Στεργιούλης: «Εξωστρέφεια, καινοτομία και παραγωγική ανασυγκρότηση βασικές προϋποθέσεις γι

Ο Οργανισμός Enterprise Greece, εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο, κ. Γρηγόρη
Στεργιούλη,

συμμετείχε σε συζήτηση με τίτλο «Οι προκλήσεις για την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου
στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του «4ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών» με τίτλο «Οι
προκλήσεις της Ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς», το οποίο διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Ο κ. Στεργιούλης ανάμεσα σε διακεκριμένες προσωπικότητες διεθνούς κύρους στον
οικονομικό τομέα επεσήμανε την αλλαγή σελίδας της χώρας μας, την έξοδο από την κρίση
και τα μνημόνια και τα χαρακτηριστικά της νέας εποχής που πλέον ξεδιπλώνεται αλλά και
τις νέες ευκαιρίες, δυνατότητες και προκλήσεις που παρουσιάζονται. Παράλληλα,
παρουσίασε το πολυεπίπεδο έργο του Enterprise Greece, καθώς και το στρατηγικό πλάνο
και όραμα του Οργανισμού για το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στα
επόμενα βήματα για την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος της χώρας.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης, που περιέγραψε ο κ. Στεργιούλης, δίνει έμφαση στην
εξωστρέφεια, την καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την παραγωγική ανασυγκρότηση με
αιχμή τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και την αύξηση και διαφοροποίηση των
εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στοχεύοντας αφενός στην δίκαιη και βιώσιμη
ανάπτυξη και αφετέρου στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, αναφέρθηκε στη βελτίωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών και στην ενίσχυση
της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο, ως αποτέλεσμα της
σκληρής δουλειάς, των στοχευμένων ενεργειών, της ορθής στρατηγικής.

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία να συνεχίσει η
Ελλάδα στον ίδιο δρόμο επιταχύνοντας το βηματισμό της, να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματά της και με τη σύναψη διατομεακών συνεργειών να δώσει έμφαση σε
συγκεκριμένους τομείς, όπως σε αυτόν του τουρισμού, των επιστημών υγείας, του
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αγροδιατροφικού τομέα, της ενέργειας, της μεταποίησης, των μεταφορών (Logistics), της
ένδυσης και του κοσμήματος.

Στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών πραγματοποίησαν ομιλίες ο Πρόεδρος της
Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, ενώ το παρόν έδωσαν αξιωματούχοι,
πολιτειακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και επενδυτές και επικεφαλής
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
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