29.3.2007

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ
το «Ανοικτό Φόρουµ 07» µε θέµα «50 χρόνια Ε.Ε.:
Η Ελλάδα στην Ευρώπη, η Ευρώπη στον Κόσµο»
Με την πεποίθηση ότι ο ΣΕΒ συµβάλλει στην προσπάθεια για τη διαµόρφωση ενός
ανοικτού, δηµόσιου διαλόγου που αφορά στο κοινό µας µέλλον, πραγµατοποιήθηκε
το «Ανοικτό Φόρουµ 07» µε θέµα: «50 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Ελλάδα στην
Ευρώπη, η Ευρώπη στον Κόσµο», στις 28 και 29 Μαρτίου 2007, στο Ζάππειο.
Το «Ανοικτό Φόρουµ 07», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης
στρατηγικής του ΣΕΒ για συµµετοχή στα σηµαντικότερα κοινωνικά και οικονοµικά
ζητήµατα που απασχολούν τον τόπο µας, είναι το τρίτο κατά σειρά, που
διοργανώνεται µε πρωτοβουλία του Συνδέσµου, περιλάµβανε δε µια σειρά από
ευρύτερες δράσεις, όπως:
•

Ανοικτό διάλογο µε τη µέθοδο της ηλεκτρονικής διαβούλευσης (e-forum) στην
ιστοσελίδα: www.anoiktoforum.gr,

•

∆ιαγωνισµό ∆ηµιουργιών µε Πολυµέσα (Multimedia), µε θέµα: «Ευρώπη:
Project Future», ο οποίος απευθύνθηκε σε µαθητές, φοιτητές, νέους και
γενικότερα ανθρώπους που ασχολούνται µε τις νέες τεχνολογίες.

•

Την πραγµατοποίηση, την 1η ηµέρα εργασιών του Φόρουµ (Τετάρτη
28.3.2007), παράλληλων συνεδριάσεων δύο «Οµάδων Εργασίας», όπου µε
τη συµµετοχή διακεκριµένων προσωπικοτήτων ως συζητητών και ευρύτερου
κοινού, συζητήθηκαν τα θέµατα: «Η Ελλάδα στην Ευρώπη» και «Η Ευρώπη
στον Κόσµο».

•

Τις εργασίες της Ολοµέλειας του Φόρουµ, την 2η ηµέρα (Πέµπτη 29.3.2007),
όπου µίλησαν ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, η
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα. Margot Wallstrom, ο Επίτροπος
αρµόδιος για το περιβάλλον, κ. Σταύρος ∆ήµας, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, κ. ∆ηµήτρης ∆ηµητριάδης. Οι εργασίες
της Ολοµέλειας συνεχίσθηκαν µε την παρουσίαση και τον σχολιασµό από πάνελ
δηµοσιογράφων των αποτελεσµάτων της «Πανελλαδικής Έρευνας Κοινού του
Ανοικτού Φόρουµ 07 για την Ε.Ε.», την παρουσίαση–συζήτηση των
συµπερασµάτων των Οµάδων Εργασίας της προηγούµενης ηµέρας, και την
Τηλεδιάσκεψη µε τη συµµετοχή συνοµιλητών-πολιτών από 5 ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε την απονοµή Επαίνων του
∆ιαγωνισµού Πολυµέσων «ΕΥΡΩΠΗ: PROJECT EUROPE», που διοργανώθηκε
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µε σκοπό την ευρύτερη συµµετοχή των νέων µας στην προσπάθεια ανίχνευσης
της µελλοντικής εικόνας της Ευρώπης.

Συµπεράσµατα από τις Συνεδριάσεις των Οµάδων Εργασίας
Παρουσιάζοντας, στο πλαίσιο της Ολοµέλειας του Φόρουµ, τα συµπεράσµατα της
«Οµάδας Εργασίας Ι: Η Ελλάδα στην Ευρώπη», που συνεδρίασε χθες (Τετάρτη,
28.3.2007) και στην οποία τις βασικές εισηγήσεις έκαναν ο κ. Κωνσταντίνος
Χατζηδάκης, Ευρωβουλευτής της Ν∆ και ο κ. Αχιλλέας Μητσός, πρ. Γενικός
∆ιευθυντής της Ε.Ε, ο συντονιστής της οµάδας-δηµοσιογράφος κ. Φοίβος Καρζής
επισήµανε τα εξής:
«Κατά γενική εκτίµηση, η συµµετοχή στην Ε.Ε. και την ΟΝΕ είναι ο κεντρικός
παράγοντας που διαµορφώνει την Ελλάδα σήµερα και την καθηµερινότητα των
πολιτών. Αν και οι περισσότεροι, λόγω ελλείµµατος ενηµέρωσης, την εισπράττουν
κυρίως µε τη µορφή των οικονοµικών εισροών/επιδοτήσεων, η Ε.Ε. άλλαξε τη
θεσµική εικόνα της χώρας. Η Ευρώπη είναι µια «ήπια υπερδύναµη» και ο ήπιος
χαρακτήρας της παραπέµπει σε ευκαιρίας της Ελλάδας µέσα σε αυτήν. Στόχος είναι
να παίξει η Ελλάδα στην «πρώτη εθνική» της Ευρώπης. ∆ιαµορφώθηκε µια νέα
επιχειρηµατική κουλτούρα, αλλά η Ευρώπη αλλάζει συνεχώς και απαιτεί συνεχή
προσαρµογή. Ο θεσµικός εκσυγχρονισµός και κυρίως στη δηµόσια διοίκηση αποτελεί
κεντρικό αίτηµα. Ωστόσο, η Ευρώπη δεν προσφέρεται πια ως εξωτερικός καταλύτης
για τις αλλαγές που πρέπει να κάνει η Ελλάδα, όπως το ασφαλιστικό και η Παιδεία. Το
µέλλον θα έχει περισσότερο ανταγωνισµό και λιγότερες επιδοτήσεις. Θα αργήσει η
οικονοµική σύγκλιση, ενώ υπάρχουν εντονότατες αντιστάσεις από τµήµατα της
κοινωνίας. Πάντως, η επίδραση της Ευρώπης και η επιβολή πλαισίου από τα έξω έχει
εξαντλήσει τις δυνατότητές της, και τώρα χρειάζεται να λειτουργήσουν και οι εθνικοί
θεσµοί, να δοθεί δηλαδή «χώρος αναπνοής» και για την εθνική πολιτική µέσα στο
πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης».
Τα συµπεράσµατα της «Οµάδας Εργασίας ΙΙ: Η Ευρώπη στον κόσµο», που
συνεδρίασε και αυτή χθες (Τετάρτη, 28.3.2007) και στην οποία τις βασικές εισηγήσεις
έκαναν ο κ. Πάνος Μπεγλίτης, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Μαργαρίτης
Σχοινάς, ∆ιευθυντής του Γραφείου Επιτρόπου Μάρκου Κυπριανού, ανέλαβε να
παρουσιάσει ο συντονιστής της οµάδας δικηγόρος-δηµοσιογράφος κ. Αντώνης
Παπαγιαννίδης, ο όποιος δίνοντας το κύριο περίγραµµα αυτών, σηµείωσε:
«Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε δύο βασικά ερωτήµατα-προσεγγίσεις, στο ‘εάν
υπάρχει και γιατί υπάρχει η Ευρώπη’. Επιβεβαιώθηκε -µε επιχειρήµατα- ότι η
Ευρώπη υπάρχει, δηλαδή αναγνωρίζεται διεθνώς, υπολογίζεται, ενίοτε θαυµάζεται,
και λειτουργεί ως πρότυπο. Σχετικά µε το δεύτερο ερώτηµα-προσέγγιση, γιατί υπάρχει
η Ευρώπη, το τραπέζι αναγνώρισε, κατ΄ αρχήν, ότι σε διεθνές επίπεδο, η παρουσία
της Ευρώπης είναι προεχόντως οικονοµική. Παραδοσιακά αναγνωριζόταν η εµπορική
της παρουσία, και ποσοτικά και στους διεθνείς εµπορικούς (ιδίως πολυµερείς)
θεσµούς. Σ’ αυτό έχουν συµβάλλει η ΟΝΕ αλλά και ο ρόλος των ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων. Όµως η ίδια η διεθνής πραγµατικότητα οδηγεί σε αναβάθµιση την
παρουσία στην Ε.Ε., µε παραδείγµατα τους τοµείς της ενέργειας, αλλά και του
περιβάλλοντος, ιδίως στο πλαίσιο της «αφύπνισης» γύρω από το φαινόµενο της
κλιµατικής αλλαγής. Ως συµπλήρωµα της οικονοµικής διάστασης της Ευρώπης,
τονίστηκε η κοινωνική διάσταση, όπου επισηµάνθηκε ότι το «Ευρωπαϊκό κοινωνικό
µοντέλο» αποτελεί εξαρχής συστατικό του είδους οικονοµικής ανάπτυξης που έχτισε η
Ευρώπη. Από πολλές πλευρές, θεωρήθηκε ότι ενώ η οικονοµική διάσταση που έχει η
Ευρώπη οδηγεί και στην πολιτική, προϋπόθεση για να συνεχίσει να υπάρχει, τούτο
δεν αποτελεί νοµοτέλεια, ενώ υποστηρικτές είχε και η απαισιόδοξη άποψη περί
θεσµικού/πολιτικού µαρασµού της. Ακόµη, σχολιάστηκε ότι υπάρχει σήµερα ζήτηση
για περισσότερη Ευρώπη -εάν και δεν είναι σαφές για ποια- καθώς και ότι η Ευρώπη
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θα πρέπει στο µέλλον να µιλήσει πειστικά στον πολίτη. Σχετικά µε τις κατευθύνσεις
ανάπτυξης της Ευρώπης, στο µέλλον αναµένεται µείζων ρόλος στα µεταναστευτικά
ρεύµατα, στην ενέργεια, στο περιβάλλον, στα ζητήµατα καταναλωτή. Τέλος, το αίτηµα
για εξωτερική πολιτική και ρόλο στην ασφάλεια της Ε.Ε. παραµένει, ενώ –όπως
εκτιµήθηκε- σχεδόν δεν αναγνωρίζεται η πολλαπλάσια µε άλλους συντελεστές ισχύος
οικονοµική προσφορά της Ευρώπης στα πλαίσια διεθνών πρωτοβουλιών. Η
συζήτηση ολοκληρώθηκε, µε τον προβληµατισµό, δηλαδή το κατά πόσον µπορεί η
Ευρώπη να γίνει παγκόσµια δύναµη, βασιζόµενη µόνο στην άσκηση ‘soft power’».
Τις εργασίες του Ανοικτού Φόρουµ 07, έκλεισε µε οµιλία του Πρόεδρος του
ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος.

(Το πλήρες κείµενο της Oµιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ επισυνάπτεται ξεχωριστά).
ΠΡΟΣΟΧΗ: EMBARGO: 19:30
Σηµειώνεται ότι Κεντρικός Χορηγός του Ανοικτού Φόρουµ 07 ήταν η ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.
Χορηγοί οι εταιρίες: MICROSOFT-VODAFONE-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ‘ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και Χορηγοί Επικοινωνίας οι:
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ -ATHENS VOICE - KARIERA.GR -PATHFINDER.GR –
ΤΕΧΝΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ– ΚΕΦΑΛΑΙΟ-CAPITAL.GR– MANAGER– ΕΠΙΛΟΓΗ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΈΚΦΡΑΣΗ, και
Υποστηρικτές του ΑΦ 07 οι εταιρίες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ - ΤΡΑΜ ΑΕ.
Αναζητήστε τα κείµενα των εισηγήσεων, συµπεράσµατα και οµιλίες του ΑΦ 07 στην
ιστοσελίδα: www.anoiktoforum.gr
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