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Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η ραγδαία επέκταση της παγκοσµιοποίησης σε όλα τα
σηµεία του πλανήτη, σε όλες τις αγορές και τις
δραστηριότητες, µας επισηµαίνει το αυτονόητο: ότι η
οικονοµική και η επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν µπορεί
να ασκείται σήµερα µε βάση τα εθνικά κριτήρια και στόχο
µόνον την εθνική µας αγορά. ∆ιαπιστώνουµε συνεχώς ότι
αγορές, που άλλοτε ήταν υποβαθµισµένες ή δυσπρόσιτες,
αρχίζουν να αναπτύσσονται και να προσφέρουν ευκαιρίες,
τις οποίες καλούµαστε να εντοπίσουµε και να
αξιοποιήσουµε έγκαιρα, µε όραµα, τόλµη και στρατηγική.
Ισορροπίες
δηµιουργούνται
ή
αναδιατάσσονται,
επιχειρηµατικές συµµαχίες εµφανίζονται, ο ανταγωνισµός
σε τιµές, ποιότητα, καινοτοµία και υπηρεσίες εντείνεται.
Μεγάλος αριθµός ελληνικών επιχειρήσεων αναζητούν
ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους, ενίσχυση του µεριδίου
αγοράς σε χώρες όπου δραστηριοποιούνται, αλλά και
εντοπισµό πρόσφορου εδάφους σε νέες περιοχές. Οι
συνεργασίες µε ξένες επιχειρήσεις, όχι µόνο έχουν
ιδιαίτερη σηµασία, αλλά πολλές φορές είναι και ανάγκη για
να ξεφύγουµε από τα περιορισµένα όρια της εθνικής
αγοράς.
Για να υπηρετηθεί αποτελεσµατικά η εξωστρέφεια και η
διεθνοποίηση, πρέπει να ικανοποιηθούν ορισµένες βασικές
προϋποθέσεις:
- κατά πρώτο λόγο, να διαµορφωθεί µία εθνική
στρατηγική για την ανάπτυξη και υποστήριξη της
ελληνικής επιχειρηµατικής παρουσίας διεθνώς.
- να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία και προβολή το
ελληνικό όνοµα στους διεθνείς οικονοµικούς κύκλους,
προβάλλοντας τα θετικά στοιχεία της εθνικής
οικονοµίας µας
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- να υποστηρίζονται µε πρακτικό και αποτελεσµατικό
τρόπο οι κινήσεις των ελληνικών εταιριών στις ξένες
αγορές, ένα ρόλο που καλείται να αναλάβει η
σύγχρονη οικονοµική διπλωµατία.
- να γίνει οργανωµένη προβολή κλάδων της ελληνικής
µεταποίησης και των υπηρεσιών προκειµένου να
περιοριστεί η υστέρηση που παρουσιάζουµε στο
διµερές εµπόριο µε πολλές χώρες
- να προσφέρουµε ισχυρά κίνητρα σε υποψήφιους
ξένους επενδυτές, πείθοντάς τους ότι η Ελλάδα του
σήµερα έχει ελκυστικό και ασφαλές επιχειρηµατικό
περιβάλλον.
Για την ικανοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων την
κύρια ευθύνη έχουν, τόσο οι αρµόδιες κρατικές αρχές που
δηµιουργούν το θεσµικό πλαίσιο, όσο και οι ίδιες οι
ελληνικές εταιρίες που αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες,
σταθµίζουν τις συνθήκες και παίρνουν το ρίσκο να
επεκταθούν. Σηµαντικό ρόλο όµως µπορούν να
διαδραµατίσουν και οι Έλληνες επιχειρηµατίες της
οµογένειας, που ζουν και δραστηριοποιούνται στις πέντε
ηπείρους.
Πριν από πολύ λίγα χρόνια, ο ΣΕΒ -αντιλαµβανόµενος τις
αλλαγές που επέρχονταν και τις ανάγκες των µελών τουπροχώρησε µε σταθερά βήµατα στην ενίσχυση της
διεθνούς δράσης του. Στόχο µας αποτελεί η συνεισφορά
στη χάραξη πολιτικής για τη δηµιουργία ενός κοινού,
εθνικού πλαισίου συντονισµένης δράσης σε θέµατα
διεθνών οικονοµικών και επιχειρηµατικών σχέσεων.
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
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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, οι Έλληνες της διασποράς
αποτελούν σηµαντικό κεφάλαιο, ένα εθνικό κεφάλαιο. Η
δυναµική παρουσία της επιχειρηµατικής οµογένειας στα
πέρατα του κόσµου αποτελεί -άτυπα αλλά ουσιαστικάΠρεσβευτή του ελληνισµού, του ελληνικού επιχειρείν και
προοδεύειν, της ικανότητας των Ελλήνων να δηµιουργούν
και να καινοτοµούν. Σήµερα πολλοί από αυτούς είναι
επιφανή µέλη των τοπικών κοινωνιών, δηµιουργούν
πλούτο
και
ευηµερία
στις
κοινωνίες
όπου
δραστηριοποιούνται, προσφέρουν θέσεις εργασίας και
συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή.
Πιστεύουµε ότι έως τώρα η συνεργασία ελληνικών
επιχειρήσεων µε την οµογένεια δεν είχε αναπτυχθεί, παρά
τις προθέσεις και από τις δύο πλευρές. Μέσω της
επιχειρηµατικής µου δραστηριοποίησης και σε χώρες εκτός
Ελλάδας και κυρίως στην Αµερική, έχω συναντήσει
αρκετούς οµογενείς επιχειρηµατίες. Προσωπική µου
αίσθηση είναι ότι νιώθουν αποκοµµένοι από την ελληνική
πραγµατικότητα και έχουν ενταχθεί στις τοπικές κοινωνίες,
όπου συνήθως το περιβάλλον διευκολύνει την
επιχειρηµατική δράση, τουλάχιστον περισσότερο από ότι
στην Ελλάδα, η οποία τους φοβίζει. Γι’αυτό ίσως τον λόγο,
ελάχιστοι οµογενείς επιχειρηµατίες δραστηριοποιούνται
στη χώρα µας ή επιδιώκουν να δηµιουργήσουν
επιχειρηµατικές γέφυρες µε ελληνικά σχήµατα.
Στον ΣΕΒ πιστεύουµε ότι µπορούµε να αναλάβουµε
πρωτοβουλία για τη σύνδεση της επιχειρηµατικής
οµογένειας µε την επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας
µας. Στόχος µας είναι η αναζήτηση πεδίων, όπου οι δύο
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κοινότητες µπορούν να συνεργασθούν µε αµοιβαία οφέλη.
Μπορούµε να αναδείξουµε τα κοινά ενδιαφέροντα και να
φέρουµε σε επαφή ανθρώπους και εταιρίες που έχουν τα
κοινά χαρακτηριστικά του πάθους για ανάληψη ρίσκου,
δηµιουργία, ανάπτυξη, ευηµερία, καταξίωση. Η δηµιουργία
και αξιοποίηση µιας ισχυρής δικτύωσης µε τους οµογενείς
µας προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα. Οι οµογενείς :
- έχουν γνώση της αγοράς και των τάσεων της
οικονοµίας και γνωρίζουν πολύ καλά το περιβάλλον
στο οποίο δραστηριοποιούνται,
- έχουν άµεση πληροφόρηση για τους κλάδους και
τους τοµείς όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος για
εµπορικές και επενδυτικές κινήσεις, πεδία που δεν
είναι στατικά αλλά έχουν συνεχή δυναµική και, ως εκ
τούτου, η αµεσότητα επαφής και γνώσης είναι
κρίσιµη
- ως επιχειρηµατίες, οι περισσότεροι µάλιστα µε
θεαµατικές επιδόσεις, επιδιώκουν να διευρύνουν τα
µεγέθη τους, να καθιερωθούν ακόµη περισσότερο, να
επεκταθούν
- είναι αντικειµενικοί στη θεώρηση των πραγµάτων και
στις προβλέψεις για τις εξελίξεις που συντελούνται
στην περιοχή τους και στο οικονοµικό περιβάλλον
που λειτουργούν και τέλος
- ως Έλληνες, νιώθουν καλύτερα τη φιλοσοφία µας,
έχουν ανεπτυγµένο πηγαίο συναισθηµατισµό για κάθε
ελληνικό στοιχείο.
Σαν πρώτο βήµα θα χρειαστεί να γίνει χαρτογράφηση των
οµογενών ανά τις ηπείρους, ώστε να γνωρίζουµε µε
ακρίβεια σε κάθε χώρα ποιες είναι οι επιχειρήσεις των
οποίων η ιδιοκτησία ή η διοίκηση είναι σε χέρια οµογενών,
ποιο είναι το αντικείµενό τους, οι προσανατολισµοί τους,
τα µεγέθη τους. Σε αυτό θα χρειαστούµε την ουσιαστική
συµβολή και αρωγή των κρατικών υπηρεσιών, του
Υπουργείου Εξωτερικών µέσω των κατά τόπους
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Πρεσβειών και Γραφείων Εµπορικών Ακολούθων, οι οποίοι
µπορούν να συλλέξουν µε ακρίβεια τα στοιχεία αυτά.
Παράλληλα, µπορεί να βοηθήσει και η Γενική Γραµµατεία
Απόδηµου Ελληνισµού, που έχει τακτικό δίκτυο επαφών
µε την οµογένεια. Χρήσιµη και απαραίτητη είναι επίσης η
συνεργασία µε το Συµβούλιο Απόδηµου Ελληνισµού που
έχει πλούσια δράση, χαίρει αναγνώρισης σε πολιτικό και
επιχειρηµατικό επίπεδο και συσπειρώνει στους κόλπους
του πολλούς επιφανείς οµογενείς επιχειρηµατίες.
Εάν θεωρήσουµε ότι αυτό είναι ένα µακρόπνοο σχέδιο που
θα φέρει κοντά και θα καθιερώσει δίαυλο επικοινωνίας και
συνεργασίας επιχειρήσεων από την Ελλάδα και οµογενών,
ο ΣΕΒ είναι διατεθειµένος να παίξει καίριο και συντονιστικό
ρόλο εντάσσοντας αυτήν τη διάσταση στις διεθνείς
δράσεις του. Έχουµε ήδη εκπονήσει σχέδιο δράσης, το
οποίο δεν είναι της παρούσης.
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Κυρίες και κύριοι,
Κύριος στόχος µας πρέπει να είναι οι εταιρίες µας και οι
οµογενείς επιχειρηµατίες να εξετάσουν τι µπορεί να
κάνουν από κοινού για να αναπτύξουν συνεργασία µεταξύ
τους, να ενώσουν τις δυνάµεις τους, τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατά τους και να χτίσει η µία πλευρά πάνω σε
αυτά που µπορεί να τις προσφέρει η άλλη.
Ο ΣΕΒ και τα µέλη του έχουµε αποφασίσει να εργαστούµε
µε δυναµισµό και συντονισµό ενεργειών για την εφαρµογή
ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος δράσης που θα µας
οδηγήσει σε µια διεθνή ισχυρή παρουσία των ελληνικών
επιχειρήσεων. Η συµβολή των οµογενών και συνεργασία
για το συντονισµό του συνόλου της εθνικής πολιτικής σε
θέµατα διεθνών οικονοµικών και επιχειρηµατικών σχέσεων
θεωρείται απαραίτητη. Προσδοκούµε σε αυτήν και είµαστε
πρόθυµοι να ακούσουµε κάθε σκέψη και πρότασή σας που
θα βοηθήσει τις κοινές µας επιδιώξεις.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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