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Κατ' αρχάς θέλω να συγχαρώ την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού
Εµπορίου για την πρωτοβουλία της να καθιερώσει την εκπόνηση και
δηµοσιοποίηση µιας Ετήσιας Έκθεσης για το Ελληνικό Εµπόριο που
προσθέτει σηµαντικά στοιχεία για την ελληνική οικονοµία, καθώς
αναλύει λεπτοµερώς τις εξελίξεις και την κατάσταση σ' ένα πολύ
σηµαντικό τοµέα, το εµπόριο.
Η βιοµηχανία βρίσκεται σε στενή και άµεση σχέση µε το εµπόριο, σχέση
η οποία µεταβάλλεται διαρκώς, καθώς αλλάζουν δραστικά οι συνθήκες.
΄Ετσι, πολλές επιχειρήσεις, που παραδοσιακά περιόριζαν την
δραστηριότητά τους στην παραγωγή, επεκτείνονται αναγκαστικά και σε
τοµείς όπως το εµπόριο και άλλες υπηρεσίες που προσθέτουν αφενός
αξία στο προϊόν, αφετέρου προσδιορίζουν την ανταγωνιστική θέση του
προιόντος και της επιχείρησης. Το ίδιο συµβαίνει εξάλλου και σε καθαρά
εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες διευρύνουν τις δραστηριότητές τους
και τις υπηρεσίες που παρέχουν στον καταναλωτή-πελάτη τους,
προσπαθώντας να εκµεταλλευθούν και να καλύψουν νέες ανάγκες του.
Σήµερα, τα όρια της επιχείρησης δεν είναι δυνατόν να ορισθούν µε την
ακρίβεια του παρελθόντος. Το κύτταρο της οικονοµίας είναι πλέον η
επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον τοµέα ή κλάδο στον οποίο ανήκει.
Υγιής οικονοµία σηµαίνει πολλές υγιείς και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.
Κάτω απ' αυτό το πρίσµα, είναι πλέον τελείως ξεπερασµένη η λογική του
παρελθόντος που έδινε προτεραιότητα συνήθως στον πρωτογενή ή το
δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας ως ατµοµηχανή της ανάπτυξης.
Σήµερα, η προτεραιότητα για όλους είναι µια: η δηµιουργία
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παντού. Η εξέλιξη αυτή, που είναι
αναπότρεπτη, επιβάλει και µια νέα αντιµετώπιση των σχέσεων ανάµεσα
στους τοµείς της οικονοµίας, οι οποίες τώρα πρέπει να στηρίζονται στη

συνέργεια και στη συνεργασία για την προώθηση κοινών στόχων.
Κορυφαίοι
από
τους
στόχους
αυτούς
είναι
ασφαλώς
η
ανταγωνιστικότητα και η καινοτοµία. Και ναι µεν η παραγωγή είναι
υπεύθυνη
για
την
προσφορά
ποιοτικών
προϊόντων,
η
ανταγωνιστικότητα όµως δεν περιορίζεται πλέον σ' αυτά. Αφορά εξίσου,
και µε αυξανόµενη σηµασία, την προώθηση και τη διακίνηση των
προϊόντων, τις υπηρεσίες µετά την πώληση, τη διείσδυση σε νέες
αγορές και την καινοτοµία.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας θα
προέλθει από δηµιουργικές και συντονισµένες πρωτοβουλίες των
επιχειρήσεων σε όλους τους τοµείς: στη γεωργία, τη µεταλλεία, τη
βιοµηχανία, στις κατασκευές, το εµπόριο, τις υπηρεσίες.
Μέσα σ' αυτή τη λογική, η ΄Εκθεση για το Ελληνικό Εµπόριο που
παρουσιάσθηκε σήµερα αφορά εξίσου όλες τις επιχειρήσεις.
Επιβεβαιώνει ότι και το εµπόριο επηρεάζεται από τις γενικότερες
συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονοµία. Επισηµαίνω µερικά
στοιχεία:
§
§
§
§

την επιβράδυνση της µεγέθυνσης του ενεργητικού των ΑΕ και
ΕΠΕ,
τη στασιµότητα των επενδύσεων στις µικρότερες επιχειρήσεις,
το δραστικό περιορισµό του ρυθµού διεύρυνσης των
πωλήσεων,
τη στασιµότητα των κερδών.

Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις -που επιβεβαιώνονται δυστυχώς και από
άλλες πηγές- µιας γενικότερης τάσης επιβράδυνσης, η οποία επηρεάζει
ανάλογα και τους περισσότερους τοµείς της οικονοµίας µας.
Αντιµετωπίζουµε όλοι, εδώ και αρκετούς µήνες µια δύσκολη συγκυρία µε
πολλά αντιφατικά στοιχεία, τα οποία επηρεάζουν τις προβλέψεις για το
µέλλον. Μετά την ευφορία που δηµιούργησε η επιτυχής πορεία προς την
ΟΝΕ, το κλίµα στην ελληνική οικονοµία άρχισε να υποχωρεί και να
αναδεικνύονται εντονότερα, ξανά τους τελευταίους µήνες, τα
µακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήµατα.
Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
παραµένουν συγκριτικά υψηλοί. Και δεν µπορούµε να µιλάµε για ύφεση
για µια οικονοµία που αναπτύσσεται µε ρυθµούς 3,5-4% το χρόνο.
Εµπεδώνεται όµως σιγά-σιγά η αίσθηση ότι οι ρυθµοί αυτοί δεν είναι

µακροχρονίως διατηρήσιµοι, καθώς στηρίζονται σε συγκυριακούς
παράγοντες, όπως οι Ολυµπιακοί Αγώνες και οι κοινοτικές εισροές. Η
αίσθηση αυτή, σε συνδυασµό και µε τις αβεβαιότητες του διεθνούς
περιβάλλοντος, δηµιουργεί µια στάση αναµονής και διστακτικότητας, η
οποία είναι πιθανόν να αρχίσει να επηρεάζει και τα πραγµατικά µεγέθη
στο άµεσο µέλλον. ΄Ηδη, υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισµένα κρίσιµα
µεγέθη όπως η κατανάλωση και οι επενδύσεις µπορεί να παρουσιάσουν
σηµαντική επιβράδυνση το χρόνο αυτό. Αν σ' αυτά προστεθούν και οι
επιπτώσεις από τον επερχόµενο πόλεµο, τότε το πρόβληµα µεγεθύνεται.
Στα ενδεχόµενα αυτά πρέπει να απαντήσουµε µε ένταση της
προσπάθειας τόσο στις ίδιες τις επιχειρήσεις µας όσο και στο δηµόσιο
τοµέα διότι το γενικότερο περιβάλλον καθορίζεται κυρίως από την
οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης. Η πολιτική αυτή κινείται τα
τελευταία χρόνια σε σωστές κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα την επιτυχία
στον τοµέα της ονοµαστικής σύγκλισης. Όµως είναι γεγονός ότι µετά
την ένταξη στην ευρωζώνη, η οικονοµική πολιτική δείχνει µια χαλάρωση
του
µεταρρυθµιστικού
της
δυναµισµού,
περιορισµένη
αποτελεσµατικότητα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε επιµέρους
τοµείς.
Λείπει ο συντονισµός και το θάρρος να γινουν µεγάλες τοµές που ίσως
φέρουν βραχυπρόθεσµο πολιτικό κόστος. Και αυτό έχει ασφαλώς
αρχίσει να επηρεάζει δυσµενώς το κλίµα.
Εκείνο που χρειαζόµαστε σήµερα είναι ακριβώς το αντίθετο: πιο έντονες,
πιο συστηµατικές και συντονισµένες παρεµβάσεις σε όλους τους τοµείς
που έχουµε καθυστερήσει:
Ø

Στη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η οποία δεν προχωρά µε τους
ρυθµούς που απαιτεί το µεγάλο δηµόσιο χρέος. Και αν δεν
καταφέρνουµε να µειώσουµε το χρέος, όταν αναπτυσσόµαστε µε
ρυθµούς 4%, τι θα συµβεί όταν επιβραδυνθούν οι ρυθµοί αυτοί;

Ø

Στην ανταγωνιστικότητα, η οποία συνεχίζει να χειροτερεύει,
επηρεαζόµενη και από τον ταχύτερο ελληνικό πληθωρισµό.

Ø

Στη δηµόσια διοίκηση και τη λειτουργία του Κράτους, όπου οι
µεταρρυθµίσεις είναι ελάχιστες και αποσπασµατικές.

Ø

Στην απελευθέρωση των αγορών, η οποία προχωρά µεν
θεσµικά, χωρίς όµως να δηµιουργούνται οι συνθήκες που θα
επιτρέψουν την ουσιαστική λειτουργία του ανταγωνισµού, µε όλες τις
ευεργετικές επιπτώσεις για τον καταναλωτή.

Ø

Στην αγορά εργασίας, η οποία µετά τις παρεµβάσεις και του
τελευταίου εργασιακού νόµου έγινε λιγότερο ευέλικτη, ενώ
παράλληλα αυξήθηκε σηµαντικά το κόστος πολλών επιχειρήσεων µε
σαφή πτώση της κερδοφορίας.

Ø

Στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, όπου η Ελλάδα
καταλαµβάνει την τελευταία θέση στην Ευρώπη.

Αν σ' όλα αυτά προσθέσουµε και τον ευρύτερο προβληµατισµό για τις
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας µετά το 2005, είναι φανερό ότι η
οικονοµική πολιτική πρέπει να κινηθεί µε πολύ ταχύτερους ρυθµούς και
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα απ' ότι σήµερα.
***
Τελειώνοντας τη σύντοµη παρέµβασή µου, θέλω να συγχαρώ ακόµη µια
φορά την ΕΣΕΕ για την ΄Εκθεση και να επαναλάβω τη σταθερή
βούληση του ΣΕΒ για στενότερη και αποδοτικότερη συνεργασία όλων
των κοινωνικών εταίρων για το καλό της οικονοµίας.

