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Κυρίες και Κύριοι,
Με µεγάλη χαρά σας υποδεχόµαστε στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών και σας ευχαριστούµε για την εδώ παρουσία σας.
Όπως συνηθίζεται θα προσπαθήσω και σήµερα να σας παρουσιάσω εν
συντοµία τις δράσεις του ΣΕΒ κατά την παρελθούσα χρήση αναδεικνύοντας
παράλληλα και τις θέσεις, στις οποίες στηρίχθηκαν αυτές οι τελευταίες.
Εκτενέστερη περιγραφή αυτών στα οποία θα αναφερθώ παρατίθεται στο
τεύχος του Απολογισµού «∆ράσεις 2005-2006» που σας έχει ήδη διανεµηθεί.
Οι κύριοι άξονες των προσπαθειών µας κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο
αφορούσαν:


Στην

προσαρµογή

της

λειτουργίας

του

Κράτους

στις

σύγχρονες

απαιτήσεις,


Στην προώθηση της Ανταγωνιστικότητας και της Επιχειρηµατικότητας,



Στην επιδίωξη συµβατότητας της ανάπτυξης µε την περιβαλλοντική
προστασία,



Στην καλλιέργεια συνθηκών ισότητας, κοινωνικής συνοχής και εργασιακής
ειρήνης µε προεξάρχουσα ως προς αυτό το τελευταίο την υπογραφή της
ΕΓΣΣΕ για τη διετία 2006-2007, και τέλος



Στην ενεργό και αποτελεσµατική διεθνή παρουσία του Συνδέσµου.

Πιο συγκεκριµένα.
Παρακολουθήσαµε και στηρίξαµε τις επιχειρούµενες αλλαγές στη δοµή, τη
λειτουργία, τη στελέχωση και το τεχνολογικό υπόβαθρο του κρατικού
µηχανισµού µετέχοντας στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης.
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Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουµε µία δηµόσια διοίκηση µε χαρακτηριστικά
διαφάνειας,

σαφήνειας,

ταχύτητας

και

αποτελεσµατικότητας

που

να

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές µιας σύγχρονης διακυβέρνησης και µιας
ανταγωνιστικής οικονοµίας.
Οι σχετικές ενέργειες του Συνδέσµου επικεντρώθηκαν την τελευταία περίοδο
στην εύρυθµη υλοποίηση των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Πολιτεία» που εκπορεύεται από το ΥΠΕΣ∆∆Α αποτελώντας και το κύριο
όχηµα της προσπάθειας µέχρι το 2007.
Παράλληλα και ενόψει των δράσεων που θα αναληφθούν για τον ίδιο σκοπό
κατά την επόµενη περίοδο, ο ΣΕΒ προωθεί µέσω της ήδη δροµολογηµένης
διαδικασίας διαβούλευσης προτάσεις που αποσκοπούν:


Στην

απλούστευση

των

διαδικασιών

και

τον

περιορισµό

της

γραφειοκρατίας, και


Στην εξάλειψη των παραγόντων που λειτουργούν ανασχετικά ως προς την
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Πέραν όµως της απλούστευσης των διαδικασιών και της εξάλειψης της
αντιπαραγωγικής γραφειοκρατίας, παραγόντων που συνδέονται µε την
εφαρµογή των Νόµων, το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο οφείλει να είναι
απλουστευµένο, κωδικοποιηµένο, µη επικαλυπτόµενο ενώ ταυτόχρονα θα
πρέπει να µην έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας.
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΣΕΒ και κατά την τελευταία περίοδο
εστίασε σηµαντικό µέρος των δράσεών του στην επίτευξη των ανωτέρω.
Έτσι, πέρα από τη συνεχιζόµενη προσπάθεια για προώθηση του «Impact
Assessment» ο Σύνδεσµος είτε στο πλαίσιο διαδικασιών διαβούλευσης
δροµολογηµένων από την Πολιτεία ή παρεµβαίνοντας µε δική του
πρωτοβουλία επεδίωξε:
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Την περαιτέρω αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος,



Τη συνέχιση της διαδικασίας απελευθέρωσης των αγορών,



Τον εκσυγχρονισµό της Νοµοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, τη λειτουργία
των Ανωνύµων εταιρειών και των ∆ΕΚΟ, τον Ανταγωνισµό, τις Κρατικές
Προµήθειες, την προστασία του καταναλωτή και την απασχόληση,



Την διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου ως προς τον χωροταξικό σχεδιασµό
και τις χρήσεις γης,



Την έγκαιρη προσαρµογή του εθνικού θεσµικού πλαισίου επιχορηγήσεων
και κινήτρων (Αναπτυξιακός Νόµος 3299/04) στα προβλεπόµενα από τον
νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων,



Τη βελτίωση του πρόσφατα θεσµοθετηθέντος καθεστώτος για τις
συµπράξεις ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα σε όρους ευελιξίας, και τέλος



Την τροποποίηση της Νοµοθεσίας που διέπει την ίδρυση και λειτουργία
οργανωµένων περιοχών συγκέντρωσης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.

Αρκετές από τις ενέργειες του ΣΕΒ επί των ανωτέρω οδήγησαν σε
αποτελέσµατα ανταποκρινόµενα στις προσδοκίες των επιχειρήσεων.
Έτσι και παρά το γεγονός ότι πολλά από τα ζητήµατα, τα οποία έθεσε ο
Σύνδεσµος εξακολουθούν να εκκρεµούν ή προσέκρουσαν στην άρνηση των
συνοµιλητών του, σταδιακά οδηγούµεθα στη θεσµοθέτηση σηµαντικών
παραγόντων για την τόνωση της επιχειρηµατικότητας.
∆ηµιουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για σταδιακό απεγκλωβισµό των
πολιτικών διευκόλυνσής της από τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες εξάλλου
προβλέπεται να ακολουθήσουν από τις αρχές της επόµενης δεκαετίας και για
µεγάλο τµήµα της χώρας φθίνουσα πορεία.
Είναι

ιδιαίτερα

σηµαντικό

οι

ενέργειες

για

διαµόρφωση

ευνοϊκού

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος να έχουν µέχρι τότε ολοκληρωθεί.
Θα καταστεί έτσι δυνατό η ελληνική οικονοµία να επωφεληθεί των ευκαιριών
που αναδύονται στην ευρύτερη περιοχή αντιµετωπίζοντας ταυτόχρονα µε
επιτυχία και τους αντίστοιχους κινδύνους.
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Άλλωστε η νέα πραγµατικότητα που απορρέει από την παγκοσµιοποιηµένη
οικονοµία, συνεπάγεται όρους και απαιτήσεις για ευηµερία και πρόοδο
διαφορετικούς από αυτούς που ίσχυαν στο παρελθόν.
Για τον λόγο αυτό η ανταγωνιστικότητα αποτελεί πλέον κύριο ζητούµενο για
µία χώρα, η δε βελτίωσή της αναδεικνύεται σε στόχο µείζονος σηµασίας.
Υιοθετώντας τα παραπάνω ο ΣΕΒ δραστηριοποιήθηκε και κατά την περίοδο
2005-06

για

την

ανάπτυξη

δράσεων

που

επηρεάζουν

παράγοντες

προσδιοριστικούς της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όπως είναι η
συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η προώθηση της χρήσης
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και η υποστήριξη της έρευνας και
καινοτοµίας.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµος:


Συµµετείχε

δια

του

Προέδρου

του

στο

Εθνικό

Συµβούλιο

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) καθώς και µε εκπρόσωπό του
στην Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου.


Συνέχισε τη συνεργασία του µε τον Οργανισµό «World Economic Forum»
(WEF) κατά τη διεξαγωγή της ετήσιας συγκριτικής έρευνας σχετικά µε την
ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών.



Προετοίµασε και παρουσίασε πιλοτικό σύστηµα µέτρησης του κόστους
που συνεπάγεται για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις η ικανοποίηση διοικητικών
απαιτήσεων, καθώς και σύστηµα για τη δηµιουργία µηχανισµού ελέγχου
των επιπτώσεων του νοµοθετικού έργου στην ανταγωνιστικότητα της
οικονοµίας.



Συνέχισε

για

τέταρτο

χρόνο

τη

λειτουργία

του

Παρατηρητηρίου

Ανταγωνιστικότητας παρακολουθώντας τις εξελίξεις που την επηρεάζουν
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στην Ελλάδα και εκπονώντας µηνιαίες οικονοµικές εκθέσεις µε αντίστοιχες
προτάσεις πολιτικής.


Συνέδραµε την Κυβέρνηση κατά τη διαδικασία προετοιµασίας του Εθνικού
Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων.



∆ιοργάνωσε τον περασµένο ∆εκέµβριο, το Ανοικτό Φόρουµ για την
Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη, εκδήλωση που αποτέλεσε την απαρχή
ενός γόνιµου διαλόγου, στον οποίο µετέχει ένα ευρύ φάσµα της ελληνικής
κοινωνίας ως προς τη σηµασία της ανταγωνιστικότητας και τις ενέργειες
που απαιτούνται για βελτίωσή της.
Και είναι τα συµπεράσµατα του συνεδρίου που επιβεβαιώνουν το ορθό της
επιλογής για επικέντρωση των προσπαθειών του Συνδέσµου προς τη
δηµιουργία ενός πιο αποδοτικού κράτους και ενός πιο λειτουργικού
∆ηµόσιου τοµέα, που αποτελούν και τα βασικά χαρακτηριστικά µιας
πολιτικής που θέλει την ανταγωνιστικότητα ψηλά στην κλίµακα των
προτεραιοτήτων

Παράγοντες ανταγωνιστικότητας αποτελούν όµως και οι ποιοτικές και
λειτουργικές υποδοµές καθώς και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό
µε δεξιότητες ανταποκρινόµενες στις ανάγκες της οικονοµίας.
Αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο ο ΣΕΒ παρακολουθεί εκ του
σύνεγγυς την εξέλιξη των προσπαθειών για ανάπτυξη των παραγόντων
αυτών ως απόρροια των πολιτικών της Ε.Ε. για περιφερειακή σύγκλιση.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµος πέρα από τη συνεχιζόµενη ενεργό παρουσία
του στα όργανα παρακολούθησης του Γ’ ΚΠΣ, µετέχει και στη διαδικασία
προετοιµασίας της επόµενης Προγραµµατικής Περιόδου.
Αυτή θα αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για το µεγαλύτερο τµήµα της
χώρας να επωφεληθεί Κοινοτικών κονδυλίων µέσω της συµπερίληψής του
στον στόχο Ι της Περιφερειακής Πολιτικής της Ε.Ε.
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Οι παρατηρούµενες εξελίξεις στις τιµές των ενεργειακών προϊόντων και οι
σχετικές προοπτικές για το άµεσο µέλλον, οδήγησαν την τελευταία περίοδο
τον ΣΕΒ σε παρεµβάσεις µε στόχο την πρόληψη επιλογών που θα
επιβάρυναν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των
κλάδων εκείνων της βιοµηχανίας οι οποίοι δέχονται πιέσεις από τρίτες χώρες
χαµηλού ή επιδοτούµενου ενεργειακού κόστους.
Ο Σύνδεσµος έχει επανειληµµένα επισηµάνει ότι η ενέργεια αποτελεί ένα
αγαθό, η επάρκεια του οποίου σε όρους ποσοτικούς και ποιοτικούς πρέπει να
αποτελεί κύριο άξονα της κυβερνητικής πολιτικής.
Μέληµα όµως της Πολιτείας πρέπει να αποτελεί και η αποθάρρυνση της
αλόγιστης χρήσης της αγαθού αυτού –σε όλες τις προσφερόµενες µορφές- η
οποία και την οικονοµία επιβαρύνει και το περιβάλλον υποβαθµίζει.
Σηµαντικές ήταν επίσης τους τελευταίους µήνες οι προσπάθειες του
Συνδέσµου για άρση του χωροταξικού ελλείµµατος που εµφανίζαµε ως χώρα
και το οποίο συνιστούσε καίριο συγκριτικό µειονέκτηµα ως προς τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες.
Αποτέλεσµα

των

σχετικών

ενεργειών

οι

οποίες

σε

πρώτη

φάση

επικεντρώθηκαν στο «Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιοµηχανία» ήταν η ανάδειξη,
µέσα από τις προτάσεις των αναδόχων της σχετικής µελέτης, επιλογών που
ικανοποιούν τις επιδιώξεις του ΣΕΒ και των επιχειρήσεων.
Ο ΣΕΒ θα εξακολουθήσει να δραστηριοποιείται τους επόµενους µήνες σε
θέµατα χωροταξικής πολιτικής ενόψει και της διαβούλευσης επί της
προτάσεως για το «Εθνικό Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο».
Τελικό ζητούµενο αποτελεί η προώθηση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα
ικανοποιεί τις σύγχρονες επιλογές και ανάγκες για αειφόρο ανάπτυξη.
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Θεωρώντας

επίσης

χαρακτηριστικά

δεδοµένο

ότι

µία

αποτελεσµατικότητας,

περιβαλλοντική
οικονοµικής

πολιτική

µε

αποδοτικότητας,

κοινωνικής αποδοχής και µε δυνατότητες αυτορρύθµισης συνιστά παράγοντα
ανάπτυξης, ο ΣΕΒ επεδίωξε την τελευταία περίοδο την ανάδειξη των
χαρακτηριστικών αυτών από:


Τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό για τα Χηµικά Προϊόντα – REACH.



Τους µηχανισµούς συµµόρφωσης στο Πρωτόκολλο του Κυότο.



Την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για την αέρια ρύπανση και τη διαχείριση των
στερεών αποβλήτων.

Για την επίτευξη των επιδιώξεών του ως προς τα ανωτέρω ο Σύνδεσµος
συνεργάζεται µε την UNICE καθώς και επιχειρήσεις ή κλαδικές οργανώσειςµέλη του.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής συναίνεσης και επιδιώκοντας βελτίωση του
εισοδήµατος των εργαζοµένων, διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και συνθήκες εργασιακής ειρήνης, ο ΣΕΒ και οι λοιποί
κοινωνικοί εταίροι υπέγραψαν τον περασµένο Απρίλιο τη νέα Εθνική Γενική
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας για τα έτη 2006 και 2007.
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων αναζητήθηκαν λύσεις µε γνώµονα
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αντιµετώπιση της ανεργίας.

Επίσης,

το τελευταίο

δωδεκάµηνο ο ΣΕΒ

συντόνισε

τη διαδικασία

κωδικοποίησης της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και των
όµοιας έκτασης ∆ιαιτητικών αποφάσεων σε εφαρµογή σχετικής συµφωνίας
των κοινωνικών εταίρων.
Παράλληλα χειρίστηκε 64 συλλογικές συµβάσεις εργασίας, οι οποίες
αντιστοιχούν στο 80% αυτών που αφορούν στη βιοµηχανία.
Ασχολήθηκε επίσης και µε το θεσµικό πλαίσιο που αφορά στην αγορά
εργασίας συµβάλλοντας µε συγκεκριµένες προτάσεις στη διαµόρφωση νέας
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Εργασιακής Νοµοθεσίας και ιδιαίτερα στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας
και στη µείωση του κόστους των υπερωριών.
Την ίδια περίοδο συνέβαλε στην εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για
την Κοινωνική Ένταξη για την περίοδο 2005-6.
Μετείχε επίσης ενεργά στον κοινωνικό διάλογο ο οποίος σε εθνικό επίπεδο
διεξήχθη µέσω της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης καθώς και µέσω της
ΟΚΕ όπου ο ΣΕΒ είχε ενεργό συµµετοχή στην εκπόνηση 23 γνωµών ενώ ήδη
συνεργάζεται µε τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους για αναδιοργάνωση του
ΛΑΕΚ και αποδέσµευσή του από τον ΟΑΕ∆.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάντα στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου ο
Σύνδεσµος συνέβαλε στην εκπόνηση του νέου Πολυετούς Προγράµµατος
∆ράσης των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Εταίρων για τα έτη 2006-2008. Στήριξε
επίσης µέτρα ενίσχυσης της κινητικότητας των εργαζοµένων µε δεδοµένη και
τη σχετική ανακήρυξη του έτους 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στηρίζοντας και προωθώντας ενεργά τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων ο
ΣΕΒ είναι ιδρυτικό µέλος του «Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη» µετέχοντας στο ∆.Σ. συνέβαλε δε τον περασµένο χρόνο στην
έκδοση του πρώτου καταλόγου µε καλές πρακτικές.
Τέλος λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη για αναπροσαρµογή των εργασιακών
σχέσεων και για νέα οργάνωση της εργασίας και στοχεύοντας στην άντληση
εµπειριών, απόψεων και προτάσεων από τα µέλη του για εκπόνηση θέσεων,
ο ΣΕΒ ενεργοποίησε την οµάδα εργασίας για τα εργασιακά θέµατα. Στην
οµάδα µετέχουν στελέχη επιχειρήσεων µελών, άριστοι γνώστες του
αντικειµένου.
Σηµαντική ήταν την περασµένη περίοδο και η διεθνής παρουσία του ΣΕΒ.
Ειδικότερα σε ότι αφορά στο Γραφείο Βρυξελλών οι δραστηριότητες
επικεντρώθηκαν:
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Στην αντιµετώπιση ζητηµάτων και προκλήσεων που σχετίζονται µε τα νέα
δεδοµένα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη διεθνή οικονοµία.



Στην αποτελεσµατική παρουσία στα όργανα της Ε.Ε. µε την ευκαιρία της
επίσκεψης του ∆.Σ. του Συνδέσµου στις Βρυξέλλες τον περασµένο
Οκτώβριο αλλά και µέσω της πολυσχιδούς συµµετοχής σε οµάδες
διαβούλευσης µε την Ε.Ε.



Στη διαµόρφωση και προώθηση των θέσεων του ΣΕΒ µέσω της
συµµετοχής στις Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας της UNICE και σε στενή
συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ΣΕΒ στην Αθήνα.

Παράλληλα η υπεύθυνη του Γραφείου Βρυξελλών συνέχισε την προώθηση
των θεµάτων των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή ΟΚΕ ως αντιπρόεδρος του
κοινωνικού της τµήµατος.
Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες διεθνείς του δραστηριότητες, ο Σύνδεσµος έχει
αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας µε οµολόγους του στο εξωτερικό µε στόχο τη
διευκόλυνση των επαφών των µελών του µε επιχειρήσεις και υπηρεσίες σε
διάφορες χώρες.
Το περασµένο δωδεκάµηνο ο Σύνδεσµος µετείχε σε 7 επιχειρηµατικές
αποστολές, 2 εκ των οποίων είχαν ως επικεφαλής τον Πρόεδρο της
∆ηµοκρατίας και τον Πρωθυπουργό αντίστοιχα.
Οργάνωσε επίσης µε πρωτοβουλία του ή σε συνεργασία µε άλλους
οργανισµούς 8 διµερείς εκδηλώσεις στα γραφεία του.
Κυρίες και Κύριοι,
Στο σηµείο αυτό η παρουσίαση του Απολογισµού ∆ράσεων του ΣΕΒ για την
περίοδο 2005-2006 έφθασε στο τέλος της.
Πολλά από αυτά που ακούσατε αλλά και από όσα ακόµα διαβάσετε στο
τεύχος του Απολογισµού που σας έχει διανεµηθεί οφείλονται στη δική σας
υποστήριξη του έργου του Συνδέσµου καθώς και στην ενεργό συνεισφορά ή
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συµµετοχή σε αυτό.

Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερµά για την

συµβολή σας.
Αυτονόητη επίσης είναι η µεγάλη συµβολή του προσωπικού της Υπηρεσίας
του ΣΕΒ, για το οποίο και από το βήµα αυτό, θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές
προσωπικές µου ευχαριστίες και να µεταφέρω την ευαρέσκεια της ∆ιοίκησης.
Θερµές ευχαριστίες επίσης ανήκουν στους Χορηγούς µας, χωρίς την
οικονοµική ενίσχυση των οποίων, η σηµερινή διοργάνωση δεν θα είχε ίσως τη
λαµπρότητα που της ανήκει.
Αυτοί είναι:
1.

EFG EUROBANK EΡΓΑΣΙΑΣ

2.

BRITISH AMERICAN TOBACCO

3.

INFO-QUEST

4.

GENESIS PHARMA

5.

OΠΑΠ

6.

VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

7.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ

8.

LAVIPHARM

9.

CIVITAS Ketchum

Τέλος, και εδώ πραγµατικά τελειώνω, θα ήθελα να µου επιτρέψετε µια
προσωπική αναφορά.
Φίλες και Φίλοι,
Με τη σηµερινή µου οµιλία στην πρωινή µας συνεδρίαση τερµατίζεται και η
δική µου θητεία ως Γενικός ∆ιευθυντής του ΣΕΒ.
Ηταν πολύ µεγάλη τιµή για µένα που ο Πρόεδρος και η ∆ιοίκηση του
Συνδέσµου µου εµπιστεύτηκαν αυτή την τόσο σοβαρή θέση και ελπίζω να µη
τους απογοήτευσα.
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Τους ευχαριστώ θερµά όπως ευχαριστώ και όλους εσάς για την εκτίµηση µε
την οποία µε περιβάλατε.
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