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Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Πρέσβεις,
Κυρίες και Κύριοι,
Η ραγδαία επέκταση της παγκοσµιοποίησης σε όλες τις αγορές και τις
δραστηριότητες,

µας

επισηµαίνει

ότι

η

οικονοµική

και

η

επιχειρηµατική πολιτική δεν µπορούν να ασκούνται µε βάση τα
εθνικά κριτήρια και στόχο µόνον την εθνική αγορά. Χώρες, που
άλλοτε

ήταν

υποβαθµισµένες

ή

δυσπρόσιτες,

αρχίζουν

να

αναπτύσσονται και να προσφέρουν ευκαιρίες, τις οποίες καλούµαστε
να

αξιοποιήσουµε

αναδιατάσσονται,

έγκαιρα.

Ισορροπίες

επιχειρηµατικές

συµµαχίες

δηµιουργούνται

ή

εµφανίζονται,

ο

ανταγωνισµός σε τιµές, ποιότητα, προϊόντα και υπηρεσίες εντείνεται.
Στο σύγχρονο αυτό περιβάλλον, δυναµικές ελληνικές επιχειρήσεις
έχουν αναπτύξει έντονη εξωστρεφή πολιτική, ενισχύοντας το µερίδιο
αγοράς σε χώρες όπου δραστηριοποιούνται, αλλά και εντοπίζοντας
πρόσφορο έδαφος σε νέες περιοχές.
Εκπροσωπώντας κατεξοχήν την Ελλάδα της πρωτοβουλίας, των
δυνάµεων της οικονοµίας και της κοινωνίας που παράγουν πλούτο,
δηµιουργούν θέσεις εργασίας και επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη, ο
ΣΕΒ

στηρίζει

την

εξωστρέφεια

και

τη

διεθνή

παρουσία

των

ελληνικών επιχειρήσεων. Με τον κεντρικό του ρόλο στην ελληνική
επιχειρηµατική κοινότητα, οφείλει και µπορεί να συµβάλλει στη
δικτύωση των µελών του στις ξένες αγορές και στη διαµόρφωση της
οικονοµικής εξωτερικής πολιτικής.
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, είδαµε τα συµπεράσµατα της πρόσφατης
µελέτης του ΙΟΒΕ – που αµέσως µετά θα παρουσιασθεί από την κα
Παπαναστασίου- για τις επιτυχίες των ελληνικών πολυεθνικών
εταιρειών. Η γενική διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι η χώρα µας
διαθέτει διεθνείς «πρωταγωνιστές» στον επιχειρηµατικό τοµέα. Είναι
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ενθαρρυντικό ότι, στις µέρες µας, υπάρχουν ελληνικές εταιρίες που
µπορούν να προσαρµόζονται και να εκµεταλλεύονται τις αλλαγές που
σηµειώνονται στον παγκόσµιο χάρτη.

Κυρίες και Κύριοι,
Η ανταγωνιστικότητα, σε επίπεδο οικονοµίας, είναι µια έννοια που
εµπεριέχει

ένα µεγάλο βαθµό ασάφειας, όσον αφορά τον ορισµό

της. Είναι µια έννοια σχετική,

συγκριτική και δυναµική, και όχι

απόλυτη

επίπεδο

και

σταθερή.

Σε

επιχείρησης

όµως,

η

ανταγωνιστικότητα µπορεί να µετρηθεί µε δείκτες, όπως κόστος,
παραγωγικότητα, µερίδια αγοράς, ρυθµοί ανάπτυξης επιχείρησης.
Οι ελληνικές διεθνοποιηµένες εταιρείες αποδεικνύουν ότι ξεφεύγουν
από το πλέγµα που δηµιουργεί το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας της
εθνικής οικονοµίας και, αξιοποιώντας τα δικά τους ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα, κατακτούν µε αξιώσεις θέση στην παγκόσµια αγορά.
Η συνταγή απαιτεί όραµα και διορατικότητα, ξεκάθαρους εξαρχής
στόχους,

προσεκτικά

σχεδιασµένη

στρατηγική,

σαφή

προσανατολισµό προς συγκεκριµένες αγορές, εισαγωγή καινοτοµίας,
αλλά

και

µακροπρόθεσµη

δέσµευση

πόρων,

οικονοµικών

και

αποσκοπούν

σε

ανθρώπινων.
Οι

εξωστρεφείς

ελληνικές

επιχειρήσεις

δεν

ευκαιριακή επένδυση, δεν αποβλέπουν στο πρόσκαιρο κέρδος.
Απεναντίας, στρατηγική τους επιδίωξη είναι η ισχυροποίηση της
θέσης τους στη χώρα υποδοχής και η περαιτέρω ανάπτυξή τους εκεί.
Επιλέγουν να διατηρήσουν το κέντρο των δραστηριοτήτων τους
στην

Ελλάδα,

ενισχύοντας

την

εγχώρια

απασχόληση,

ενώ

δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Έτσι, συµβάλλουν
στην ευµάρεια και την κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινωνιών,
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αποκτούν επιρροή, και αποτελούν εξαιρετικό πρεσβευτή της χώρας
µας στο διεθνές προσκήνιο.
Παράλληλα, όπως διαπιστώνεται, οι ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες
επιτυγχάνουν υψηλούς ρυθµούς αύξησης των εξαγωγών τους, πέρα
από το µέσο όρο. Με τον τρόπο αυτό, δηµιουργείται ένα ευρύτερο
θετικό κλίµα για την ποιότητα και την αξιοπιστία του ελληνικού
ονόµατος, ανοίγοντας το δρόµο για την εισδοχή και άλλων εθνικών
προϊόντων και υπηρεσιών.

Κυρίες και Κύριοι,
Σήµερα, η διπλωµατία έχει ξεφύγει από το παραδοσιακό πλαίσιο που
κινούταν στο παρελθόν. Έχει αποκτήσει έναν πολυδιάστατο ρόλο, µε
κύριο νέο χαρακτηριστικό την οικονοµική διάσταση. Στην άσκηση
της εξωτερικής της πολιτικής, κάθε χώρα αξιοποιεί την οικονοµική
δύναµη που διαθέτει, τονίζει τις επιδόσεις σε διάφορους τοµείς της
εθνικής οικονοµίας και προβάλλει την ύπαρξη σύγχρονων και υγιών
επιχειρήσεων που έχουν δυναµική εξωστρεφή δραστηριότητα.
Γι’ αυτό και η

οικονοµική διπλωµατία προσλαµβάνει ολοένα και

µεγαλύτερη σηµασία στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Οι
επιχειρηµατικές

πρωτοβουλίες

πολύ

συχνά

χρησιµεύουν

ως

προποµπός εξελίξεων στο πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο.
Αναγνωρίζοντας

την

ανάγκη

για

πληροφόρηση

(“business

intelligence”), δικτύωση και προβολή, ο ΣΕΒ έχει προχωρήσει στη
δηµιουργία νέων και αναδιοργάνωση ήδη υφισταµένων διµερών
Επιχειρηµατικών Συµβουλίων. Τα Συµβούλια αυτά απαρτίζονται από
επιχειρηµατίες και στελέχη, που έχουν γνώση και ενδιαφέρον για την
αγορά της συγκεκριµένης χώρας και µπορούν να αναδείξουν
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επιχειρηµατικές ευκαιρίες, να υποδείξουν τις τοπικές ιδιαιτερότητες
και δυσκολίες, αλλά και τρόπους και µέσα για την επίλυσή τους.
Η σύµπραξη των Ελλήνων διπλωµατών και η στενή συνεργασία µε
τους φορείς της επιχειρηµατικής δράσης είναι απαραίτητη, συµβάλλει
στη βελτίωση της απόδοσής µας και- το κυριότερο- µπορεί να
αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσµατα στην καταξίωση της ελληνικής
οικονοµίας στο διεθνές περιβάλλον. Για τον κοινό αυτό στόχο, εµείς
προσβλέπουµε στην ενδυνάµωση της συνεργασίας µας µε τις
Πρεσβείες και το Υπουργείο Εξωτερικών, µε το οποίο πρόσφατα,
άλλωστε, προχωρήσαµε στην υπογραφή σχετικού Μνηµονίου.

Κυρίες και Κύριοι,
Ο εθνικός ανταγωνισµός είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των
διεθνών σχέσεων. Η ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονοµίας δίνει
το ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτηµα σε µια χώρα – ιδιαίτερα
σήµερα, µε τις προκλήσεις και τους ορίζοντες που δηµιουργεί η
παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία.
Οι στόχοι που θέτουν οι επιχειρήσεις στο διεθνή στίβο είναι εξ’
ορισµού υψηλοί, µακροπρόθεσµοι και απαιτούν πολύπλευρη και
πολυσύνθετη συνεργασία. Εµείς, πιστεύουµε στις δυνατότητες της
ελληνικής

επιχειρηµατικότητας

στο

διεθνές

ανταγωνιστικό

περιβάλλον. Πιστεύουµε ότι µε τις καλές εµπορικές και επενδυτικές
επιδόσεις µας στο εξωτερικό, µπορούµε να στηρίξουµε την πολιτική
διπλωµατία και τις διµερείς σχέσεις.

Πιστεύουµε στη συµβολή των

διπλωµατικών υπηρεσιών και στην πολύτιµη βοήθειά τους.
Στο πλαίσιο αυτό, οικονοµία και εξωτερική πολιτική είναι – σήµερα
περισσότερο

από

ποτέ

-

συνυφασµένες,

αλληλένδετες.

Μια

5

σύγχρονη και ισχυρή επιχειρηµατική τάξη δεν διασφαλίζει µόνο µια
ισχυρή οικονοµία, αλλά και µια αποτελεσµατικότερη εξωτερική
πολιτική.

Η

επιχειρηµατίας

σύγχρονη
µε

τις

ελληνική

επιχείρηση

πρωτοβουλίες

του

και

µπορούν

ο

Έλληνας

σήµερα

να

αποτελέσουν την αιχµή του δόρατος της εθνικής µας πολιτικής.
Ευχαριστώ.
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