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Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,
Σας καλωσορίζω σήµερα και επίσηµα στο Ανοικτό Φόρουµ για την Ανταγωνιστικότητα και την
Ανάπτυξη.

Τον πρώτο στην Ελλάδα, διαρκή, ανοικτό διάλογο µεταξύ κοινωνικών οµάδων,

φορέων και ενεργών πολιτών, µε στόχο να προκύψουν γόνιµες και πρακτικές προτάσεις για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας.
Αυτές τις δύο ηµέρες, όπως θα διαπιστώσατε και το πρωί, από τις οµάδες εργασίας, είµαστε
όλοι εδώ. Είµαστε εδώ για να ακούσουµε, να συζητήσουµε, να διαφωνήσουµε, αλλά και να
καταγράψουµε, ίσως για πρώτη φορά δηµόσια, τα σηµεία στα οποία συµφωνούµε, τα οποία
είναι περισσότερα απ’ όσα, καταρχήν, νοµίζουµε.
Κυρίως, είµαστε εδώ για να καταλήξουµε σε συγκεκριµένες, χειροπιαστές προτάσεις που θα
βελτιώσουν την καθηµερινή µας ζωή.

∆εν επιδιώκουµε να αναπαράγουµε, από καθέδρας,

έννοιες και διαπιστώσεις. Αναλύσεις για την ανταγωνιστικότητα έχουµε, πολλές και ορθές. Και
µε χαρά παρατήρησα ότι το «πείραµα» πετυχαίνει: οι πρωινές συζητήσεις ήταν ζωντανές και
ουσιαστικές, µε ενδιαφέροντα συµπεράσµατα που ανυποµονώ να διαβάσω.
Αυτό ακριβώς θέλουµε να κάνουµε σήµερα εδώ. Να «βγάλουµε» την ανταγωνιστικότητα από το
εργαστήριο και να την «τοποθετήσουµε» στην κανονική της θέση. ∆ηλαδή µέσα στα σπίτια µας,
στις δουλειές µας, στα σχολεία και τα Πανεπιστήµιά µας.
Και εκεί θα δούµε µε ποιο τρόπο, η έλλειψή της, µας επηρεάζει.

Γιατί η έλλειψη ανταγωνιστικότητας είναι αυτό που εµποδίζει τον µικροµεσαίο επιχειρηµατία να

ανασάνει. Είναι αυτό που περιορίζει τις δηµιουργικές δυνάµεις των νέων µας. Είναι αυτό που
διώχνει τους καλύτερους µακριά. Είναι αυτό που παγιδεύει την πατρίδα µας στον φαύλο κύκλο
της στασιµότητας.
Απώτερος στόχος µας είναι, πρώτον, να προτρέψουµε την πολιτική ηγεσία και την κοινωνία να
συνειδητοποιήσουν ότι οι όροι και οι απαιτήσεις για την πρόοδο είναι διαφορετικοί σήµερα από
ό,τι στο παρελθόν. Και δεύτερον, να προτείνουµε τρόπους να κάνουµε βήµατα µπροστά, ως
οικονοµία, ως έθνος και ως πολίτες.
Είναι λυπηρό και προσβλητικό για όλους µας να βλέπουµε τη χώρα µας, στις εκθέσεις διεθνών
και εθνικών οργανισµών, όχι µόνο να κατατάσσεται χαµηλά, αλλά να χάνει διαρκώς έδαφος, σε
µια σειρά από δείκτες ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.
Η ελληνική οικονοµία εντάσσεται σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον το οποίο µεταβάλλεται
γρήγορα. ∆εν µας περιµένει. Αναπτύσσει συνεχώς νέα δυναµική και εµείς µένουµε, µοιραίοι και
άβουλοι, να αναρωτιόµαστε «τι έφταιξε πάλι».
Ο κόσµος σκέφτεται: αν κάθε λιτότητα είναι µάταιη, γιατί να πειθαρχήσουµε; Αν οι θυσίες των
τελευταίων χρόνων, παρά τους υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, δεν έφεραν αποτέλεσµα, τότε τι
νόηµα έχει η προσπάθεια; Το κοινωνικό κλίµα επηρεάζει το οικονοµικό, η απογοήτευση
κυριαρχεί, το αδιέξοδο µεγαλώνει.

Το Ανοικτό Φόρουµ είναι ένας φορέας ανατροπής αυτής της σκληρής πραγµατικότητας. Είναι
µια φωνή λογικής και αισιοδοξίας.
Από αυτό εδώ το Φόρουµ διακηρύσσουµε ότι δεν θα υποταχθούµε στη µοιρολατρία.
Από εδώ, σήµερα, καλούµε τους πολίτες να αναπτύξουν έναν νέο, εθνικό εγωισµό.
Γιατί να συνηθίζουµε την Ελλάδα στο τέλος της κάθε λίστας; Γιατί να είµαστε οι τελευταίοι των
15, και αργότερα των 20, και αργότερα των 25;
Όχι. Αξίζουµε κάτι καλύτερο. Θα βρούµε την πηγή του προβλήµατος και θα το λύσουµε. Θα
βρούµε τη ρίζα του κακού, θα κάνουµε τις αναγκαίες αλλαγές και θα επιδιώξουµε γρήγορα,
σηµαντικές βελτιώσεις.
Αναγνωρίζουµε ότι η ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ανήκει πρώτα στις
επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις έχουν καθήκον να παρακολουθούν τις εξελίξεις από κοντά, να
προσαρµόζουν την προσφορά τους στη µεταβαλλόµενη ζήτηση, να καινοτοµούν και να
κατακτούν προβάδισµα στις αγορές, προβάδισµα το οποίο φυσικά να διατηρούν σε βάθος

χρόνου.
Η επιτυχία τους διασφαλίζεται από την ικανότητα και την ταχύτητα µε την οποία
προσαρµόζονται στις συνεχείς αλλαγές του περιβάλλοντος. Υπό ποιες προϋποθέσεις, όµως, οι
επιχειρήσεις, µπορούν να τα καταφέρουν; Υπό δύο προϋποθέσεις:
Όταν λειτουργούν σε καλά δοµηµένες και αποτελεσµατικά ρυθµιζόµενες αγορές, και όταν δρουν
σε κοινωνίες που συµφωνούν και συναινούν σε συγκεκριµένους όρους του κοινωνικού
συµβολαίου.
Σ’ αυτό το µεταίχµιο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα. Ο κόσµος αλλάζει ριζικά, η
τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτατα, ενώ η δική µας οικονοµία και κοινωνία πορεύεται αµήχανα ή
αλλάζει µε πολύ βραδύτερους ρυθµούς.

Πιστεύουµε ότι µπορούµε να λύσουµε τα προβλήµατά µας µε τις συνταγές του παρελθόντος.
Αρνούµαστε να «ξεβολευτούµε» ενώ, την ίδια στιγµή, φροντίζουµε να απολαµβάνουµε τα
εισαγόµενα αγαθά µας µε τα καταναλωτικά µας δάνεια.
Όλοι αυτοί οι προβληµατισµοί είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων που θα διεξαχθούν σήµερα
και αύριο στο Ανοικτό Φόρουµ.
Σήµερα εγκαινιάζουµε και µια µορφή επικοινωνίας στην οποία δεν είµαστε συνηθισµένοι, ούτε
ως κοινωνικοί φορείς, ούτε ως πολίτες. Όπως καλά γνωρίζετε, ως κοινωνικοί φορείς,
συνδιαλεγόµαστε µε δύο τρόπους: ιδιωτικώς και δηµοσίως. Ιδιωτικώς συνήθως συµφωνούµε σε
πολλά. Αλλά, κανείς δεν το ξέρει και κανείς δεν το παραδέχεται έξω.
∆ηµοσίως βρισκόµαστε, πιο συχνά, στα τηλεοπτικά παράθυρα. Εκεί, όχι µόνο δεν συµφωνούµε,
ούτε καν συζητούµε. Με την µορφή που έχει πάρει σήµερα ο τηλεοπτικός δηµόσιος διάλογος,
δεν υπάρχει δυνατότητα ψύχραιµης και ορθολογικής ανταλλαγής επιχειρηµάτων.
Το Ανοικτό Φόρουµ είναι ένα νέο µέσο που µας δίνει τη σπάνια ευκαιρία να συζητήσουµε
δηµόσια, αλλά σοβαρά και τεκµηριωµένα, χωρίς κραυγές και φθηνούς εντυπωσιασµούς.
Ο θεσµός αυτός ξεκίνησε µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ και µε σκοπό να αγκαλιάσει όσο το δυνατόν
περισσότερους. Απευθύναµε, λοιπόν, µια πρόσκληση συµµετοχής σε όλους, µε την πεποίθηση
ότι ο διάλογος και η συνεννόηση θα αποτελέσουν το κλειδί για την εξεύρεση ουσιαστικών και
αποτελεσµατικών λύσεων.
Ευχαριστώ όσους ανταποκρίθηκαν σε αυτήν την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του ΣΕΒ απ’
όπου κι αν προέρχονται:

Από τη ΓΣΕΕ, από την Α∆Ε∆Υ, από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, από το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ελλάδος, από το ΕΒΕΑ, τη ΓΣΕΒΕ, από το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, την
ΚΕ∆ΚΕ, την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, από την ΠΑΣΕΓΕΣ, τη ∆ιδασκαλική
Οµοσπονδία Ελλάδας, τον Σύνδεσµο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, από τον Σύνδεσµο
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος,
τον Σύνδεσµο Θεσσαλικών Βιοµηχανιών, την Ένωση Συνδέσµων Βιοµηχανιών-Βιοτεχνιών
Θράκης, τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Πελοποννήσου & ∆υτικής Ελλάδος, τον Σύνδεσµο
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, τον Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς, τον Σύνδεσµο
Βιοµηχανιών Βοιωτίας, από το WWF Ελλάς, την Greenpeace, τη ∆ιεθνή ∆ιαφάνεια, το ΙΣΤΑΜΕ,
την Ένωση Πολιτών για την Παρέµβαση, την Οµοσπονδία Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων Ελλάδος, την Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, το London School Of Economics, το ALBA, την
Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, την Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων, από την
Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας, την Τράπεζα της
Ελλάδος, τον ΟΑΕ∆, τον ΟΠΕ, και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δικούς µας ανθρώπους που εργάστηκαν για να
γίνει πράξη αυτή η «µεγάλη ιδέα».
∆εν θέλω να ακουστεί αλαζονικό, αλλά, αυτές τις δύο ηµέρες, θα κάνουµε πράξη την κοινωνία
των πολιτών. Γιατί, τα µέλη και οι προσκεκληµένοι του Ανοικτού Φόρουµ, αποτελούµε τα πιο
δυναµικά και προοδευτικά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας, τους φορείς άποψης και κοινωνικής
επιρροής.
Αν ήµουν πολιτικός, θα σας έλεγα ότι σήµερα κάνουµε ένα «άνοιγµα στην κοινωνία». Αλλά, µε
όσο λιγότερα cliché ξεκινάµε, τόσο καλύτερη δουλειά θα κάνουµε.
Καλώς ήλθατε στο Ανοικτό Φόρουµ!
Σας ευχαριστώ.

