ρψξεο.
Παξάιιεια, ππάξρεη θαη έλαο άιινο θφζκνο πνπ κε ην ίδην πείζκα θαη δηάζεζε δεκηνπξγίαο,
θηλείηαη θφληξα ζην ξεχκα κε φξακα πνπ μεπεξλά ηελ ζθιεξή ζπγθπξία ηεο θξίζεο. Μέζα απφ ηελ
θαζεκεξηλή καο δξαζηεξηφηεηα, μέξνπκε πσο ππάξρεη θαη κηα, αλήζπρε θαη δεκηνπξγηθή
επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, έηνηκε λα αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο θαη ζην κέηξν πνπ είλαη απαξαίηεην,
επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. Ο θφζκνο ηεο πγηνχο ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξέπεη θαη κπνξεί
λα εγεζεί ζηελ κεγάιε αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο.
Αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δχν θφζκνπο πξέπεη λα ρηηζηνχλ γέθπξεο δεκηνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο,
θαζψο ε θαηλνηνκία θαη νη λέεο ηδέεο πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη θαη λα βξίζθνπλ έδαθνο εθαξκνγήο
ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.

Έηζη κφλνλ, κπνξεί λα

εληζρχεηαη θαη λα αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο, ε παξαγσγηθφηεηα, ε πνηφηεηα, θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπκε. Έηζη κφλνλ, δηαθνξνπνηείηαη θαλείο θαη απνθηά
αμία απηφ πνπ παξάγεη, ζ’ έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ.
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Απηή ε δεκηνπξγηθή ζπλάληεζε, κεηαμχ ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
θφζκνπ, είλαη ε πεκπηνπζία ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ην δηαγσληζκφ “Η Διιάδα Καηλνηνκεί!”
Πηζηεχσ πσο ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ, θαη θπξίσο ε πνηφηεηα θαη ην
επίπεδν ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο ησλ πξνηάζεσλ δηθαίσζαλ ηηο πξνζδνθίεο καο. Με κεγάιε
ραξά επίζεο, κπνξψ λα αλαθνηλψζσ φηη έρνπκε ήδε ηνπο πξψηνπο θαξπνχο απηήο ηεο ζπλάληεζεο,
κε ζπκθσλίεο γηα λα πεξάζνπλ ζηε θάζε ηεο παξαγσγήο, νξηζκέλεο απφ ηηο ηδέεο πνπ είδαηε λα
εθηίζεληαη.

Η δηθή καο ζπκβνιή είλαη ε ηήξεζε ηεο δέζκεπζεο πνπ είρακε αλαιάβεη λα

ρξεκαηνδνηήζνπκε, ζην πιαίζην πάληα ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχκε, ηέηνηεο επηρεηξεκαηηθέο
δξάζεηο, πνπ ζα αλαπηπρζνχλ κε βάζε πξνηάζεηο ηνπ δηαγσληζκνχ.
Θα ήζεια θαηαξράο λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο ζπκκεηείραλ ζην δηαγσληζκφ.

Η επηινγή

αλάκεζα ζηηο 324 πνιχ αμηφινγεο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ, ήηαλ δχζθνιε θαη ε βξάβεπζε
νξηζκέλσλ εμ απηψλ, έρεη θαζαξά ζπκβνιηθή αμία. Σε απηνχο ηνπο πνιχ μερσξηζηνχο αλζξψπνπο
ζέινπκε λα πνχκε: κελ αηζζάλεζηε φηη είζηε κφλνη. Θα είκαζηε δίπια, αξσγνί θαη ππνζηεξηθηέο
ζην έξγν ζαο. Γηαηί πηζηεχνπκε φηη κέζα απφ ηε ζπλάληεζε φισλ ησλ δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ ηεο
ρψξαο καο, ζα μεπεξάζνπκε ηηο δπζθνιίεο ηνπ ζήκεξα, θαη ζα ρηίζνπκε ην κέιινλ πνπ καο αμίδεη.
Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο, δηαθεθξηκέλνπο
επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο –ρσξίο λα ηνπο θαηνλνκάζσ έλαλ έλαλ κήπσο θαη αδηθήζσ θάπνηνλ–,
πνπ δηαζθάιηζαλ ην πςειφ επίπεδν αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ. Τέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ
ηνλ πξφεδξν ηνπ ΣΔΒ θ. Γεκήηξε Γαζθαιφπνπιν θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ πίζηεςαλ ζηελ
πξσηνβνπιία απηή εθθξάδνληαο ηηο αλεζπρίεο θαη ηηο αλαδεηήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.
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