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Κυρίες και Κύριοι,
Σε µια περίοδο, όπου η παγκοσµιοποίηση συνεχίζει να επεκτείνεται ραγδαία σε
όλες τις αγορές και όλα τα σηµεία του πλανήτη, όπου η ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση προχωρά σε άλλη ποιοτική φάση µετά την πρόσφατη διεύρυνση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπου η περιφερειακή συνεργασία ανθεί σε όλες
τις ηπείρους, είναι αυτονόητο ότι η επιχειρηµατική δράση δεν µπορεί να
ασκείται πια µε βάση εθνικά κριτήρια και στόχο τις εθνικές αγορές µόνο. Για
τους λόγους αυτούς, οι ανάγκες συλλογικής έκφρασης και εκπροσώπησης των
Ελλήνων επιχειρηµατιών αποκτούν παγκόσµια διάσταση.
Υπάρχει εποµένως σαφής ανάγκη για:
α)
Αποτελεσµατικότερη υποστήριξη των ελληνικών επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών σε παγκόσµιο επίπεδο.
β) Προβολή και παρουσία των Ελλήνων επιχειρηµατιών στους διεθνείς
οικονοµικούς και επιχειρηµατικούς κύκλους και τα διεθνή όργανα της
επιχειρηµατικής εκπροσώπησης, πέραν από την UNICE όπου ο ΣΕΒ συµµετέχει
ενεργά.
γ) Προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα
δ) Ουσιαστική συµµετοχή Ελλήνων επιχειρηµατιών σε διεθνή επιχειρηµατικά
σχήµατα γενικά και ειδικότερα στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης, της
Μαύρης Θάλασσας, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, όπου
η χώρα µας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα.
ε) ∆ιαµόρφωση µιας εθνικής στρατηγικής, σε συνεργασία µε το Κράτος και
τους άλλους φορείς, για την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής
παρουσίας διεθνώς, όπου, ως γνωστό, πάντα πίσω από τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, ειδικά σε µεγάλα έργα, βρίσκονται οι εθνικές κυβερνήσεις.
στ) Συµµετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε µεγάλα οικονοµικά προγράµµατα
και έργα, όπως αυτά
που χρηµατοδοτούνται από τους διεθνείς
χρηµατοδοτικούς και αναπτυξιακούς οργανισµούς.
Όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, ο ΣΕΒ ανταποκρινόµενος στην πρόκληση της διεθνοποίησης αλλά και για την κάλυψη
των παραπάνω αναγκών- προχώρησε στην ίδρυση του Τµήµατος ∆ιεθνούς
Ανάπτυξης και µου ανατέθηκε η µεγάλη ευθύνη να αναλάβω την υλοποίηση
του εγχειρήµατος αυτού.
Είµαι βέβαιος ότι την ανάγκη ύπαρξης του Τµήµατος αυτού αναγνωρίζουν τα
περισσότερα µέλη του ΣΕΒ και ότι θα στηρίξουµε όλοι αυτή τη νέα
δραστηριότητα που µας αφορά, όχι µόνο ως επιχειρηµατίες αλλά και ως
υπεύθυνους Έλληνες πολίτες.
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Ήδη την προηγούµενη εβδοµάδα, ως Πρόεδρος του Ελληνο-Αµερικανικού
Επιχειρηµατικού Συµβουλίου και ως εκπρόσωπος του ΣΕΒ, ανέλαβα την
ευθύνη του συντονισµού των επαφών του Πρωθυπουργού κ. Καραµανλή µε
σηµαντικούς επιχειρηµατίες των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής. Με την
κίνηση αυτή, θέσαµε τις βάσεις για την επίτευξη των στόχων µας για τη
∆ιεθνή Ανάπτυξη του ΣΕΒ.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, από τη θέση του Αντιπροέδρου και µε τη
συµβολή της κας Μητρογιαννοπούλου και στελεχών του ΣΕΒ, θα κάνω ό,τι
περνά από το χέρι µου, ώστε αξιοποιώντας την υποστήριξη όλων εµάς, να
καταστήσουµε τη νέα αυτή δραστηριότητα απόλυτα επιτυχηµένη και αντάξια
της ιστορίας του ΣΕΒ και της συµβολής του στην οικονοµική και εθνική ζωή
της Ελλάδας.
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