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«Επιχειρηµατική δράση» σηµαίνει «ιδιωτική πρωτοβουλία».
Η έµφαση οφείλει να είναι στη λέξη «πρωτοβουλία» κι όχι στη λέξη «ιδιωτική»,
αν και οι δύο λέξεις πηγαίνουν µαζί.
Πρωτοβουλία είναι η ανάληψη κινδύνων για την υλοποίηση µε σκληρή
δουλειά δηµιουργικών στόχων που παράγουν πλούτο –εταιρικό, ατοµικό,
αλλά και για την κοινωνία.
Η επιτυχία και η πρόοδος για τον επιχειρηµατία και τον επιχειρηµατία
manager δεν µπορεί παρά να είναι έργα κι όχι λόγια. Αυτός είναι ο ρόλος που
του έταξε η κοινωνία, αυτός είναι ο λόγος ύπαρξής του κι αυτή είναι η
πραγµατικότητα της συνεισφοράς του.
Ο ρόλος του σύγχρονου επιχειρηµατία µέσα στα νέα οικονοµικά και κοινωνικά
δεδοµένα είναι –επιπρόσθετα– να σηκώσει τη σηµαία της «σύγχρονης
επιχείρησης».
Η σύγχρονη επιχείρηση αποτελεί ένα υπόδειγµα δηµιουργικής συνεργασίας
ανθρώπων, οι οποίοι, µέσα από οργανωµένη δράση, παράγουν ένα απτό και
µετρήσιµο αποτέλεσµα. Στη σύγχρονη επιχείρηση ο επιχειρηµατίας δεν είναι
παρά µόνο ένας µόνο από τους παράγοντες που συµµετέχουν στη διαδικασία
αυτή: οι επαγγελµατίες µάνατζερς, οι εργαζόµενοι, οι προµηθευτές, οι
διανοµείς, αλλά κι οι ίδιοι οι πελάτες αποτελούν ένα αλληλεξαρτώµενο κι
αλληλοσυµπληρούµενο σύνολο που βαδίζει µε γνώµονα την προσαρµογή,
την καινοτοµία και την πρωτοβουλία.
Στη σηµερινή Ελλάδα ο σύγχρονος κι υγιής επιχειρηµατικός κόσµος, η
σύγχρονη επιχείρηση και οι έλληνες µάνατζερς έχουν κάθε λόγο να
αισθάνονται υπερήφανοι. Συµµετέχουν ενεργά στο ελληνικό κι ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι έχοντας ξεπεράσει τα γεωγραφικά σύνορα και συνεισφέροντας στη
δηµιουργία του ενιαίου κοινοτικού επιχειρηµατικού χώρου. Λειτουργούν µε
ευρωπαϊκούς κανόνες δεοντολογίας, ακολουθούν διεθνή πρότυπα
οργάνωσης, υιοθετούν κοινούς στόχους µε τους άλλους εταίρους µας στην
Ε.Ε.
Παράλληλα, αναδεικνύουν τη σύγχρονη επιχείρηση σαν αιχµή του δόρατος
στην αναπτυξιακή µετεξέλιξη της χώρας µας. Η σύγχρονη επιχείρηση
κατάφερε να υπερκεράσει το πλέγµα της γραφειοκρατίας, να αποτελέσει πόλο
προσέλκυσης κεφαλαίων, να προχωρήσει σε σηµαντικές επενδύσεις, να
δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Επικεντρώνεται στην καινοτοµία,
επιδιώκει την εξοικονόµηση κόστους µε την εκµετάλλευση οικονοµιών
κλίµακας και µέσω των εξαγορών και συγχωνεύσεων και δηµιουργεί
πολυεπίπεδες συµµαχίες. Στηρίζει τη διαφάνεια υιοθετώντας τους κανόνες

της εταιρικής διακυβέρνησης κι έχει έµπρακτα αναγνωρίσει την ανάγκη
επίδειξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Στην ουσία, όπως όφειλε, έχει υποσκελίσει το κράτος στη διαδικασία της
οικονοµικής ανάπτυξης αναλαµβάνοντας πρωτοποριακό ρόλο ως ηγετικός
παράγων έναντι των επιταγών των καιρών. Οι σύγχρονοι επιχειρηµατίες και
µάνατζερς δεν κρίνονται έτσι µόνο από την καθαρά επιχειρηµατική δράση
τους κι επιτυχία.
Θεωρώ ότι η πραγµατική διαχωριστική γραµµή στη σηµερινή ελληνική
κοινωνία δεν είναι ανάµεσα στους εργαζόµενους και τους εργοδότες ούτε
ανάµεσα στα ίδια τα κόµµατα. Είναι ανάµεσα στην κρατικοδίαιτη Ελλάδα και
στην Ελλάδα της Πρωτοβουλίας.
Η Ελλάδα της Πρωτοβουλίας είναι η Ελλάδα που τολµά, κι έτσι δηµιουργεί
θέσεις εργασίας, παράγει ανταγωνιστικά αγαθά κι υπηρεσίες, κατακτά και
δηµιουργεί αγορές, εξάγει προϊόντα και γνώση.
Είναι η Ελλάδα της
καινοτοµίας, της κοινωνικής ευαισθησίας, της ευθύνης απέναντι στον
συνάνθρωπο.
Αυτήν την Ελλάδα οφείλουµε έµπρακτα να στηρίξουµε.
Στόχος µας,
συµφέρον µας, ευθύνη µας και προοπτική µας είναι η υγιής ανάπτυξη της
οικονοµίας και της κοινωνίας µας κι αυτήν πρέπει να επιδιώκουµε.
Αυτή η Ελλάδα ευδοκιµεί σήµερα µέσα στη σύγχρονη επιχείρηση όπου η
δηµιουργική συνεργασία ανθρώπων παράγει απτό αποτέλεσµα, που αποτελεί
ταυτόχρονα και πολλαπλό κοινωνικό µέρισµα.
Ο θεσµός του Manager of the Year αποτελεί έτσι µία σηµαντική αναγνώριση,
όχι µόνο για τον ηγέτη, αλλά και για το σύνολο των µάνατζερς κι όλων των
ανθρώπων που µοχθούν και παράγουν µέσα από τη σύγχρονη επιχείρηση.
Συγχαίρω όλους τους υποψήφιους και τις επιτυχίες τους και, µέσα από το
πρόσωπό τους, τους οργανισµούς που εκπροσωπούν και τους συνεργάτες
τους.

