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Η σηµερινή 100στη επέτειος είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τον Σύνδεσµό σας αλλά και
γενικότερα για τον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο τόσο συµβολικά όσο και ουσιαστικά.
Από την αρχαιότητα οι Έλληνες διακρίθηκαν για την τόλµη του επιχειρείν. Οι αποικισµοί
της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας εξέφρασαν ακριβώς το ανήσυχο πνεύµα τους
και την αποφασιστικότητά τους να αναλάβουν κινδύνους και να εκµεταλλευθούν
ευκαιρίες.
Η ελληνική επιχειρηµατικότητα συνέβαλε επίσης στη δηµιουργία του νέου ελληνικού
κράτους, καθώς ο αγώνας στηρίχθηκε οικονοµικά και από κεφάλαια που δηµιούργησαν
οι τολµηροί ναυτικοί των προεπαναστατικών χρόνων, διασχίζοντας τη Μεσόγειο και τη
Βόρεια Θάλασσα ή οι έµποροι των παραδουνάβιων χωρών. Την εποχή εκείνη ήκµασε και
το φαινόµενο του ελληνικού ευεργετισµού φαινόµενο που συνεχίζεται και που ελπίζω ότι
θα βρίσκει πάντα µιµητές.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις βίωσαν έναν δύσκολο 20 αιώνα καθώς οι εθνικοί αγώνες και οι
δοκιµασίες του λαού µας είχαν αντίκτυπο στη λειτουργία τους. Πολλές κατόρθωσαν όµως
να επιζήσουν ενώ νέες ιδρύθηκαν. Ικανός αριθµός διακρίνεται σε ευρωπαϊκό ή, όπως στη
ναυτιλία, σε παγκόσµιο επίπεδο.
Κυρίες και κύριοι,
Στη σηµερινές συνθήκες οι ελληνικές αλλά και γενικότερα οι βιοµηχανίες του δυτικού
κόσµου, βρίσκονται σε µια κρίσιµη καµπή.
Η πίεση από τις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τα πολύ χαµηλά ηµεροµίσθια και,
συχνά, την απουσία κοινωνικών παροχών, δηµιουργεί σοβαρούς προβληµατισµούς.
Πολλοί παραδοσιακοί τοµείς αντιµετωπίζουν δυσκολίες.
Παράλληλα οι πολίτες θεωρούν, εκεί ιδίως όπου παρατηρούνται φαινόµενα
αποβιοµηχάνισης, ότι, όσο αναγκαία είναι η επιχειρηµατικότητα και η ανάληψη
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κινδύνων, άλλο τόσο η δικαιολογητική βάση τους στηρίζεται στην ανάπτυξη του συνόλου
και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Ο καταναλωτής απαιτεί διαµόρφωση τιµών χωρίς στρεβλώσεις που τις διατηρούν,
πολλές φορές, σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα. Συνέπεια, η ελληνική αλλά και η
ευρωπαϊκή επιχειρηµατικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις, να µην έχει ακόµη κερδίσει το
στοίχηµα αξιοπιστίας απέναντι στον καταναλωτή.
Κυρίες και κύριοι,
Οι σηµερινές προκλήσεις ενός ανοικτού πλέον κόσµου, είναι πρωτόγνωρες για την
ελληνική και την ευρωπαϊκή επιχείρηση. Ίσως αυτό να µην ισχύει για τις πολύ µεγάλες
βιοµηχανίες, ελάχιστες όµως ελληνικές βρίσκονται σ΄αυτό το επίπεδο. Αυτή η
πραγµατικότητα θα πρέπει να µας προβληµατίσει όλους, τόσο σε εθνικό όσο και σε
ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Πιστεύω ότι η γνώση και οι νέες τεχνολογίες θα
αποτελέσουν το υπόβαθρο της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας για το µέλλον. Θεωρώ, ότι µαζί µε τους κανόνες ηθικής
και δεοντολογίας και τον σεβασµό του περιβάλλοντος, που πρέπει να διέπουν τη δράση
των επιχειρήσεων, αποτελούν µια µεγάλη πρόκληση.
Σ΄ αυτό το εξαιρετικά πολύπλοκο περιβάλλον καλείστε να λειτουργήσετε µε στόχο όχι
µόνο την ανάπτυξη της επιχείρησής σας αλλά, κυρίως, τη συνεισφορά της στην ευρύτερη
οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική ευηµερία.
Εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας.
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