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Kυρίες και Κύριοι,
Με µεγάλη χαρά σας υποδεχόµαστε στη σηµερινή Γενική Συνέλευση του
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, και σας ευχαριστούµε για την εδώ
παρουσία σας.
Θα επιχειρήσω να παρουσιάσω ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, το
περίγραµµα των δράσεων του Συνδέσµου κατά την παρελθούσα χρήση,
αναδεικνύοντας παράλληλα βασικές θέσεις που διέπουν τις προσπάθειές µας,
οι οποίες θα συνεχισθούν και τους επόµενους µήνες.
Στο σηµείο αυτό θέλω να σας ενηµερώσω, ότι εκτενέστερη περιγραφή αυτών,
στα οποία θα αναφερθώ, υπάρχει στο φυλλάδιο του Απολογισµού του
Συνδέσµου που σας έχει διανεµηθεί.
Ακόµη λεπτοµερέστερη περιγραφή αν σας ενδιαφέρει, µπορείτε να βρείτε στο
δικτυακό τόπο του ΣΕΒ.
Οι άξονες δράσης και αυτή τη χρονιά αποσκοπούσαν:








Στην προσαρµογή του Κράτους στις απαιτήσεις της νέας εποχής.
Στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας.
Στην παρακολούθηση των θεµάτων απασχόλησης και την καλλιέργεια
συνθηκών κοινωνικής συνοχής.
Στην επιδίωξη συµβατότητας µεταξύ επιχειρηµατικής ανάπτυξης και
αειφορίας.
Στη συµµετοχή του ΣΕΒ σε δοµές διαµόρφωσης εθνικών πολιτικών.
Στην ενεργό διεθνή παρουσία του Συνδέσµου .
Στην πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των µελών.

Οι ενέργειες του Συνδέσµου ήταν επίπονες ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη
ότι συνέπεσαν µε κλίµα παρατεταµένης προεκλογικής περιόδου που
συνδυαζόταν µάλιστα µε την ένταση των προσπαθειών για εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της χώρας εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς και µε
την παγκόσµια δυσµενή συγκυρία σε οικονοµικό αλλά και πολιτικό επίπεδο.
Πολλές από τις παρεµβάσεις µας τελεσφόρησαν, σε αρκετές όµως
περιπτώσεις η δεκτικότητα των συνοµιλητών µας δεν ήταν η επιθυµητή. Πιο
συγκεκριµένα:
Ξεκινώντας από τη φορολογική νοµοθεσία και ανεξάρτητα από την
προσπάθεια που έχει αναληφθεί τα τελευταία δύο χρόνια για αναµόρφωσή
της εξακολουθεί να εκκρεµεί η κωδικοποίηση που επανειληµµένα έχουµε
ζητήσει και έχει εξαγγελθεί, γεγονός που διαιωνίζει την παρουσία ενός
σηµαντικού αντικινήτρου ως προς την προσέλκυση επενδύσεων συντηρώντας
ταυτόχρονα κλίµα προστριβών επιχειρήσεων και πολιτών µε τις φορολογικές
αρχές.
Από την άλλη πλευρά στον διάλογο για την φορολογική µεταρρύθµιση υπήρξε
ενεργή συµµετοχή µας µε ζητούµενο ένα φορολογικό σύστηµα ενθαρρυντικό
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για την επιχειρηµατικότητα υποστηρικτικό για την ανάπτυξη και
αποτελεσµατικό ως προς την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Επίσης,
προωθήσαµε σαν προϋπόθεση για µια δίκαιη αναπτυξιακή και δηµοσιονοµική
πολιτική τον περιορισµό των δηµοσίων δαπανών και την αύξηση των µη
φορολογικών εσόδων.
Απόρροια της προσπάθειας υπήρξε η ψήφιση στις αρχές του χρόνου, του
Νόµου 3220/04, ο οποίος σε συνδυασµό µε τον ήδη από το 2002 ισχύοντα
3091 ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της φορολογικής µεταρρύθµισης, η οποία
όµως δεν θεράπευσε ουσιαστικά τις µεγάλες αδυναµίες του φορολογικού
συστήµατος που παραµένει περίπλοκο και αναποτελεσµατικό. Στο σηµείο
αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι επίµονες παρεµβάσεις του ΣΕΒ οδήγησαν
στην επαναφορά της δυνατότητας σχηµατισµού ειδικού αφορολόγητου
αποθεµατικού για επενδύσεις, η αναστολή της οποίας προ διετίας είχε
στερήσει τις δυναµικές επιχειρήσεις από ένα χρήσιµο αναπτυξιακό εργαλείο.
Τους επόµενους µήνες θα συνεχίσουµε τον διάλογο µε την νέα κυβέρνηση επί
του φορολογικού προωθώντας βασικές αρχές που επικεντρώνονται στην
αποφυγή αιφνιδιασµού των επιχειρήσεων, την απλοποίηση της νοµοθεσίας
και την οικοδόµηση εµπιστοσύνης των φορολογουµένων προς το σύστηµα.
Πέρα από τη φορολογική νοµοθεσία, κρίσιµο παράγοντα για εγκατάσταση
ευνοϊκού επενδυτικού κλίµατος συνιστά η αντιµετώπιση δυσλειτουργιών του
κράτους και εµποδίων που δρουν ανασταλτικά στην οµαλή λειτουργία των
επιχειρήσεων.
Παρά το γεγονός ότι ορισµένες από τις πρόσφατες εξελίξεις επί του θέµατος
συνάδουν µε τις επιδιώξεις του Συνδέσµου και δικαιώνουν τις προσπάθειές
του, το επίπονο έργο συνεχίζεται η δε ευόδωσή του δεν εξαρτάται
αποκλειστικά από τη βούληση των πολιτικών ηγεσιών, δεδοµένου ότι ενίοτε
προσκρούει στην έλλειψη δεκτικότητας από την πλευρά των κατωτέρων
κλιµακίων της διοικητικής πυραµίδας.
Είναι όµως ανάγκη η προσπάθεια να ολοκληρωθεί έτσι ώστε το θεσµικό
πλαίσιο της χώρας και ιδιαίτερα αυτό που διέπει το επιχειρείν, να αποκτήσει
απλότητα, σαφήνεια και διαφάνεια, παραµέτρους τις οποίες οι δυναµικοί
επενδυτές ανεξαρτήτως προέλευσης προτάσσουν των άµεσων κρατικών
ενισχύσεων.
Απαραίτητη είναι επίσης, κατά τη γνώµη µας, η θεσµοθέτηση διαδικασίας
προσδιορισµού των επιπτώσεων του νοµοθετικού έργου στην
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας έχουµε δε ήδη αναλάβει σχετικές
πρωτοβουλίες.

Θεωρούµε σκόπιµη την αναφορά και στο ζήτηµα του Αναπτυξιακού Νόµου, η
τροποποίηση του οποίου απασχόλησε τον τελευταίο χρόνο τον ΣΕΒ

3/13

αποτελώντας αντικείµενο συνεχών
Οικονοµίας και Οικονοµικών.

διαβουλεύσεων

µε

το

Υπουργείο

Οι διαβουλεύσεις οδήγησαν σε µερική προσέγγιση των εκατέρωθεν απόψεων
και εν κατακλείδι στην ψήφιση του νέου Αναπτυξιακού Νόµου 3219 τον
περασµένο Ιανουάριο, του οποίου όµως έχει προσωρινά ανασταλεί η
εφαρµογή εν αναµονή της διερεύνησης της συµβατότητός του µε το
ευρωπαϊκό δίκαιο από τη Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος εξασφαλίζει πρόσθετες δυνατότητες στους
επενδυτές
εισάγοντας
παράλληλα
απλουστευµένες
διαδικασίες
παρακολούθησης και ελέγχου. Όµως η εµµονή για σύνδεση των
επιχορηγήσεων µε την αύξηση της άµεσης απασχόλησης, η υποχρέωση
ανάληψης µακροχρόνιων δεσµεύσεων από τους επενδυτές και η µη
επιλεξιµότητα για ενίσχυση δυναµικών κλάδων, δεν είναι συµβατές µε τις
σηµερινές ταχείες εξελίξεις στην τεχνολογία, τον ανταγωνισµό και την
οικονοµία γενικότερα.
Η εκφρασθείσα από την νέα κυβέρνηση πρόθεση για επαναχάραξη της
πολιτικής επί του θέµατος µας δίνει την ευκαιρία να επιδιώξουµε την άρση
των αντικινήτρων που σας προανέφερα.
Προσδίδουµε επίσης ιδιαίτερη σηµασία στην απελευθέρωση κρίσιµων για την
ανάπτυξη αγορών, προτάσσοντας σαν κύριο ζητούµενο την εγκατάσταση
καθεστώτος πραγµατικού ανταγωνισµού. Αποβλέπουµε δε στη διασφάλιση
ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας των προσφερόµενων αγαθών και
υπηρεσιών καθώς και σε τιµολογιακές πολιτικές που δεν πλήττουν την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Αυτές τις αρχές προσπαθεί να προωθήσει ο ΣΕΒ στους τοµείς των
τηλεπικοινωνιών όπου η αγορά λειτουργεί σχετικά ικανοποιητικά καθώς και
της ηλεκτρικής ενέργειας όπου όµως έχουν προκύψει σηµαντικά προβλήµατα
και καθυστερήσεις. Ανάλογα θα πράξει και εν όψει της απελευθέρωσης της
αγοράς φυσικού αερίου, την οποία θεωρεί επείγουσα και επιτακτική ανάγκη.
Σηµαντική ήταν και παραµένει η ανάµειξη του ΣΕΒ και στις διαδικασίες
υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ κυρίως σε δράσεις που ενισχύουν άµεσα τις
επιχειρήσεις και τις υποδοµές που λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτές.
Ο Σύνδεσµος εκπροσωπείται στο σύνολο σχεδόν των Επιτροπών
Παρακολούθησης των τοµεακών προγραµµάτων, µετέχει δε και σε
αξιολογητικές διαδικασίες συγχρηµατοδοτούµενων ιδιωτικών έργων.
Παράλληλα η Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρία (ΕΛΑΝΕΤ), στη δηµιουργία της
οποίας συµβάλαµε καθοριστικά, εµπλέκεται άµεσα ως ενδιάµεσος φορέας
στην παρακολούθηση και διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα, των οποίων ο προϋπολογισµός
υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ.
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Όµως το Γ’ ΚΠΣ παρουσιάζει δυσλειτουργίες, πολλές από τις οποίες
αναδείχτηκαν κατά την τελική φάση της διαδικασίας ενδιάµεσης αναθεώρησής
του τον περασµένο ∆εκέµβριο. Τους επόµενους µήνες θα συνεισφέρουµε
στην προσπάθεια για βελτιωτικές παρεµβάσεις, επιδιώκοντας παράλληλα και
τη συµµετοχή µας στην αρχική φάση σχεδιασµού του ∆’ ΚΠΣ.
Στηρίζουµε τους στόχους της Λισσαβόνας και επισηµαίνουµε την ανάγκη να
επισπευσθούν οι πολιτικές που θα προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα,
δεδοµένου ότι αυτή είναι το κλειδί για την επίτευξη των ευρωπαϊκών
επιδιώξεων, δηλαδή της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής
συνοχής ακουµπώντας και επηρεάζοντας ταυτόχρονα κάθε υγιή
επιχειρηµατική δράση.
Επιδιώκοντας τη σύγκλιση µε τους δυναµικούς ευρωπαίους εταίρους µας σε
όρους ανταγωνιστικότητας δώσαµε σε εθνικό επίπεδο µεγάλη προτεραιότητα
στο θέµα. Η προτεραιότητα αυτή εκφράστηκε και µέσα από τη στήριξη που ο
Σύνδεσµος παρέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας, καθώς και
µέσα από την ενεργό συµµετοχή του στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του
Συµβουλίου που συνέταξε την πρώτη Έκθεση για την Ανταγωνιστικότητα.
Είναι δε ιδιαίτερα σηµαντικό ότι η έκθεση αυτή που δηµοσιοποιήθηκε στις
αρχές του χρόνου δίνει για πρώτη φορά µία έγκυρη τεκµηριωµένη και
συµφωνηµένη από όλους τους κοινωνικούς εταίρους άποψη για την
ανταγωνιστικότητα της χώρας, για τα πλεονεκτήµατα και τις αδυναµίες της, για
τις αδρές γραµµές µιας πολιτικής για την µελλοντική πορεία της.
Θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας
επιδιώκοντας την εύρυθµη λειτουργία και διατήρηση του προσανατολισµού
του. Θα συνεχίσουµε επίσης να λειτουργούµε το Παρατηρητήριο
Ανταγωνιστικότητας που έχουµε εγκαταστήσει στον ΣΕΒ από το 2002, καθώς
και το Παρατηρητήριο Λισσαβόνας που οργανώσαµε κατά την περίοδο της
Ελληνικής Προεδρίας, εντοπίζοντας συνεχώς τις αδυναµίες της χώρας µας και
προβάλλοντας τοµείς και τρόπους βελτίωσης.
Η ανταγωνιστικότητα όµως µιας οικονοµίας που λειτουργεί σε
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον στηρίζεται, εν πολλοίς, και στην εγκατάσταση
συνθηκών υγιούς ελεύθερου ανταγωνισµού, που πρέπει να είναι βασικός
µοχλός της οικονοµίας και κανόνας των συναλλαγών. Στηρίζουµε για τον λόγο
αυτό τον ρόλο των αρµόδιων αρχών ως κύριων προασπιστών του θεσµού,
µετέχοντας στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, η οποία ευρίσκεται σε φάση
αναβάθµισης.
Μέγα ζητούµενο εξακολουθεί να παραµένει η οχύρωση της χώρας απέναντι
στην κυκλοφορία κρίσιµων προϊόντων αµφισβητούµενης συµβατότητας µε τις
υποχρεωτικές ή τις δηλούµενες προδιαγραφές. Η κατάσταση αυτή δεν
στοιχειοθετεί µόνον συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού αλλά εγκυµονεί και
σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών. Ο
ΣΕΒ πιστεύει ότι είναι πλέον καιρός όλοι οι εµπλεκόµενοι στους χώρους της
παραγωγής, της τυποποίησης, της πιστοποίησης-διαπίστευσης και του
ελέγχου της αγοράς να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις που τους
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αναλογούν. Κύρια επιδίωξη στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να είναι η προστασία
του ανταγωνισµού και του καταναλωτή κατά τρόπο που δεν θα δηµιουργεί
παράπλευρες επιπτώσεις βλαπτικές για την οµαλή λειτουργία των αγορών.
Αποσκοπώντας στην ενίσχυση της εξαγωγικής προσπάθειας, µετέχουµε στο
Εθνικό Συµβούλιο Εξαγωγών προωθώντας την ισχυροποίηση των υπηρεσιών
που την επικουρούν, τη µεγαλύτερη δραστηριοποίηση της οικονοµικής
διπλωµατίας µε συγκεκριµένο προγραµµατισµό στόχων και παράλληλη
απολογιστική αξιολόγηση και την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για
συντονισµό των απαραίτητων ενεργειών µέσω της κατάστρωσης
εξειδικευµένων στρατηγικών.
Ταυτόχρονα και µε τη βοήθεια εµπειρογνωµόνων από επιχειρήσεις-µέλη του
και από κοινού µε τον ΟΠΕ, έχουµε δροµολογήσει πρόγραµµα ενίσχυσης των
εξαγωγικών επιδόσεων µικροµεσαίων επιχειρήσεων µέσω εντοπισµού
επιµέρους προβληµάτων και κατάλληλης καθοδήγησης για την αντιµετώπισή
τους.
Θεωρώντας, επίσης, όπως άλλωστε προανέφερα, την περίοδο των
Ολυµπιακών Αγώνων σαν µία µοναδική ευκαιρία για προαγωγή της εικόνας
των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους, θα µετάσχουµε σε
δράσεις που θα αναληφθούν τη συγκεκριµένη περίοδο συνεργαζόµενοι µε το
Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, το ΕΛΚΕ και τον Αθήνα 2004.
Επικεντρούµενος στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν άλλωστε και
τη µεγάλη πλειοψηφία των µελών µας, θέλω να τονίσω τη σηµασία τους για
την εθνική οικονοµία σε όρους ευελιξίας και προσαρµογής, ενίσχυσης της
απασχόλησης και γενικότερης συµβολής στο εθνικό εισόδηµα. Πολλές όµως
από αυτές, ιδιαίτερα οι µικρότερες, ευρίσκονται σε µειονεκτική θέση εξαιτίας
της δυσκολίας πρόσβασης σε δυνατότητες και πόρους κρίσιµους για την
εξέλιξή τους.
Ο ΣΕΒ είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος απέναντι σε αυτήν την πραγµατικότητα,
καθώς επίσης και απέναντι στα υπόλοιπα προβλήµατα και ανάγκες των ΜΜΕ,
εστιάζει δε την υποστήριξή του σε αυτές πέρα από τις πρωτοβουλίες τις
ενισχυτικές της εξωστρέφειάς τους, στη συστηµατική καταγραφή των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ως προς τη χρηµατοδότηση, την αγορά
εργασίας, την καινοτοµία και τη διοικητική απλοποίηση όχι µόνον σε εθνικό
επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό µε τη συµµετοχή του στην αρµόδια οµάδα
εργασίας της UNICE.
Ήδη έχουν διαµορφωθεί προτάσεις για αντιµετώπιση των παραπάνω
προβληµάτων που παρουσιάστηκαν από κοινού µε τον Ολλανδικό
Βιοµηχανικό Σύνδεσµο σε ειδική ηµερίδα στην Αθήνα, ενώ σε ανάλογη
εκδήλωση που έγινε στους χώρους του Συνδέσµου παρουσιάστηκαν
εµπειρίες από τις ΗΠΑ σχετικές µε την ανάπτυξη και λειτουργία των ΜΜΕ.
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Έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής, επί των
οποίων ο ΣΕΒ υπήρξε ιδιαίτερα δραστήριος τον τελευταίο χρόνο. Θα ήθελα να
ξεκινήσω από την πρόσφατη συµφωνία των κοινωνικών εταίρων επί της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.
Η συµφωνία αυτή, απόρροια µακροχρόνιων σκληρών διαπραγµατεύσεων,
απετέλεσε προϊόν συγκερασµού των απόψεων των δύο πλευρών,
πετυχαίνοντας τον διττό στόχο της εξασφάλισης του εισοδήµατος των
εργαζοµένων και βελτίωσης των εργασιακών σχέσεων αφενός, και της
διασφάλισης και ενίσχυσης της εθνικής ανταγωνιστικότητας αφετέρου. Είχε
προηγηθεί από την πλευρά µας έντονο προπαρασκευαστικό έργο, µέσα από
το οποίο αναδείχθηκαν ισχυρά επιχειρήµατα που συνεισέφεραν καθοριστικά
στην επιτυχή κατάληξη της διαπραγµάτευσης.
Σηµαντική ήταν και η συνεισφορά µας σε επίπεδο διευθέτησης κλαδικών και
οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών διαφορών, στο πλαίσιο της οποίας ο ΣΕΒ
χειρίστηκε τον περασµένο χρόνο 26 περιπτώσεις, ενώ ενόψει της επικείµενης
λήξης των διετών συµβάσεων που είχε διαπραγµατευθεί κατά το 2002 η
δραστηριοποίησή µας αναµένεται ιδιαίτερα έντονη το επόµενο διάστηµα.
Πέρα όµως από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις επιδείξαµε σηµαντική
δραστηριότητα και σε άλλα ζητήµατα απτόµενα του κοινωνικού χώρου. Πιο
συγκεκριµένα ο ΣΕΒ έλαβε ενεργά µέρος στην εκπόνηση του πρόσφατου
Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για την Απασχόληση, µετέχοντας στην αρµόδια
Εθνική Επιτροπή και προωθώντας θέσεις που αποσκοπούν στη µείωση της
ανεργίας, την ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος, τη βελτίωση των
εργασιακών σχέσεων και των δοµών κατάρτισης, τον κατά το δυνατόν
περιορισµό της αδήλωτης εργασίας και τη ριζική αναδιοργάνωση του ΟΑΕ∆.
Συµβάλαµε επίσης στην προετοιµασία των εθνικών σχεδίων δράσης για την
κοινωνική ενσωµάτωση, επειδή θεωρούµε ότι αυτά αποτελούν βασικό
εργαλείο στην προσπάθεια ενδυνάµωσης και συντονισµού των πολιτικών για
την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού.
Αναδείξαµε τον ρόλο του ΣΕΒ σε ζητήµατα ισότητας στο πλαίσιο της
διαδικασίας εκπόνησης νοµοσχεδίου για την εφαρµογή της αρχής της ίσης
µεταχείρισης, µεριµνώντας παράλληλα για την αποφυγή της οικονοµικής και
διοικητικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων.
Μετέχουµε ενεργά στον κοινωνικό διάλογο θεωρώντας ως καινοτόµα στοιχεία
του πρόσφατα ψηφισθέντος Νόµου 3144 τη θεσµοθέτηση των εθνικών
επιτροπών διαλόγου για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία που
θα αποτελέσουν µόνιµους µηχανισµούς διαβούλευσης των κοινωνικών
εταίρων επί των παραπάνω ζητηµάτων, υιοθετώντας έτσι τη θέση του ΣΕΒ
που είχε εκφράσει την αναγκαιότητα σύστασης τους.
Μετέχουµε µε εκπροσώπους µας στην εκτελεστική επιτροπή και την
ολοµέλεια της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, αποτελεί
δε ιδιαίτερη τιµή για τον Σύνδεσµο το γεγονός ότι ένας δικός µας άνθρωπος ο
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Νίκος Αναλυτής, ανέλαβε την προεδρία αυτού του σηµαντικού βήµατος
διαλόγου.
Η δράση µας στον χώρο του κοινωνικού διαλόγου επεκτείνεται και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο όπου µετέχουµε στις διεργασίες, τόσο στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής όπου ο ΣΕΒ
εκπροσωπείται, όσο και στην αρµόδια οµάδα εργασίας της UNICE.
Συµβάλλουµε στη διάδοση της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και
είµαστε ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού ∆ικτύου στοχεύοντας στην αποτύπωση
και διάδοση καλών πρακτικών σχετικών µε το ζήτηµα στις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Μεγάλη είναι επίσης η ευαισθησία του ΣΕΒ στα θέµατα που άπτονται της
εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Πιστεύουµε ότι η επένδυση σε ένα
ανθρώπινο δυναµικό µε βασικές προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες
επιχειρηµατικότητας και εξοικείωσης µε τις νέες τεχνολογίες, σε όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, µε παράλληλη διαρκή
αναβάθµιση των γνώσεών του, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την
ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας της γνώσης-στόχο της
στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Στο πλαίσιο των προαναφερθέντων καθοριστικό επίτευγµα µας την
περασµένη περίοδο ήταν η θεσµοθέτηση του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης
της Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση
(ΕΣΣΕΕΚΑ). Συµµετείχαµε σε όλη τη διαδικασία διαµόρφωσης του ΕΣΣΕΕΚΑ
µε ουσιαστική συµβολή στη σύνταξη του σχετικού νοµοσχεδίου, την ψήφιση
του οποίου επισπεύσαµε µε κατάλληλες παρεµβάσεις µας.
Πιστεύουµε ότι η εκπροσώπηση του Συνδέσµου στα επιτελικά όργανα του
ΕΣΣΕΕΚΑ θα συµβάλλει στη δηµιουργία µιας ενιαίας στρατηγικής για την
εκπαίδευση και την κατάρτιση προς όφελος της αγοράς εργασίας και µε
ουσιαστικό τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων.
Παραµένοντας στον χώρο της κατάρτισης προωθήσαµε επίσης-σε
συνεργασία µε τις λοιπές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων - ενέργειες για την
αυτονόµηση του ΛΑΕΚ, υποστηρίξαµε τη θεσµοθέτηση φορολογικών
ελαφρύνσεων ως κίνητρο για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και
κατάρτισης, υποστηρίξαµε τη δυνατότητα πιστοποίησης επαγγελµατιών από
µη κρατικούς φορείς µέσω της συµµετοχής του στο αρµόδιο ανώτατο
συµβούλιο πιστοποίησης ενώ επιδιώκοντας την αναβάθµιση της εκπαίδευσης
και τον προσανατολισµό της προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
µετέχουµε στο νεοσυσταθέν Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας και στα επιµέρους
όργανά του.
Επιπροσθέτως, λειτουργώντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποσκοπώντας
στην προώθηση των στόχων της Λισσαβόνας, διοργανώσαµε τον περασµένο
Μάιο διήµερο συνέδριο από κοινού µε το European Training Foundation και
µε τη συµβολή της ΓΣΕΕ και του CEDEFOP µε αντικείµενο τους ρόλους και
τις ευθύνες στο πλαίσιο της δια βίου ανάπτυξης ικανοτήτων και προσόντων.
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Τέλος, ο ΣΕΒ συνέβαλε στην υλοποίηση και κατά το παρελθόν έτος για τρίτη
συνεχή
φορά
του
προγράµµατος
Επιχειρηµατικότητα
Μαθητών
αποφασίζοντας παράλληλα να πρωτοστατήσει στην ίδρυση µη
κερδοσκοπικού σωµατείου που θα αναλάβει την προώθηση της έννοιας της
επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση.
Με δεδοµένο ότι η περιβαλλοντική συνιστώσα αποτελεί πέρα από την
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή τον τρίτο πυλώνα της αειφόρου
ανάπτυξης, επιθυµώ, συνεχίζοντας την παράθεση των θέσεων και δράσεων
του Συνδέσµου µας, να θίξω ορισµένα σχετικά µε αυτήν ζητήµατα που αυτήν
τη στιγµή µας απασχολούν.
Θα ήθελα κατ’ αρχάς για άλλη µια φορά να τονίσω ότι κατά τον ΣΕΒ ανάπτυξη
και περιβάλλον δεν είναι έννοιες ανταγωνιστικές. Ο Σύνδεσµος και τα µέλη
του, έχοντας κατανοήσει την ευθύνη τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο,
στηρίζουν την εφαρµογή µιας σωστά σχεδιασµένης περιβαλλοντικής
πολιτικής θεωρώντας ότι αυτή όχι µόνον δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, αλλά µπορεί να αποτελέσει και
ισχυρό παράγοντα ανάπτυξης.
Έχουµε δε επανειληµµένα υποστηρίξει, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ότι µία τέτοια πολιτική θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από
περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα, οικονοµική αποδοτικότητα, κοινωνική
αποδοχή και προώθηση των διαδικασιών αυτορύθµισης.
Οφείλουµε όµως να επισηµάνουµε ότι τόσο η Πολιτεία όσο και η Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι η διαφύλαξη του φυσικού
περιβάλλοντος δεν πρέπει να συνιστά µονοµερή υποχρέωση της Ευρώπης
και των επιχειρήσεών της απέναντι στην παγκόσµια κοινότητα.
Η θέση αυτή προσλαµβάνει ιδιαίτερη διάσταση σε περιπτώσεις
δροµολόγησης λύσεων για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων
παγκόσµιας εµβέλειας. Η άρνηση εφαρµογής των δεσµεύσεων του
Πρωτοκόλλου του Κιότο από µεγάλες παγκόσµιες οικονοµικές δυνάµεις σε
συνδυασµό µε τους ήδη εγκαθιστάµενους στην Ευρώπη µηχανισµούς
συµµόρφωσης σε αυτές, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν την ευρωπαϊκή
οικονοµία σε απώλεια ανταγωνιστικότητας µε συνέπειες οι οποίες δύσκολα
αυτήν τη στιγµή µπορούν να προσδιοριστούν.
Στηρίζουµε κατά συνέπεια την κοινή προσπάθεια των ευρωπαϊκών
βιοµηχανικών συνδέσµων για µετάθεση της έναρξης εφαρµογής των
µηχανισµών αυτών, µέχρις ότου, τουλάχιστον οι µεγάλες οικονοµικές δυνάµεις
διεθνώς δεσµευθούν για την από κοινού αντιµετώπιση του προβλήµατος.
Σε εθνικό επίπεδο ο ΣΕΒ για µια ακόµα φορά, προτάσσει το θέµα των
χρήσεων γης, το οποίο παρά τη σπουδαιότητά του παραµένει ανησυχητικά
στάσιµο ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον προσδιορισµό περιοχών για υποδοχή
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων.
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Έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για προσωρινή αντιµετώπιση των
παράπλευρων επιπτώσεων αυτής της δυσάρεστης πραγµατικότητας,
θεωρούµε όµως απαραίτητη την οριστική διευθέτηση του ζητήµατος και αυτό
επιδιώκουµε µέσα από τη συµµετοχή µας στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας
και Αειφόρου Ανάπτυξης, του οποίου όµως οι ρυθµοί λειτουργίας απέχουν
κατά πολύ από το να είναι ικανοποιητικοί.
Σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ∆Ε προχωρήσαµε
επίσης τον περασµένο χρόνο σε επικαιροποίηση του χαρακτηρισµού από
πλευράς βαθµού οχλήσεως του συνόλου των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων
µε βάση τα σηµερινά επίπεδα της τεχνολογίας των παραγωγικών
διαδικασιών.
Περιορίστηκε έτσι ο αριθµός των δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην
υψηλή όχληση και εξασφαλίστηκε ένα πλαίσιο βιωσιµότητας για τις µονάδες
που είναι ενταγµένες στον οικιστικό ιστό αλλά ικανοποιούν την προϋπόθεση
της περιβαλλοντικής συµβατότητας.
Λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις σηµαντικές αλλαγές που επέρχονται στη
συνολική λογική λειτουργίας του Νοµού Αττικής, λόγω των δυνατοτήτων για
ευρείας κλίµακας χωροταξικές διευθετήσεις που παρέχει η ολοκλήρωση των
µεγάλων έργων υποδοµής ενεργούµε κατάλληλα έτσι ώστε η βιοµηχανία, σαν
βασική συνιστώσα της οικονοµικής δραστηριότητας στον Νοµό, να µπορέσει
να επωφεληθεί των ευκαιριών που παρουσιάζονται για την περιβαλλοντικά
συµβατή ανάπτυξή της.
Άλλωστε, όπως ισχύει για το σύνολο της χώρας, έτσι και για την Αττική
επιβάλλεται ο προσδιορισµός χώρων για οργανωµένη υποδοχή της
µεταποίησης που να είναι όµως εµπλουτισµένη µε υποδοµές που θα
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Τέλος στο πλαίσιο της διεθνούς του δραστηριότητας, ο ΣΕΒ οργάνωσε τον
περασµένο χρόνο στις Βρυξέλλες ένα σεµινάριο όπου ειδικευµένοι µηχανικοί
και σύµβουλοι προερχόµενοι από τα µέλη του παρουσίασαν ένα
ολοκληρωµένο πρόγραµµα σχετιζόµενο µε την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική
νοµοθεσία, τις πολιτικές και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε στελέχη
βιοµηχανικών συνδέσµων από τις τότε υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
χώρες.
Είναι λογικό το ότι µεγάλο µέρος των προσπαθειών µας επικεντρώθηκε στην
αντιµετώπιση των διαφόρων ζητηµάτων στην εθνική τους διάσταση, επειδή
επιδιώκουµε
ένα
σύγχρονο
κράτος
που
να
ενθαρρύνει
την
επιχειρηµατικότητα, µία ανταγωνιστική οικονοµία και µία κοινωνία συνεκτική
µε δικαίωµα στην απασχόληση και τη γνώση.
Το έργο µας αυτό το προωθήσαµε τόσο στο πλαίσιο απευθείας επαφών µε
την κυβέρνηση, τα κόµµατα και τη δηµόσια διοίκηση, όσο και στο πλαίσιο της
λειτουργίας µεγάλου αριθµού επιτροπών, διοικητικών συµβουλίων και άλλων
συλλογικών οργάνων, στα οποία ο ΣΕΒ ως καταξιωµένος κοινωνικός εταίρος
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καλείται να συµβάλλει. Και στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω τη µεγάλη
υποστήριξη που µας παρέχετε εσείς οι ίδιοι ή τα έµπειρα στελέχη σας.
Σηµαντικότατη είναι όµως η ενασχόλησή µας µε µεγάλο αριθµό θεµάτων και
στην ευρωπαϊκή τους διάσταση. Θέλω δε να εξάρω τον καθοριστικό ρόλο που
παίζει σε αυτήν την προσπάθεια το Γραφείο Βρυξελλών που διασφαλίζει από
το 1962 την αδιάλειπτη και ενεργή παρουσία του ΣΕΒ στον ευρωπαϊκό χώρο,
όπου καθηµερινά λαµβάνονται αποφάσεις ζωτικής σηµασίας για το µέλλον
των επιχειρήσεων.
Η δράση του Γραφείου Βρυξελλών, το οποίο πρόσφατα ενισχύθηκε από
πλευράς στελέχωσης, εστιάσθηκε και τον περασµένο χρόνο στην
εκπροσώπηση του Συνδέσµου αφενός στην UNICE, καθώς και στις
επιτροπές και οµάδες εργασίας της, αφετέρου δε στα θεσµικά όργανα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτροπή-Κοινοβούλιο καθώς και τη Μόνιµη Ελληνική
Αντιπροσωπεία, µε την οποία µε την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας
αναπτύχθηκε άριστο κλίµα συνεργασίας που θα επιδιώξουµε να διατηρηθεί.
Την ίδια περίοδο και µε την ευκαιρία της πραγµατοποιήσεως του Συµβουλίου
των Προέδρων της UNICE στην Αθήνα τον περασµένο Ιούνιο, το Γραφείο
Βρυξελλών επωµίσθηκε σηµαντικό µέρος της οργανωτικής ευθύνης, η δε
επιτυχία της εκδήλωσης προώθησε την εικόνα του ΣΕΒ στους αντίστοιχους
Συνδέσµους από όλη την Ευρώπη.
Επίσης το Γραφείο συντόνισε τον ρόλο µας ως συνδετικού κρίκου ανάµεσα
στην UNICE, τα µέλη της και την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ήδη ο ΣΕΒ έχει προσανατολισθεί στην έγκαιρη προετοιµασία των θέσεων του
ελληνικού επιχειρηµατικού κόσµου προς την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο δε
ρόλος του Γραφείου Βρυξελλών θα είναι σηµαντικός τόσο για την προώθησή
τους όσο και για την ανάπτυξη των σχέσεων της ∆ιοίκησης µε τα µέλη της
Επιτροπής και τους νέους Ευρωβουλευτές.
Βέβαια η διεθνής µας παρουσία απέχει από το να περιορίζεται αποκλειστικά
εντός των ορίων της Ε.Ε.
Έτσι τόσο από κοινού µε την UNICE εν όψει της διεύρυνσης ή στο πλαίσιο
της ευρω-µεσογειακής συνεργασίας, όσο και µε δική του πρωτοβουλία ο ΣΕΒ,
µετείχε σε διεθνή συνέδρια, προχώρησε σε εποικοδοµητικές συναντήσεις µε
εργοδοτικές οργανώσεις της ευρύτερης περιοχής – όπως για παράδειγµα ο
τουρκικός οµόλογος Σύνδεσµος TUSIAD – οργάνωσε ή µετείχε σε
επιχειρηµατικές αποστολές στο εξωτερικό ενώ υποδέχθηκε άλλες στα γραφεία
του και είχε συναντήσεις µε ξένους πολιτικούς ηγέτες.
Προώθησε ταυτόχρονα τη δικτύωσή του µε επιχειρηµατικούς φορείς και
διπλωµατικές αποστολές µε στόχο τη συνεχή επικοινωνία, την αναζήτηση
συνεργασιών, την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση καθώς και την
αποτελεσµατική καθοδήγησή σας.
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Μελετούµε επίσης τη δηµιουργία διεθνούς δράσεως (ΣΕΒ International) που
θα αποτελέσει το συντονιστικό όργανο µεταξύ κυβερνητικών υπηρεσιών,
αρµόδιων κρατικών φορέων και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αποσκοπώντας
στην προώθηση των διεθνών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων της
Ελλάδας.
Τον ίδιο σκοπό θα υπηρετήσει και η δραστηριοποίησή µας µε την ευκαιρία
των Ολυµπιακών Αγώνων στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Athens Business
Club» που φιλοδοξεί να αποτελέσει βήµα για την προβολή των επιτευγµάτων
της Ελλάδας και των ελληνικών επιχειρήσεων.
Μεγάλη σηµασία δίνει επίσης ο ΣΕΒ στην ενηµέρωση της Κοινής Γνώµης για
τις θέσεις και τις δράσεις του. Το έργο αυτό επιτελέσθηκε και τον περασµένο
χρόνο συστηµατικά µέσω του τύπου, των ηλεκτρονικών ΜΜΕ και της
ιστοσελίδας προωθώντας τους προβληµατισµούς του επιχειρηµατικού
κόσµου, προβάλλοντας τα εµπόδια που πλήττουν την επιχειρηµατικότητα,
προτείνοντας πρακτικούς τρόπους αντιµετώπισής τους και προωθώντας νέες
προτάσεις για τη διαµόρφωση κλίµατος φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα
και ευνοϊκού για τις επενδύσεις.
Κυρίες και κύριοι,
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών στηρίζεται στα µέλη του! Η επιρροή και
το παρεµβατικό του έργο θα ήταν σηµαντικά µειωµένα χωρίς την ενεργό
συµµετοχή σας στην προσπάθεια και την κάθε µορφής υποστήριξη που
συνεχώς µας παρέχετε. Ειλικρινά σας οφείλουµε πάρα πολλά.
Επιδιώκοντας τη στενότερη επικοινωνία µαζί σας καθώς και την ενίσχυση της
αντιπροσωπευτικότητάς µας προχωρήσαµε σε αναδιοργάνωση του ∆ικτύου
Μελών του Συνδέσµου, το οποίο ενισχύθηκε και µε πρόσθετο στελεχιακό
δυναµικό. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου στην
οποία αναφερόµαστε 50 νέα µέλη προστέθηκαν στη δύναµη του ΣΕΒ. Και
επιθυµούµε να καλωσορίσουµε τα νέα µας µέλη µε την ευκαιρία και της
σηµερινής εκδήλωσης.
Στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας, την οποία θεωρούµε
ύψιστη προτεραιότητα, θέσαµε από τον περασµένο Ιανουάριο σε πλήρη
λειτουργία πληροφορικό σύστηµα που υποστηρίζει τη διαχείριση των θεµάτων
που υποβάλετε στον Σύνδεσµο, στο πλαίσιο της καθηµερινής επαφής και
συνεργασίας σας µε αυτόν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε θέµα µέλους
αντιµετωπίζεται άµεσα και παρακολουθείται συνεχώς ως προς την εξέλιξή του
µέχρι την τελική του διεκπεραίωση.
Αποβλέποντας κυρίως στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που σας
παρέχουµε ολοκληρώσαµε πρόσφατα σε συνεργασία µε τον ΕΛΟΤ τη
διαδικασία πιστοποίησης της Υπηρεσίας κατά το διεθνές πρότυπο ISO
9001:2000.
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Είµαστε επίσης ιδιαίτερα υπερήφανοι επειδή το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ, προϊόν
συνεργασίας του ΣΕΒ µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας, που έχει σαν
κύρια αποστολή τη διαµεσολάβηση για µεταφορά τεχνολογίας προς τις
επιχειρήσεις, διακρίθηκε ως το καλύτερο ∆ίκτυο στην Ευρώπη µεταξύ 71
υποψηφίων για έτος 2002, ενώ ανανέωσε και το συµβόλαιό του µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ακόµα 4 χρόνια.
Στο σηµείο αυτό η παρουσίαση του Απολογισµού των ∆ράσεων του ΣΕΒ για
τον περασµένο χρόνο έφθασε στο τέλος της. Είναι αλήθεια ότι όπως κι εσείς
διαπιστώνετε παρά το γεγονός ότι το έργο το οποίο επιτελέσθηκε ήταν
πολυσχιδές και σηµαντικό εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές
εκκρεµότητες και προβλήµατα. Αυτά πρέπει να διευθετηθούν το συντοµότερο
δυνατόν για να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις και
δυσκολίες των επόµενων χρόνων σε κάποιες από τις οποίες αναφέρθηκα
στην εισαγωγή της οµιλίας µου. Εναπόκειται σε µας αυτές τις δυσκολίες να τις
µετατρέψουµε σε ευκαιρίες για νέα ανάπτυξη και είµαι βέβαιος ότι µπορούµε
να καταφέρουµε πολλά.
Αλλωστε, τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας, στην οποία αποτυπώνονται
µεταξύ άλλων, η υψηλή αναγνωρισιµότητα και επιρροή του ΣΕΒ καθώς και η
συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην ανάπτυξη της χώρας τεκµηριώνουν την
αισιοδοξία µας αυτή!
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