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Νιώθει πολύ περισσότερο Έλληνας, αν και
γεννήθηκε στη Γερµανία, ο ευρωβουλευτής των
Γερµανών Φιλελευθέρων και πρόεδρος του
Γερµανοελληνικού Επιχειρηµατικού Συνδέσµου
(DHW)
Γιώργος
Χατζηµαρκάκης.
Την
προηγούµενη εβδοµάδα, στις Βρυξέλλες, στο
πλαίσιο της ηµερίδας «Η ελληνική διασπορά και
πώς µπορεί να συµβάλει στην οικονοµική
ανάπτυξη της Ελλάδας», ενώπιον Ελλήνων και
ξένων
ευρωβουλευτών,
επιχειρηµατιών
και
διπλωµατών κάλεσε όλους να στηρίξουν την
Ελλάδα µε κάθε µέσο και ιδιαίτερα να την
προτιµήσουν για τις φετινές τους διακοπές.
Παράλληλα, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση
ένα one stop shop αποκλειστικά για επενδυτές της
διασποράς και ένα υπουργείο Ανοικοδόµησης για
την καλύτερη εκµετάλλευση του τεράστιου
επιχειρηµατικού και επιστηµονικού ανθρώπινου
δυναµικού των απανταχού Ελλήνων.
Αυτές τις µέρες ο ευρωβουλευτής βρέθηκε στην Αθήνα, µε αφορµή τη συνάντηση της
Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισµού, και είχαµε την ευκαιρία να
τον συναντήσουµε.
Πώς βλέπουν οι Έλληνες της διασποράς την οικονοµική κρίση στη χώρα;
Η διασπορά διαθέτει ένα τεράστιο δυναµικό, όχι µόνο οικονοµικό αλλά και
τεχνογνωσίας. Είµαστε ενσωµατωµένοι στις κοινωνίες όπου ζούµε, κάνουµε καλή
δουλειά και είµαστε επιτυχηµένοι. Ειδικά στη Γερµανία όπου ζει το µεγαλύτερο
συµπαγές κοµµάτι του ελληνισµού στην Ευρώπη, 350.000 Ελληνίδες και Έλληνες, οι
επιχειρηµατίες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες ανέρχονται σε 30.000.
Αυτοί εξασφαλίζουν 110.000 θέσεις εργασίας και δηµιουργούν έναν τζίρο που

ξεπερνάει τα 10 δισ. ευρώ το χρόνο. Θα θέλαµε να προσφέρουµε στην Ελλάδα,
καθώς πολλοί πονάµε τη χώρα µας περισσότερο από πολλούς που βρίσκονται εντός
των συνόρων. ∆υστυχώς όµως δεν έχουµε τη δυνατότητα όπως θα θέλαµε. Το µόνο
που µας δόθηκε είναι ένας λογαριασµός του κ. Πετσάλνικου, ο οποίος
δηµιουργήθηκε για τον απόδηµο ελληνισµό. Αυτή δεν είναι λύση, είναι απλώς µια
καλή ιδέα. Ο απόδηµος ελληνισµός όµως φοβάται, επειδή δεν υπάρχει διαφάνεια, ότι
τα λεφτά θα πάνε χαµένα.
Τι κινήσεις πρέπει να γίνουν για τη διευκόλυνση των οµογενών;
Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα τώρα είναι µια προσωπικότητα, ένα φορέα, ένα
υπουργείο που να συντονίζει τις προσπάθειες των 7 εκατοµµυρίων Ελλήνων ανά τον
κόσµο και να βοηθήσει. Ένα one stop shop καθώς και η υπαγωγή του στο Invest in
Greece Agency είναι σίγουρα µια καλή ιδέα. Παράλληλα, προτείνουµε τη δηµιουργία
κρατικής τράπεζας µε αποκλειστικό σκοπό τη στήριξη και την προώθηση ίδρυσης
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
∆υστυχώς έχει παρατηρηθεί το φαινόµενο κάποιοι Έλληνες πολιτικοί όχι µόνο να µη
βοηθούν, αλλά και µε άστοχες κινήσεις να βλάπτουν τα συµφέροντα της χώρας.
Χρειάζεται ένας συντονιστής εκ µέρους της κυβέρνησης, όχι για να ζητήσει χρήµατα,
αλλά για επενδύσεις. Ο Ελληνοαυστραλός επιχειρηµατίας που θέλει να επιστρέψει
στη χώρα δεν ξέρει πού να απευθυνθεί για να επενδύσει τα λεφτά του, ο καθηγητής
πανεπιστηµίου του Harvard έχει τη διάθεση να έρθει να διδάξει και δωρεάν για
κάποιο διάστηµα στη χώρα των προγόνων του, αλλά δεν ξέρει πού να πάει. Όλες
αυτές οι πρωτοβουλίες µένουν χωρίς απάντηση καθώς δεν υπάρχει µια εκστρατεία
της ελληνικής κυβέρνησης να πει ότι είστε δικοί µας άνθρωποι, οι πόρτες µας είναι
ανοιχτές και η Ελλάδα σάς έχει ανάγκη.
Ποιοι τοµείς στην Ελλάδα πιστεύετε ότι διακρίνονται και έχουν περιθώρια
ανάπτυξης;
Η Ελλάδα πράγµατι έχει µερικά ατού. Για παράδειγµα, στην πληροφορική. Παίζει
στην «Α’ Εθνική» και δυστυχώς πολλοί Έλληνες δεν το ξέρουν. Την ίδια στιγµή όµως
ευρωπαϊκά κονδύλια σε αυτό τον τοµέα δεν έχουν την απορρόφηση που θα έπρεπε.
Υπάρχουν πολλές ελληνικές εταιρείες στο χώρο οι οποίες είναι πρωτοπόρες. Π.χ., η
εταιρεία που τρέχει τα πληροφορικά συστήµατα στο Ευρωκοινοβούλιο είναι ελληνική.
∆υστυχώς τα καλά µυαλά φεύγουν από την Ελλάδα και φοβάµαι ότι θα δούµε ένα
νέο κύµα µετανάστευσης. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη η κυβέρνηση να φτιάξει πόλους
ανάπτυξης.
Υιοθετείτε κι εσείς το σύνθηµα «φέτος πάµε όλοι Ελλάδα». Πώς βλέπετε το
ελληνικό τουριστικό προϊόν και τη φετινή τουριστική σεζόν;
Ο τουρισµός δεν εξαιρείται από τους τοµείς που χρειάζονται µεταρρυθµίσεις.
Το συνολικό προϊόν έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα όµως ανέβηκαν
πολύ και οι τιµές. Στη Μεσόγειο, οι βασικοί ανταγωνιστές µας Τουρκία, Ισπανία,
Αίγυπτος έχουν κάνει άλµατα στις υποδοµές και οι τιµές είναι σταθερές ή και πιο
κάτω. Ο τουρίστας υψηλών εισοδηµάτων αποφεύγει πλέον τη χώρα µας. Πέρα από
αυτό, είναι και το ζήτηµα των απεργιών το οποίο δηµιουργεί κλίµα ανησυχίας.
Η φετινή σεζόν δεν θα πάει άσχηµα, το ενδιαφέρον των Γερµανών όµως
επικεντρώνεται στα νησιά, όχι στην πρωτεύουσα. Οι εικόνες των πρόσφατων
επεισοδίων στο κέντρο της Αθήνας οι οποίες προβλήθηκαν εκτενώς από τα
γερµανικά µέσα έκαναν µεγάλη ζηµιά. Τώρα τρέχει µια εκστρατεία στο γερµανικό
Τύπο µε τη συµµετοχή πολιτικών, µε το ενδιαφέρον σύνθηµα αλληλεγγύης: «Πάτε
Ελλάδα τώρα για να σώσετε τις συντάξεις σας»...

Τον τελευταίο καιρό επικρατεί µια συγκρατηµένη αισιοδοξία για την πορεία
της ελληνικής οικονοµίας, ενώ παρατηρείται και µια αλλαγή στάσης
Ευρωπαίων αξιωµατούχων στο ελληνικό πρόγραµµα εξυγίανσης.
Η Ελλάδα πράγµατι τον τελευταίο καιρό βρίσκεται στο σωστό δρόµο και τα
πρόσφατα µηνύµατα από τις Βρυξέλλες είναι θετικά. Όµως ο δηµόσιος τοµέας
παραµένει υπερφορτωµένος. Αυτό που µας ανησυχεί είναι ότι η Ελλάδα δεν γνωρίζει
τον ακριβή αριθµό των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο. Ο τοµέας της υγείας θεωρείται ο
πιο
προβληµατικός,
ενώ
οι
ιδιωτικοποιήσεις
δεν
προχωράνε.
Το ∆ηµόσιο είναι δυσκίνητο και προβληµατικό. Η χώρα πρέπει να είναι πιο γρήγορη.
Οι Έλληνες είναι καλοί επιχειρηµατίες και µπορούν να διαπρέψουν, χωρίς όµως τις
αγκυλώσεις του ∆ηµοσίου που πνίγει τις υγιείς πρωτοβουλίες. Αυτό που πρέπει να
περάσει είναι: Τέλος το ∆ηµόσιο ως σωτήρας, η ανάπτυξη θα έρθει µέσα από την
ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ποια είναι τα συµπεράσµατά σας από τις συναντήσεις σας στην Αθήνα στα
πλαίσια της Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισµού;
∆εν είµαστε απόλυτα ικανοποιηµένοι από τις συναντήσεις που είχαµε στην Αθήνα.
Θα περιµέναµε µεγαλύτερο ενδιαφέρον και πιο έγκαιρο προγραµµατισµό. Όµως το
µήνυµα που θέλουµε να περάσουµε είναι ότι αγαπάµε την Ελλάδα χωρίς να
περιµένουµε ανταπόδοση και είµαστε ένα δυναµικό έτοιµο να βοηθήσει.

