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Εξαιρετική επιτυχία για την πρώτη φάση του διαγωνισμού «Η Ελλάδα Καινοτομεί!»
Υποβλήθηκαν πάνω από 300 προτάσεις

Ξεπέρασαν τις 300 οι υποψηφιότητες – Ανταπόκριση κορυφαίων ερευνητικών ιδρυµάτων και µεµονωµένων
ερευνητών – Ενδιαφέρον για πλήθος πεδίων εφαρµοσµένης έρευνας και καινοτοµίας – Ξεκινά η αξιολόγηση των
προτάσεων από την Οργανωτική Επιτροπή και το Επιστηµονικό Συµβούλιο

Παράθυρο ανάδειξης µιας δυναµικής και σφύζουσας ερευνητικής κοινότητας που δραστηριοποιείται και
δηµιουργεί σε όλη την Ελλάδα άνοιξε ο διαγωνισµός «Η Ελλάδα Καινοτοµεί!» (www.kainotomeis.gr), που
προκήρυξαν µε κοινή πρωτοβουλία τους ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG.
Η ανταπόκριση, αριθµητικά αλλά και ποιοτικά, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η φάση της υποβολής
υποψηφιοτήτων του διαγωνισµού ολοκληρώθηκε µε την υποβολή περισσότερων από 300 ολοκληρωµένων
προτάσεων. Οι υποψηφιότητες κατατέθηκαν από πανεπιστηµιακές οµάδες, ιδρύµατα και µεµονωµένους
ερευνητές τόσο για το πεδίο της εφαρµοσµένης έρευνας όσο και για εκείνο της καινοτοµίας. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι οι υποψηφιότητες προέρχονται από ερευνητικούς φορείς τόσο δηµόσιους όσο και ιδιωτικούς, ενώ αφορούν
ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσµα εφαρµογών σε πλήθος τοµείς, από τους οποίους ξεχωρίζουν οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας κάθε είδους (φωτοβολταϊκά, βιοµάζα, κυµατική), οι τεχνολογίες περιβάλλοντος, η ιατρική και
φαρµακευτική έρευνα, οι εφαρµογές ηλεκτρονικής και πληροφορικής, οι κατασκευές και τα δοµικά υλικά, ακόµη
και τοµείς εξαιρετικής εξειδίκευσης σε τεχνολογίες αιχµής, µε προτάσεις που περιλαµβάνουν εφαρµογές
νανοτεχνολογίας
Στη συνέχεια των διαδικασιών του διαγωνισµού, οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από ένα σώµα
διακεκριµένων επιστηµόνων µε τον συντονισµό του Επιστηµονικού
Συµβουλίου. Η αξιολόγηση αναµένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
2011, οπότε και θα προκριθούν οι 20 καλύτερες υποψηφιότητες (ως 10
για την κατηγορία Εφαρµοσµένη Έρευνα και ως 10 για την κατηγορία
Καινοτοµία). Για τις υποψηφιότητες που θα προκριθούν, ο ΣΕΒ και η
Εurobank θα διοργανώσουν σειρά παρουσιάσεων για την προβολή
τους στην επιχειρηµατική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινή γνώµη που
θα περιλαµβάνουν περιφερειακές εκδηλώσεις σε µεγάλες πόλεις της
Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο), καθώς και την έκδοση
ειδικού λευκώµατος που θα διανεµηθεί σε ευρύ κύκλο αποδεκτών,
κυρίως επιχειρηµατιών. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ με προσκεκλημένο τον Υπουργό
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γιάννη Ραγκούση,
7 Οκτωβρίου 2010
«Η πόλωση γύρω από το Μνηµόνιο είναι ψευδεπίγραφη. Το Μνηµόνιο
κατέστη αναγκαίο επειδή για δεκαετίες το πελατειακό κράτος πεισµατικά
απέρριπτε κάθε αλλαγή. Στην πράξη, όλοι αναγνωρίζουν ως αναγκαίες
τις αλλαγές που υπαγορεύει –ακόµα κι αυτοί που επιδίδονται στη
ρητορική καταγγελία του.», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος. Στη προσφώνησή του προς τον Υπουργό
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης πρόσθεσε
«Ψευδοδίληµµα, αποτελεί ο επιχειρούµενος διχασµός του λαού µας
υπέρ ή κατά του Μνηµονίου. Όλοι οι υπεύθυνοι φορείς και πολίτες
προσβλέπουν σε µια συνεπή συλλογική προσπάθεια για να ξεπεραστεί
το συντοµότερο δυνατό ο κίνδυνος της εθνικής χρεοκοπίας και άρα η ανάγκη που µας επέβαλε το Μνηµόνιο.
Το πραγµατικό δίληµµα σήµερα είναι αν θα πάµε επιτέλους µπροστά ή αν θα κυλήσουµε οριστικά πίσω. Εµείς
έχουµε µεγαλύτερο συµφέρον από τους δανειστές µας να αλλάξουµε για να µην βουλιάξουµε! Εµάς τους
Έλληνες πρέπει να µας τροµάζει το φάσµα της πτώχευσης πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους Ευρωπαίους
εταίρους µας!»
Σε άλλο σηµείο ο κ. ∆ασκαλόπουλος
επεσήµανε πως υπάρχει µια θεµελιώδης
παρεξήγηση σε σχέση µε το Μνηµόνιο.
«∆εν αποτελεί µια Βίβλο χαραγµένη σε
πλάκες από γρανίτη. Είναι ένα δυναµικό
business plan και ως τέτοιο πρέπει να
αναθεωρείται σε κάθε του βήµα, µε κάθε
ευκαιρία, ως προς τα επιµέρους µέτρα του
και ειδικότερα αυτά που
αφορούν τις δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις.»
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

«Οι εκλογές αυτές είναι εκλογές του Καλλικράτη…Και ο
Καλλικράτης αποτελεί απτή απόδειξη ότι µπορεί να
υπάρξει εθνική βούληση για πραγµατική αλλαγή έξω και
πέρα από το Μνηµόνιο. Αν η Ελλάδα είχε αποτολµήσει
τις αλλαγές που χρειάζονται σε όλους τους τοµείς, δεν
θα χρειαζόταν κανένα µνηµόνιο και θα είχε κερδίσει από
µόνη της το στοίχηµα της προόδου.» Από τη δήλωση
του Προέδρου ΣΕΒ στα Η.Μ.Ε.
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Άρθρο του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο Βήμα της Κυριακής,
10 Οκτωβρίου 2010
«Σήµερα, ενώ µόνο αυτή η ιδιωτική οικονοµία µπορεί να
µας βγάλει από τη δηµοσιονοµική κρίση και την ύφεση, το
Κράτος για µία ακόµη φορά επιλέγει την πεπατηµένη και
εύκολη λύση της επιβολής υπέρµετρης φορολογίας. Ο
ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις µέλη του αγόγγυστα δέχτηκαν την
συνεισφορά τους µέσα από έκτακτη εισφορά στο ξεκίνηµα
της κρίσης. Όµως η παγιοποίησή της για 4 χρόνια σε
συνδυασµό µε την αύξηση της φορολογίας των
µερισµάτων έχει σοβαρή αποτρεπτική επίδραση στον
αναπτυξιακό και επενδυτικό προγραµµατισµό τους. Πιο
απτός είναι ο κίνδυνος να υποκύψουν στον πειρασµό της
αλλαγής της φορολογικής έδρας εκείνες ακριβώς οι
επιχειρήσεις που έχουν διεθνή εµβέλεια και µπορούν να
εκµεταλλευτούν τα φορολογικά πλεονεκτήµατα που
προσφέρουν άλλες χώρες. Πολλές επιχειρήσεις θα είχαν
ήδη φύγει, αν δεν διοικούνταν από ανθρώπους µε ευρεία και πολυετή επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα, µε
βαθιές ρίζες και δέσιµο µε τον τόπο.»

Ο ΣΕΒ για την περαίωση, 22 Σεπτεμβρίου 2010
Την ανάληψη ηθικής δέσµευσης από τα δύο µεγάλα κόµµατα µε επίσηµη δήλωσή τους ότι στο άµεσο αλλά και
στο απώτερο µέλλον θα καταψηφίσουν κάθε νέα πρόταση για περαίωση ζήτησε ο ΣΕΒ αποδεχόµενος το
µέτρο ως αναγκαίο κακό λόγω του µεγάλου δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας αλλά και της αδυναµίας
πολλών φορολογουµένων να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις λόγω της κρίσης. Ο ΣΕΒ τόσο
κατά τη διάρκεια της συνάντησης των εκπροσώπων του επιχειρηµατικού κόσµου µε τον Υπουργό Οικονοµικών
Γιώργο Παπακωνσταντίνου όσο και σε γραπτή ανακοίνωσή του υπογράµµισε την πάγια θέση του κατά της
περαίωσης σηµειώνοντας ότι «η κατ’ έθιµο προσφυγή στο µέτρο της φορολογικής αµνηστίας επιβεβαιώνει την
αναποτελεσµατικότητά του πέραν του ότι επιβραβεύει τη φοροδιαφυγή νοθεύει τον ανταγωνισµό αυξάνει την
εισοδηµατική ανισότητα και καταστρατηγεί κάθε έννοια δικαίου.» ∆ιαβάστε εδώ το σχετικό ∆ελτίο Τύπου

Τοποθέτηση ΣΕΒ με την ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του Κινέζου πρωθυπουργού
κ. Γουέν Τζιαμπάο στη χώρα μας, 3 Οκτωβρίου 2010
«Το διαφαινόµενο γεωοικονοµικό άνοιγµα της Κίνας στην Ελλάδα καταδεικνύει ότι ο τόπος µας διατηρεί και
στο νέο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον ορισµένα στρατηγικά πλεονεκτήµατα, ορισµένες στρατηγικές
ευκαιρίες. Παράλληλα, ο επιχειρηµατικός σχεδιασµός, η επιχειρηµατική δράση, αναδεικνύεται ως η αιχµή του
δόρατος στη διαµόρφωση των νέων οικονοµικών συσχετισµών διεθνώς. Είναι καιρός να αντιληφθούν όλοι ότι
µόνο µία επιχειρηµατική Ελλάδα, εξωστρεφής και ανταγωνιστική, µπορεί να αναβαθµίσει τη θέση µας στην
Ευρώπη και στον κόσµο.»
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«Η εξωστρέφεια είναι ανάγκη για την ελληνική επιχειρηματικότητα στις σημερινές
συνθήκες»
Το βασικό μήνυμα του 3ου Αραβο – Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ, με θέμα “Fostering business alliances
to tap emerging opportunities”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2010
Στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικής παρουσίας στις δυναµικά ανερχόµενες
αγορές των αραβικών κρατών και την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων
στόχευσε το 3ο Αραβο-Ελληνικό Οικονοµικό Φόρουµ που διοργανώθηκε από κοινού ο
ΣΕΒ µε το Αραβο-Ελληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως, στις 23 - 25
Σεπτεµβρίου 2010, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν στο ξενοδοχείο Divani
Apollon Palace, στο Καβούρι.
Ανοίγοντας τις επίσηµες εργασίες του τριήµερου Οικονοµικού Φόρουµ ο Αντιπρόεδρος
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ και Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων κ.
Θανάσης Λαβίδας µεταξύ των άλλων τόνισε, ότι η ελληνική επιχειρηµατική
εξωστρέφεια αποτελεί ανάγκη τώρα περισσότερο από ποτέ, καθώς µπορεί να
αποτελέσει αποτελεσµατική διέξοδο από την έντονη οικονοµική ύφεση.
Επενδύσεις αραβικών κεφαλαίων µπορούν να καλύψουν αυξηµένες ανάγκες
και να ανατροφοδοτήσουν ζωντανά τµήµατα της οικονοµικής δραστηριότητας
σε µακροχρόνιο ορίζοντα. Παράλληλα, Έλληνες και Άραβες επιχειρηµατίες
µπορούν να ενώσουν τις δυνάµεις τους και να αναπτύξουν κοινές
πρωτοβουλίες στη χώρα µας αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης. Οι εργασίες του Φόρουµ ολοκληρώθηκαν
µε το επίσηµο δείπνο όπου ο κ. Λαβίδας παρουσίασε τα βασικά
συµπεράσµατα, που προέκυψαν από τις συζητήσεις στις 5
Θεµατικές Συνεδρίες του Φόρουµ.
∆ιαβάστε το πλήρες κείµενο της οµιλίας του Αντιπροέδρου και
Επικεφαλής ∆ιεθνών Σχέσεων ΣΕΒ κ. Θανάση Λαβίδα στο 3ο
Αραβο - Ελληνικό Οικονοµικό Φόρουµ, 24/9/2010

«Η διάθεση από τις αραβικές χώρες να αναβαθμίσουν την εταιρική οικονομική σχέση με την Ελλάδα
είναι δεδομένη, όπως φαίνεται άλλωστε και με τις πρόσφατες πρωτοβουλίες από το Κατάρ αλλά και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επενδύσουν στους τομείς ενέργειας, τουρισμού, ακινήτων και
ναυπηγείων. Όσο η χώρα μας, με σταθερότητα και συνέπεια, θα κάνει βήματα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της και θα δημιουργεί ευνοϊκότερο επενδυτικό περιβάλλον,
τόσο θα ελκύει αραβικό ενδιαφέρον και θα εκδηλώνονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για
επενδύσεις μακροπρόθεσμης απόδοσης.»
Δήλωση του Αντιπροέδρου και Επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων ΣΕΒ κ. Θανάση Λαβίδα στα Η.Μ.Ε. για
τις αραβικές επενδύσεις στην Ελλάδα, 24/9/2010
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«Fast Track για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» προτείνει ο ΣΕΒ
Την ιδέα της µεταφοράς, προσαρµογής και εξειδίκευσης του ισχύοντος µοντέλου ‘’fast track’’ και στο χώρο των
ΤΠΕ, µε σκοπό να εφαρµοστεί σε κρίσιµες δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενδεχοµένως να αποτελέσει
µία τελευταία λύση για την παράκαµψη των αναποτελεσµατικών µηχανισµών, τον καλύτερο διοικητικό
συντονισµό, την επιτάχυνση των αλλαγών, αλλά και τη βελτίωση του παραγόµενου αποτελέσµατος, τόνισε ο κ.
Θεόδωρος Φέσσας Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής της Οµάδας Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ
µιλώντας στο 12ο Greek ICT Forum που πραγµατοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2010. Ειδικότερα στην
παρέµβασή του σηµείωσε τους βασικούς άξονες εφαρµογής του ‘’fast track’’, όπως είναι:
•

Η ανάδειξη έργων νέας φιλοσοφίας, συνολικής
παρέµβασης, άµεσης και υψηλής απόδοσης, άρρηκτα
συνδεδεµένων µε συγκεκριµένους επιχειρησιακούς
στόχους.

•

Η διασφάλιση ότι όλα τα αναγκαία βήµατα θα γίνουν σε
αυστηρά καθορισµένο διάστηµα. Παράλληλα ορισµός
συγκεκριµένων υπευθύνων για κάθε παρέµβαση που θα
έχουν επαρκή αρµοδιότητα αλλά και ευθύνη για τις όποιες
καθυστερήσεις εµφανιστούν, χωρίς δυνατότητα διασποράς
της στο αχανές και απρόσωπο δηµόσιο.

•

Η προσέλκυση και κινητοποίηση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας που θα καταθέσει φρέσκιες ιδέες και θα
αναλάβει ενεργότερο ρόλο τόσο στο σχεδιασµό-υλοποίηση, όσο και στη χρηµατοδότηση των έργων.
∆ιαβάστε εδώ τα σηµεία οµιλίας του κ. Θεόδωρου Φέσσα Αντιπροέδρου & Επικεφαλής της Οµάδας
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του ΣΕΒ

Προσεχείς Εκδηλώσεις
Εσπερίδα με τίτλο: "Το Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής και οι προοπτικές της Ελληνικής
Οικονομίας Εκσυγχρονισμός: Ευκαιρία και Προοπτική για τη Χώρα μας" από το ΙΟΔ της ΕΕΔΕ,
20/10/2010
Το Ινστιτούτο Οικονοµικής ∆ιοικήσεως (ΙΟ∆) της Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε),
διοργανώνει εσπερίδα µε τίτλο: "Το Μνηµόνιο Οικονοµικής Πολιτικής και οι προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας Εκσυγχρονισµός: Ευκαιρία και Προοπτική για τη Χώρα µας", την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 και
ώρα 17:00. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία του Οµίλου Eurobank EFG, Μέγαρο
Ιδρύµατος Μποδοσάκη, Αίθουσα «Ι.Σ. Λάτσης», Λεωφ. Αµαλίας 20 στο Σύνταγµα. Στην ενότητα µε τίτλο "Η
Βελτίωση του Επιχειρηµατικού κλίµατος, Βασική Προϋπόθεση για την Οικονοµική Ανάπτυξη και ∆ιέξοδο από
την κρίση" , µεταξύ 18:00– 18:20, θα πραγµατοποιηθεί παρέµβαση του κ. ∆ιονύση Νικολάου, Γενικού
∆ιευθυντή & Μέλους ∆.Σ. ΣΕΒ. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
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Ημερίδα με θέμα: «Εξοικονόμηση, Αξιοποίηση, Αποδοτικότητα σε περιβάλλον κρίσης:
Αποτελεσματικές στρατηγικές & καλές πρακτικές στη σύγχρονη επιχείρηση» με την αιγίδα του
ΣΕΒ, 25/11/2010, «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων
Η Ηµερίδα Info Best Practices µε θέµα «Εξοικονόµηση, Αξιοποίηση, Αποδοτικότητα σε περιβάλλον κρίσης:
Αποτελεσµατικές στρατηγικές και καλές πρακτικές στη σύγχρονη επιχείρηση» θα πραγµατοποιηθεί την
Πέµπτη 25 Νοεµβρίου 2010, στην «Τεχνόπολις» του ∆ήµου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι). Τη διοργάνωση
έχει αναλάβει η Infopublica SA, εταιρεία που από το 1979 ενηµερώνει και καθοδηγεί υπεύθυνα τα στελέχη της
βιοµηχανίας και του τουρισµού µε τις εκδόσεις Plant Management, Hotel & Restaurant, Green NRG Solutions
κ.ά. Η Ηµερίδα πραγµατοποιείται µε την Αιγίδα του ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών και ΣΕΤΕ Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και τη συνεργασία του Ελληνο-Γερµανικού Εµπορικού &
Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου. Στην ενότητα 3 µε τίτλο «Από την Eπιβίωση στην Aνάπτυξη: Ανταγωνιστικότητα,
Καινοτοµία, Εξωστρέφεια», τον συντονισµό έχει αναλάβει ο Αντιπρόεδρος ΣΕΒ & Πρόεδρος ∆Σ της
PricewaterhouseCoopers Business Solutions. κ. Χάρης Κυριαζής. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

14o Ετήσιο Συνέδριο Logistics με τίτλο: "Redefining the value chain, in a dynamic enviriment",
19 ‐ 20/11/2010, Ζάππειο Μέγαρο
Με τη διαµόρφωση ενός νέου χάρτη εµπορευµατικών ροών στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και µε τον
οικονοµικό και περιβαλλοντικό επαναπροσδιορισµό των παραδοσιακών πρακτικών σε όλους τους κρίκους της
εφοδιαστικής αλυσίδας, η Ελληνική Εταιρεία Logistics ανοίγει τις πύλες του 14ου Ετήσιου Συνεδρίου Logistics
µε θέµα: "Redefining the value chain, in a dynamic enviroment" που διοργανώνει στις 19 - 20 Νοεµβρίου 2010,
στο Ζάππειο Μέγαρο µε την υποστήριξη του European Logistics Mediterranean (ELMED).
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Άλλες εκδηλώσεις
Συμπόσιο του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με θέμα: «Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια:
Προκλήσεις & Ευκαιρίες για Βιώσιμη Ανάπτυξη», 8/12/2010, Ευγενίδιο Ίδρυμα Save the date!
Black Sea Business Forum “The new era of green entrepreneurship”, 26/11/2010, Θεσσαλονίκη
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, με θέμα: ''Η πρόληψη
συμφέρει όλους'' από το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 29‐30/11/2010 , Athens Hilton
Επιχειρηματική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, 26/10/2010
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας 2010 από την ΕΕΔΕ με τίτλο: «Ανάπτυξη: Κλειδί για την
Ανάκαμψη», Κεντρική εκδήλωση 11/11/2010, Συνεδριακό Κέντρο ΕΕΔΕ
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Παρεμβάσεις ΣΕΒ
με στόχο την έξοδο από την οικονομική ύφεση
Σειρά συναντήσεων και στοχευµένων παρεµβάσεων πραγµατοποίησε το τελευταίο διάστηµα η ∆ιοίκηση του
ΣΕΒ µε σκοπό τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος για να «πυροδοτηθεί η ανάπτυξη, να
παραχθεί νέος πλούτος και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.» Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωρίζει η
παρουσίαση των ευρύτερων θέσεων του ΣΕΒ για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, όπως αυτή
καταγράφεται στο «Μνηµόνιο για την Ανάπτυξη», που παρουσίασε και κατέθεσε η ∆ιοίκηση του ΣΕΒ σε
συνάντησή της µε την Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη στις 28
Ιουλίου 2010. Ακολούθησαν συναντήσεις µε τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης και το κόµµα της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.

«Το μοναδικό αντίδοτο στη σημερινή μας κατάσταση είναι η ανάπτυξη»
«Για να λυτρωθεί ο τόπος από τα δεινά του υπερδανεισµού πρέπει επιτέλους να περικοπεί δραστικά το
υπερτροφικό και σπάταλο Κράτος που αποµυζά όλους τους πόρους και πνίγει την αγορά. Πρέπει να αρθούν
όλα τα εµπόδια που δηµιουργούν ασφυξία στην ιδιωτική οικονοµία, πρέπει να διαµορφωθεί ένα νέο τοπίο
φιλικό για την επιχειρηµατικότητα και ελκυστικό για τις επενδύσεις. Μόνο έτσι µπορεί να δούµε ξανά δουλειά
και προκοπή για όλους. Αυτό ήταν το πλαίσιο της συζήτησής µας µε τους αρµόδιους υπουργούς, µε τους
οποίους νοµίζω ότι µιλούµε την ίδια γλώσσα.»
Από τη δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου µετά τη συνάντηση µε τους εκπροσώπους
της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονοµικών, 30/8/2010

«Ανάπτυξη σημαίνει μείωση του Κράτους και απελευθέρωση των δημιουργικών
δυνάμεων»
«Η σηµερινή κρίσιµη συγκυρία επιτάσσει περισσότερο από ποτέ την επάνοδο σε συνθήκες ανάπτυξης. Η
οριστική απεµπλοκή της χώρας από τα δεινά του υπερδανεισµού της θα επέλθει µόνον όταν κατορθώσουµε
να δηµιουργήσουµε ένα επενδυτικό κλίµα που να ευνοεί την επιχειρηµατική δράση και τις επενδύσεις και να
ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
∆ύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να συµβεί αυτό:
•

Η ταχεία µείωση της κρατικής κυριαρχίας και του παρεµβατισµού στην οικονοµία, µε την
απελευθέρωση όλων των αγορών και η εγκαθίδρυση συνθηκών ανταγωνισµού, που θα οδηγήσουν
ταυτοχρόνως σε µείωση της κρατικής σπατάλης και της γραφειοκρατίας.

•

Η απελευθέρωση του δυναµισµού των υγιών δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας, καθώς είναι οι µόνες
που µπορούν να επαναφέρουν την οικονοµία σε αναπτυξιακή τροχιά.»

Από το «Μνηµόνιο για την Ανάπτυξη» που παρουσίασε και κατέθεσε η διοίκηση του ΣΕΒ σε συνάντηση µε την
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη, 24/8/2010
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«Το επιχειρηματικό, επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα απαιτεί ένα ολοκληρωμένο,
πολύπλευρο και πλήρες πρόγραμμα δράσης»

« Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του ΣΕΒ το 2011 θα καταφέρει το χαριστικό
χτύπηµα στο πρότυπο µιας οικονοµίας που τρεφόταν µε δανεικά και
κρατικές επιχορηγήσεις και επιδιδόταν στην υπερκατανάλωση. Ο ιδιωτικός
τοµέας –επιχειρήσεις και εργαζόµενοι– θα πληρώσει το µεγαλύτερο κόστος,
µε λουκέτα και απολύσεις. Οι δυνατότητες νέων περικοπών και νέων
φόρων έχουν εν πολλοίς εξαντληθεί –και κοινωνικά και πολιτικά… Το
µεγάλο διακύβευµα στη σηµερινή συγκυρία είναι η ανάπτυξη –µια νέα
µορφή ανάπτυξης: παραγωγική και όχι καταναλωτική, εξωστρεφής και όχι
επιδοτούµενη, ανταγωνιστική και όχι πελατειακή.»
Από τη συνάντηση ΣΕΒ µε τους εκπροσώπους της Κυβέρνησης στο Υπουργείο Οικονοµικών, 30/8/2010

«Όλοι όσοι έχουν υπεύθυνο ρόλο και λόγο στον τόπο μας καλούνται σήμερα να
εκπέμψουν, εντός και εκτός της χώρας, το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει.»
«Η όσο το δυνατόν συντοµότερη υπέρβαση του Μνηµονίου αποτελεί
αυτονόητα εθνικό στόχο. Και αυτός θα επιτευχθεί µε την
αποτελεσµατική υλοποίηση όλων εκείνων των εκσυγχρονιστικών
αλλαγών που χρειαζόµαστε και που τόσα χρόνια δεν τολµήσαµε να
κάνουµε. Συνεπώς, το Μνηµόνιο παρ’ όλες τις αδυναµίες του δεν θα
πρέπει να διχάζει, αλλά να ενώνει τους Έλληνες σε µια συλλογική
προσπάθεια για να ξεπεραστεί η ανάγκη που το επέβαλε.»
Από τη συνάντηση του ΣΕΒ µε τη Νέα ∆ηµοκρατία εν όψει της ∆ΕΘ, 7/9/2010

«Μεταξύ αλλαγής και πτώχευσης, η αλλαγή είναι μονόδρομος.»
«Σε ό,τι αφορά τα δηµοσιονοµικά – εισπρακτικά µέτρα, είναι προφανές ότι
έχουν εξαντληθεί τα κοινωνικά και πολιτικά όρια επιβολής νέων περικοπών
και νέων φόρων. Εξάλλου, είναι επίσης προφανές ότι η φορολογική
πολιτική δεν απέδωσε τα αναµενόµενα, επειδή υπερεκτιµήθηκε τόσο η
φοροδοτική ικανότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων όσο και οι
δυνατότητες των εισπρακτικών µηχανισµών. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και σε
σχέση µε τις συνεχείς αυξήσεις του ΦΠΑ.»
Από τα βασικά σηµεία τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου, στη συνάντηση των
παραγωγικών φορέων µε τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου, 2/9/2010
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