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Κυρία υπουργέ,
Παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του Κλάουζεβιτς, θα µπορούσε να πει κανείς ότι στις
ηµέρες µας, η οικονοµία είναι η συνέχιση της πολιτικής µε άλλα µέσα. Πράγµατι, σε µια
εποχή όπου για τα προηγµένα κράτη ο «πόλεµος» διεξάγεται κυρίως µε όρους
οικονοµικούς και όπου το πεδίο µάχης είναι το παγκόσµιο χωριό, δεν µπορεί να υπάρξει
ισχυρή εξωτερική πολιτική χωρίς ισχυρή οικονοµία. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η οικονοµική
διπλωµατία προσλαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στην άσκηση της εξωτερικής
πολιτικής. Ακόµη περισσότερο, οι επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από
διοικήσεις εταιρειών µε όραµα και εξωστρέφεια, συχνά χρησιµεύουν ως προποµπός
εξελίξεων στο πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο.
∆εν είναι λίγοι εξάλλου αυτοί που υποστηρίζουν ότι, ουσιαστικά, οι επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες και οι οικονοµικές σχέσεις που σταδιακά αναπτύσσονται µέσα στα πλαίσια
αµοιβαίων εθνικών συµφερόντων, είναι εκείνες που συχνά καθορίζουν –σε σηµαντικό
βαθµό– και πολλές από τις βασικές διαστάσεις της εθνικής εξωτερικής πολιτικής.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ουσιαστική αµυντική θωράκιση µιας χώρας στο παγκόσµιο
σκηνικό είναι η ισχυρή παραγωγική της βάση. Και αιχµή του δόρατός της είναι η
ανταγωνιστικότητα, η ευελιξία και η αναπτυξιακή δυναµική που µόνο η ύπαρξη σύγχρονων
και υγιών επιχειρήσεων εξασφαλίζει σε µια εθνική οικονοµία.
Κυρία υπουργέ,
Στα Βαλκάνια, στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, οι έλληνες επιχειρηµατίες υπήρξαν οι
δυναµικότεροι πρεσβευτές του τόπου. Η ελληνική επιχειρηµατική τάξη δεν ακολούθησε
κάποιο σχέδιο εκπονηµένο από τους πολιτικούς. Άνοιξε δικούς της δρόµους, δηµιούργησε
τις δικές της σχέσεις, υπέστη τις δικές της νίκες και ήττες, επέφερε τα δικά της
αποτελέσµατα σε ό,τι επιχείρησε εκτός των εθνικών συνόρων. Και, µε τον τρόπο αυτόν,
καλλιέργησε ένα εύφορο έδαφος για να καταστεί ενεργητικότερη και αποτελεσµατικότερη η
εξωτερική πολιτική της χώρας – να αποκτήσει ηθικό βάρος και επιρροή η Ελλάδα,
ιδιαίτερα στον Βαλκανικό της περίγυρο.

1

Η σχέση, όµως, της υγιούς και εξωστρεφούς επιχειρηµατικής τάξης µε την επίσηµη
οικονοµική και πολιτική διπλωµατία πρέπει να τεθεί σε ακόµη πιο ισχυρή και
αποτελεσµατική βάση. Πολλά και ορθά βήµατα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προς την
κατεύθυνση αυτή. Πολλά, όµως, αποµένουν να γίνουν ακόµα. Όταν πρόεδροι και
πρωθυπουργοί ισχυρών κρατών δεν διστάζουν ανοιχτά να µετατραπούν σε «εµπορικούς»
εκπροσώπους των χωρών τους και πολύ συχνά και συγκεκριµένων επιχειρήσεων, το
ελληνικό διπλωµατικό σώµα δεν µπορεί να κάνει τίποτα το λιγότερο. Αντίθετα, οφείλει να
κάνει πολλά περισσότερα.
Είναι βέβαια προφανές, ότι αν η σχέση της επιχειρηµατικότητας µε την οικονοµική
διπλωµατία µπορεί και πρέπει να αναβαθµισθεί, το ίδιο ισχύει και στην ευρύτερη διάσταση
της αποδοχής της επιχειρηµατικής δράσης από τον κοινωνικό περίγυρο. Τα βήµατα
συµφιλίωσης και συνεργασίας µε την επιχειρηµατική δράση πρέπει να επιταχυνθούν στο
κράτος, στα ΜΜΕ και στην ίδια την πολιτική. Μία κοινωνία υψηλών προσδοκιών
χρειάζεται επιχειρηµατίες υψηλής απόδοσης.
Αλλά αυτό δεν µπορεί να γίνει σε
περιβάλλον όπου η επιχειρηµατική δράση αντιµετωπίζεται µε καχυποψία, και όπου
καλλιεργείται η αµφισβήτηση της δηµιουργίας και της επιτυχίας και η έννοια της εκ
προοιµίου ηθικής υπεροχής του κράτους έναντι της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Για τους επιχειρηµατίες, τους µάνατζερς, τους χιλιάδες ανθρώπους που παίρνουν κάθε
µέρα αποφάσεις για δράση στον επιχειρηµατικό κόσµο, η διαµόρφωση ενός κλίµατος που
έµπρακτα και µε σταθερότητα αναγνωρίζει τη δηµιουργία και την επιτυχία, έχει µεγαλύτερη
αξία από τις µεγαλοστοµίες επιδοκιµασίας και καλών προθέσεων και πολλαπλάσια
σηµασία από όλους τους αναπτυξιακούς νόµους και τα φορολογικά κίνητρα.
Αγαπητοί φίλοι,
Η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας δίνει το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτηµα
σε µια χώρα – ιδιαίτερα σήµερα, µε τις προκλήσεις και τους ορίζοντες που δηµιουργεί η
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.
Στο πλαίσιο αυτό, οικονοµία και εξωτερική πολιτική είναι –σήµερα περισσότερο παρά
ποτέ– συνυφασµένες, αλληλένδετες. Μία σύγχρονη και ισχυρή επιχειρηµατική τάξη δεν
διασφαλίζει µόνο µια ισχυρή οικονοµία, αλλά και µια αποτελεσµατικότερη εξωτερική
πολιτική. Αυτό συµβολίζει άλλωστε και η παρουσία της υπουργού Εξωτερικών απόψε
εδώ, µαζί µας: το γεγονός ότι η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση, και ο έλληνας
επιχειρηµατίας µε τις πρωτοβουλίες του, µπορούν σήµερα να αποτελέσουν την αιχµή του
δόρατος της εθνικής µας πολιτικής.
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