14 Νοεµβρίου 2003

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Λιγότερα εµπόδια στη λειτουργία των επιχειρήσεων:
Κλειδί για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
Η UNICE (Ένωση των Eυρωπαϊκών Bιοµηχανικών και Eργοδοτικών Συνδέσµων)
διοργάνωσε την πρώτη Ηµέρα Ανταγωνιστικότητας στις Βρυξέλλες την Παρασκευή
14 Νοεµβρίου 2003.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν ο Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Berlusconi, ο Επίτροπος κ. Liikanen, ο Ιρλανδός
Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Roche, Ευρωβουλευτές, στελέχη όλων των
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου
από όλη την Ευρώπη. Από την Ελλάδα συµµετείχαν ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών και Αντιπρόεδρος της UNICE, κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος
και επιχειρηµατίες, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστωθούν οι αιτίες του
ελλείµατος ανταγωνιστικότητας και τονίστηκε η αναγκαιότητα λήψης άµεσων µέτρων
για την αναθέρµανση της ευρωπαϊκής οικονοµίας. H UNICE παρουσίασε τα βασικά
της µηνύµατα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και την ετήσια έκθεσή
της για την πορεία εφαρµογής της στρατηγικής της Λισαβόνας καλώντας τους
παράγοντες που διαµορφώνουν την ευρωπαϊκή πολιτική να αναλάβουν δράση στους
ακόλουθους τοµείς:
-

Κανονιστικό Περιβάλλον: Μείωση της ισχύουσας νοµοθεσίας και ουσιαστική
αξιολόγηση του αντικτύπου των συνεπειών της προτεινόµενης νοµοθεσίας στα
θέµατα που αφορούν τις επιχειρήσεις. To Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας θα
πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στην εξέταση των θεµάτων αυτών.

-

∆ηµοσιονοµικά θέµατα: Συνέχιση των µεταρρυθµίσεων των ασφαλιστικών
συστηµάτων και µείωση των διαρθρωτικών ελλειµµάτων του προϋπολογισµού
των κρατών µελών

-

Καινοτοµία: Υποστήριξη των προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης µε
δυνατότητες εφαρµογών στην πραγµατική οικονοµία και προώθηση των
συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων

1

-

Απασχόληση: Άρση των δυσκαµψιών στην αγορά εργασίας µε τη συµµετοχή
των κοινωνικών εταίρων και διευκόλυνση της χρήσης των ευέλικτων µορφών
απασχόλησης

-

∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών: Ολοκλήρωση των ∆ιευρωπαικών ∆ικτύων
Μεταφορών που θα βασίζεται στη συνεργασία ανάµεσα στον ιδιωτικό και το
δηµόσιο τοµέα

-

∆ιεθνές Οικονοµικό Περιβάλλον: Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη
προόδου των συνοµιλιών για την απελευθέρωση του εµπορίου σε επίπεδο
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου

Ο κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος ανέφερε ότι η Ευρώπη έχει πολλούς και ικανούς
επιχειρηµατίες αλλά χρειάζεται περισσότερους και ακόµη ικανότερους για να επιτύχει
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της και τον στόχο της πλήρους απασχόλησης .
Τόνισε δε ότι ένας στους δύο Ευρωπαίους πολίτες, σύµφωνα µε επίσηµες
έρευνες, θέλουν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. ΄Οµως η έλλειψη
επιχειρηµατικού πνεύµατος, η πολύπλοκη νοµοθεσία, η γραφειοκρατία, το υψηλό
κόστος των διαδικασιών για την ίδρυση, την ανάπτυξη και την εκκαθάριση µιας
επιχείρησης, οι φορολογικές επιβαρύνσεις, το υψηλό κόστος απασχόλησης και η
έλλειψη ευελιξίας στην αγορά εργασίας αποτελούν εµπόδια που τους αποθαρρύνουν.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υποστήριξε την αναγκαιότητα προώθησης του επιχειρηµατικού
πνεύµατος στην Ευρώπη µέσα από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και πρότεινε
συγκεκριµένα µέτρα όπως:
-

την εισαγωγή µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας
την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να δώσουν ευκαιρίες στους νέους

Τέλος, επισήµανε ότι η Ευρώπη χάνει έδαφος. Εχει φθάσει η ώρα να
περάσουµε από τη ρητορική στη δράση η οποία θα απελευθερώσει τις
δηµιουργικές δυνάµεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για µια Ευρώπη
δυναµικότερη, «ικανή για βιώσιµη ανάπτυξη, µε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας.»
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