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Κύριοι υπουργοί, κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,
Η φετινή γενική συνέλευσή σας πραγµατοποιείται σε µία δύσκολη εποχή. Η
παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση πλήττει τους εργαζόµενους επιταχύνοντας
τον πληθωρισµό και αυξάνοντας την ανεργία. Πλήττει εξίσου και τις επιχειρήσεις
επιβραδύνοντας την ανάπτυξη και δηµιουργώντας ένα περιβάλλον αστάθειας και
αβεβαιότητας. Πλήττει, τέλος, και το ίδιο το Κράτος που οφείλει να διαχειριστεί
αυξηµένες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις κάτω από το βάρος µεγαλύτερων
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.
Ενστικτώδης τάση της κοινωνίας, αλλά και της πολιτικής διαχείρισης απέναντι
στην επελαύνουσα κρίση, είναι να υποχωρήσει, να περιχαρακωθεί, να διατηρήσει
τα κεκτηµένα. Αλλά, η γραµµή που χωρίζει το οικονοµικό «κατενάτσιο» από την
οικονοµική οπισθοδρόµηση είναι λεπτή –και µάλιστα δυσδιάκριτη.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το µήνυµα του ΣΕΒ είναι ξεκάθαρο: στις δύσκολες
περιόδους, οι επαρκείς κοινωνίες επιλέγουν τη φυγή προς τα εµπρός. Και οι
επαρκείς ηγεσίες επιδεικνύουν τόλµη. Στη δική µας περίπτωση, κάθε άλλη
προοπτική είναι αδιέξοδη: απαιτείται απ’ όλους µας η εντατικοποίηση της
αναπτυξιακής µας προσπάθειας. Στόχος µας οφείλει να είναι η διαφύλαξη, όσο
το δυνατόν, της ταχύρρυθµης ανάπτυξης που γνωρίσαµε τα τελευταία χρόνια και
η αποφασιστικότητα για να προχωρήσουµε στις αναγκαίες εκσυγχρονιστικές
µεταρρυθµίσεις µε ρυθµούς ανάλογους της έντασης της κρίσης.
Ο επιχειρηµατικός κόσµος, στην Ελλάδα, είναι ήδη στο προσκήνιο αυτής της
προσπάθειας, µολονότι ο ρόλος του συχνά είτε υποτιµάται, είτε δεν
αναγνωρίζεται. Στην πράξη, τα τελευταία χρόνια υποσκέλισε το Κράτος,
αναλαµβάνοντας de facto τον ρόλο του κύριου µοχλού ανάπτυξης και αλλαγής.
Με τη δράση τους, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που διαµορφώνουν ένα
πιο ελκυστικό και δυναµικό οικονοµικό περιβάλλον και δηµιουργούν την
προσδοκία για ακόµη πιο θετικές εξελίξεις στο µέλλον.

Ως επιχειρηµατίες, δεν αναζητούµε µόνο νέες αγορές. ∆ιευρύνουµε τα ελληνικά
σύνορα. ∆ηµιουργούµε νέους ορίζοντες. ∆εν επιδιώκουµε µόνο το ιδιωτικό
κέρδος. Υπηρετούµε και το συνολικό κοινωνικό συµφέρον δηµιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας, παράγοντας κοινωνικό µέρισµα. Αυτό που µας λείπει είναι η
δηµιουργία και στην Ελλάδα εκείνου του κλίµατος εύνοιας προς την
επιχειρηµατική δράση που απέκτησαν αυτοδίκαια οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
µέσα από την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη κοινωνία, σε χώρες µε
οξύτερη συνείδηση των προκλήσεων του µέλλοντος.
Έχουµε αποδείξει,
εξάλλου, πως όταν βρίσκουµε το κατάλληλο περιβάλλον φεύγουµε µπροστά,
επιδεικνύοντας υγιή δυναµισµό, καινοτόµα δηµιουργικότητα και αυξηµένο
αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, µε απόλυτη συνείδηση των δικών µας ελλειµµάτων
και ενεργό προσπάθεια καλύτερης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Ακόµη περισσότερο, µε την υπογραφή της νέας εθνικής συλλογικής σύµβασης
εργασίας αποδείξαµε πως οι υπεύθυνοι συνοµιλητές κάνουν πραγµατικό
διάλογο, ξεπερνούν τις αντιπαλότητες και όσα τους χωρίζουν και καταλήγουν σε
ουσιαστικές συµφωνίες που εξυπηρετούν το ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό
συµφέρον. Θέλω να τονίσω, µάλιστα, πως πέρα από τη συµφωνία για
πραγµατικές αυξήσεις στους εργαζόµενους, καθώς και για µια σειρά από άλλα
θέµατα, που προσδίδουν πιο ανθρώπινο πρόσωπο στην αγορά εργασίας,
επιτύχαµε κάτι ακόµη πιο σηµαντικό: τη θεσµοθέτηση του µόνιµου Βήµατος
∆ιαλόγου και Συνεργασίας των δυνάµεων εργασίας. Ενός Βήµατος που θα
αποτελεί τη βάση για τη µόνιµη πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα
µεγάλα οικονοµικά και κοινωνικά ζητήµατα.
Λειτουργώντας µε σύγχρονη
αντίληψη καταλήξαµε σ’ ένα σύγχρονο Σύµφωνο εργασιακής ειρήνης και
κοινωνικής συνοχής.
Κυρίες και κύριοι,
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται σε µία
κρίσιµη καµπή. Η δύσκολη παγκόσµια οικονοµική συγκυρία την καθιστά ακόµη
πιο ευάλωτη. Ο επιχειρηµατικός κόσµος, ωστόσο, δεν έχει την πολυτέλεια της
αδράνειας –όσο δύσκολοι κι αν είναι οι καιροί. Ζει και αναπτύσσεται µε τη
δηµιουργική πόλωση του έντονου ανταγωνισµού για την κατάκτηση της
προτίµησης των καταναλωτών. Σχεδιάζει µε µακροπρόθεσµους στόχους και όχι
µε κοντόφθαλµες σκοπιµότητες. Αποφασίζει και δρα χωρίς δισταγµούς. Μέσα
από την «πόλωση» αυτή των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων παράγεται, τελικά, η
πρόοδος και αναδύεται η ίδια η ανάγκη της πρωτοβουλίας. Στις επιχειρήσεις
όποιος δεν ανανεώνεται, παρακµάζει. Όποιος δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη
της αλλαγής είναι καταδικασµένος.
Από το πολιτικό σύστηµα, από την κυβέρνηση, από το υπουργείο ανάπτυξης,
δεν ζητούµε τίποτα το περισσότερο. Αλλά, και τίποτα το λιγότερο. Η
αναπτυξιακή πορεία της χώρας µάς καθιστά όλους συνυπεύθυνους και
συµµάχους. Το τι πρέπει να γίνει ,είναι προφανές και πασίγνωστο. Είναι αυτό
που έχουν επιτύχει ή πασχίζουν να κάνουν όλες οι δυναµικές χώρες του κόσµου.
Ο περιορισµός του παµφάγου και ελλειµµατικού Κράτους. Η απελευθέρωση

των δηµιουργικών δυνάµεων του τόπου. Η δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων
για την αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµίας, την άµιλλα, την αξιοκρατία. Η
ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, των επενδύσεων, της καινοτοµίας. Μόνον
έτσι αυξάνεται η απασχόληση και η κοινωνική ευηµερία. Μόνον έτσι θα
εξασφαλίσει ο τόπος συνεχή αναπτυξιακή τροχιά. Μόνον έτσι θα βελτιωθεί το
βιοτικό µας επίπεδο.
Με συναίσθηση των δυσκολιών που έχουµε µπροστά µας, µε συνείδηση των
αυξηµένων ευθυνών που επωµίζεται η επιχειρηµατική τάξη για να µην χαθεί το
στοίχηµα της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, εύχοµαι καλή επιτυχία στις
εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης.

