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Φέτος είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζουµε από κοινού µε την ICAP τα
αποτελέσµατα δειγµατοληπτικής έρευνας για τις επιδόσεις της βιοµηχανίας κατά τον
προηγούµενο και τις προσδοκίες της για τον τρέχοντα χρόνο.
Η έρευνα αυτή τείνει να καθιερωθεί ως η πρώτη κάθε χρόνο αξιόπιστη αποτύπωση
των πιο πρόσφατων εξελίξεων στο σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας. Όπως
γνωρίζετε, η δηµοσίευση των ισολογισµών της χρήσεως 2002 αναµένεται να
ολοκληρωθεί τον Νοέµβριο 2003. Με την έρευνά µας επιτυγχάνουµε να έχουµε
ολοκληρωµένη εικόνα πολύ νωρίτερα. Αυτήν την εικόνα θα σας ανακοινώσουµε
σήµερα.
Είναι µια εικόνα συνολικά θετική. Η ελληνική βιοµηχανία σε δύσκολες συνθήκες
καταφέρνει να έχει θετικά αποτελέσµατα, έστω και εάν δεν είναι όσο δυναµικά θα το
επιθυµούσαµε.
Θέλουµε να συµβάλουµε ώστε στο µέλλον η επίδοση της
βιοµηχανίας µας να είναι περισσότερο δυναµική, µε ταχύτερους ρυθµούς ανάπτυξης,
µε περισσότερες επενδύσεις, ακόµη καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις και σηµαντική
αύξηση της απασχόλησης. Για να το επιτύχουµε, χρειάζεται να επιδιώκουµε
συνεχώς την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς µας και αυτό εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες:
9 τις ίδιες τις βιοµηχανίες και την προσπάθεια που καταβάλουν να
εκσυγχρονίζονται και να είναι καινοτόµες σε προϊόντα, υπηρεσίες και
παραγωγικές διαδικασίες,
9 από την συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων και προσόντων του ανθρώπινου
δυναµικού και την αντίστοιχη προσπάθεια που απαιτείται για αυτό από τις
επιχειρήσεις και τους εργαζοµένους σε αυτές,
9 από την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και τη µείωση των
γραφειοκρατικών αντικινήτρων και εστιών κόστους από τις άχρηστες και
άσκοπες διοικητικές ρυθµίσεις και παρεµβάσεις.
Παράλληλα, µε την έρευνά µας καταγράφουµε τις απόψεις της ελληνικής
βιοµηχανίας σε επίκαιρα και µη διερευνηµένα έως σήµερα θέµατα. ∆ιαπιστώνουµε
λοιπόν εφέτος ότι η πλειονότητα των βιοµηχανιών θεωρεί ότι η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι επωφελής για αυτές. ∆ιαπιστώνουµε επίσης ότι οι
περισσότερες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών βιοµηχανικές εταιρείες
θεωρούν ότι τα νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης θα είναι προς όφελος όλων
των εµπλεκοµένων µερών και ότι ετοιµάζονται για την εφαρµογή των διεθνών
λογιστικών προτύπων.
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