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Για µακρό χρονικό διάστηµα, ζούµε σ’ ένα περιβάλλον
όπου

επικρατεί

διοικητική

η

οικονοµική

αυθαιρεσία

και

ο

ανασφάλεια,
αυταρχισµός,

η
το

εκπαιδευτικό χάος και η πολιτική συναλλαγή.
Είναι προφανές, ότι η χώρα χρειάζεται µια νέα
οικονοµική πολιτική ανάπτυξης, που θα βασίζεται σε
οικονοµικές

δραστηριότητες

ανταγωνιστικές

στο

διεθνές περιβάλλον. Και ότι η πολιτική αυτή πρέπει
να είναι σχεδιασµένη µε συνέπεια και µε χρονικό
ορίζοντα τουλάχιστον µιας γενιάς.
Εξίσου όµως κρίσιµο είναι, να κατανοήσουµε τη
δυσκολία της διαχείρισης της µετάβασης από το
σήµερα στο αύριο.

Τι αφήνουµε πίσω, µε ποιο

κόστος, και ποιος θα επωµισθεί το κόστος αυτό.
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Πιστεύω ακράδαντα, ότι ο Σ.Ε.Β. πρέπει να εντείνει
την προσπάθεια και να συνεχίσει να συµµετέχει
ενεργά στη διαδικασία αυτή της σύλληψης, του
σχεδιασµού

και

της

υλοποίησης

µιας

νέας

οικονοµικής πολιτικής.
Κι

αυτό,

γιατί

έχει

διαχρονικά

αποδείξει

ότι

συλλαµβάνει έγκαιρα τα µηνύµατα των καιρών και
κινητοποιεί

αποτελεσµατικά

τις

παραγωγικές

δυνάµεις του τόπου.
Θα ήταν ίσως χρήσιµο, µέσα από τους κοινούς
προβληµατισµούς

στο

άµεσο

µέλλον,

αναρωτηθούµε για ποιόν Σ.Ε.Β. µιλάµε.

ν’

Σίγουρα, ο

Σύνδεσµός µας έχει έγκαιρα κατανοήσει την σηµασία
του

πλαισίου

λειτουργίας

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

των

θεσµών

της

Μια ενδοσκόπηση όµως, θα

έπρεπε να µας προβληµατίσει εάν θέλουµε
• έναν Σ.Ε.Β. που να εκπροσωπεί κυρίως την
ελληνική

βιοµηχανία,

ή

το

σύνολο

των

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων όπως και οι
περισσότεροι άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση;
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• έναν Σ.Ε.Β., ο οποίος επιδιώκει όχι µόνον την
κοινωνική συναίνεση και την εργασιακή ειρήνη,
αλλά και την κοινωνική αποτελεσµατικότητα.
• έναν Σ.Ε.Β. γραφειοκρατικό, που διεκπεραιώνει
έγγραφα – συνήθως κυβερνητικής προέλευσης,
σε αντίθεση µε έναν Σ.Ε.Β. που σκέπτεται.
Θα ρωτήσετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: «Γιατί
τώρα;».
Πέρα από το ότι οι προβληµατισµοί αυτοί δεν είναι
καινούριοι στον Σ.Ε.Β., η εστίαση της προσοχής µας
στους προβληµατισµούς αυτούς είναι επιτακτική
• γιατί η κρίση στην οικονοµία έρχεται γρήγορα,
• γιατί

η

µείωση

της

ανταγωνιστικότητας

κινδυνεύει να γίνει µη αντιστρέψιµη,
• γιατί τα κοινωνικά προβλήµατα δεν µπορούν να
αντιµετωπισθούν χωρίς ουσιαστική ανάπτυξη και
έγκαιρη αλλαγή.
• γιατί η πολιτική ηγεσία έχει σταµατήσει να
σκέπτεται.
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