13 Νοεµβρίου 2002

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
«Ένα Βήµα Μπροστά: Ευρώπη Ενωµένη, Ανταγωνιστική, Κοινωνικά Υπεύθυνη»
(Oι θέσεις του επιχειρηµατικού κόσµου)
«Ένα Βήµα Μπροστά: Ευρώπη Ενωµένη, Ανταγωνιστική,
Ηµερίδα Εργασίας µε θέµα
Κοινωνικά Υπεύθυνη» (Oι θέσεις του επιχειρηµατικού κόσµου)
διοργάνωσε σήµερα Τετάρτη 13 Νοεµβρίου 2002 (14.00 – 21.00) ο Σύνδεσµος Ελληνικών
Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Σκοπός της Ηµερίδας αυτής –που
πραγµατοποιείται εν όψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. τον προσεχή Ιανουάριο από
την Ελλάδα- είναι η διαµόρφωση θέσεων της επιχειρηµατικής κοινότητας πάνω σε θέµατα
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Γενικές Εισηγήσεις
Η εκδήλωση άρχισε µε την οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου, ο
οποίος αφού καλωσόρισε τους συµµετέχοντες στην Ηµερίδα µε θέµα τις προτεραιότητες που
η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή εργοδοσία πρέπει να προωθήσει µέσα από την Ελληνική
Προεδρία το πρώτο εξάµηνο του 2003, είπε:
«Οργανώνουµε την Ηµερίδα αυτή επειδή πιστεύουµε ότι η Προεδρία είναι µια θαυµάσια
ευκαιρία να αναδείξει η χώρα µας το ευρωπαϊκό της πρόσωπο και να δράσει ως ώριµη
ευρωπαϊκή δύναµη. Εµείς στον ΣΕΒ υποστηρίζουµε σταθερά, εδώ και πολλά χρόνια,
τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της Ελλάδας (και των γειτονικών µας χωρών).
Μετέχουµε ενεργά στη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προσπαθούµε να
συµβάλουµε θετικά στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Μ’ αυτή τη λογική
αποφασίσαµε και την πραγµατοποίηση αυτής της Ηµερίδας, στην οποία συµµετέχουν
εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας και του ευρωπαϊκού επιχειρηµατικού κόσµου, οι
οποίοι, ο καθένας από τη σκοπιά του, θα αναλύσουν τα θέµατα που θα πρέπει να
αντιµετωπίσει η Ελληνική Προεδρία.
Κύρια επιδίωξη της Ηµερίδας είναι να καταγράψουµε τον προβληµατισµό του
ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου για το ευρωπαϊκό µέλλον, να αναδείξουµε
εναργέστερα προβλήµατα που έχουν ήδη τεθεί και πρέπει να προωθηθούν πιο
αποτελεσµατικά, να φέρουµε στο προσκήνιο θέµατα που πρέπει να προβληθούν και
να συζητηθούν στο µέλλον. Πιστεύουµε ότι ο συνολικός προβληµατισµός και οι
συγκεκριµένες προτάσεις µας µπορούν να συµβάλουν θετικά στο έργο της Ελληνικής
Προεδρίας».
(Το πλήρες κείµενο επισυνάπτεται)
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Ο κ. Κυριακόπουλος τελειώνοντας την οµιλία του παρουσίασε τους προσκεκληµένους
οµιλητές ως εξής:
Ο κ. Phillipe de Buck , Γενικός Γραµµατέας της UNICE, που συγκεντρώνει στους
κόλπους της όλους τους ευρωπαϊκούς εθνικούς βιοµηχανικούς και εργοδοτικούς
συνδέσµους, θα µας παρουσιάσει τη συνολική άποψη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Ο κ. Hans Skov Christensen, Γενικός ∆ιευθυντής της Συνοµοσπονδίας ∆ανικών
Βιοµηχανιών θα αναφερθεί στις δραστηριότητες της τρέχουσας ∆ανικής Προεδρίας και
στα θέµατα που προέταξαν και προβλήµατα που ανέκυψαν. Τα θέµατα αυτά θα
απασχολήσουν ασφαλώς και την Ελληνική Προεδρία παίρνοντας την σκυτάλη από
τους ∆ανούς σε ενάµιση µήνα.
Ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εξωτερικών θα µας
δώσει το γενικό περίγραµµα των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας και των
θέσεων που θα υποστηριχθούν στα µεγάλα ζητήµατα.
Ο κ. Ανδρέας Μιτσής, Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας θα αναλύσει τα θέµατα του
Υπουργείου Ανάπτυξης και ιδιαίτερα τις ενέργειες του Υπουργείου για την προώθηση
της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Σύµβουλος Υπουργού Οικονοµίας-Οικονοµικών και
Συντονιστής της Ελληνικής Προεδρίας για θέµατα Λισαβόνας, θα αναφερθεί στη
στρατηγική της Λισαβόνας και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για την
επίσπευση της εφαρµογής της».
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις:
Τη διεύρυνση της Ε.Ε καθώς και την προετοιµασία των Ευρωπαίων για την Υπουργική
Συνδιάσκεψη του ΠΟΕ που θα πραγµατοποιηθεί στο Κανκούν το Σεπτέµβριο του 2003
επεσήµανε ως βασικές προτεραιότητες της επερχόµενης Ελληνικής Προεδρίας ο κ. Philippe de
Buck, Γενικός Γραµµατέας της UNICE, στην οµιλία του.
Επισηµαίνοντας τον κίνδυνο η διεύρυνση να οδηγήσει σε στρέβλωση του ανταγωνισµού και
της λειτουργίας της Κοινής Αγοράς ο κ. Philippe de Buck τόνισε την ανάγκη να µη γίνει η
παραµικρή υποχώρηση όσον αφορά την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης. Αναφερόµενος
στην Τουρκία ενεθάρρυνε τα Κράτη-Μέλη να ξεκινήσουν τις διαπραγµατεύσεις µε τη γείτονα
χώρα αµέσως µόλις η τουρκική πλευρά ικανοποιήσει τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.
Για την UNICE η έναρξη νέων διαπραγµατεύσεων στα πλαίσια του ΠΟΕ σηµατοδοτεί µοναδική
ευκαιρία για την εκ βάθρων ανασυγκρότηση της ΚΑΠ και για τη διεύρυνση της ατζέντας του
ΠΟΕ, ώστε να περιληφθούν τα καίρια, για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, ζητήµατα των
επενδύσεων, των υπηρεσιών, της διευκόλυνσης του εµπορίου και των κρατικών προµηθειών.
Σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης ο κ. Philippe de Buck τόνισε την ανάγκη βελτίωσης του
υπάρχοντος θεσµικού και ρυθµιστικού πλαισίου προκειµένου να τονωθεί η επιχειρηµατικότητα
στην Ευρώπη. Επίσης τόνισε τη σηµασία προώθησης των στόχων της Λισαβόνας από την
Ελληνική Προεδρία, καθώς και στις µεγαλύτερες προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει η
ελληνική οικονοµία προκειµένου να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε όλους τους τοµείς

Τη σηµασία της διεύρυνσης της Ε.Ε, µε την είσοδο δέκα νέων Μελών το 2004, για την ενίσχυση
της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας απέναντι στις ΗΠΑ και την Ασία, επισήµανε στην οµιλία
του ο κ. Hans Skov Christensen, Γενικός ∆ιευθυντής της Συνοµοσπονδίας των ∆ανικών
Βιοµηχανιών. Ο κ. Hans Skov Christensen αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική ένταξης της
Κύπρου την οποία συνέδεσε τόσο µε τις τελευταίες προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού,
παροτρύνοντας µάλιστα την ελληνική Kυβέρνηση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
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προς την κατεύθυνση αυτή, όσο και µε τις προοπτικές ένταξης της Τουρκίας. Ο κ. Hans Skov
Christensen εξέφρασε την προσδοκία ότι στη Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης τον ∆εκέµβριο η
∆ανέζικη Προεδρία θα είναι σε θέση να προωθήσει λύσεις που θα αφορούν στην ένταξη της
Κύπρου αλλά και της Τουρκίας, αποδεκτές και από τα δύο µέρη.
Σύµφωνα µε τον κ. Hans Skov Christensen, η προώθηση των µεταρρυθµίσεων που αναµένεται
να συµβάλλουν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας θα πρέπει
να αναγνωριστεί από την Ελληνική Προεδρία ως στόχος πρωτίστης σηµασίας. Συγκεκριµένα,
είπε ο οµιλητής, η Ελληνική Προεδρία θα κληθεί να συνεχίσει το έργο της ∆ανέζικης Προεδρίας
και να επιδιώξει µια τελική συµφωνία για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την
έγκριση του κοινοτικού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας.
Ο κ. Hans Skov Christensen αναφερόµενος στη νέα οδηγία σχετικά µε τους εργαζοµένους
προσωρινών συµβάσεων τόνισε ότι τόσο οι εθνικές νοµοθεσίες όσο και η ευρωπαϊκή δεν θα
πρέπει να περιορίζουν την ευελιξία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον κρίσιµο τοµέα της
αγοράς εργασίας. Στο ίδιο πνεύµα, αναφερόµενος στα θέµατα της αειφόρου ανάπτυξης και της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (corporate social responsibility), ο κ. Christensen διευκρίνισε ότι
αυτά ανήκουν ήδη στο πεδίο πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων και ότι η όποια προσπάθεια
δηµιουργίας νέας σχετικής νοµοθεσίας δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τις προσπάθειες των
επιχειρήσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.
΄Ετος µεγάλης µετάβασης για την Ε.Ε χαρακτήρισε το 2003 ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Εξωτερικών κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, τονίζοντας τις ιστορικής σηµασίας εξελίξεις
που συνοψίζονται στην ολοκλήρωση της διαδικασίας διεύρυνσης, στην ολοκλήρωση των
εργασιών της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης, καθώς και στο άνοιγµα του δρόµου για
την εφαρµογή της Συνθήκης της Νίκαιας µετά την επικύρωσή της από την Ιρλανδία.
Ο κ. Πλασκοβίτης διευκρίνισε τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας και
ξεκινώντας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας διεύρυνσης, την επιτάχυνση του ρυθµού
των διαπραγµατεύσεων µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, καθώς και την προώθηση των
συνοµιλιών µε την Τουρκία.
∆εύτερος κεντρικός στόχος της Ελληνικής Προεδρίας, σύµφωνα µε τον κ. Πλασκοβίτη
αποτελεί η προώθηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς το έλλειµµα
ανταγωνιστικότητας που παρατηρείται σε ευρωπαΪκό επίπεδο θα πρέπει πάση θυσία να
καλυφθεί, δίχως όµως να διακυβευτούν οι στόχοι της βιωσιµότητας και της κοινωνικής
συνοχής.
Σε τρίτο στόχο για την επερχόµενη Ελληνική Προεδρία αναδεικνύεται η αντιµετώπιση του
φαινοµένου της µετανάστευσης από τρίτες χώρες. Σύµφωνα µε τον κ. Πλασκοβίτη οι σηµερινές
κοινοτικές πολιτικές για τη µετανάστευση υστερούν και έχει δηµιουργηθεί για την Ελληνική
Προεδρία η ανάγκη ανάδειξης µιας πιο ενιαίας πολιτικής, τόσο στο πλαίσιο της νοµοθεσίας
όσο και της διακυβερνητικής συνεργασίας, ώστε να επιτευχθεί η συνολικότερη αντιµετώπιση
του µεταναστευτικού φαινοµένου και των οικονοµικών και κοινωνικών του επιπτώσεων.
Η συζήτηση για το µέλλον της Ευρώπης, όπως τόνισε στην οµιλία του ο κ. Πλασκοβίτης θα
αποτελέσει ένα τέταρτο ζήτηµα για την Ελληνική Προεδρία µε κύριους άξονες της συζήτησης
τις προοπτικές εµβάθυνσης και τη διασφάλιση της θεσµικής ισορροπίας των κοινοτικών
οργάνων και της ισοτιµίας των µεγαλύτερων και µικρότερων κρατών-µελών.
Σε πέµπτο σηµείο της στρατηγικής της Ελληνικής Προεδρίας, σύµφωνα µε τον κ. Πλασκοβίτη
αναδεικνύεται η προώθηση των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε. Στον τοµέα αυτό στενή θα είναι
η παρακολούθηση των εξελίξεων στη Μ. Ανατολή και το Ιράκ, ενώ η Ελληνική Προεδρία θα
προωθήσει τα ζητήµατα των ∆υτικών Βαλκανίων, της στενότερης συνεργασίας µε τη Ρωσία,
την Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία, και τον ∆ιατλαντικό διάλογο. Όσον αφορά τις σχέσεις Ε.Ε
και ΗΠΑ, ο κ. Πλασκοβίτης τόνισε ότι αυτές θα πρέπει να εξοµαλυνθούν µε άξονα τα
υπάρχοντα σηµεία συνεννόησης.
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Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας κ. Ανδρέας Μιτσής, αναφέρθηκε στην οµιλία του στις
πολιτικές βιοµηχανικής ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης εν όψει της Ελληνικής
Προεδρίας κατά τη διάρκεια της οποίας οι στόχοι για αύξηση της ευρωπαϊκής
ανταγωνιστικότητας που τέθηκαν στη Λισαβόνα θα πρέπει να προωθηθούν. Ο κ. Μιτσής
τόνισε ότι προκείµενου να επιτευχθεί πραγµατική σύγκλιση στην Ε.Ε., η αύξηση της
παραγωγικότητας θα πρέπει να συνοδευτεί από την αύξηση της απασχόλησης, καθώς η
µακροπρόθεσµη προοπτική ανάπτυξης της βιοµηχανίας και της οικονοµίας στηρίζεται στην
επίτευξη και εµβάθυνση της κοινωνικής συνοχής.
Σύµφωνα µε τον κ. Μιτσή οι «έξυπνες» βιοµηχανικές πολιτικές του σήµερα θα πρέπει να
εστιάσουν σε µικροοικονοµικού τύπου πολιτικές και να στοχεύουν στην κινητοποίηση του
συνόλου των παραγωγικών δυνατοτήτων της οικονοµίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχής
ανάπτυξη της βιοµηχανίας θα στηριχθεί στην καινοτοµία και την εξειδικευµένη γνώση.
Συγκεκριµένα οι τοµείς της βιοµηχανικής πολιτικής στους οποίους προτίθεται να επικεντρωθεί
το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η στήριξη των δικτύων εφαρµοσµένης έρευνας και εξέλιξης, ο
εκσυγχρονισµός των υποδοµών και τεχνολογιών των επιχειρήσεων, και η διασύνδεση της
αναπτυξιακής πολιτικής µε την παιδεία. Με αυτά τα θέµατα θα ασχοληθεί και η επόµενη
συνεδρίαση του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης που θα πραγµατοποιηθεί
στις 19 Νοεµβρίου.
Κύρια προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας, είπε ο Γεν. Γραµµατέας Βιοµηχανίας, θα
αποτελέσει η στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων. Μεγάλη έµφαση θα δοθεί, επίσης,
στην Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα, η οποία και θα παρουσιαστεί στις 12-13
Φεβρουαρίου του 2003 στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στη Θεσσαλονίκη. Θα ακολουθήσουν εξάλλου η Υπουργική ∆ιάσκεψη για τις ΜΜΕ στις 14
Φεβρουαρίου µε πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας, και στις 10-11 Απριλίου το
Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τη βιοµηχανική πολιτική, την καινοτοµία και την επιχειρηµατική
συνεργασία.
Τέλος, αναφερόµενος στο µέλλον της ελληνικής οικονοµίας ο κ. Μιτσής σηµείωσε τη
σηµαντική δυναµική που αυτή παρουσιάζει σήµερα και τόνισε ότι το κρίσιµο ζητούµενο για την
συνέχιση της δυναµικής αυτής είναι η επανεπένδυση των κερδών της ελληνικής βιοµηχανίας
σε καινοτόµες δράσεις και προϊόντα.

Και, τέλος, στην οµιλία του ο Σύµβουλος Υπουργού Οικονοµίας-Οικονοµικών και Συντονιστής
της Ελληνικής Προεδρίας για θέµατα Λισαβόνας κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, διέγραψε
τους βασικούς τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η Ελληνική Προεδρία. Βασική
προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας αποτελεί η ενίσχυση των ΜικροΜεσαίων
Επιχειρήσεων, κυρίως µέσω της προώθησης της Πράσινη Βίβλου και της επιτάχυνσης της
ολοκλήρωσης του χάρτη Μικρών Επιχειρήσεων. Ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε την ανάγκη
να θιγούν καίρια ζητήµατα για τις ΜΜΕ, όπως η πρόσβαση σε κεφάλαια. Η συζήτηση για την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ αναµένεται, επίσης, να θίξει θέµατα εταιρικής
διακυβέρνησης. Βασικό στόχο για την Ελληνική Προεδρία θα αποτελέσει ο πυρήνας της
στρατηγικής της Λισαβόνας, και ιδιαίτερα οι δράσεις που αφορούν στην ανάπτυξη των
καινοτοµίων (R&D). Επιπλέον ένα καίριο πρόβληµα που θα πρέπει να λυθεί είναι η
κατοχύρωση του ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η
σηµερινή σηµαντική ΄µετανάστευση΄ κεφαλαίων στις ΗΠΑ. Επιπλέον, ζητήµατα που όπως
ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου θα απασχολήσουν την Ελληνική Προεδρία, είναι η
δηµιουργία ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες, η πλήρης απελευθέρωση
των αγορών ενέργειας, τα θέµατα των µεταφορών και συγκεκριµένα το πακέτο των
σιδηροδρόµων και ο ενιαίος εναέριος χώρος, καθώς και ο σχεδιασµός της επέκτασης των
διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας και µεταφορών.
Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση µε στόχο την ανάδειξη ενός
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου είναι ένας ακόµα τοµέας δράσης για την Ελληνική
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Προεδρία, η οποία και θα επιδιώξει την αύξηση της απασχόλησης. Σε µείζον ζήτηµα θα
αναδειχθεί, επίσης, η σύνταξη ενός κοινού σχεδίου για τη µεταρρύθµιση των ευρωπαϊκών
συνταξιοδοτικών συστηµάτων στα πλαίσια των πολιτικών για την αλληλεγγύη και την
κοινωνική συνοχή.
Ο κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε, τέλος, την ανάγκη για τη συνέχιση της επιδίωξης των στόχων
του Γιοχάνεσµπουργκ που η Ε.Ε. δεν κατόρθωσε να θέσει επιτυχώς έως τώρα. Στα ζητήµατα
που θα πρέπει άµεσα να επιλυθούν περιλαµβάνεται ο ενεργειακός φόρος, ενώ ως πιο
µακροπρόθεσµος στόχος τίθεται η ενσωµάτωση της διάστασης της βιωσιµότητας στο σύνολο
των κοινοτικών πολιτικών.

Παράλληλες Συνεδριάσεις:
Κατόπιν, σε τέσσερεις παράλληλες συνεδριάσεις εξετάσθηκαν τα θέµατα:





Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα
(µε συντονιστή τον κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Αντιπρόεδρο ΣΕΒ)
Ανταγωνιστικότητα και Κοινωνική Ευρώπη
(µε συντονιστή τον κ. Νίκο Αναλυτή, Αντιπρόεδρο ΣΕΒ)
Ανταγωνιστικότητα, ∆ιεύρυνση και το Μέλλον της Ευρώπης
(µε συντονιστή τον κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο, Αντιπρόεδρο ΣΕΒ), και
Ανταγωνιστικότητα και Αειφορία
(µε συντονίστρια την κ. ∆ήµητρα Μητρογιαννοπούλου, Μέλος ∆.Σ. ΣΕΒ).

Η Παρουσίαση των Συµπερασµάτων, στα οποία οδήγησαν οι επιµέρους διαπιστώσεις των
τεσσάρων παραπάνω οµάδων, ανακοινώθηκαν στο ∆εύτερο Μέρος της Ηµερίδας (19.0021.00) από τον Πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, και η Ηµερίδα έληξε µε την
Οµιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών κ. Τάσου Γιαννίτση. Ακολούθησε ∆εξίωση την
οποία παρέθεσε η ∆ιοίκηση προς τους προσκεκληµένους της.

Το πλήρες κείµενο των Συµπερασµάτων δίδεται χωριστά
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Επισυνάπτονται:
¾

Η πρωινή οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου

¾

Τα κύρια σηµεία της οµιλίας του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
κ. Τάσου Γιαννίτση,

«Ένα Βήµα Μπροστά: Ευρώπη Ενωµένη,
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Ανταγωνιστική, Κοινωνικά Υπεύθυνη»
(Οι Θέσεις του Επιχειρηµατικού Κόσµου)
Αθήνα, 13 Νοεµβρίου 2002
Ξενοδοχείο Divani Caravel

Εναρκτήρια Οµιλία
Προέδρου ΣΕΒ
κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου
Σας καλωσορίζω στη σηµερινή µας Ηµερίδα µε θέµα τις προτεραιότητες που η Ελληνική και η
Ευρωπαϊκή εργοδοσία πρέπει να προωθήσει µέσα από την Ελληνική Προεδρία, η οποία
αρχίζει σε ενάµισι µήνα.
Οργανώνουµε την Ηµερίδα αυτή επειδή πιστεύουµε ότι η Προεδρία είναι µια θαυµάσια
ευκαιρία να αναδείξει η χώρα µας το ευρωπαϊκό της πρόσωπο και να δράσει ως ώριµη
ευρωπαϊκή δύναµη. Εµείς στον ΣΕΒ υποστηρίζουµε σταθερά, εδώ και πολλά χρόνια, τον
ευρωπαϊκό προσανατολισµό της Ελλάδας (και των γειτονικών µας χωρών). Μετέχουµε ενεργά
στη διαµόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών και προσπαθούµε να συµβάλουµε θετικά στην
ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Μ' αυτή τη λογική αποφασίσαµε και την πραγµατοποίηση
αυτής της Ηµερίδας, στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας και του
ευρωπαϊκού επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι, ο καθένας από τη σκοπιά του, θα αναλύσουν
τα θέµατα που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η Ελληνική Προεδρία.
Κύρια επιδίωξη της Ηµερίδας είναι να καταγράψουµε τον προβληµατισµό του ελληνικού
επιχειρηµατικού κόσµου για το ευρωπαϊκό µέλλον, να αναδείξουµε εναργέστερα προβλήµατα
που έχουν ήδη τεθεί και πρέπει να προωθηθούν πιο αποτελεσµατικά, να φέρουµε στο
προσκήνιο θέµατα που πρέπει να προβληθούν και να συζητηθούν στο µέλλον. Πιστεύουµε ότι
ο συνολικός προβληµατισµός και οι συγκεκριµένες προτάσεις µας µπορούν να συµβάλουν
θετικά στο έργο της Ελληνικής Προεδρίας
Κυρίες και Κύριοι,
Η περίοδος της Ελληνικής Προεδρίας είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για το µέλλον της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η οποία βρίσκεται σε µια κρίσιµη πρόκληση, σηµείο καµπής για την ιστορία της: την
επικείµενη διεύρυνση της µε δέκα νέα κράτη-µέλη.
Η πορεία των τελευταίων ετών προς την ολοκλήρωση ξεκινάει ουσιαστικά το 1992 µε την
καθιέρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, προχωράει µε ταχείς ρυθµούς τα επόµενα χρόνια
και φτάνει το 2002 στην καθιέρωση του κοινού νοµίσµατος.
Τώρα βρίσκεται µπροστά µας ένα νέο µεγάλο βήµα: η δηµιουργία µιας Ένωσης µε 25 µέλη.
Τώρα είναι η στιγµή να σταθούµε για λίγο, να σκεφτούµε, να επαναβεβαιώσουµε και να
εξειδικεύσουµε τους µακροχρόνιους στόχους µας και να σχεδιάσουµε τις διαδικασίες που θα
µας οδηγήσουν σ' αυτούς.
Ο κύριος αµετακίνητος στόχος της Ε.Ε. στην επόµενη δεκαετία εκφράσθηκε µε σαφήνεια στη
σύνοδο της Λισαβόνας: να κάνουµε την Ευρώπη την ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη
οικονοµία της γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη ανάπτυξη µε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, στη Σύνοδο της
Λισσαβόνας αποφασίσθηκαν και τα αναγκαία µέτρα και τα βήµατα που απαιτούνται για την
επίτευξη αυτού του στόχου.
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Σήµερα, διάχυτη είναι η πεποίθηση ότι η εφαρµογή των αποφάσεων αυτών καθυστερεί. Είναι
σηµαντικό για την Ελληνική Προεδρία να δώσει νέα ορµή στη στρατηγική της Λισσαβόνας και
ιδιαίτερα στους στόχους που είχαν τεθεί για το 2002 και 2003 σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
και δεν έχουν επιτευχθεί.
Αυτή η βασική κατευθυντήρια γραµµή ορίζει και τις προτεραιότητες των θεµάτων που θα
έπρεπε να διαχειρισθεί και να προβάλει η Ελληνική Προεδρία. Παράλληλα, θα πρέπει να
αντιµετωπίσει και νέα προβλήµατα που πιθανώς ανακύψουν από τις διεθνείς εξελίξεις και
κυρίως µε τη διεύρυνση.
Κατατάξαµε τα θέµατα που βρίσκονται σήµερα σε εξέλιξη και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στο
µέλλον σε τέσσερις µεγάλες περιοχές: Στην πρώτη είναι τα θέµατα της διεύρυνσης και το
µέλλον της Ευρώπης. Στη δεύτερη, τα ζητήµατα της επιχειρηµατικότητας, στην τρίτη τα
περιβαλλοντικά και η αειφόρος ανάπτυξη και στην τέταρτη τα θέµατα της απασχόλησης και
της κοινωνικής πολιτικής. Το κάθε ένα απ' αυτά θα αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης στις
τέσσερις οµάδες εργασίας που θα συνέλθουν αργότερα το απόγευµα. Από τις εργασίες των
οµάδων θα προκύψουν συγκεκριµένα συµπεράσµατα που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω
κατ’ αρχήν ανακοινωθούν στο κλείσιµο της Ηµερίδας αλλά και που θα δηµοσιεύσει ο ΣΕΒ
αναλυτικά τις επόµενες εβδοµάδες.
Προς το παρόν επιτρέψτε µου ορισµένες επισηµάνσεις για τους λόγους που εστιάζουµε την
προσοχή µας σ' αυτά τα ζητήµατα.
Κατ' αρχάς η επικείµενη διεύρυνση αποτελεί ένα κορυφαίο ιστορικό γεγονός που θα
επισηµανθεί στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας µε την υπογραφή των Συνθηκών
Προσχώρησης των νέων Κρατών-Μελών. Το γεγονός αυτό ανοίγει µια σειρά νέα ζητήµατα,
θέτει ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν και δηµιουργεί νέες προκλήσεις στις οποίες
πρέπει να ανταποκριθεί η Ε.Ε. Το βασικότερο απ' αυτά είναι πιστεύω το ακόλουθο: Πώς θα
µεθοδευθεί η ενσωµάτωση των νέων κρατών, έτσι ώστε να λειτουργήσει θετικά για την
συνολική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ; Πώς, µε άλλα λόγια, θα εκµεταλλευθούµε τα
πλεονεκτήµατα της διεύρυνσης και θα περιορίσουµε τα ενδεχόµενα προβλήµατα;
Το άλλο θέµα, συναφές µε το πρώτο, αλλά και µε βαρύνουσα σηµασία καθεαυτό, είναι η
λειτουργία της διευρυµένης Ένωσης. Ποιους θεσµούς και ποιες διαδικασίες πρέπει να
αλλάξουµε, να απλοποιήσουµε και ποιες νέες ιδέες να υιοθετήσουµε ώστε η Ένωση να
λειτουργήσει αποδοτικά και, κυρίως, ανταγωνιστικά; Ποια µορφή πρέπει να έχει η ευρωπαϊκή
διακυβέρνηση στο µέλλον;
Το δεύτερο θέµα που µας απασχολεί ξεχωριστά σ' αυτή την Ηµερίδα είναι οι ευρωπαϊκές
πολιτικές για την επιχειρηµατικότητα, η οποία έχει πλέον αναδειχθεί ως το όχηµα που θα µας
οδηγήσει σε µια ανταγωνιστική Ευρώπη, ικανή να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να
εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.
Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί το κύριο συστατικό στοιχείο της στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Κατά συνέπεια η Ελληνική Προεδρία επωµίζεται το σηµαντικό καθήκον να προωθήσει
σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν την ευρωπαϊκή πολιτική για την επιχειρηµατικότητα,
αποφάσεις που καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσµα θεµάτων όπως: την επιτάχυνση των
ρυθµών υλοποίησης των αποφάσεων της Λισσαβόνας. Τη λήψη άµεσων µέτρων για την
καινοτοµία και την ευρεσιτεχνία. Τις οικονοµικές πολιτικές. Την απελευθέρωση των αγορών,
ενέργειας, µεταφορών και επικοινωνιών. Την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενοποίηση
των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Στα ζητήµατα αυτά θα σταθούµε ιδιαίτερα.
Το τρίτο θέµα που θα συζητήσουµε εκτενέστερα στην Ηµερίδα είναι η σχέση της
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των περιβαλλοντικών πολιτικών, το ζήτηµα δηλαδή
της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία αποτελεί σήµερα έναν από τους κορυφαίους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται στις προτάσεις της Επιτροπής, στα αποτελέσµατα του
Συµβουλίου του Γκέτεµποργκ και τις προτεραιότητες της Βαρκελώνης. Η έννοια της αειφορίας
έχει δυο βασικές συνιστώσες: την οικονοµική ανάπτυξη από την µια πλευρά και την
περιβαλλοντική προστασία από την άλλη. Σε αντίθεση, µε την ευρέως διαδεδοµένη άποψη,
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θεωρούµε ότι µια σωστά σχεδιασµένη περιβαλλοντική πολιτική όχι µόνον δεν πρέπει να έχει
αρνητικές επιπτώσεις σε όρους ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης αλλά µπορεί να
αναδειχθεί σε ισχυρό µοχλό διαφοροποίησης και ανάπτυξης. Κάτω απ' αυτό το πρίσµα θα
προσεγγίσουµε την έννοια της αειφορίας και θα αναζητήσουµε τις βασικές συνιστώσες µιας
ευρωπαϊκής πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης που πρέπει να προωθήσουµε.
Η απασχόληση, η κοινωνική ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή αποτελούν ακρογωνιαίους
λίθους της στρατηγικής της Λισσαβόνας. Στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα αυτό
είναι η προώθηση αξιοπρεπούς ποιότητας ζωής και επιπέδου διαβίωσης για όλους σε µια
ενεργό και υγιή κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς. Συµµεριζόµαστε τις επιδιώξεις αυτές επειδή
εκτός των άλλων, πιστεύουµε ότι η πρόοδος στον κοινωνικό τοµέα αποτελεί παράγοντα
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Αντίθετα, οι υστερήσεις επιβαρύνουν συνολικά τόσο την
κοινωνία όσο και την ανταγωνιστικότητα. Με αφετηρία τις θέσεις αυτές, τα ζητήµατα που
καλούµεθα να αντιµετωπίσουµε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο άµεσο µέλλον είναι: Η
διαµόρφωση µιας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση, που θα λαµβάνει
σοβαρά υπόψη την ανάγκη ενδυνάµωσης της ανταγωνιστικότητας. Οι τρόποι για την ενίσχυση
του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου, οι προκλήσεις για την
απασχόληση που δηµιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη και η νέα οργάνωση της εργασίας. Η
µεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Σ' αυτά τα θέµατα θα στραφεί ο προβληµατισµός µας.
Κυρίες και Κύριοι,
Προσδοκώ ότι η Ηµερίδα αυτή και οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν θα αναδείξουν µε
σαφήνεια τις θέσεις του επιχειρηµατικού κόσµου στα µεγάλα ζητήµατα της ευρωπαϊκής
πολιτικής που θα διαχειρισθεί η Ελληνική Προεδρία. Ο προβληµατισµός µας θα στηριχθεί τόσο
στην εµπειρία των επιχειρηµατιών που αντιµετωπίζουν καθηµερινά τις προκλήσεις του
ανταγωνισµού όσο και στις εισηγήσεις που θα παρουσιασθούν αµέσως µετά.
Ο κ. Phillipe de Buck , Γενικός Γραµµατέας της UNICE, που συγκεντρώνει στους κόλπους της
όλους τους ευρωπαϊκούς εθνικούς βιοµηχανικούς και εργοδοτικούς συνδέσµους, θα µας
παρουσιάσει τη συνολική άποψη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Ο κ. Hans Skov Christensen, Γενικός ∆ιευθυντής της Συνοµοσπονδίας ∆ανικών Βιοµηχανιών
θα αναφερθεί στις δραστηριότητες της τρέχουσας ∆ανικής Προεδρίας και στα θέµατα που
προέταξαν και προβλήµατα που ανέκυψαν. Τα θέµατα αυτά θα απασχολήσουν ασφαλώς και
την Ελληνική Προεδρία παίρνοντας την σκυτάλη από τους ∆ανούς σε ενάµιση µήνα.
Ο κ. Ηλίας Πλασκοβίτης, Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εξωτερικών θα µας δώσει το
γενικό περίγραµµα των προτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας και των θέσεων που θα
υποστηριχθούν στα µεγάλα ζητήµατα.
Ο κ. Ανδρέας Μιτσής, Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας θα αναλύσει τα θέµατα του ΥΠΑΝ και
ιδιαίτερα τις ενέργειες του Υπουργείου για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Συντονιστής της Ελληνικής Προεδρίας για θέµατα
Λισσαβόνας, θα αναφερθεί στη στρατηγική της Λισσαβόνας και τις δράσεις που πρέπει να
αναληφθούν για την επίσπευση της εφαρµογής της.-

Οµιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών
κ. Τάσου Γιαννίτση, για την Ελληνική Προεδρία
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Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Τ. Γιαννίτσης στην οµιλία του επισήµανε ότι η
Ελληνική Προεδρία θα λάβει µέρος σε µια περίοδο κατά την οποία τα πεδία στα οποία η
Ευρώπη καλείται να δώσει απαντήσεις και να πάρει αποφάσεις διευρύνονται (πέρα από την
οικονοµία, αφορούν θέµατα όπως εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, δηµόσια τάξη και
δικαιοσύνη), ενώ οι διεθνείς εντάσεις, η οικονοµική συγκυρία, οι πιέσεις για αλλαγές στην
τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι απαιτήσεις παρουσίας της Ευρώπης στη
διεθνή σκηνή διαµορφώνουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο σκηνικό.
Παράλληλα, ο κ. Γιαννίτσης ανέφερε ότι η ανάληψη της Προεδρίας από την Ελλάδα έρχεται σε
µια ιδιαίτερα ευνοϊκή στιγµή για τη χώρα, επισηµαίνοντας ότι µια σειρά από παράγοντες της
επιτρέπουν να αναλάβει τις ευθύνες της Προεδρίας της Ένωσης από µια θέση ισχυρής
αξιοπιστίας και δυνατοτήτων, στοιχεία που είναι κρίσιµα για την επιτυχία κάθε Προεδρίας.
Η υψηλή αξιοπιστία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον έχει αναφορές σε πολλαπλά πεδία
δράσης, καθότι η Ελλάδα:
• αποτελεί σηµείο αναφοράς και στενής οικονοµικής και πολιτικής συνεργασίας
απέναντι στις βαλκανικές χώρες,
• στήριξε τη διαδικασία της διεύρυνσης χωρίς ταλαντεύσεις και εσωστρέφεια,
κερδίζοντας την εµπιστοσύνη και την φιλία των υποψήφιων χωρών.
• στήριξε τον αγώνα κατά της τροµοκρατίας, κερδίζοντας τον αγώνα αυτό και στο
εσωτερικό της χώρας,
• λειτουργεί στη βάση µιας πραγµατιστικής προσέγγισης σε θέµατα όπως της Μέσης
Ανατολής και γενικότερα µε εποικοδοµητική στάση στα διεθνή θέµατα.
Ο ΑΝΥΠΕΞ προσδιόρισε τρεις µεγάλους στόχους για την Προεδρία :
• Την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την σιγουριά και εµπιστοσύνη στον
ευρωπαϊκό χώρο, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό.
• Τη συµβολή ώστε η διευρυµένη Ευρώπη να πάει µπροστά, να µην χάσει τίποτα από
τα στοιχεία εκείνα αγωνιστικότητας και πειστικότητας που την οδήγησαν σταδιακά
από 6 σε 25 µέλη.
• Την προώθηση πολιτικών που ενισχύουν την συνολική παρουσία της Ε. Ένωσης στο
διεθνές προσκήνιο, στηρίζοντας έτσι και την ευρωπαϊκή οικονοµία και το
διεθνοπολιτικό κύρος και αξιοπιστία της Ε. Ένωσης.
Τέλος, αναφέρθηκε σε 3+7 µεγάλα πεδία πολιτικής κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας,
και ιδιαίτερα :
Στη διεύρυνση της Ε. Ένωσης
Στην πορεία της Ε. Ένωσης µετά τις αποφάσεις για τη διεύρυνση µε έµφαση σε επτά ενότητες
:
• Την ισχυροποίηση του macro-management
• Την προώθηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας
• Τη διευκόλυνση της προόδου προς µία οικονοµία και κοινωνία της γνώσης µε
πρόσβαση για όλους.
• Τη διασύνδεση της Ευρώπης στους τοµείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των
µεταφορών και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών,
• Τη ενθάρρυνση µιας βιώσιµης ανάπτυξης,
• Τον ενιαίο χώρο για την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη
• Τη Συνέλευση για το «Μέλλον της Ευρώπης» και τις θεσµικές αλλαγές
Στην παρουσία της Ε. Ένωσης στο διεθνές πολιτικό σκηνικό σε µια φάση εντάσεων.
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