
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΙΑ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, κ. Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

Με ιδιαίτερη χαρά, βρίσκοµαι σήµερα εδώ, στην 1η Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, 
σε µία σηµαντικότατη εκδήλωση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και την επιχειρηµατική ανάπτυξη 
στη χώρα µας, η οποία πραγµατοποιείται, για πρώτη φορά.  
 
Ξεκινήσαµε τη διοργάνωση της 1ης Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων, σε συνεργασία 
µε τον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – το γνωστό ΕΟΜΜΕΧ 
– το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, το Enterprise Europe Network-Hellas και την Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Ελλάδας, αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις και δη οι µικροµεσαίες αποτελούν το 
βασικό κύτταρο κάθε οικονοµίας, θεµέλιο ανάπτυξης, σε κάθε χώρα.  

 
Σήµερα, βρισκόµαστε εδώ για να:  
• ∆ώσουµε στους Έλληνες επιχειρηµατίες την ώθηση και υποστήριξη που χρειάζονται   
• Ενηµερώσουµε για τα υποστηρικτικά εργαλεία στα οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση οι 

υφιστάµενοι και οι υποψήφιοι επιχειρηµατίες  
• Μοιραστούµε ιδέες, εµπειρίες και απόψεις 
• Ενθαρρύνουµε τις ΜΜΕ στη χώρα µας, ώστε να διευρύνουν και να αναπτύξουν τη δραστηριότητά 

τους 
• Εµπνεύσουµε τους νέους, ώστε να αναζητήσουν στην επιχειρηµατικότητα προοπτικές 

επαγγελµατικής ανάπτυξης  
 

Στο παρελθόν, η επιχειρηµατικότητα είχε αυθαίρετα συνδεθεί µε την κατάχρηση, την εκµετάλλευση, 
την αισχροκέρδεια. Σήµερα, δεν µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη χωρίς υγιείς, κερδοφόρες, 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί τον κινητήριο µοχλό για την παραγωγή 
εθνικού πλούτου, θέσεων εργασίας και εισοδήµατος για τους πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες.  
 
Σήµερα, είµαστε εδώ για να δώσουµε ένα σηµαντικό µήνυµα: Η Πολιτεία πιστεύει και εµπιστεύεται 
τους Έλληνες επιχειρηµατίες. Βρίσκεται στο πλευρό τους για να στηρίξει τις προσπάθειες και τις 
φιλοδοξίες τους. Είναι ενεργός αρωγός στον αγώνα τους να παράγουν και να διαθέτουν ανταγωνιστικά 
και ποιοτικά προϊόντα, στην επιδίωξή τους να καινοτοµήσουν και να πρωτοτυπήσουν, να αξιοποιήσουν 
τη δηµιουργικότητά τους, να διεκδικήσουν, επί ίσοις όροις, τη θέση που τους αξίζει στην εγχώρια και 
διεθνή αγορά.  

 
Αντιλαµβανόµαστε, βέβαια, ότι µέγα ζητούµενο, στη χώρα µας, είναι ένα περιβάλλον, που σέβεται, 
καλλιεργεί και αναπτύσσει την επιχειρηµατικότητα. Ένα θεσµικό και νοµοθετικό πλαίσιο που ευνοεί την 
ανάληψη πρωτοβουλιών, τις επενδύσεις και την υλοποίηση επιχειρηµατικών σχεδίων. Ένα πλαίσιο που 
προσφέρει ευκαιρίες και κίνητρα, σύγχρονες υποδοµές, σύγχρονα µέσα για ανταγωνιστικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, αποτελεσµατικούς µηχανισµούς απορρόφησης του επιχειρηµατικού κινδύνου, πρόσβαση σε 
χρηµατοδότηση. 
 
Μόνο έτσι, θα µπορέσει η ελληνική οικονοµία και οι ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν µε 
αξιώσεις σε µία µεγάλη αγορά – όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – σε ένα παγκοσµιοποιηµένο 
περιβάλλον µε πολλαπλές και συνεχείς προκλήσεις.  



 
Όπως αντιλαµβάνεστε, δεν αναφέροµαι στη χρηµατοπιστωτική κρίση, που έχει ενσκήψει, στους 
τελευταίους µήνες. Αναφέροµαι σε µία συνολική αναδιάρθρωση του ελληνικού επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, σε µία νέα πραγµατικότητα για τον Έλληνα επιχειρηµατία, σε µία νέα εποχή για την 
ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια, είµαστε όλοι υπόλογοι και όλοι υπεύθυνοι. 
Υπόλογοι για τις βέβαιες επιπτώσεις που θα υπάρξουν – εάν δεν ακολουθήσουµε µία σύγχρονη, 
ανταγωνιστική πορεία – υπεύθυνοι για να συµβάλλουµε µε το δικό µας λιθαράκι σε αυτή τη νέα πορεία.  
 
Αποστολή µας στη Γ. Γραµµατεία Βιοµηχανίας είναι να ακούµε προσεκτικά τις ανάγκες της αγοράς, να 
αφουγκραζόµαστε τους προβληµατισµούς και τις ανησυχίες των επιχειρήσεων και να στεκόµαστε στο 
πλευρό των επιχειρηµατιών. Με βραχυπρόθεσµο στόχο να στηρίξουµε τις ελληνικές επιχειρήσεις σε µία 
δύσκολη οικονοµική συγκυρία και µακροπρόθεσµα να συµβάλλουµε στον εκσυγχρονισµό και τη 
στήριξη του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, σε συνδυασµό πάντα µε τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες και 
δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.   
 
Με αυτό το σκεπτικό, προχωρήσαµε στο σχεδιασµό της στρατηγικής µας. ∆ηµιουργήσαµε το «Επιχειρώ 
2009», µία οµπρέλα προγραµµάτων και δράσεων µε συνολικό προϋπολογισµό, που ανέρχεται σε 400 
εκ. ευρώ. Με το «Επιχειρώ 2009» παρέχουµε πολύτιµα υποστηρικτικά εργαλεία και δηµιουργούµε τις 
προϋποθέσεις, ώστε ο ελληνικός επιχειρηµατικός κόσµος να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  
 
Σε συνδυασµό µε τις υπόλοιπες δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης – την αναβάθµιση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, τη στελέχωση της Υπηρεσίας Εποπτείας της Αγοράς, την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας σε νέους και πολλά υποσχόµενους τοµείς, όπως εκείνος της εξοικονόµησης 
ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, τη στήριξη στα clusters επιχειρήσεων, τη δηµιουργία 
επιπλέον περιφερειακών πόλων καινοτοµίας, τη δηµιουργία του πράσινου νησιού στον Άϊ Στράτη, τη 
σταθεροποίηση και τη µείωση των τιµών σε αρκετούς κλάδους της αγοράς – αλλά και τα νέα 
προγράµµατα – όπως το «Εξοικονοµώ», τα «Κουπόνια Καινοτοµίας», το πρόγραµµα JEREMIE, το 
πρόγραµµα απόσυρσης ενεργοβόρων οικιακών συσκευών κ.ά. – ενεργοποιούµε σχεδόν το 40% του 
ΕΠΑΝ ΙΙ, ως το φθινόπωρο.  
 
Προχωρούµε στους στόχους µας, αξιοποιώντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, θέτουµε συγκεκριµένα 
χρονοδιαγράµµατα και τα ακολουθούµε, µε συνέπεια. ∆εσµεύουµε υπερδιπλάσιους πόρους από το 
ΕΣΠΑ, συγκριτικά µε το Γ’ ΚΠΣ. Ήδη οι πόροι που έχουν διασφαλιστεί για το νέο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ανέρχονται στα 3,2 
δισ. ευρώ και µαζί µε την ιδία συµµετοχή θα κινητοποιηθούν πόροι ύψους άνω των 6,3 δισ. ευρώ. 
 
Κυρίες και Κύριοι,  
∆ε θέλουµε να λέµε µεγάλα λόγια. Θέλουµε να εργαστούµε συντονισµένα και αποτελεσµατικά µαζί µε 
το µικροµεσαίο, µαζί µε τον επιχειρηµατία. Θέλουµε ταχεία ανάπτυξη, επενδύσεις, σύγχρονες 
υποδοµές, νέες θέσεις εργασίας. Θέλουµε να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητές µας, να είµαστε έτοιµοι για 
την επόµενη µέρα, µετά τη λήξη της χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Το λέµε και το εννοούµε. Είµαστε 
δίπλα σας.  
 
 
Σας ευχαριστώ.  


