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Αγαπεηέο θίιεο θαη θίινη,
Μηα ζεηηθή εθδνρή ηεο δνθηκαζίαο πνπ πεξλάκε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, είλαη όηη
αλακεηξεζήθακε κε νξηζκέλα ζηεξεόηππα. Με δπζθνιία ζπκάκαη πέληε ρξόληα
πξηλ, λα ζπδεηάκε ηόζν έληνλα γηα ηε ζρέζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε ηε λέα
γεληά. Σε επνρέο κεησκέλνπ ξίζθνπ θαη βνιέκαηνο, ειάρηζηνη λένη έβιεπαλ ζην
επηρεηξείλ ηελ επθαηξία λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επεκεξήζνπλ. Σήκεξα είλαη
ρηιηάδεο νη λένη πνπ βιέπνπλ ζαλ δηέμνδν ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, γηα λα βάινπλ
ζε εθαξκνγή ηηο γλώζεηο θαη ηηο ηδέεο ηνπο.
Δδώ θαη πνιιά ρξόληα ν ΣΔΒ θάλεη ό,ηη κπνξεί γηα λα εκθπζζήζεη απηήλ ηελ
αιιαγή λννηξνπίαο ζε θξάηνο, επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία.
Ξεθηλήζακε ηελ πξσηνβνπιία καο απηή ην θαινθαίξη ηνπ 2013 γλσξίδνληαο όηη ε
ρώξα καο ζθύδεη από ηαιέλην, απν γλώζεηο, από λέεο ηδέεο πνπ επσάδνληαη ζηα
παλεπηζηήκηα, αιιά δελ βξίζθνπλ ην δξόκν ηνπο ζηελ αγνξά. Υπνδνκέο ππάξρνπλ
ζε αξθεηά παλεπηζηήκηα θαη ζε εξεπλεηηθά θέληξα. Γελ είλαη ιίγεο νη ηζηνξίεο
επηηπρίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο Κξήηεο ή ηεο Πάηξαο πνπ θπξηνιεθηηθά
γέλλεζαλ κηα γεληά λέσλ επηρεηξεκαηηώλ ζην ρώξν ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο
πνπ ππεξβαίλεη ηα ειιεληθά ζύλνξα θαη καο θάλεη πεξήθαλνπο.
Πξνθαλώο, ε αιιαγή λννηξνπίαο ρξεηάδεηαη λα ζπλνδεύεηαη από εθπαηδεπηηθέο θαη
καζεζηαθέο δνκέο. Σηελ Διιάδα δελ εθπαηδεύνπκε ηνπο θνηηεηέο καο ζηηο
ιεγόκελεο ‘ήπηεο δεμηόηεηεο’ (soft skills) πνπ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο κε ηηο βαζηθέο
δεμηόηεηεο. Τηο ηειεπηαίεο, ην ειιεληθό παλεπηζηήκην ηηο παξέρεη ηθαλνπνηεηηθά θαη
απηό ην δηαπηζηώλνπλ όζνη λένη πεγαίλνπλ ζην εμσηεξηθό γηα κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο.
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Απνπζηάδεη όκσο ε ‘ηξηβή’ ησλ λέσλ κε ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ, ηε
ζπλεξγαζία ζε νκάδεο, ηελ αλάιεςε ξίζθνπ. Να καζαίλνπλ λα ζθέθηνληαη κόλνη
ηνπο θαη λα ππεξβαίλνπλ ηηο θαηεζηεκέλεο λόξκεο. Απηή είλαη ε νπζία ηεο
θαηλνηνκίαο. Όηη δειαδή δηαθόπηεη, αλαηξέπεη κηα ππάξρνπζα δνκή γηα λα ρηίζεη
κηα άιιε. Δίλαη ε δηαξθήο επηλόεζε θαη ε εθεπξεηηθόηεηα πνπ ππάξρεη άθζνλε
γύξσ καο, θαζώο θαζεκεξηλά πξνζπαζνύκε λα επηβηώζνπκε απέλαληη ζε αληίμνεο
ζπλζήθεο.
Όηαλ έλαο λένο καζαίλεη από λσξίο λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα
ζπλεξγάδεηαη, απηό ην κεηαθέξεη ζηελ επηρείξεζή ηνπ είηε σο ηδξπηήο, είηε σο
ζπλεηαίξνο, είηε σο εξγαδόκελνο. Η πξσηνβνπιία θαη ε ζπλεξγαζία είλαη ην
δηαβαηήξην γηα ηε δεκηνπξγία. Έηζη δεκηνπξγνύληαη πξόηδεθη, έηζη αλζίδνπλ νη
ηδέεο, έηζη αλαπηύζζνληαη νη επηρεηξήζεηο. Γελ είλαη ηπραίν, όηη ε νηθνλνκία καο
‘πιεξώλεη’ ην ηίκεκα ηνπ λα κελ έρεη αξθεηά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ κε απηέο ηηο
δεμηόηεηεο, πνπ λα ηηο κεηαθέξνπλ θάζε θνξά πνπ αιιάδνπλ εξγνδόηε ή μεθηλνύλ
θάηη δηθό ηνπο.
Πνηέ όκσο δελ είλαη αξγά. Σήκεξα ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα κηα νπζηαζηηθή
επαλεθθίλεζε. Καη είλαη ζεηηθό όηη ε ειιεληθή θνηλσλία, έρεη αγθαιηάζεη ην λέν
πλεύκα θαη πξνζδνθά πνιιά από ηελ θαηλνηνκία, είηε ηελ βιέπεη ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο είηε ζηε κεηαπνίεζε, ζηνλ ηνπξηζκό, ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή.
Τα παξαδείγκαηα είλαη εδώ. Μεηά από έλαλ ρξόλν ελεξγνύο παξνπζίαο ηεο
πξσηνβνπιίαο καο, ζήκεξα έρνπκε ηνπο πξώηνπο θαξπνύο ηεο. Τν βιέπνπκε ζηα
πξόζσπα ησλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο, νη νπνίεο
νινθιεξώλνπλ ηνλ Α' Κύθιν θαη αμίδνπλ ην ρεηξνθξόηεκα θαη ηελ αλαγλώξηζή καο.
Οη νκάδεο απηέο, όπσο θαη νη επόκελεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ είλαη νη εθθξαζηέο
κηαο λέαο Διιάδαο. Τεο Διιάδαο πνπ αιιάδεη από κέζα, ζηηο δνκέο ηεο, ζηηο
αληηιήςεηο ηεο θαη ζέιεη κηα θαιύηεξε πξαγκαηηθόηεηα. Πνπ ηηκά ηελ εξγαζία θαη
αληακείβεη ηελ επηλνεηηθόηεηα, ηελ ηδέα, ηελ πξνζπάζεηα. Πνπ επελδύεη ζηνλ
άλζξσπν.
Σεκεηώζηε ην εμήο: Σύκθσλα θαη κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ World Economic
Forum (WEF), ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη 5ε παγθνζκίσο ζε δηαζεζηκόηεηα
επηζηεκόλσλ κεραληθώλ. Σθεθηείηε ηη ζεκαίλεη απηό γηα ηε ρώξα καο, ηελ νηθνλνκία
ηεο, ηηο πξννπηηθέο ηεο. Μηιάκε γηα ρηιηάδεο δεκηνπξγηθά θαη αλνηρηά κπαιά.
Μηιάκε γηα κηα επθαηξία πνπ ζα δήιεπαλ πνιιέο ρώξεο.
Απηόλ ηνλ αλεμάληιεην πινύην ηεο ρώξαο δελ αξθεί λα ηνλ κλεκνλεύνπκε θαη κεηά
λα επηζηξέθνπκε ν θαζέλαο ζηε ξνπηίλα ηνπ. Τώξα, ζήκεξα, ηα επόκελα ρξνληα ζα
θξηζνύκε από ηε δπλαηόηεηά καο λα ηνλ ζηεξίμνπκε θαη λα ηνλ αμηνπνηήζνπκε.
Θέινπκε ηα παηδηά καο λα κείλνπλ θαη λα δνπιέςνπλ εδώ. Αλ δίπια ζηελ
νηθνλνκηθή καο αηκνξξαγία πξνζηεζεί θαη ε αηκνξξαγία καο ζηνπο ηθαλνύο λένπο
πνπ κεηαλαζηεύνπλ, ε ρώξα καο θαη ε νηθνλνκία καο ζα δπζθνιεπηεί λα βγεη από
ηελ θξίζε.
Η πξνζπάζεηα απηή, ρξεηάδεηαη ζπλεξγαζία. Φξεηάδεηαη πξσηνβνπιίεο, πλεύκα
αλνηρηό θαη ζεζκηθέο αιιαγέο.
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Θα ήζεια κε αθνξκή ηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε λα ζέζσ γηα άιιε κηα θνξά, εθ
κέξνπο ηνπ ΣΔΒ, ηελ αλάγθε λα αλαιάβεη θαη ε Πνιηηεία νξηζκέλεο βαζηθέο
πξσηνβνπιίεο, όπσο ε ζεζκνζέηεζε κηαο "εηδηθνύ ηύπνπ λέαο θαηλνηόκνπ
επηρείξεζεο".
Θεσξνύκε όηη ην πθηζηάκελν πιαίζην θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο
αληηκεηώπηζεο ηνπ λένπ επηρεηξεκαηία δελ ζπκβαδίδεη κε ηε ζύγρξνλε
πξαγκαηηθόηεηα θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζην δηεζλέο
πεξηβάιινλ. Δίλαη έλα πιαίζην πνπ δελ δηεπθνιύλεη ηνλ λέν, πνπ μεθηλά ηνλ
απηόλνκν βεκαηηζκό ηνπ, κε πεληρξά κέζα ζηε δηάζεζή ηνπ θαη ρσξίο νπζηαζηηθή
ζηήξημε ζε ζέκαηα έμσ από ην αληηθείκελν ηεο έξεπλάο ηνπ.
Τν λέν πιαίζην ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη:
 Δηδηθό θαζεζηώο αξρηθήο ρξεκαηνδόηεζεο (ρξεκαηνδόηεζε ηύπνπ "πξηκ
εθθίλεζεο", αληί γηα επηρνξήγεζε κέξνπο ηεο επέλδπζεο).
 Δηδηθή θνξνινγηθή κεηαρείξηζε γηα ηελ πξώηε πεληαεηία ιεηηνπξγίαο.
 Δηδηθή αζθαιηζηηθή κεηαρείξηζε γηα ηελ πξώηε πεληαεηία.
Φίιεο θαη θίινη,
Ο ηξόπνο πνπ ζηεθόκαζηε απέλαληη ζηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ζηελ
θαηλνηνκία είλαη ελδεηθηηθόο ηεο απνθαζηζηηθόηεηάο καο λα πξνρσξήζνπκε
κπξνζηά. Κίλεηξα θαη ηδέεο ππάξρνπλ θαη ηηο εθαξκόδνπλ θαη άιιεο ρώξεο, εληόο
θαη εθηόο Δπξώπεο. Γελ δηθαηνύκεζα λα απνγνεηεύνπκε όζνπο ζέινπλ λα
πξνζθέξνπλ ηδέεο, γλώζε θαη πινύην. Οθείινπκε λα απνδερόκαζηε ηελ απνηπρία
κε ηελ ίδηα γελλαηνδσξία πνπ θαισζνξίδνπκε θαη ηελ επηηπρία. Μόλν καζαίλνληαο
ζα γίλνπκε θαιύηεξνη.
Η έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ηελ εκπξνζζνθπιαθή ηεο
ζύγρξνλεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο. Δίλαη ε βάζε γηα κηα αληαγσληζηηθή αλάπηπμε πνπ
ζα καο επηηξέςεη λα αηελίζνπκε ην κέιινλ κε αηζηνδνμία.
Σηνπο λένπο πνπ ζήκεξα καο θάλνπλ πεξήθαλνπο θαη ζε πνιινύο από εκάο
ζπκίδνπλ ηα πξώηα καο βήκαηα, ζέισ λα πσ όηη ζα καο έρεηε δίπια ζαο.
Σαο ζπγραίξσ κέζα από ηελ θαξδηά κνπ θαη ζαο εύρνκαη κηα δεκηνπξγηθή
ζπλέρεηα!
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