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Χαιρετισμός Βασίλη Κορκίδη για την επετειακή παρουσίαση της 20ης Ετήσιας Έκθεσης
Ελληνικού Εμπορίου
Στις βασικές παραμέτρους που θα διαμορφώσουν και θα
καθοδηγήσουν την «επόμενη ημέρα» της πανδημίας για το επιχειρείν πρέπει να στραφεί
τώρα το ενδιαφέρον, τόσο των αρμόδιων οργάνων της πολιτείας, όσο και των φορέων του
επιχειρηματικού κόσμου. Τα πολύτιμα συμπεράσματα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για τις
επιπτώσεις και τις αλλαγές που επέφερε στο εμπόριο η πανδημία είναι προφανές ότι
δείχνουν, ως προς τη διαμόρφωση των παραμέτρων, στην κατεύθυνση του να δοθεί έμφαση
στο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή στο σύνολο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ατόμου σε
ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενο και ψηφιοποιούμενο διαρκώς. Η ανταγωνιστικότητα
και η εξωστρέφεια περνά μέσα από την εμπορική πολιτική, τόσο σε πρακτικό, όσο και σε
θεωρητικό επίπεδο.
Η ΕΣΕΕ έχει καταστήσει σαφές
ότι στέκεται αρωγός σε κάθε περίπτωση πολιτικής που θα στοχεύσει στην περαιτέρω
βελτίωση των δεξιοτήτων του ατόμου και προς τούτο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με
πανεπιστημιακά και άλλα ιδρύματα με στόχο να φέρει πιο κοντά το αυριανό στέλεχος στην
επιχειρηματική πραγματικότητα και τις ανάγκες που σήμερα διαμορφώνει η αγορά, σε
πρακτικό δηλαδή επίπεδο, ώστε να κτιστεί η στέρεα βάση. Βάση επί της οποίας, θα κτιστεί
το επόμενο γνωσιακό επίπεδο του σύγχρονου εμπορίου, με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγεται.

Στο καθαρά δημοσιονομικό πεδίο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ρυθμοί
μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας μετά την πανδημία μπορούν να αναμένονται ισχυρά
θετικοί στην αρχή της εξόδου, αλλά να μετριάζονται γρήγορα αν δεν αντιδράσει έγκαιρα η
οικονομική πολιτική προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης. Πιθανώς να
απαιτηθεί ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεις δυναμικού
χαρακτήρα οι οποίες θα εδράζουν στη συσσωρευμένη εμπειρία από τα «παθήματα» της
προηγούμενης κρίσης χρέους, αλλά και της κρίσης που διαμόρφωσε η πανδημία.

Στη «μετά covid εποχή» θα είναι ίσως ακόμη σημαντικότερος ο ρόλος του κράτους για τη
διαμόρφωση μιας ευέλικτης, σε πρακτικό πάντα επίπεδο, οικονομικής πολιτικής. Η
ανάκαμψη θα απαιτήσει άμεσα τις αλλαγές που δεν έγιναν γιατί, σε διαφορετική
περίπτωση, εργοδότες και εργαζόμενοι με μειωμένα εισοδήματα, νοικοκυριά με
υποχρεώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν, επιχειρήσεις με μειούμενα έσοδα και
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κλάδοι που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, είναι προφανές ότι θα
στραφούν στην κεντρική εξουσία για ένα «μορατόριουμ χρεών». Οι μικρομεσαίοι του
εμπορίου έχουν ανάγκη ρυθμιστικών παρεμβάσεων ώστε, από τα μέτρα επιδοματικής
στήριξης, να γίνουν αποδέκτες κεφαλαίων βιώσιμης επανεκκίνησης. Δεν πρέπει να διαλάθει
της προσοχής μας, να μην επιτρέψουμε να μεταλλαχθεί η αγορά χωρίς εμάς, αλλά να
επιδιώξουμε να μεταρρυθμιστεί με εμάς.

Οι ιδεοληψίες, η γραφειοκρατία, η πολυνομία και το δυσδιάκριτο που δημιουργεί η έλλειψη
σαφήνειας της εικόνας του ορίζοντα μέσα στον οποίο καλείται μια επιχείρηση να
προχωρήσει, να επενδύσει ή ακόμη και να προσελκύσει κεφάλαια από το εξωτερικό, πρέπει
να αποτελέσουν σύντομα παρελθόν. Είτε μέσα από μία ψηφιακή προσέγγιση, όπως αυτή
που τώρα ξεκινά, είτε μέσα από μία συνολική αναθεώρηση της «οπτικής γωνίας» υπό την
οποία βλέπουμε τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις εξελίξεις, θα μπορέσουμε να
προσεγγίσουμε με επιτυχία το επιχειρείν του μέλλοντος και το εμπόριο της επόμενης
20ετίας.

Χαιρετίζω την επετειακή 20η Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου και, ως επίτιμος πρόεδρος,
εύχομαι από καρδιάς στη διοίκηση και τα στελέχη της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας να συνεχίσουν δυναμικά και τεκμηριωμένα το έργο τους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Βασίλης Κορκίδης
Πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π. και Π.Ε.Σ.Α.
Επίτιμος πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Ε.»
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