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Κυρίες και κύριοι,
Η ετήσια έκθεση για το εµπόριο αποτελεί, πλέον, ένα πολύτιµο εργαλείο στα
χέρια του ίδιου του κλάδου, αλλά και ευρύτερα των παραγωγικών τάξεων.
Εργαλείο διότι αποτυπώνει γεγονότα και προϊδεάζει για µελλοντικές εξελίξεις
που, τελικά, επηρεάζουν τη µορφή και δοµή της οικονοµίας µας.
Σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας αυτή, η οποία µετρά τώρα έξι
συναπτά χρόνια και εύχοµαι να τη συνεχίσετε µε την ίδια συνέπεια που έχει
επιδειχθεί µέχρι τώρα.
Για χρόνια, η επιχειρηµατικότητα έχει υπάρξει αποδέκτης αρνητικών
τοποθετήσεων ως προς τη σηµασία της και τη συµβολή της στην ανάπτυξη
της χώρας. Παρά την κυριαρχία αυτού του αρνητικού περιβάλλοντος, ο
επιχειρηµατίας καλείται από τους πάντες να δραστηριοποιηθεί και να
προσφέρει. Αναρωτιέµαι, όµως: αν η δράση µας αντιµετωπίζεται τόσο
αρνητικά, προς τί η επίκληση σ’ αυτήν;
Ο κλάδος του εµπορίου έχει αντιµετωπίσει τις δικές του επιθέσεις –
περισσότερο ίσως από άλλους. Ακόµη και ως παρασιτικός έχει χαρακτηριστεί
από αυτούς που αγνοούν τον απαραίτητο ρόλο που παίζει µέσα στην
οικονοµία ως ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα στην παραγωγή και την
κατανάλωση. Χωρίς το εµπόριο, η βιοµηχανία δεν µπορεί να πουλήσει.
Χωρίς τη βιοµηχανία, το εµπόριο δεν έχει τί να πουλήσει. Και στις δύο αυτές
περιπτώσεις ο µεγάλος χαµένος θα ήταν ο καταναλωτής.
Η θέση του εµπορίου –και ειδικά του λιανικού και χονδρικού– στο κέντρο των
συναλλαγών, του προσδίδει πρόσθετες ευθύνες και υποχρεώσεις µε αναφορά
σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, ως προς τον εκσυγχρονισµό του.
∆εύτερον, ως προς τη συνεργασία του µε όλους τους κλάδους. Ως
παραγωγική τάξη και ως αποδεκτός κοινωνικός εταίρος, το εµπόριο έχει την
υποχρέωση και να συµβαδίσει µε τους άλλους πρωτοπόρους στην
προσπάθεια εκσυγχρονισµού στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες προς την
κατεύθυνση αυτή, αλλά και να δώσει το ίδιο το παράδειγµα.
Η ανάληψη αυτών των ευθυνών που αποτελούν πλέον αναπόσπαστο µέρος
της ηθικής και της πρακτικής του σύγχρονου επιχειρηµατία και της σύγχρονης
επιχείρησης, έρχεται σε µία εποχή που θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως
µάλλον δύσκολη για τον κλάδο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της
τελευταίας έκθεσής σας, οι εξελίξεις στον κλάδο σας χαρακτηρίζονται από:
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επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των πωλήσεων,
µικρή µείωση του ποσοστού του µεικτού κέρδους και αρκετά
µεγαλύτερη του ποσοστού του καθαρού κέρδους,
αύξηση του αριθµού των ζηµιογόνων εταιρειών και µείωση του
αριθµού των κερδοφόρων,
περιορισµό των επενδύσεων σε πάγια,
µικρή αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης,
µείωση της αποδοτικότητας και των ιδίων και των συνολικών
κεφαλαίων,
µικρή αύξηση της απασχόλησης.

Η γενική αυτή εικόνα διαφοροποιείται, βέβαια, ανάλογα τόσο µε τον κλάδο του
εµπορίου (αυτοκινήτων, χονδρικής και λιανικής πώλησης) όσο και µε το
µέγεθος της επιχείρησης. Στο σηµείο αυτό, απλά θέλω να υπογραµµίσω ότι,
όπως προκύπτει από την έκθεση, η συγκέντρωση στον τοµέα φαίνεται να
επιταχύνεται, καθώς το µέγεθος των επιχειρήσεων αυξάνεται, ο αριθµός τους
µειώνεται και το µερίδιο των ΑΕ και των ΕΠΕ στη συνολική απασχόληση
εµφανίζει άνοδο.
Η τάση αυτή δείχνει ότι το εµπόριο ακολουθεί στα βήµατα των διεθνών
εξελίξεων που θέλουν τη συγκέντρωση να αυξάνεται, καθώς το µέγεθος µίας
επιχείρησης παίζει πλέον σηµαντικό ρόλο στην ικανότητά της να σταθεί
ανταγωνιστικά στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα. Θα
πρέπει σίγουρα να αναµένουµε ότι η τάση αυτή θα ενισχυθεί ακόµη
περισσότερο στα αµέσως επόµενα χρόνια. Είναι τάση καλοδεχούµενη, διότι,
µεταξύ άλλων, διασφαλίζει την απασχόληση. Είναι τάση απαραίτητη, διότι µε
τον εκσυγχρονισµό το ελληνικό σύστηµα διανοµής συνεισφέρει στη
συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων.
Η εξέλιξη αυτή δεν συνεπάγεται την καταδίκη των µικρών επιχειρήσεων. Η
µέχρι σήµερα πορεία τους έχει δείξει ότι έχουν την ευελιξία της
προσαρµοστικότητας και το πάθος της επιχειρηµατικότητας –τόσο ώστε να
κατέχουν τα πρωτεία στις επενδύσεις ανά εργαζόµενο, αλλά και στις ώρες
που δουλεύουν κάθε εβδοµάδα.
Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η ενίσχυση
της θέσης τους περνά µέσα από τη δηµιουργία συνεργασιών και την
ανάπτυξη συµπληρωµατικότητας και συνεργειών µεταξύ περισσότερων
επιχειρήσεων. Τέτοιες συµπράξεις πρέπει να καλλιεργήσουµε συστηµατικά
µεταξύ των επιχειρήσεων αφενός του εµπορίου και αφετέρου των άλλων
τοµέων παραγωγής. Σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας υπάρχουν πυρήνες
και σύνολα επιχειρήσεων που έχουν εκσυγχρονιστεί, που αντιµετωπίζουν το
µέλλον µε οργανωτική και τεχνική ετοιµότητα. Η ύπαρξή τους ενθαρρύνει την
ανάληψη νέων πρωτοβουλιών προς την ίδια κατεύθυνση. Το εµπόριο µε τη
συµµετοχή του στην εξέλιξη αυτή, µπορεί για µία ακόµη φορά να αποδείξει
πόσο σηµαντικός κλάδος είναι για την ανάπτυξη της χώρας.
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Από την πλευρά του, ο ΣΕΒ συνεργάζεται στενά µε την ΕΣΕΕ, όπως άλλωστε
και µε τους άλλους εταίρους, µε στόχο τη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο
αυτό:
1. Υλοποιούµε τη στρατηγική µας για να ενεργοποιηθεί το Εθνικό
Συµβούλιο Σύνδεσης της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).
Η Επιτελική Επιτροπή του
ΕΣΣΕΕΚΑ λειτουργεί συστηµατικά από τον Ιούλιο του 2006. Σύντοµα
αναµένεται εξάλλου να συγκληθεί για πρώτη φορά το Εθνικό
Συµβούλιο και να θέσει τις βάσεις συντονισµού στα συστήµατα
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
2. Παράλληλα, υπογράψαµε πρωτόκολλο συνεργασίας για τη
συστηµατική ανάλυση και καταγραφή του περιεχοµένου των
επαγγελµάτων που δεν είναι ρυθµισµένα στη χώρα µας. Ήδη, έχει
δηµοσιευθεί από το ΕΚΕΠΙΣ η πρόσκληση υποβολής προσφορών για
το έργο και προχωράµε έτσι ώστε να διεκδικήσουµε από κοινού την
ανάληψη της ευθύνης του έργου.
3. Συνεργαζόµαστε για την αναµόρφωση του ΛΑΕΚ, προκειµένου να
αποδεσµευθεί από τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που περιόρισαν
έως σήµερα την αποτελεσµατικότητα λειτουργίας του και να αποτελέσει
στο µέλλον πιλοτικό καθοδηγητικό θεσµό για την ανάληψη ευθύνης και
την κοινή δράση των κοινωνικών εταίρων.
4. Υλοποιούµε το παρατηρητήριο Λισαβόνας στην ΟΚΕ για να αποτελέσει
ένα αξιόπιστο κέντρο παρακολούθησης της εφαρµογής του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.
Κυρίες και κύριοι,
Ως επιχειρηµατική τάξη µπορούµε να είµαστε περήφανοι για τις πρωτοβουλίες
που παίρνουµε, για τα ρίσκα που τολµούµε να αναλαµβάνουµε, για τις
προσπάθειες που καταβάλλουµε ώστε να καταστήσουµε την επιχείρηση πηγή
παραγωγής και διανοµής πλούτου.
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. Έτσι, δηµιουργεί ένα ανταγωνιστικό εθνικό κεφάλαιο στον
παγκόσµιο οικονοµικό ανταγωνισµό.
Η σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί, έτσι, υπόδειγµα δηµιουργικής συνεργασίας
ανθρώπων, οι οποίοι, µέσα από οργανωµένη δράση, παράγουν ένα απτό
αποτέλεσµα που αποτελεί από µόνο του και πολλαπλό κοινωνικό µέρισµα.
Σ’ αυτόν τον δρόµο σας καλώ να συµπορευτούµε. ∆ιότι, τέτοιες πρωτοβουλίες
συνεννόησης και δράσης είναι απαραίτητες σε όλο το εύρος της κοινωνίας
µας.
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∆εν χρειαζόµαστε την επιδιαιτησία κανενός, αν ο καθένας προσπαθεί να
ανταποκρίνεται στις δικές του ευθύνες, αν εγκαινιάσουµε έναν τέτοιο διαρκή
διάλογο µεταξύ µας, αν υιοθετήσουµε κοινές δράσεις.
Τολµώ µάλιστα να πω, ότι οι κοινές µας αποφάσεις θα αποτελέσουν πολύτιµη
συνεισφορά στην όποια κυβέρνηση για τη χάραξη της οικονοµικής πολιτικής,
η οποία έτσι θα γίνει και δική µας ευθύνη.
Προσβλέπουµε στον ειλικρινή διάλογο –στο πλαίσιο του οποίου ο κάθε
εταίρος έχει ισχυρή, ισοδύναµη και σεβαστή φωνή– στη δηµιουργική
συνεργασία, στην έµπρακτη συνευθύνη.
Σας ευχαριστώ.
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