ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΕΛΛΗΝΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ
κ ΙΜΟΤ ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ ΣΟ 16ο ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΚΕ
31 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2018
Κυρίεσ και κφριοι,
Καλι μζρα και καλϊσ ιλκατε ςτο 16ο υνζδριο για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ που
διοργανϊνει θ Επιτροπι ΕΚΕ του Επιμελθτθρίου μασ υπο τθν ικανι Προεδρία του κου
Παπαδθμθτρίου.
Μπορεί να είναι το 16ο υνζδριο που διοργανϊνει το Επιμελθτιριο μασ για τθν ΕΚΕ αλλά είναι
το πρϊτο τθσ μεταμνθμονιακισ περιόδου, και το αναφζρω διότι για να υπάρξει μια
επιτυχθμζνθ πορεία τθσ οικονομίασ μετά από 8 χρόνια κρίςθσ και λιτότθτασ οφείλουμε να
επανεξετάςουμε τθν λογικι και το ςχζδιο με το οποίο κα πορευτοφμε ςτθ ςυνζχεια.
Πζραν τθσ ανάγκθσ για ζνα ςυνεκτικό και εξωςτρεφζσ χζδιο για τθν ανάπτυξθ κα πρζπει να
δθμιουργθκοφν και οι προχποκζςεισ εκείνεσ που κα κινθτοποιιςουν αφενόσ τθν ιδιωτικι
πρωτοβουλία, ςαν απαραίτθτο μοχλό δθμιουργίασ πλοφτου και νζων κζςεων εργαςίασ, αλλά
κα ςυνειςφζρουν παράλλθλα και ςτθν δθμιουργία κλίματοσ ςυναίνεςθσ ςτθν κοινωνία ϊςτε να
δρομολογθκοφν και υλοποιθκοφν οι απαιτοφμενεσ αλλαγζσ ςε κλίμα αιςιοδοξίασ για τισ
προοπτικζσ τθσ χϊρασ και τθσ οικονομίασ.
Σο Ελλθνο Αμερικανικό Επιμελθτιριο ανζλαβε και ζφερε ςε πζρασ με επιτυχία, κατά κοινι
αναγνϊριςθ, τθν πρϊτθ και μεγαλφτερθ εκδιλωςθ μετά το πζρασ τθσ εποχισ τθσ επιτιρθςθσ
τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ. Η φετινι ΔΕΘ με τιμϊμενθ χϊρα τισ ΗΠΑ, ςχεδιάςτθκε ϊςτε να
επαναπροςδιορίςει τθ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι και να αναδείξει τισ ευκαιρίεσ
που δθμιουργοφνται μετά τθν δθμοςιονομικι εξυγίανςθ. Παράλλθλα μζςα από ζνα μεγάλο
πλικοσ εκδθλϊςεων, μζςα ςτο Αμερικανικό Περίπτερο, φζραμε ςε επαφι τισ ελλθνικζσ
επιχειριςεισ και τουσ νζουσ ανκρϊπουσ με τθν καινοτομία και τθν τεχνολογία που
εκπροςϊπθςαν οι μεγαλφτερεσ και πλζον επιτυχθμζνεσ Αμερικανικζσ εταιρείεσ που
ςυμμετείχαν ςτο περίπτερο.
Πιςτεφω ότι αυτό αποτελεί τθν ζμπρακτθ εφαρμογι τθσ προςπάκειασ που καταβάλει το
Επιμελθτιριο μασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ αλλαγισ του οικονομικοφ και επιχειρθματικοφ
μοντζλου ϊςτε να αυξθκοφν οι πικανότθτεσ ταχφτερθσ μετάβαςθσ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
Τποςτθρίηουμε ότι αυτόσ είναι ο μοναδικόσ τρόποσ να δθμιουργθκεί πλοφτοσ για τθ χϊρα και
τουσ πολίτεσ τθσ και να υποςτθριχκεί θ δθμιουργία νζων και καλά αμειβομζνων κζςεων
εργαςίασ.
Ζχοντασ ςυνειδθτοποιιςει ότι θ ανάπτυξθ κα εξαρτθκεί από τισ επιδόςεισ τθσ ιδιωτικισ
οικονομίασ κεωροφμε απαραίτθτο να ςυνειδθτοποιιςει και θ επιχειρθματικι τθν
αναγκαιότθτα τθσ δθμιουργίασ ενόσ περιβάλλοντοσ χωρίσ αποκλειςμοφσ ϊςτε όλα τα
ενδιαφερόμενα μζλθ τθσ κοινωνίασ να ζχουν πρόςβαςθ ςτα προςδοκόμενα οφζλθ. Σο μζςο
είναι θ ΕΚΕ που αποτελείι πλζον αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ςφγχρονθσ ανκρωποκεντρικισ

αντίλθψθσ για το επιχειρείν και το Επιμελθτιριο μασ παραμζνει ζνασ από τουσ πλζον
αναγνωριςμζνουσ οργανιςμοφσ υποςτιριξθσ αυτισ τθσ αντίλθψθσ.
ιμερα ςτο κατϊφλι τθσ 4θσ βιομθχανικισ Επανάςταςθσ και ενϊπιον τθσ πολυπλοκότθτάσ των
ανατροπϊν που αναμζνονται, χρειάηεται περιςςότερο από ποτζ να ανταποκρικοφμε πειςτικά
ςτο ερϊτθμα που απαςχολεί περιςςότερο από οποιοδιποτε άλλο τθν κοινωνία και
αναφζρομαι βεβαίωσ ςτθν ανιςότθτα.
Για να γίνουν κοινό κτιμα τα οφζλθ τθσ τεχνολογικισ προόδου και να εμψυχωκεί θ νζα γενιά
χρειάηεται να αναπτφξουμε τισ κατάλλθλεσ ψθφιακζσ ικανότθτεσ και ςτθν αναηιτθςθ τθσ
κοινωνικισ ανάπτυξθσ και καλφτερθσ ποιότθτασ ηωισ οφείλουμε ςιμερα να ενιςχφςουμε
ουςιαςτικά το ανκρϊπινο κεφάλαιο. Μόνο ζτςι μποροφμε να χειριςτοφμε αποτελεςματικά τισ
δραςτικζσ αλλαγζσ που ζρχονται ταχφτατα και να χαράξουμε μια βιϊςιμθ πορεία προσ τθν
ψθφιακι εποχι που κα αποτελζςει το μζλλον μασ. Αυτά δθλαδι που αποτελοφν και τα κζματα
του ςθμερινοφ υνεδρίου.

Με τισ ςκζψεισ αυτζσ κα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω για τθν παρουςία ςασ και να ευχθκϊ καλι
επιτυχία ςτισ εργαςίεσ του υνεδρίου.

