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Σήµερα, ο επιχειρηµατικός κόσµος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται ότι µε τις πράξεις του, και
όχι µόνο µε τα λόγια του, έχει δικαιωµατικά αρχίσει να αλλάζει την αρνητική εικόνα που
είχε επικρατήσει γι’ αυτόν, αν και η αρνητική ιδεοληψία κατά της επιχειρηµατικής δράσης
και του οικονοµικού και κοινωνικού της αποτελέσµατος κυριαρχεί, σε αδικαιολόγητο ακόµα
βαθµό, στη χώρα µας.
«Επιχειρηµατική δράση» σηµαίνει ιδιωτική πρωτοβουλία». Η έµφαση οφείλει να είναι στη
λέξη «πρωτοβουλία» και όχι στη λέξη «ιδιωτική», όσο κι αν οι δύο λέξεις πηγαίνουν µαζί.
Ο επιχειρηµατίας είναι ο αποδοτικός ιδιώτης που αναλαµβάνει δηµιουργικές πρωτοβουλίες
και κινδύνους. Που δουλεύει πιο σκληρά από όλους και παράγει πλούτο για το ευρύτερο
σύνολο. Η επιτυχία και η πρόοδος για τον επιχειρηµατία δεν µπορεί παρά να είναι µόνο
έργα και όχι µεγάλα λόγια. Αυτός είναι ο ρόλος που του έταξε η κοινωνία, αυτός είναι ο
λόγος ύπαρξής του κι αυτή είναι η πραγµατικότητα της συνεισφοράς του.
Ο ρόλος του σύγχρονου επιχειρηµατία µέσα στα νέα οικονοµικά, πολιτικά και ευρύτερα
κοινωνικά δεδοµένα που έχουν δηµιουργηθεί σήµερα, είναι να σηκώσει τη σηµαία της
«σύγχρονης επιχείρησης». Η σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί ένα υπόδειγµα δηµιουργικής
συνεργασίας ανθρώπων, οι οποίοι, µέσα από οργανωµένη δράση, παράγουν ένα απτό
αποτέλεσµα που αποτελεί από µόνο του και πολλαπλό κοινωνικό µέρισµα.
Μερικές από τις κύριες συνιστώσες της σύγχρονης επιχείρησης, που µπορούν να κάνουν
το κοινωνικό αυτό µέρισµα ακόµα πιο σηµαντικό, είναι:
• Η στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης.
• Η εξοικονόµηση ενέργειας και η ενθάρρυνση της χρήσης εναλλακτικών πηγών
ενέργειας.
• Η προστασία του περιβάλλοντος.
• Η υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης.
• Η επίδειξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Οι σύγχρονοι επιχειρηµατίες –άρα και ανάµεσά τους οι διαπρέποντες και βραβευόµενοι–
δεν κρίνονται έτσι µόνο από την καθαρά επιχειρηµατική δράση τους και επιτυχία.
Κρίνονται και αποκτούν τον οποιονδήποτε τίτλο τιµής επειδή επιδεικνύουν δράση κι
επιτυχία και στις πρόσθετες αυτές υποχρεώσεις του επιχειρείν.
Θέλω να συγχαρώ τους σηµερινούς βραβευθέντες που συµµετείχαν στην ευγενή αυτή
άµιλλα και βεβαίως τον ίδιο τον επιχειρηµατία της χρονιάς, τον κ. Λαυρέντη Λαυρεντιάδη.
Πιστεύω ότι όλοι είναι «νικητές», αλλά ο πιο σηµαντικός νικητής είναι ο δικός µας ο τόπος
που έχει τέτοιους επιχειρηµατίες να επιδείξει.

