30.3.2004

∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.
∆ηµήτρη Σιούφα και τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Παπαθανασίου -η
οποία ήταν η πρώτη µετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας ηγεσίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης- πραγµατοποιήθηκε σήµερα (30.3) στα
Γραφεία του Συνδέσµου.
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος ευχαρίστησε τους
Υπουργούς για την παρουσία τους, η οποία όπως είπε είναι η αρχή
µιας συνεργασίας επ’ ωφελεία όλων και για το καλό της οικονοµίας
και του τόπου. «Ο ΣΕΒ -τόνισε- θα συµπαρασταθεί στο έργο σας µε
κάθε τρόπο, µε προσπάθειες, µε ιδέες, µε συµµετοχή στις Επιτροπές και
ευχόµαστε καλή επιτυχία στο σηµαντικό έργο που έχετε αναλάβει».
Μιλώντας ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρης Σιούφας τόνισε ότι η
συνάντηση αυτή σηµατοδοτεί την ανανέωση του ρόλου της
µεταποίησης και της βιοµηχανίας στη χώρα µας. Η επίσκεψη µας στον
ΣΕΒ είναι η καλύτερη αρχή –είπε- γιατί πιστεύουµε ότι αποτελείτε τον
κορµό της µεταποίησης, και σηµατοδοτεί τον τρόπο µε τον οποίο θα
συνεργαζόµαστε.
Στη συνάντηση προσδιορίστηκαν οι κανόνες και οι αρχές της
συνεργασίας αυτής και υπήρξε σύµπτωση στην αντίληψη για τον τρόπο
µε τον οποίο, δια του διαλόγου και της συνεννόησης, θα
αντιµετωπισθούν από κοινού τα ζητήµατα και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η ελληνική βιοµηχανία -µε ζητούµενο τη σύνθεση και τα
αποτελέσµατα.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Τα πλήρη κείµενα των δηλώσεων του Υπουργού Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη
Σιούφα, του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου και του
Προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου επισυνάπτονται.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αποµαγνητοφώνηση ∆ηλώσεων
Του Υπουργού Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτρη Σιούφα
Του Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου
Και του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλου
Μετά τη συνάντησή τους Τρίτη, 30/3/2004 – Γραφεία ΣΕΒ
Οδυσσέας ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είχαµε σήµερα την ευκαιρία και την τιµή να
δεχθούµε την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στον ΣΕΒ. Να παρακαλέσω
τον κ. Υπουργό κατ’ αρχήν και τον κ. Υφυπουργό ύστερα, να πουν δυο λόγια,
και στο τέλος θα προσθέσω και εγώ ίσως άλλα δύο. Κάναµε µία συζήτηση για
µια σειρά θεµάτων.
Κύριε Υπουργέ µήπως θέλετε να πείτε και εσείς ποια ήταν η δική σας
εκτίµηση.
∆ηµήτρης ΣΙΟΥΦΑΣ: Επισκεφθήκαµε σήµερα µε τον συνάδελφό µου
Υπουργό τον κ. Παπαθανασίου τον Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών, για να
έχουµε µία συνάντηση στην οποία προσδιορίσαµε τους κανόνες και τις αρχές
της συνεργασίας µας. Και µετά τη συνάντηση αυτή, µπορώ να πω ότι
συµπέσαµε στον τρόπο µε τον οποίο θα συνεργαστούµε. Συµπέσαµε στο ότι
δια του διαλόγου και της συνεννόησης θα αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα και τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ελληνική βιοµηχανία. Και βεβαίως µε
κατάληξη τη σύνθεση και βεβαίως τα αποτελέσµατα.
Χαίροµαι ιδιαίτερα γι’ αυτή τη συνάντηση που είναι στη συνέχεια
της συνάντησης που είχαµε µε τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και
Βιοτεχνών της χώρας. Κατέθεσα την αντίληψη που έχει η νέα διακυβέρνηση
για την ανάπτυξη και τους βασικούς στόχους της νέας αναπτυξιακής
πολιτικής, που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας,
είναι ταυτόχρονη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.
Με βάση αυτή την αρχή, αυτή την πολιτική, η νέα διακυβέρνηση
θα αντιµετωπίσει τα γενικότερα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα όπως
είναι η ανεργία, η ακρίβεια, µε τελικό στόχο να βελτιώσουµε έτσι το βιοτικό
επίπεδο των Ελλήνων πολιτών.
Στην προσπάθεια αυτή χρειάζεται η χώρα έναν ισχυρό
βιοµηχανικό ιστό, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα και κύρια στην ξεχασµένη
ελληνική περιφέρεια. Επιζητούµε το διάλογο, επιζητούµε τη συνεννόηση,
επιζητούµε τη συνεργασία µε το βιοµηχανικό κόσµο της χώρας. Θέλουµε και
διάλογο και συνεννόηση και συναίνεση, µε τελική κατάληξη τη σύνθεση και τα
αποτελέσµατα µε όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
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Αυτά προσδιορίσαµε σήµερα. Έτσι θα πορευτούµε. Και πιστεύω
ότι η συνεργασία µε τους κοινωνικούς εταίρους που είναι αποστολή για τη νέα
διακυβέρνηση, θα έχει ως τελική κατάληξη το καλό όλων. Σας ευχαριστώ
πολύ.
Γιάννης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγµατα.
Στόχος της κυβέρνησης είναι η προστασία του καταναλωτή και η ενίσχυση
των επιχειρήσεων µε τελικό στόχο την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την
ανάπτυξη. Στα πλαίσια αυτά η συνεργασία µας όπως είπε και ο κύριος
Υπουργός µε όλους τους φορείς, και βεβαίως και µε τον ΣΕΒ, θα είναι πάρα
πολύ στενή.
Έχουµε στόχο να πετύχουµε τους στόχους που έχουµε βάλει, σε
συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους. Στα θέµατα τα οποία αφορούν τη
Γραµµατεία Εµπορίου για την οποία έχω την υπευθυνότητα, µετά το Πάσχα
θα βάλουµε συγκεκριµένα ζητήµατα και σ’ αυτά θα έχουµε αναλυτική
συζήτηση για να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν και να
δούµε τα µέτρα τα οποία ενδεχοµένως πρέπει να λάβουµε. ∆εν έχω να πω
τίποτα άλλο.
Οδυσσέας ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουµε στην
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης τα θέµατα που σχετίζονται µε την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, τη λειτουργία του Εθνικού
Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας του οποίου ο Υπουργός σαφώς θα στηρίξει
τη λειτουργία απ’ ότι αντιλαµβάνοµαι και θα συνεχίσει την προσπάθεια για τη
δηµιουργία ενός θεσµού γύρω απ’ την ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Αναφερθήκαµε σε µια σειρά από θέµατα που αφορούν το
Υπουργείο, αλλά και άλλα θέµατα όπου ζητάµε τη στήριξη του Υπουργείου
που κατ’ εξοχήν στηρίζει την µεταποίηση, αλλά και την ελληνική επιχείρηση.
Υπάρχουν θέµατα γιατί υπάρχουν πολλές συναρµοδιότητες ακόµα, άρα
χρειαζόµαστε τη στήριξη του Υπουργείου και για θέµατα που σχετίζονται µε
την οικονοµία, αλλά και µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Συζητήσαµε θέµατα που σχετίζονται µε την ενέργεια και την
λειτουργία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα αυτών που είναι ενεργοβόρες και
γενικότερα νοµίζω ότι φτιάξαµε µια ατζέντα κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ,
πάνω στην οποία θα συνεργαστούµε και τους επόµενους µήνες, µε πιο
συγκεκριµένες προτάσεις, αλλά και µε ανταλλαγή θέσεων, ώστε να βρούµε
ένα περιβάλλον τέτοιο, το οποίο θα βοηθήσει να έχουµε την ανάπτυξη την
οποία όλοι επιζητούµε.
Γιατί όλοι ξέρουµε πράγµατι ότι δεν µπορεί να έχουµε σύγκλιση,
ούτε ένα κοινωνικό κράτος, εάν δεν έχουµε δουλειές, αν δεν αυξήσουµε και
άλλο την επιχειρηµατικότητα, αν δεν προσελκύσουµε και άλλες επενδύσεις
στη χώρα µας. Ευχαριστούµε.-
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---------------------------------------------------------------------------------------Το πλήρες κείµενο των σύντοµων δηλώσεων πριν τη συνάντηση

Αποµαγνητοφώνηση δηλώσεων:
Ο. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για την παρουσία
σας, είναι η πρώτη επίσκεψη Υπουργού Ανάπτυξης στον ΣΕΒ µετά τις
εκλογές, είναι η αρχή µιας συνεργασίας που πιστεύω ότι θα είναι επ’ ωφελεία
όλων µας για το καλό της οικονοµίας και του τόπου. Ο ΣΕΒ θα
συµπαρασταθεί στο έργο σας µε κάθε τρόπο, µε προσπάθειες, µε ιδέες, µε
συµµετοχή στις Επιτροπές και πραγµατικά θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στο
σηµαντικό έργο που έχετε αναλάβει.
∆. ΣΙΟΥΦΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Σύµβουλοι, είµαστε εδώ σήµερα µαζί µε
τους συναδέλφους µου τον κ. Παπαθανασίου, θα ήταν και ο κ. Σαλαγκούδης
εδώ, αλλά αυτή την ώρα γίνεται µια συνάντηση µε το Κέντρο ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Κορυδαλλό που έχουµε το θέµα µε τους
Ολυµπιακούς Αγώνες, όπου βρίσκονται εκεί εκπρόσωποι των φορέων και δεν
έχει κι εκείνος τη χαρά και την τιµή να είναι µαζί σας.
Η επίσκεψή µας αυτή σηµατοδοτεί την ανανέωση του ρόλου της
µεταποίησης και της βιοµηχανίας στη χώρα µας. Το έχω πει και µε άλλη
ευκαιρία ότι εµείς το να συνεργαζόµαστε µαζί σας, να στηρίζουµε τις
προσπάθειές σας δεν έχει απολύτως καµία ενοχή, θα το κάνουµε τίµια, θα το
κάνουµε ειλικρινά, θα το κάνουµε µε πλήρη διαφάνεια γιατί πιστεύουµε ότι
αποτελείτε τον κορµό της µεταποίησης και συνεπώς µέσα από σωστούς
κανόνες, που αυτή είναι και η έννοια της επίσκεψής µας, του τρόπου µε τον
οποίο θα κάνουµε διάλογο, του τρόπου µε τον οποίο θα συνεννοούµαστε, του
τρόπου µε τον οποίο θα συνεργαζόµαστε και θα συνθέτουµε, πιστεύω ότι
είναι η καλύτερη αρχή αυτής της συνεργασίας και της συνεννόησης.
Αυτό είναι το νόηµα της σηµερινής µας επίσκεψης της δικής µας
σε εσάς και όχι της δικής σας στο Υπουργείο και επίσης το ότι είστε απέναντι
σε αυτό το τραπέζι, δεν σηµαίνει ότι είµαστε απέναντι. Εµείς θέλουµε να
είµαστε δίπλα – δίπλα για το καλό της οικονοµίας, για το καλό της
βιοµηχανίας, για το καλό των εργαζοµένων στη βιοµηχανία, γιατί πιστεύουµε
ότι µε τη συνδροµή και τη στήριξη της πολιτείας µπορείτε να συµβάλλετε
αποφασιστικά στην ανάπτυξη της χώρας και συνεπώς και στην ανάπτυξη της
απασχόλησης, που είναι τα ζητούµενα και οι προτεραιότητες της νέας
διακυβέρνησης του Πρωθυπουργού Κώστα Καραµανλή.
Αυτό είναι το
Ευχαριστούµε πάρα πολύ.-

νόηµα

της
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σηµερινής

µας

συνάντησης.

