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Κυρίες και Κύριοι,
Εκ µέρους του Προέδρου και του ∆.Σ. του ΣΕΒ θα ήθελα να
εκφράσω τις θερµές µας ευχαριστίες για την τιµητική πρόσκλησή
σας να παρευρεθούµε σήµερα εδώ, αλλά ταυτόχρονα να
ευχηθούµε την απόλυτη επιτυχία των εργασιών της Γενικής
Συνέλευσης

και

των

στόχων

των

επιχειρήσεων

που

την

απαρτίζουν.
Επιτρέψτε µου όµως µε την ευκαιρία αυτή να κάνω µια πολύ
σύντοµη αναφορά στο ρόλο των επιχειρήσεων κάτω από τις νέες
ανταγωνιστικές συνθήκες που ραγδαία διαµορφώνονται.
Το

κύριο

πρόβληµα

της

ελληνικής

οικονοµίας

είναι

η

ανταγωνιστικότητα. Σε όλους τους διεθνείς δείκτες η κατάταξή µας
δεν είναι καθόλου κολακευτική και αυτό που απαιτείται είναι να
επιταχύνουµε τον βηµατισµό των αναγκαίων αλλαγών για να µη
βρεθούµε στο περιθώριο των διεθνών εξελίξεων.
Είναι αλήθεια ότι στον τόπο µας έχουν γίνει πολλά θετικά βήµατα
τα τελευταία χρόνια. Ο περιορισµός του δηµοσίου ελλείµµατος, η
µείωση της ανεργίας, η αύξηση των επενδύσεων και των
εξαγωγών είναι µερικά από αυτά. Αλλά το µέτρο σύγκρισης δεν
µπορεί να είναι τοπικό όταν ανήκουµε στην Ευρώπη των 27 που
και εκείνη διαγωνίζεται σε ένα παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα.
Πρέπει, λοιπόν να προχωρήσουµε πιο γρήγορα, πιο τολµηρά, όχι
µόνο σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν µας, αλλά κυρίως σε
σχέση µε τους άλλους.
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Τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας είναι κατά βάση
διαρθρωτικά

και

απαιτούνται

ουσιαστικές

αλλαγές:

ο

πληθωρισµός, το υπέρογκο δηµόσιο χρέος, το ασφαλιστικό και
πολλά άλλα υποθηκεύουν τη µελλοντική µας πορεία.
Στη σηµερινή εποχή κύρια ατµοµηχανή ανάπτυξης είναι η
επιχειρηµατικότητα και υπό την έννοια αυτή η επιχειρηµατικότητα
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για µια πετυχηµένη πορεία της
χώρας µας προς το µέλλον.
Αυτά που διαχρονικά θα διατηρήσουν την σπουδαιότητά τους ως
παράγοντες ενθάρρυνσης της επιχειρηµατικότητας είναι:
¾ Οι ποιοτικές και λειτουργικές υποδοµές,
¾ Η αποτελεσµατική και φιλική δηµόσια διοίκηση µε διαφάνεια
στις διαδικασίες και µείωση της ανασχετικής γραφειοκρατίας,
¾ Η άρση της πολυνοµίας,
¾ Η ύπαρξη σαφών κανόνων ως προς τις χρήσεις γης,
¾ Η διασφάλιση επιχειρηµατικού κλίµατος και κουλτούρας.
Απο-ενοχοποίηση

του

κέρδους

και

ενθάρρυνση

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών.
Κυρίες και Κύριοι,
Όσα προανέφερα αντικατοπτρίζουν οριζόντιες θα έλεγα θέσεις του
ΣΕΒ σε ό,τι αφορά στη σηµασία της επιχειρηµατικότητας και τις
βασικές πολιτικές που πρέπει να εφαρµοσθούν για την τόνωσή
της. Και αυτές κατά βάση αφορούν το Κράτος. ∆εν µπορούµε
όµως να περιµένουµε τα πάντα από το Κράτος. Πρέπει κυρίως οι
ίδιες οι επιχειρήσεις ως εκφραστές της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να
αντιληφθούν τις προκλήσεις και να δραστηριοποιηθούν.
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Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισµός, ο τρόπος διοίκησης και η
ανάληψη πρωτοβουλιών για καινοτοµία, ποιότητα και εξωστρέφεια
αποτελούν βασικές στρατηγικές για την επιβίωσή τους.
Προ πάντων όµως χρειάζεται η ανάπτυξη ενός νέου, σύγχρονου
επιχειρηµατικού προτύπου που να ανταποκρίνεται στις µεγάλες
οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που σήµερα
διαµορφώνονται γύρω µας.
Στο σηµείο αυτό µου δίδεται η ευκαιρία να πω δυο λόγια για το τι
εκπροσωπεί σήµερα ο ΣΕΒ και για το πώς αντιλαµβάνεται το ρόλο
της σύγχρονης επιχείρησης στον τόπο µας.
Σήµερα οι δυνάµεις της επιχειρηµατικότητας δεν είναι πλέον οι
επιχειρηµατίες

όπως

παραδοσιακά

πιστεύαµε

αλλά

οι

επιχειρήσεις.
Ο επιχειρηµατίας σήµερα δεν αποτελεί παρά τον ηγέτη µιας
επιχείρησης η οποία συναπαρτίζεται από τους µετόχους, τα
στελέχη, τους εργαζοµένους, τους προµηθευτές, τους διανοµείς,
τους πωλητές και όλους τους σηµαντικούς συνεργάτες.
Οι επιχειρήσεις κρίνονται αυστηρά και καθηµερινά από την αγορά:
από τον καταναλωτή, από τον πελάτη, από τα µέσα ενηµέρωσης,
από την ίδια την κοινωνία των πολιτών – και µάλιστα στο διεθνή
στίβο. Έτσι, πληρώνουν άµεσα και ακριβά κάθε τους λάθος, κάθε
τους αποτυχία.
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Το ίδιο το συµφέρον τους, τους επιβάλλει να προσπαθούν
περισσότερο. Το ίδιο το συµφέρον τους τις αναγκάζει να έχουν
αυξηµένο αίσθηµα ευθύνης. Τις υποχρεώνει να βασίζονται στην
αξιοκρατία, στη δηµιουργική πρωτοβουλία, στην επαγγελµατική
συνείδηση, στο σχεδιασµό και στην έµπνευση.
Η σύγχρονη επιχείρηση καινοτοµεί, παράγει πλούτο, δηµιουργεί
θέσεις εργασίας, εφαρµόζει τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης,
έχει συνείδηση της κοινωνικής ευθύνης της.
Επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό του τόπου, στην κοινωνική
σταθερότητα µέσα από τη συλλογική πρόοδο, στην εθνική
προοπτική. Επενδύει ακόµα στην έρευνα και τεχνολογία, στην
προστασία του περιβάλλοντος, στις νέες εναλλακτικές µορφές
ενέργειας. ∆ηµιουργεί ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον
παγκόσµιο οικονοµικό ανταγωνισµό.
Η σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί, έτσι, παράδειγµα δηµιουργικής
συνεργασίας ανθρώπων, οι οποίοι, µέσα από οργανωµένη δράση,
παράγουν ένα απτό αποτέλεσµα που αποτελεί από µόνο του και
πολλαπλό κοινωνικό µέρισµα.
Αυτό είναι το επιχειρηµατικό πρότυπο που προωθεί ο ΣΕΒ, ως ο
κεντρικός σύνδεσµος των δυνάµεων της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
της χώρας. Αυτό είναι το πλαίσιο µε βάση το οποίο επιδιώκουµε
να εµπνεύσουµε την επιχειρηµατική κοινότητα σήµερα.
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Ο ΣΕΒ αλλά και όλες οι περιφερειακές βιοµηχανικές οργανώσεις
πρέπει βαθειά να πιστέψουµε και να ενθαρρύνουµε τα µέλη µας σε
ένα τέτοιο επιχειρηµατικό πρότυπο για να µπορέσουµε να
συνεισφέρουµε καθοριστικά στην ευόδωση του εθνικού στόχου για
περισσότερη ευηµερία µε κοινωνική συνοχή.
Αυτός ο στόχος για τον ΣΕΒ αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση που
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την πραγµατική συναίνεση όλων των
κοινωνικών

εταίρων.

Μπορεί

να

επιτευχθεί

µόνο

µε

την

αυτοδέσµευση της ίδιας της κοινωνίας σε µια κοινή στρατηγική, σε
µια κοινή προσπάθεια για το κοινό µας µέλλον.
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