Χαιρετισµός ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, Αντιπροέδρου ΣΕΒ,
στο «Ανοικτό Φόρουµ για την Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη»
Αθήνα, Ξενοδοχείο HILTON, Τρίτη 6 ∆εκεµβρίου 2005
Σας καλωσορίζω στη σηµερινή δεύτερη ηµέρα των εργασιών του Ανοικτού Φόρουµ.
Το 2005 είδε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δίνει προτεραιότητα στον στόχο της αύξησης της
ανταγωνιστικότητας –αναγνωρίζοντας ότι, διαφορετικά, η ευρωπαϊκή οικονοµία θα
παραµείνει ουσιαστικά τελµατωµένη, όπως και ότι κινδυνεύουν τα θεµέλια του κράτους
πρόνοιας και ευρύτερα του ευρωπαϊκού µοντέλου ανάπτυξης. Μέσα στο πλαίσια αυτό, το
2005 προκηρύχθηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως «Έτος Ανταγωνιστικότητας».
Η αίσθηση του επείγοντος είναι φανερή. Σας υποβάλλω την πρόταση ότι αν η Ευρώπη
επείγεται, εµείς στην Ελλάδα θα πρέπει να επειγόµαστε πολύ πιο πολύ. ∆ιότι, σύµφωνα
µε όλους τους δείκτες, όλων των µελετών, η απόσταση που µας χωρίζει από την
πλειοψηφία της Ευρώπης των 15 είναι µεγάλη, ενώ βαριά είναι η ανάσα στην πλάτη µας
των νέων µελών που µας πλησιάζουν µε γοργούς ρυθµούς –µερικά µας ξεπερνούν ήδη.
Η επίτευξη του στόχου αυτού δεν είναι εύκολη. Πριν από 5 χρόνια, η Ε.Ε. είχε και πάλι
χαρακτηρίσει την ανταγωνιστικότητα ως µία από τις βασικές προτεραιότητές της. Το
γεγονός ότι, φέτος, υποχρεώθηκε να διαπιστώσει την αποτυχία της τελευταίας πενταετίας
και ότι χρειάστηκε να ενεργοποιήσει ξανά την προσπάθεια για την περίφηµη Ατζέντα της
Λισσαβόνας, θέτοντας συγκεκριµένους και µετρήσιµους στόχους και απαιτώντας
συγκεκριµένες κυβερνητικές δεσµεύσεις απ’ όλα τα κράτη – µέλη, δείχνει ότι τα πράγµατα
δεν είναι εύκολα και απλά.
Κυρίες και κύριοι,
Ο ΣΕΒ ανέλαβε τούτη την πρωτοβουλία για να συνεισφέρει στην προσπάθεια να
ξεφύγουµε από την υστέρηση που παρουσιάζει η Ελλάς στον τοµέα της
ανταγωνιστικότητας. Αυτή η δηµιουργική µας αγωνία για δράση είναι ο λόγος για τον
οποίο αναλάβαµε την πρωτοβουλία του Ανοιχτού Φόρουµ. Kαι η αντίληψή µας ότι η
ανταγωνιστικότητα είναι υπόθεση όλων µας, η πεποίθηση ότι η ανταγωνιστικότητα
συµφέρει τον καθένα µας, είναι εκείνη που µας οδήγησε να σχεδιάσουµε –όχι ένα
συνέδριο, αλλά µια ανοικτή πρωτοβουλία συζήτησης, ευρείας συµµετοχής και συν –
ευθύνης.
Γνωρίζετε ότι βάλαµε σε λειτουργία εδώ και ενάµισι µήνα µια ιστοσελίδα, όπου
εκατοντάδες συµπολίτες µας µπόρεσαν να εκφράσουν τις δικές τους απόψεις. Θα έχετε
διαπιστώσει την ευρύτητα της εκπροσώπησης –κι αυτός ήταν ο στόχος µας. Γνωρίζετε ότι
δεν υπάρχει κόστος συµµετοχής και διαπιστώνετε ότι καλέσαµε να τοποθετηθούν φορείς,
οργανώσεις και άνθρωποι από όλη την κοινωνία.
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Κι αυτό θέλαµε ακριβώς: να συγκεντρωθεί εδώ, στις δύο αυτές ηµέρες, µία µικρογραφία
της κοινωνίας µας και να συζητήσει ελεύθερα και ανοιχτά το πρόβληµα της
ανταγωνιστικότητας.
Η παρουσία σας σήµερα εδώ αποτελεί απόδειξη ότι εσείς, τουλάχιστον, κατανοείτε την
κρισιµότητα του στόχου και έχετε τη διάθεση να συνεισφέρετε στην υλοποίησή του. Από
το βήµα αυτό, θα σας ζητήσω να γίνετε και εσείς µαζί µας οι πρώτοι και πιο ριζοσπαστικοί
φορείς του µηνύµατος ότι «Η ανταγωνιστικότητα είναι υπόθεση όλων µας» και ότι «αν δεν
πετύχουµε τους στόχους που θέτει το ίδιο το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, η
περιθωριοποίησή µας θα είναι ένα νοµοτελειακό γεγονός». Και θα πρέπει να σας πω ότι
όταν το κάνετε, θα ανταποκρίνεστε στην απαίτηση µίας τεράστιας µερίδας των πολιτών, οι
οποίοι επιδεικνύουν εκπληκτική ωριµότητα, δηλώνοντας έτοιµοι να προχωρήσουν
µπροστά για τις «καλύτερες ηµέρες» και ζητώντας από τις ηγεσίες, από όλους εµάς
δηλαδή, να µην καθυστερούν άλλο και να κάνουν τις ρήξεις που απαιτούνται γι’ αυτό.
Θέλω να κλείσω τη σύντοµη αυτή παρέµβασή µου µε µία µικρή αναφορά στο σηµερινό
πρόγραµµά µας.
Στη χθεσινή πρώτη ηµέρα, εισηγητές και συζητητές χωρισµένοι σε 8 οµάδες εργασίας
αντάλλαξαν απόψεις µε την ενεργό συµµετοχή του κοινού και είναι έτοιµοι να σας
παρουσιάσουν σήµερα, στην ολοµέλεια, τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας στη χώρα µας.
Μετά την παρουσίαση των προτάσεων των Οµάδων Εργασίας, που θα γίνει αµέσως τώρα
θα δούµε τα εντυπωσιακά συµπεράσµατα της έρευνας κοινού που κάναµε, θα ακούσουµε
τις θέσεις – προτάσεις της ΟΚΕ και θα γίνουµε µάρτυρες της αγαστής συνύπαρξης
εκπροσώπων του δηµοσιογραφικού κόσµου που θα προσπαθήσουν να αποσπάσουν
δεσµεύσεις εκ µέρους των ηγεσιών µας ως προς το τι θα κάνει, ο καθένας από την πλευρά
του, για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας µας.
Σας ευχαριστούµε για µία ακόµη φορά για την παρουσία σας εδώ και είµαστε σίγουροι
πως φεύγοντας το βράδυ, θα έχετε αποκοµίσει µία θετική εντύπωση από την προσπάθεια
που έγινε χθες και που συνεχίζεται σήµερα εδώ και από σήµερα και πέρα συνεχώς.
Σας ευχαριστώ.
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