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«Η Βιώσιµη Ανάπτυξη δείχνει τον δρόµο εξόδου από την κρίση» 

 
Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει ισόρροπη ανάπτυξη, µε ταυτόχρονους και 
ισότιµους στόχους την οικονοµική ευηµερία, την κοινωνική συνοχή και την 
µέριµνα για το περιβάλλον. 
 
Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης δεν είναι σηµερινή.  Σήµερα, όµως, η 
πραγµατικότητα της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης την ξαναφέρνει 
στο προσκήνιο.  Οι στόχοι της δεν είναι απλώς επίκαιροι, αλλά ουσιαστικά 
µας δείχνουν τον δρόµο για την έξοδο από την κρίση, προδιαγράφοντας µε 
ενάργεια µία δυναµική οικονοµία που προσβλέπει στην κοινωνία και σέβεται 
το περιβάλλον. 
 
Η σηµερινή κρίση δεν είναι µόνο οικονοµική.  Είναι και κρίση ιδεών, κρίση 
αξιών και αντιλήψεων.  Εποµένως, είναι κρίση ηθικής.  Γιατί ένα οικονοµικό 
σύστηµα είναι αποτελεσµατικό και βιώσιµο µόνο όταν έχει ηθική 
νοµιµοποίηση στη συνείδηση των πολλών.  Ένα σύστηµα που υποθάλπει τις 
κοινωνικές ανισότητες και τον κοινωνικό αποκλεισµό, δηµιουργώντας µία 
κάστα κροίσων και µία µάζα φτωχών, που αθροίζει λογιστικά κέρδη χωρίς να 
συµβάλει στην αξία της  πραγµατικής παραγωγής, που οµνύει στον 
καταναλωτισµό και όχι στον καταναλωτή, δεν µπορεί να νοµιµοποιηθεί ηθικά 
και άρα να αποδειχθεί βιώσιµο σε µακρόχρονη βάση.  Κατά τον ίδιο τρόπο, 
δεν νοµιµοποιούνται στη συνείδηση των πολιτών κράτη όπου η αδιαφάνεια 
εκτρέφει τη διαφθορά των ηµετέρων και επιφέρει τον παραγκωνισµό των 
ικανών, τραπεζικά ιδρύµατα που λειτουργούν ως καζίνο, επιχειρήσεις που 
πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους παραγνωρίζοντας ότι η περιβόητη εταιρική 
ευθύνη είναι απόρροια οικονοµικού ρεαλισµού όσο και ηθικής-κοινωνικής 
ανάγκης. 
 
Η ηθική βάση κάθε οικονοµικού συστήµατος, κάθε οικονοµικής 
δραστηριότητας, είναι η ίδια η κοινωνία.  Ο χρηµατοπιστωτικός ασύδοτος 
καπιταλισµός της τελευταίας εικοσαετίας αναπτύχθηκε σε κενό αέρος και όχι 
στο κοινωνικό υπέδαφος. 
 
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 
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Συνειδητοποιείται πλέον, µε τον πιο σκληρό τρόπο, ότι οι ηµέρες της ραγδαίας 
ανάπτυξης και του εύκολου πλουτισµού έχουν παρέλθει.  Ανεπιστρεπτί.  
Μπροστά µας ανοίγεται µία δυσοίωνη περίοδος.  Η λειτουργία και διαχείριση 
της οικονοµίας θα αλλάξουν ριζικά.  Το πλαίσιο και οι συνθήκες της 
οικονοµικής και επιχειρηµατικής δράσης παγκοσµίως θα µεταβληθούν –ίσως 
δραµατικά.  Βαθµιαία θα µεταβληθεί επίσης –πρέπει να µεταβληθεί– ο 
σηµερινός συσχετισµός µεταξύ οικονοµίας, κοινωνίας και πολιτικής. 
 
Είναι λάθος, είναι κοντόφθαλµο να πιστεύουµε ότι η επιδιωκόµενη µε δηµόσιο 
χρήµα οµαλοποίηση των χρηµαταγορών θα εξασφαλίσει από µόνη της την 
ανάκαµψη της πραγµατικής οικονοµίας.  Η κρίση που αντιµετωπίζουµε 
σήµερα, κρίση βαθιά, κρίση διαρθρωτική, κρίση που προµηνύεται µακρά, 
απαιτεί να αλλάξουµε τους τρόπους σκέψης µας, τις αντιλήψεις µας, τις 
συµπεριφορές µας. 
 
Ο ανεξέλεγκτος καπιταλισµός – καζίνο αποδείχθηκε ότι υπονοµεύει τη 
µακρόχρονη ανάπτυξη, δοκιµάζει την κοινωνική συνοχή και παραβλέπει το 
περιβάλλον.  Σε αντίθεση, η βιώσιµη ανάπτυξη εναρµονίζεται µε την κοινωνία, 
καθώς θέτει τρεις ισοδύναµους στόχους:  την οικονοµική ωφέλεια, την 
οικολογική ισορροπία και την κοινωνική πρόοδο.  Η υιοθέτησή τους σήµερα, 
ενώ περιστοιχιζόµαστε από τα ερείπια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής 
κρίσης, αποτελεί πράξη κοινωνικής ευθύνης και οικονοµικού ρεαλισµού.  
Πάνω απ’ όλα, όµως, επιτρέπει να εγκαθιδρυθούν νέες σχέσεις, µια νέα 
ισορροπία, ανάµεσα στο Κράτος και την αγορά, ανάµεσα στην οικονοµία και 
την πολιτική, ανάµεσα στην αγορά και την κοινωνία.  Μια ισορροπία 
βασισµένη στην πραγµατική οικονοµία και την παραγωγή, στην ηθική της 
επιχειρηµατικότητας και την αξιοπρέπεια της εργασίας, στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία και την κρατική µέριµνα. 
 
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 
Πολύ πριν ξεσπάσει η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική αναταραχή, η χώρα µας 
είχε πάρει τον δρόµο της οικονοµικής οπισθοχώρησης και της κοινωνικής 
αναστάτωσης.  Πίσω από τους ανθηρούς δείκτες του Χρηµατιστηρίου, τα 
φιλόδοξα επιχειρηµατικά deals και µερικά ευηµερούντα µακροοικονοµικά 
µεγέθη, το δηµόσιο χρέος διογκωνόταν, το ισοζύγιο πληρωµών χειροτέρευε, η 
παραγωγικότητα υπέφερε, οι άµεσες παραγωγικές ξένες επενδύσεις ήταν 
ανύπαρκτες, η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας διολίσθαινε συνεχώς, η 
αδιαφάνεια και άλλα νοσηρά φαινόµενα κυριαρχούσαν. 
 
Η παγκόσµια κρίση απλά έφερε πιο έκδηλα στην επιφάνεια τα συµπτώµατα 
της οικονοµικοκοινωνικής µας δυσπραγίας, τις συσσωρεµένες από δεκαετίες 
διαρθρωτικές παθογένειες.  Μας δοκιµάζει, θέτοντας όλους µας ενώπιον 
ευθυνών που δεν µπορούµε πια να αποφύγουµε. 
 
Η κρίση µας προσφέρει µια µοναδική –και ίσως την ύστατη– ευκαιρία να 
θέσουµε την ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο σε νέες και υγιείς βάσεις.  Η 
αλλαγή πλεύσης είναι σήµερα ζωτική για την επιβίωσή µας στον σύγχρονο 
κόσµο –για να ξορκίσουµε το φάσµα της παραγωγικής αποσάρθρωσης, της 
οικονοµικής καθίζησης, της έκρηξης της ανεργίας, των κοινωνικών 
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αναταραχών, της εθνικής υποβάθµισης.  Η υιοθέτηση των στόχων της 
βιώσιµης ανάπτυξης συνιστά µια τέτοια αλλαγή πλεύσης. 
 
Η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση µονοπωλεί σήµερα την προσοχή µας 
και τις προσπάθειές µας.  Στην ουσία, όµως, έχουµε να αντιµετωπίσουµε δύο 
ακόµα κρίσεις.  Η µία, που αφορά στην παγκόσµια καταστροφή του 
περιβάλλοντος και στις ριζικές κλιµατολογικές αλλαγές που έχει επιφέρει η 
ραγδαία αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού και η οικονοµική δραστηριότητα 
που στηρίζει την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, είχε ήδη ξεσπάσει και απλά 
επισκιάστηκε από το µένος  της χρηµατοπιστωτικής κρίσης.  Η δεύτερη, που 
αφορά στην παγκόσµια διασάλευση  της κοινωνικής συνοχής, λανθάνει  
ακόµη.  Το ξέσπασµά της, όµως, αν δεν µεριµνήσουµε έγκαιρα, µπορεί να 
αποδειχθεί καταστροφικό για την οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο, 
που χρειάζονται σταθερό έδαφος και συνθήκες. 
 
Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι ακριβώς το αντίθετο από την οικονοµική, οικολογική 
και κοινωνική πορεία που ακολουθήσαµε στα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια.  
Αναπτυχθήκαµε µε θαλασσοδάνεια και µε την εύκολη συσσώρευση εικονικού 
πλούτου –που επετεύχθη µε τη συνεχή ανατίµηση της λογιστικής και όχι της 
πραγµατικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων και 
οικογενειών.  Κι ωστόσο, µετά από σχεδόν 50 χρόνια συνεχούς προόδου, η 
ανισοκατανοµή εισοδήµατος έχει γίνει η χειρότερη από το τέλος του 2ου 
Παγκοσµίου Πολέµου.  ∆εν φροντίσαµε έγκαιρα να αντιµετωπίσουµε τις 
επιπτώσεις της προόδου µας στο περιβάλλον, καθώς δεν έγινε παγκόσµια 
αποδεκτό το πρόβληµα –πολύ περισσότερο ο επείγον χαρακτήρας του και οι 
προτεινόµενες λύσεις.  Ως αποτέλεσµα πολλοί αναλυτές σήµερα µιλούν για 
την προοπτική πολέµων ακόµη και για το νερό, ενώ οι αλλαγές στο 
παγκόσµιο κλίµα γίνονται κάθε ηµέρα ολοένα και πιο αισθητές.  Βιώσιµη 
ανάπτυξη σηµαίνει στροφή από την εικονική οικονοµία της χρηµατιστηριακής 
κερδοσκοπίας στην πραγµατική οικονοµία της εργασίας, της παραγωγής, του 
δηµιουργικού µόχθου.  Σηµαίνει τη διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου 
ανάπτυξης, οριοθετηµένου από νέους θεσµούς και στηριγµένου στους 
κλάδους αναπτυξιακής αιχµής της σύγχρονης οικονοµίας.  Σηµαίνει τον 
προσδιορισµό ενός νέου ρόλου, τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δηµόσιο 
τοµέα, που σήµερα καλούνται να εξυγιάνουν την αντίληψη και την όλη 
λειτουργία τους. 
 
Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει βιώσιµη επένδυση.  Σηµαίνει δηλαδή ρεαλιστική 
εκτίµηση του ρίσκου, µακρόχρονη ανάληψη ευθύνης απέναντι στους 
εργαζοµένους και την κοινωνία, υιοθέτηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 
που προωθούν την καινοτοµία και που συµβαδίζουν µε τις ανάγκες της 
αγοράς.  Βιώσιµη επένδυση σηµαίνει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις δεν 
στηρίζονται µόνο στα οικονοµικά στοιχεία των ισολογισµών, αλλά και σε 
παράγοντες που έχουν ευρύτερη σηµασία για την κοινωνία:  το περιβάλλον, 
την εταιρική διακυβέρνηση, τη µακρόχρονη προοπτική, την ακεραιότητα, τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα, τον περιορισµό της φτώχειας.  Βιώσιµη επένδυση 
σηµαίνει την αύξηση της προστιθέµενης αξίας και όχι κερδοσκοπία µε 
εικονικές τιµές. 
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 Η µονοµερής επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας µπορεί µεν να αποφέρει 
άµεσα κέρδη, αλλά δεν καταξιώνει την επιχείρηση στην κοινωνία και της 
υπονοµεύει την προοπτική µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας.  Η εταιρική 
διακυβέρνηση, η εταιρική κοινωνική ευθύνη και η προστασία του 
περιβάλλοντος αποτελούν πλέον τους τρεις πυλώνες της επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης –αν η επιχείρηση θέλει να πατά σε στέρεο κοινωνικό έδαφος. 
 
Ο ΣΕΒ έχει αποφασίσει να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην προώθηση 
αυτών των τριών πυλώνων επιχειρηµατικής και κοινωνικής δράσης.  Οι 
σύγχρονες επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν είναι, κατά τεκµήριο και κατά την 
εφαρµοσµένη πρακτική τους, εκείνες που αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και 
επιδεικνύουν τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτούς τους τοµείς.  Είναι οι 
επιχειρήσεις που έχουν ήδη κατανοήσει ότι το ίδιο το συµφέρον τους απαιτεί 
να βρίσκονται σε αρµονία µε τις κοινωνικές απαιτήσεις.  Έτσι λοιπόν, ο ΣΕΒ 
δηµιουργεί µέσα στους κόλπους του συµβούλια ή δίκτυα επιχειρήσεων για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη, την εταιρική διακυβέρνηση και την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, που θα αποτελέσουν την κρίσιµη µάζα για την προώθηση αυτών των 
αρχών στο σύνολο της επιχειρηµατικότητας και της κοινωνίας. 
 
Συνεπής στο όραµα µιας επιχειρηµατικότητας µε προοδευτικό πνεύµα και 
κοινωνική συνείδηση, ο ΣΕΒ ανακοινώνει σήµερα την πρωτοβουλία της 
ίδρυσης του πρώτου από αυτά τα συµβούλια, του Συµβουλίου για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη.  Στόχος είναι η καθιέρωση του ΣΕΒ σε κεντρικό φορέα ενίσχυσης 
του δηµοσίου διαλόγου ανάµεσα στις αρχές, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.  
Όραµά µας είναι να προωθηθεί ένας διάλογος που θα οδηγήσει από την 
άγνοια και την αδιαφορία στην κατανόηση της ανάγκης για µια ισορροπηµένη 
ανάπτυξη και, τελικά, στην κινητοποίηση όλης της κοινωνίας σε µια συνολική 
και συλλογική δράση. 
 
Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει ένα βιώσιµο µέλλον για όλους µας. 
 


