Χαιρετισμός ΝΚ στο Forum για την Καινοτομία στα πλαίσια της 76ης ΔΕΘ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση, που
οργανώνει ο ΣΕΒ και η Eurobank.
Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη προσέλευση και το ενδιαφέρον σας που
μας τιμά ιδιαιτέρως.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους διακεκριμένους ομιλητές που
συμμετέχουν σήμερα στην εκδήλωση και μας τιμούν ιδιαιτέρως με την
παρουσία τους,
τον κ. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο του ΕΚΕΤΑ,
τον καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή, Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Τεχνολογίας,
τον κ. Δημήτρη Κορπάκη, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας
και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και τον κ. Δημήτρη Τσίγκo, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας
Νέων Επιχειρηματιών.
Να

ευχαριστήσω

Δημοσιογραφικού

επίσης,

το

Οργανισμού

Διευθύνοντα
Λαμπράκη

Σύμβουλο
και

του

διακεκριμένο

δημοσιογράφο κ. Παντελή Καψή, που θα είναι και ο συντονιστής της
εκδήλωσης.
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Η Τράπεζά μας και η Καινοτομία
Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει θέσει ως στόχο της την
ανάδειξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, που αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
παραγωγικότητας της Ελληνικής οικονομίας.
Για να συμβάλουμε σ’ αυτή την προσπάθεια, παρουσιάζουμε σε
περίπτερο της έκθεσης τις 21 καινοτόμες προτάσεις που διακρίθηκαν και
πέρασαν στην τελική φάση του διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινοτομεί»
που οργάνωσαν ο ΣΕΒ και η Eurobank με μεγάλη επιτυχία πριν μερικούς
μήνες.
Επιδιώκουμε και μέσα από τη ΔΕΘ να δώσουμε το θετικό έναυσμα για
ευρύτερη και ουσιαστικότερη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας
στη χώρα μας.
Μέσα από το διαγωνισμό καινοτομίας, γνωρίσαμε μια Ελλάδα της
δημιουργίας, που έχει πρωτοποριακές ιδέες, που προάγει έρευνα αιχμής,
που αναπτύσσει κορυφαίες διεθνείς συνεργασίες, που κερδίζει
διακρίσεις σε παγκόσμια κλίμακα χωρίς θόρυβο και τυμπανοκρουσίες,
μέσα σ’ ένα εσωτερικό περιβάλλον που, αν δεν συνιστά τροχοπέδη,
σίγουρα δεν προσφέρει ενθάρρυνση, κίνητρα και ευκαιρίες.
Η Τράπεζά μας τα τελευταία χρόνια
Έχει αναδείξει τη σημασία της έρευνας και την καινοτομίας για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
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Έχει στηρίξει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις και τους φορείς τους,
προωθώντας με συνέπεια την οικονομική εξωστρέφεια,
Έχει σταθεί – και το κάνει με υπευθυνότητα και συνέπεια και στις
σημερινές δύσκολες συνθήκες – δίπλα στις Ελληνικές επιχειρήσεις και
την επιχειρηματικότητα, διαμορφώνοντας με τη δική σας ψήφο
εμπιστοσύνης ηγετική παρουσία στον κλάδο.
Έχει στηρίξει με συνέπεια την ανάπτυξη και τις επενδύσεις των
Ελληνικών

επιχειρήσεων

εκτός

Ελλάδος

και

κυρίως

στη

Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Ελληνική Κρίση και οι Επιπτώσεις της
Ατυχώς, η σοβαρή και επιδεινούμενη κρίση στην Ελλάδα, που διαρκεί
κοντά στα 3 χρόνια, έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον εξαιρετικά
αρνητικό και ανασταλτικό για κάθε δημιουργική δραστηριότητα. Έχει
καταστήσει αναγκαία τη σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή και την
υλοποίηση μεγάλων μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούσαν για χρόνια ως τη
μόνη διέξοδο από την κρίση.
Η βαθειά ύφεση, το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό κλίμα, η πιστωτική
ασφυξία, η στενότητα ρευστότητας και το υψηλό κόστος χρήματος, έχουν
τραυματίσει βαρύτατα την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν
την Ελληνική οικονομία και να συμβάλουν στην επανεκκίνησή της.
Όπως, πολύ χαρακτηριστικά, τόνισε πρόσφατα και ο κ. Γιάννης
Κωστόπουλος, Πρόεδρος της Alpha Bank και Πρόεδρος της νέας μας
τράπεζας Alpha Eurobank: «Οι στρόφιγγες είναι ανοιχτές, αλλά οι
δεξαμενές είναι άδειες».
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Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, η αρνητική αυτή δυναμική απειλεί να μας
παγιδέψει σε έναν καταστροφικό φαύλο κύκλο, όπου η ταυτόχρονη
εφαρμογή περιοριστικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε
περιβάλλον υψηλών πραγματικών επιτοκίων, μεγάλης αβεβαιότητας,
αρνητικών πραγματικών μισθών και αρνητικής διεθνούς συγκυρίας, θα
οδηγούν σε βαθύτερη ύφεση, σε μεγαλύτερα ελλείμματα και σε νέα
σκληρότερα μέτρα.
Ο φαύλος κύκλος πρέπει να σπάσει, με αιχμή μια νέα ολοκληρωμένη
αναπτυξιακή στρατηγική, που θα θεμελιώνει τη δυναμική της στο
δραστικό περιορισμό του ευρύτερου δημόσιου τομέα και στην
ολόπλευρη ανάπτυξη των υγιών ιδιωτικών επιχειρηματικών δυνάμεων
της χώρας.
Χρειαζόμαστε αμέσως μια ριζική απελευθέρωση των παραγωγικών
δυνάμεων της χώρας από τα δεσμά του κρατισμού και της κρατικής
κυριαρχίας στην οικονομία και την κοινωνία.

Κυρίες και Κύριοι,
Έχουμε συμπληρώσει σχεδόν 18 μήνες που, ενώ ανακοινώνουμε νέα
μέτρα σχεδόν κάθε τρίμηνο, βρισκόμαστε σήμερα στην κορύφωση της
κρίσης,
με το απαιτούμενο ύψος χρηματοοικονομικής στήριξης των
Ευρωπαίων εταίρων μας και του ΔΝΤ να αυξάνεται,
με όλους δυσαρεστημένους ή εξοργισμένους, την κοινωνία, τους
Ευρωπαίους εταίρους μας, τις διεθνείς αγορές, που δεν
αναγνωρίζουν καμία από

τις θετικές πρωτοβουλίες και τα

επιτεύγματα που όντως έχουν πραγματοποιηθεί.
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Παρά τις καλές προθέσεις μας και τα αναληφθέντα μέτρα,
οι διεθνείς αγορές παραμένουν κλειστές για εμάς,
τα spreads συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία,
η ύφεση βαθαίνει,
η χρηματιστηριακή απαξίωση υγιών επιχειρήσεων διευρύνεται,
το εγχώριο οικονομικό κλίμα χειροτερεύει,
η εικόνα μας και η επιρροή μας στο εξωτερικό βρίσκεται στο ναδίρ,
η φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό συνεχίζεται παρά το ότι έχει
ανακοπεί τελευταία,
οι συνθήκες ρευστότητας παραμένουν ασφυκτικές και τα σενάρια
καταστροφής επιμένουν, σε μια Ευρώπη που δοκιμάζει την αντοχή
της, αλλά και που ταυτόχρονα δηλώνει αποφασισμένη να
διασφαλίσει τη συνοχή και την κοινή της πορεία.
Σ’ αυτή την κοινή πορεία, η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να συνεχίσει να
είναι ενεργά παρούσα στην Ευρωζώνη. Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν άλλες
εθνικές εναλλακτικές, χωρίς καταστροφικές συνέπειες για όλους μας.
Είναι φανερό ότι η μέχρι σήμερα πορεία μας δεν πείθει τις διεθνείς
αγορές και τους Ευρωπαίους εταίρους μας.
Οφείλουμε να επανεξετάσουμε αμέσως πτυχές της πολιτικής μας, της
πορείας μας, της προσέγγισης και της στρατηγικής, που ακολουθούμε για
την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Αυτό που χρειάζεται είναι να τολμήσουμε τις μεγάλες αλλαγές, να
τολμήσουμε τις δύσκολες αποφάσεις, να στοιχηθούμε όλοι, και σαν
άτομα, και σαν συλλογικότητες, στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου με
στόχο τη διάσωση της χώρας.
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Η συμπεριφορά των διεθνών αγορών και των εταίρων μας, παρά τα λάθη
που και εκείνοι έχουν διαπράξει, αναδεικνύουν ένα μεγάλο έλλειμμα
εμπιστοσύνης

και

αξιοπιστίας,

ένα

έλλειμμα

έργων,

μια

αναποτελεσματικότητα, μια ασυνέπεια, που ίσως εμείς εδώ την έχουμε
συνηθίσει, αλλά οι ξένοι αδυνατούν να κατανοήσουν.
Η απειλή για τη χώρα μας είναι μεγάλη, είναι υπαρκτή και δεν πρέπει να
την υποτιμούμε και να δοκιμάζουμε συνεχώς τις αντοχές των διεθνών
αγορών και των Ευρωπαίων εταίρων μας, η κατανόηση, υπομονή και
ανοχή των οποίων φαίνεται ότι εξαντλείται.
Εμείς έχουμε υποχρέωση να ανατάξουμε την οικονομία μας, να
αλλάξουμε δομές, θεσμούς, λειτουργίες, νοοτροπίες, να δημιουργήσουμε
τις προϋποθέσεις μιας νέας αναπτυξιακής πορείας.
Προϋπόθεση και εφαλτήριο εξόδου από την κρίση είναι να ξαναχτίσουμε
την αξιοπιστία μας απέναντι στην κοινωνία, τους εταίρους μας και τις
διεθνείς αγορές.
Να υιοθετήσουμε και να επενδύσουμε ως οικονομία και ως κοινωνία σ’
ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, που θα στηρίζεται
⋅

στον ιδιωτικό τομέα,

⋅

την οικονομική εξωστρέφεια,

⋅

τις ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές,

⋅

το ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό θεσμικό, νομικό και φορολογικό
πλαίσιο, φιλικό στο επιχειρείν,

⋅

τη συρρίκνωση των κρατικών δραστηριοτήτων και του σπάταλου και
αντιπαραγωγικού κράτους,

⋅

μακριά από την κουλτούρα του κρατισμού και την αντιπαραγωγική
λογική της.
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Μια χώρα σε ασφυξία, περιμένει οξυγόνο από έναν άνεμο οικονομικής
ελευθερίας

που

θα

ανατρέψει

και

θα

σαρώσει

τον

κρατικό

συντεχνιασμό, την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα, το πελατειακό
κράτος, την ανομία και την ανευθυνότητα, τις γκρίζες σχέσεις των
εξουσιών, το έλλειμμα ανταγωνισμού, διαφάνειας, λογοδοσίας και
εποπτείας, τον καπιταλισμό της προστασίας, των επιδοτήσεων και των
πελατειακών σχέσεων.
Καλούμαστε να αλλάξουμε νοοτροπία, να πιστέψουμε στο καινούργιο, να
δείξουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, να απελευθερωθούμε από τις
ιδεοληψίες, τις εμμονές του χθες, τους ανόητους διχασμούς και τις
ξεπερασμένες διαχωριστικές γραμμές.
Αντί να δίνουμε καθημερινά μάχες οπισθοφυλακής για τη διατήρηση των
προνομιακών κεκτημένων, να διαμορφώσουμε μια νέα κοινή πορεία
ανάπτυξης και προοπτικής με δίκαιη κατανομή των ωφελειών για όλους
μας.
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Η Νέα Τράπεζα Alpha Eurobank
Σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, όπου πλέον κυριαρχεί η εσωστρέφεια, η
αρνητική ψυχολογία και η απαισιοδοξία, η Alpha Bank και η Eurobank
έκαναν μια μεγάλη υπέρβαση, που αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά,
πιστεύοντας και στις δυνατότητες της χώρας και στις προοπτικές της.
Η επικείμενη συγχώνευση των δύο τραπεζών, σε συνδυασμό με την
προγραμματισμένη σοβαρή κεφαλαιακή ενίσχυση της νέας τράπεζας με €
3,9 δισεκ., καθώς και τη στρατηγική συμμετοχή του Κατάρ στο μετοχικό
κεφάλαιο της νέας τράπεζας με μισό δισεκ. ευρώ, δημιουργούν τις
προϋποθέσεις μιας μεγάλης και ισχυρής ιδιωτικής τράπεζας, σημαντικού
Ευρωπαϊκού και περιφερειακού διαμετρήματος.
Δείχνει ταυτόχρονα ότι ο ιδιωτικός τομέας στη χώρα μας έχει όραμα για
τη χώρα και είναι ικανός να συμμετέχει δυναμικά και να παίξει ρόλο
καταλύτη στις εξελίξεις.
Παρά το δυσμενές περιβάλλον, κινητοποιείται, αναλαμβάνει μεγάλης
κλίμακας πρωτοβουλίες και μπαίνει μπροστά στη μεγάλη προσπάθεια για
την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη.
Δημιουργούμε μία τράπεζα που θα κατατάσσεται στις 25 μεγαλύτερες
της Ευρωζώνης.
Η νέα τράπεζα
με ενεργητικό € 150 δισεκ.,
με κεφάλαια κοντά στα € 13 δισεκ., μετά την ολοκλήρωση
εφαρμογής του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης,
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με 2.300 καταστήματα εκ των οποίων τα 1.300 εκτός Ελλάδος σε 8
χώρες,
με 34.000 εργαζόμενους,
με καθαρά κέρδη προ προβλέψεων κοντά στα € 2,3 δισεκ. ετησίως,
με εκτιμώμενες συνέργειες € 650 εκατ. ετησίως και
με ηγετική θέση στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε
σημαντικές δραστηριότητες,
Ο νέος τραπεζικός οργανισμός
θα μπορέσει να συνεισφέρει στην επανεκκίνηση της Ελληνικής
οικονομίας από θέση ισχύος,
να θωρακιστεί από δυσμενείς εξελίξεις στο μέλλον, και
να προσφέρει στους πελάτες της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ασφάλεια, σιγουριά, ποιότητα υπηρεσιών, ολοκληρωμένες λύσεις
και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών τους, καθώς και
χρηματοδότηση των επιχειρηματικών και προσωπικών τους
σχεδίων.
Οι δύο τράπεζες έχουν κοινή κουλτούρα και κοινές αξίες και αρχές.
9 Πελατοκεντρικό επιχειρηματικό υπόδειγμα,
9 ανεξαρτησία λειτουργίας,
9 αποτελεσματική διαχείριση κόστους και κινδύνων,
9 εμμονή στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών και την ενεργή
εξυπηρέτηση των πελατών,
9 εκπαιδευμένο έμπειρο και αφοσιωμένο προσωπικό,
9 αξιοκρατία και
9 δέσμευση για τη δημιουργία υπεραξιών για τους μετόχους και την
οικονομία.
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Η νέα Διοίκηση της Τράπεζας, τα στελέχη και το προσωπικό της, είμαστε
δεσμευμένοι και αποφασισμένοι,
⋅

έχουμε το μεσοπρόθεσμο επιχειρηματικό σχέδιο,

⋅

έχουμε το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό,

⋅

για να οδηγήσουμε τη νέα τράπεζα στην επιτυχία και να
διαμορφώσουμε ελπιδοφόρες, νέες προοπτικές και ευκαιρίες για τους
εργαζομένους, τους πελάτες, τους μετόχους και την Ελληνική
οικονομία.

Αρκεί η Ελλάδα να αντιδράσει, να βγει από το λήθαργο και να
διαμορφώσει σταδιακά κα μεθοδικά τις προοπτικές εκκίνησης ενός
ενάρετου κύκλου ανάπτυξης και ευημερίας.

Χρηματοδότηση Καινοτόμων Επιχειρήσεων
Λίγα λόγια για το θέμα της χρηματοδότησης νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων.
Στην Ελλάδα, παρά τα φωτεινά παραδείγματα και τις μεμονωμένες
θετικές πρωτοβουλίες, που πραγματικά υπάρχουν, η κατάσταση δεν είναι
ενθαρρυντική, όσον αφορά, τόσο τις δαπάνες για έρευνα και καινοτομία,
όσο και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σ’ αυτήν.
Σήμερα που η οικονομία μας βρίσκεται σε παρατεταμένη κατάσταση
διαρκούς κρίσης και στενότητας ρευστότητας, η χρηματοδότηση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και η στήριξη ερευνητικών και
καινοτόμων πρωτοβουλιών καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη.
Άρα, η αποκατάσταση υγιών συνθηκών ρευστότητας στον τραπεζικό
τομέα είναι μία από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση
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της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και την ανάκαμψη της Ελληνικής
οικονομίας.
Η Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχει παράδοση επιτυχών
διαχρονικών σχεδίων χρηματοδότησης νέων δυναμικών και καινοτόμων
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, που αντικειμενικά είναι υψηλού
κινδύνου, αλλά με υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις.
Αυτό, πέρα από το γεγονός της μικρής εγχώριας αγοράς και της χρόνιας
οικονομικής εσωστρέφειας της χώρας, που αποτελούν ανασταλτικούς
παράγοντες, ίσως αντανακλά μια συνολική αντίληψη αποφυγής του
ρίσκου, τόσο από την πλευρά των δυνητικών χρηματοδοτών, όσο και από
την πλευρά των δυνητικών επιχειρηματιών, μια κουλτούρα σιγουριάς.
Οι τράπεζες παγκοσμίως, από τη δομή και τη φύση των εργασιών τους,
σπανίως

εμπλέκονται

συστηματικά

στη

επιχειρήσεων

και

επιχειρηματιών,

που

χρηματοροές

και

τη

να

δυνατότητα

χρηματοδότηση
δεν

έχουν

προσφέρουν

νέων

γεγενημένες
εμπράγματες

εξασφαλίσεις, ή να εκχωρήσουν μελλοντικά έσοδα.
Στην Ελλάδα, επίσης, δεν έχουν αναπτυχθεί ευρέως και συστηματικά και
με επιτυχία τα διεθνή εργαλεία χρηματοδότησης νέων καινοτόμων
επιχειρήσεων, όπως το venture capital, το angel investors financing, το
crowd financing που ανθούν σε άλλες χώρες, όπως στις ΗΠΑ.
Οι όποιες προσπάθειες χρηματοδότησης νέων εταιριών στην Ελλάδα
βασίζονται είτε σε προσωπικά κεφάλαια των νέων επιχειρηματιών, είτε
στη χρήση προσωπικών εμπράγματων εξασφαλίσεων για την εξασφάλιση
τραπεζικής χρηματοδότησης, είτε στη βοήθεια της οικογένειας και φίλων,
που εμπιστεύονται τις ιδέες τους.
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Στον ιδιωτικό τομέα, παλαιότερα η ΕΤΕΒΑ και πιο πρόσφατα η Global
Finance, είχαν σημαντικές επιτυχίες, κυρίως στη δεκαετία του 90, στη
στήριξη και ανάδειξη μέσω επενδύσεων τύπου Venture Capital, δεκάδων
αξιόλογων Ελληνικών επιχειρήσεων. Αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν
είχαν συνέχεια την πρόσφατη δεκαετία.
Άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, από μικρότερες εταιρίες, όπως η NBGI, η
Alpha Ventures, σημείωσαν κάποιες επιτυχίες, αλλά ποτέ δεν απέκτησαν
το κρίσιμο μέγεθος και τη στρατηγική προοπτική για να κάνουν τη
διαφορά. Το ίδιο ισχύει και για τη δική μας πρόσφατη προσπάθεια
κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων που συνεπενδύουν με τη Eurobank
σε νέες δυναμικές επιχειρήσεις.
Στον κρατικό τομέα, η πιο πρόσφατη αξιόλογη προσπάθεια με το ΤΑΝΕΟ
δεν φαίνεται να έχει την αναμενόμενη επιτυχία.
Πιο πρόσφατα, τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΕΤΕΑΝ επιδιώκουν μέσω
προγραμμάτων και δράσεων όπως το Jeremie, τη χρηματοδότηση της
νέας καινοτομικής επιχειρηματικότητας, το Eco‐Innovation και το
πρόγραμμα αριστείας, να ενισχύσουν και να χρηματοδοτήσουν νέες
καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Να σημειώσω εδώ ότι, η νέα αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ προβλέπει
συγχρηματοδότηση δραστηριοτήτων και μόχλευση των πόρων του
Προγράμματος με ιδιωτικούς τραπεζικούς πόρους καθώς και κεφάλαια
από την EIB.
Τα παραπάνω προγράμματα βρίσκονται στην αρχική τους φάση
υλοποίησης, αλλά αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό και δύσκολο εμπόδιο. Με
τις σημερινές συνθήκες ρευστότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά, δεν
είναι

δεδομένη

και

διαθέσιμη

η

απαιτούμενη

τραπεζική
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συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ύψους € 1,5 δισεκ.
περίπου.
Επιβάλλεται,

συνεπώς,

να

διαμορφώσουμε

σύντομα

λύσεις

χρηματοδότησης, που θα διευκολύνουν την απρόσκοπτη υλοποίηση των
προγραμμάτων ΕΣΠΑ και ΕΤΕΑΝ.
Μια εναλλακτική και πρόσφορη λύση είναι η παροχή αποδεκτών
εγγυήσεων ή και εξασφαλίσεων προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, έτσι ώστε η τελευταία να παράσχει στις Τράπεζες την
απαιτούμενη ρευστότητα, που θα πρέπει αποκλειστικά και στοχευμένα
να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και
ΕΤΕΑΝ.
Στο κλείσιμο της παρέμβασής μου, θα ήθελα να κάνω δύο προτάσεις, που
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο επεξεργασίας τους:
Πρώτον: οι μεγάλες ελληνικές Τράπεζες θα μπορούσαν να αναλάβουν
αμέσως την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας ανεξάρτητης ιδιωτικής
εταιρίας Venture Capital με επαγγελματική και έμπειρη διοίκηση. Η
μετοχική συμμετοχή και τα κεφάλαια θα μπορούσαν να προέλθουν
αρχικά από τρεις πηγές: τις Τράπεζες, το ΕΣΠΑ και ιδιωτικούς
επενδυτικούς φορείς.
Βασικός στόχος της νέας εταιρίας θα είναι η συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο και η χρηματοδότηση νέων Ελληνικών εταιριών, που
δραστηριοποιούνται στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την
οικονομική εξωστρέφεια.
Οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των επενδύσεων θα
αξιολογούνται και θα λαμβάνονται ανεξάρτητα από επενδυτικές
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επιτροπές, με απόλυτα τεχνοκρατικά κριτήρια και την εφαρμογή των
βέλτιστων πρακτικών διεθνώς στον κλάδο.
Η νέα εταιρία θα ήταν σκόπιμο να επιδιώξει στο ξεκίνημά της να
διαμορφώσει συνεργασίες ή ακόμα και τη μετοχική συμμετοχή στην
εταιρία ξένων και έμπειρων εταιριών Venture Capital, έτσι ώστε να
επιτευχθεί σημαντική διάχυση της τεχνογνωσίας που διαθέτουν.
Επίσης, θα ήταν καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του
εγχειρήματος, η στενή συνεργασία της νέας εταιρίας με ερευνητικά
κέντρα και πανεπιστημιακούς φορείς έρευνας στην Ελλάδα.
Εκτιμώ ότι, η αξιοποίηση τμήματος των πόρων του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό
με την κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων και τραπεζικής χρηματοδότησης,
μέσω της δημιουργίας της παραπάνω προτεινόμενης ιδιωτικής εταιρείας,
θα είναι αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ουσιαστικότερη. Η μέχρι
τώρα εμπειρία της κρατικής αποτελεσματικότητας σε παρεμφερείς
δραστηριότητες είναι μάλλον απογοητευτική.
Δεύτερον: Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για τη δημιουργία ενός ιδιωτικού
φορέα, που θα στηρίζεται σε ιδιωτικούς χρηματοοικονομικούς πόρους,
με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση της αριστείας στην Ελλάδα, κυρίως
των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δίπλα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, οι παραγωγικές ιδιωτικές
δυνάμεις της χώρας και οι οικονομικά ευκατάστατοι, εντός και εκτός
Ελλάδος,

μπορούν

και

οφείλουν

να

δημιουργήσουν

και

να

προικοδοτήσουν με τους κατάλληλους χρηματοοικονομικούς πόρους ένα
νέο, μεγάλο ιδιωτικό φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης, που θα επενδύει
στη μόρφωση, τη γνώση και το μέλλον της νέας γενιάς της χώρας.
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Ο νέος φορέας Ιδιωτικών Υποτροφιών θα έχει το φιλόδοξο στόχο να
προσφέρει

ετησίως

ένα

πολύ

μεγάλο αριθμό

υποτροφιών

σε

αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές.
Είναι γεγονός ότι, σήμερα μια σειρά από ιδρύματα προσφέρουν
υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές. Οι σημερινές συνθήκες όμως
απαιτούν τη διαμόρφωση μιας νέας φιλοσοφίας, που θα εκφραστεί με
μια πολύ πιο διευρυμένη ενίσχυση της αριστείας. Στη δύσκολη περίοδο
που διανύουμε, δεν πρέπει πια να τα περιμένουμε όλα από το κράτος,
που άλλωστε έχει περιορισμένες δυνατότητες.
Πιστεύουμε ότι, οι υγιείς ιδιωτικές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου θα
αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, θα αναλάβουν με όραμα και
υπευθυνότητα δυναμικές πρωτοβουλίες και θα συμβάλουν δημιουργικά
και έμπρακτα στην ενίσχυση της αριστείας στον τόπο μας.
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