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Αξιότιµη κυρία Υπουργέ,
Είναι ιδιαίτερη τιµή για τα µέλη του Συνδέσµου µας, αλλά κι εµένα προσωπικά, που
σας έχουµε απόψε κοντά µας. Η σηµερινή σας παρουσία µας δίνει την ευκαιρία να
συζητήσουµε ένα θέµα που ενδιαφέρει πολλές ελληνικές επιχειρήσεις: την οικονοµική
διπλωµατία, την εξωστρέφεια, τον προσανατολισµό σε καινούριες αγορές.
Πρόκειται για ένα ζήτηµα στο οποίο αποδίδουµε ιδιαίτερη σηµασία, καθώς η αγορά
της χώρας µας είναι περιορισµένη ενώ ο διεθνής ανταγωνισµός -και ιδιαίτερα από
δυναµικά ανερχόµενες
χώρες- είναι έντονος έως και απειλητικός. Χρειάζεται
συνεννόηση όλων, συντονισµός και συνέργειες. Εµείς αναγνωρίζουµε ότι πρέπει να
ενώνουµε τις δυνάµεις µας και να αποφεύγουµε επικαλύψεις, αποσπασµατικές
ενέργειες και άσκοπη ανάλωση δυνάµεων και πόρων.
Κυρίες και Κύριοι,
Με χαρά διαπιστώνω ότι η αίθουσα απόψε είναι γεµάτη από εκπροσώπους
επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται πιστεύω σε δύο λόγους:
¾ αφενός στην παρουσία της κας Μπακογιάννη και
¾ αφετέρου στο πραγµατικό ενδιαφέρον που έχουν τα µέλη µας για τη
διεθνοποίηση, την εξωστρέφεια.
Καµία επιχείρηση δεν µπορεί να παραγνωρίσει ότι η παγκοσµιοποίηση είναι σήµερα
τέτοια, που το δίληµµα «εθνικό» ή «διεθνές» επίπεδο έχει απαντηθεί: όταν οι
αγορές της Ασίας αναπτύσσονται τόσο γρήγορα, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση
µετασχηµατίζεται, όταν γειτονικές µας χώρες έχουν χτυπήσει την πόρτα της
Ενωµένης Ευρώπης και άλλες προσδοκούν το ίδιο, όταν περιοχές στη Νότια
Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή ή στον Καύκασο προσφέρουν ευκαιρίες που αξιοποιεί
πρώτα ο διεθνής ανταγωνισµός, τότε εµείς, οι ελληνικές επιχειρήσεις, οφείλουµε να
διευρύνουµε τους ορίζοντές µας και να στοχεύουµε στην παγκόσµια αγορά
προσβλέποντας στη διασφάλιση µακροχρόνιων και σταθερών ρυθµών ανάπτυξης.
Πριν από πολύ λίγα χρόνια, ο ΣΕΒ -αντιλαµβανόµενος τις αλλαγές που επέρχονταν
και τις ανάγκες των µελών του- προχώρησε µε σταθερά βήµατα στην ενίσχυση της
διεθνούς δράσης του. Πιστεύουµε ότι, µε τον κεντρικό του ρόλο στην ελληνική
επιχειρηµατική κοινότητα, ο ΣΕΒ οφείλει και µπορεί να παρέχει ουσιαστικές
υπηρεσίες:
¾ διευκολύνοντας τα µέλη του στη δικτύωσή τους στις ξένες αγορές
¾ συµβάλλοντας στη διαµόρφωση της οικονοµικής εξωτερικής πολιτικής
Βασική µας επιδίωξη είναι να αναλάβουµε πρωτοβουλίες που θα έχουν πραγµατική κι
ουσιαστική αξία για τα µέλη µας.
Στο πλαίσιο αυτό, τη χρονιά που µας πέρασε, προχωρήσαµε στη δηµιουργία διµερών
Επιχειρηµατικών Συµβουλίων, στην επανεργοποίηση εκείνων που η λειτουργία τους
είχε ατονίσει. Ταυτόχρονα, φέραµε κοντά µας και συνεργαζόµαστε στενά µε άλλα
Συµβούλια που ήδη είχαν αξιόλογη δραστηριότητα.
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Πιστεύουµε ότι τα Επιχειρηµατικά Συµβούλια µπορούν να επιτελέσουν σηµαντικό
έργο, καθώς:
• αποτελούνται από επιχειρηµατίες ή στελέχη, που
έχουν γνώση και
ενδιαφέρον για την αγορά της συγκεκριµένης χώρας και µπορούν να
προωθήσουν ζητήµατα και να αναδείξουν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές
ευκαιρίες
• ξεφεύγουν από την παραδοσιακή ενασχόληση των διµερών επιµελητηρίων µε
την καθαρά εµπορική δραστηριότητα και ασχολούνται περισσότερο µε την
ευρύτερης µορφής επιχειρηµατικότητα
• είναι ευέλικτα, ολιγοµελή και πιο αποτελεσµατικά
Απευθυνθήκαµε στα µέλη µας, και ιδιαίτερα σε εκείνα που έχουν έντονη παρουσία
εκτός Ελλάδας, και διερευνήσαµε τις ανάγκες τους, τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν, τις περιοχές ή τις χώρες που τους ενδιαφέρουν, αλλά και τι
περιµένουν τόσο από εµάς αλλά και κυρίως από τις αρµόδιες κρατικές αρχές. Τα
συµπεράσµατα της έρευνας τα έχουµε προωθήσει και στο Υπουργείο σας και σε
άλλους φορείς και πιστεύουµε ότι πρέπει να είναι οδηγός µας για τις ενέργειές µας.
Θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε 5 µηνύµατα που µας έδωσαν και αφορούν την
οικονοµική διπλωµατία:
¾ Πληροφόρηση µε χαρακτηριστικά διαφορετικότητας. Η έγκαιρη, η έγκυρη και
κυρίως η νέα πληροφορία για τις εξελίξεις, τις τάσεις ή τις ευκαιρίες είναι που
ενδιαφέρει. Θα µπορούσε κανείς να χρησιµοποιήσει και τον όρο
«intelligence».
¾ ∆ικτύωση. Είναι σηµαντικό να υπάρχει πρόσβαση στις σηµαντικές τοπικές
επιχειρήσεις, να γνωρίζουµε ποιοι είναι οι δυνατοί παίκτες ή οι αξιόπιστοι, να
υπάρχει ένα double-checking µε το αντικειµενικό µάτι του Έλληνα διπλωµάτη,
και όχι η ωραιοποιηµένη εικόνα που µπορεί να παρουσιάζεται από την άλλη
πλευρά.
¾ Παρεµβατικό έργο. Πολλές εταιρίες αντιµετωπίζουν διαφόρων ειδών εµπόδια
και προβλήµατα σε ξένες αγορές και χρειάζονται την παρέµβαση των
διπλωµατών µας για την επίλυσή τους αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τις
µεσαίου ή µικρότερου µεγέθους. Η αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων ή
το follow up σε µακροχρόνια προβλήµατα είναι το ζητούµενο.
¾ Προβολή. Οι διπλωµάτες µας πρέπει να προβάλλουν τους δυναµικού κλάδους
εταιριών µε εκδηλώσεις και άλλους τρόπους καινοτοµικού χαρακτήρα.
¾ Τα µέσα. Όπως και στις επιχειρήσεις µας όπου πρέπει να αφιερώσουµε πόρους
για να έχουµε απόδοση, έτσι και η ενεργός οικονοµική διπλωµατία πρέπει να
διαθέτει όλα τα απαραίτητη εφόδια: ικανό και εξειδικευµένο στελεχιακό
δυναµικό, σύγχρονες υποδοµές µε αξιοποίηση της τεχνολογίας, οικονοµικούς
πόρους. Φυσικά, και επαναλαµβάνω την αντιστοίχηση µε τις επιχειρήσεις,
έπεται η αξιολόγηση και η µέτρηση των αποτελεσµάτων.
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Κυρίες και Κύριοι,
Ο ΣΕΒ, ανταποκρινόµενος στις ανάγκες των µελών του, έχει αποφασίσει να
δραστηριοποιηθεί περισσότερο σε διεθνές επίπεδο προσφέροντας ουσιαστικές
υπηρεσίες και συµβάλλοντας στη χάραξη της οικονοµικής διπλωµατίας. Τόσο κατά τη
θητεία της προηγούµενης ∆ιοίκησης, όσο και κατά την παρούσα περίοδο,
αναπτύχθηκαν και σχεδιάζονται συγκεκριµένες δράσεις µε στόχο τη διαµόρφωση
µιας εθνικής στρατηγικής για την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής
παρουσίας διεθνώς. Αυτή δεν µπορεί παρά να προέλθει µόνο µέσα από τη
συνεννόηση, την κοινή στόχευση και την επιχειρησιακή συνεργασία του κράτους µε
τους αρµόδιους φορείς, τόσο του δηµοσίου, αλλά και κυρίως του ιδιωτικού τοµέα.
Κυρία Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι,
Εκτιµούµε ότι το φιλόδοξο πρόγραµµα που έχουµε καταρτίσει και το οποίο θα βρείτε
στο σηµερινό φάκελο προς ενηµέρωσή σας, θα εµπλουτισθεί και µε άλλες
δραστηριότητες που θα προκύψουν στην πορεία. Οι στόχοι που έχουν τεθεί για µια
ισχυρότερη υποστήριξη της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων είναι
υψηλοί και µακροπρόθεσµοι.
Η δική µας απόφαση είναι να εργαστούµε µε δυναµισµό και µε τη συµβολή όλων
πιστεύουµε ότι µπορούµε να πετύχουµε περισσότερα.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας προσκαλώ, κυρία Υπουργέ, όπως λάβετε το
λόγο για να µοιραστείτε µε εµάς τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας για τα κοινά θέµατα
που µας απασχολούν.
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