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Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2008 

Χαιρετισμός  Υπουργού  Ανάπτυξης  Κυρίου  Χρήστου  Φώλια  στην  Τελετή 
Απονομής των Βραβείων «ΚΟΥΡΟΣ» της Λέσχης Επιχειρηματικότητας 

Κυρίες και Κύριοι,

Με  μεγάλη  μου  χαρά  ανταποκρίθηκα  στην  πρόσκληση  της  Λέσχης 

Επιχειρηματικότητας να παραστώ και στην φετινή τελετή απονομής των βραβείων 

ΚΟΥΡΟΣ και  να  απονείμω το  Βραβείο  Επίδοσης στο Διεθνή Οικονομικό  Στίβο 

στον εφετινό νικητή.

Νιώθω επίσης  την  ανάγκη  να  χαιρετήσω την  προσπάθεια  της  Λέσχης  που τα 

τελευταία 13 χρόνια από τη θέσπιση των βραβείων, που αποτελούν πλέον θεσμό, 

επιβραβεύει  την  επιχειρηματική  προσπάθεια  και  συμβάλλει  τα  μέγιστα  στην 

διάδοση και προώθηση του επιχειρηματικού ιδεώδους στην Ελλάδα.

Θέλω  επίσης  να  ευχαριστήσω  τη  Λέσχη  για  την  ευκαιρία  που  μου  δίνει  να 

μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί  σας από αυτό εδώ το βήμα. Γνωρίζετε ότι 

προέρχομαι  από  τον  κόσμο  της  αγοράς  και  πιστεύω  ακράδαντα  πως  η 

επιχειρηματικότητα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη.  

Το   «Επιχειρείν»  συνεπάγεται  «προσπάθεια».  Προσπάθεια  για  παραγωγή 

αγαθών, υπηρεσιών, υπεραξίας και πλούτου, με απώτερο σκοπό το όφελος για 

τον παραγωγό, τον καταναλωτή, την οικονομία και το κοινωνικό σύνολο εν γένει. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η έννοια του οφέλους δεν περιορίζεται στον στενό ορισμό 

του οικονομικού κέρδους. Αντίθετα, λαμβάνει μια ευρύτερη έννοια που περικλείει 

και  άλλες  αξίες,  όπως  το  ηθικό  όφελος  που  απορρέει  από  την  αποδοχή  και 

επικρότηση  της  προσπάθειας  από  την  κοινωνία,  το  «ευ  αγωνίζεσθαι»  που 

απορρέει  από  τη  λειτουργία  του  υγιούς  ανταγωνισμού,  το  πνεύμα 
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συνεργατικότητας, την κοινωνική υπευθυνότητα. Με άλλα λόγια, την αίσθηση της 

προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.  

Δυστυχώς, η παρέκκλιση και η απομάκρυνση από το αξιακό πλαίσιο της υγιούς 

επιχειρηματικότητας   οδηγεί  σε  παθογένειες   και  στρεβλώσεις,  όπως  και  στη 

«μόλυνση»  της  επιχειρηματικότητας  από  αθέμιτες  πρακτικές.  Όλα  αυτά  ήρθαν 

στην επιφάνεια με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση που ξέσπασε.  

Ίσως  λοιπόν  ήρθε  η  ώρα  για  επιστροφή  στα  βασικά.  Στις  βασικές  αξίες  της 

υπευθυνότητας και της μεγιστοποίησης της κοινωνικής προσφοράς, για μια πιο 

ισορροπημένη και πιο αποδοτική οργάνωση της κοινωνίας μας. 

Η  κυβέρνηση  και  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  πιστεύει  στις  δυνατότητες  της 

ελληνικής  επιχειρηματικότητας.  Όπως  επίσης  πιστεύει  και  στη  συμβολή  της 

προκειμένου η χώρα να προχωρήσει μπροστά. 

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε στοχευμένες πολιτικές δράσεις που αποσκοπούν 

στη  δημιουργία  ενός  ευνοϊκού  περιβάλλοντος  που  θα  εξασφαλίζει  την 

απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς και  θα παρέχει  στις  ελληνικές  επιχειρήσεις 

όλες τις ευκαιρίες και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να απελευθερώσουν 

το δυναμικό τους.

Όμως  οι  απαιτήσεις  της  κάθε  εποχής  διαφέρουν.  Οι  απαντήσεις  στις  νέες 

προκλήσεις  δε  μπορούν  να  δοθούν  μέσα  από  «παλιές  συνταγές»  και 

παρωχημένες  ιδέες  άλλων  εποχών.  Η  Κυβέρνηση  λοιπόν,  αφουγκράζεται  τις 

επιταγές  της  σύγχρονης  εποχής  και  προωθεί  τις  κατάλληλες  αλλαγές  και 

μεταρρυθμίσεις που ανταποκρίνονται σε αυτές.
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Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  η  προσπάθειά  μας  δεν  περιορίζεται  στην 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην ελληνική επικράτεια μόνο, αλλά στοχεύει 

στη  δυναμική  προώθησή  της  και  εκτός  συνόρων.  Είναι  γνωστή  άλλωστε  η 

επιτυχημένη δράση των Ελλήνων επιχειρηματιών στις διεθνείς αγορές. Θεωρούμε 

απαράδεκτο  να δίνονται  περισσότερες  ευκαιρίες  και  καλύτερες  προοπτικές  στις 

ελληνικές  επιχειρήσεις  στο  εξωτερικό,  ενώ στην πατρίδα  μας  ο  επιχειρηματίας 

αντιμετωπίζει  μια βραδυκίνητη  και απηρχαιωμένη κρατική μηχανή, η οποία όχι 

μόνο δε τον βοηθά, αλλά αποτελεί τροχοπέδη στην αναπτυξιακή του προσπάθεια. 

Η σημερινή Κυβέρνηση ωστόσο αποδεικνύει  έμπρακτα την αφοσίωσή της στην 

διασφάλιση του δικαιώματος στο επιχειρείν για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους 

Έλληνες.  Η  προσπάθειά  μας  είναι  συνεχιζόμενη  και  εντεινόμενη  προς  την 

κατεύθυνση αυτή.  

Οι  δράσεις  μας  έχουν  στόχο  την  ενίσχυση  των  Μικρομεσαίων  επιχειρήσεων. 

Παρέχουμε  επενδυτικά  κίνητρα,  προωθούμε  νέους  θεσμούς  χρηματοδότησης, 

όπως  πράξαμε  πρόσφατα  με  την  πρωτοβουλία  που  αφορά  την  ενίσχυση  της 

ρευστότητας  των  μικρών  και  πολύ  μικρών  επιχειρήσεων  από  το  ΤΕΜΠΜΕ. 

Εφαρμόζουμε ολοκληρωμένα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα σε Περιφερειακό 

και κλαδικό επίπεδο. Απλουστεύουμε και επιταχύνουμε τις διαδικασίες σε όλα τα 

επίπεδα  της  δημόσιας  διοίκησης,  σεβόμενοι  τον  χρόνο  και  τον  κόπο  του 

επιχειρηματία.  Διευκολύνουμε  σημαντικά  την  ίδρυση  νέων  επιχειρήσεων, 

μειώνοντας δραματικά το κόστος και τον χρόνο ίδρυσης για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ. 

Βοηθάμε έτσι, στην άρση των εμποδίων για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην 

αγορά.

Αντιλαμβανόμενοι το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σαν ραχοκοκαλιά της 

οικονομίας,  προχωρούμε  ακόμη  παραπέρα  και,  σε  συντονισμό  με  τους 

Ευρωπαίους εταίρους μας, στηρίζουμε και  προωθούμε την πρωτοβουλία  Small 

Business Act for Greece, που περιλαμβάνει σειρά μέτρων και πολιτικών για την 

περαιτέρω ανάδειξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
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Επιπλέον,  στο  διεθνές  περιβάλλον  της  παγκοσμιοποιημένης  αγοράς,  οι 

απαιτήσεις του ανταγωνισμού είναι διαρκώς αυξανόμενες. 

Για  να  γίνουν  οι  επιχειρήσεις  μας  ανταγωνιστικές,  χρειάζεται  επένδυση  σε 

καινοτόμες  δράσεις,  σε  έρευνα  και  τεχνολογία  σύμφωνα  με  τις  επιταγές  της 

σύγχρονης κοινωνίας  της γνώσης και  της πληροφορίας.  Είναι  για  εμάς λοιπόν 

στρατηγικής  σημασίας  ο  στόχος  της  διευκόλυνσης  της  πρόσβασης  των 

επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες και πηγές γνώσης. Προς αυτή την κατεύθυνση 

προωθούμε την άμεση συνεργασία των φορέων γνώσης και τεχνολογίας, όπως 

πανεπιστήμια και ινστιτούτα, με τις επιχειρήσεις. Υλοποιούμε επίσης το τεράστιας 

σημασίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, το γνωστό ΕΠΑΝ ΙΙ, με προϋπολογισμό περίπου €3,2 

δισ.

Είναι σαφές ότι οι πολιτικές μας φέρνουν σημαντικά αποτελέσματα. Κι επειδή εμείς 

μιλάμε με στοιχεία, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να αναφερθώ στην φετινή έκθεση 

της  Παγκόσμιας  Τράπεζας,  «Doing Business»,  σύμφωνα  με  την  οποία  η 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχειρηματικότητας ανήλθε κατά 10 θέσεις στην 

σχετική  διεθνή  κατάταξη.  Αυτό  συνιστά  την  τρανότερη  απόδειξη  της 

αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών μας.

Το επιχειρηματικό κλίμα μεταβάλλεται  και  βελτιώνεται  συνεχώς.  Η προσπάθειά 

μας δε σταματά.  Συν τοις άλλοις, θεωρούμε υψίστης σημασίας τη συμβολή και 

συνεργασία  όλων  των  φορέων  του  επιχειρηματικού  κόσμου  στην  προσπάθεια 

αυτή. Η προσπάθεια θα πρέπει να έχει συλλογικό χαρακτήρα χωρίς εξαιρέσεις και 

αποκλεισμούς.

Όλοι  μαζί,  δουλεύουμε  με  σοβαρότητα  και  υπευθυνότητα  για  να  συνδράμουμε 

στην ανάπτυξη και  την εξωστρέφεια  της ελληνικής επιχειρηματικότητας.  Σε ένα 

τέτοιο κλίμα αισιοδοξίας, η επιτυχία είναι μονόδρομος.
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Έχοντας μοιραστεί  μαζί  σας τις  παραπάνω σκέψεις,  θα ήθελα να συγχαρώ τις 

επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα και να τονίσω ότι το παράδειγμά τους θα 

πρέπει να ακολουθήσει σύσσωμη η επιχειρηματική κοινότητα. Με ιδιαίτερη χαρά 

θέλω  να  απονείμω  το  Βραβείο  Επίδοσης  στο  Διεθνή  Οικονομικό  Στίβο  στους 

φετινούς νικητές και να τους συγχαρώ για το εξαιρετικής σημασίας επίτευγμά τους. 

Συγχαρητήρια λοιπόν στους κυρίους Μάρκο Βερέμη – Πρόεδρο Δ.Σ. της Upstream 

Α.Ε. και Αλέξη Βρατσκίδη – Διευθύνοντα Σύμβουλο της Upstream Α.Ε. για την 

αξιέπαινη αυτή επίδοσή τους.

Μακάρι το παράδειγμά τους και η σημερινή τους βράβευση να ανοίξουν το δρόμο 

και να αποτελέσουν έναυσμα για πολλές ανάλογες διακρίσεις στο μέλλον.

Σας ευχαριστώ
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