ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Βρετανική Πρεσβεία, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), οργάνωσε την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου, ημερίδα με τίτλο
«Ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη: Αξιοποιώντας τις δυνατότητές μας».
Ακαδημαϊκοί, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και οικονομικοί αναλυτές συζήτησαν
θέματα σχετικά με τη δημιουργία της ψηφιακής οικονομίας, την ολοκλήρωση της ενιαίας
αγοράς, την καλύτερη ρύθμιση και το εμπόριο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Βρετανός πρέσβης Τζων Kίτμερ άνοιξε την εκδήλωση μαζί με τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου του IOBΕ, Τάκη Αθανασόπουλο, τον Διευθυντή Ευρώπης από το Βρετανικό
Υπουργείο Εξωτερικών, Lindsay Appleby και τον Διευθυντή της Ελληνικής Αντιπροσωπείας
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πάνο Καρβούνη.
Βρετανοί και Έλληνες εμπειρογνώμονες συζήτησαν τις προκλήσεις ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας και τις ευκαιρίες τόσο στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και
ευρύτερα στην ΕΕ. Η ημερίδα διοργανώθηκε με αφορμή τα όσα ανέφερε ο Βρετανός
πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, το Νοέμβριο του 2015 στην οποία παρουσίασε τα τέσσερα
σημεία στα οποία το Ηνωμένο Βασίλειο επιδιώκει μεταρρυθμίσεις: την ανταγωνιστικότητα,
την οικονομική διακυβέρνηση, το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων και κράτος πρόνοιας. Όπως
είναι γνωστό η Βρετανική Κυβέρνηση ζητά ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις σε αυτούς τους
τέσσερις βασικούς τομείς προς όφελος όχι μόνο της Βρετανίας αλλά και προς όφελος όλων
των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που προάγει την ανάπτυξη και
δημιουργεί θέσεις εργασίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε πάντοτε υπέρμαχος της ιδέας ότι η
Ευρώπη πρέπει να καταστεί πιο ανταγωνιστική και θέλει να δει να μειώνεται το βάρος που
αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει η ΕΕ να είναι σε θέση να
διατηρήσει και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, και να γίνει κέντρο για την ανάπτυξη και την
καινοτομία, με την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και την υπογραφή των εξωτερικών
εμπορικών συμφωνιών. Είναι σαφές ότι οι μεταρρυθμίσεις που επιδιώκει η Βρετανία θα είναι
επωφελείς για το σύνολο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Βρετανός Πρέσβης είπε:
«Το σημερινό σεμινάριο είναι μια ευκαιρία να δούμε πού βρίσκονται, σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εναπομένουσες προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας και τα εμπόδια για
τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, μπορούμε να εντοπίσουμε και να αξιοποιήσουμε
ευκαιρίες για την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να
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εξασφαλίσουμε στο μέλλον τη νομιμοποίηση της ΕΕ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, και όχι
μόνο σε αυτά».
Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΒΕ, Τάκης
Αθανασόπουλος παρατήρησε:
«Δεν έχουμε κάνει αρκετά για να επιτύχουμε ευημερία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
καθώς, μέχρι στιγμής, όλες οι προσπάθειες για την οργάνωση και την ανόρθωση της εθνικής
μας οικονομίας ήταν αναποτελεσματικές γιατί δεν έθεσαν ως ζήτημα τα δομικά της
προβλήματα. Με απλά λόγια, το μείζον πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η δομή της
διακυβέρνησης και ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ των κύριων πυλώνων της.»
Ο Διευθυντής για την Ευρώπη στο Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, Lindsay Appleby
πρόσθεσε:
«Όλοι θα συμφωνούσαμε ότι η ένταξή μας την ΕΕ μάς έκανε πιο δυνατούς από το σύνολο της
ατομικής προσπάθειας κάθε κράτους-μέλους ... Όμως, η ΕΕ αντιμετωπίζει θεμελιώδεις
προκλήσεις και οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πολιτών εξελίσσονται... Έχει ήδη σημειωθεί
πρόοδος προς τη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής Ευρώπης, παρά ταύτα θα πρέπει να
προχωρήσουμε πιο μακριά και πιο γρήγορα για να επιτευχθεί μία μόνιμη αλλαγή».
Κατά την εισαγωγή του στις κύριες εισηγήσεις, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας
τόνισε:
«Υπάρχουν αξιοσημείωτες ομοιότητες μεταξύ των εξελίξεων στην ΕΈ και στην Ελλάδα. Και
στα δύο επίπεδα, δεν εφαρμόστηκαν οι απαραίτητες δομικές μεταρρυθμίσεις όταν οι ρυθμοί
ανάπτυξης ήταν υψηλοί και σήμερα υπάρχει η ανάγκη να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση
υπό την πίεση των οικονομικών και πολιτικών συνθηκών. Η απουσία μιας καθαρής και
αξιόπιστης κατεύθυνσης στην οικονομική πολιτική και ενός οράματος για το πώς μπορεί και
πρέπει να είναι η Ευρώπη και η Ελλάδα τα προσεχή χρόνια εντείνει την αβεβαιότητα και
αποθαρρύνει τις επενδύσεις σε φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο».
Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι: Θεόδωρος Φέσσας, Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Χρήστος Γκόρτσος, Γενικός
Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος
του Χρηματιστηρίου του Ομίλου Αθηνών, Jeroen Commissaris, Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδα, Allie Renison, Επικεφαλής της Ευρώπης και Εμπορικής
πολιτικής στο UK Institute of Directors, Ηλίας Παπαϊωάννου, London Business School και ο
Πάνος Τσακλόγλου, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Τη συζήτηση συντόνισαν ο Αντώνης Παπαγιαννίδης (Οικονομική Επιθεώρηση) και ο Τάσος
Τέλλογλου (Star TV και εφημερίδα Καθημερινή).
Σημειώσεις για τους συντάκτες


Στις 10 Νοεμβρίου 2015, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κάμερον έδωσε την ομιλία του
στο Chatham House, αναφερόμενος στην ανάγκη μεταρρύθμισης της ΕΕ και
καθορίζοντας, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ, τους τέσσερις βασικούς τρόπου με τους οποίους επιθυμεί να αλλάξει
τους όρους ένταξης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.



Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τους τέσσερις στόχους στο επίκεντρο της
αναδιαπραγμάτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου: οικονομική διακυβέρνηση,
ανταγωνιστικότητα, κοινωνικά επιδόματα και κυριαρχία των εθνικών κοινοβουλίων.
Σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση και την ανταγωνιστικότητα, το Ηνωμένο
Βασίλειο θέλει να προστατεύσει την ενιαία αγορά για τη Βρετανία και άλλα κράτημέλη εκτός του ευρώ. Η Βρετανία επίσης επιδιώκει τα εθνικά κοινοβούλια να
απαλλαγούν από τη «διαρκώς στενότερη ένωση» και να ενισχυθούν. Όσον αφορά στη
μετανάστευση, το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να αντιμετωπιστούν οι καταχρήσεις του
δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης.



Το Ηνωμένο Βασίλειο στοχεύει να κάνει δημοψήφισμα μέχρι το τέλος του 2017
σχετικά με το αν πρέπει ή όχι να παραμείνει η χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Το νομοσχέδιο για το δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή της χώρας στην ΕΕ
εισήχθη στο Κοινοβούλιο στις 28 Μαΐου 2015. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το
ερώτημα στο οποίο οι ψηφοφόροι θα κληθούν να απαντήσουν: «Πρέπει το Ηνωμένο
Βασίλειο να παραμείνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης;»



Διαβάστε για την πολιτική του ΗΒ σχετικά με την μείωση των κανονιστικών διατάξεων
για τις επιχειρήσεις και με ποιο τρόπο προτείνεται να καταστούν ευκολότερες η
δημιουργία και η ανάπτυξη μιας επιχείρηση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

