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Αθήνα, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009

Όσο η κρίση βαθαίνει και εξαπλώνεται, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι για την αντιµετώπισή της
απαιτείται αρετή και τόλµη. Απαιτούνται ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες και αποφασιστικότητα
πράξεων. Πάνω απ’ όλα, όµως, απαιτείται αλλαγή νοοτροπιών. Όσο παραµένουµε
προσκολληµένοι σε παρωχηµένα στερεότυπα και ιδεοληψίες τόσο η παραγωγική µας οικονοµία θα
φθίνει, η κοινωνική µας συνοχή θα υπονοµεύεται, το µέλλον µας θα υποβαθµίζεται.
Οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν ότι η έξοδος από την κρίση στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: τη
λειτουργία ενός αποτελεσµατικού κράτους, την υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και την
ενδυνάµωση της πραγµατικής οικονοµίας –κύρια µε την επιχειρηµατική δράση. Σε όλες τις
συνειδητοποιηµένες χώρες, οι κυβερνήσεις βαδίζουν πάνω σ’ αυτά τα αχνάρια. Εξαίρεση,
δυστυχώς, αποτελεί η χώρα µας.
Συγκεκριµένα, εδώ και χρόνια, η δαιµονοποίηση των επιχειρήσεων παγίως αποτελεί την εύκολη
συνταγή υπεκφυγής της πολιτικής εξουσίας απέναντι στις ευθύνες της. Εύπεπτες και κοινότυπες
γενικότητες, κατά τεκµήριο κοινής αποδοχής, όπως π.χ. ότι η ασυδοσία είναι κακό πράµα,
ανακοινώνονται ως επιλογές πολιτικής και δεσµεύσεις δράσης, στρεφόµενες µάλιστα ειδικά κατά
των επιχειρήσεων. Μεµονωµένες περιπτώσεις κακής επιχειρηµατικής πρακτικής αναγορεύονται σε
κανόνα, και αβασάνιστα προβάλλονται µε τρόπο που στιγµατίζει τη συντριπτική πλειοψηφία του
επιχειρηµατικού κόσµου. Ενός επιχειρηµατικού κόσµου, που µε συνέπεια αναλαµβάνει
δηµιουργικές πρωτοβουλίες, έµπρακτα επιδεικνύει κοινωνική ευθύνη και έχει γίνει ο κύριος µοχλός
ανάπτυξης –σε αντίθεση µε το Κράτος, που ανακυκλώνει τα ελλείµµατά του και ανατροφοδοτείται
από τις πελατειακές σχέσεις.
Στην περίπτωση της ΟΑ –για παράδειγµα– στην κυβέρνηση οφείλουµε να αποδώσουµε εύσηµα
για την αποφασιστικότητά της να δροµολογήσει τη λύση ενός χρονίζοντος προβλήµατος. Η
ιδιωτική πρωτοβουλία όµως, είναι αυτή που έδωσε τη λύση, αποδεικνύοντας τη δυνατότητά της να
αναλαµβάνει, µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα, τολµηρές πρωτοβουλίες σε όφελος της
οικονοµίας συνολικά. Πολύ περισσότερο, έδειξε πως είναι σε θέση ακόµη και να βγάλει το Κράτος
από τα αδιέξοδα στα οποία συχνά περιέρχεται, από δική του ολιγωρία και αναποτελεσµατικότητα.
Μόνο που, και σε περιπτώσεις όπως αυτή, το Κράτος οικειοποιείται την ιδιωτική πρωτοβουλία ως
δικό του επίτευγµα, αποφεύγοντας να εξάρει τον ρόλο της.
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Ο κλάδος παραγωγής και διακίνησης τροφίµων –για να πάρουµε ένα δεύτερο παράδειγµα–
µόνιµα βρίσκεται στο στόχαστρο και µόνιµα παραγνωρίζεται η αλήθεια: ότι είναι ένας από τους πιο
σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας και εκείνος στον οποίο κυριαρχεί ο εντονότερος
ανταγωνισµός. Ότι κάθε ηµέρα ο καταναλωτής µπορεί, µε µεγάλη ευκολία, να επιλέξει από χιλιάδες
ποιοτικά άριστα προϊόντα, σε εκατοντάδες διαφορετικές τιµές. Ότι ο καταναλωτής επιβραβεύει και
ο καταναλωτής τιµωρεί, µε την καθηµερινή ψήφο –απόφασή του, µε την καθηµερινή επιλογή του,
όποια εταιρεία δεν υπακούει στους νόµους της αγοράς, δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του, δεν
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του. Και δεν έχει ανάγκη από κανέναν αρµόδιο να του πει τι να
κάνει ή να µην κάνει.
Ευρύτερα, τον τελευταίο καιρό, ο επιχειρηµατικός κόσµος έχει γίνει αποδέκτης αφοριστικών
προειδοποιήσεων και απροσδιόριστων απειλών, που εκτοξεύονται, σε σχεδόν µόνιµη πλέον βάση,
από διάφορες κατευθύνσεις.
Εµείς, ο ΣΕΒ, ο επιχειρηµατικός κόσµος, λέµε ανεπιφύλακτα «ναι» στον Νόµο. Στην αυστηρή και
απαρέγκλιτη εφαρµογή του. Στη συµµόρφωση όλων µας, όλων µας όµως, µε το πολύ
συγκεκριµένο πλαίσιο που προβλέπει ο Νόµος ως προς το τι απαγορεύεται, ως προς τη
διαπίστωση της παράβασης, τον καταλογισµό των ευθυνών, την επιβολή τιµωρίας. Αυτό είναι το
µοναδικό πλαίσιο µέσα στο οποίο µπορεί και πρέπει να λειτουργεί µία ευνοµούµενη πολιτεία.
Αλλιώς, η αφοριστική γενικότητα και η αναρµόδια ή αυθαίρετη καταγγελία, γίνεται δικαίωµα όσων
θέλουν να έχουν ασυλία έναντι της κοινής γνώµης. Αποτέλεσµα είναι να συκοφαντείται συλλήβδην
ο επιχειρηµατικός κόσµος και να δηλητηριάζεται το ήδη εξαιρετικά κακό κλίµα της οικονοµίας.
Είναι µία πρακτική που υποβαθµίζει τον ουσιαστικό δηµόσιο διάλογο και υποτιµά τον πολίτη.
Κυρίες και κύριοι,
Υπάρχει, εξάλλου, αυτοαναίρεση του πολιτικού λόγου. Οι πολιτικοί µας, από τη µία αναγνωρίζουν
τον ρόλο του επιχειρηµατικού κόσµου, εκθειάζουν τη συµµετοχή του στην ανάπτυξη, επικαλούνται
τις επενδυτικές του πρωτοβουλίες, τονίζουν τη σηµασία του για την κοινωνική συνοχή. Από την
άλλη, πολλές φορές τείνουν να χρησιµοποιούν τον επιχειρηµατικό κόσµο ως σάκο του µποξ:
υπεύθυνο σχεδόν για κάθε κακό, στραβό και ανάποδο που υπάρχει στην οικονοµία και στην
κοινωνία. Ωσάν οι επιχειρηµατίες να κυβερνούν, να νοµοθετούν, να αποφασίζουν. Με τον τρόπο
αυτόν, όµως, το πολιτικό σύστηµα αποενοχοποιείται, επιδιδόµενο σε εικονικό κυνήγι µαγισσών,
που στόχο έχει το µικροπολιτικό όφελος. Αλλά, κανένα µικροπολιτικό όφελος δεν αντισταθµίζει τη
ζηµιά που προκαλείται.
Ερωτώ: έχετε δει αυτές τις πρακτικές στην Ευρώπη –στην οποίαν παρεµπιπτόντως ανήκουµε;
Όχι, βέβαια. ∆ιότι, εκεί εφαρµόζεται η νοµιµότητα και υπάρχουν θεσµοί που λειτουργούν µε
ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα. Γι’ αυτό και είναι απ’ όλους σεβαστοί. Εκεί ο
αντιεπιχειρηµατικός λαϊκισµός δεν έχει πέραση. Και κανείς πολιτικός δεν προσπορίζεται κοινωνικά
ένσηµα ξιφουλκώντας προς την απροσδιόριστη κατεύθυνση της ασυδοσίας και των στρεβλώσεων
και κανείς πολιτικός δεν επιδιώκει σταυροδοτικά ένσηµα αναγορεύοντας όλες τις επιχειρήσεις σε
µηχανισµούς κερδοσκοπίας.
Και είµαι ευτυχής, κύριε υπουργέ, που έχω την ευκαιρία να τα πω αυτά ενώπιόν σας, διότι
γνωρίζω ότι η ευρωπαϊκή σας θητεία, σάς έχει εµποτίσει µε σύγχρονη αντίληψη για την οικονοµία
και την επιχειρηµατικότητα, για την πολιτική και τις πρακτικές της. Είµαι σίγουρος, εξάλλου, ότι και
εσείς συµµερίζεστε την πεποίθηση ότι η χώρα οφείλει να έχει ένα υπουργείο Ανάπτυξης που να
επιτελεί αποτελεσµατικά το κύριο έργο του, που είναι η στήριξη της οικονοµικής δραστηριότητας
και η δηµιουργία προϋποθέσεων για µεγαλύτερη ανάπτυξη. Κι αυτό επιτυγχάνεται µε το άνοιγµα
των αγορών στον ανταγωνισµό, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη διευκόλυνση της
καινοτοµίας και της επένδυσης, την προώθηση της επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.
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Στην Ελλάδα, όπως και στην Ευρώπη, ο επιχειρηµατικός κόσµος αποτελεί οργανικό και δυναµικό
κοµµάτι των παραγωγικών δυνάµεων της χώρας. Εκπροσωπεί και εκφράζει ζωντανά και υγιή
στοιχεία του κοινωνικού ιστού. ∆εν είναι αποκοµµένος από την κοινωνία, αλλά, αντίθετα, αποτελεί
σεβαστό και αναπόσπαστο τµήµα της –και µάλιστα την εµπροσθοφυλακή της. Είναι η δυναµική
συνισταµένη κάθε κοινωνίας που αντιµετωπίζει το µέλλον χωρίς φοβίες και µε έµπρακτη τόλµη.
Χρέος των υπεύθυνων πολιτικών είναι να δίνουν λύσεις και προοπτική για το σύνολο της
κοινωνίας. Όχι να καλλιεργούν τη δυσπιστία και τη διχόνοια µεταξύ των κοινωνικών οµάδων.
Χρέος των υπεύθυνων πολιτικών είναι να καλλιεργούν το αίσθηµα της κοινής ευθύνης και της
συλλογικής δράσης. Όχι να βρίσκουν άλλοθι σε στερεότυπα που επιδιώκουν να χαϊδεύουν το λαϊκό
θυµικό.
Οι πολίτες σήµερα απαιτούν από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας καθαρές πράξεις. Όχι θολά
λόγια. Το ίδιο απαιτεί και ο επιχειρηµατικός κόσµος –που πληρώνει άµεσα το κόστος της κρίσης
και καλείται να τετραγωνίσει τον κύκλο, αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα τη µείωση της ζήτησης, την
έλλειψη χρηµατοδότησης και την απαίτηση διατήρησης σταθερών τιµών και θέσεων εργασίας.
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις αναδέχονται την ευθύνη που τους αναλογεί στην προσπάθεια εξόδου
από αυτήν.
Οφείλουµε όµως, να κατανοήσουµε ότι από την κρίση αυτή ή θα βγούµε όλοι µαζί ενωµένοι και
όρθιοι ή η διεθνής ανάκαµψη θα µας βρει διχασµένους και γονατιστούς.
Οφείλουµε να κατανοήσουµε ότι καµία πολιτική συναίνεση δεν µπορεί να επιτευχθεί, καµία εθνική
προσπάθεια δεν µπορεί να αναληφθεί, όσο ο δηµόσιος διάλογος ναρκοθετεί την κοινωνική
σύµπνοια.
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