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(O-TÖNE) 

  
Codjambopoulo: 
Von Seiten der Tagungsleitung begrüße ich Sie,  
Herr Oberbürgermeister, 
Exzellenzen, 
meine Damen und Herren 
zum Jahreskongress 2003 der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung 
und bedanke mich bei Ihnen dafür sehr herzlich, dass Sie an einem Feiertag 
die Zeit gefunden haben, mit uns heute hier zu sein. Ich darf Sie kurz durch 
das Programm führen; es gab einen kleinen Druckfehler in der 
Programmankündigung: Nach den Grußworten und der Auftaktveranstaltung 
sprechen der amtierende Ministerpräsident NRWs, Herr Vesper, und der Staatssekretär im 
Entwicklungsministerium Griechenlands, Herr Mitsis. Dann machen wir eine Mittagspause, und dann 
gehen in diesen Räumen das Forum 1 “Invest in Greece” und das “Symposion Griechischer 
Unternehmer” parallel weiter. Um 16 Uhr beginnt das Forum 2 “Ausbildung, Existenzgründung und 
Finanzierung”. Die Räume werden wir beschildern, so dass Sie sich zurecht finden; ansonsten steht 
Ihnen das Kongressbüro gerne zur Verfügung.  
Ich bitte zunächst den Präsidenten der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung, Herrn Jannis 
Bourlos-May zu seinem Eröffnungsgrußwort. 
  
Eröffnungs-Grußwort Bourlos-May: 
Ich stelle fest, wir sind pünktlich. 
Herr Oberbürgermeister, 
Exzellenzen, 
meine Damen und Herrn, 
im Namen der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung heiße ich Sie zu 
den diesjährigen Deutsch-Griechischen Wirtschaftstagen in Düsseldorf 
herzlich willkommen. Mein Dank gilt zunächst Herrn Oberbürgermeister 
Erwin, der spontan die Schirmherrschaft für diesen Kongress übernommen 
und uns bei der Vorbereitung eine große Unterstützung hat zuteil werden 
lassen. Ich denke, dass ist ein Zeichen für eine weltoffene Stadt und einen 
weltoffenen Bürgermeister. 
Diese Stadt, meine Damen und Herrn, nannten wir schon als Fans der DEG im Eisstadion an der 
Brehmstraße Klein-Paris oder Tochter Europas. Wir skandierten das damals in Sprechchören, das war 
üblich. Heute heißt sie etwas moderner “The City with the Dots on the U”. Das ist sehr sympathisch 
und ein gutes Omen, denn auch München hat, wie Sie wissen, besagte Pünktchen auf dem U und 
wurde Olympiastadt. Das gleiche Glück wünschen wir Ihnen und Ihrer Stadt, Herr Oberbürgermeister. 
Olympia, meine Damen und Herrn, ist die Schnittstelle, die die Städte Athen und Düsseldorf, die 
Länder Griechenland und Deutschland verbindet. Die Spiele sind nicht nur ein sportliches, ein 
politisches, sondern auch ein ökonomisches Mega-Event. Innerhalb der Schwerpunktthemen des 
heutigen Tages “Invest in Greece” und “Dienstleistungen für Griechen in Deutschland” ergeben sich 
sicher immer wieder Bezüge auf das wirtschaftliche Umfeld der Spiele, dort und hoffentlich hier. Der 
heutige Kongress hat nicht nur die Zielsetzung, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland 
und Griechenland zu fördern und den hier lebenden Griechen als Informations- und 
Kommunikationsplattform zu dienen, sondern auch Griechen aus ganz Europa einander näher zu 
bringen, die als Unternehmer oder führende Persönlichkeiten der Wirtschaft die Beziehungen und den 
Handel untereinander und mit dem Mutterland Griechenland pflegen wollen. Ich hoffe, dass der 
diesjährige Dritte Kongress Anfang einer Tradition mit fortschreitender Bedeutung sein möge. 
Erlauben Sie mir an dieser Stelle kurz einzuflechten, dass es vielleicht eine der Visionen sein könnte, 
irgendwann einmal ein Handelshaus Griechenland, warum nicht hier, in Düsseldorf zu haben. Ich 



höre, dass z.B. die Ägypter in dieser Sache schon weit fortgeschritten sind, wenn ich nicht irre, Herr 
Oberbürgermeister. Dass wir auf dem richtigen Wege sind, davon zeugt nicht nur die rege Teilnahme 
unserer Besucher aus dem In- und Ausland, sondern auch die Anwesenheit unserer Ehrengäste, des 
amtierenden Ministerpräsidenten von NRW, Dr. Michael Vesper, und des Staatssekretärs im 
Entwicklungsministerium, Herrn Andreas Mitsis, die ich stellvertretend für zahlreiche Persönlichkeiten 
aus der Diplomatie, der Politik und Wirtschaft auf das Herzlichste begrüße. Sie sind noch nicht 
anwesend, aber sie kommen. 
Ich möchte nicht enden, ohne allen Mitarbeitern der DHW, allen voran dem Vizepräsidenten Phedon 
Codjambopoulo, für ihren unermüdlichen Einsatz zum Gelingen des Kongresses zu danken. Ihnen 
allen wünsche ich einen interessanten und erfolgreichen Tag. 
Vielen Dank. 
  
Codjambopoulo 
Herr Oberbürgermeister, Sie haben das Wort. Wir freuen uns sehr Sie bei uns zu haben und vor allem 
für Ihr Verständnis, dass wir etwas später als geplant begonnen haben. 
  
Grußwort des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Düsseldorf, Joachim 
Erwin: 
Verehrter Herr Präsident Bourlos-May, 
Exzellenzen, 
verehrter Phedon, 
verehrte Abgeordnete, 
meine sehr geehrten Damen und Herrn, 
... lieber Phedon, ich kenn‘ doch meine Griechen, und ich weiß doch eins: 
wenn ich bei meinen griechischen Freunden eingeladen bin, und da steht auf 
der Einladung 21 Uhr, dann wissen wir alle, um 23 Uhr fängt’s auch richtig an. 
Aber, und ich glaube das ist ganz wichtig, man sieht dabei, dass man, wenn 
man auch die Zeit etwas anders misst, ungeheuer erfolgreich sein kann, und 
deshalb freue ich mich, Sie heute hier alle in Düsseldorf begrüßen zu können, 
in einer Stadt, die in der Tat versucht, viele Gemeinsamkeiten, Herr Präsident, 
auch mit Athen zu bekommen, aber auch in einer Stadt, die ganz besonders von griechischen 
Elementen geprägt ist. Sie wissen, bei uns dürfen EU-Bürger nicht nur wählen, sondern können auch 
gewählt werden, und so ist 1999 auf der Liste der CDU auch der erste griechische Mitbürger in den 
Stadtrat gewählt worden, und ich freue mich, dass wir sowohl mit den Repräsentanten der 
griechischen Vereine als auch den politischen Gruppen hervorragend zusammenarbeiten, und das wir 
eins wissen: auf unsere Griechen ist Verlass. Ist Verlass auch insbesondere auf die Wirtschaft, und 
ich nehme gern die Vorlage auf: Düsseldorf wäre gern auch Standort eines Griechischen 
Handelszentrums. Denn, in der Tat, wir verstehen uns als Herz dieser Metropolregion von 11 Millionen 
Menschen “Düsseldorf-Rhein-Ruhr” als die wirtschaftsstärkste Region in Kontinentaleuropa und 
sicherlich auch die Region, von der aus man innerhalb kürzester Zeit die meisten Bürgerinnen und 
Bürger der EU erreichen kann – insoweit gibt es an sich keinen idealeren Standort als hier diese 
Region. Grundstücksverhandlungen können ab morgen mit meinen Mitarbeitern geführt werden. 
Düsseldorf ist eine internationale Stadt, deshalb stehen uns internationale Kongresse gut an. Und, ich 
meine, man versucht natürlich einige der Rahmenbedingungen ganz gut hinzubekommen, und ich 
halte es für eine kleine Meisterleistung, diesen Kongress hier und heute zu veranstalten, wo wir mit 
der GLASTEC doch gerade eine der wichtigsten Messen des Jahres haben zu Ende gehen lassen, 

was zeigt, die Kapazitäten 
stimmen, und deshalb, in 
der Tat – ich nehme Herrn 
Bourlos-May gerne diese 
Steilvorlage auf -, würden 
wir gerne das erreichen, 
was Athen schon geschafft 

hat, Gastgeber von olympischen Sommerspielen zu werden, und alle, die im Fernsehen gesehen 
haben, dass letzte Woche Skilanglauf in Düsseldorf stattgefunden hat und der erste Weltcup – keine 
Sorge: es werden nicht die Winterspiele.  
Wir möchten gern von Athen lernen. Insoweit hoffe ich, nachdem bedauerlicherweise mein Kollege es 
nicht nach Düsseldorf geschafft hat wegen einer Visitation des IOC, dass wir die Gelegenheit haben, 
nach Athen zu kommen, um etwas von ihrem Know-How mitzubekommen, was sie schon haben, um 
es dann einzubringen in unsere internationale Bewerbung – ich glaube, dass kann uns nur helfen. 
Düsseldorf ist kleiner als Athen. Wir haben eine Einwohnerzahl von 570.000, aber man muss einfach 
rechnen immer, im Umkreis von 50 Kilometern gibt es 11 Millionen Menschen. Von 570.000 



Menschen haben wir 440.000 Arbeitsplätze. Das ist viel. Das schaffen wir auch nur, weil jeden Tag 
230.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Düsseldorf einpendeln und sonst im Umland 
wohnen. Aber, wir sind, glaube ich, auch eine sehr wirtschaftsstarke Region, und nachdem die 
Kräfteverhältnisse in Deutschland sich verändert haben, die Bundesregierung bis auf einige Restanten 
von Bonn nach Berlin gezogen ist, können wir es vielleicht so beschreiben: Berlin ist die politische 
Hauptstadt und Düsseldorf-Rhein-Ruhr ist das wirtschaftliche Zentrum Deutschlands. Und das kann 
man, glaub ich, auch ganz gut belegen: Mittlerweile sind wir in vielen Bereichen die Nummer 1: 
Telekommunikation, ich sage mal etwas flapsig, wir sind Handy-City. Normalerweise gibt es dann 
mindestens einen, der gerade an sein Handy gehen muss, weil es klingelt, und ich sag dann immer, 
“telefonieren Sie lange, je länger das Telefonat, desto mehr Gewerbesteuer bekomme ich”, aber 

offensichtlich hat hier jeder sein Handy heute 
ausgeschaltet.  
Wir sind Messestandort Nummer 1, eine ganz wichtige 
Plattform als Basis for Business, und wir werben nicht 
zu Unrecht als Düsseldorf mit dem Slogan auch, “wir 
sind das Leben” – (weil hier kann man), glaub ich, ganz 
gut verbinden, was Leben und Arbeiten und auch Kultur 
beinhaltet.  
Da war das erste Handy, Gott sei Dank, ich hab ja 
meistens Recht. 
Kultur verbindet uns intensiv mit Griechenland. Und 
wichtige Impulse gehen vom griechisch-deutschen 
Kulturaustausch aus, und so hat unser Schauspielhaus 

in der Spielzeit 2001/2002 sich an ein ganz großes internationales Kulturprojekt herangewagt: “Mania 
Thebaia”. Und im Rahmen dieser Theaterreihe haben wir einen antiken Zyklus hier in Düsseldorf 
inszeniert und uns beteiligt an der Kulturolympiade in Griechenland, und wie ich gehört habe, war es 
ein Erfolg. Und insoweit war wieder Kultur ein guter Botschafter zwischen den Nationen, und nur wenn 
wir mit der Wiege des Abendlandes – und das ist nun mal Griechenland – gute Beziehungen haben, 
sind wir auch sehr erfolgreich.  
Wichtig ist der Bildungssektor, und auf dem Bildungssektor sind wir froh, dass wir eine griechische 
Grundschule, Volksschule, Gymnasium, Lyzeum haben, dass wir endlich die Verträge unterschriftsreif 
haben, die kleinen Haken liegen im Augenblick bei uns, die wir wegbekommen, um auch hier noch zu 
einer Verbesserung der Schulausbildung zu kommen und bilinguale Erziehungs- und Bildungsarbeit – 
sicherlich eine der ganz wichtigen Ressourcen hinterher auch für die deutsch-griechischen 
Wirtschaftsbeziehungen. Und es ist immer für mich eine große Freude, dass wir es erreichen, dass die 
Griechen hier bei uns so ungeheuer aktiv sind und die vielen Beispiele erfolgreicher Zusammenarbeit 
im Kleinen hoffentlich nunmehr mit vielen Beispielen erfolgreicher Zusammenarbeit auch im Großen – 
denn Tagungen sind schön, Ergebnisse sind besser – angereichert werden. In dem Sinne darf ich Sie 
sehr herzlich hier alle begrüßen, darf mich bedanken, dass Sie nach Düsseldorf gekommen sind. 
Morgen sind auch die Geschäfte wieder auf, d.h. Sie können morgen in Düsseldorf investieren, und 
wenn es nur erst mal Kaufen ist, und Ihrer Tagung wünsch‘ ich einen guten, erfolgreichen Verlauf mit 
viel Nachgeschäft. 
Herzlichen Dank.  
  
Codjambopoulo: 
Vielen herzlichen Dank, lieber Joachim, Herr Oberbürgermeister. Das Stichwort “Handelszentrum in 
Düsseldorf” ist sehr gut. Das nehmen wir auf, und das werden wir weiter verfolgen. Wir haben hier 
hochkarätige Vertreter der griechischen Wirtschaft, aber auch der Politik, und ich glaube, das wird ein 
Thema, das wir durchaus besprechen werden, auch in Ihrem und in unserem Sinne. 
Ich darf jetzt bitten, Exzellenz Kypreos, den Botschafter Griechenlands in Berlin, zu seinem Grußwort. 
  
Grußwort des Botschafters der Republik Griechenland in Berlin, Dimitrios K
Herr Oberbürgermeis

ypreos: 
ter, 

erren! 
e ich alle Anwesenden in der heutigen 

ssene 

sehr geehrte Damen und H
Mit besonderer Freude begrüß
Veranstaltung der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung in 
Deutschland, die den Möglichkeiten zur Intensivierung der griechisch-
deutschen Unternehmenskooperation innerhalb Europas gewidmet ist.  
Während der europäische Raum sich durch die bereits beschlo
Erweiterung der Europäischen Union immer mehr zusammenrückt, und zum 
Wohl unserer Völker Grenzen fallen und Brücken der Verständigung, der 
Zusammenarbeit, der Sicherheit und des Friedens entstehen, erfahren die 



traditionell engen Bindungen zwischen Griechenland und Deutschland eine besondere Vertiefung. 
Heute hat sich Deutschland durch die Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse als 
der wichtigste europäische Partner Griechenlands erwiesen, wobei das wiedervereinigte Deutschland 
im Rahmen der Europäischen Union gefordert wird, eine Protagonistenrolle zu spielen. Das 
Nachkriegsdeutschland entwickelt sich zu einer multikollektiven Gesellschaft, in der auch Hunderte 
von Tausenden von Griechen nicht mehr als einfache Auswanderer leben und arbeiten, sondern 
tatkräftig und gleichberechtigt in allen Bereichen des modernen Deutschlands mitwirken. Eine solche 
kreative Eingliederung erweitert die Horizonte und gibt dem politischen Zusammenleben und der 
Zusammenarbeit in einer schöpferischen und toleranten Gesellschaft wie der deutschen in einem 

vereinigten Europa einen Sinn. Diese Freundschaft, 
diese Koexistenz, dieses kreative Zusammenleben 
stehen auf festen Fundamenten, den Fundamenten 
des tiefen Glaubens an die menschlichen Werte und 
an die Grundsätze der Freiheit und der Demokratie 
mit allen ihren Werten, die uns die griechische 
Antike gelehrt hat. 
Wir erleben heute eine Zeit, in der die internationale 

ungen befinden sich zweifellos auf einem 

wirtschaftliche Situation von Krisen und einer 
möglichen Rezession bedroht wird. Aus diesem 
Grunde bedarf es einer häufigeren und einer noch 
konstruktiveren Kommunikation zwischen den 
Unternehmerschaften, die bekanntlich die 
ung sind. 

Die griechisch-deutschen Wirtschafts- und Handelsbezieh
Hauptmotoren für einen wirtschaftlichen Aufschw

sehr guten Niveau, doch existieren meiner Meinung nach noch wesentliche Potentiale für eine weitere 
Steigerung der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Als Botschafter von Griechenland in Deutschland 
stelle ich mit Freude das beachtliche unternehmerische Engagement der hier lebenden Griechen fest, 
und ich bin der Überzeugung, dass dieses aktive griechische Unternehmertum hier in Verbindung mit 
den positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in unserem Land während der letzten Jahre wesentlich 
zur Intensivierung der Kooperation zwischen den griechischen und deutschen Unternehmen beitragen 
kann. Erlauben Sie mir bitte, daran zu erinnern, dass Griechenland heute mit einer der höchsten 
Wachstumsraten innerhalb Europas, der Begrenzung der Inflation auf einem akzeptablen Niveau, der 
drastischen Reduzierung des Haushaltsdefizits, der Entwicklung der Börse in Athen in den letzten 
Jahren und vor allem wegen der allgemein großen Fortschritte der griechischen Wirtschaft den 
deutschen Unternehmern bedeutende Kooperationsmöglichkeiten mit der griechischen 
Unternehmerschaft bietet. Auch die große Anzahl 
von Projekten, die in Griechenland im Hinblick auf die 
Athener Olympischen Spiele 2004 realisiert werden, 
sowie die Initiativen der Griechischen Regierung zur 
Stärkung der Wirtschaft der Balkanländer können 
entscheidende Anreize für deutsch-griechische Joint-
Ventures bieten - nicht nur auf dem griechischen 
Wirtschaftsgebiet, sondern auch auf dem gesamten 
südeuropäischen Raum des Balkans und des 
Schwarzen Meeres. In diesem Zusammenhang 
erlauben Sie mir zu erwähnen, dass Griechenland in 
der letzten Zeit - und es ist den deutschen 
Unternehmerkreisen wohl bekannt – zu einem 
Sprungbrett zu den Wirtschaften der Balkanländer 
geworden ist. Große deutsche Unternehmen haben sich
von wo aus sie eine intensive unternehmerische Tätigkeit im ganzen Balkanraum entwickeln. Dabei 
machen sie sich die griechischen Kenntnisse des Raumes und die Einrichtungen in meinem Land 
zunutze, d.h. sie haben nicht nur den griechischen Raum als Investitionsmöglichkeit, sondern darüber 
hinaus Griechenland als Sprungbrett zur Gesamtheit der Ökonomien im Balkan. Ich bin absolut sicher, 
dass die heutige Veranstaltung hier in Düsseldorf nicht nur das ohnehin sehr positive Bild der 
griechisch-deutschen unternehmerischen Beziehungen bestätigt, sondern auch neue Anreize für 
einen weiteren Aufbau und die Intensivierung dieser Beziehungen schaffen wird. Abschließend 
möchte ich der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung für diese lobenswerte Initiative 
gratulieren und ihr wie auch allen Tagungsteilnehmern bei ihrer Arbeit viel Erfolg wünschen.  
Ich danke Ihnen. 

 bereits in Nordgriechenland niedergelassen, 

  



Codjambopoulo: 
Vielen Dank, Ezellenz, für Ihre lobenden Worte. Auch von Seiten der Deutsch-Hellenischen 
Wirtschaftsvereinigung möchte ich mich auch bei Ihnen für jede Unterstützung seitens der Botschaft 
bedanken. 
Meine Damen und Herrn, die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung hat seit Jahren einen 
wichtigen Kooperationspartner in Deutschland, das ist der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, 
Deutschlands größte Mittelstands-Lobby mit über 50.000 Mitgliedern und über 45 
Kooperationsverbänden, und wir legen sehr großen Wert auf diese Zusammenarbeit. Deshalb freue 
ich mich besonders, dass der Präsident des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, der 
gleichzeitig auch seit kurzem zum Präsidenten der Europäischen Vereinigung der Verbände Kleiner 
und Mittlerer Unternehmen gewählt worden ist, hier heute bei uns ist und ein Grußwort richten 
möchte. Herr Ohoven, ich bitte Sie, nach vorn zu kommen. 
  
Grußwort des Präsidenten des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft   
(BVMW) und der Europäischen Vereinigung der Verbände Kleiner und Mittelständischer 
Unternehmen (EV-KMU), Mario Ohoven: 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
Exzellenz, 
sehr verehrte Bundestagsabgeordnete, 
sehr geehrter Herr Präsident, 
meine sehr verehrten Damen und Herrn! 
Im Namen des Bundesverbandes Mittelständischer Wirtschaft begrüße ich Sie 
recht herzlich hier in Düsseldorf. Auch wenn es auf Ihrem Jahreskongress um 

EUROLAND geht, kann und will ich meine enge 
Bindung an diese Stadt und an das Rheinland 
nicht verhehlen. Ich freue mich deshalb 
besonders, dass Sie sich für Düsseldorf als Tagungsort entschieden 
haben. Als mittelständischer Unternehmer bin ich zwar in der Region 
ganz fest verwurzelt, dennoch agiert meine Unternehmensgruppe von 

Düsseldorf aus weit über die Grenzen von Deutschland hinaus. Für die Mehrzahl der Klein- und 
Mittelbetriebe in Deutschland gilt dies leider nicht. Viele Unternehmen verkennen offenbar noch 
immer, welche Chancen und vor allen Dingen welche Marktpotentiale der größer werdende 
europäische Binnenmarkt bietet. Und diese Unkenntnis beschränkt sich eigentlich nicht nur auf 
Deutschland. Wir wissen aus der aktuellen Business-Survey, dass die Neigung des Mittelstandes in 
Europa, Leistungen grenzüberschreitend anzubieten, seit zehn Jahren nicht mehr gestiegen ist. Der 
Anteil der Exporteure unter den kleinen und mittelständischen Betrieben hat mit 42% im letzten Jahr 
sogar einen absoluten Tiefstand erreicht. Was sind die Gründe für diese “Not-Splendid-Isolation”? Da 
werden in erster Linie Sprachbarrieren genannt, oft genug aber auch haben Unternehmer große 
Schwierigkeiten, einen EU-Nachbarn als Partner zu akzeptieren. Nachvollziehen kann ich, 
offengestanden, beides nicht. Und die Probleme dürften mit der Osterweiterung der EU noch viel 
weiter anwachsen. Und für die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung trifft dies alles nicht zu. 
Sie, meine sehr verehrten Damen und Herrn, engagieren sich nicht nur mit Herz und Seele, sondern 
mit Herz und Hand für die Pflege der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern 
sehr stark. Ihre Vereinigung, die ja unserem Bundesverband partnerschaftlich sehr eng verbunden ist, 
zeigt eigentlich idealtypisch, wie mittelständische Unternehmensverbände länderübergreifend künftig 
aussehen sollten. Sie bildet eine Art Nukleus in der größer werdenden Europäischen Union, und das 
tun wir. Wie einige von Ihnen wissen, bin ich nun zum Europapräsidenten gewählt worden. Ich will und 
werde diesem Amt dem Mittelstand zu mehr politischem Einfluss verhelfen in Brüssel. In Brüssel und 
auch anderswo wird man aber nur dann gehört, wenn man mit starker Stimme spricht. Stärke setzt 
aber dann auch Geschlossenheit voraus, und wir dürfen uns eins nicht vormachen, dass Berlin in 
punkto Gesetzen und grade in punkto Wirtschaft keine große Rolle spielt, auch Athen nicht, sondern 
die größte Rolle spielt, ob wir’s haben... oder wissen wollen, oder nicht wissen wollen, eigentlich nur 
noch Brüssel. Daran hat es dem Mittelstand an dieser starken Stimme in Brüssel und auf 
europäischer Ebene bisher sehr gefehlt. Mit erfreulichen Ausnahmen: Sie haben erkannt, dass 
Unternehmer ihre Interessen nur wirkungsvoll einsetzen und vertreten 
können, wenn sie sich über die Grenzen der alten Staaten hinweg 
zusammenschließen. In den vergangenen Jahren sind mehr und mehr 
Kompetenzen von den Länderregierungen auf Brüssel übergegangen, und 
dieser Entwicklung muss der Mittelstand Rechnung tragen, will er nicht 
hoffnungslos gegenüber der mächtigen, weil einflussreicheren Lobby der 
Großindustrie ins Hintertreffen geraten. Die EU-Kommission hat vor kurzem mit Timo Summa erstmals 
einen Beauftragten für die Klein- und Mittelbetriebe in Europa ernannt. Das ist für uns alle eine 
Riesenchance. Denn damit hat Brüssel sichtbar die Bedeutung des Mittelstandes für die 



wirtschaftliche Entwicklung in der Union anerkannt. Und mit diesem Pfund sollten wir noch 
selbstbewusster als bisher wuchern. Egal ob in Griechenland oder Deutschland, es ist der 
unternehmerische Mittelstand, der Arbeitsplätze schafft in diesen Ländern, der den Nachwuchs 
ausbildet und der vor allen Dingen für die Zukunft investiert. Ohne diese Millionen Klein- und 
mittelständischen Betriebe ginge in Euroland überhaupt nichts. Darauf können wir mit allem Recht 
stolz sein, meine Damen und Herren. 
Lassen Sie mich zum Schluss sagen: Am heutigen Nachmittag werden Sie sich auch mit Fragen der 
Finanzierung im Mittelstand beschäftigen.. Erlauben Sie mir dazu eine kurze Ausführung: Das Basel 
II-Abkommen schwebt wie ein Damoklesschwert über dem europäischen Mittelstand. Denn da sollten 
wir uns nichts vormachen. Und  ich bin von einer Sache überzeugt, dass in Deutschland 15% in 
manchen Branchen Basel II unter gar keinen Umständen überstehen werden können. Sicherlich 
werden die deutschen Klein- und Mittelbetriebe die Auswirkung von Basel II wegen ihrer im EU-
Vergleich extrem dünnen Eigenkapitaldecke besonders heftig zu spüren bekommen, aber die zu 
erwartende Verteuerung der Bankkredite macht in Europa definitiv nicht Halt. In den kommenden 
Wochen und Monaten werden wir im Basel-Ausschuss das dritte Konsultationspapier beraten, 
mittelstandsfreundliche Änderungen können wir eigentlich nur dann erreichen, wenn die nationalen 
Mittelstandsverbände – also auch Sie – auf europäischer Ebene den Schulterschluss üben. Dazu 
möchte ich Sie sehr ausdrücklich ermuntern. Die Pleitewelle in Deutschland zeigt eigentlich, was bei 
uns auf dem Spiel steht. Wir müssen von einer Sache ausgehen, dass Deutschland ein Eigenkapital 
hat im Schnitt von 5%, in den neuen Bundesländern von 2%, dass von 500.000 
Einzelhandelsbetrieben ungefähr 300.000 Einzelhändler ein Eigenkapital haben von 2%, dass aber 
Basel II schlicht und einfach von den Angelsachsen kommt, in Amerika haben die Betriebe ein 
Eigenkapital von 40 bis 45%, das gleiche gilt für England. Auch in Griechenland sind die 
Eigenkapitalquoten nicht so hoch. 
Meine Damen und Herrn, ich wünsche Ihnen für Ihren Jahreskongress, gerade hier in unserer 
Landeshauptstadt, einen guten Verlauf, vor allen Dingen sehr viel Erfolg für Ihr Jahresendgeschäft, 
und ich freue mich weiterhin auf die Partnerschaft zwischen Ihnen und unserem Verband. 
Vielen, vielen Dank!  
  
Codjambopoulo: 
Herr Präsident Ohoven, vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass Sie mit der DHW als 
aktivem Mitglied der Europäischen Vereinigung der Kleinen und Mittleren Unternehmen und mit 
unserem Generalsekretär, Dimitris Kouros, der gleichzeitig bei Ihnen Vizepräsident ist, eine gute 
Stütze haben, und wir werden Sie in Ihrer Politik voll unterstützen.  
Meine Damen und Herrn, wir gehen jetzt über zur Auftaktveranstaltung. Ich darf die Herren bitten, hier 
vorne Platz zu nehmen. Ich begrüße als Moderator Dr. Jorgos Chatzimarkakis sowie Herrn Panagiotis 
Alexakis, den Präsidenten der Athener Börse, Herrn Götz Funck, den Geschäftsführer der Deutsch-
Griechischen Industrie- und Handelskammer in Athen, Herrn Georgios  Kassimatis, den Präsidenten  
der Vereinigung der Industrie- und Handelskammern Griechenlands, Herrn Odysseas Kyriakopoulos, 
Präsidenten des Verbandes Griechischer Industrien, Herrn Thomas Rachel, Vertreter des Bundes 
Deutscher Industrien und gleichzeitig stellvertretenden Vorsitzenden der deutsch-griechischen 
Parlamentariergruppe und Herrn Efstratios Papadimitriou, den Präsidenten des Hellenic Center for 
Investment (ELKE). 
Herr Papadimitriou – so höre ich – ist im Anflug, er wird sich uns etwas später anschließen. 
In der Zwischenzeit darf ich die Gelegenheit nutzen und einige Grußworte hier zu verlesen. Wir haben 
ein Grußwort des Präsidenten der Republik Griechenland Konstantinos Stefanopoulos in 
griechischer Sprache. Ich lese vor: 
  
«Με ευχαρίστηση χαιρετίζω την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου του Γερµανο-Ελληνικού 
Οικονοµικού Συνδέσµου και των επιµέρους εκδηλώσεων για τις «Ηµέρες Γερµανο-Ελληνικής 
Επιχειρηµατικής Συνεργασίας» καθώς και του «Συµποσίου των Οµογενών Επιχειρηµατιών στην 
Ευρώπη». Πρωτοβουλίες όπως η δική σας συµβάλλουν σηµαντικά στη συνεχή ανάπτυξη και σύσφιξη 
των αρίστων διµερών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος και Γερµανίας». 
  
Μήνυµα έχουµε επίσης από τον Μητροπολίτη Γερµανίας και Έξαρχο Κεντρώας Ευρώπης, 
Σεβασµιώτατο κ. Αυγουστινό, στο οποίο µεταξύ άλλων τονίζει: 
  
„Εκλεκτοί Σύνεδροι! 
«Όταν σπεύδει κανείς µόνος του, βοηθάει κι ο Θεός»1. Με το λόγο αυτό του κορυφαίου αρχαίου 
Έλληνα ποιητή µας Αισχύλου από την τραγωδία του «Πέρσαι» αρχίζω το σύντοµο, αλλά εγκάρδιο 
χαιρετισµό µου. 



Η παρουσία όλων σας σήµερα σ΄αυτή τη σηµαντική διοργάνωση είναι αδιάψευστος µάρτυρας της 
διαχρονικής αξίας της ανωτέρω ρήσεως. Η συλλογική δύναµη προέρχεται από τη συνάθροιση πολλών 
επί µέρους ατοµικών, η για να το διατυπώσω ορθότερα, προσωπικών δυνάµεων και δυνατοτήτων, για 
ν΄αποδεικνύεται εσαεί, ότι η σπουδή για ενότητα – µε στόχο την αγαθή συνεργασία – αποδίδει 
πάντοτε καρπούς και αποτελεί το εχέγγυο της όποιας επιτυχίας. Πρόκειται, µ΄άλλα λόγια, για τη 
συνένωση εξειδικευµένων γνώσεων και πρακτικών εµπειρίων, που σε τελική ανάλυση προσφέρει 
έγκυρη ενηµέρωση, οριοθετεί ρεαλιστικές δυνατότητες και θέτει σε δηµιουργική κίνηση τα πράγµατα. 
Σας συγχαίρω για την εµπνευσµένη επιλογή του γενικού θέµατος των εφετινών, τρίτων κατά σειρά, 
Γερµανο-ελληνικών Ηµερών Επιχειρηµατικής Συνεργασίας και του Συµπόσιου Οµογενών 
Επιχειρηµατιών Ευρώπης. Το θέµα αυτό. πέρα από την επικαιρότητά του, προσφέρει τη δυνατότητα 
και µιάς πρώτης συστηµατικής αποτιµήσεως των επιπτώσεων από τη συµπλήρωση ενός έτους 
χρήσεως του ευρώ ως κοινού νοµίσµατος στις χώρες της Ευρωταϊκής Ενώσεως – άλλο ένα σηµάδι 
της συνειδητής προσπάθειας για προσέγγιση και αρµονική συµβίωση. 
Εφ΄όσον, λοιπόν, αποδεικνύεται αληθές το πρώτο ήµισυ του λόγου του Αισχύλου, αποµένει να 
συµπληρωθεί µε το έτερον ήµισυ. Κι αυτό είναι η ευχή της Εκκλησίας, της κατ΄εξοχήν δηλαδή 
σύναξης, να ΄ναι πλούσιες οι εµπνεύσεις σας και καρποφόροι οι κόποι και οι οραµατισµοί σας. 
Να ΄χετε όλοι, όλα τα καλά του Θεού! 
O ΜΗΡΟΠΟΛΙΤΗΣ σας, ο Γερµανίας Αυγουστίνος“ 
  
Ακολουθεί µήνυµα του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Γεωργίου Παπανδρέου στην 
αγγλική γλώσσα. ∆ιαβάζω: 
„I´m really sorry that I´m not able to attend this important meeting that brings together the Greek and 
German business communities. But I have to state that I attach great importance to your conference, 
particularly since our countries have a long tradition of building successful partnerships in various 
fields amongst which business is of primal importance. 
In the light of these remarks I would like to tell you more about a Greek initiative constituting both an 
important economic and stabilizing factor in the Balkans. The Plan for the Economic Reconstruction of 
the Balkans (GPERB) is a five-year development aid programme reaching a total amount of 550 
million Euros, derived from the Greek National budget. The Federal Republic of Yugoslavia, Bulgaria, 
Romania, FYROM, Albania and Bosnia-Herzegovina are the benefiting states. 
We see Greece as part of the Balkan Peninsula. We believe in peace, stability and the European 
orientation of the region. We believe in the coexistence and the good-neighbouring relations with all 
the countries in our vicinity. We strongly believe in a common future for all citizens of the Balkan 
countries. 
Having said all these, it is my strong belief that in the Balkan area, a dynamic market of 65 million 
people, Greece can provide the appropriate environment for German businessmen to expand their 
activities, to form joint ventures in various economic fields with their Greek partners and to taste the 
fruits of another success story. 
So, I invite you all today to take advantage of the unique political, social and economic position that 
Greece enjoys in the South East Europe. 
To me, your success will constitute not just another profit-making enterprise but living proof of what 
business can do for people and what people can gain out of business. 
Yours sincerely 
George A. Papandreou” 
  
Επίσης θα σας διαβάσω απόσπασµα από το µήνυµα του Υφυπουργού Εξωτερικών, κ. 
Μαγκριώτη: 
  
«Η πλούσια θεµατική του συνεδρίου σας, οι Ηµέρες Γερµανο-Ελληνικής Επιχειρηµατικής Συνεργασίας 
αλλά και το Συµπόσιο των Οµογενών Επιχειρηµατιών στην Ευρώπη αποτελούν τεκµήρια µιας 
επιτυχηµένης διοργάνωσης. Πράγµατι οι ευκαιρίες για τη διεύρυνση ή ακόµα και για τη σύναψη 
επιχειρηµατικών συνεργασιών ανάµεσα σε ελληνικές και γερµανικές επιχειρήσεις είναι αρκετές. Οι 
θέση των ελληνικών επιχειρήσεων αναντίρρητα έχει βελτιωθεί σηµαντικά τη τελευταία τριετία. Το 
σταθερό οικονοµικό περιβάλλον, το κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα, η υψηλήρυθµη ανάπτυξη της Ελλάδας 
και οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις που συντελούνται δηµιουργούν γόνιµο έδαφος για να αναπτυχθούν 
πετυχηµένες επιχειρηµατικές συνεργασίες. Παράλληλα η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 
και η εµβάθυνση που θα συντελεστεί τα επόµενα χρόνια µέσω της διαµόρφωσης του νέου 
καταστατικού της χάρτη θα αναδείξουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ελληνικών επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα εκείνων που φρόντισαν την τελευταία δεκαετία να καταλάβουν στρατηγική θέση στην 
αναπτυσσόµενη αγορά των Βαλκανίων.» 
  



Επίσης ο Γενικός Γραµµατέας Απόδηµου Ελληνισµού, ∆ηµήτρης ∆όλλης, στο µήνυµα του 
γράφει: 

  
«Ο ενιαίος οικονοµικός χώρος όπως τον οραµατίστηκαν στις προηγούµενες 
δεκαετίες οικονοµικοί και πολιτικοί παράγοντες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
αποτελεί πλέον απτή πραγµατικότητα. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ αποτελεί 
αναµφισβήτητα σταθµό στην ελληνική ιστορία και αποδεικνύει την αξιοπιστία της 
χώρας µας τόσο στο χώρο της Ευρώπης όσο και διεθνώς. Με τη καθιέρωση του 
κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος από τις αρχές του 2002 ενισχύεται ακόµη 
περισσότερο η οικονοµική θέση της χώρας µας αλλά και ολόκληρης της 
Ευρώπης. Με την επικείµενη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
καλωσορίσουµε σε λίγο και την Κύπρο στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Παράλληλα η ανάθεση της διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα αποτελεί 
ψήφο εµπιστοσύνης και αναγνώρισης της διεθνούς κοινότητας στις οικονοµικές και οργανωτικές 
δυνατότητες που έχει η σύγχρονη Ελλάδα ώστε να αναλάβει και να φέρει µε επιτυχία εις πέρας µια 
από τις µεγαλύτερες και πιο σύνθετες διεθνείς διοργανώσεις. Η θεµατολογία του συνεδρίου σας που 
αφορά στη νέα πραγµατικότητα των ελληνο-γερµανικών οικονοµικών σχέσεων στην Ευρωζώνη είναι 
ιδιαίτερα επίκαιρη και θα δώσει την ευκαιρία για την ανάπτυξη ενός γόνιµου διαλόγου για την 
εµβάθυνση οικονοµικών συµπράξεων και συνεργασιών µεταξύ ελληνικών και γερµανικών εταιριών και 
επιχειρήσεων δεδοµένου ότι λειτουργούµε σε µια ενιαία αγορά µε κοινό νόµισµα, συγκρίσιµους 
οικονοµικούς δείκτες καθώς και κοινές ανάγκες σε αγαθά και υπηρεσίες. Προς αυτή τη κατεύθυνση 
ουσιαστικό ρόλο µπορούν να διαδραµατίσουν οι οµογενείς επιχειρηµατίες».  
  
Meine Damen und Herrn, mit diesen Worten möchte ich mich hier verabschieden und das Wort an 
Jorgos Chatzimarkakis abgeben. 
Vielen Dank.  
  
Moderation: Jorgos Chatzimarkakis 
Σας καλωσορίζω µε µεγάλη χαρά σ΄ αυτή την ετήσια συνεδρίαση. Οι Γερµανο-
Ελληνικές Ηµέρες έχουνε γίνει πια ένας σηµαντικός χώρος συναντήσεως για την 
προώθηση στενότερης συνεργασίας Ελλήνων και Γερµανών, και θα κάνουµε εδώ 
την αρχή σήµερα µ΄ ένα πολύ επίσηµο πάνελ. 
Σαν ιδρυτικό µέλος του Γερµανο-Ελληνικού Οικονοµικού Συνδέσµου είναι για µένα 
µεγάλη χαρά  να είµαι ο συντονιστής αυτής της πανηγυρικής συνεδρίασης. Θα µου 
επιτρέψετε τώρα ν΄ αλλάξω στα γερµανικά και να σας συστήσω τους πάνελιστς. 
Πρώτα απ΄ όλα, wer hätte gedacht, dass Griechenland ein Land ist, was vom 
Ecomist in der Oktoberausgabe, vom 12. Oktober – ganz frisch – sehr gelobt wird und als 
Investitionsland, als Wachstumsland Europas sehr stark in den Vordergrund gestellt wird? Wer hätte 
das gedacht? Wer hätte vor fünf Jahren noch gedacht, dass Griechenland und Deutschland 
gemeinsam in einer Währungsunion sich befinden? Ich bin Jahrgang sechsundsechzig, zwischen 
beiden Kulturen, zwischen beiden Wirtschaftssystemen aufgewachsen, hab die Auf und Abs erlebt, 
und hab insbesondere auch die psychologische Wende, die durch die Euroanstrengung kam, in 
Griechenland, zwar nur als Zaungast, weil ich deutscher Politiker bin und nur ab und zu zu Gast bin in 
Griechenland, aber ich hab sie als Zaungast erlebt. Und wer hätte gedacht, dass Griechenland, was 
den Stabilitätspakt angeht, eher zum Zuchtmeister wird und Deutschland eher zum Aufweicher. Das 
sind also Entwicklungen, das sind Entwicklungen, meine Damen und Herren, die sich wirklich keiner 
von uns erträumt hätte, aber sie sind Realität. Aber auch das Konsumverhalten der Griechen hat sich 
radikal geändert, durch diese Veränderungen. Ich hab – muss das jetzt erzählen -, ich hab miterlebt, 
wie eine LIDL-Filiale bei uns auf Kreta – wir sind von Ierápetra, also südöstlichste Stadt Europas – 
und da hat LIDL eine Filiale eröffnet, mitten im ländlichen Bereich, und da war am Anfang natürlich so 

die Skepsis sehr groß. Als man da durch diese Regale 
ging, meine lieben Verwandten, die haben dann gesagt, 
das ist nix für uns. Das ist ein Angebot, das trifft nicht 
unseren Geschmack. Und ich sage Ihnen, zwei Wochen 
später haben sie dann aufmerksam diese wöchentliche 
Ankündigung gelesen und standen wirklich morgens 
dann da Schlange, um an die Sonderangebote 
heranzukommen. Das Konsumverhalten hat sich also 
massiv geändert, von der Skepsis umgeschlagen in noch 
nicht Begeisterung, aber zumindest großem Interesse, 
und wir wollen sehen, ob die neue Realität, von der 
Ministerpräsident Simitis auch in seinem Grußwort hier 



für unsere Veranstaltung spricht, ob diese neue Realität in Griechenland wirklich so stark ist, dass 
man davon ausgehen kann, dass sie lang anhält. Ich will wenig zu den Zahlen sagen, vielleicht nur 
eines: Natürlich ist Deutschland der wichtigste Handelspartner Griechenlands, aber es gibt doch ein 
Ungleichgewicht, wenn man sich die Handelsbilanz anschaut, zu Lasten Griechenlands, was aber 
wiederum die Frage erlaubt, und die werde ich auch gleich, wenn ich die Panelisten vorgestellt habe, 
Herrn Funck stellen, warum dennoch das Investitionsvolumen deutscher Investitionen in Griechenland 
an zweitletzter Stelle in der EU steht – dahinter ist nur noch Finnland. Bei so einem großen 
Handelsbilanzüberschuss ist das doch eine Frage, die erlaubt ist.  
Meine Damen und Herrn, ich hab es gesagt, wir haben hier eine wirklich erlesene Schar von 
Panelisten. Ich möchte vielleicht mit Herrn Alexakis, Panagiotis Alexakis beginnen. Das ist ein 
Multitalent, würd’ ich sagen. Er ist in der Wissenschaft tätig seit ’85, war eine Zeitlang auch in der 
Regierung tätig, hat das Wirtschaftsministerium beraten, und er ist außerdem Geschäftsführer 
verschiedener Unternehmen und seit August 2000 Präsident der Athener Börse, in einer ganz 
spannenden Zeit, durch die Euroeinführung eben die spannendste Zeit, die man sich vorstellen kann 
für einen Präsidenten dieser Börse, und ich freu’ mich, dass er heute hier ist: Καλώς ορίσατε, κύριε 
Αλεξάκη.  
Götz Funck, ganz zu meiner Linken, ist sage und schreibe 23 Jahre bei der Außenhandelskammer in 
Athen. Das ist eine Zeit, die kann ich mir fast noch gar nicht vorstellen, ich find‘ das eine sehr lange 
Zeit, und umso erfahrener und umso mehr weiß er, was an dieser wichtigen Scharnierstelle zwischen 
deutscher und griechischer Wirtschaft passiert, und die Fragen, die ich grad gestellt habe, werd‘  ich 
natürlich deswegen auch an Sie stellen. Also er kennt sich bestens aus mit unserem Thema.  
Ganz zu meiner rechten Georgios Kassimatis. Er ist – das ist eine sehr lange Zeit – seit 1987 schon 
Präsident der Industrie- und Handelskammer von Piräus. Und er ist ein echter Management-Experte, 
ausgebildet in Griechenland, Großbritannien, Italien, Deutschland, aktiv im eigenen 
Familienunternehmen und seit vielen, vielen Jahren auch aktiv im Kammergeschäft. Wir freuen uns, 
dass er hier ist. 
Ich begrüße außerdem Odysseas Kyriakopoulos, den Präsidenten des Griechischen 
Industrieverbandes - Sie sehen, nur prominente Persönlichkeiten hier – und gleichzeitig auch im 
Vorstand der Τράπεζα της Ελλάδος. Spricht sehr gut Deutsch – wahrscheinlich mit österreichischem 
Einschlag – weil er in Österreich an der Montanuniversität studiert hat...  
Und Herrn Stratos Papadimitriou kann ich jetzt nicht vorstellen, gleich, wenn er kommt, vielleicht. 
Und dann, last but not least, ein alter Freund, Thomas Rachel, der mehr Grieche ist als es auf den 
ersten Blick erscheint, denn er ist mit einer Griechin verheiratet und hat auch eine griechische 
Tochter, von der er auch, also wenn er mit der kommunizieren will, muss er halt auch Griechisch 
lernen, aber das... ist schwierig, aber es passiert, als Vater von zwei Töchtern, die auch Griechisch 
lernen müssen und sollen und es auch tun, weiß ich, dass das manchmal ein nicht leichtes Geschäft 
ist. Er ist Mitglied der CDU/CSU Fraktion im Deutschen Bundestages seit 1994 und ist auch ein 
Wirtschaftsvertreter, weil er die Wirtschaftsvereinigung Stahl heute hier vertritt. Wichtig für uns ist, er 
ist Stellvertretender Vorsitzender der Deutsch-Griechischen Parlamentariergruppe, und weiß 
deswegen auch Einiges zum Thema zu sagen.  
Ich beginne mit Herrn Funck. Herr Funck, wie kommt es, dass der Handelsbilanzüberschuss so groß 
ist und gleichzeitig die Investitionen Deutschlands in Griechenland relativ, relativ gering? Und sehen 
Sie eine Änderung auch durch die Einführung des Euro, was das angeht? 
  
Funck (Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer, Athen) : 
Na ja, also wenn man Handelsbilanzen betrachtet, dann ist das nur die eine Seite, ein Ausschnitt aus 
einer Beziehung zwischen zwei Ländern. Zunächst mal, es ist richtig, da hat Deutschland einen 
Überschuss über die Jahrzehnte hinweg... Übrigens lassen Sie uns einen Blick 
zurückwerfen: Anfangs, in den goldenen Zwanziger Jahren erzielte Griechenland 
im Handel mit Deutschland einen Überschuss, der war doppelt so hoch wie die 
Einfuhren aus Deutschland. Und das machten die Griechen – das muss man 
sich mal vorstellen – im Prinzip mit drei Produktgruppen. Das war Tabak, 
Rosinen und Wein. Aber da Rosinen und Wein keine große Rolle spielten, war’s 
nur Tabak. Und damals schon nahm Deutschland 25% der griechischen Exporte 
auf. Das Bild hat sich über die Jahrzehnte nicht viel geändert. Der kleine 
Unterschied war halt, als Griechenland sich industrialisierte, war der Bedarf an 
hochtechnologischen Gütern immer größer, und die kamen glücklicherweise aus 
Deutschland. Auch heute noch ist Deutschland wichtigster Handelspartner. Es nimmt die meisten 
griechischen Waren ab und ist auch wichtigster Lieferant. Nun, jetzt haben wir einen Überschuss. 
Inzwischen aber sind die Verflechtungen zwischen den beiden Ländern noch größer geworden. Da ist 
ja nicht nur eine Handelsbilanz, da gibt’s auch eine bilaterale Zahlungsbilanz, und wenn wir uns die 
mal angucken, macht Griechenland traditionell einen erheblichen Überschuss. Wissen Sie, wie hoch 
der war im letzten Jahr? Ich sag’s Ihnen: Fast zwei Milliarden Euro. Was sind zwei Milliarden Euro? 



Das sind 18% der gesamten griechischen Exporterlöse. Und das machen sie nur mit der deutschen 
Zahlungsbilanz. Wo kommt das Geld her? Na klar, das sind die Deutschen, die ihr sauer verdientes 
Geld in Griechenland wieder ausgeben. Das sind die  Griechen, die in Deutschland leben, die immer 
noch schön ihr Geld nach Griechenland schicken, und es sind natürlich die Investitionen. So, jetzt sind 
wir bei den Investitionen. Nach den neuesten Zahlen liegt das deutsche Investitionsvolumen bei etwa 
zwei Milliarden Euro – 2001, alles aufaddiert, Nettoinvestitionen. Da kann man natürlich sagen, das ist 
wenig, das müsste mehr sein. Nun ist es aber ein Fakt, dass Investitionen mit den Handelsströmen 
korrelieren... Wenn wir das so sehen, ist Griechenland als Investitionsstandort gar nicht so schlecht. 
Griechenland ist Handelspartner Nr. 23 für deutsche Produkte, also von der deutschen Sicht her. Als 
Investitionsstandort liegt es genau so hoch. Die Türkei ist als Investitionsstandort für Deutschland jetzt 
grade mal so wichtig geworden. In den letzten Jahrzehnten lagen die deutschen Investitionen in 
Griechenland wesentlich höher als in der Türkei, obwohl die Türkei ein viel interessanterer Markt ist – 

Entschuldigung – er ist viel größer, und er ist 

 es kann sich trotzdem sehen lassen. Dankeschön.  

außerhalb der Europäischen Union.  
...Auch da müssen wir ehrlich bleiben, es liegt an 
der geographischen Lage. Griechenland ist das 
einzige EU-Land ohne direkte Landesgrenze zu 
einem anderen EU-Partner. Diese 
Schlüsselinvestitionen aus deutscher Sicht, die 
gingen in Länder wie Portugal, Spanien, 
Tschechien, Polen und Ungarn. Dennoch: 
Griechenland ist als Standort nicht uninteressant, 
und es gibt genügend Unternehmen, und das ist 
hier eingangs auch schon gesagt worden, die den 
nordgriechischen Raum dazu benützen, eben, um 

von dort aus die Länder, die umliegenden Länder mit zu bedienen. Da ist ein gewisses Potential da, 
und ich glaube, wenn sich die Beziehungen zur Türkei verbessern, dann wird auch hier sich ein neues 
Potential eröffnen. Und vielleicht zu den Investitionen noch ein Wort zurück: Ich will den Ball 
zurückspielen. Deutschland ist – das versuchte ich in meinen einleitenden Worten zu sagen – immer 
der wichtigste Absatzmarkt für griechische Produkte gewesen. Nur, wo sind die griechischen 
Investitionen in Deutschland? Die sind nahe null. Warum haben die Griechen nicht in Deutschland 
investiert? An sich liegt es doch nahe, dass ich, wenn ich einen so guten Kunden habe wie 
Deutschland, dass ich ihm noch näher kommen will. Ich muss doch ein Auslieferungslager eröffnen, 
ich muss ihn doch direkt bedienen können, ich muss diesen Markt doch besser penetrieren.... Und da 
hat Griechenland, meine ich – und das ist schade – nach dem Fall der Mauer wichtige Anteile 
verloren. Statt den hohen Anteil der Deutschen zu behalten, hat man sich umorientiert auf die 
leichteren Märkte in Osteuropa, wo eben die Qualität nicht so hoch gefragt war, da war ‘ne Zitrusfrucht 
‘ne Zitrusfrucht, die kannte man noch nicht, und da hat man schnell da hingeliefert statt sich auf dem 
schwierigen deutschen Markt zu behaupten. Investitionen insgesamt – an diesem Thema allein sollte 
man das Verhältnis nicht messen, aber
  
Chatzimarkakis: 
Herzlichen Dank, Herr Funck. Das war beeindruckend. Nun wollen wir mal den Schwenk nach 
Griechenland machen und schauen, oder sagen wir mal umgekehrt, wir gucken, wo investieren 
eigentlich Griechen in Deutschland. Weil das ist ein unterbelichtetes Feld. Man denkt immer sofort, 
dass sind eher so die Branchen Banken, Versicherungen – das ist ja auch der Fall - aber es gibt ein 
herausragendes Beispiel, nämlich das Unternehmen von Herrn Kyriakopoulos, das 200 Millionen Euro 
in Deutschland investiert, und hier über eine Menge von Mitarbeitern und Personal verfügt. Vielleicht 
bei Ihrem Statement stellen Sie auch Ihren Verband vor, dass Sie ein paar Worte dazu sagen, und 
insbesondere auch erklären, wo sind eigentlich die Wachstumsbranchen in 
Griechenland, in der griechischen Industrie? Κύριε Κυριακόπουλε! 
  
Κυριακόπουλος (Präsident des Verbandes Griechischer Industrien): 
Σας ευχαριστώ πολύ. Θα µου επιτρέψετε να µιλήσω στα ελληνικά. 
Αξιότιµοι κύριες και κύριοι, 
κατ΄ αρχήν σας ευχαριστώ πολύ για τη σηµερινή πρόσκληση και την 
ευκαιρία που µου δίνετε ν΄ απευθυνθώ στο συνέδριό σας που πιστεύω ότι 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις σχέσεις, τις οικονοµικές Ελλάδος και 
Γερµανίας. Αλλά πριν αναφερθώ στις ευκαιρίες που πιστεύω ότι υπάρχουν 
στις µεταξύ µας σχέσεις και στις ευκαιρίες που υπάρχουν κυρίως στη χώρα 
µας σήµερα για επενδύσεις και για επιχειρηµατικότητα, θα ήθελα να πω 
δύο λόγια για την Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης, την Silver & 



Baryte Ores Mining Company, η οποία είναι πράγµατι ένας από τους πετυχηµένους  επενδυτές στη 
γερµανική αγορά. 
Η Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης είναι µια εταιρεία ταγµένη στην υπεύθυνη και επικερδή 
ανάπτυξη των βιοµηχανικών ορυκτών ανά το κόσµο. Οι επιχειρηµατικές προσπάθειες της εστιάζονται 
στο τοµέα των βιοµηχανικών ορυκτών που προορίζονται για ειδικές εφαρµογές, όπως είναι ο 
µπεντονίτης, ο περλίτης, ο βωξίτης, ο ζεόλιθος, ο σποδουµήνης, ο βολαστονίτης και άλλα πολλά. Τα 
βιοµηχανικά αυτά ορυκτά απευθύνονται σε πλειάδα αγορών και βρίσκουν εφαρµογές στους χώρους 
της χύτευσης (Gießerei στα γερµανικά), της φεροποίησης (του Peletizing), στα µεγάλα υπόγεια έργα 
και στις χωµατερές, στην οικοδοµή, στις ζωοτροφές, στις άµµους υγιεινής, στις γεωργικές καλλιέργειες, 
στη παραγωγή ειδικών τσιµέντων, αλουµινούχων τσιµέντων, και επιχρισµάτων, στη κεραµική και στην 
υαλουργία. Επιδίωξή µας είναι να αποκοµίζουµε ένα εύλογο κέρδος οργανικά συνδεδεµένοι µε την 
επιχειρηµατική δραστηριότητα των πελατών µας. Προσπαθούµε συνεχώς, σε συνεργασία µε τους 
πελάτες µας, να διευρύνουµε τις εφαρµογές των προϊόντων µας. Οι συνολικές µας πωλήσεις του 
οµίλου είναι για το 2002 300 εκατοµµύρια Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων θα είναι περίπου 24 
εκατοµµύρια Ευρώ. Σήµερα ο όµιλος της Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης απαρτίζεται από 30 
περίπου εταιρείες διαφορετικών µεγεθών που ασχολούνται µε την εξόρυξη, επεξεργασία, διανοµή και  
εµπορεία των προϊόντων της. Ο όµιλος απασχολεί περίπου 1.500 άτοµα, και οι δραστηριότητες που 
επεκτείνονται εκτός από την Ελλάδα είναι στη Γερµανία, στην Ιταλία, στην Γαλλία, στην Ισπανία, στη 
Τουρκία, στη Γεωργία, στην Κίνα και στις Ηνωµένες Πολιτείες. Σ΄ αυτές τις χώρες έχουµε παραγωγικές 

δραστηριότητες, δηλαδή 
εργοστάσια ή ορυχεία ή και 
τα δύο. Η εταιρεία είναι 
εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1994 και έχει χρηµατιστηριακή αξία περίπου 200 εκατοµµύρια 
Ευρώ. Ειδικά στη Γερµανία η Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης δραστηριοποιείται κυρίως µέσω 
δύο θυγατρικών της εταιρειών. Η µία λέγεται ECO MINERALS και η άλλη OTAVI MINEN AG, άλλωστε 
πρόσφατα αποκτήσαµε το 100% και των δύο αυτών εταιρειών. Η ΕCO MINERALS έχει ορυχεία 
µπεντονίτη στη Βαυαρία και 4 εργοστάσια επεξεργασίας και ανάµιξης του µπεντονίτη µε κάρβουνο και 
άλλα υλικά. Το µεγαλύτερο είναι στο Μarl, ένα άλλο είναι στο Mannheim, στο Landshut και στο 
Ölschnitz. Τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται κυρίως στις αγορές της χύτευσης αλλά και στα 
µεγάλα υπόγεια έργα και στις χωµατερές. Η OTAVI MINEN AG έχει ένα εργοστάσιο στο Neuss που 
αλέθει και επεξεργάζεται πολλά βιοµηχανικά ορυκτά που προέρχονται από την Αυστραλία, την Κίνα, 
την Νότιο Αφρική και προµηθεύει κυρίως τη βιοµηχανία κεραµικών αλλά και την υαλουργία. Οι 
συνολικές πωλήσεις της Αργυροµεταλλευµάτων και Βαρυτίνης στη Γερµανία ανέρχονται σε περίπου 
60 εκατοµµύρια Ευρώ, ενώ η εταιρεία απασχολεί περί τα 360 άτοµα στα εργοστάσια και στα ορυχεία 
που ανέφερα προηγουµένως. 
∆ύο λόγια τώρα για το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, ο οποίος είναι µια ανεξάρτητη εργοδοτική 
οργάνωση που εκφράζει το συλλογικό όραµα της βιοµηχανικής και ευρύτερα της επιχειρηµατικής 
κοινότητας στη χώρα µας. Ο ΣΕΒ παρεµβαίνει σε εξελίξεις για συνεχή βελτίωση του επιχειρηµατικού 
και οικονοµικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, πιστεύουµε στις αρχές της οικονοµίας της αγοράς, του 
υγιούς ανταγωνισµού, του επιχειρηµατικού ήθους. Στοχεύουµε στην συνεχή βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητος και της ανταγωνιστικότητος των επιχειρήσεων µε σεβασµό στη κοινωνική 
συνοχή, τη δηµιουργία συνθηκών ανάπτυξης και πλήρους απασχόλησης στη χώρα µας, και 
προωθούµε τις θέσεις µας προς τη κοινωνία, τη δηµόσια διοίκηση, τους άλλους κοινωνικούς εταίρους 
και τους διεθνείς οργανισµούς.  
Έχοντας κάνει αυτή τη εισαγωγή επιτρέψτε µου τώρα να αναφερθώ λιγάκι στην οικονοµική 
συνεργασία της Ελλάδος µε τη Γερµανία που πιστεύω ότι παρουσιάζει θετική εξέλιξη αλλά υπάρχουν 
ακόµα σηµαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Για να εκτιµήσουµε, όµως, τις γενικότερες 
προοπτικές είναι σκόπιµο να προσεγγίσουµε συνολικά την ελληνική οικονοµία, να επισηµάνουµε τις 
µεγάλες αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και να περιγράψουµε το οικονοµικό 
περιβάλλον που διαµορφώνεται στην Ελλάδα σήµερα και το οποίο επιδρά καθοριστικά στη διεθνή 
συνεργασία και στη προσέγγιση ξένων επενδύσεων. Το πρώτο βασικό στοιχείο που θέλω να 
επισηµάνω είναι ότι η ελληνική οικονοµία αλλάζει µε ταχείς ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, 
προσεγγίζοντας σταδιακά τη δοµή των άλλων ευρωπαϊκών οικονοµιών. Αλλάζουν επίσης γρήγορα οι 
νοοτροπίες, οι επιχειρηµατικές συµπεριφορές και οι πρακτικές. Στη βιοµηχανία ιδιαίτερα οι αλλαγές 
είναι σηµαντικές. Τα τελευταία πέντε χρόνια µετά από µακρά περίοδο κρίσης η ελληνική βιοµηχανία 
κινείται πάλι σε ανοδική τροχιά. Από την εσωστρέφεια και τον προστατευτισµό ένα µεγάλο µέρος 
βιοµηχανικών επιχειρήσεων ανοίγεται στο κόσµο και τον ανταγωνισµό. Έτσι η βιοµηχανική παραγωγή 
έχει σταθερά αυξητικούς ρυθµούς τη τελευταία εξαετία παρουσιάζοντας µία συνολική αύξηση του 20% 
κατ΄ όγκο. Σήµερα οι ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνονται στο εξωτερικό, εξαγοράζουν άλλες, ιδρύουν 
θυγατρικές, και όχι µόνο στις χώρες της ανατολικής, κεντρικής Ευρώπης και στα Βαλκάνια αλλά και 
στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βορείου Αµερικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πολλές 
επιχειρήσεις έχουν εξασφαλίσει ανοδική πορεία σε συνεργασία µε ξένες. Μέσω εξαγορών ή 



συγχωνεύσεων ελληνικές βιοµηχανίες αρχές του 21ου αιώνα παράγουν τσιµέντο στη Φλόριντα, 
κρουασάν και ψωµί στη Ρωσία και λειτουργούν ορυχεία στη Κίνα, όπως γράφει και ο Economist, στον 
οποίο αναφερθήκατε και είναι πραγµατικότις αυτή. Οι επενδύσεις στη βιοµηχανία αυξάνουν σηµαντικά 
τα τελευταία χρόνια. Κατευθυνόµενες κυρίως στον εκσυγχρονισµό και την αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων µέσω των επενδύσεων αυτών η προηγµένη τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
του σώµατος της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης. Σηµαντικές αλλαγές πραγµατοποιούνται εξάλλου 
σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, αλλού µε ταχείς και αλλού µε βραδύτερους ρυθµούς.  
Τέλος, προχωρούν, ίσως πολύ βραδύτερα απ΄ ότι θα έπρεπε, και οι διαρθρωτικές αλλαγές στο κράτος 
και στις σχέσεις του µε την οικονοµία. Το ελληνικό κράτος σήµερα περιορίζει την ακόµα µεγάλη 
συµµετοχή του στην οικονοµική δραστηριότητα, ανοίγει αγορές που µέχρι πρόσφατα λειτουργούσε 
µονοπωλιακά, γίνεται λιγότερο παρεµβατικό. Προβλήµατα µε τη κρατική γραφειοκρατία εξακολουθούν 
να υπάρχουν, όµως οι τάσεις της αλλαγής είναι σαφείς, και πιστεύω, µη αναστρέψιµες. Η φορολογική 
µεταρρύθµιση που άρχισε φέτος και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2003, πιστεύω, θα αλλάξει ριζικά 
το τοπίο για ιδιώτες και για επιχειρήσεις. Οι διαδικασίες ίδρυσης µιας νέας επιχείρησης έχουν 
απλουστευτεί και συντοµευτεί σηµαντικά. Καθηµερινά, η ελληνική οικονοµία προοδεύει. Αγορές, όπως 
οι τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια απελευθερώνονται. Η χώρα γίνεται πιο ανταγωνιστική και οι συνθήκες 
είναι ευνοϊκότερες για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητος.  
Πέραν από τις σηµαντικές αλλαγές στις οποίες αναφέρθηκα το δεύτερο σηµαντικό στοιχείο που πρέπει 
να τονίσω είναι ότι η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια έντονο αναπτυξιακό 
δυναµισµό µε ταχύ άνοδο του ΑΕΠ. Τα επτά τελευταία χρόνια ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
είναι ο ταχύτερος από τον µέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρω: το 2000 η 
ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 4,2 έναντι 3,4 του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το 2001 ο ρυθµός ήταν 4,1 στην Ελλάδα έναντι 1,5 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2002 εκτιµάται ότι η 
ελληνική οικονοµία θα αναπτυχθεί µε ρυθµό 3,8%, ενώ η πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
πάλι 1,5. Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες: Πρώτον, στην οικονοµική πολιτική, η οποία µετά από 
µακρά περίοδο παλινδροµήσεων προσανατολίσθηκε σταθερά στη µείωση των δηµοσίων ελλειµµάτων 
και του πληθωρισµού, µε επιστέγασµα την είσοδο της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. Τα σηµαντικότερα 
επιτεύγµατα αυτής της πορείας ήταν ο ισοσκελισµός ή ο περίπου ισοσκελισµός του προϋπολογισµού 
και κυρίως η αποκλιµάκωση του πληθωρισµού από διψήφιες τιµές στο 3,5% περίπου το τρέχον έτος. 
∆εύτερον, στην έντονη δραστηριοποίηση των επιχειρηµατικών δυνάµεων της χώρας, οι οποίες 
ανταποκρίθηκαν στη βελτίωση των µακροοικονοµικών δεδοµένων και προχώρησαν σε διεύρυνση της 
παραγωγής και σε µεγάλες επενδύσεις εκσυγχρονισµού. Αποτέλεσµα αυτής της δραστηριοποίησης 
είναι η ταχεία ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις και για το µέλλον. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ΑΕΠ της χώρας µας το 2003 θα αυξηθεί κατά 4,2% έναντι 
ρυθµού 2,9 στο σύνολο της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Ίσως το 4,2 να είναι υπεραισιόδοξο και οι 
προβλέψεις σήµερα να πρέπει να προσαρµοστούν κοντά στο 3,8 - 3,9 αλλά δε σταµατάει να είναι ένα 
σηµαντικό ποσοστό ανάπτυξης, πολύ µεγαλύτερο από τους µέσους όρους Ευρώπης. Με τα όσα 
σύντοµα σας ανέφερα θέλω να υποστηρίξω ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σ΄ ένα ενάρετο κύκλο 
σταθερότητος και ανάπτυξης, ο οποίος µπορεί να διατηρηθεί τα επόµενα χρόνια. Τα στοιχεία που 
στηρίζουν αυτή τη πρόβλεψη είναι: Πρώτον, η προβλεπόµενοι ψηλοί ρυθµοί ανόδου των ιδιωτικών και 
των δηµοσίων επενδύσεων, οι οποίες αναµένεται να τροφοδοτηθούν εν µέρη από το Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης, η προβλεπόµενη άνοδος της ιδιωτικής κατανάλωσης, η οποία αναµένεται να 
επηρεαστεί θετικά από την άνοδο των εισοδηµάτων και την ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης. 
Σηµαντικό ρόλο θα παίξει εξάλλου και η έντονη επαινετική ζήτηση που δηµιουργείται από τη 
διεξαγωγή των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Το τρίτο καθοριστικό δεδοµένο για την ελληνική 
οικονοµία είναι η επιτυχής είσοδος της χώρας µας στην Ευρωζώνη κι η υιοθέτηση του κοινού 
νοµίσµατος. Το στοιχείο αυτό άλλαξε ριζικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της διεθνούς 
συνεργασίας, κυρίως µε τις χώρες της Ευρωζώνης σε όλους τους τοµείς: Εµπόριο, επενδύσεις, 
επιχειρηµατικές συγχωνεύσεις, εξαγορές, συνεργασίες για κοινές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός αυτής. Στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά όπου έχει πλέον 
εξαλειφθεί ο συναλλαγµατικός κίνδυνος ο ρόλος των εθνικών αγορών θα υποχωρεί σταδιακά. Οι 
επιχειρηµατικές αποφάσεις θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από την ευρωπαϊκή τους διάσταση 
και η κίνηση προϊόντων και κεφαλαίων θα καθορίζεται από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει ο συγκεκριµένος τόπος.  
Συνοψίζοντας: Τρία είναι σήµερα τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας που πιστεύω ότι 
δηµιουργούν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για διεθνείς συνεργασίες. Πρώτον, ο σταδιακός 
εκσυγχρονισµός των δοµών της και η προσέγγιση στα πρότυπα των δυτικών οικονοµιών. ∆εύτερον, η 
ταχύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας – ταχύτερη από την πλειονότητα των χωρών της 
υπόλοιπης Ευρώπης. Τρίτον, η πλήρης ενσωµάτωσή της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.  
Και εδώ θα πρέπει να αναφερθώ σύντοµα στις προοπτικές που δηµιουργεί τόσο η επικείµενη 
διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα δέκα νέα µέλη όσο και το επόµενο κύµα της διεύρυνσης το 
οποίο αναµένεται να συµπεριλάβει και βαλκανικές χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουµανία. 
Παράλληλα προχωρούν οι διµερείς συµφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις µη-υποψήφιες χώρες της 



περιοχής, µε αναµενόµενο αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός ευρύτερου χώρου ελεύθερης διακίνησης 
προϊόντων. Και όσο θα προχωράει η ενσωµάτωση των χωρών αυτών στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά 
θα αίρονται τα εµπόδια που υπάρχουν σήµερα και θα εφαρµόζεται το κοινωνικό κεκτηµένο, το 
κοινοτικό κεκτηµένο, τόσο θα διευκολύνεται η διείσδυση επιχειρήσεων από τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες στη περιοχή αυτή. Σ΄ αυτή την εξέλιξη που ασφαλώς θα είναι έντονα ανταγωνιστική η Ελλάδα 
κατέχει πλεονεκτήµατα, καθώς έχει εξασφαλίσει ήδη σηµαντική οικονοµική παρουσία στη περιοχή. Στα 
Βαλκάνια υπολογίζεται ότι δραστηριοποιούνται σήµερα πάνω από 3.500 επιχειρήσεις ελληνικών 
συµφερόντων, ενώ ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνονται και στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής 
Ευρώπης. Η παρουσία αυτή αρχίζει από την εµπορική, εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία 
παρουσιάζει ταχείς ρυθµούς ανόδου, και επεκτείνεται σε άµεσες ελληνικές επενδύσεις, εξαγορές και 
συγχωνεύσεις. Τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί είναι σηµαντικά, µε πρωτοπόρες τις τράπεζες και 
επιχειρήσεις που έρχονται από τους κλάδους των τηλεπικοινωνιών, των µεταφορών, παροχής 
υπηρεσιών, εξόρυξης πρώτων υλών, τσιµέντων, δοµικών υλικών, χηµικών, ξύλου, σιδεροβιοµηχανίας, 
µεταλλικών ορυκτών, γεωργικών φαρµάκων, µηχανηµάτων, πλαστικών, κλωστοϋφαντουργίας και 
τροφίµων.  
Κύριες και κύριοι, κλείνοντας, αν συνυπολογιστούν όλα τα δεδοµένα που προανέφερα, µπορούµε 
βάσιµα να υποστηρίξουµε ότι τη στιγµή αυτή η Ελλάδα αξιολογείται θετικά ως εταίρος σε πολύµορφες 
ευρωπαϊκές επιχειρηµατικές συνεργασίες που θα στοχεύουν στη διευρυµένη ευρωπαϊκή αγορά. Μέσα 
σ΄ αυτό το γενικότερο θετικό πλαίσιο Έλληνες και Γερµανοί επιχειρηµατίες πρέπει να αναπτύξουν 
διµερείς αλλά και τριγωνικές συνεργασίες µε αντίστοιχες επιχειρήσεις της διευρυµένης Ευρώπης. Οι 
δυνατότητες και ευκαιρίες υπάρχουν κι είναι πολλές. Εναπόκειται σ΄ εµάς να τις επισηµάνουµε και να 
τις εκµεταλλευτούµε. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
  
Chatzimarkakis: 
Σας ευχαριστώ και θα ΄λεγα ας µιλήσουµε λίγο παραπάνω για τα πλεονεκτήµατα της ελληνικής 
οικονοµίας. Κύριε Κασιµάτη, εσείς σαν Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων της Ελλάδος 
έχετε σίγουρα µια άποψη περί αυτού. Ποιά πλεονεκτήµατα βλέπετε εσείς; Πως άλλαξε η νοοτροπία 
τώρα µε την ένταξη στην Ευρωζώνη; Και πέστε µας και κάτι για τον οργανισµό σας; 
  
  
Aς καλωσορίσουµε λίγο το κύριο Παπαδηµητρίου, ο οποίος έφτασε σύντοµα... ελάτε... 
Λοιπόν, κύριε Κασιµάτη! 
  
Kassimatis (Zentralvereinigung der Griechischen Industrie- und Handelskammern): 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτα-πρώτα για την εξαιρετική τιµή, την οποία 
κάνατε για πρώτη φορά, να καλέσετε τα ελληνικά επιµελητήρια και τους 
εκπροσώπους τους στο συνέδριό σας.  
Η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων έχει στη δύναµή της 59 επιµελητήρια στην 
Ελλάδα, τα οποία στους κόλπους τους συµπεριλαµβάνουν όλες τις 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες: επαγγελµατίες, βιοτέχνες, βιοµήχανοι, έµποροι, 
παροχή υπηρεσιών, παραναυτιλιακά επαγγέλµατα, µεταφορές, τα πάντα. Στα 
µητρώα µας έχουµε 812.000 επιχειρήσεις, και απλά – µε πολύ απλά λόγια – λέµε 
ότι είµαστε η οµπρέλα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Μ΄ αυτή, λοιπόν, 
την ιδιότητα και εκ µέρους των συναδέλφων µου από τη Κεντρική Ένωση είµαι 
εδώ σήµερα και ως εκπρόσωπος, µάλιστα, και του Ευρω-Επιµελητηρίου, γιατί για πρώτη φορά η 
Ελλάδα ευτύχησε να έχει αναπληρωτή πρόεδρο στο Ευρώ-επιµελητήριο από το περασµένο 
Ιανουάριο. Με τις δύο αυτές ιδιότητες και µε τη θέληση να είµαι κοντά σας, όχι µόνο σήµερα αλλά και 
άλλες πολλές φορές όταν θα ζητηθεί, θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ λίγο στην ένταξή µας, στην 

ένταξη της Ελλάδας, λοιπόν, στην 
ΟΝΕ, η οποία πολιτικά, µεν, 
επιβεβαιώνει τη γενικότερη επιθυµία 
για µια ισότιµη και ενεργό συµµετοχή 
της Ελλάδας στις συνεχιζόµενες 
διαδικασίες της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης, οικονοµικά, δε, 

υποδηλώνει την απόφαση της για µια πραγµατική και οριστική ρήξη µε ένα παρελθόν 
αντιπαραγωγικών δοµών και µη ορθολογικών, συνήθως, οικονοµικών επιλογών. 
Βασικός µας στόχος, σήµερα, είναι η ταχεία αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της ενιαίας αγοράς και 
του κοινού νοµίσµατος, για τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού µας συστήµατος, για την επιτάχυνση 
της αναπτυξιακής µας διαδικασίας, για την πραγµατική οικονοµική και κοινωνική µας σύγκλιση προς 
τα µέσα κοινοτικά δεδοµένα. 



Η εκπλήρωση από τη χώρα µας των κριτηρίων ένταξης στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση και οι 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συµµετοχή της αυτή, έχουν διαφοροποιήσει αισθητά το 
περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου δραστηριοποιούνται τώρα οι ιδιωτικές µας επιχειρήσεις. 
Η κατάργηση των εθνικών συνόρων και η παράλληλη σηµαντική διεύρυνση της εν δυνάµει αγοράς 
των επιχειρήσεών µας καθιστά επιτακτική την ανάγκη αύξησης του µέσου µεγέθους τους, µε όλα όσα 
αυτή η αύξηση συνεπάγεται από απόψεως ιδίων αλλά και ξένων κεφαλαίων, σκοπιµότητας νέων 
εξαγορών και συγχωνεύσεων, χρησιµότητας εθνικών και διεθνών συνεργασιών και αξιοποίησης 
σύγχρονων τεχνολογιών.  
Η προσπάθεια εξορθολογισµού των δηµοσίων οικονοµικών µας περιορίζει ριζικά τις δυνατότητες 
άµεσων ή έµµεσων κρατικών παρεµβάσεων στη δοµή και λειτουργία της οικονοµίας µας, αλλά και 
µειώνει παράλληλα σηµαντικά τις δυνατότητες επιχορήγησης, από τον κρατικό προϋπολογισµό, 
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.  
Η ένταση του ανταγωνισµού και η κατάργηση της δυνατότητας προσφυγής σε ανταγωνιστικές 
υποτιµήσεις καθιστά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µοναδικό τρόπο επιδίωξης επιχειρηµατικών 
κερδών, µε όλα όσα αυτό συνεπάγεται από απόψεως αναπτυξιακών υποδοµών, ελεύθερης 
λειτουργίας των αγορών, βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών µας υπηρεσιών κ.α.π. 
Είναι προφανές ότι η ένταξη της χώρας µας στην Ο.Ν.Ε. δεν ήταν το τέλος, αλλά, αντίθετα, η αρχή 
µιας σκληρής προσπάθειας για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή της οικονοµίας 
µας στα νέα δεδοµένα. Άλλωστε αυτό, κατ΄ επανάληψη, το έχουν υπογραµµίσει τα ελληνικά 
επιµελητήρια, η ελληνική κυβέρνηση, επίµονα, θα ΄λεγε κανείς, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και 
ζητούµε από τη κυβέρνηση: 

1. Τη ταχεία ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων για τη ριζική µείωση της έκτασης του κρατικού 
τοµέα και την ευρύτερη, κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις δραστηριοποίηση του ιδιωτικού 
τοµέα.  

2. Ζητάµε ουσιαστικό περιορισµό των κρατικών δαπανών ώστε να µειωθούν δραστικά κρατικά 
ελλείµµατα αλλά και δηµόσιο χρέος.  

3. Ζητούµε την πραγµατική εξαφάνιση κάθε ολιγοπωλιακής κατάστασης που επιβιώνει ακόµα, η 
οποία προκαλεί στρέβλωση στη λειτουργία της οικονοµίας και αναθερµαίνει τις πληθωριστικές 
πιέσεις.  

4. Ζητούµε την άρση όλων εκείνων των αντικινήτρων διεύρυνσης των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και θέσπιση µιας σειράς αναπτυξιακών κινήτρων για την ενθάρρυνση της 
επιχειρηµατικότητας και την προσέλκυση, κυρίως, ξένων επιχειρηµατικών κεφαλαίων.  

Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδεχθεί το βάσιµο των επιµελητηριακών αυτών προτάσεων – πρόσφατα 
µάλιστα στη ∆ιεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη από τον Υπουργό Ανάπτυξης, το κ. Τσοχατζόπουλο – η 
υλοποίηση των οποίων προχωρεί σταδιακά, µε ρυθµούς, όµως, που εµείς θα επιθυµούσαµε να είναι 
ταχύτεροι. Αργούµε, καθυστερούµε, και η καθυστέρηση αυτή δεν συνεπάγεται καλά αποτελέσµατα.  
Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της ελληνικής οικονοµίας επικροτείται, 
σήµερα, από το σύνολο, σχεδόν, του πολιτικού µας κόσµου. Οι επιχειρηµατίες µας και οι 
επιχειρηµατικές µας, δε, τάξεις έχουν πλήρως συνειδητοποιήσει τη σηµασία των επιλογών που 
επιβάλλει ο προσανατολισµός αυτός, και συγκεκριµένα την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης της 
παραγωγικότητας, διενέργειας µαζικών νέων καινοτόµων και εξωστρεφών επενδύσεων, ευρύτερης 
αξιοποίησης ενός καλύτερα εκπαιδευµένου προσωπικού και υιοθέτησης σύγχρονων µεθόδων 
management, αλλά και πλήρους απογαλακτισµού των µονάδων µας από τους πόρους του κρατικού 
προϋπολογισµού. 
Η ολοκλήρωση των έργων που χρηµατοδοτούνται από τους πόρους του 3. Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης, σε συνδυασµό µε εκείνα που προωθούνται για την καλύτερη οργάνωση των Ολυµπιακών 
Αγώνων της Αθήνας του 2004, αλλάζουν ριζικά την αναπτυξιακή υποδοµή της χώρας, ενώ παράλληλα 
δηµιουργούν µια σειρά νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών, µακράς πνοής, ιδιαίτερα ελκυστικών για τα 
ξένα επενδυτικά κεφάλαια, και επιζητούν να εδραιώσουν µια µόνιµη βάση σε ένα χώρο µε ευρύτερες 
καταναλωτικές ανάγκες – τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, τη 
Μέση Ανατολή, τις χώρες της Βόρειας Αφρικής αλλά και άλλες χώρες.  
Το αρνητικό παλαιότερα κλίµα που επικρατούσε στη χώρα µας έναντι των ξένων επενδυτών έχει 
τελευταίως πλήρως ανατραπεί (άλλωστε αυτό ανέφερε και ο αγαπητός µου φίλος, ο κ. 
Κυριακόπουλος). Αποτελεί, σήµερα, κοινή πεποίθηση ότι ο καλύτερος τρόπος για την εξοικείωση των 
επιχειρήσεων µας στα νέα επιχειρηµατικά δεδοµένα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους είναι 
η διεύρυνση των ξένων επενδύσεων στη χώρα µας.  
Η Γερµανία κατέχει τη πρώτη θέση από απόψεως ξένων επενδύσεων στη χώρα µας. Η αύξηση των 
επενδύσεων αυτών αλλά και η περαιτέρω επέκταση της οικονοµικής συνεργασίας ανάµεσα στις χώρες 
µας είναι, σήµερα, δυνατή, επιθυµητή αλλά και αµοιβαία επωφελής.  
Τα ελληνικά Επιµελητήρια είναι πρόθυµα και έτοιµα να βοηθήσουν, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 
τους, µε όλες τους τις δυνάµεις – κυριολεκτώ για αυτό – προς την κατεύθυνση αυτή και να υποδεχτούν 
κάθε νέα ξένη επένδυση από τη Γερµανία και απ΄ όλες τις χώρες τις ευρωπαϊκές. 
Σας ευχαριστώ για τη προσοχή σας. 



  
 
 
Chatzimarkakis: 
Womit wir bei den Investitionen wären, und da kommt Herr Papadimitriou genau richtig, weil er 
nämlich zuständig ist für Investitionen nach Griechenland. Wir haben zu Beginn darüber gesprochen, 
dass das Defizit, das Handelsbilanzdefizit nicht ganz gedeckt ist von annähernd gleichen Investitionen 
deutscher Unternehmen in Griechenland. Wir würden ganz gern von Herrn Papadimitriou erfahren, wo 
es denn Chancen gibt. Aber bevor er spricht, möcht‘ ich Stratos Papadimitriou kurz vorstellen: Er ist 
Präsident von ELKE seit Mai diesen Jahres, seit Mai 2002, dem Griechischen Zentrum für 
Investitionen. Er ist Verkehrsexperte, kommt eigentlich aus dem Verkehrsbereich, hat 
Regierungserfahrung, ist jemand, der maßgeblich die Athener Verkehrsbetriebe umgestaltet hat, und 
war viele Jahre Geschäftsführer der Athener Verkehrsbetriebe, und da passt es natürlich, dass er 
heute in den falschen Zug gestiegen ist, aber das ist nun mal so, wenn man aus dem Gebiet kommt. 
Herr Papadimitriou, stellen Sie kurz ELKE vor und sagen Sie uns, wo es sich lohnt für deutsche 
Unternehmen in Griechenland zu investieren, und vielleicht auch einen kleinen Schwenker in 
Vorbereitung auf die Olympischen Spiele: Was bewirken die, geben die der Investitionstätigkeit eine 
Dynamik? Und wenn ja, in welcher Höhe? 
  
Papadimitriou (ELKE, Hellenic Center for Investment): 

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε! Κατ΄ αρχήν καληµέρα σε όλους και ειλικρινά 
συγνώµη που δεν ήµουν εδώ στην ώρα µου. Ένα από τα κύρια, ίσως, χαρακτηριστικά 
για τους επενδυτές αλλά και για τους χρήστες των µέσων µεταφοράς είναι και η 
πληροφόρηση από τη µία και η παρακολούθηση από την άλλη. Φαίνεται ότι στη 
προκειµένη περίπτωση µια µικρή λάθος πληροφόρηση, η έλλειψη γνώσης των 
γερµανικών και, ίσως, η µη σωστή οργάνωση, η δικιά µου, οδήγησαν στη 
καθυστέρηση και σας ζητώ συγνώµη.  
Πρώτα απ΄ όλα θέλω ειλικρινά να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου, 
τον Γερµανικό-Ελληνικό Οικονοµικό Σύνδεσµο, και δεύτερον να σας ευχαριστήσω, να 

τους ευχαριστήσω για την πρόσκληση αυτή. Πραγµατικά είναι τιµή και χαρά για µένα να βρίσκοµαι 
εδώ σ΄ αυτό το εκλεκτό ακροατήριο και στους εκλεκτούς συνοµιλητές. Όπως επίσης το ίδιο ισχύει και 
για το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων... Θα ήθελα να ξεκινήσω µε µερικές λέξεις για το Ελληνικό 
Κέντρο Επενδύσεων, περισσότερο γνωστό µε το ακρωνύµιο ΕΛΚΕ. Είναι ένας οργανισµός, ο οποίος 
έχει ιδρυθεί το 1996, είναι µια ανώνυµη εταιρεία, προσπαθεί να υλοποιήσει τους τρεις κύριους 
καταστατικούς του στόχους, οι οποίοι είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η πλευρά, δηλαδή του 
µάρκετιγκ. Το δεύτερο είναι η υποστήριξη των επενδυτών και το τρίτο 
είναι η προσπάθεια για προτάσεις προς την ελληνική πολιτεία έτσι ώστε 
να βελτιωθεί το συνολικό περιβάλλον που διέπει τις επενδύσεις. Και στα 
τρία αυτά θέµατα το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων προσπαθεί να 
ικανοποιήσει τους στόχους της πολιτείας, ειδικότερα το τελευταίο καιρό, 
θα ΄λεγε κανείς, όπου η πολιτεία, όπως έχει εκφραστεί απ΄ όλα τα όργανα της και τον Υπουργό 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, τον κ. Χριστοδουλάκη, θέτει ως κύριο µέληµα της και κύριο στόχο τη 
προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. Η προσπάθεια αυτή έχει τονιστεί ακόµα περισσότερο µε την 
ψήφιση ενός νόµου πρόσφατα το καλοκαίρι, όπου το ΕΛΚΕ καθίσταται ο φορέας, ο οποίος υποδέχεται 
τις επενδύσεις, πάνω από ένα συγκεκριµένο ύψος, και ο ίδιος ο οργανισµός οφείλει στη συνέχεια να 
κινήσει τις διαδικασίες, να τρέξει σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και να διεκπεραιώσει την 
υπόθεση του υποψήφιου επενδυτή, µε όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Και αυτές τις υπηρεσίες, 
πρέπει να σας πω επίσης, ότι τις κάνει άνευ αµοιβής και οποιουδήποτε κόστους από τον επενδυτή. 
Εµείς θεωρούµε πάρα, πάρα πολύ σηµαντικό την υπόθεση της υποστήριξης του κάθε επενδυτή. Και 
πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος προσέλκυσης νέων επενδύσεων είναι η πραγµατική υποστήριξη και 
η ύπαρξη ενός καλού λόγου που µπορεί να έρθει από τον επενδυτή, ο οποίος είναι ικανοποιηµένος, 
γιατί ο κάθε επενδυτής είναι ένας πελάτης. Παράλληλα είναι γεγονός ότι κάποιος, ο οποίος είναι 
δυσαρεστηµένος, τότε το µέγεθος της ζηµιάς είναι πολύ µεγαλύτερο. Και γι΄ αυτό µε κάθε τρόπο 
θεωρώ ότι όλες µας οι προσπάθειες πρέπει να κατευθυνθούν στην υποστήριξη των επενδυτών, κάτι 
το οποίο κάνουµε. Το θέµα της προσέλκυσης, όµως, έχει επίσης σηµασία, γιατί από τα δεδοµένα 
φαίνεται ότι η χώρα µας έχει ένα σχετικά καλό προϊόν και το οποίο, είµαι βέβαιος, ότι οι υπόλοιποι 
οµιλητές έχουν αναφερθεί στα θετικά της χώρας µας, µε την έννοια της οικονοµικής και πολιτικής 
σταθερότητας, σταυροδρόµι τριών ηπείρων, µε εξειδικευµένο προσωπικό, µε προσωπικό, µε 
ανθρώπινο εργατικό δυναµικό, οι οποίοι σε µεγάλο ποσοστό είναι κάτοχοι τίτλων της τριτοβάθµιας και 
διδακτορικών σπουδών, µε ξένες γλώσσες, µε µια ανάπτυξη, η οποία τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει 
τον µέσο όρο, κατά πολύ, των κοινοτικών, των άλλων χωρών, µε µια συνεχή προσπάθεια για 
σύγκλιση και για χρηµατοοικονοµική σταθερότητα, µε την ένταξη µας στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 



Νοµισµατική Ένωση – όλα αυτά, νοµίζω, είναι θετικά και όχι απλώς θετικά, αλλά έχουν ειπωθεί από 
τους προηγούµενους συναδέλφους και συνοµιλητές, και έτσι δε θέλω να επεκταθώ πάρα πολύ. 
Εποµένως, η ελκυστικότητα της χώρας µας είναι σ΄ ένα καλό και αρκετά υψηλό επίπεδο, και αυτό 
φαίνεται από τους διεθνείς δείκτες... Όµως, η ίδια η απόδοση της χώρας µας, σε σχέση µε τις 
επενδύσεις, παρ΄ ότι χρόνο µε το χρόνο είναι αυξητική και είναι σε µια ανοδική πορεία, παρά το 
γεγονός για παράδειγµα, το 2001 είχαµε µια µείωση διεθνώς πάνω από 30% στις άµεσες επενδύσεις, 
ξένες επενδύσεις, και ειδικά στις αναπτυγµένες χώρες η µείωση αυτή ήταν ακόµα µεγαλύτερη, η χώρα 
µας ήταν η µοναδική, η οποία παρουσίασε µια αύξηση, αύξηση µάλιστα 45, περίπου, τις εκατό, και, 
βεβαίως, το ποσοστό αυτό είναι µεγάλο, το απόλυτο µέγεθος είναι µικρό, αλλά δείχνει µια τάση, και 
αυτή τη τάση, πρέπει να προσπαθήσουµε να την αυξήσουµε ακόµα περισσότερο. Και υπάρχει µια 
πολύ µεγάλη διαφορά µεταξύ, αν θέλετε, αυτούς τους δύο δείκτες της απόδοσης και της 
ελκυστικότητας, δηλαδή ότι έχουµε ελκυστικότητα και ενώ στην απόδοση, θα έπρεπε, βάσει της 

ελκυστικότητας µας να είµαστε σε καλύτερη θέση... δεν είµαστε. 
Οφείλουµε, λοιπόν, να παρουσιάσουµε καλύτερα τη χώρα µας, 
καλύτερα τα πλεονεκτήµατα και καλύτερα το προϊόν, το οποίο 
έχουµε και που είναι η Ελλάδα. Αυτό δε σηµαίνει σε καµία 
περίπτωση ότι δεν οφείλουµε να κάνουµε πράξεις και ενέργειες και 
δράσεις που επίσης, είµαι σίγουρος, ότι έχουν αναφερθεί, τόσο 
απότι άκουσα νωρίτερα και από το κύριο Κασιµάτη και συµφωνώ. 

Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια ώστε η πολιτεία µας, όλες οι δοµές να γίνουν ακόµα 
καλύτερες, να γίνουν πιο εύκολες, πιο διαφανείς, σε όλες τις παραµέτρους. Και γι΄ αυτό το λόγο, 
πραγµατικά, σας είπα, και οργανισµοί, όπως το ΕΛΚΕ, λειτουργούν, αν θέλετε, σε ένα βαθµό ακόµα 
και ως συνήγορος του επενδυτή, κατά τα πρότυπα του συνήγορου του πολίτη προσπαθώντας να 
διεκπεραιώσουν κάθε υπόθεση και να µειώσουν τα όποια αντικίνητρα µπορεί να θεωρηθεί ότι 
υπάρχουν από τον κάθε επενδυτή. Σήµερα η χώρα µας, µετά από την ένταξη στην ΕΟΚ, πραγµατικά 
θα βρίσκεται στο επίκεντρο, µέχρι το 2004, δύο πάρα πολύ σηµαντικών γεγονότων. Σε δύο µήνες από 
σήµερα ξεκινάει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε είκοσι µήνες, περίπου, από σήµερα 
ξεκινούν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Αυτά είναι δύο γεγονότα, τα οποία στρέφουν τη προσοχή όλων προς 
την Ελλάδα. Η Ελλάδα οφείλει τα γεγονότα αυτά να τα εκµεταλλευτεί θετικά, να τα προβάλλει, να 
δώσουµε το στίγµα µας ως σε σχέση µε τα θετικά, τα οποία µέχρι σήµερα µε κόπο έχουν κατακτηθεί, 
και παράλληλα να προσπαθήσουµε ακόµα περισσότερο για να αυξήσουµε την επιρροή µας, τη δράση 
µας... Και, είναι γεγονός ότι οι επενδύσεις από µόνες τους, οι ξένες επενδύσεις σχετίζονται άµεσα, αν 
θέλετε επίσης, και µε τις άλλες δραστηριότητες, σχετίζονται και µε τις εξαγωγές, σχετίζονται και µε την 
αναπτυξιακή πολιτική και πορεία που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σήµερα στα Βαλκάνια και 
γενικότερα στις γειτονικές χώρες. Σήµερα δραστηριοποιούνται στις χώρες αυτές πάνω από 1.500 
ελληνικές επιχειρήσεις. Υπάρχει έντονη παρουσία στις τηλεπικοινωνίες, στη πληροφορική, στα 
τρόφιµα, στα είδη συσκευασίας, στη µεταλλουργία, στα κλωστοϋφαντουργικά, στην ασφάλεια, στην 
υγεία.... Αυτή η χώρα µας, η Ελλάδα είναι µια, όχι απλώς υπολογίσιµη, αλλά θα µπορούσε να πει 
κανείς έχει και µια ηγετική θέση στο περιφερειακό δίκτυο, στο οποίο ανήκει, της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Και τα πλεονεκτήµατα αυτά που σχετίζονται µ΄ αυτά που ανέφερα προηγουµένως, και σε 
σχέση µε την όλη µας παρουσία, την κουλτούρα, η οποία υπάρχει, τις παραδοσιακές σχέσεις,  
αυξάνουν ακόµα περισσότερο το µέγεθος της αγοράς, γιατί είναι πραγµατικά διαφορετικό, κάποιος να 
σκέφτεται να επενδύσει σε µια χώρα, η οποία έχει δέκα µόνο εκατοµµύρια κατοίκους - θεωρητικά είναι 
µια µικρή αγορά – και είναι διαφορετικά το γεγονός εάν η επένδυση αυτή αφορά ένα µεγαλύτερο 
πληθυσµό, πάνω από 100 εκατοµµύρια κατοίκους και µε πολύ αυξηµένες, λοιπόν, καταναλωτικές 
ανάγκες. Εµείς, όπως σας είπα, στο ΕΛΚΕ προσπαθούµε να κάνουµε και τα τρία, και τους τρεις 
αυτούς στόχους, να υλοποιήσουµε, τους οποίους µας έχει θέσει η πολιτεία. Και σε σχέση µε την 
προσέλκυση, και σε σχέση µε την υποστήριξη, όσο παράλληλα και µε τις θεσµικές και άλλες αλλαγές, 
οι οποίες πρέπει να γίνουν. Μια από αυτές τις προτάσεις, για µια δράση, την οποίαν έχουµε 
υλοποιήσει τώρα τελευταία, ειδικά για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, και µε τη βοήθεια φορέων όπως ο 
ΣΕΒ – το Ευχαριστώ και πάλι δηµοσίως στον Πρόεδρο, το κ. Κυριακόπουλο – είναι να 
δηµιουργήσουµε κάτι, το οποίο ονοµάζουµε Athens Business Club και το οποίο εντάσσεται στα 
πλαίσια µιας γενικότερης στρατηγικής που έχει τίτλο: GREECE – A WINNER’S CHOICE (Ελλάδα – 
επιλογή των νικητών). Αυτή τη προσπάθεια, αυτή η πρωτοβουλία στοχεύει κυρίως στο να αποτελέσει 
ένα ισχυρό σηµείο επαφής µεταξύ των ξένων επενδυτών και των ελληνικών επιχειρήσεων, και η οποία 
θα δραστηριοποιείται από σήµερα µέχρι το 2004, και µε την αφορµή των Ολυµπιακών Αγώνων καθώς 
τις ηµέρες αυτές θα έρθουν πάρα πολύ άνθρωποι και επιχειρηµατίες στη χώρα. Το Athens Business 
Club είναι ένα Club επαφών. Φιλοδοξούµε µέχρι το 2004 να αριθµεί περίπου 25.000 µέλη. Σήµερα 
αυτό το Athens Business Club ήδη λειτουργεί µε τη δική του ιστοσελίδα, στο 
www.AthensBusinessClub.gr . Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης έγκαιρης πληροφόρησης. Ποιές είναι 
οι επενδυτικές ευκαιρίες; Έχουµε κάνει µια συστηµατική προσπάθεια καταγραφής των εταιρειών, των 
επιχειρήσεων ανά τη χώρα, η οποία συνεχίζεται διαρκώς. Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυµούν 
συνεργασία µε ξένες επιχειρήσεις. Παράλληλα κάνουµε µια άλλη προσπάθεια καταγραφής διαθέσιµων 

http://www.athensbusinessclub.gr/


χώρων ανά την Ελλάδα, γεωγραφικά, έτσι ώστε κάποιος, ο οποίος θέλει να κάνει µια επένδυση σε 
τουρισµό, για παράδειγµα, να γνωρίζει ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες µπορεί να κάνει µια 
επένδυση. 
[....] Από την άλλη µεριά γίνεται µια κωδικοποίηση σχετικά µε το ποιά είναι τα υπηρεσιακά 
προγράµµατα και από ποιά υπουργεία, ποιές είναι οι νοµοθεσίες σε σχέση µε την ασφάλεια, µια 
κωδικοποίηση των διαδικασιών, των αδειών, τι χρειάζεται κάποιος για να πάρει µια άδεια για µια 
µεταποιητική επιχείρηση, για να χτίσει κάτι, πόσο χρόνο παίρνει αυτή η άδεια, ποια είναι η ροή των 
εγγράφων, των εγκρίσεων; Και σε κάθε στάδιο, σας είπα, ότι το ΕΛΚΕ είναι αρωγός και 
συµπαραστάτης στον επενδυτή, γιατί αυτό επιτάσσει και η πολιτεία, αλλά και η συνολική πολιτική και 
οικονοµική πολιτική, και µε κάθε τρόπο, χρησιµοποιώντας εργαλεία όπως το Business Club, και 
χρησιµοποιώντας και αξιοποιώντας τα δεδοµένα της χώρας µας που σχετίζονται µε το που βρίσκεται, 
τι έχει κάνει σε θέµατα, όπως για παράδειγµα η απελευθέρωση των αγορών, η οποία σήµερα είναι 
δεδοµένη και ανοίγει ακόµα περισσότερο, σε τοµείς, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, ή ακόµα 
περισσότερο µε το θέµα τον αποκρατικοποιήσεων, το οποίο συνεχίζεται. Θεωρούµε και πιστεύουµε ότι 
οι δράσεις αυτές θα αυξήσουν τις επενδύσεις στη χώρα µας. Προσδοκούµε πραγµατικά σε 
συνεργασία µε όλους τους υποψήφιους επενδυτές, όλα τα Επιµελητήρια, και πιστεύω ότι όλοι µας 
πρέπει να συµµετάσχουµε ενεργά σ΄ αυτή τη προσπάθεια. Είµαι βέβαιος ότι θα έχουµε τη δική σας 
συµπαράσταση και έτσι πιστεύουµε ότι η χώρα µας θα πάει πιο µπροστά και θα είναι πιο 
ανταγωνιστική και τελικά θα υπάρχει µεγαλύτερη ευηµερία. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
  
Chatzimarkakis: 
Vielen Dank für den Vortrag. Ich schaue nach hinten und begrüße den amtierenden 
Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Herrn Vesper. Herzlich willkommen! 
Dann kommen wir jetzt zum Thema Finanzwelt und Kapital. Wenn’s um Investitionen geht, dann 
geht’s eben auch um die Frage: Ist das Kapitalumfeld lohnend? Ist es sicher? Und durch die 
Einführung des Euro hat sich da selbstverständlich einiges ergeben, und was gibt es Besseres als da 
Herrn Panagiotis Alexakis zuzuhören, der uns kurz die Änderungen vorstellt, die sich ergeben haben 
durch die Euroeinführung, auch für die Athener Börse. Herr Alexakis, Sie haben das Wort. 
  
Alexakis (Präsident der Athener Börse) : 
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε! 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
κύριε Πρέσβη, 
κύριοι βουλευτές, 
κυρίες και κύριοι, καληµέρα σας και καλό µήνα. 
Ευχαριστώ θερµά τον Γερµανο-Ελληνικό Οικονοµικό Σύνδεσµο για την 
εξαιρετική τιµή προς εµένα να πραγµατοποιήσω εισήγηση στο συνέδριο αυτό, 
στο οποίο συµµετέχουν οµογενείς επιχειρηµατίες από την Ευρώπη. 
Η δική µου εισήγηση αναφέρεται στην παρουσίαση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και των ευκαιριών 
που παρουσιάζει αυτή η αγορά. Όπως γνωρίζετε, κάθε κεφαλαιαγορά και εποµένως και η ελληνική 
κεφαλαιαγορά έχει ως σκοπό να λειτουργεί, να δρα ως µοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της 
οικονοµίας. 
Η ελληνική αγορά, από τις 31 Μαίου 2001, εισήλθε στην οµάδα των αναπτυγµένων, των ώριµων 
αγορών, µετά από µία περίοδο σηµαντικών θετικών εξελίξεων στην εθνική οικονοµία αλλά και στο 
θεσµικό πλαίσιο, στα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς. 
∆ύο είναι οι βασικοί στόχοι της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών: Πρώτον, να 
υπάρχει επαρκές βάθος σ΄ αυτή την αγορά, και, δεύτερον, να εξοµοιωθεί η αγορά, η ελληνική 
κεφαλαιαγορά µε τις άλλες κεφαλαιαγορές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει ισότιµη συµµετοχή στη 
διαµόρφωση της επερχόµενης ενιαίας Ευρωπαϊκής 
αγοράς κεφαλαίου. 
Το όραµα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι για ένα 
ασφαλές και αξιόπιστο χρηµατιστήριο, µε επαρκές, 
σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο, µε οµαλή λειτουργία, 
διαφάνεια και προστασία των επενδυτών. Για το 
σκοπό αυτό προφυλάσσονται και προάγονται 
συνεχώς η ασφάλεια και η αξιοπιστία του ελληνικού 
χρηµατιστηρίου, το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας, η 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, η προστασία και η 
πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Το 
χρηµατιστήριο αναπτύσσει και διατηρεί διεθνώς αποτελεσµατικές υποδοµές σε ότι αφορά την 



οργανωτική του δοµή, το ανθρώπινο δυναµικό, τα συστήµατα και το κανονιστικό πλαίσιο, που του 
προσδίδουν εύρυθµη λειτουργία, ασφάλεια και αξιοπιστία. Επιδιώκεται η ύπαρξη ελκυστικών 
προϊόντων, σε µετοχές και σε παράγωγα προϊόντα, κάτι που συνδέεται µε τα χαρακτηριστικά των 
εισηγµένων εταιρειών στο χρηµατιστήριο, το δυναµισµό τους, την ανταγωνιστική τους λειτουργία, αλλά 
και µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων διαχείρισης κινδύνου που έχουµε επίσης στην αγορά µας. 
Έχουν, πλέον, υιοθετηθεί σύγχρονες χρηµατιστηριακές πρακτικές, όπως είναι η απόκτηση µετοχών µε 
πίστωση, ο δανεισµός τίτλων και οι ανοιχτές πωλήσεις. Ταυτόχρονα, στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
γίνεται προσπάθεια εξειδίκευσής του σε πανευρωπαϊκή κλίµακα, µε την εισαγωγή νέων κατηγοριών 
εταιριών, όπως είναι αυτές της ποντοπόρου ναυτιλίας, και των εταιριών που συνδέονται µε τον 
τουρισµό, κλάδους στους οποίους η ελληνική οικονοµία επιδεικνύει ιδιαίτερη ανάπτυξη, και 
πιστεύουµε ότι υπάρχει και γι΄ αυτές τις επιχειρήσεις χώρος στο Ελληνικό Χρηµατιστήριο. 
Επί προσθέτως το Ελληνικό Χρηµατιστήριο επεκτείνει τη λειτουργία του στο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – Νοτιοανατολικής Μεσογείου, είτε αυτόνοµα µε δικά του προϊόντα, είτε σε 
συνεργασία µε χρηµατιστήρια της περιοχής. Επίσης προχωρά στη διασύνδεση και δικτύωσή του µε 
ώριµες κεφαλαιαγορές, κάτω από διάφορες µορφές, όπως είναι τα ηλεκτρονικά δίκτυα διασύνδεσης, η 
συνεργασία µε παροχείς πληροφόρησης (Data Ventors), η προσέλκυση χρηµατιστηριακών εταιρειών 
– µελών εξ αποστάσεως και η στρατηγική του συνεργασία µε άλλα χρηµατιστήρια της Ευρώπης. 
Επιδιώκεται η προβολή της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 
χρηµατιστήριο µε ενέργειές του αλλά και µαζί µε άλλους φορείς επιδιώκει την αύξηση του µεριδίου των 
ξένων επενδυτών στην ελληνική κεφαλαιαγορά, και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνεται η 
συµµετοχή των ελλήνων και ξένων επενδυτών στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Να σηµειώσουµε εδώ, ότι 
στο σύνολο της ελληνικής κεφαλαιοποίησης 28% ανήκει σε ξένους επενδυτές, στο σύνολο όλων των 
εισηγµένων εταιρειών, και αν πάρουµε τις µετοχές εκείνες, οι οποίες απαρτίζουν το 60 περίπου τις 
εκατό της κεφαλαιοποίησης στο χρηµατιστήριο, η συµµετοχή των ξένων επενδυτών πλησιάζει το 40%. 
Άρα είναι αρκετά διεθνοποιηµένο το ελληνικό χρηµατιστήριο. 
Οι σηµαντικές εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα κατά τα τελευταία χρόνια στο διεθνές περιβάλλον των 
κεφαλαιαγορών, έχουν αλλάξει τα δεδοµένα για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Αυτό συµβαίνει, διότι 
πλέον και για την Ελλάδα ισχύει ότι οι επενδυτές, είτε είναι Έλληνες είτε ξένοι, δεν τοποθετούνται στο 
χρηµατιστήριο βάσει της συγκεκριµένης χώρας, αλλά βάσει των οικονοµικών κλάδων, και η ζήτηση 
του κάθε επενδυτή συνίσταται στη διεθνή επιλογή εταιριών ανά κλάδο. Αυτό που έχει, βεβαίως, κάτω 
απ΄ αυτές τις συνθήκες, ιδιαίτερη σηµασία είναι η διεθνής αναγνωρισιµότητα της κάθε εταιρίας, και η 
εύκολη πρόσβαση του κάθε επενδυτή, όπου και αν βρίσκεται αυτός στο κόσµο, στη συγκεκριµένη 
κεφαλαιαγορά. 
Η χώρα µας, η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει δύο µεγάλα πλεονεκτήµατα, πιστεύουµε. Πρώτον, λόγω 

της συµµετοχής της χώρας µας στην 
Ευρωζώνη, η ελληνική οικονοµία 
χαρακτηρίζεται από συνεχή οικονοµική 
σταθερότητα σε ότι αφορά τον 
πληθωρισµό, τα επιτόκια και τον κρατικό 
προϋπολογισµό, κάτι που διευκολύνει την 
είναι ια χώρα που χαρακτηρίζεται από 

µακροχρόνια οικονοµική ανάπτυξη, όπως έχει τονιστεί από τους προηγούµενους εισηγητές, και 
µάλιστα πολύ ισχυρή σε σύγκριση µε τη τρέχουσα περίοδο στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Εποµένως, 
οι εισηγµένες εταιρείες στο ελληνικό χρηµατιστήριο έχουν ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές κάτω απ΄ 
αυτές τις συνθήκες, και ως εκ τούτου πολλές απ΄ αυτές συνιστούν πολύ καλές επενδυτικές ευκαιρίες 
και µπορούν να ανταµείψουν µακροπρόθεσµα τους µετόχους. Γενικά, πιστεύω ότι έχουµε το αναγκαίο 
µίγµα για να προβάλουµε το επιχείρηµα ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά στο µέλλον θα αποτυπώσει τα 
θετικά στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας, και να στηρίξουµε την τοποθέτηση και τον µακροπρόθεσµο 
ορίζοντα των επενδυτών σε αυτή την αγορά. 
Η ελληνική κεφαλαιαγορά ως εκ

ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. ∆εύτερον,  µ

 τούτου σε αυτή τη φάση διαφοροποιείται προς το καλύτερο και, 

α 

υποχρεωτική για τις εισηγµένες εταιρείες, και αυτό συντελεί ακόµα στη διαφανέστερη λειτουργία τους. 

βεβαίως, αυτό είναι κάτι που προβλέπεται όχι για µια µικρή χρονική περίοδο, αλλά για αρκετά χρόνια 
στο µέλλον, κάτω από τις επενδυτικές ευκαιρίες που τονίστηκαν από τους άλλους εισηγητές. 
Θα πρέπει επίσης να πούµε ότι η ελληνική αγορά εµφάνισε και µια ανθεκτικότητα τη τελευταί
περίοδο, σε σχέση µε τις άλλες διεθνείς αγορές, και έχουµε, πιστεύουµε, ένα ισχυρό, ασφαλές και 
αξιόπιστο χρηµατιστήριο και µια αγορά που χαρακτηρίζεται εύρυθµη λειτουργία και διαφάνεια. Θα 
πρέπει να τονίσουµε ότι το ελληνικό χρηµατιστήριο έχει ένα κανονιστικό πλαίσιο που, µπορούµε να 
υποστηρίξουµε, ότι πρωτοπορεί µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αποφασίστηκε η εισαγωγή των 
διεθνών λογιστικών προτύπων για τις επιχειρήσεις από το τέλος του 2003, κάτι που πιστεύουµε ότι θα 
διευκολύνει την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων που αυτό είναι του ζητούµενο στις µέρες 
µας, σε παγκόσµια κλίµακα, και, βεβαίως, θα βοηθήσει στην αναγνωρισιµότητα του ελληνικού 
χρηµατιστηρίου. Επί προσθέτως, η εταιρική διακυβέρνηση, η οποία ισχύει για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις, τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, και η οποία προσδιορίστηκε πρόσφατα µε νόµο, είναι 



Σας καλούµε, λοιπόν, να έλθετε στην αγορά µας, να εξετάσετε τις δυνατότητες και τις προοπτικές της, 
είτε ως επενδυτές, είτε ως επιχειρηµατίες που ενδεχοµένως θα θέλατε να εισάγετε την επιχείρησή σας 

χαριστώ, κύριε Αλεξάκη. Wir kommen jetzt zu Thomas Rachel, der uns vielleicht ein wenig sagen 
 Griechenland eigentlich - ja -  in der deutschen Politik spielt. Also im deutschen 

και στο ελληνικό χρηµατιστήριο. Μπορείτε να αντλήσετε πληροφόρηση για την αγορά µας από τα 
ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα, ενώ είµαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας καλωσορίσουµε στο 
Χρηµατιστήριο Αθηνών και να συζητήσουµε. Σας ευχαριστώ πολύ. 
  
Chatzimarkakis: 
Ευ
kann, welche Rolle
Bundestag, wo er stellvertretender Vorsitzender der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe ist, 
ist es natürlich ein Thema, aber wie weit geht es darüber hinaus? Vielleicht im Zusammenhang, komm 
ich noch mal drauf zurück, mit dem Stabilitätspakt, wo Griechenland eher Musterknabe ist und 
Deutschland eher Aufweicher. Zweite Frage: Die deutsche Wirtschaftsperspektive verdüstert sich, 
zumindest in dem, was man so liest. Hat das auch Auswirkungen auf die deutsch-griechischen 
Wirtschaftsbeziehungen, also könnte eine weitere Verdüsterung der deutschen Wirtschaft sich auch 
negativ auswirken auf das, was im Moment zwischen Deutschland und Griechenland ausgetauscht 
wird? Dass die Investitionen noch steigen können, darüber haben wir ja jetzt mehrfach geredet. 
  
Rachel (Vertreter des Bundes Deutscher Industrien, BDI, und der Wirtschaftsvereinigung Stahl): 

, sehr geehrte Damen und Herrn, ich darf mich auch erst mal ganz herzlich nicht nur bei Dir für die 

i  
, 

 
i

Ja
Einführung, sondern auch bei der Deutsch-Hellenischen 
Wirtschaftsvereinigung für die Einladung zu ihrem heutigen Kongress 
bedanken. Jorgos hat bereits angesprochen, ich vertrete hier die deutsch-
griechische Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages. Sie werden 
sich vielleicht fragen, was ist das denn Komisches? Tatsächlich, unser 
Parlament hat Parlamentariergruppen, die sich um die ganz intensiven 
Beziehungen zu bestimmten Ländern oder Kontinenten kümmern - meistens 
sind es Kontinente -, aber Sie sehen, die Tatsache, dass wir eine deutsch-
griechische Parlamentariergruppe haben, dass im Deutschen Bundestag es 
viele Parlamentarier gibt, die der Beziehung unmittelbar zu Griechenland doch 
einen besonderen Stellenwert einräumen, dass es eine eigene 
Parlamentariergruppe gibt. Und ich kann positiv vermelden, dass auch wir e
griechischen Parlament, nämlich die deutschsprachig-griechische Parlamentarier
da ist es etwas weiter gefasst, denn sie bezieht sich auch auf Österreich, die Schweiz und eben die 

Bundesrepublik Deutschland. Unser Ziel ist es als Parlamentarier, 
als gewählte Volksvertreter dazu beizutragen, die Beziehungen 
zwischen den Ländern enger zu gestalten. Und diese Beziehungen 
bestehen natürlich aus verschiedenen Bereichen, natürlich aus der 
Wirtschaft, der ökonomischen und Finanzseite, aber natürlich auch 
den Beziehungen der Menschen, auch der jungen Generation – also 
ehung. Und das Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland 

hat ja große Schwankungen erlebt und auch erlitten. Ich denke daran, dass wir im 19. Jahrhundert 
ausgezeichnete Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland gehabt haben, die ja bis in 
das Politische hinein – wenn ich das so sagen darf – gewirkt haben. Ich will aber auch nicht unter den 
Tisch fallen lassen die schrecklichen Ereignisse, die von Deutschen, von Nazis in der Zeit des Zweiten 
Weltkrieges in Griechenland verübt worden sind. Schließlich die Zeit danach, die zweite Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts: Die europäische Integration, wo wir sehr früh gefordert waren als 
Deutsche, Teil dieses europäischen Prozesses zu werden, das auch aus vollem Bewusstsein und 
Überzeugung gemacht haben. Ja und jetzt sind wir mittendrin, und ich möchte eigentlich an der Stelle 
Ihnen ganz herzlich gratulieren, denn mittlerweile ist Griechenland Mitglied der Europäischen 
Währungsunion; wenn man das vor zehn Jahren gesagt hätte, wäre man wahrscheinlich müde 
angeguckt worden, heute sind wir gemeinsam, die Bundesrepublik Deutschland und Griechenland, 
Mitglieder dieser Währungsunion, und ich denke, ganz erfolgreich. Wenn ich mir angucke, was sich in 
Griechenland in den letzten Jahren verändert hat, muss man sagen, dass Griechenland doch seine 
Wirtschafts- und Finanzdaten ganz erheblich verbessert hat. Auch im politischen Umfeld muss man 
meines Erachtens klar formulieren, dass Griechenland zu einer – ich 
sag mal – aktiven europäischen Rolle gefunden hat. Das war ja in 
Zeiten des damaligen griechischen Ministerpräsidenten Papandreou 
ganz anders. Das ist aber Geschichte, heute ist Griechenland Motor 
dieser Beziehung, und ich darf sagen, wenn ich das griechisch-
türkische Verhältnis anspreche, hier hat ja auch die griechische 
Regierung sehr wohl eine aktive Rolle in der Vergangenheit gespielt. 
Wir wollen mal abwarten, was die Wahlen jetzt in der Türkei br

n Pendant haben im
gruppe, Sie sehen

aus kulturellen Beziehungen, aus
ist es eine sehr vielgestaltige Bez

ingen und welche politischen 



Rahmenveränderungen dadurch stattfinden werden. Also, Sie sind mittendrin und gestaltender Teil, 
und Du (zu Chatzimarkakis, Anm.d.Red.) hast es angesprochen, wir müssen natürlich heute sagen, 
dass das, was Deutschland mal gewesen ist, Lokomotive, nicht nur in Europa, sondern auch in der 
Welt – das muss man ganz selbstkritisch sagen -, zur Zeit leider nicht stattfindet. Wir haben – ich trau 
mich das gar nicht zu sagen – Wirtschaftswachstum von unter 1%, 0,5%, so etwas in der 
Größenordnung. Sie haben im ersten Halbjahr ein Wirtschaftswachstum von 3,8% in Griechenland 
gehabt. Natürlich sind die Rahmenbedingungen andere, nichtsdestotrotz ist es eine bemerkenswerte 
Zahl, auch dann noch, wenn man sich vor Augen führt, dass 0,7% dieses Wachstums aus 
Nettozahlungen der Europäischen Struktur- und Agrarfonds herrührt, denn das war ja der 
Grundgedanke, den wir gehabt haben, dass auch die Europäische Integration und die Teilnahme der 
Länder an der Europäischen Integration dazu führen soll, dass wir zusammenrücken, dass wir uns 
gemeinsam weiter nach vorne, auch wohlstandsmäßig entwickeln, aber dass auch der Abstand 
zwischen den Ländern geringer werden soll, und ich finde, Griechenland ist hier auf sehr gutem 
Wege, dieses zu erreichen. Im Bereich der Verschuldung hoffe ich, dass Sie die Kraft, die Disziplin, 
die Sie im Prozeß der Tage und Monate vor dem Eintritt in die WWU gehabt haben, auch in Zukunft 
wieder aufbringen können; Sie haben ja jetzt eine Verschuldung im Verhältnis zum BIP von 
mittlerweile 105%, also über die 100% etwas hinübergegangen, aber ich denke, dass sich das auch 
weiter entwickeln wird. Ja, zu den Wirtschaftsperspektiven - ich glaube, ich wäre ein Tor und unredlich 
Ihnen gegenüber, wenn ich sagen würde, die deutsch-griechischen Wirtschaftsbeziehungen bleiben 
statisch, so wie sie sind, egal was in Deutschland selber passiert. Das kann natürlich nicht so sein. 
Denn die wirtschaftliche Entwicklung ist natürlich in einem Zusammenhang zu sehen, allerdings wird 
sie auch nicht 1:1 zu übertragen sein, denn wir sehen natürlich schon, dass es eine ganze Reihe von 
Unternehmen gibt, die sich in der Europäischen Union – nicht nur... bei Ihnen sind ja allein die 
Exporte.. rund 47% gehen in die Europäische Union, das ist in Deutschland noch viel mehr – dass 
dort mehr ausgebaut wird, die Unternehmen auch sehr offensiv nach draußen gehen, aber wir 
müssen sehen, insgesamt muss sich die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland grundlegend 
ändern. Das wollen wir mal absehen, ob das gelingt. Sie erlauben mir, aufgrund meiner Zugehörigkeit 
zur größten Oppositionsfraktion dort einen gewissen Vorbehalt angesichts der Tatsache, dass 
manche Ankündigung vor den Wahlen, die in Deutschland stattgefunden haben, sich nach den 
Wahlen, wenige Tage danach überhaupt nicht haben realisieren lassen, sondern genau das Gegenteil 
gemacht worden ist, aber ich nehme mal an, das es in Griechenland ganz anders ist. 
Ich glaube, die Chancen für Griechenland, auch bezogen auf die wirtschaftliche Entwicklung, liegen im 
wesentlichen in 3 Themen: Das erste, und das ist eine gemeinsame Chance, die wir haben, ist die 

it Ihrer Erlaubnis, Herr Funck hat wirklich noch ein paar ganz konkrete Sachen, wir 
rtretenden Ministerpräsidenten natürlich nicht ganz zu lang warten lassen, aber 

EU-Osterweiterung. Sie wird einiges uns abverlangen, von den Ländern, die bereits zur EU gehören 
und auch von denen, die zu uns kommen, aber das heißt auch neue Märkte, d.h. neue Offenheit, 
neue Wirtschaftsbeziehungen, neue Konsumenten, und da ist natürlich Griechenland ganz an 
vorderster Front. Und damit bin ich schon beim zweiten Punkt: Sie sind oder Sie können das Tor der 
westeuropäischen Länder in die Richtung Osteuropas und auch des Balkans vor allem sein. Es gibt 
kein Land, dass nicht nur über die geographische Lage verfügt wie Griechenland, sondern auch 
kulturell und mentalitätsmäßig so viel darüber Bescheid weiß, was in der ganzen Balkanregion seit 
Jahren, Jahrzehnten, ja seit Jahrhunderten stattgefunden hat, dass Sie eine Art Transmitter, 
Übersetzer, Brückenbauer in diese Region hinein sein können, die - glaub’ich – kein anderes Land in 
der Form leisten kann, wie Sie das können. Ich glaube, es liegt in Ihrer Hand aus diesen singulären 
Situationen einen Vorteil für die griechische Wirtschaft insgesamt zu entwickeln. Ja, und lassen Sie 
mich abschließend das größte faszinierende Projekt noch nennen, das Sie vor Augen haben, das ist 
die Olympiade 2004 in Athen. Und dies ist - damit möchte ich den Bogen auch schließen – nicht nur 
ein sportliches, ein kulturelles Ereignis, es ist auch irgendwo ein politisches Ereignis, ich sag nur 
Stichwort: Die größten Friedensspiele sollen‘s werden. Wir wollen schauen, dass wir in der Zeit 
wenigstens keine Kriege in der Welt haben, wenn die Olympiade in Athen stattfindet, sondern es ist 
natürlich auch Big Business - machen wir uns nichts vor -, es ist eine große wirtschaftliche Chance, 
die für dieses Land, nicht nur langfristig unter touristischen Gesichtspunkten, sondern auch konkret für 
den Wirtschaftsaustausch stattfindet, und ich weiß, dass dort einiges geplant ist, und ich bin mir 
sicher, dass mein Nachbar zur Linken, Herr Funck, dazu auch gerne noch was sagen würde, wie ganz 
konkret diese Wirtschaftsbeziehungen, ganz konkret aus Anlass der Olympiade in Athen gestaltet 
werden können. 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
  
Chatzimarkakis: 
M
wollen den Stellve
bitte, Herr Funck... 
  
Funck: 



Also, ich mach’s ganz kurz, wie das so meine Art ist. Während der Olympiade 2004 wird die Deutsch-
he Handelskammer einen Treffpunkt „Sport und Wirtschaft“ einrichten. Das ist eine Plattform, 

zu finden im Netz unter www.e-tradecenter.com

Griechisc
wo auch mittelständische Unternehmen die Gelegenheit haben werden, an dem weltgrößten 
Sportfestival teilzunehmen. Normalerweise ist das ein Event für die Großunternehmen, die 
Großsponsoren; wir haben gedacht, als Deutsch-Griechische Handelskammer, wir müssen auch den 
kleineren Firmen etwas bieten, und wir haben die Lösung gefunden: Direkt neben dem 
Olympiazentrum haben wir das Supergelände, an dem wir den Firmen die Gelegenheit geben, daran 
teilzunehmen. Wenn Sie an Olympia denken und die ganzen Chancen, die damit verbunden sind, 
sprechen Sie mit uns; Sie wissen, wo wir zu finden sind, seit 75 Jahren – ne, pardon, schon viel älter 
sind wir in Griechenland. 
Zweiter Punkt: Unsere Kammer hat eine Initiative betrieben, erfolgreich, eine Internet-Börse für 
Kooperationsvermittlung,  . Also, wenn Sie Geschäfte 

eine sehr verehrten Damen und Herrn! Wir würden natürlich am liebsten jetzt eine fröhliche 
eßen. Ich glaub‘, das wird schwierig vom zeitlichen Ablauf her, ich find‘ aber auch, 

t dieses Panel seit zehn Tagen Kopfzerbrechen bereitet, weil nämlich vor zehn 

ulo: 
 glaube, der stellvertretende Ministerpräsident wird nichts dagegen haben, wenn das Podium 

. 

zu den Gründungsmitgliedern unserer Vereinigung gehört und der heute sehr 

terpräsidenten Nordrhein-Westfalens zu seinem Vortrag. Herr Vesper, Sie haben das Wort. 

machen wollen, weltweit, schauen Sie auf die Seite, tragen sich da ein, und der Witz dabei, es ist 
kostenlos. Dankeschön! 
  
Chatzimarkakis: 
M
Diskussion anschli
dass die Vorträge sehr informativ waren. Lassen Sie mich noch einen kurzen Ausflug in die 
griechisch-türkischen Beziehungen machen: Da gab’s ja gestern ein Ereignis, was neu war, nämlich 
das Fußballspiel, UEFA-Cup-Spiel Fenerbahce Istanbul gegen Panathinaikos. Und früher hatte das 
wahrscheinlich nicht so einfach stattfinden können. Das Spiel hat in ganz normaler Atmosphäre 
stattgefunden, keine Ausschreitungen, wunderbar... Es endete – gut für Panathinaikos – 1:1, beim 
Auswärtsspiel. Ich freue mich für Panathinaikos, muss als Olympiakos-Fan natürlich sagen, dass 
diese Woche für mich nicht so schön war, wenige Kilometer von hier, eine nicht so schöne Niederlage 
hat’s da gegeben. 
Meine Damen und Herrn, das war ein hervorragendes Podium, bedanke mich sehr herzlich für die 
Teilnahme. Mir ha
Tagen der Bundesvorsitzende meiner Partei, der FDP, entschieden hat, eine Klausursitzung des 
Bundesvorstands, dem ich angehöre, auf diesen Tag zu verlegen. Und, ich mach‘ Ihnen nichts vor, 
das ist natürlich eine unschöne Situation, in der die FDP grade ist. Und ich hab‘ mir das auch genau 
überlegt, ob ich nach Berlin geh‘ oder hierher komme. Ich hab mich für die schönere Veranstaltung 
entschieden, nämlich diese hier, bereue nichts, da ist auch Hauen und Stechen jetzt in Berlin, da 
muss man nicht dabei sein. Das geht auch vorbei. Ich wünsche Ihnen jedenfalls einen weiterhin 
erfolgreichen Verlauf, die Teilnehmer des Panels werden Ihnen ja noch für Fragen im direkten 
Gespräch zur Verfügung stehen. Herzlichen Dank, und ich freue mich jetzt auf die weiteren 
Ansprachen. 
  
Codjambopo
Ich
seinen Platz behält
Meine Damen und Herren, ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken, insbesondere bei Jorgos 
Chatzimarkakis, der 
souverän das Panel geleitet hat. Vielen herzlichen Dank, wir wissen, was das Dir für Sorgen gemacht 
hat. 
Meine Damen und Herrn, ich bitte jetzt Herrn Dr. Michael Vesper, den amtierenden 
Minis
  
Dr. Michael Vesper (amtierender Ministerpräsident des Landes Nordhrein-
Westfalen) : 

eehrten Damen und Herren! 
inmal möchte auch ich – wir haben zwar keine Klausurtagung 

manchmal hoch her -, aber wenn 

Exzellenz, 
meine sehr g
Zunächst e
heute, aber auch bei den Grünen geht’s 
Sie, Herr Chatzimarkakis sagen, dass es bei Ihnen in Berlin heute Hauen 
und Stechen gibt, ist Herr Möllemann wieder da? Also insofern kann das ja 
ganz so schlimm im Moment nicht sein, aber man ist geneigt, im Moment da 
die eine oder andere Bemerkung zu zu machen, aber da ich selbst, wie Sie 
vielleicht wissen, aus einer der kleineren Parteien komme, nämlich der Partei 
der Grünen, weiß ich, es geht immer mal auf und mal ab, und ich wünsche 
Ihnen persönlich und den vielen wirklich Liberalen, die in der FDP organisiert 



sind, dass diese Krise überwunden werden kann, im Interesse auch der Demokratie in unserem 
Lande. Aber es muss aufgeklärt werden, natürlich, aber da sind Sie im Moment dabei. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich bin heute sehr gerne zu den Deutsch-Hellenischen Wirtschaftstagen gekommen. Der 

n ist im Moment übrigens auch sehr stark im Umbruch. Sie haben’s 

 Landes mit Griechenland sind sehr gut und sehr vielfältig. Das sind die 

chaftstage unter die Überschrift gestellt, „wir organisieren 

Menschenfischer war Herr Bourlos-May. Wir haben eine ganz eigentümliche Verbindung, die man bei 
unserem methusalemischen Alter nicht vermutet: Wir haben zwei Kinder im Kindergarten, und 
dadurch haben wir uns kennengelernt, und dann konnte ich natürlich nicht anders, als auch heute hier 
bei Ihnen zu sein, aber ich wäre – wenn wir uns früher kennengelernt hätten – sicherlich auch schon 
früher mal vorbeigekommen. 
Das Land Nordrhein-Westfale
gehört, unser Ministerpräsident Wolfgang Clement ist zurückgetreten, um das Amt des neuen 
Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit in der Bundesregierung wahrzunehmen. Im Moment haben 
wir ein etwa vierwöchiges Interregnum, und in dieser Zeit hab‘ ich die Ehre und Freude, das Amt des 
Ministerpräsidenten kommissarisch wahrzunehmen. Am Mittwoch endet es, dann wird Peer 
Steinbrück, unser Finanzminister, zum Ministerpräsidenten gewählt werden. Wir haben ja in 
Düsseldorf auch eine rot-grüne Koalition, die ihr segensreiches Wirken entfaltet, ähnlich wie die 
Berliner Koalition, und dann endet auch dann dieses Interregnum, aber heute kann ich Sie ganz 
herzlich, ganz offiziell als amtierender Ministerpräsident hier in Düsseldorf begrüßen. Ich freue mich, 
dass Sie heute hier sind. 
Die Beziehungen unseres
Wirtschaftsbeziehungen, die hier angesprochen worden sind, das sind aber darüber hinaus natürlich 
auch vielfältige kulturelle Beziehungen. Es gab gerade in diesem Sommer ein sehr spektakuläres 
Projekt, nämlich das sogenannte Antikenprojekt unseres Düsseldorfer Schauspielhauses, das zur 
Hälfte dem Land und der Stadt gehört: Es hat die vier griechischen Tragödien in Epidaurus gespielt, 
und – ich konnte leider selber nicht dabei sein, weil wir Wahlkampf hatten -, aber nachdem was ich 
gehört habe, war das eine ganz sensationelle Aufnahme in Griechenland, und ich würde mir 
wünschen, dass diese kulturelle Zusammenarbeit weiter fortgesetzt wird und weiter vertieft wird. Und 
auch ich selber habe sehr intensive Beziehungen nach Griechenland. Einer meiner sehr, sehr guten 
Freunde ist Dimitris Tsatsos, der Europaparlamentarier, der hier ja sicherlich bekannt ist, ehemals 
Justizminister, und von daher bin ich auch häufig in Griechenland, meistens allerdings dann in 
Skiathos, weil’s da dann noch schöner ist als in Athen, jedenfalls im Sommer. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Sie haben Ihren heutigen Tag, Ihre Wirts
Visionen“, und Visionen zu organisieren, das ist ja eigentlich das Kerngeschäft der Politik. Von daher 
können wir Politiker hier sicherlich auch eine Menge lernen. Aber auch wir haben den Anspruch, 
Visionen zu organisieren, und eine Vision, mit der ich mich heute beschäftigen soll, sind in der Tat die 
Olympischen Spiele. Neben meiner derzeitigen Nebentätigkeit bin ich Minister für Städtebau und 
Wohnen, Kultur und Sport, bin also auch für den Sport in diesem Lande mitverantwortlich, und das ist 
sicherlich ein Thema, das uns die nächsten Jahre und – wie ich hoffe – weit darüber hinaus intensiv 
beschäftigen wird, denn – wie Sie vielleicht wissen – will ja Deutschland sich um die Olympischen 
Spiele des Jahres 2012 bewerben. Im Moment tobt ein innerdeutscher Wettbewerb darum, wer 
Bewerberstadt sein darf. Ich muss jetzt sehr vorsichtig sein, weil ich an Ihrer Sprache gehört habe, 
dass Sie aus südlicheren Gefilden kommen. Es sind fünf Städte und die hinter ihnen stehenden 
Regionen, die sich bewerben. Von Nord nach Süd ist das Hamburg, Düsseldorf, Leipzig, Frankfurt und 
Stuttgart. Und natürlich hoffen wir, dass hier Düsseldorf und die Rhein-Ruhr-Region, die dahinter 
steht, dieses Rennen zumindest sehr aussichtsreich gehen wird. Wie Sie wissen, wird im Jahre 2005, 
im Sommer 2005 darüber entschieden werden, wer die Olympischen Sommerspiele des Jahres 2012 
ausrichtet. Wir in Deutschland haben für den April des nächsten Jahres die Entscheidung über die 
innerdeutsche Bewerberstadt vorgesehen, und im Moment – wie gesagt – ist ein sehr fairer, aber 
auch intensiver Wettbewerb zwischen den unterschiedlichen Regionen im Gange. Die Olympischen 
Sommerspiele: das ist ja das weltweit größte Ereignis überhaupt. Das zeigen auch die Zahlen der 
letzten Olympischen Sommerspiele in Sydney. Über 10.000 Athleten sind dabei, fast 20.000 
Medienvertreter nehmen an Olympischen Spielen teil, 5,5 Millionen Zuschauer sind vor Ort, 3,7 
Milliarden Menschen verfolgen die Olympischen Spiele an den Bildschirmen. Und auch die 
wirtschaftliche Situation von Städten und Regionen und Ländern, die Olympische Spiele durchführen, 
ist beeindruckend: spätestens seit Atlanta schreiben Olympische Spiele schwarze Zahlen. In Sydney 
waren 1,4 Milliarden Euro Einnahmen, 6,7 Millionen verkaufte Tickets, 1,2 Milliarden Euro 
Veranstaltungskosten und fast 30.000 Stunden TV-Übertragungen. Und natürlich beglückwünsche ich 
Athen dazu, dass dort die Olympischen Sommerspiele 2004 ausgetragen werden, und ich bin ganz, 
ganz sicher, dass  – und das hat Sydney gezeigt – dass das für Athen, aber auch für ganz 
Griechenland eine ungeheure Chance ist, eine ungeheure Chance nicht nur wirtschaftlich, sondern in 
jeder gesellschaftlichen Beziehung, wenn man dieses Ereignis durchführen kann. 



Die gesamtwirtschaftlichen Effekte für Sydney beliefen sich von 1995 bis 2000 bei Bau- und 
Infrastrukturmaßnahmen auf 2 Milliarden Euro, Aufträge im Wert von 700 Millionen Euro wurden für 
regionale Unternehmen erteilt, der Exportzuwachs im dritten Quartal 2000 zeigte ein Plus von 800 
Millionen Euro – d.h. Olympische Spiele wirken auch nach, das ist nicht beschränkt auf die kurze 
Vorbereitungszeit und dann die Zeit der Olympischen Spiele selber, sondern eine Region hat 
dauerhaft etwas davon. Sie erinnern sich vielleicht an die Olympischen Spiele 1972 in München. 
München ist erst danach das geworden, was es international heute ist, nämlich die Weltstadt mit Herz. 
München hat seine gesamte Stadtentwicklung damals aufgrund dieser Olympischen Spiele umsetzen 
können, und noch heute sind es ja die prägenden Gebäude der damaligen Spiele, die München ein 
Gesicht geben.  
Meine Damen und Herren, 
das griechische Zentrum für Wirtschaftsprogrammierung und –forschung rechnet in der 
Vorbereitungsphase mit einer Steigerung des Bruttosozialproduktes, allein aufgrund der Olympischen 
Spiele, um ein halbes Prozent jährlich. Im Jahr der Olympischen Sommerspiele, also 2004, wird sogar 
ein Wachstum von über 1% erwartet. Andere Quellen gehen sogar von noch höheren Zahlen aus. 
Und diese wenigen Zahlen, meine Damen und Herrn, belegen die hohe gesamtwirtschaftliche 
Bedeutung dessen, was dort stattfinden wird. Die Zahl der zusätzlichen Arbeitsplätze wird mit etwa 
50.000 angegeben, und davon werden etwa 20.000 feste Arbeitsplätze bleiben.  
Zu den wirtschaftlichen Effekten will ich nur eine grobe Prognose abgeben. Sie stützt sich auf die 
Berechnung der von unser.... also bezogen auf die deutsche Bewerbung auf die Roland Berger 
Strategy Consultance: Danach könnte eine erfolgreiche Bewerbung nach vorsichtiger Schätzung zu 
1,24 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen in unserem Land führen, letzteres auf der Basis heutiger 
Steuerquoten. Die olympiabedingten Investitionen, die Betriebsausgaben, die Teilnehmerausgaben 
und die Besucherausgaben dürften Primäreffekte im Inland von fast 5 Milliarden Euro schaffen. Und 
das gilt auch schon für die mehrjährige Bewährungsphase nach der nationalen Entscheidung bis zur 
Entscheidung des IOC. Auch hier gibt es ausgesprochen positive Effekte für die Region. Das ist 
insgesamt ein echtes Konjunkturprogramm. Es führt zur Verbesserung und Ausweitung der 
Sportstätteninfrastruktur in der Region, es führt dazu, dass diese sportunabhängigen... 
olympiaunabhängigen und olympiaabhängigen Investitionen für Sportstätten ein gigantisches 
Fitnessprogramm nicht nur für den Hochleistungssport werden. Schon die derzeitigen 
Konsumausgaben der Besucher bewirken einen sehr günstigen Produktionseffekt, z.B. wird bei einem 
Anteil von rund 5.000 ausländischen Zuschauern bei einer Veranstaltung und Konsumausgaben von 
500 Euro pro Zuschauer ja schon ein Produktionseffekt von über 5 Millionen Euro kalkuliert. 
Meine Damen und Herren, 
von daher ergibt sich, dass Olympische Spiele für jede Region eine große Attraktion sind. Wir haben 
unsere Bewerbung hier in Düsseldorf / Rhein-Ruhr unter das Motto gestellt: „So bunt wie die Welt“ 
und wollen damit ausdrücken, dass wir hier eine Region sind, in der 10 Millionen Menschen leben, in 
der schon von jeher, seit jeher Menschen aus unterschiedlichsten Nationen integriert worden sind. 
Das begann mit den polnischen Bergarbeitern und das endete noch lange nicht mit den vielen 
Menschen aus Italien, aus Griechenland und aus der Türkei, die zu uns gekommen sind und die 
bestmöglich hier integriert worden sind. Wir sind eine weltoffene Region, die die Jugend der Welt mit 
offenen Armen empfangen will.  
Diese Region, in der wir hier leben, ist sicherlich eine der dichtesten Metropolenlandschaften in 
Europa, wenn nicht der Welt; ich sagte es schon, knapp 10 Millionen Einwohner leben in diesem 
Rhein-Ruhr-Gebiet. Dieses war die Energiekeimzelle unserer Republik. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
ist von hier aus der Wiederaufbau Deutschlands gestartet. Heute steht diese Region in einem 
ungeheuren Strukturwandel; während nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Nachkriegszeit hier noch 
über 600.000 Bergleute unter Tage arbeiteten, werden es bald nur noch etwa 30.000 Bergleute sein, 
mit weiterer Tendenz nach unten. Und diesen riesigen Prozess musste diese Region verkraften. Von 
einer vollkommenen Monostruktur aus Kohle und Stahl hin zu einer diversifizierten Wirtschaft, in der 
es ein ganzes Spektrum wirtschaftlicher Aktivitäten gibt. Dass das natürlich Konsequenzen hat für alle 
möglichen Lebensbereiche, dass das bis in die Stadtentwicklung und die Verkehrsentwicklung geht, 
das brauch‘ ich Ihnen nicht zu erzählen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in vielen Städten, in 
vielen großen Städten dieser Region ganze Areale von hundert, zweihundert Hektar Größe mitten im 
Herzen dieser Städte waren, die verboten waren für die Einwohner dieser Städte, weil dort Kohle und 
Stahl produziert wurden, und die jetzt zur Verfügung stehen, und die man jetzt neu für die städtische 
Entwicklung gewinnen kann, und all dieses zu bewältigen, dazu wollen wir auch die Vision von 
Olympischen Spielen nutzen, um diese Stadt- und Regionalentwicklung weiter zu treiben. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich will Sie natürlich nicht missionieren davon, dass die Olympischen Spiele hier an Rhein und Ruhr 
kommen sollen. Ich will Ihnen nur deutlich machen, wie großartig einerseits diese Entscheidung ist, 
dass Griechenland und Athen diese Chance im Jahr 2004 hat, und ich höre, die Vorbereitungen sind 
schon sehr weit gediehen in Griechenland, aber an manchen Stellen muss – glaub‘ ich – auch noch 



sehr viel nachgearbeitet werden. Und ich will sagen, dass wir gerne von Ihren Erfahrungen bei dem 
Prozess, vor dem wir jetzt stehen, profitieren möchten.  
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
die günstigen wirtschaftlichen Effekte Olympischer Spiele sind uns wichtig, sie sind aber nur das Eine. 
Die Hauptsache ist der Sport und ist die Tatsache, dass wir in unserer toleranten, weltoffenen Region, 
die über Jahrhunderte den Beweis erbracht hat, dass man Menschen unterschiedlichster sozialer 
Milieus, unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen friedlich zusammenführen kann, für Sportler 
und Besucher friedliche und fröhliche Olympische Spiele, eben so bunt wie die Welt, veranstalten 
kann, und wir wollen uns dieser Vision, dieser Herausforderung hier stellen, und – wie gesagt – ich 
werde gerne im Jahr 2004 nach Griechenland fahren, um die Erfahrungen dort zu lernen. Wir werden 
dort wieder, organisiert von der Messe Düsseldorf, ein Deutsches Haus organisieren, in dem ich Sie 
vielleicht alle wieder treffen kann, und ich wünsche mir bis dahin, dass es reibungslos geht, dass die 
weiteren Arbeiten, die noch zu erledigen sind, ohne größere Probleme abgeschlossen werden 
können, und ich wünsche Ihnen, dass der Superlativ, der bei den Olympischen Spielen in Sydney 
gesagt wurde von Jacques Rogge, dass dies die besten Olympischen Spiele der Neuzeit gewesen 
seien, von denen in Athen im Jahr 2004 noch übertroffen werden wird. 
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 
  
Codjambopoulo: 
Vielen Dank, Herr Dr. Vesper! Ich möchte hier, stellvertretend für alle Anwesenden, aber 
insbesondere für die Deutsch-Hellenische Wirtschaftsvereinigung, Ihnen versichern, dass wir Sie bei 
dieser Bewerbung um Olympia 2012 nach allen Kräften unterstützen werden. Der Oberbürgermeister, 
Herr Erwin, war heute morgen hier, und wir haben auch ihm unsere Argumente dargelegt.  
Bevor ich das Wort dem Staatssekretär im Griechischen Entwicklungsministerium, Herrn Mitsis, gebe, 
möchte ich noch einen organisatorischen Hinweis geben. Nach dem Vortrag von Herrn Mitsis haben 
wir unsere Mittagspause, unsere lang verdiente Mittagspause. Und anschließend geht es hier weiter: 
in dem einen Raum, der ausgeschildert ist mit Forum 1, mit dem Forum „Invest in Greece“, 
Kongresssprache wird Deutsch sein, und in diesem Raum hier das Symposion der Griechischen 
Unternehmer in Europa, wo Kongresssprache Griechisch sein wird. 
Ich bitte jetzt Herrn Staatssekretär Mitsis um seinen Vortrag. Κύριε Μήτση, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. 
  
Mitsis ( Staatssekretär im Entwicklungsministerium Griechenlands) : 
Κύριες και κύριοι! 
Κατ΄ αρχάς επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω για την ευγενική σας πρόσκληση και να συγχαρώ τον 
Γερµανο-Ελληνικό Οικονοµικό Σύνδεσµο για την πρωτοβουλία του αυτή. Εύχοµαι γόνιµα 
αποτελέσµατα, και προς όφελος και των δύο χωρών. 
Θα ήθελα να µεταφέρω, επίσης, τον θερµό χαιρετισµό του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Άκη 
Τσοχατζόπουλου, ο οποίος, δυστυχώς, και παρά τη µεγάλη του επιθυµία να είναι µαζί σας, δε 
µπόρεσε να παραβρεθεί λόγω εκτάκτων κυβερνητικών υποχρεώσεων. 
Είναι γνωστό ότι οι γέφυρες φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των δύο λαών µας δεν εδράζονται µόνο 
στη δραστήρια ελληνική οµογένεια της Γερµανίας, ούτε στην επετυχηµένη επιχειρηµατική παρουσία 
µεγάλων και µικρών γερµανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, για χρόνια τώρα. Εξάλλου ο κύριος 
Funck και οι υπόλοιποι προαλαλήσαντες αναφέρθηκαν τόσο στη παρουσία εταιρειών, µικρών και 

µεγάλων, σε σπουδαία έργα όπως το Μετρό, όπως τα 
ναυπηγεία και όπως σε αναλήψεις έργων εθνικής 
υποδοµής και σε τοµείς τεχνολογίας αιχµής. Είναι γνωστό 
λοιπόν, ότι οι γέφυρες φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των 
δύο λαών µας δεν εδράζονται µόνο στη δραστήρια ελληνική 
οµογένεια της Γερµανίας, ούτε στην επιτυχηµένη 
επιχειρηµατική παρουσία µεγάλων και µικρών γερµανικών 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα για χρόνια τώρα. Έχουµε 
ακόµη δύο στυλοβάτες, ας µου επιτραπεί η έκφρασις. Τον 
Πρωθυπουργό µας, καθ. κ. Κων/νο Σηµίτη, και τον φίλο 
σας Υπουργό, κ. Άκη Τσοχατζόπουλο. Γνωστές σε όλους 

µας τόσο οι φιλικές σχέσεις τους µε την Γερµανία και τον Γερµανικό λαό, όσο και µε τον 
Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της Γερµανίας. 
Ένα νέο δυναµικά εξελισσόµενο περιβάλλον έχει πλέον δηµιουργηθεί. Με νέες ευκαιρίες και 
προκλήσεις. Η νέα πραγµατικότητα, όπως έχει διαµορφωθεί, χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση της 
παγκόσµιας συνεργασίας, την ανάπτυξη των επικοινωνιών, την διεθνοποίηση της οικονοµίας, την 
ενίσχυση, διεύρυνση αλλά και εµβάθυνση των οικονοµικών και εµπορικών δεσµών µεταξύ των 
κρατών που επιφέρει την οικονοµική αλλά και πολιτική αλληλεξάρτηση. Μπορούµε να πούµε ότι ένας 
νέος ιστορικός κύκλος άνοιξε για όλες τις χώρες της Ευρώπης, για όλες τις χώρες της ευρύτερης 
περιοχής µας. Το νέο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, η παγκοσµιοποίηση, διαφέρει ουσιαστικά από 



εκείνο του παρελθόντος, που έχει ως βασικό χαρακτηριστικό τη µεγάλη διεθνοποίηση των αγορών και 
τη συνακόλουθη διεθνοποίηση της ανταγωνιστικότητας, µε την οποία λειτουργεί και παράγει µια 
βιοµηχανία ή επιχείρηση ή συνολικά η οικονοµία σε µια χώρα. Τα χαρακτηριστικά αυτά υπήρχαν και 
στο παρελθόν, περιορίζονταν, όµως, από τα εθνικά σύνορα και από το βεληνεκές της τεχνολογίας. Η 
τεχνολογικές εξελίξεις κάνουν δυνατή σήµερα την παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο των 
εξελίξεων στον υπόλοιπο κόσµο, και οι µαζικές και φθηνές µεταφορές προϊόντων σε µεγάλες 
αποστάσεις, παράλληλα µε τη διεθνοποίηση των µεγάλων επιχειρήσεων δηµιουργούν µια νέα 
κατάσταση στις αγορές.  
Είναι γνωστό πως κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80 ο κεντρικός προσανατολισµός του 
επιχειρηµατικού κόσµου αφορούσε τους κανόνες της στρατηγικής διαχείρισης – είναι γνωστό σε όλους 
το strategic management - όπως τους παρουσίαζαν διακεκριµένοι καθηγητές, όπως ο Μichael Porter 
και διάφοροι άλλοι κλασικοί του είδους, ειδικά στις µελέτες τους µε τίτλο Competitive Advantage. Κατά 
τη διάρκεια του ΄90 ακολούθησε η εντατική προώθηση µεθόδων αναδόµησης, το Re-Engineering των 
επιχειρήσεων. Η µεταψηφιακή εποχή που σήµερα διανύουµε χαρακτηρίζεται από την οικονοµία της 
γνώσης που είναι εφικτή λόγω της χρήσης των τεχνολογιών αιχµής που διαθέτει, και των εργαλείων 
τεχνολογικής υποδοµής. 
Στο πλαίσιο της νέας αυτής οικονοµίας και η βιοµηχανία είναι γνωσιοκεντρική, αφού αποφασιστικό 
ρόλο πλέον στη διαχείριση των µονάδων της διαδραµατίζει η διαχείριση γνώσεων. Λόγω της 
σύγχρονης αυτής λειτουργίας της οι επενδύσεις στην οικονοµία πρέπει πλέον να είναι εντυπωσιακά 
ανθρωποκεντρικές. Στο πλαίσιο, όµως, των σηµερινών συνθηκών, όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί, 
υπάρχουν διαπιστωµένα προβλήµατα, τα οποία ζητούν άµεσες λύσεις, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά – 
θα έλεγα – και στην Ευρώπη ολόκληρη. Η Ελλάδα, όµως, είναι διαπιστωµένο πως έχει ιδιαίτερη 
ανάγκη από νέες βιοµηχανίες εντάσεως τεχνολογίας σε στρατηγικούς τοµείς. Η δηµιουργία νέων 
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας σε κρίσιµους τοµείς θα επιτρέψει στην Ελλάδα να συµµετάσχει 
ενεργά στο νέο κύµα της τεχνολογίας και της τεχνολογικής παραγωγικότητας και θα προσδώσει την 
απαιτούµενη ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα στα βιοµηχανικά της προϊόντα. Η ελληνική οικονοµία 
έχει ως τώρα επιτύχει πολύ σηµαντικά άλµατα, και παρά τα οποιαδήποτε προβλήµατα που µπορεί να 
έχει, διατηρεί µια ισχυρή δυναµική που επεκτείνεται και πέρα από τα ελληνικά σύνορα, από την 
Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι την Αµερική και τη µακρινή Κίνα, µε 
σηµαιοφόρους δυναµικές ελληνικές επιχειρήσεις. Χάρηκα ιδιαίτερα όταν ο φίλος-πρόεδρος του 
Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχανιών, ο κ. Κυριακόπουλος, ανακοίνωσε σήµερα ότι έχει µπει δυναµικά 
πλέον και στη γερµανική αγορά.  
Η ανταγωνιστική επιβίωση και η αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων που προσφέρει ο 
κοινός ευρωπαϊκός χώρος επιβάλλει τη γρήγορη εξέλιξη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και 
την κατάκτηση του στρατηγικού στόχου της πραγµατικής σύγκλισης. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο µε 
εθνική προσπάθεια όσο και µε διµερείς και διεθνείς συνεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο η ένταξη στην 
Ο.Ν.Ε. ήταν προϋπόθεση για να απελευθερωθούν οι ανταγωνιστικές δυνάµεις και πρωτοβουλίες και 
για να απαλλαγούµε από τις µακροοικονοµικές ανισορροπίες και τους κινδύνους του παρελθόντος. 
∆ιαθέτουµε το ευρωνόµισµα, έχουµε την ικανότητα να µας παντρέψει αυτό σε κοινούς στόχους µε 
άλλους Ευρωπαίους πολίτες, µε άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, µε νέες κοινωνικές δυνάµεις που θα 
αναδειχθούν και θα διεκδικήσουν από τις Βρυξέλλες τα δικαιώµατά τους, τις µεγάλες ανθρώπινες 
αξίες, τη δηµοκρατία και τη συµµετοχή του πολίτη στις αποφάσεις.  
Η στρατηγική της βιώσιµης ανάπτυξης 2010 που αποτελεί το νέο εθνικό µας στόχο, όπως συνήθως 
τονίζει ο υπουργός µας, αποτελεί σηµείο αναφοράς και διαρκή πρόσκληση αναπτυξιακής 
συστράτευσης πολιτείας, κοινωνικών και οικονοµικών εταίρων, για το κοινό καλό και την ισότιµη 
συµµετοχή στο νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Και όταν λεω, κοινωνικών εταίρων, σε µια 
παγκοσµιοποιηµένη αγορά και σε µια ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά, εννοώ και τη χώρα που µας 
φιλοξενεί. 
Είναι αλήθεια, πως παράλληλα θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια µακροοικονοµικής 
σταθερότητας, υλοποίησης των αναγκαίων θεσµικών και νοµοθετικών µεταρρυθµίσεων µε τη 
καθιέρωση σύγχρονων νέων θεσµών αγοράς, εκσυγχρονισµού και βελτίωσης της 
αποτελεσµατικότητας του κράτους καθώς και ολοκλήρωσης των διαρθρωτικών αλλαγών. Οι 
προσαρµογές αυτές θα διευκολύνουν την προσέλκυση επενδύσεων και θα συµβάλλουν στη 
περαιτέρω ενσωµάτωση και ολοκλήρωση, όχι µόνο της Ελλάδος αλλά της περιοχής ολόκληρης, και 
όταν λεω περιοχής, εννοώ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας, της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η περιοχή µας, µε αυτή την έννοια, µπορεί εν δυνάµει να αποτελέσει έναν ενιαίο 
οικονοµικό χώρο, έναν χώρο δυναµικής ανάπτυξης και πόλο προσέλκυσης επενδυτικής και άλλης 
οικονοµικής και εµπορικής δραστηριότητος. Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα για τις χώρες της περιοχής, 
αυτή είναι η στρατηγική τους στόχευση, πάνω στην οποία εδράζεται και η αναπτυξιακή πολιτική, η 
ευρύτερη αναπτυξιακή πολιτική της Ελλάδας στην περιοχή - ναι, η Ελλάδα µαζί µε τους λοιπούς 
εταίρους της ατµοµηχανή της βιώσιµης ανάπτυξης για τη περιοχή ολόκληρη. 
Για να εισέλθουν όλες οι χώρες της περιοχής σε µια δυναµική αναπτυξιακή τροχιά οι πυλώνες στους 
οποίους πρέπει να στηριχθεί η διαδικασία αυτή είναι αφενός µεν η δηµιουργία συνθηκών γεωπολιτικής 



σταθερότητας στη περιοχή και αφετέρου δε η υλοποίηση ενός φιλόδοξου αναπτυξιακού 
προγράµµατος, ενός αναπτυξιακού προγράµµατος που δηµιουργεί και ενισχύει τους οικονοµικούς και 
εµπορικούς δεσµούς µεταξύ των κρατών, δεσµούς συνεργασίας που εν δυνάµει θα αποτελέσουν τα 
στέρεα θεµέλια πάνω στα οποία µπορούµε να οικοδοµήσουµε το κοινό µας µέλλον σε περιβάλλον 
ασφάλειας και ανάπτυξης. 
Η Ελλάδα ως βασικός παράγοντας στην περιοχή, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ έχει 
θεµελιώδες στρατηγικό συµφέρον να δει τις διµερείς σχέσεις µεταξύ των κρατών της περιοχής να 
εξελίσσονται, να αναπτύσσονται, να διευρύνονται και να βαθαίνουν, ξεπερνώντας, εντέλει, τις όποιες 
φορτίσεις και συγκρούσεις του παρελθόντος και οικοδοµώντας από κοινού το µέλλον. Οφείλουµε να 
προτάξουµε το δρόµο της οικονοµικής συνεργασίας, τη σύσφιγξη των οικονοµικών και εµπορικών 
σχέσεων που θα λειτουργήσουν ως µοχλός εµπέδωσης και εµβάθυνσης σχέσεων καλής γειτονίας, 
συνεργασίας µεταξύ των χωρών µας. Αυτή, εξάλλου, είναι και η θεωρητική βάση της ενωµένης 
Ευρώπης, όπου ιστορικοί αντίπαλοι έχουν εξελιχθεί σε εταίρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Προς αυτή τη κατεύθυνση, η πρόσκληση από εµάς προς εσάς για κοινή αναπτυξιακή πορεία 
είναι και διαρκής και ειλικρινής. Ένα ερώτηµα που τίθεται είναι τα όρια και οι δυνατότητες που 
υπάρχουν, στα πλαίσια, σήµερα, του κοινού ευρωπαϊκού οικονοµικού χώρου και των ευρωπαϊκών 
πολιτικών για την προώθηση οργανωµένων εθνικών προσπαθειών µε τη µορφή πολιτικών και 
στρατηγικών προς ορισµένους στόχους και προτεραιότητες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ορόσηµο 
το βασικό µήνυµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισαβόνας, το Μάρτιο του 2000, κατά το οποίο η 
Ένωση έθεσε ως νέο στρατηγικό στόχο της για την επόµενη δεκαετία 
«να καταστεί η ανταγωνιστικότερη και πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως, ικανή για 
αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη, µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης καθώς και µε 
µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή.» 
Υπάρχει, εποµένως, σύγκλιση και ταύτιση στόχων. Ο ευρωπαϊκός κοινός οικονοµικός χώρος δεν είναι 
θεσµικό εµπόδιο, οριοθετεί, όµως, µε την ανάγκη της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας που 
επιβάλλει, όπως σε ένα άλλο µέτρο και το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, τις επιλογές και τους 
στόχους µιας εθνικής προσπάθειας και πολιτικής.  
Στη διαµόρφωση ενός νέου οράµατος και στη χάραξη µιας στρατηγικής για τη σύγχρονη ελληνική 
βιοµηχανία, για να µιλήσουµε λίγο για τα δικά µας, τα δεδοµένα αυτά πρέπει, ασφαλώς, να 
λαµβάνονται υπόψη. ∆ε πρέπει, όµως, να δηµιουργούν τη λανθασµένη εντύπωση ότι υπάρχει κάποιος 
αυτοµατισµός που κάνει περιττή τη βιοµηχανική πολιτική και στρατηγική, και ότι από µόνη της η αγορά 
θα φέρει τις ποθητές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε µικρές χώρες όπως η δική µας. Η ελληνική πραγµατικότητα 
καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις οδηγούν στο συγκερασµό των δύο προσεγγίσεων βιοµηχανικής 
πολιτικής, σύµφωνα µε τις οποίες επιδιώκεται η αναδιάρθρωση του υφιστάµενου βιοµηχανικού ιστού 
της χώρας, αλλά και συγχρόνως ο επαναπροσανατολισµός των βιοµηχανικών δοµών της χώρας προς 
πιο δυναµικούς τοµείς. Όπως τόνισε πολύ σωστά ο καγκελάριος Schröder υπάρχει και µια άλλη 
διάσταση της ανταγωνιστικότητας: η ικανότητα οργάνωσης της κοινωνίας µας σε συγκεκριµένο 
νοµοθετικό πλαίσιο, αλλά µακριά από κρατικές δοµές, αποτελεί δύναµη που µόνο αυτή µπορεί να 
ωθήσει προς τη δηµιουργία, τη καινοτοµία και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Η ενίσχυση της κοινωνίας των 
πολιτών και η τόνωση του κοινωνικού ιστού µεταξύ αγοράς και κράτους είναι µια δυναµική που 
επιτρέπει την προώθηση της αλληλεγγύης και της συλλογικής ευθύνης, διευρύνει την ποιότητα ζωής 
και το χώρο ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόµου, καθιστώντας το άτοµο ενεργό 
πολίτη. Στη πρόσφατη συνάντησή µου µε το Γενικό ∆ιευθυντή Βιοµηχανίας και Περιβαλλοντικής 
Προστασίας του Γερµανικού Υπουργείου Βιοµηχανίας και Τεχνολογίας, κ. Suscheil, διαπιστώσαµε ότι 
υπάρχει σύµπτωση απόψεων σε θέµατα βιοµηχανικής πολιτικής και διαπιστώσαµε την ανάγκη για τη 
χάραξη συγκεκριµένων στρατηγικών για τις ανάγκες που απασχολούν την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. Σε 
κάθε περίπτωση επιβεβαιώθηκε η θέση µας ότι είναι απαραίτητο να µιλήσουµε πάλι για βιοµηχανικές 
πολιτικές και ενιαία προσέγγιση. Συµφωνήσαµε ότι το τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα, παραγωγικότητα, 
επιχειρηµατικότητα, παράλληλα µε την ανάπτυξη και αξιοποίηση της κοινωνίας της πληροφορίας και 
της γνώσης, αποτελεί σήµερα τη βασική θωράκιση της ευρωπαϊκής οικονοµίας απέναντι στην 
πρόκληση της παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Στα πλαίσια 
αυτά πρέπει να υιοθετήσουµε ένα καινούριο σύνθηµα: Σκέφτοµαι παγκόσµια και δρω τοπικά! Αυτό 
σηµαίνει ότι πρέπει να παρατηρούµε γύρω µας, να εντοπίζουµε τις καλές πρακτικές και να τις 
εφαρµόζουµε, αφού τις προσαρµόσουµε στις δικές µας συνθήκες. ∆ε χρειάζεται να ανακαλύπτουµε 
κάθε µέρα την Αµερική αφού κάποιος άλλος την έχει βρει πριν από µας, σηµασία έχει να την 
εκµεταλλευτούµε σωστά, και η Γερµανία προς αυτή τη κατεύθυνση έχει πολλά να µας διδάξει. Είναι 
κοινή διαπίστωση ότι η βιοµηχανική πολιτική και ανάπτυξη που στηρίζεται σε κρατικές 
χρηµατοδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις δεν είναι αναπτυξιακή πολιτική, και δε λησµονούµε, βέβαια, τις 
αντιπαραγωγικές τουλάχιστον, για να είµαι επιεικής, χρήσεις των χρηµατοδοτήσεων στο παρελθόν, σε 
όλη την Ευρώπη.  
Οι βιοµηχανίες και οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη κατ΄ αρχήν και κατά κύριο λόγο τα παρακάτω: 
Επενδύσεις, στοιχεία της τοπικής και διεθνούς αγοράς, πληροφορίες για τις διεθνείς εξελίξεις που τις 
επηρεάζουν, χάραξη στρατηγικής. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι επενδύσεις αποτελούν την 



ατµοµηχανή της ανάπτυξης, η παραδοχή αυτή αποτελεί θεµελιώδη αναµφισβήτητη αρχή της 
οικονοµικής θεωρίας. 
Κύριοι άξονες της επενδυτικής στρατηγικής πρέπει να είναι: Επενδύσεις για την ανάπτυξη της 
καινοτοµίας, επενδύσεις που θα αναπτύσσουν την ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις σε σύγχρονα 
συστήµατα διαχείρισης της γνώσης, επενδύσεις για τη ποιότητα, περισσότερο ανθρωποκεντρικές 
επενδύσεις, επενδύσεις στην εφαρµοσµένη έρευνα, ορθή διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και 
επενδύσεις που θα τους αξιοποιούν, επενδύσεις, ιδιαίτερα, στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, 
επενδύσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος.  
Έλληνες και γερµανοί επιχειρηµατίες καλούνται να αξιοποιήσουν θετικά τις νέες ευκαιρίες που 
διανοίγονται προς αυτή τη κατεύθυνση: στην Ελλάδα, στη Γερµανία, στις γειτονικές χώρες και αλλού. 
Γνωρίζουµε ότι, όλοι ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η µετάβαση µιας οικονοµίας και µιας 
κοινωνίας στη ψηφιακή εποχή είναι έργο σύνθετο. Απαιτεί το συνδυασµό ανθρώπινων πόρων, 
τεχνολογικών µέσων και οικονοµικών πόρων, στα πλαίσια µιας καλοµελετηµένης αναπτυξιακής 
στρατηγικής. Η ανάγκη αυτή οδηγεί, άλλωστε, τις ελληνικές επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν τις 
αλλαγές που έχουν συντελεστεί και να επιδιώξουν τη προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα. Να 
επανεξετάσουν συγκεκριµένα τη πολιτική και τη στρατηγική τους, εκσυγχρονίζουν τον ιδεολογικό τους 
εξοπλισµό και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους και, τέλος, να αλλάξουν τη νοοτροπία τους 
που σταµατούσε στα εθνικά σύνορα και να εντάξουν στη σκέψη και στα επιχειρηµατικά τους σχέδια τις 
νέες µεγάλες αγορές και το διεθνές περιβάλλον, µε στρατηγικές συµµαχίες, µε κοινές προσπάθειες, µε 
Joint Venture.  
Στο σηµείο αυτό θα σταθώ ειδικά στις σχέσεις Ελλάδας και Γερµανίας καθότι η συνεργασία των δύο 
χωρών µπορεί και αποτελεί ένα από τους κύριους παράγοντες για την επίτευξη των 
προαναφερθέντων. Η Ελλάδα και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολλά να αποκοµίσουν από αυτή τη 
συνεργασία και να αντλήσουν εκείνα ακριβώς τα στοιχεία που θα συµβάλλουν στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς τους και στη καλλιέργεια µιας επιχειρηµατικής κουλτούρας, αλλά και οι γερµανικές 
επιχειρήσεις θα διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό εταίρο και ότι 
παρέχει δυνατότητες και ευκαιρίες οικονοµικής συνεργασίας που πρέπει να διερευνηθούν και να 
αξιοποιηθούν. Συνώνυµο µε τη βιοµηχανία ήταν µέχρι τώρα οι µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες, η 
τεχνολογία σήµερα, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, για τους παραδοσιακούς τοµείς δίνει τη 
δυνατότητα και σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις να παίξουν πολύ σηµαντικό βιοµηχανικό ρόλο, 
µετατρέποντας σε πλεονέκτηµα την ευελιξία που δίνει το µικρό µέγεθος και το περιορισµένο 
προσωπικό. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού επιχειρήν στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις που αποτελούν το 98% των ελληνικών και, πιστεύω, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει για 
τη χώρα µας πολύ ιδιαίτερη σηµασία, και εννοώ την Ελλάδα. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι στη πρόσφατη 
επίσης επίσκεψη και συνάντησή µου µε τον διευθυντή µικροµεσαίων επιχειρήσεων του γερµανικού 
υπουργείου βιοµηχανίας, κ. Franz, διαπιστώσαµε ότι Ελλάδα και Γερµανία µοιράζονται τις ίδιες 
ανησυχίες στο τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και συµφωνήσαµε σε µια στενότερη συνεργασία 
προκειµένου ν΄ ανταλλάξουµε εµπειρίες και προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Και διαπίστωσα ότι είναι κοινή µας επιθυµία, οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και η επιχειρηµατικότητα να αποτελέσουν κύρια θέµατα της ελληνικής προεδρίας. Οι 
µικρές και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις που είναι ο µεγάλος αριθµός των επιχειρήσεων 
αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο δυναµικό. Η τεχνολογία µπορεί να λειτουργήσει σ΄ αυτές ως 
καταλύτης µιας πραγµατικής οικονοµικής επανάστασης που θα έχει άµεσες επιπτώσεις σ΄ ολόκληρη 
τη κοινωνία. Η Ελλάδα έχει σήµερα στη διάθεσή της πολύ σηµαντικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους για να τροφοδοτήσει µε καύσιµα την αναπτυξιακή µηχανή και την επιτάχυνσή της που είναι 
αναγκαία. Τα χρηµατοδοτικά εργαλεία περιλαµβάνουν συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις του 
επιχειρησιακού προγράµµατος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, που πιστεύω όλοι γνωρίζετε, επίσης 
προγράµµατα της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, του προγράµµατος ΠΟΛΙΤΕΙΑ καθώς και 
εθνικούς πόρους. 
Μίλησε ο κ. Πρόεδρος των Ευρωπαίων Μικροµεσαίων και χάρηκα για την παρέµβασή του για το ρόλο 
του κ. Summa. Συµφωνώ και επαυξάνω! Και συζήτησα επίσης – µπορώ να το πω εδώ - µε τον 
οµόλογο µου εδώ στη Γερµανία και τη δηµιουργία σε εθνικό επίπεδο ενός αντίστοιχου τέτοιου θεσµού 
στην Ελλάδα. 
Καλό, επίσης, είναι να σας πω και δύο λόγια ότι στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της ελληνικής 
προεδρίας για θέµατα βιοµηχανίας και επιχειρηµατικότητας δεν είναι τυχαίο ότι κυριαρχεί το τρίπτυχο 
µικροµεσαίας επιχείρησης, ηλεκτρονικού επιχειρείν και βιοµηχανική πολιτική, η οποία εισάγεται για 
πρώτη φορά σε επίπεδο συµβουλίων βιοµηχανίας ή ανταγωνιστικότητας, όπως το λέµε τώρα. 
Επιπλέον, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που προγραµµατίζει η ελληνική προεδρία, πριν από το 
εαρινό συµβούλιο του 2003, αναµένονται µε ενδιαφέρον η παρουσίαση της πράσινης βίβλου για την 
επιχειρηµατικότητα, η επιτάχυνση του χάρτη, του ευρωπαϊκού χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις καθώς 
επίσης και οι εκδηλώσεις, τις οποίες το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τους άλλους εταίρους προγραµµατίζει, όπως η Υπουργική ∆ιάσκεψη για τις µικροµεσαίες 



επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την παρουσίαση της Πράσινης 
Βίβλου, το Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τη βιοµηχανική πολιτική και καινοτοµία.  
Κύριες και κύριοι, 
µε βάση τη λογική του συγκριτικού πλεονεκτήµατος η κάθε χώρα έχει συµφέρον να εξειδικευτεί στους 
κλάδους που βασίζονται κυρίως στο συντελεστή παραγωγής, τον οποίο η εν λόγω χώρα διαθέτει εν 
αφθονία. Συνεπώς, αν µια χώρα επιθυµεί να κατευθυνθεί προς πιο σύνθετες δραστηριότητες, ο µόνος 
τρόπος για να πετύχει το στόχο της είναι µέσω της βελτίωσης των συντελεστών παραγωγής. 
Απαιτείται η χάραξη πολιτικής, η οποία θα αναδεικνύει και θα ενισχύει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
η οποία είναι η ίδια που µας αποκαλύπτει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα. Η Ελλάδα έχει στο τοµέα 
αυτό ένα µεγάλο στρατηγικό πλεονέκτηµα, το οποίο δεν έχει αξιοποιήσει µέχρι τώρα σε σηµαντικό 
βαθµό: είναι ο απόδηµος ελληνισµός και το τεράστιο επιστηµονικό, τεχνολογικό και βιοµηχανικό 
δυναµικό που αντιπροσωπεύει σε όλους τους τοµείς, το δυναµικό που ζει και δραστηριοποιείται 
ανάµεσά σας, εδώ στη Γερµανία και απανταχού. Υπάρχουν προς αυτή τη κατεύθυνση µεγάλες 
προοπτικές επιχειρηµατικών συµπράξεων, µεταφοράς και ανάπτυξης τεχνολογίας, επενδύσεως στους 
τοµείς υψηλής τεχνολογίας και διεθνών συνεργασιών. Είµαστε αποφασισµένοι να στηρίξουµε την 
προσπάθεια, την οποία θα επιδείξετε εσείς σε συνεργασία. Άκουσα επίσης µε προσοχή την πρόταση 
για δηµιουργία ενός ελληνο-γερµανικού, εικάζω, κέντρου εµπορίου ή επιχειρηµατικού κέντρου εδώ στο 
Ντύσελντορφ. Από πλευράς δικιάς µας, είµαστε έτοιµοι να στηρίξουµε µια τέτοια προσπάθεια. Με το 
ίδιο πνεύµα εµείς στην Ελλάδα βλέπουµε και το θέµα της διεθνούς βιοµηχανικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας. Ας µη ξεχνάµε ότι Ελλάδα και Γερµανία είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ελλάδα και 
Γερµανία µπορούν να διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε σχέση µε τρίτες χώρες, όχι µόνο στα 
Βαλκάνια αλλά και διεθνώς.  
Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα βρίσκεται σε µια ιστορική στιγµή. Παραφράζοντας τα λόγια ενός µεγάλου 
πολιτικού ανδρός, λεω πως είναι καταδικασµένη να επιτύχει, να επιτύχει τη στρατηγική της βιώσιµης 
ανάπτυξης του 2010 και τη πραγµατική σύγκλιση µε τους άλλους εταίρους. Με τη δική σας 
συνεργασία, πιστεύω, να το κάνουµε λίγο πιο εύκολο. 
Ευχαριστώ. 
  
Codjambopoulo: 
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, σας ευχαριστούµε πάρα πολύ. Ειδικά το τελευταίο που είπατε για την ίδρυση 
Ελληνο-Γερµανικού Επιχειρηµατικού Κέντρου στη Γερµανία είναι κάτι, το οποίο οραµατιζόµαστε από 
χρόνια, και πιστεύουµε ότι εάν βοηθήσουν όλοι οι φορείς που βρίσκονται σήµερα εδώ µαζί µας, και 
είναι αυτοί οι σηµαντικότεροι φορείς της ελληνικής οικονοµίας αυτό είναι εφικτό. Εφόσον έχουµε 
µάλιστα και το λόγο το δικό σας, αυτό το σηµειώνουµε και θα επανέλθουµε σίγουρα και θα σας 
ήµασταν ευγνώµονες εάν βοηθούσατε σ΄ αυτή τη κατεύθυνση. 
Meine Damen und Herren, 
der festliche Teil ist damit zu Ende. Jetzt kommt die Mittagspause, und wir treffen uns wieder hier 
pünktlich um halb drei. Ich danke Ihnen sehr.  
  
[Applaus] 

       
 
FORUM 1 „INVEST IN GREECE“ 
Statement des Geschäftsführers der Deutsch-Griechischen Industrie- und Handelskammer 
Athen, Götz Funck 
        

• Deutschland war über Generationen hinweg immer mit Abstand Griechenlands  
• wichtigster Wirtschaftspartner.  
• Die guten bilateralen Beziehungen gründen sich primär auf drei Bereiche:  
• Handel, Investitionen und Zusammenarbeit in der Region.  



• Deutschland ist der wichtigste Absatzmarkt für griechische Produkte selbst nach 20 Jahren 
Mitgliedschaft Griechenlands in der Europäischen Union. Der bilaterale Handel erreicht 
inzwischen 11 Milliarden DM.  

• Auch wenn die deutschen Lieferungen nach Griechenland etwa doppelt so hoch liegen wie die 
griechischen Exporte nach Deutschland, so war die bilaterale Leistungsbilanz vielfach 
ausgeglichen bzw. wies einen wesentlichen Überschuss zugunsten Griechenlands aus. 
Maßgeblich hierfür sind die Transfers aus Deutschland Richtung Griechenland in anderen 
Sektoren, wie beispielsweise Tourismus, Überweisungen der in Deutschland tätigen Griechen 
oder deutsche Kapitalanlagen.  

• Obgleich in Griechenland seit mehreren Jahren keine offiziellen Zahlen über das 
ausländisches Kapitalengagement veröffentlicht worden sind, ist davon auszugehen, dass 
Deutschland mit seinem 140 bis 150 Firmenbeteiligungen in diesem Land der wichtigste 
ausländische Investor ist.  

• Deutsche Firmen dürften schätzungsweise 10.000 bis 12.000 Arbeitsplätze in Griechenland 
unterhalten.  

• Das deutsche Kapitalengagement hat inzwischen die 2 Milliarden DM-Grenze überschritten 
und liegt damit wesentlich höher als die deutschen Investitionen in der Türkei. Dies ist umso 
bemerkenswerter, wenn man berücksichtigt, dass der türkische Markt wesentlich größer und 
damit für deutsche Investitionen interessanter sein sollte.  

• Deutsche Unternehmen habe in Griechenland bedeutende Infrastrukturprojekte realisiert. Zu 
nennen sind in diesem Zusammenhang der neue Athener Flughafen, die Athener U-Bahn, der 
Bau von Straßentunneln in Nord - Griechenland sowie von Krankenhäusern, 
Energieversorgungsanlagen, Anlagen zur Lagerung und Verteilung von Flüssiggas und 
Vorhaben bei Programmen im Rahmen der Verteidigung. Diese  Aufzählung zeigt, dass 
deutsche Unternehmen in Zusammenarbeit mit griechischen Firmen in vielen Bereichen 
federführend sind.  

• Die Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer hat schon Mitte der neunziger Jahre 
begonnen, die bilaterale Kooperation zwischen Unternehmen aus Deutschland und 
Griechenland in der Region zu fördern.  

• Unternehmertreffen in Bulgarien und in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien 
(FYROM) haben zu einer positiven Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen geführt. Das 
Konzept ist relativ einfach und deshalb so überzeugend. Der griechische Vertreter kann dank 
seiner guten Kenntnis der Bedingungen in der Region die Interessen des deutschen 
Unternehmens auch in den umliegenden Märkten zum gegenseitigen Vorteil wahrnehmen.  

• Der Tourismus, ein wichtiger Sektor der griechischen Wirtschaft, trägt ebenfalls zur 
Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen bei. Besucher aus Deutschland und 
Großbritannien machen zusammen etwa 45 Prozent der ausländischen Touristen in 
Griechenland aus und sind damit zu einem wichtigen Faktor geworden.  

• Was könnte sich in den bilateralen Beziehungen noch positiver entwickeln?  
• Die griechischen Unternehmen sollten ihre Präsenz in dem für sie so  

wichtigen deutschen Markt für ihre Exporte deutlich verstärken und ihrer  
Investitionen erhöhen.  

• Die griechischen Unternehmen sollten ihre qualitativ hochwertigen Produkte nach 
Deutschland exportieren. In  den Jahren nach der Wende haben griechische Exporteure auf 
den für sie leichter zugänglichen osteuropäischen Märkten Fuß gefasst, was sehr zu 
begrüßen war. Leider ging es jedoch zu Lasten der Marktanteile in Deutschland, die nur sehr 
schwer zurückgewonnen werden können.  

• •         Die griechischen Unternehmen sind nach einer Phase der Konsolidierung erheblich 
gestärkt und modernisiert. Sie besitzen damit die Voraussetzungen, um auf dem sicherlich 
nicht einfachen deutschen Markt Anteile zu gewinnen. 

• Die deutsch-griechischen Beziehungen in einem Satz: die bilateralen Beziehungen blicken auf 
eine lange Tradition zurück, sind vielschichtig, solide, halten auch größeren Belastungen 
stand und bilden damit eine solide Basis für die Zukunft.  

  
Götz Funck, von Beruf Jurist, war nach seinem Staatsexamen bei verschiedenen 
Auslandshandelskammern tätig, u.a. bei der Europäischen Kommision, in Teheran, in Hongkong und 
mehrmals in Athen, wo er nun seit 1990 Hauptgeschäftsführer der Deutsch-Griechischen Industrie- 
und Handelskammer in Athen ist. 
  
  
FORUM 1 „INVEST IN GREECE“ 



 
Redebeitrag Nikolaos Schmidt 
MSD-Consult, Athen 

 
Investitions- und Absatzpotential in Griechenland 

für deutsche mittelständische Unternehmen 
  
Rahmenbedingungen für ausländische Investoren in Griechenland 
Nachteile: 
 • Wirtschaftsfaktoren (Stichworte: Marktgröße, introvertiertes Unternehmertum und 

Wirtschaftsleistung, unausgereifter Kapitalmarkt) 
• Ineffiziente Administration / Korruption (Stichworte: Bürokratische Hindernisse, Ineffizienz und 

Intransparenz der administrativen Abläufe, Bestechlichkeit)  
• Mangel an wirksamen (nicht-monetären) Anreizen für ausländische Investoren (Stichworte: 

Informationsbeschaffung, koordinierte Abwicklungsverfahren, unterstützende Maßnahmen) 
Vorteile: 
• Politisches und soziales Umfeld (Stichworte: Politische Stabilität, niedrige Kriminalitätsrate, 

kontinuierlicher Ausbau der Infrastrukturen) 
• Wachstumsmarkt (Stichworte: im EU-Vergleich überdurchschnittliches BIP-Wachstum, 

Investitionsschub durch Olympische Spiele, Ausbau der Infrastruktur, Expansion auf 
Nachbarmärkte und Privatisierungen) 

• Reformschub  in Bereichen der Verwaltung und der Wirtschaft (Stichworte: Steuerreform, 
Administrative Reformschritte, Öffnung von Teilmärkten) 

• Bis 2006 attraktive Finanzierungshilfen (Stichworte: Investitionsförderungsgesetz, 3. 
Rahmenstützungsprogramm) 

  
Welche Bereiche sind für ausländische Unternehmen attraktiv? 
Benennung von Teilbereichen der nachfolgenden Wirtschaftszweige, die ein interessantes 
Investitionspotential bieten, unter Berücksichtigung konkreter Rahmenbedingungen (z.B. 
Privatisierungen im Tourismus, Investitionsprogramme auf kommunaler Ebene u.a.) 
• Tourismus (Kur- und Heilquellen, Marinas, Ökotourismus) 
• Energie (regenerative Energiequellen, Erdgas) 
• Umwelt (Abfallwirtschaft) 
• Landwirtschaft (biologische Agrarerzeugnisse)    
• Dienstleistungen (Immobilienwirtschaft, Projektplanung) 
• Informationstechnologie   
• Aus- und Fortbildung 
  
Wie sollten ausländische Unternehmen in Griechenland vorgehen? 
• Alle Parameter im Zusammenhang mit der Realisierung des Investitionsprojekts im Vorfeld 

ausführlich prüfen und beurteilen (Durchführbarkeit des Projekts, Wettbewerbsbedingungen,  
Abschätzung des Zeit- und Kostenaufwands sowie des Investitionsrisikos) 

• Zuverlässige und effiziente Berater hinzuziehen  
• Möglichst eigenständige Präsenz aufbauen 
• Kooperationen mit lokalen Partnern eingehen (insbesondere bei öffentlichen  

Ausschreibungen) 
• Rechtliche Überprüfung und vertragliche Absicherung 
• Einbindung in Interessensgemeinschaften und Verbänden. Bei Problemen sich nicht scheuen, 

bei den Verwaltungsorganen und staatlichen Stellen zu intervenieren   
  
Was ist besonders zu beachten? 
• Steuerrechtliche Vorschriften 
• Administrative Hemmnisse 
• Voraussetzungen im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen 
• Anfangsinvestitionen, Investitionsrisiko  
• Wahl der Kooperationspartner 
• Vergleich und Überprüfung des Angebots an Beratungsdienstleistungen   
• Einstellung gegenüber landesspezifischen Eigenarten 
  
  



FORUM 1 „INVEST IN GREECE“ 
Redebeitrag Dr. Jörg Schill 
Berater der Präsidentin des ATHOC 2004, Frau G.Angelopoulou 
  

Die Olympischen Spiele 2004 in Athen 
  

1. Die Olympische Idee, sportliche Wettkämpfe zur Einstellung von Kriegen 
und damit zur Festigung von Frieden zu schaffen, wurde uns seit ihrem 
Beginn 776 B.C. in Olympia bis zu ihrer Einstellung in der Römerzeit als 
friedvolles Zusammenkommen der Menschen aller Schichten überliefert. Es bedurfte 1.600 
Jahre bis die ursprüngliche Idee von Pierre de Coubertin wieder aufgegriffen und 1896 
erstmals in Athen umgesetzt wurde . In unserer gespaltenen Welt ist sie heute 
bedeutungsvoller denn je.  

  
2. 2004 kommen die Spiele zurück nach Griechenland, zu ihrer Geburtsstätte, und nach Athen, 

der Stadt, die sie dann vor 108 Jahren neu belebt hat. Die Präsidentin des 
Organisationskomitees, Frau Gianna Angelopoulou-Daskalaki, gab diesem Mega-Event das 
Leitmotiv:  

„Unique Games on a human scale“. 
Damit soll die ursprüngliche Idee der Olympischen Spiele wieder erstehen, ein 
Zusammenspiel von Geschichte und Kulturen, ein Aufruf für Frieden, ein angestrebter 
Waffenstillstand auf der ganzen Welt; erstmals in ihrer Geschichte wird die Olympische 
Flamme alle 5 Kontinente durchqueren: 
Einen schöneren Rahmen kann es für die Olympischen Spiele 2004 in Griechenland nicht 
geben. 

  
3. Die Idee bedarf einer „Basis“:  

- -         10.500 Athleten für 37 Wettkampfarten werden erwartet, 
- -         weitere 8.000 Mannschafts- und technische Begleiter kommen hinzu, 
- -         die Medien werden mit ca. 21.000 Berichterstattern vertreten sein, 
- -         Staatsoberhäupter und sonstige Würdenträger, die Mitglieder des 

Internationalen und der Nationalen Olympischen Committees, die Internationalen 
Sportverbände, alle zusammen weitere 2.500. 

- -         35.000 Sponsoren und ihre Gäste werden erwartet, 
- -         die Anzahl der zu verkaufenden tickets wird auf 4,5 Mio geschätzt, 
- -         besonders wichtig ist die sogenannte workforce: das sind 150.000 Menschen 

aus allen Schichten und allen Alters, davon 60.000 ohne Entgelt, die direkt in der 
Organisation der Spiele mitarbeiten. 

  
4. Die Organisation dieser grössten Veranstaltung auf der Welt hat neben der ideellen Seite 

auch eine wirtschaftliche:  
  

Die Griechische Regierung wird ca. 4,4 Mrd. € investieren in  
- -         den Bau neuer und Erweiterung/Renovierung bestehender Sportstätten, 
- -         den Strassenbau, die Erweiterung der Metro, eine neue S und Strassenbahn, 
- -         die Modernisierung, auch Begrünung, von Gebäude und Plätzen 

  
5. Lohnt sich ein solcher Aufwand?  

Die Erfahrung anderer Länder mit Olympischen Spielen lehrt: Die Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung ist nicht immer positiv, häufiger verbleibt ein Kassendefizit, das aus der 
Staatskasse zu decken ist. 
  
Dem steht allerdings gegenüber: 
- -         durch die Attraktivität einer Olympiade kommen viele zusätzliche Touristen. Eigens 

für die Olympischen Spiele 2004 werden in Griechenland 1,5 Mio Besucher erwartet, die 
diesem heute und auch zukünftig wichtigen Einnahmesektor auch langfristig erhalten 
bleiben, 

- -         vorhanden, doch schwierig zu rechnen, sind die wirtschaftlichen Vorteile der 
getätigten Infrastrukturarbeiten in Stadt und Land, sichtbar vor allem in der Verbesserung 
des Verkehrssektors, 

- -         ein wichtiger emotionaler Aktivposten für die Einwohner ist das „neue Gesicht“ 
IHRER Olympia-Stadt, 



- -         ein zusätzliches Prestige für die Menschen und ihre Regierung ist, eine solche 
Grossveranstaltung vor Milliarden von Zuschauern in der ganzen Welt erfolgreich 
durchgeführt zu haben, 

- -         der Wirtschaftsstatistik direkt zu zuordnen sind die neu geschaffenen Arbeitsplätze: 
in Griechenland werden 65.000 neue Stellen entstehen, die auch nach den Spielen 
bleiben werden, also dauerhaft sind! 

  
Für Griechenland könnte somit auch die wirtschaftliche Rechnung erfolgreich aufgehen: 
Insgesamt werden die zusätzlichen Einnahmen in Griechenland bis 2010 durch die 
Olympischen Spiele 2004 auf 7-8 Mrd. € berechnet! 

  
Griechenland, vertreten durch seine Bevölkerung, seine Regierung, das Organisationskomitee, die 
vielen zehntausend Helfer, wird den Olympischen Spielen den „alten“ Geist neu zu vermitteln 
versuchen, dem Land ein „neues“ Vermächtnis hinterlassen, bis die Spiele wieder in ihre alte Heimat 
zurückkehren werden. 
  
  
3rd SYMPOSION OF GREEK ENTREPRENEURS IN EUROPE 
Statement des General Manager von InfOTE S.A., 
Dr. Ioannis Vassilaras 
  

InfOTE  und das Greek Business Network (GBN) 
  
es ist mir eine große Ehre vom Vorsitzenden der Deutsch Hellenischen 
Wirtschaftsvereinigung zu dieser wichtigen Tagung eingeladen worden zu 
sein. 
Die Einladung erfolgte auf Grund großer Bemühung die seitens InfOTE 
unternommen werden, um den Unternehmen der Auslandsgriechen und 
den Unternehmen die geschäftlich in  Griechenland und Zypern tätig sind, 
Serviceleistungen anzubieten. 
InfOTE ist eine neue Tochtergesellschaft von OTE, die sich mit der 
Präsentation und der Werbung von Unternehmen und Geschäftsleuten 
beschäftigt indem sie Unternehmenskataloge in gedruckter und virtueller Form herausgibt. 
Seit Juni 2002 existieren wir als Tochtergesellschaft die bisher die “Gelben Seiten “und den Führer der 
Tourismusbranche herausgab. InfOTE versucht ständig den Marktansprüchen gerecht zu werden, 
indem wir die vorhandenen Produkte verbessern und neue Produkte entwickeln, welche vom Markt 
verlangt werden. 
Von unseren neuen Produkten, die InfOTE 2002 auf den Markt gebracht hat, habe Ich die Ehre Ihnen 
zwei besondere vorzustellen, die beide auf unternehmerische Zusammenarbeit zugeschnitten sind. 
Es handelt sich einmal um die griechischen “Gelben Seiten“ für Unternehmer und Geschäftsleute, den 
so genannten „Business to Business“ Katalog den InfOTE 2002 auf den griechischen und den 
zyprischen Markt eingeführt hat. Dieser Katalog wendet sich an Unternehmer oder Angestellte die an 

„Business to Business“ interessiert sind. Es bietet den 
gelisteten Unternehmen die Möglichkeit ihre Produkte und 
Dienstleistungen anderen Firmen und Unternehmern 
anzubieten. Die Benutzer des Kataloges können so auf 
einfachem Weg Lieferanten, Kunden und Mitarbeiter in 
Griechenland und in Zypern finden.  
Die gedruckte Version dieses Kataloges wurde im 

September, mit einer Auflage von 230.000 Stück in Umlauf gegeben. Die Exemplare werden gezielt 
an die Unternehmenswelt vertrieben. Trotz des relatief kurzen Zeitraums von nur 3 Monaten ließen 
sich  wegen des großen Interesses von Seiten des Marktes 4.391 Interessenten  verzeichnen und 
präsentieren. Für die kommende Ausgabe im September 2003, rechen wir mit einer wesentlichen 
Steigerung der Anzahl der Verzeichneten. 
Der Zugriff auf dieses Verzeichnis ist auch durch das Internet möglich. Die Eintragungen sind sowohl 
auf griechischer als auch auf englischer Sprache. 
Das zweite Produkt das ich Ihnen vorstellen möchte ist das “Greek Business Network“ 
(www.greekbiz.com). Es handelt sich um einen Unternehmens- Treffpunkt von Griechen und 
Auslandsgriechen die geschäftlich in den verschiedensten Ländern der Welt tätig sein möchten. Somit  
wendet er sich an all diejenigen Unternehmer, die nicht nur in dem einen Land tätig sein möchten, 
sondern weltweit mit Hilfe von aktuellen und ergebnisreichen Informationen expandieren möchten. 
Das GBN ist als ein vernetzter “Club“ von Unternehmern und Arbeitnehmern zu bezeichnen, die 

http://www.greekbiz.com/


schnelle Information zum sofortigen Handeln wünschen. Dieser “Club“ ist der Ort  um 
unternehmerisches Wissen auf weltweitem Niveau weiterzugeben und bietet außerdem einen 
Beratungsservice und andere unterstützende Dienstleistungen an. Dieses Produkt erfüllt dann seinen 
Zweck, wenn durch seine Nutzung für das Clubmitglied wirtschaftliche Vorteile entstehen. 
Kunden und Nutzer 
Die Nutzer des GBN sind Firmen die Unternehmenspartner, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten sogar 
Arbeitnehmer im Netz suchen. 
Dazu gehören: 

• Unternehmen von Auslandsgriechen weltweit.  
• Ausländische Unternehmen bei denen sich Griechen in Führungspositionen befinden.  
• Griechische Unternehmen die  geschäftliche Verbindungen ins Ausland suchen.  
• Ausländische Unternehmen die Kontakte zu Griechenland suchen und im weiteren Sinne an 

weltweiten geschäftlichen Verbindungen interessiert sind.  
Was bietet das GBN 
Das GBN bietet  seinen Mitgliedern die Möglichkeit der Kommunikation, es hält die gesammelten 
Informationen bereit und bietet spezialisierte Serviceleistungen an, die zur Entwicklung und 
Verwirklichung internationaler geschäftlicher Zusammenarbeit beitragen. 
Da die Informationen auf dem Weltmarkt heute zutage ein  wichtiger Bestandteil  für die Planung und 
die Verwirklichung unternehmerischer Strategien ist, stellt die Katalogisierung jedes Unternehmens 
eine grundlegende nützliche Basis da. Des weiteren ermöglicht das GBN die Suche mit 
verschiedenen Kriterien. Außerdem werden Serviceleistungen angeboten wie zum Beispiel: Chat, 
Forum aber auch E Mail durch das GBN. 
Entwicklungsstadien des GBN 
Momentan befindet sich das GBN in einem Pilotstadium und bietet begrenzte Serviceleistungen und 
Informationen an. In dieser ersten Entwicklungsphase des GBN können Sie  unsere Web Seite 
kennen lernen www.greekbiz.com, und Sie können ihr Unternehmen kostenlos eintragen lassen (bis 
31.01.2003). Wir wären Ihnen dankbar wenn Sie uns in diesem Zeitraum Ihre Meinung zukommen 
ließen, wie Ihnen das GBN bei der Erfüllung Ihrer unternehmerischen Ziele behilflich sein kann.  
In der nächsten Phase werden wir die Serviceleistungen erweitern und würden uns freuen Sie als 
Abonnenten begrüßen zu dürfen. 
Weiterentwicklung des GBN 
Von unserer Seite aus fördern wir das GBN folgendermaßen:  

• Mit direktem Kontakt ( Road Show) in den wichtigsten Ländern.  
• Mit der Erschaffung eines Verkaufsnetzes, dem Anbieten von Serviceleistungen und 

Informationen, in jedem interessierten Land  
• In Zusammenarbeit mit Industrie und Handelskammer und den Wirtschaftsabteilungen von 

Botschaften und Konsulaten  
• Mit der Teilnahme an internationalen Messen  
• Mit der Zusammenarbeit mit Unternehmen von Auslandsgriechen die sich für die 

Weiterentwicklung des Produktes einsetzen.  
Produktförderung des GBN 
Werbe- Präsentationen des GBN in Griechenland und im Ausland (dies beinhaltet die Werbung für 
das GBN in gedruckten und virtuellen Produkten unseres Unternehmens wie zum Beispiel im 
Business to Business Katalog und bei  www.infote.gr.  

• Messen (z.B. Internationale Messe Thessaloniki)  
• Werbung auf Flugtickets  
• Zusammenarbeit mit Vereinigungen der Auslandsgriechen und den dortigen Medien.  
• Durch die Makedonische  und Athener Nachrichtenagentur.  

Schlussfolgerung 
Das GBN stellt ein nützliches Werkzeug für die griechischen Geschäftsleute und Arbeitnehmer dar, 
die sich  grenzüberschreitend berufliche und unternehmerische  Weiterentwickelungen wünschen. Es 
bietet Ihnen die notwendigen Informationen und die Möglichkeit der Vernetzung mit anderen 
Unternehmern und Arbeitnehmern. Die im Netz bereitgestellten Serviceleistungen (wie z.B. persönlich 
zugeschnittene Serviceleistungen übereinstimmend mit dem Kundenprofil) wird den Benutzern helfen 
und vereinfacht ihren täglichen geschäftlichen Alltag. So haben Sie Zugriff auf ein effektives 
wirtschaftliches Werkzeug. 
Zum Schluss möchte ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass sich in der Tagungsmappe die folgenden 
Prospekte befinden. 
Eine Broschüre des Firmenprofils des InfOTE 
Ein Informationsblatt über das Greek Business Network 
Eine Ausgabe des Unternehmenskatalogs der griechischen „Gelben Seiten“ als auch des 
„Business to Business“ Katalogs. 

http://www.greekbiz.com/
http://www.infote.gr/
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3rd SYMPOSION OF GREEK ENTREPRENEURS IN EUROPE 
Statement of the President of the 
Hellenic Property Federation and 
Secretary General of the International Union 
of Property Owners (UIPI), Stratos Paradias 
  
As President of Hellenic Property Federation, as well as Secretary General of 
the International Union of Property Owners, I am deeply honoured and very 
glad to be here today with all of you, to inform you about the status and 
prospectives of real estate property and market in Greece today.  
  
GENERAL OVERVIEW OF REAL ESTATE PROPERTY.  
In Greece today we have almost 11.000.000 permanent inhabitants and 3.000.000 households.  As far 
as property we are estimating to have more than 30.000.000 pieces of immovable property, out of 
which  5.000.000 are houses for permanent or summer residence for, and approximately 500.000 
shops, offices, warehouses and buildings for commercial, professional or industrial use, and the rest 
for agricultural or other uses. 80 % of the Greek households live in houses that they own, also 40% of 
commercial, professional or industrial buildings are used by their owners. 
Nevertheless, in Greece today there is a rather high demand for new houses all over the country, and 
a great number of new buildings for both professional and home use is being constructed, while the 
construction sector is enjoying one of it’s most lucrative periods ever.  
  
PROTECTION OF PROPERTY RIGHTS.  
The citizens’ rights to their property are well protected in our country by article 17 of Greek 
Constitution.  These rights are of course limited for the public interest mainly by both constitutional and 
ordinary legal rules, such as the law for expropriation for the public interest. In this case no occupation 
of the property is allowed before the previous payment of 60% of a compensation  equal to the market 
value of the expropriated property, as fixed by the Court, on which no tax is allowed to be imposed. 
Other restrictions in Greece today are those deriving from environmental reasons, for the preservation 
of old and historical buildings and restrictions to foreigners in the aquisition of real estate property in 
areas close to the borders of the country, including many of the Greek islands. According to new 
legislation, citizens of European Union countries can today purchase land in such areas, under special 
licence. 
Real Estate property transactions in Greece are done only throught notary public contracts, registered 

on a traditional owners’ name basis 
registration system. A new National 
Land Registration system, called 
ETHNIKO  KTIMATOLOGIO, based on 
modern land survey methods,  has 
started rolling step by step, to record all 
pieces of public and private land and 
buildings all over our country. Any of 
you who may own immovable property 



in Greece, you must be well informed on the deadlines of the registration procedure for the 
municipality where your property lies, in order to declare your property on time, otherwise, at the end 
of the procedure, the  undeclared property will finally be registered as belonging to the Greek State! 
  
HOUSE RENTALS 
In Greece there is no public housing sector, because all rented houses are privately owned. The 
dwelling house rent market for permanent residence, is finally free today, after long and hard struggle 
of our Federation at the period of the 80ies and early 90ies, and the cautious process of gradual 
deregulation of the old rentals. Permanent residence house rentals legislation guarantees to the 
tenant a minimum initial duration of 3 years, after which any part can freely terminate the contract.  
  
COMMERCIAL RENTALS 
The commercial rent market is free today in Greece, as far as the height and the future increases of 
the initial rent of all categories of real estate which is rented for commercial (or professional) purposes, 
with a minimum legal duration of 12 years. Our Federation managed to introduce a gradual 
deregulation process of all the old commercial rentals, ending thus a long decades period of 
commercial rentals protectionism status, which almost destroyed rented property. Today any rental  
that has lasted 12 years can be terminated by the owner by paying a compensation of 24 monthly 
rents, and any rental that has lasted for 16 years can be terminated without any compensation. 
In both sectors of dwelling houses, and commercial premises, rents are freely agreed, as well as their 
future increases. As a result of this, today in Greece there is sufficient offer of both categories of 
buildings  all over the country, and even a surplus in free office spaces. Due to this, during the recent 
years, rent market prices are increasing relatively to the price index. 
  
TAXATION ON REAL ESTATE PROPERTY IN GREECE 
Real estate property in Greece is taxed on both income and capital, but not on it’s value increase. 
Most of this taxation is imposed by the State, but there are also local authority rates. The Tax Value of 
real estate is calculated today for most immovable property in Greece, by a system of maps and basic 
prices, usualy raised every 2 years, which are in many cases substantially lower than the real market 

prices, except in the more expensive areas, as some 
Athens suburbs or some high demand  islands.  
* VAT has not been imposed yet on newly constructed 
buildings, but this is under discussion to be imposed 
soon. So Transfer Tax, at rates 9 -11% is still imposed 
on all real estate property aquisitions. 
* Annual Property Tax (Grundsteuer) has been 
reimposed since 1997 on all real estate property in 
Greece, with a tax exempt margin of almost half a 
million euros for a married couple or 250.000 € for one 
person. The tax rate is variable, with a lowest 0,3 % - 
and a maximum of 0,8 %. Hellenic Property Federation 

considers this tax as higly unreasonable and dangerous for the tax payers, because it does not take in 
consideration the real tax paying capability of each citizen, and it is fighting for it’s abolition.  
* The highest income tax rate is today reduced to 40% for natural persons and 35% for companies.  
  
OLYMPIC GAMES OF 2004 
Noone could speak about Greece today, without reffering to the great event of the Olympic Games of 
2004. Greece is working very hard, day by day, to prepare all the necessary infrastructure and works 
for the Olympic Games.  Many parts are already finished, as the new airport “Eleftherios Venizelos”, 
built by Hochtief, the new Metro, and most parts of very important public works,  but still a lot  has to 
be completed, like the great Athens ring road, called “Attiki odos”, the Olympic Village, the Press 
Village, railways, bridges, crossroads, communications and so many others. Meanwhile thousands of 
buildings, hotels, shops, offices are being renovated  everywhere, and a huge program of facelifting 
the old buildings of Athens will start early next year, subsidized by the Municipality of Athens and the 
Government. Greek and foreign construction companies work day and night against the clock, to have 
everything ready in time for the Games, and, believe me, everything will be ready in time! 
  
One of the difficult and still unresolved issues of the Olympic preparation, into which real estate 
property is involved, is the hospitality of the games visitors. The Organizing Committee has reserved 
every single decent hotel-room of Athens and the surrounding area or cruiser ship in Piraeus port, 
exclusively for the officials of the games, the so called “Olympic Family”. This means that for the non 
official visitors of the games, there is only one solution, to host this people in rented private houses of 
the city of Athens and the suburbs close to the Olympic games stadiums and sites. Hellenic Property 



Federation has very early proposed the only possible solution, to convince 50.000 private house 
owners of Athens and its suburbs, to rent their houses to the visitors for the days of the Games, on the 
single condition that these rents will be tax exempt. The Organizing Committee steadily supported this 
solution, and has started the procedure for appointing two agencies which will officially handle the 
hospitality problem in an organized way, but the government insists on imposing reduced income 
taxation on these rents. Our Federation is still trying to convince our  Government officials that the tax 
exemption is an absolute necessity for achieving a great number of houses available, at affordable 
prices, to host all the foreign visitors of 2004 Olympic Games. 
  
GREEK REAL ESTATE MARKET 
Investing in land and property is a long and profitable tradition for the Greeks, but also many 
foreigners who have discovered Greece are taking advantage of it, especially in the holiday and 
tourism sector. Real Estate Property prices in Greece, have today followed the international rise 
trends, while in some areas, related to the Olympic Games, the increase was even higher. Investing in 
real estate property in our country is undoubtedly a very safe investment, with a prospective of 
significant long term value increase, naturally as well you don’t buy already overpriced property. 
Practically and frankly speaking, noone has ever lost money by investing in the real estate market of 
Greece! 
  
PROPERTY IN EUROPEAN LEVEL. 
I will finish with just a few remarks concerning real estate property in the international level. As far as 
the market situation, real estate property values withstood bravely the very turbulent times of the 
global Stock Exchange crisis, and actually saved the international economy from total collapse. On the 
other hand, the legal and fiscal treatment of real estate property owners in Europe, according to the 
European Union treaties, is still left in the jurisdiction of each national government. This leads to a 
chaos, and in some countries, to excessive taxation or unreasonable restrictions in rentals or building 
or other property rights.  Strong national property owners organizations like the “Haus Und Grund 
Deutchland”, as well as many smaller ones from almost all over Europe, are struggling in each country 
and at European level throught our International Property Union, known as UIPI,  to convince all 
governments and politicians that only reasonable taxation as well as free function of rental market, can 
guarantee the long term interests of all involved parties: owners, tenants and states.  
  
Dear audience, this was just a short presentation of the status and prospectives of real estate property 
and market in Greece today. Thank you for your invitation to this very interesting event, and for your 
attention. I will be at your disposal for any further questions.   
  
Γ΄ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Εισήγηση του Αντιπροέδρου του  
Βελγο-Ελληνικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, κ. Κωνσταντίνου Κίζα 
  
«Το Βέλγο-Ελληνικό Εµπορικό Επιµελητήριο είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που 
αποτελείται από επαγγελµατίες, πρόθυµο να βοηθεί αφελοκερδός τα µέλη του σ΄όλες τις διαδικασίες 
που χρειάζονται στην ανάπτυξη των εµπορικών υποθέσεων στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα. 
Προµηθεύει δε σε κάθε ενδιαφερόµενο τα ονόµατα των ατόµων ή των επίσηµων φορέων αρµόδιων 
για την εφασφάλιση µίας επιτυχηµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για παράδειγµα παραθέτουµε 
µια λίστα θεµάτων που αφορούν το εµπόριο: 
- Εµπορικό µητρώο,   - ∆ιαδικασίες ιντραστατ (στατιστικό νούµερο), 
- Απόκτηση ΦΠΑ,   - Οικολογικός φόρος (φοστ+), 
- Φορολογική παράσταση,  - Ασφάλεια προϊόντων, 
- Αγκρεγκασιόν προϊόντων,  - Μέθωδοι πληρωµών, 
- Τελωνειακοί φόροι, 
- Προβλήµατα µεταφορών:διανοµής, λογιστικής 
  
Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 
Πρόεδρος :  Guy Peereboom 
Αντιπρόεδροι:  Konstantinos Kizas, Apollos Sacaroglou 
Γενικός Γραµµατέας: Kostas Keskinidis 
Ταµίας:   Marc-Antoine Vidalis 
Μέλη:   Vasilios Akritidis, Constantin Kalambokis, 

Nikolaos Korogiannakis, Georgios Markatatos, 
Voula Pahatouridis, Jean-Claude Rose, Jean-Jacques Schlirf, Ioanna 
Sotirakou, Phil Theodoroudis 



  
Το Βέλγο-ελληνικό Εµπορικό Επιµελητήριο ιδρύθηκε το 1964 από µια οµάδα ελλήνων εµπόρων του 
Βελγίου. Εκτότε, προσπαθεί µε διάφορους τρόπους να βοηθήσει στη διεξαγωγή εµπορικών 
συναλλαγών µεταξύ Βελγίου και Ελλάδος και την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην αγορά 
του Βελγίου. 
Το τηλέφωνό µας είναι: +32.(0)2.648.34.86 
Η διεύθυνση του επιµελητηρίου είναι: Αvenue Louise 430, Β -1050 Bruxelles.»  
  

FORUM 2 „AUSBILDUNG, EXISTENZGRÜNDUNG, 
FINANZIERUNG“ 
Redebeitrag des Vorsitzenden des Verbandes Kroatischer Hoteliers und 
Gastronomen in NRW, Jerko Cutura 
  
Situation:  Mit 226.000 Betrieben und einem Jahresumsatz von über 100 M
DM gehört die Gastronomie zu den umsatzstarken Branchen in Deutschlan
ganz besonders gilt das für Nordrhein-Westfalen. 
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46.000 Unternehmen im Gastgewerbe NRW erwirtschaften ein Viertel des 
bundesdeutschen Umsatzes. Etwa 35% - also rund 15.000 – dieser Betriebe in 
Inhabern ausländischer Herkunft geführt (1). Nach Einschätzung des Verbandes 

der kroatischen Hoteliers und Gastronomen in NRW e.V. liegt der Anteil der Gastronomen kroatischer 
Herkunft in NRW bei rund 1.000 Betrieben. 400 dieser Betriebe sind im Verband organisiert. 
  
D
Besonders gravierend sind davon die Gastronomen ausländischer Herkunft in Deutschland betroffen. 
Sie arbeiten mit internationaler Küche überwiegend im Bereich der kleinen und mittleren Gastronomie. 
Auf der anderen Seite wird in diesen Betrieben weniger als 1% ausgebildet. Lange Zeit hat die 
Branche überwiegend aus den jeweiligen Heimatländern Fachkräfte holen können. Aufgrund der 
Arbeitslosigkeit in Deutschland ist das seit einigen Jahren durch Verwaltungsverordnung deutlich 
eingeschränkt worden, daher besteht um so mehr Handlungsdruck. 
Eine Lösung zu finden, die den Fachkräftemangel dauerhaft un
insbesondere den Gastronomen kroatischer Herkunft ein großes Anliegen. Seit rund drei Jahren 
bemüht sich der Verband der Kroatischen Hoteliers und Gastronomen intensiv um Lösungswege (2). 
Ausbildung im eigenen Betrieb steht dabei im Zentrum der Aktivitäten. Ausbildung kann das Problem 
zwar nicht kurzfristig lösen, der Fachverband hat aber erkannt, dass hier ein dauerhafter Ausweg liegt, 
der zudem viele weitere Vorteile bringt. Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer zu Köln 
und der Koordinierungsstelle KAUSA konnten einige Erfolge erzielt werden. Insgesamt sind bis jetzt 
30 Unternehmen mit kroatischen Inhabern zu Ausbildungsbetrieben geworden und bieten Platz für 45 
Auszubildende. 
Allerdings konnte
werden.   
Der Grund: Jugendliche sind für die Berufe in der 
Gastronomie oft schwer zu begeistern und haben 
Vorurteile gegenüber der Arbeit in kleineren und 
mittelständischen Unternehmen der Branche. Hierfür ist ein 
genereller Informationsmangel über die 
Ausbildungsmöglichkeiten in Betrieben von Inhabern 
ausländischer Herkunft verantwortlich. Außerdem ist in der 
Branche die allgemeine Tendenz zur Ausbildung in 
größeren und Großbetrieben vorhanden (Imagefrage etc.). 
Im Bereich der Ausbildung in den Betrieben ethnischer 
Gruppen könnten Organisation und Begleitung von Austausch
Attraktivitätssteigerung der Ausbildung in diesen Betrieben, aber auch in der Branche insgesamt 
(Mitnahmeeffekt!) beitragen. Dabei ist sowohl an einen Aufenthalt der Auszubildenden in z.B. 
Kroatien, als auch an einen Aufenthalt von kroatischen Ausbildern in den Betrieben in Deutschland 
gedacht. 

programmen mit den Heimatländern zur 

Die geringe Ausbildungsbeteiligung der Gastronomen liegt zudem in dem Mangel an Informationen 
über das deutsche Ausbildungssystem. Die Aktivitäten in Köln haben jedoch gezeigt, dass die 
Unternehmer offen sind für die Nachwuchsförderung und dass hier noch ein großes Potenzial an 
Ausbildungsplätzen liegt. So schätzt der Verband, dass rund 300 Ausbildungsplätze allein in den 
Gastronomiebetrieben mit Inhabern kroatischer Herkunft eingerichtet werden können. 
Die Unternehmer selbst können das Problem der Gewinnung von Auszubildenden nicht aus eigener 
Kraft lösen. Insbesondere dann, wenn die Ausbildungsvoraussetzungen erfüllt sind, muss das Projekt 



in Hinblick  auf die Jugendlichen, Schulen und weiteren vorgeschalteten Maßnahmen Informations- 
und Motivationsarbeit leisten. Das Projekt sollte eine Verbindungsrolle zwischen Unternehmen, 
Unternehmern, ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen und beteiligten Institutionen 
sowohl in der BRD wie in den Heimatländern bilden. Damit ist auch die Rolle einer umfassenden 
Informations- und Orientierungsstelle gemeint. 
  
Projektfelder: 

A. Ausbildungsplätze in den Unternehmen gewinnen  
1. Information und Motivation  
Durch Informationsarbeit werden kroatische Gastronomen und Hoteliers für die 
Ausbildung in eigenen Betrieben gewonnen. Dabei geht es auch um die Bedarfserfassung 
und die Erstellung von bildungsrelevanten Materialien in der Muttersprache. 
Maßnahmen: - Veranstaltungen 

- Bertriebsbesuche 
- Erstellung von Informationalien in kroatischer Sprache 

2. Kontaktarbeit  
Das Projekt wird die Koordinierung mit allen für die Ausbildung wichtigen Stellen 
gewährleisten. Dazu wird es mit den Industrie- und Handelskammern, den Arbeitsämtern, 
den Berufsverbänden und weiteren Stellen Kontakt knüpfen und mit diesen Institutionen 
zusammenarbeiten. Das Projekt wird die Kontakte der Unternehmer zu diesen 
Institutionen unterstützen, damit die Vorarbeit auf dem Weg zur Ausbildung stattfinden 
kann. 
3. Erwerb der Ausbildungsfähigkeit und Ausbildungsqualifikation  
Das Projekt wird den Besuch der Ausbilderkurse initiieren und die Vorbereitung auf die 
Ausbilderprüfung unterstützen. Dazu gehört auch die Einrichtung spezifischer Seminare 
für kroatische Teilnehmer in Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen und die 
Sicherung fördernder Begleithilfen (z.B. Kursgebührenübernahme durch die Institutionen 
als attraktivitätssteigernde und integrative Maßnahme). 
4. Verbundausbildung  
Das Projekt wird sich für die Erschließung, Vermittlung und Durchführung von 
Verbundausbildung mit Partnerunternehmen oder Bildungsträgern einsetzen. 

B. Auszubildende finden und Ausbildung betreuen  
Auf Grund der bisherigen Erfahrung muss die Einrichtung von neuen Ausbildungsplätzen 
eng verknüpft sein mit der intensiven Unterstützung bei der Suche nach Auszubildenden. 
Grundsätzlich muss hier die Zusammenarbeit mit der Arbeitsverwaltung weiterentwickelt 
und verbessert werden, die in erster Linie bei der Suche nach Auszubildenden helfen 
kann. Das Projekt bietet den Unternehmen mit kroatischen Inhabern eine umfassende 
Hilfe und dauerhaft eine erste Anlaufstelle in allen Ausbildungsfragen. 

  
Dabei wird sich das Projekt verschiedener Instrumente bedienen: 

1. Veranstaltungen in Schulen, gemeinsam mit Unternehmen.  
2. Organisation von Schülerpraktika bei den Betrieben. Wichtig ist es, jungen Menschen eine 

gute Grundlage für die Entscheidung ihres zukünftigen Berufes anzubieten. Dazu gehören 
nicht nur Praktika sondern auch die Vorbereitung der Unternehmer auf die richtige Mitwirkung 
in der praktischen Partnerschaft mit möglichen Azubis.  

Zusammenarbeit mit Elternvereinen, religiösen Vereinen und sonstigen Organisationen, die guten 
Zugang zu Jugendlichen und Eltern haben bzw. einen Teil des sozialen Umfeldes insbesondere bei 
den ethnischen Gruppen darstellen. Dabei wird man insbesondere den Kontakt zu den türkischen 
Organisationen suchen, da in mehreren kroatischen Betrieben sehr gute Erfahrungen mit türkischen 
Jugendlichen vorliegen. Es hat sich gezeigt, dass türkische Institutionen zur Zusammenarbeit bereit 
bzw. an solcher interessiert sind. Damit trägt das Projekt zur Attraktivitätssteigerung der Berufe in 
dieser Branche und auch zur Integration von Migranten bei. 
  

  
MΗΝΥΜΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΗΓΚΑΝ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 
  
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2002 
  
Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω, εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυµπιακών 
Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, θερµό χαιρετισµό στους συνέδρους του Γερµανο-Ελληνικού 



Οικονοµικού Συνδέσµου – «Ηµέρες Γερµανο-Ελληνική Επιχειρηµατικής Συνεργασίας», και του Γ’ 
Συµποσίου Οµογενών Επιχειρηµατιών στην Ευρώπη. 
Το 2004, η Ελλάδα και η Αθήνα θα βρεθεί στο κέντρο του κόσµου. Οι Ολυµπιακοί Αγώνες της Αθήνας 
θα είναι Μοναδικοί Αγώνες µε Ανθρώπινο Μέτρο. Θα είναι οι Αγώνες των ανθρώπων που 
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σαν κληρονόµους του πολιτισµού που δηµιούργησε το Ολυµπιακό 
πνεύµα της ευγενούς άµιλλας και της συναδέλφωσης µεταξύ των λαών. 
Στο µεγάλο αυτό αθλητικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γεγονός, ο Παγκόσµιος Ελληνισµός καλείται να 
συµµετάσχει, να συµπράξει στο όραµα της επιτυχίας. 
Χρειαζόµαστε όλους εσάς για να αντιµετωπίσουµε µαζί τη µεγαλύτερη ειρηνική πρόκληση: να 
αγωνιστούµε για τα ιδανικά και τις αξίες του Ολυµπιακού πνεύµατος, που ανέδειξε η Ελλάδα και πού 
τώρα ανήκουν στην ανθρωπότητα. 
Σαν Έλληνες, λοιπόν, όπου γης, µπορούµε να δείξουµε ότι δεν είµαστε µόνο οι κληρονόµοι µιας 
κλασικής αρχαιότητας, αλλά και οι φορείς των οικουµενικών αξιών, του µέτρου, της δηµιουργίας, της 
ανεκτικότητας και της φιλοξενίας σε µια σύγχρονη Ελλάδα, σε µια σύγχρονη Αθήνα.   
Ο παγκόσµιος Ελληνισµός, η Οµογένεια, είναι µια αστείρευτη δύναµη της Ελλάδας έξω από τα στενά 
γεωγραφικά σύνορα της χώρας, και πρέπει να έχει σε αυτή τη διοργάνωση ένα δυνατό παρόν, να έχει 
τη θέση που του αξίζει.  
Σας καλούµε λοιπόν, µέσα από πρωτοβουλίες σας, και µέσα από τα δίκτυα που ο καθένας σας 
εκπροσωπεί, να µεταφέρετε το µήνυµα του Ολυµπισµού και του Εθελοντισµού σε κάθε ελληνική γωνιά 
της Ευρώπης, και µε τη δική µας συµπαράσταση.   
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία στο έργο σας.   
Σας περιµένουµε όλους στην Αθήνα το 2004. 
  
WEITERE GRUSSWORTE WURDEN GESANDT VON: 
  

International Association of Greek Businessmen, Mariupol, Ukraine 
  Dutch-Hellenic Business Association, Rotterdam 
  Chamber of Small and Medium Sized Enterprises of Athens 
  Chamber of Commerce & Industry of Drama 
  French-Hellenic Business Association, c/o P.Marceau, Paris 
  Hellenic Chamber of Commerce, Cairo/Egypt 
  Hellenic-Australian Chamber of Commerce & Industry, Perth 
 
PRESSEMITTEILUNG DER DHW 
November 2002 
  

Vesper und Erwin loben Rolle der DHW bei der Förderung der deutsch-griechischen 
Wirtschaftsbeziehungen 

Deutsch-Griechischer Wirtschaftskongress in Düsseldorf präsentiert Griechenlands ökonomische 
Erfolge und seine wirtschaftliche Führungsrolle in Südosteuropa 

  
Düsseldorf, November 2002. Mit der Jahreshauptversammlung der Deutsch-Hellenischen 
Wirtschaftsvereinigung (DHW) endete ihr 3. bundesweiter Kongress, der dieses Jahr in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf stattgefunden hat. Der Erfolg des Kongresses war groß und groß war 
auch die Freude des Präsidiums, denn es wurde erreicht, der deutschen Öffentlichkeit ein neues Bild 
der griechischen Wirtschaft vorzustellen. Einer Wirtschaft, die sich im Rahmen des EUROlandes voll 
an die europäischen Gegebenheiten angepasst hat, die ein überdurchschnittliches 
Wirtschaftswachstum in der EU aufweist und die nunmehr einen festen Platz im internationalen 
Wettbewerb hat. Griechenland weist die letzten fünf Jahre nicht nur eine    Zunahme der 
Industrieproduktion auf sondern auch eine Steigerung der Investitionen. So haben über 3.500 
griechische Unternehmen in den Nachbarländern, in der EU, in Nordamerika und in Südostasien 
investiert. Schließlich hat Griechenland die Chancen des Dritten Gemeinschaftlichen Förderkonzeptes 
der EU erkannt und baut aufgrund dessen die erforderlichen Voraussetzungen auf damit es für 
ausländische Investoren wettbewerbsfähiger, anziehender und überzeugender wird. 
  
Von allen Seiten wurden das gute Klima und die hervorragende Atmosphäre der Zusammenarbeit, 
des Optimismus, der Sympathie und der Freundschaft festgestellt und gelobt. Der Präsident der 
Zentralvereinigung der Griechischen Kammern, Georgios Kassimatis, der an der Spitze einer 
fünfköpfigen Kammer-Delegation (Piräus, Thessaloniki, Viotia, Pieria und Drama) angereist war, 
kündigte einen baldigen offiziellen Besuch in Deutschland an, um die Zusammenarbeit mit der DHW 
festzuschreiben und zu institutionalisieren. 
  



Zentrales Thema der Veranstaltung, an der insgesamt ca. 300 Unternehmer, Akademiker, Politiker , 
Diplomaten und Journalisten aus Deutschland und Griechenland teilnahmen, waren die deutsch-
griechischen Wirtschaftsbeziehungen im Euroland. Im Rahmen des Kongresses fand auch das 3. 
Symposion Griechischer Unternehmer in Europa mit Vertretern aus vielen europäischen Ländern 
(Belgien, Ungarn, Holland, Österreich, Ukraine, etc.) statt. Der Präsident der Republik Griechenland, 
Kostis Stefanopoulos, der Metropolit von Deutschland und Exarch von Zentraleuropa S.E. 
Avgoustinos, der griechische Außenminister, Georgios Papandreou, der Staatssekretär im 
Außenministerium, Jannis Mangriotis, und der Generalskeretär für die Auslandsgriechen, Dimitrios 
Dollis, hatten Grußworte gesandt.  
  
Der Kongress stand dieses Jahr unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters der Stadt 
Düsseldorf, Joachim Erwin, der die Sommerolympiade 2012 in die Region Rhein/Ruhr holen möchte 
und mit sehr emotionalen und herzlichen Worten die Teilnehmer begrüßte, sowie des 
Generalsekretärs für die Auslandsgriechen. Grußworte richteten an den Kongress ebenfalls der 
Botschafter Griechenlands in Berlin, Dimitris Kypraios, und der Präsident des Bundesverbandes 
Mittelständische Wirtschaft (BVMW), Mario Ohoven, der auch gleichzeitig Präsident der Europäischen 
Vereinigung der Verbände Kleiner und Mittlerer Unternehmen ist. 
  
Offizielle Ansprachen hielten der amtierende Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Dr. Michael 
Vesper, und der Staatssekretär im Entwicklungsministerium Griechenlands, Andreas Mitsis. Er vertrat 
Minister Tsochatzopoulos, der im allerletzten Moment absagte und damit fast einen politischen Eklat 
herbeigeführt hätte, wenn nicht aufgrund einer Initiative der DHW das Büro vom Ministerpräsident 
Simitis interveniert hätte. Denn mit Dr. Michael Vesper sprach auf den Kongress nicht nur der höchste 
Repräsentant des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, sondern auch des Bundeslandes, in das der 
größte Teil der Griechen in Deutschland lebt. „112.000 Griechen leben, arbeiten und sind 
wirtschaftlich tätig in NRW“, betonte DHW-Vorstandssprecher Phedon Codjambopoulo. „Damit leben 
hier mehr Griechen als in 21 Präfekturen Griechenlands und mehr als in drei griechischen Präfekturen 
zusammen. Dr. Vesper hat mit seiner Anwesenheit die Griechen allgemein und die griechischen 
Unternehmer in NRW im Besonderen geehrt. Das gleiche gilt auch für den Düsseldorfer OB Joachim 
Erwin.“  
  
Auf dem Panel der Auftaktveranstaltung nahmen der Präsident der Athener Börse, Panagiotis 
Alexakis, der Präsident des Verbandes der Griechischen Industrien, Odysseas Kyriakopoulos, der 
Präsident der Zentralvereinigung Griechischer Kammern, Georgios Kassimatis, der Präsident des 
ELKE, Efstratios Papademetriou, der Bundestagsabgeordnete Thomas Rachel als Vertreter des 
Bundesverbandes Deutscher Industrien und Götz Funck, der Hauptgeschäftsführer der DG-IHK in 
Athen, teil. Die Moderation hatte Jorgos Chatzimarkakis, Generalsekretär der FDP Saar und DHW-
Gründungsmitglied. 
  
Neben dem 3. Symposion Griechischer Unternehmer in Europa, das mit einem Grußwort des 
Abgeordneten Dimitrios Alabanos namens des Präsidenten des Griechischen Parlamentes begann, 
gab es dieses Jahr zwei weitere Foren: das Forum „Invest in Greece“ und das Forum „Ausbildung, 
Existenzgründung, Finanzierung“. Im Forum „Invest in Greece“ informierten und berieten mit Tipps für 
die Praxis u.a. Nikolaos Schmidt von MSD-Consult (Athen), Dr. Yannis Paraschis, stv. CEO des 
Athener Flughafens, Dr. Jörg Schill, Berater der Präsidentin von ATHOC 2004, Efthimios Mouratidis 
von ELKE und Alexander Nassuphis, Vice President von Dresdner, Kleinwort, Wasserstein (London). 
  
Im Forum „Ausbildung, Existenzgründung, Finanzierung“ waren Experten anwesend, die auf Fragen 
aus diesen Bereichen exakte und praktische Antworten geben konnten, wie z.B. Norbert Kätelhut von 
der Deutschen Ausgleichsbank, Panagiotis Dimitriadis von der run-Initiative der Hochschule 
Niederrhein und Katharina Kanschat vom Projekt KAUSA des DIHK.  
  
Von besonderem Interesse war das Referat von Frau Prof. Dietzel-Papakyriakou, 
Soziologieprofessorin an der Univ. Essen, auf dem Symposion Griechischer Unternehmer in Europa. 
Frau Dietzel-Papakyriakou, die als stv. Vorsitzende der Expertenkommission für die Erstellung des 6. 
Familienberichts der Bundesregierung, ein großes Wissen über Migranten hat, analysierte anhand von 
Daten des Mikrozensus die Rolle der Griechin „von der Migrantin zur erfolgreichen Unternehmerin“. 
2,7% der Griechinnen in Deutschland führen ein eigenes Unternehmen im Gegensatz zu 0,8% der 
deutschen Frauen, so z.B. eine ihrer markantesten Feststellungen, die in Bälde veröffentlicht werden 
sollen. Darüber hinaus waren auf dem Podium der Präsident der Griechischen Vereinigung der Haus- 
und Grundbesitzer (POMIDA), Stratos Paradias, und der Managing Director von InfOTE, Dr. Vasilaras, 
der die griechischen Unternehmer weltweit für das „GBN=Greek Businnes Network“, einer 



vielversprechenden internationalen Werbe- und Kommunikationsplattform des InfOTE, gewinnen 
möchte. 
  
Die Bedeutung des Kongresses und die der Auslandsgriechen für das erfolgreiche Anwerben von 
mehr Investitionen, Unternehmenskooperationen oder „joint-ventures“ in Griechenland hob der 
Präsident des Verbandes Griechischer Industrien, Odysseas Kyriakopoulos, hervor. „Ich bin fest 
davon überzeugt, dass dieser Kongress eine sehr wichtige Rolle für die richtige und zuverlässige 
Information sowohl der griechischen Unternehmer als auch der deutschen Investoren spielt. Alle 
müssen über die Entwicklungsperspektiven Griechenlands gründlich informiert werden, aber auch 
über die Möglichkeiten der unternehmerischen Aktivität in den Nachbarländern Griechenlands hören 
und erfahren.“ 
  
Erfreulich ist, dass anlässlich des Kongresses die Gäste aus Griechenland zum wiederholtem Male 
miterleben konnten, welchen Wandel das Griechentum Deutschlands in den letzten Jahren 
durchgemacht hat. Wir haben nunmehr mit einem Griechentum zu tun, das gesellschaftlich und 
wirtschaftlich sehr aktiv ist, das vollständig integriert ist und das eine große Zahl von erfolgreichen 
Unternehmern zwischen 35 und 50 Jahren zu verzeichnen hat.  
  
Beim Gala-Dinner des DHW-Präsidiums zu Ehren der Gäste aus dem In- und Ausland nahmen außer 
den vielen Referenten u.a. teil, der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, die Vizepräsidenten des 
nordrhein-westfälischen Landtages Heinz Hardt und Jens Söffing, der Präsident der 
Handwerkskammer von Düsseldorf, Prof. W. Schulhoff, die Vorsitzende der Deutsch-Griechischen 
Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag, Dr. Sigrid Skarpelis-Sperk, der Botschafter 
Griechenlands in Berlin, Dimitrios Kypraios, der Gesandte für Wirtschafts- und 
Handelsangelegenheiten der Botschaft, Dr. Theodoros Karavias, Prof. D. Tsichritzis vom Vorstand der 
Fraunhofer Gesellschaft u.v.a.m. Während des Abends wurde Dr. Th. Karavias, der Ende des Jahres 
nach Griechenland zurückgeht als Präsident des DHW-Ehrensenats feierlich verabschiedet. Präsident 
Bourlos-May dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für die Intensivierung und Förderung der 
Deutsch-Griechischen Wirtschaftsbeziehungen und seine Unterstützung für die DHW und übergab 
ihm ein Andenken. Gleichzeitig wurde Georgios Kassimatis, Präsident der Zentralvereinigung der 
griechischen IHKs zum Mitglied des DHW-Ehrensenats ernannt. Ihm wurden Urkunde und 
Ehrenabzeichen feierlich übergeben.  
  
Sponsoren des Kongresses waren: Hellenic Center for Investment (ELKE), Athens International 
Airport S.A., InfOTE, EOT, Silver & Baryte S.A., TUI, Greek Wine Cellars D.Kourtakis S.A., Deutsche 
Ausgleichsbank, Aegean Cronus Airlines, Icelandair, EXIM GmbH, Vassiliou Eurobusiness, Vivell-
Margonis Kommunikation, multi-RAK und WMS-Mailing. 
Medienpartner waren: ERT, Macedonian Press Agency, Athener Zeitung, Ikonomiki & Viomichaniki 
Epitheorisi und Business File. 
  
ΒΑΥΑΡΙΚΟΣ  ΡΑ∆ΙΟΣΤΑΘΜΟΣ 
Ελληνικό Πρόγραµµα  
  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΧΑΑ), 

κ. Παναγιώτη Αλεξάκη 
  
Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας, είναι η εκποµπή ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, το ραδιοφωνικό περιοδικό της 
Τετάρτης, µε δύο οικονοµικά θέµατα σήµερα: µια συνέντευξη µε τον Πρόεδρο του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Παναγιώτη Αλεξάκη και µε ανταπόκριση από την Αθήνα για τις 
αυξήσεις των τιµών και τις πληθωριστικές πιέσεις. Στο µικρόφωνο η Ελένη Ιλιάδου. 
  
Οι εγκλωβισµένοι έχουν σχεδόν ξεχαστεί, δε παύουν, όµως, να υπάρχουν, να αναπολούν µε οδύνη 
παλιές στιγµές αίγλης της Σοφοκλέους και να περιµένουν την ανάκαµψή της για να καλύψουν 
τουλάχιστον ένα µέρος από τις απώλειες τους. Εις µάτην, κατά πάσα πιθανότητα, διακυµάνσεις και 
εκτινάξεις ανάλογες µε εκείνες του ΄99 που πολλοί έβλεπαν το δείκτη να ακουµπάει και τις 7.000 
µονάδες, δε πρόκειται, όπως δείχνουν τα πράγµατα, να υπάρξουν. Η Σοφοκλέους συγκαταλέγεται, 
πλέον, στις ώριµες αγορές, ακολουθεί τη πορεία τους και επηρεάζεται από τη κρίση της τελευταίας 
χρονιάς, µολονότι η ελληνική οικονοµία πάει πολύ καλύτερα από ότι πολλών χωρών της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης. Αυτό, από την άλλη πλευρά, κάνει αισιόδοξο για την µελλοντική πορεία της Σοφοκλέους τον 
Πρόεδρο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών Παναγιώτη Αλεξάκη στη συνέντευξη που έδωσε στο 
Γιώργο Παππά. 



  
Γιώργος Παππάς: Κύριε Αλεξάκη, µέχρι τώρα ξέραµε τις φούσκες, έτσι όπως τις ξέρουµε τις 
φούσκες. Εσχάτως µπήκε στο λεξιλόγιο µας σε σχέση µε το χρηµατιστήριο και η αρνητική φούσκα. Τι 
γίνεται, ακριβώς; 
  
Παναγιώτης Αλεξάκης: Νοµίζω, ότι επινοείτε τη συµπεριφορά των επενδυτών ως προς την προς τα 
κάτω πορεία του χρηµατιστηρίου.... 
  
Γ.Π.: Εννοώ αυτό που ειπώθηκε από υψηλά κυβερνητικά χείλη, ότι υπάρχει µια αρνητική φούσκα αυτή 
τη στιγµή που βαρύνει το χρηµατιστήριο. 
  
Π.Α.: Νοµίζω, ότι αυτό που συµβαίνει είναι ότι υπάρχει πραγµατικά ένα όχι ενθαρρυντικό επενδυτικό 
αίσθηµα µεταξύ των επενδυτών, οι οποίοι συµπεριφέρονται µε την έννοια ότι ίσως προσδοκούν 
κάποιοι απ΄ αυτούς αποδόσεις µε τη πτώση των τιµών παρά µε την άνοδο. Βεβαίως, σωστά 
σηµειώθηκε αυτό, και αυτό που έχει σηµασία, διότι µια κερδοσκοπική κίνηση, είτε προς τα πάνω, είτε 
προς τα κάτω, υπάρχει, δε µπορείς να τη σταµατήσεις. Το θέµα είναι αν αυτές οι κινήσεις γίνονται 
νόµιµα ή παράνοµα, είναι εκτός των ορίων που κάποιος θα περίµενε. Και ακριβώς στο σηµείο αυτό, 
είναι που εµείς ελέγχουµε, και, όχι εµείς ακριβώς, αλλά η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, για τα φαινόµενα 
όχι επιθυµητών συµπεριφορών. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σηµειώσω είναι κάτι πολύ πιο γενικό και 
πολύ πιο ουσιώδες, και αυτό είναι ότι και το ελληνικό χρηµατιστήριο επηρεάζεται από τις εξελίξεις, οι 
οποίες συµβαίνουν διεθνώς και αναφέροµαι εδώ και στην οικονοµική ύφεση που παρατηρείται 
διεθνώς αλλά και στα άλλα µη οικονοµικά γεγονότα όπως και στα θέµατα αξιοπιστίας που προέκυψαν 
µε αρκετές επιχειρήσεις, µεγάλες, στο εξωτερικό. Αυτό, λοιπόν, δηµιουργεί ένα αίσθηµα όχι 
συµµετοχής των µακροπρόθεσµων επενδυτών στην αγορά, αλλά, αντίθετα, συµµετοχής επενδυτών 
που ενδεχοµένως βραχυπρόθεσµα προσπαθούν να αποκτήσουν κάποια οφέλη και ακριβώς αυτό 
είναι που επηρεάζει το χρηµατιστήριο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα γεγονότα σιγά-σιγά θα 
φύγουν, θα σταµατήσουν. Υπάρχει, βέβαια, και µια αβεβαιότητα µε τα γεγονότα του Ιράκ, αυτά που 
διαβάζουµε στις εφηµερίδες, και, βεβαίως, όλα αυτά δηµιουργούν µια αβεβαιότητα που δε βοηθάει 
µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις, επενδυτικές, όχι µόνο στο ελληνικό χρηµατιστήριο, αλλά και σε άλλα 
χρηµατιστήρια, διότι και τα άλλα χρηµατιστήρια την ίδια πορεία έχουν. 
  
Γ.Π.: Είναι οι συνέπειες της ωρίµανσης της ελληνικής χρηµατιστηριακής αγοράς; Θα µπορούσε κανείς 
να το δει και ως έτσι; 
  
Π.Α.: Όχι, όχι, εγώ νοµίζω ότι δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Αν εννοείται ωρίµανση µε την έννοια ότι 
ακολουθούµε τα ευρωπαϊκά και τα αµερικανικά χρηµατιστήρια, τα ώριµα, βεβαίως, τα ακολουθούµε. 
Αλλά, απλά, τη περίοδο αυτή στο κόσµο συνέβη σαν κάποια πολύ σηµαντικά θέµατα, µε επίκεντρο, θα 
΄λεγα, τις Ηνωµένες Πολιτείες, και οικονοµικά και µη-οικονοµικά, και όπως τα χρηµατιστήρια έχουν 
κύκλους ανοδικούς και καθοδικούς, έχουµε πέσει σ΄ αυτόν το καθοδικό κύκλο. Θα έλεγα ότι η δική µας 
η αγορά κυρίως επηρεάζεται από το εξωτερικό, γιατί; ∆ιότι η υπερακόντιση των τιµών που έγινε το ΄99 
εξέλειπε από την αγορά µας περί τις αρχές του 2001 και εκ τότε έχει αρχίσει ένας νέος πτωτικός 
κύκλος, ο οποίος έρχεται ακριβώς από το εξωτερικό. Αυτό είναι... αυτή είναι για µένα η µεγάλη 
επίδραση, και το θέµα είναι πότε ακριβώς θα τελειώσει, πότε θα τελειώσουν και τα µη-οικονοµικά 
γεγονότα, τα σηµαντικά, που επηρεάζουν την επενδυτική συµπεριφορά, αλλά και πότε θα υπάρξει µια 
δυναµικότερη οικονοµική ανάπτυξη διεθνώς, έτσι ώστε να αντιστραφεί η παγκόσµια πορεία, και έτσι 
και η πορεία της αγοράς µας. 
  
Γ.Π.: Αυτό είναι και µια ερµηνεία για το γεγονός ότι αυτή τη στιγµή η χρηµατιστηριακή αγορά δεν 
αποτυπώνει την δυναµική της ελληνικής οικονοµίας, την οποία θεωρητικά θα έπρεπε να αποτυπώνει. 
  
Π.Α.: Αναµφισβήτητα αυτό πιστεύω, ότι η ελληνική οικονοµία είναι µια δυναµική οικονοµία µε ρυθµούς 
ανάπτυξης αρκετά υψηλούς, υψηλότερους, αυτή τη στιγµή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και µε πολλές 
προοπτικές και ευκαιρίες για τις εισηγµένες επιχειρήσεις µας. Όµως, ακριβώς επειδή η κάθε 
επιχείρηση που είναι εισηγµένη στο ελληνικό χρηµατιστήριο µας ακολουθεί ένα κλάδο επιχειρήσεων 
σε όλο το κόσµο, και όταν επιχειρήσεις οµοειδής έχουν µια άσχηµη πορεία επηρεάζονται και δικές µας 
οι επιχειρήσεις. Αυτό δε σηµαίνει ότι η επίδραση είναι µόνο από το εξωτερικό στο ελληνικό 
χρηµατιστήριο, έχουµε και δικά µας εταιρικά γεγονότα που επηρεάζουν τις τιµές των µετοχών µας, 
αλλά κυρίως η επίδραση, κατά τη γνώµη µου, είναι από εκεί. 
  
Γ.Π.: Αν εξαιρέσει κανείς αστάθµητους παράγοντες, τους οποίους δε µπορούµε αυτή τη στιγµή να 
προσδιορίσουµε, θεωρητικά το χρηµατιστήριο µόνο καλά µπορεί να πάει, απ΄ ότι µου λέτε. 
  



Π.Α.: Εγώ είµαι αισιόδοξος για το ελληνικό χρηµατιστήριο, γιατί; ∆ιότι η χώρα µας είναι µια χώρα µε 
ψηλή οικονοµική ανάπτυξη που αυτή η ανάπτυξη αντανακλά και στις εισηγµένες επιχειρήσεις µας. Και 
επειδή αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί για αρκετό χρονικό διάστηµα, αυτό µε κάνει αισιόδοξο. 
Ταυτόχρονα, όµως, πιστεύω ότι δεν είναι µόνη της µια κεφαλαιαγορά που προχωράει, είναι και οι 
άλλες κεφαλαιαγορές και οι άλλες οικονοµίες που πρέπει να πάνε καλά. Και θέλω να πιστεύω ότι η 
χρονιά αυτή είναι η χειρότερη που είδαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωµένες Πολιτείες και ότι 
µια καλύτερη οικονοµική πορεία και διεθνώς θα βοηθήσει και τη δική µας την αγορά. ∆ε µπορεί κανείς 
να είναι σίγουρος για το τι θα γίνει, απλώς, τις εκτιµήσεις µας λέµε και αναλύουµε τις καταστάσεις, διότι 
οι επενδύσεις στη κεφαλαιαγορά είναι πάντα επενδύσεις που εµπεριέχουν κίνδυνο. ∆εν είναι κανείς 
σίγουρος πως θα εξελιχθούν τα πράγµατα και, βεβαίως, η επενδυτική συµπεριφορά πρέπει να είναι 
τέτοια που οδηγεί τον επενδυτή να παίρνει θέσεις, έχοντας ένα µακροπρόθεσµο ορίζοντα στην αγορά. 
Βεβαίως, εδώ θα µου επιτρέψετε να κάνω µια παρένθεση και να πω ότι ήδη στη χώρα µας έχουµε µια 
υψηλή συµµετοχή ξένων επενδυτών. Αρκεί να σας πω ότι στο σύνολο της κεφαλαιοποίησης είναι 
γύρω στο 28% ξένοι επενδυτές, στις δε εταιρείες της υψηλής κεφαλαιοποίησης του χρηµατιστηρίου 
µας το ποσοστό αυτό πλησιάζει πλέον το 40%. Όµως, οι ξένοι επενδυτές, ξέρετε, έχουν µια 
συµπεριφορά όπου ο πολλαπλασιασµός των επενδύσεων τους πέραν από το δικό τους 
χρηµατιστηριακό κέντρο είναι συνάρτηση και το πως θα εξελιχθεί η παγκόσµια οικονοµία. Αυτή τη 
στιγµή οι επενδυτές σ΄ όλο το κόσµο έχουν µια επιφυλακτική στάση. Όπως είπα, οι µακροπρόθεσµοι 
επενδυτές σε µεγάλο βαθµό έχουν πάει στη γωνία ή δεν επενδύουν τόσο δυναµικά όσο πριν και αυτό, 
βεβαίως, επηρεάζει και την προσέλκυση τέτοιων επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα µας. Θα µου 
επιτρέψετε, όµως, να πω ότι απ΄ τον Μάιο του 2001 µέχρι σήµερα, τότε που έγινε η ωρίµανση της 
αγοράς µας, έχουµε σηµαντική αύξηση των ξένων επενδυτών, σταδιακή, αλλά πολύ σταθερή και πολύ 
ενθαρρυντική. ∆υστυχώς, οι διεθνείς εξελίξεις δε µας επέτρεψαν να έχουµε µια ακόµα σηµαντικότερη 
αύξηση που εγώ πιστεύω ότι θα την είχαµε οπωσδήποτε, εάν δεν είχαµε αυτό το κλίµα στις διεθνείς 
αγορές και στη παγκόσµια οικονοµία.  
  
Γ.Π.: Κύριε Αλεξάκη, οι περισσότεροι Έλληνες γνώρισαν το χρηµατιστήριο και ήρθαν σε επαφή µαζί 
του έχοντας οδυνηρές εµπειρίες. Τι θα προτείνατε σήµερα εσείς στους Έλληνες επενδυτές; 
  
Π.Α.: Εµείς κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια στο τοµέα της εκπαίδευσης του επενδυτή. Ο επενδυτής, 
ιδιαίτερα ο ιδιώτης επενδυτής, θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν αποφασίζει να εισέλθει στο 
χρηµατιστήριο, πρέπει να κάνει καλές επιλογές, να συµβουλεύεται τους επαγγελµατίες, να µην 
χρησιµοποιεί όλα του τα αποταµιευτικά κεφάλαια για το χρηµατιστήριο παρά µόνο ένα µέρος, εκείνο το 
οποίο δε χρειάζεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Εποµένως, εγώ θα συµβούλευα, αν µπορούσα να 
χρησιµοποιήσω αυτή τη λέξη, το εξής: Στο χρηµατιστήριο κάνουµε καλές επιλογές, παίρνουµε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, δε σταµατάµε να επενδύουµε ποτέ αφ εις στιγµής αρχίζουµε, διότι δεν έχει 
την έννοια ότι αγοράζω έναν αριθµό µετοχών και σταµατώ, διότι µε την πτώση των τιµών πρέπει να 
περιµένεις για µεγάλο χρονικό διάστηµα να επανέλθεις στα έσοδα σου. 
Πρέπει, λοιπόν, να επανεπενδύεις συνεχώς, να επανεπενδύεις στα µερίσµατα, και αν το 
χαρτοφυλάκιο των µετοχών σου δεν είναι τόσο καλό, µε βάση αυτά τα οποία σου λένε οι 
επαγγελµατίες της αγοράς, τότε θα πρέπει να κάνεις µια αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου σου. Και, 
τέλος, ο επενδυτής, ο οποίος δεν έχει χρόνο για να αντλήσει όλη αυτή τη πληροφόρηση, δεν πρέπει 
να επενδύει µόνος του. Θα πρέπει να πηγαίνει στα αµοιβαία κεφάλαια, στους θεσµικούς επενδυτές, οι 
οποίοι διαχειρίζονται συνολικά τις επενδύσεις του.  
  
ΒΑΥΑΡΙΚΟΣ  ΡΑ∆ΙΟΣΤΑΘΜΟΣ 
Ελληνικό Πρόγραµµα  
  
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΜΕ  ΤΟΝ  ΠΡΟΕ∆ΡΟ  ΤΟΥ  ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΣΕΒ), 

κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο 
  
Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκποµπή ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, το ραδιοφωνικό 
περιοδικό της Τετάρτης που περιλαµβάνει σήµερα µία συνέντευξη µε τον πρόεδρο του 
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Οδυσσέα Κυριακόπουλο και ένα ρεπορτάζ γύρω από ένα 
ενδιαφέρον φόρουµ µε θέµα την επαγγελµατική αυτονοµία των Ελλήνων µεταναστών που 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του φετινού συνεδρίου του Γερµανο-Ελληνικού Οικονοµικού 
Συνδέσµου στο Ντύσελντορφ. 
Στο µικρόφωνο η Ελένη Ηλιάδου. 
  
∆ιανύουµε, αγαπητοί ακροατές, αισίως το δέκατο µήνα της εισαγωγής στη ζωή µας του ευρώ, µία νέα 
πραγµατικότητα για τους Ευρωπαίους όχι οπωσδήποτε ανέφελη, αρκεί να αναφέρουµε την επίκαιρη 
συζήτηση για τη χαλάρωση ή µην των κριτηρίων του Μάστριχτ και τις πρώτες κυρώσεις που 



αναµένεται να επιβληθούν στη Πορτογαλία για την παραβίαση του κριτηρίου του δηµοσιονοµικού 
ελλήµατος. Με τις ίδιες κυρώσεις απειλείται και η Γερµανία που πήγε στην κατηγορία των µαύρων 
προβάτων. Για την Ελλάδα οι δείχτες δείχνουν µία διαφορετική πραγµατικότητα. Βεβαίως υπάρχουν 
προβλήµατα στις δοµικές αλλαγές που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας, καταρχήν όµως η ελληνική οικονοµία έχει προσαρµοστεί στα ευρωπαϊκά δεδοµένα, 
πρωτοστατεί στην ανάπτυξη µε ρυθµούς πολύ υψηλότερους του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι οι επισηµάνσεις του προέδρου του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, Οδυσσέα 
Κυριακόπουλου στη συνέντευξη που έδωσε κατά το συνέδριο του Γερµανο-Ελληνικού Οικονοµικού 
Συνδέσµου στο Γιώργο Παπά. Είναι στοιχεία που κατά τον κύριο Κυριακόπουλο επιτρέπουν µία 
αισιόδοξη πρόγνωση για την περαιτέρω πορεία: 
  
Οδυσσέας Κυριακόπουλος: Πιστεύω ότι η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µία πάρα πολύ καλή 
φάση. Η χώρα µας άλλωστε πρωτοστατεί στην ανάπτυξη µε ρυθµούς 3,8 τοις εκατό φέτος, µε 
επενδύσεις που έχουνε σηµαντική αυξητική πορεία. Θα σας έλεγα ότι οι επενδύσεις στη χώρα µας και 
οι δηµόσιες και οι ιδιωτικές αναπτύσσονται σχεδόν µε διψήφια ποσοστά. Για πέµπτη συνεχή χρονιά 
έχουµε αύξηση λοιπόν των επενδύσεων και αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής, κατά περίπου 20 
τοις εκατό την τελευταία εξαετία. Νοµίζω λοιπόν ότι έχει ανοίξει πλέον η οικονοµία στον διεθνή 
ανταγωνισµό και η ελληνική ιδιωτική επιχείρηση έχει πλέον συνειδητοποιήσει τις εξελίξεις και 
εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες που υπάρχουνε κυρίως στις γειτονικές χώρες αλλά όχι µόνο. Πάνω από 
τρεισίµιση χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις ήδη έχουν επενδύσει στις γειτονικές µας χώρες σε όλους 
τους τοµείς της οικονοµίας και πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουνε βγει και στην υπόλοιπη 
Ευρωπαϊκη Ένωση αλλά και στη Βόρεια Αµερική και στην Νοτιοανατολική Ασία. Νοµίζω ότι ο 
ιδιωτικός τοµέας της οικονοµίας προοδεύει γρήγορα, αναπτύσσεται, συγχρονίζεται και διεθνοποιείται 
καθηµερινώς και περισσότερο και έχουµε σηµαντικές επιτυχίες. 
  
Γιώργος Παππάς: Στο τελευταίο σχέδιο προϋπολογισµού που κετέθεσε και ψήφισε χτες η 
κυβερνητική επιτροπή υπάρχει µία αναθεώρηση προς τα κάτω των βασικών µεγεθών της οικονοµίας. 
Ο υπουργός οικονοµικών λέει ότι θα έχουµε του χρόνου µία αύξηση του ΑΕΠ στα 3,8 τοις εκατό και 
θεωρεί αυτό ρεαλιστικό. Εσείς το θεωρείτε ρεαλιστικό; 
  
Ο.Κ.: Ναι, πραγµατικά οι δικές µας εκτιµήσεις είναι ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης θα διατηρηθούν, 
τουλάχιστον για το επόµενο έτος στο 3,8 τοις εκατό ή 3,7 δεν έχει τον προϋπολογισµό και να 
µειώσουµε το δηµόσιο χρέος και η πίεση η δική µας - των εργοδοτών - είναι να είναι µεγάλη σηµασία. 
Αυτό που θέλω να πω σχετικά µε τον προϋπολογισµό είναι ότι και εµείς ακόµα µελετάµε τα νέα 
στοιχεία µετά την αναθεώρηση κάποιων αριθµών από τη ΕUROSTAT. Πάντως υπάρχει µία µεγάλη 
προσπάθεια για να µπορέσουµε να ισοσκελίσουµε 
µεγαλύτερος ο έλεγχος στις δηµόσιες δαπάνες οι οποίες συνεχίζουνε να αυξάνονται µε ρυθµούς 
µεγαλύτερους του πληθωρισµού. 
  
Γ.Π.: Κύριε Κυριακόπουλε, η ελληνική οικονοµία περνάει έδω και πολύ καιρό µία φάση ανάπτυξης. 
∆εν είναι λίγοι οµώς εκείνοι που επισηµαίνουν ότι εξαιτίας αυτής της αναπτυξιακής φάσης στην οποία 
βρίσκεται η ελληνική οικονοµία µπαίνουν σε δεύτερη µοίρα, υπάρχει δηλ. ένας εφησυχασµός σε ό,τι 
αφορά τις αλλαγές, τις δοµικές αλλαγές οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στην ελληνική οικονοµία. 
  
Ο.Κ.: Όχι, δεν νοµίζω ότι υπάρχει εφησυχασµός. Η πίεση εκ µέρους ενός µεγάλου µέρους της 
κοινωνίας και δη της εργοδοτικής πλευράς είναι για ταχύτερες και περισσότερες αλλαγές. Αυτή τη 
στιγµή έχουµε επικεντρώσει την προσοχή µας στην µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση που γίνεται 
στον τόπο µας και η οποία θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2003. Αλλά και σε πολλούς άλλους τοµείς 
γίνεται προσπάθια για απλοποιήση, για περορισµό των διαδικασιών και της γραρειοκρατίας, ίσως όχι 
µε τους ρυθµούς τους οποίους εµείς τουλάχιστον θα προτιµούσαµε και τους θέλαµε αλλά η 
προσπάθεια είναι στην σωστή κατεύθυνση και πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι µη ανατρέψιµο. Αυτό 
που βεβαίως πρέπει να γίνει είναι να εκµεταλλευθούµε σωστά τους πόρους του τρίτου κοινωτικού 
πλαισίου στήριξης. Είναι µία µοναδική και πολύ µεγάλη ευκαιρία, εκτός από τις δηµόσιες επενδύσεις 
και τις υποδοµές που χτίζουµε για την αναβάθµιση και εκπαίδευση όλων των δηµόσιων λειτουργών, 
όλων των δηµόσιων υπαλλήλων και των υπηρεσιών µε πλήρη αξιοποίηση σης σύγχρονης 
τεχνολογίας, της τεχνολογίας πληροφορικής κυρίως. 
  
Γ.Π.: Θα θέλω να επιµείνω όµως λίγο σ΄αυτό µε ένα παράδειγµα, το παράδειγµα της ανεργίας. Εάν 
επί χρόνια που έχουµε ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας κατά 3,5 και 4,5 τοις εκατό συνεχίζουµε να 
διατηρούµε υψηλά ποσοστά ανεργίας, πότε θα την µειώσουµε την ανεργία, όταν θα περάσουµε στην 
κατηφόρα; 
  



Ο.Κ.: Όχι, είναι προφανές ότι για να λύσουµε το πρόβληµα της ανεργίας πρέπει να διατηρήσουµε 
υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης για αρκετά χρόνια, ίσως να αυξήσουµε και τους ρυθµούς αναπτύξεως 
περαιτέρω απ΄αυτούς που βρίσκονται σήµερα. Όµως πρέπει να δούµε το θέµα σφαιρικά. Και θα έλεγα 
ότι καραρχήν µην ξεχνάµε ότι έχουµε δηµιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας όµως 
που έχουνε καλυφθεί από τους µετανάστες, δουλειές δηλ. όµως που δεν κάνουν οι Έλληνες. Έτσι είτε 
στην οικοδοµή είτε στα τεχνικά έργα, είτε στην γεωργία και στα κτήµατα, στην αγροτική οικονοµία, η 
απασχόληση που έχει δηµιουργηθεί είναι σηµαντική, µόνο που οι Έλληνες δεν κάνουν αυτές τις 
δουλειές. Πρέπει να µας απασχολήσει το θέµα της ανεργίας. Μην ξεχνάµε όµως ότι η έντασις και η 
πίεσις του ανταγωνισµού που δηµιουργείται πανευρωπαϊκα και παγκόσµια αναγκάζει τις επιχειρήσεις 
να προσέξουνε ιδιαίτερα την αύξηση της παραγωγικότητας και πιστεύω ότι ακόµα υπάρχουνε 
περιθώρια πιθανώς βελτίωσης της παραγωγικότητος της κάθε επιχείρησης αλλά και του δηµόσιου 
τοµέα. Αυτό σηµαίνει λοιπόν ότι οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού τουλάχιστον που είναι ένα µεγάλο 
µέρος των επενδύσεων δεν δηµιουργούνε αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Αυτές που δηµιουργούνε 
θέσεις εργασίας είναι αυτές που αυξάνουνε την δυναµικότητα της παραγωγής, αλλά αυτές δεν είναι 
παρά ένα µέρος των επενδύσεων, περίπου το µισό των επενδύσεων που έχουµε στη χώρα µας και 
µετατρέπουνε σε θέσεις εργασίας ένα µικρό ποσοστό. 
  
Γ.Π.: Τα τελευταία χρόνια, κύριε Κυριακόπουλε, ζούµε µία εργασιακή ειρήνη για µεγάλο διάστηµα. 
Είστε ευχαριστηµένος, είστε ικανοποιηµένος από εργασιακό καθεστώς που υπάρχει σήµερα στην 
Ελλάδα;  
  
Ο.Κ.: Κοιτάξτε, νοµίζω ότι θα απαντήσω µε απλό τρόπο λέγοντας ότι καταρχήν έχουµε ζήσει µία 
περίοδο εργασιακής ειρήνης. Είναι κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό και πάνω σ΄αυτήν την εργασιακή ειρήνη 
έχουµε οικοδοµήσει αυτή την επιτυχή πορεία της οικονοµίας. Χωρίς αυτήν δεν θα µπορούσαµε ποτέ 
να έχουµε µπει µέσα στην ευρωζώνη, δεν θα είχαµε ποτέ τέτοιους ρυθµούς ανάπτυξης. Απ΄την άλλη 
µεριά πρέπει να πω εδώ ότι έχουµε ένα πλέγµα και νόµων και συµφωνιών και κεκτηµένων 
δικαιωµάτων και πολλών άλλων πραγµάτων στη χώρα µας τα οποία λειτουργούν ανασταλτικά στις 
επενδύσεις και δη τις ξένες επενδύσεις που αναφέρθηκαν προηγουµένως. Πιστεύω ότι χρειάζεται 
µεγαλύτερη ευελιξία στο σύστηµα και αναγνωρίζω την ανάγκη του κάθε εργαζόµενου για ασφάλεια και 
µία ποσοτικά καλή εργασία αλλά πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα στην επιχείρηση να µπορεί να 
αντιµετωπίσει όχι µόνο την ανάπτυξη αλλά και την ύφεση, να έχει τη δυνάτότητα της επιλογής, την 
δυνατότητα της προσαρµοστικότητας του κόστους στις εξελίξεις της αγοράς. 
  
Γ.Π.: Αναφερθήκατε προηγουµένως στο τρίτο  κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Είναι ένας πακτωλός 
κονδυλίων που εισρέουν στην Ελλάδα µε ηµεροµηνία λήξης όµως και η ηµεροµηνία λήξης είναι το 
2006. Πόσο έτοιµη είναι η χώρα, πόσο έτοιµος είναι ο ιδιωτικός τοµέας να αντιµετωπίσει την µετά το 
2006 κατάσταση; 
  
Ο.Κ.: Θέλω καταρχήν να σας πω ότι είµαστε ακόµα στο 2002, άρα απέχουµε τέσσερα χρόνια από το 
2006. ∆εύτερον, δεν θα είναι το τέλος των κοινοτικών πόρων. Βεβαίως θα υπάρχει µια µεγάλη αλλαγή, 
θα είναι πολύ λιγότεροι οι κοινοτικοί πόροι που θα είναι διαθέσιµοι για τον τόπο µας και για την χώρα 
µας. Και εδώ ας εκφράσουµε την ευχή, µακάρι το οικονοµικό επίπεδο και το επίπεδο διαβίωσης των 
Ελλήνων να είναι τέτοια που να µην χρειάζονται πλέον κοινοτική βοήθεια. Αλλά για να µπουµε σε 
ρεαλιστικά επίπεδα θα έλεγα ότι πρέπει να εκµεταλλευθούµε αυτή την ευκαιρία σήµερα να φτιάξουµε 
όλες τις υποδοµές, να κάνουµε την χώρα µας πιο ανταγωνιστική, να πείσουµε τους ξένους επενδυτές 
ότι είναι µία χώα που µπορεί κανείς να επενδύσει τα λεφτά του και να έχει καλά αποτελέσµατα ώστε 
να προσελκύσουµε και περισσότερες ξένες επενδύσεις, διότι όλη η ανάταση που είχαµε τα τελευταία 
χρόνια είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη, είναι κατεξοχήν από δηµόσιους αλλά και ελληνικούς ιδιωτικούς 
πόρους. Είναι δεδοµένο ότι ξένες επενδύσεις έχουµε δει ελάχιστες στον τόπο µας. Εδώ υπάρχουνε 
και αντικειµενικές δυσκολίες: είναι η γραφειοκρατία, είναι τα θέµατα της διάρθρωσης της οικονοµίας, 
είναι τα θέµατα του νοµικού πλαισίου, είναι τα γενικότερα θέµατα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα 
του τόπου µας που ακόµα δεν είναι αρκετά ελκυστικά για να προσελκύσουνε τους ξένους που έχουνε 
πιθανώς άλλες εναλλατκικές λύσεις, αλλά είναι και θέµατα image, θέµα δηλ. της εικόνας που έχει η 
χώρα µας διεθνώς. Λοιπόν αυτήν την εικόνα πρέπει να την ανατρέψουµε και να προβάλουµε τα θετικά 
στοιχεία της χώρας µας και να δουλέψουµε ώστε να µειώσουµε αυτά τα εµπόδια, τα αντικίνητρα που 
υπάρχουνε σήµερα στις επενδύσεις. Και αυτό κάνουνε και εµείς σαν ΣΕΒ (= Σύνδεσµος Ελληνικών 
Βιοµηχανιών), σαν ιδιωτικός συνδικαλιστικός φορέας αλλά και πιστεύω ότι η κυβέρνηση προσπαθεί 
σ΄αυτήν την κατεύθυνση. 
  
  



ΒΑΥΑΡΙΚΟΣ  ΡΑ∆ΙΟΣΤΑΘΜΟΣ 
Ελληνικό Πρόγραµµα  
  

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΜΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ 2 ΤΟΥ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

  
Το ποσοστό των Ελλήνων ελευθέρων επαγγελµατιών στη Γερµανία είναι, αγαπητοί ακροατές το 
υψηλότερο ανάµεσα στους µετανάστες. Περισσότεροι από 24.000 Ελλήνες και Ελληνίδες έχουν 
επιλέξει την επαγγελµατική αυτοµοµία και σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί. 
Σύµφωνα µε µελέτες του έχουν δει το φως της δηµοσιότητας οι Έλληνες κει οι Ιταλοί αποτελούν τις 

δύο κατηγορίες µεταναστων που διακρίνονται για τις επιχειρηµατικές τους 
επιλογές ανεξάρτητα από το µορφωτικό τους επίπεδο. Την ίδια ώρα όστοσο 
αυξάνεται µε πρωτοφανή ένταση ο αριθµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη 
Γερµανία που κηρύσσουν πτώχευση στα πλαίσια της οικονοµικής ύφεσης που 
πλήττει εδώ και αρκετό καιρό την Γερµανία. Η αντιφατική αυτή κατάσταση ήταν 
ένα από τα κεντρικά θέµατα που συζητήθηκαν στο πρόσφατο συνέδριο του 
Γερµανο-Ελληνικού Οικονοµικού Συνδέσµου στο Ντύσελντορφ. Επαγγελµατική 
εκπαίδευση, επιχειρηµατικότητα και χρηµατοδότηση ήταν ο τίτλος του ειδικού 

φόρουµ τις εργασίες του οποίου συντόνισε µία Ελλήνιδα επιχειρηµατίας, η ∆έσποινα Καζαντζίδου 
(φωτό). Στο ρεπορτάζ ο Σταµάτης Ασηµένιος: 
  
Χιλιάδες είναι, αγαπητοί ακροατές, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις στη Γερµανία που τους τελευταίους 
µήνες έχουν βάλει λουκέτο, χιλιάδες είναι όµως παράλληλα οι ιδρύσεις νέων εταιρειών. Η αρνητική 
κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας φαίνεται ότι ωθεί όλο και περισσότερους ανθρώπους 
στην επιλογή ενός ελεύθερου επαγγέλµατος, σε εποχές οικονοµικής ύφεσης οστόσο το ρίσκο είναι 
µεγάλο. Σε µία εποχή λοιπόν ενθάρρυνσης στις εξασκήσεις ελεύθερου 
επαγγέλµατος από κρατικούς και άλλους φορείς, η κατάσταση στις µικρές 
επιχειρήσεις επιδεινώνεται. Είναι ζήτηµα επιχειρηµατικού σχεδιασµού εκτιµούν οι 
ειδικοί. Εάν η επιχείρηση διαθέτει σωστά εξειδικευµένο προσωπικό και 
επεξεργασµένο επιχειρηµατικό σχέδιο η πιθανότητα αποτυχίας είναι πολύ µικρές. 
Σύµφωνα µάλιστα µε τον Norbert Kätelhut (φωτό δεξιά) διευθυντικό στέλεχος της 
Deutsche Ausgleichsbank, οι 90 τοις εκατό στις επιχειρήσεις που πέτυχαν είχαν 
δεχτεί προηγουµένως ειδικές συµβουλές από εµπειρογνώµονες. Εξηγώντας µας τα 
κρητήρια µε τα οποία η τράπεζά του δανειοδοτεί επιχειρήσεις ο κ. Kätelhut µας 
είπε: 
„Για µας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να έχει ο δυνητικός επιχειρηµατίας ένα άρτια επεξεργασµένο 
επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο θα εµπεριέχει λογιστική πρόγνωση για το συγκεκριµένο οικονοµικό του 
εγχείρηµα, επίσης µία µελέτη αποδοτικότητας της επιχείρησης στην οποία θα διαφαίνεται και η 
βιωσιµότητά της. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε συνάρτηση όµως πάντα µε την εξειδίκευση και τις 
ικανότητες του µελλοντικού επιχειρηµατία.“ 
  
90 τοις εκατό στις επιχειρήσεις που υποστηρίχτηκαν µε δηµόσιους πόρους άντεξαν και δεν έκλεισαν, 
µας λέει ο κ. Kätelhut, ένω αντίθετα από τις επιχειρήσεις που δεν χρηµατοδοτήθηκαν µε ανάλογους 
πόρους οι µισές έκλεισαν µέσα σε πέντε χρόνια. Το αποτέλεσµα αυτό που δεικνύει τη σηµασία της 
εξειδικευµένης συµβουλής  και του επιχειρηµατικού σχεδίου που αποτελούν προϋπόθεση για τη 
χρηµατοδότηση µιας επιχείρησης. Αποδεικνύει όµως επίσης πόσο σηµαντική είναι η ευνοϊκή όροι 
σύναψης ενός δανείου. Οι επιχειρήσεις σε δύσκολες εποχές δεν βουλιάζουν στα χρέη που προκαλούν 
συχνα οι υπερτόκοι της ελεύθερης οικονοµίας. 
  
Στο µεταξύ φαίνεται ότι έχει γίνει πλέον συνείδηση στους δυνητικούς επιχειρηµατίες η αναγκαιότητα 
αναζήτησης ειδικών συµβουλών πριν ξεκινήσουν. Ήδη από το πανεπιστήµιο ακόµη δείχνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για τις προοπτικές σύστασης µίας επιχείρησης, είπε στο πρόγραµµά µας ο Παναγιώτης 
∆ηµητριάδης από το κέντρο προώθησης επιχειρηµατικότητας του πανεπιστηµίου Niederrhein στο 
Krefeld, εξηγώντας µας το σχετικό πρόγραµµα παροχής συµβούλων της σχολής του: 
  
„Το πρόγραµµα πρωτοβουλίας για την περιφεριακή σύσταση επιχειρήσεων του πανεπιστηµίου µας 
επικεντρώνεται στο πεδίο ίδρυσης µίας εταιρείας από το πανεπιστήµιο ακόµη. Το πρόγραµµε 
χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Οικονοµίας της Βόρειας Ρηνανίας 
Βεστφαλίας. Σκοπός µας είναι να υποστηρίξουµε ένα πνεύµα επιχειρηµατικότητας µέσα στο 
πανεπιστήµιο και να βρούµε έναν τρόπο έτσι ώστε να καταστήσουνε την ίδρυση µίας επιχείρησης 
πραγµατική εναλλακτική λύση προς την εξαρτηµένη εργασία. Σκοπός µας είναι να απευθυνθούµε 
λοιπόν όλοι στους φοιτητές για να τους φέρουµε πιο κοντά στην επιλογή ενός ελεύθερου 



επαγγέλµατος για να διασφαλίσουν έτσι εγκαίρως την απαραίτητη τεχνογνωσία για την µελλοντική 
τους επιχείρηση.“ 
  
Οι ενδιαφερόµενοι δεν έχουν ένα συγκεκριµένο επιχειρηµατικό προφίλ. Το φάσµα των επιµέρους 
ενδιαφερόντων τους είναι πολύ µεγάλο. Υπάρχουν όµως και κοινά χαρακτηριστικά, µας λεεί ο κύριος 
∆ηµητριάδης: 
  
„Οι φοιτητές έχουν πολύ µικρή επαγγελµατική εµπειρία και για αυτόν τον λόγο δεν διαθέτουν κατά 
κανόνα το απαραίτητο κεφάλαιο εκκίνησης. Αλλά έχουν συνήθως καλή εξειδίκευση και γνώσεις. Στην 
πλειονότητά τους διαθέτουν στρατηγικό πνεύµα και αναλυτικά προσόντα. Η εµπειρία µας έδειξε ότι 
ένα µέρος των ενδιαφεροµένων έρχεται σε µας πολύ νωρίς, ένω άλλοι έρχονται λίγο πτιν τελειώσουν 
τις σπουδές τους. Στις εκδηλώσεις µας έχουν την ευκαιρία να πάρουν από πρώτο χέρι πληροφορίες 
για το επάγγελµά τους από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες που καλούµε για το σκοπό αυτό και έτσι 

σχηµατίζουν µία ρεαλιστική εικόνα των επιχειρηµατικών τους δυνατοτήτων.“ 
  
Ενας άλλος σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία είναι η σωστή επιλογή του 
προσωπικού µίας επιχείρησης. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από την 
εξειδικευµένη επαγγελµατική εκπαίδευση, µας είπε η Katharina Kanschat 
(φωτό αριστερά) από το Συντονιστικό Κέντρο Εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις 
Αλλοδαπών, το KAUSA, όπως είναι ευρύτερα γνωστό: 
  
„Πιστεύω ότι οι ιδρυτές επιχειρήσεων θα πρέπει να σκεφτούν εγκαίρως τι είδους 

προσωπικό θα απασχολήσουν στην επιχείρησή τους εάν θέλουν να επιτύχουν. Σήµερα περισσότερα 
από ποτέ απαιτείται καλά εξειδικευµένο προσωπικό. Γιαυτό και προτείνουµε στους νέους 
επιχειρηµατίες να αρχίσουν από νωρίς να εκπαιδεύουν οι ίδιοι το µελλοντικό προσωπικό τους. Ας µην 
ξεχνούµε ότι η εκπαίδευση στην ίδια την επιχείρηση που θα εργαστεί κάποιος αργότερα διασφαλίζει 
την κατάλληλη εξειδίκευση που απαιτούν οι συγκεκριµένες εργασιες της επιχείρησης. Εµείς 
προσφέρουµε συµβουλές για το πώς λειτουργεί γενικά ο τοµέας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
φέρουµε τους ενδιαφεροµένους σε επικοινωνία µε το επιµελητήριο το οποίο είναι και αρµόδιο για την 
χορήγηση των σχετικών τίτλων. ∆ίνουµε λοιπόν συµβουλές και πληροφορίες για να προχωρήσει µία 
επιχείρηση στη εκπαίδευση των µελλοντικών στελεχών τους.“ 
  
ΕΡΑ 5 – Ραδιοφωνία 
Ρεπορτάζ: Σταµάτης Ασηµένιος 
  

Επενδύσεις στην Ελλάδα και ο ρόλος των 
οµογενών επιχειρηµατιών στο συνέδριο του Γερµανοελληνικού Οικονοµικού Συνδέσµου στο 

Ντίσελντορφ 

Οι γερµανοελληνικές οικονοµικές σχέσεις στην Ευρωζώνη ήταν το κεντρικό θέµα του τρίτου συνεδρίου 
επιχειρηµατικής συνεργασίας που πραγµατοποίησε το Σαββατοκύριακο στο Ντίσελντορφ  ο 
Γερµανοελληνικός Οικονοµικός Σύνδεσµος, µε τη συµµετοχή επιχειρηµατιών, επιστηµόνων, 
πολιτικών, αλλά και εκπροσώπων φορέων οικονοµικής συνεργασίας από διάφορες χώρες της 
Ευρώπης. Στα πλάισια του συνεδρίου έλαβε χώρα και το «Τρίτο Συµπόσιο Οµογενών 
Επιχειρηµατιών», στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωποι µικτών επιµελητηρίων και του Συµβουλίου 
Αποδήµου Ελληνισµού από διάφορες χώρες της Ευρώπης. 

Οι φετινές «Ηµέρες ελληνογερµανικής οικονοµικής συνεργασίας» διοργανµώθηκαν υπό την αιγίδα του 
∆ηµάρχου του Ντίσελντορφ Γιόαχιµ Έρβιν και του Γενικού Γραµµατέα Αποδήµου Ελληνισµού 
∆ηµήτρη ∆όλλη, ενώ χαιρετισµούς απηύθυναν ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του 
πολυπληθέστερου κρατιδίου της Γερµανίας, της Ρηνανίας Βεστφαλίας, Μίχαελ Βέσπερ και ο Γενικός 
Γραµµατέας Βιοµηχανίας του υπουργελιου Ανάπτυξης Ανδρέας Μητσής. Τις εργασίες του «Τρίτου 
Συµποσίου Οµογενών Επιχειρηµατιών» χαιρέτισε επίσης εκ µέρους της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της 
ελληνικής Βουλής ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ∆ηµήτρης Αλαµπάνος. 

Ενδιαφέρουσες οι τοποθετήσεις στο πάνελ των εισηγητών του πρώτου µέρους του συνεδρίου, όπου 
συµµετείχαν ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών Οδυσσέας Κυριακόπουλος, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Βιοµηχανικών και Εµπορικών Επιµελητηρίων Ελλάδας Γιώργος Κασσιµάτης, ο 
πρόεδρος του Χ.Α.Α Παναγιώτης Αλεξάκης, ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερµανικού Εµπορικού 
Επιµελητηρίου Γκετς Φουνκ, ο πρόεδρος του ΕΛΚΕ Ευστράτιος Παπαδηµητρίου και ο γερµανός  
χριστιανοδηµοκράτης βουλευτής Τόµας Ράχελ. 



Στα επί µέρους φόρα ξεχώρισαν οι εισηγήσεις της ελληνίδας Κοινωνιολόγου στο πανεπιστήµιο του 
Έσσεν Μαρίας Ντίτσελ Παπακυριακού, του Νικολάου Σµιτ (MSD Consult), του πρέδρου της ΠΟΜΙ∆Α 
Στράτου Παραδιά κά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η εισήγηση της Μαρίας Ντίτσελ Παπακυριακού, η οποία αναφέρθηκε 
στις δυνατότητες των ελληνίδων µεταναστριών στη Γερµανία, οι οποίες, οπώς είπε, παρουσιάζουν  
υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης  ακόµη και από τις Γερµανίδες. Η ελληνίδα Κοινωνιολόγος 
ερµήνευσε το φαινόµενο της επιτυχηµένης Ελληνίδας που δραστηριοποιέιται και ως ελεύθερη 
επαγγελµατίας καθώς και τον ρόλο της στην σηµερινή ελληνική οικογένεια.  

Oι «Ηµέρες Ελληνογερµανικής Επιχειρηµατικής Συνεργασίας» έχουν γίνει πλέον θεσµός στα 
οικονοµικά δρώµενα των δύο χωρών. Η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από µερικά χρόνια ο 
Γερµανοελληνικός Οικονοµικός Σύνδεσµος, ο DHW  όπως είναι ευρύτερα γνωστός,  φαίνεται ότι 
αποδίδει καρπούς, αφού το ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις του αυξάνεται συνεχώς. Ας µην ξεχνάµε ότι 
το πεδίο της οικονοµικής συνεργασίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στις διεθνείς σχέσεις. Για τον λόγο 
αυτό δεν αποτέλεσαν έκπληξη οι εγκάρδιοι χαιρετισµοί του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κωστή 
Στεφανόπουλου και του Πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη, που εστάλησαν στον πρόεδρο του DHW 
Γιάννη Μπούρλος Μάι µε αφορµή την εκδήλωση. 

Η προσέλκυση επενδύσεων και η προώθηση των επιχειρηµατικών συνεργασιών είναι ο 
διακυρηγµένος στόχος του DHW, είπε στην ΕΡΑ 5, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Φαίδων 
Κοτσαµπόπουλος που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του συνεδρίου: «Το ζητούµενο ήταν να 
συζητηθούν αναλυτικά οι αναπτυξιακές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα και να προωθηθεί η 
γερµανοελληνική επιχειρηµατική συνεργασία. Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή καλούνται να 
διαδραµατίσουν οι οµογενείς επιχειρηµατίες, οι οποίοι µπορούν και να επενδύσουν, αλλά και να 
ενηµερώσουν τους επενδυτές στις χώρες, όπου δραστηριοποιούνται». 

Στη σηµασία του συνεδρίου, αλλά και τον ρόλο των αποδήµων επιχειρηµατιών για την προσέλκυση 
επενδύσεων αναφέρθηκε µιλώντας στο πρόγραµµά µας και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Οδυσσέας Κυριακόπουλος: «Πιστεύω ότι αυτό το συνέδριο παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 
για την σωστή και έγκυρη ενηµέρωση των οµογενών επιχειρηµατιών, αλλά και των γερµανών 
επενδυτών, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ελλάδας, αλλά και τις 
δυνατότητες οικονοµικής δράσης στις γειτονικές χώρες που προσφέρει η Ελλάδα».  

Η εισαγωγή του ευρώ, η διέυρυνση αλλά και η εµβάθυνση της Ευρωπαικής ενοποίησης αποτελούν 
ενισχυτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της οικονοµικής συνεργασίας, µας είπε ο βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ ∆ηµήτρης Αλαµπάνος, ο οποιος ως µέλος της Μόνιµης ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της βουλής 
για τον Απόδηµο Ελληνισµό παρακολουθεί ανελιπώς τα συνέδρια του Γερµανοελληνικού Οικονοµικού 
Συνδέσµου: 

Παρά το γεγονός ότι ο τοµέας των εµπορικών σχέσεων µεταξύ Ελλάδος και Γερµανίας είναι ιδιάιτερα 
ανεπτυγµένος και ο όγκος των εξαγωγών και εισαγωγών ανάµεσα στις δύο χώρες αυξάνεται, ο τοµέας 
των επενδύσεων είναι ατροφικός. Ο γενικός διευθυντής του Ελληνογερµανικού Εµπορικού και 
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Γκετς Φούνκ θεωρεί, ωστόσο, ότι υπάρχει µια ισορροπία µεταξύ 
εµπορικών σχέσεων και επενδύσεων. Και στα δύο πεδία η Ελλάδα καταλαµβάνει την 23η θέση στον 
σχετικό πίνακα από την οπτική γωνία της Γερµανίας: «∆εν είναι σωστό να συγκρίνουµε τις επενδύσεις 
στην Ελλάδα µε αυτές που κάνει η Γερµανία στην Ισπανία και την Τσεχία, όπου υπάρχουν 
αυτοκινητοβιοµηχανίες µε γερµανικά κεφάλαια», είπε στην ΕΡΑ 5 ο κ. Φουνκ.   

Ένα από τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι ξένοι επενδυτές στην Ελλάδα, είναι η γραφειοκρατία. Το 
πρόβληµα αυτό σε συνάρτηση µε την έλλειψη ενηµέρωσης αποµακρύνει τους δυνητικούς επενδυτές, 
δήλωσε υπογράµµισε ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης Ανδρέας 
Μίτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την άρση αυτών των εµποδίων.  

Ένας από τους οικονοµικούς τοµείς της Ελλάδας που παρουσιάζουν ιδιάιτερο επενδυτικό και 
αναπτυξιακό ενδιαφέρον είναι αυτός των ακινήτων. Ένας επενδυτικός τοµέας, στον οποίο δείχνουν 
προτίµηση και οι οµογενείς. Η απελευθέρωση των µισθώσεων έκανε ακόµα πιο ελκυστικές τις 
επενδύσεις εκεί, θα πρέπει οµως οι οµογενείς να προσέξουν και να µην χάσουν τις προθεσµίες 
δήλωσης στα κτηµατολόγια, είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων 
Στράτος Παραδιάς που βλέπει αισιόδοξα την ανάπτυξη στο πεδίο αυτό και µετά την Ολυµπιάδα. 



ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 
∆ελτίο Τύπου της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος 
11.11.2002 
  
Πρόεδρος Κεντρικής Ενωσης Επιµελητηρίων: Ανάγκη για περαιτέρω αύξηση των γερµανικών 

επενδύσεων στην Ελλάδα. 
Στην ανάγκη περαιτέρω αύξησης των γερµανικών επενδύσεων στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο πρόεδρος 
της Κεντρικής Ενωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) Γιώργος Κασιµάτης µιλώντας στο Ηµέρες 
Γερµανο-Ελληνικής Επιχειρηµατικής Συνεργασίας και το 3ο Συµπόσιο Οµογενών Επιχειρηµατιών 
Ευρώπης, που πραγµατοποίησε στο Ντίσελντορφ ο Γερµανο-Ελληνικός Οικονοµικός Σύνδεσµος.  
   Οπως τόνισε, η Γερµανία κατέχει σήµερα την πρώτη θέση από απόψεως ξένων επενδύσεων στη 
χώρα µας. Η αύξηση των επενδύσεων αυτών αλλά και η περαιτέρω επέκταση της οικονοµικής 
συνεργασίας ανάµεσα στις δύο χώρες είναι δυνατή, επιθυµητή και αµοιβαία επωφελής, συµπλήρωσε 
ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ.  
   Μεταξύ άλλων υπογράµµισε ότι η κατάργηση των εθνικών συνόρων και η παράλληλη σηµαντική 
διεύρυνση της εν δυνάµει αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων καθιστά επιτακτική την ανάγκη 
αύξησης του µέσου µεγέθους τους, µε όλα όσα αυτή η αύξηση συνεπάγεται από απόψεως αναγκαίων 
ιδίων και ξένων κεφαλαίων, σκοπιµότητας νέων εξαγορών και συγχωνεύσεων, χρησιµότητας εθνικών 
και διεθνών συνεργασιών και αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών.  
   Είναι προφανές, συνέχισε ο κ. Κασιµάτης, ότι η ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ δεν ήταν το τέλος, 
αλλά η αρχή µιας σκληρής προσπάθειας για την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισµό και την προσαρµογή 
της οικονοµίας µας στα νέα δεδοµένα, όπως κατ’ επανάληψη έχουν υπογραµµίσει τα Ελληνικά 
Επιµελητήρια, τα οποία κατά τα τελευταία χρόνια ζητούν από την κυβέρνηση:  
   * Ταχεία ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων για τη ριζική µείωση της έκτασης του κρατικού τοµέα 
και την ευρύτερη και κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τοµέα.  
   * Ουσιαστικό περιορισµό των κρατικών δαπανών ώστε να µειωθούν δραστικά τα κρατικά ελλείµµατα 
και το δηµόσιο χρέος. 
   * Εξαφάνιση κάθε ολιγοπωλιακής κατάστασης που επιβιώνει ακόµα, η οποία προκαλεί στρέβλωση 
στη λειτουργία της οικονοµίας και αναθερµαίνει τις πληθωριστικές πιέσεις. 
   * Άρση όλων των αντικινήτρων διεύρυνσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και θέσπιση µίας 
σειράς αναπτυξιακών κινήτρων για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας και την προσέλκυση 
ξένων επιχειρηµατικών κεφαλαίων. 
    Το αρνητικό κλίµα που επικρατούσε παλαιότερα στη χώρα µας έναντι των ξένων επενδυτών έχει 
τελευταία πλήρως ανατραπεί, τόνισε ο κ.Κασιµάτης. Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση, όπως είπε, ότι 

ο καλύτερος τρόπος για την εξοικείωση των ελληνικών 
επιχειρήσεων στα νέα επιχειρηµατικά δεδοµένα και τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητάς τους είναι η διεύρυνση των ξένων 
επενδύσεων στη χώρα µας.  
 
Georgios Kassimatis, Präsident des Zentralverbands der 
Griechischen IHKs und Vizepräsident der Europäischen 
Vereinigung der IHKs wird im Rahmen des Gala-Dinners 
zum Mitglied des DHW-Ehrensenats ernannt. 
 

 

 

 
Dr. Theodoros Karavias, Gesandter für Handels- 
und Wirtschaftsangelegenheiten der Botschaft 
Griechenlands in Berlin und langjähriger 
Vorsitzender des DHW-Ehrensenats wird während 
des Gala-Dinners verabschiedet.  
 
 
 
 



Kooperationspartner 
Συνεργαζόµενοι Φορείς 
 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
Ένωση Γερµανικών Βιοµηχανιών 
Breite Straße 29, D – 10178 Berlin 
  
Bundesverband Mittelständische Wirtschaft 
(BVMW) -Unternehmerverband Deutschlands 
Ένωση Επιχειρηµατιών Γερµανίας 
Mosse Palais, Leipziger Platz 15, D – 10117 Berlin 
  
Chambre de Commerce Belgo-Hellenique, Brüssel 
Βελγο-Ελληνικο Εµπορικο Επιµελητηριο, Βρυξελλες 
  
Confédération Européenne des Associations de Petites et Moyennes Entreprises  
Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδέσµων Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων 
Avenue de la Renaissance 1, B – 1040 Bruxelles 
  
Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer Athen 
Γερµανο-Ελληνικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών 
Dorileou 10-12, GR – 115 21 Athens 
  
Deutsche Ausgleichsbank 
Ludwig-Erhard-Platz 1-3, D – 53179 Bonn 
 
Dutch-Hellenic Business Association 
Ελληνο-Ολλανδική Επιχειρηµατική Ένωση 
Prinses Julianalaan 26, NL – 3062 DJ Rotterdam 
  
Generalsekretariat für das Auslandsgriechentum im Außenministerium Griechenlands 
Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 
Acharnon 417, GR – 11143 Athens 
  
Greek-Hungarian Chamber of Commerce, Industry & Tourism 
Ελληνο-Ουγγρικό Επιµελητήριο Εµπορίου, Βιοµηχανίας & Τουρισµού 
Almos u. 76, H – 1192 Budapest 
  
Greek-Italian Chamber of Commerce of Rome 
Ελληνο-Ιταλικό Εµπορικό Επιµελητήριο Ρώµης 
Viale Liegi 33, I – 00198 Roma 
  
Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Athen-Frankfurt 
Ελληνικος Οργανισµος Τουρισµου (ΕΟΤ), Αθηνα - Φρανκφουρτη 
  
Industrie- und Handelskammer von Drama/Griechenland 
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ∆ράµας 
40 L. Lambrianidou, GR –66100 Drama 
  
Industrie- und Handelskammer von Thessaloniki 
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
  
International Association of Greek Businessmen in Ukraine 
∆ιεθνής Ένωση Ελλήνων Επιχειρηµατιών Ουκρανίας 
116a, Admiral Nahimov avenue, Mariupol/Ukraine 
  
Handels- und Wirtschaftsabteilung der Botschaft Griechenlands 
Γραφείο Συµβούλου Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείας Βερολίνου 
Kurfürstenstraße 130, D – 10785 Berlin 
  
Hellenic Centre for Investment (ELKE) 
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) 
3 Mitropoleos Str., GR – 105 57 Athens 
  
Koordinierungsstelle Ausbildung in Ausländischen Unternehmen (KAUSA) 
Συντονιστικό Γραφείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης σε Επιχειρήσεις Αλλοδαπών 
Unter Sachsenhausen 10-26, D – 50667 Köln 
  
Ministerium für Entwicklung der Republik Griechenland 
Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
  
Organisationskomitee der Olympischen Spiele Athen 2004 
Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων Αθήνα 2004 
9, Iolkou & Filikis Eterias str., GR – 142 34 Nea Ionia 
  
Stadt Düsseldorf – Büro des Oberbürgermeisters 



Πόλις του Ντύσελντορφ – Γραφείο του ∆ηµάρχου 
  
Verband der Griechischen Industrien 
Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών 
Leoforos Konstantinoupoleos 373, GR – 10443 Athens 
  
Verband der Haus- und Grundeigentümer Griechenlands (POMIDA) 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙ∆Α) 
Sofokleous 15 & Aiolou, GR – 10551 Athens 
  
Wirtschaftsrat der Union – Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών της Χριστιανικής Ένωσης στην Βόρ.Ρηνανία-Βεστφαλία 
Lindemannstr. 30, D – 40237 Düsseldorf 
  
Wirtschaftsbeirat der Union 
Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών της Χριστιανικής Ένωσης στην Βαυαρία 
Odeonsplatz 14, D – 80539 München 
  
World Council of Hellenes Abroad – Business Forum 
Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού - ∆ίκτυο Επιχειρηµατιών 
2 Komotinis Str., GR – 54 655 Thessaloniki 
  
Zentralverband der Griechischen Industrie- und Handelskammern 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος 
7, Akadimias str., GR – 10761 Athens 
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