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«……………….
Θα κνπ επηηξέςεηε λα θάλσ κηα πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ [δξάζεο] απηνύ,
θάπσο επηγξακκαηηθή. Καη ιέσ επηγξακκαηηθή, γηαηί είλαη έλα ζρέδην δξάζεο
πνπ απνηειείηαη από πεξίπνπ 100 δηαθξηηέο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο, νη
νπνίεο ρξνληθά εθηείλνληαη από ιίγνπο κήλεο από ζήκεξα έσο 3 ρξόληα. Σν
ζρέδην πξνβιέπεη ηελ θηλεηνπνίεζε δεθάδσλ θνξέσλ, θιαδηθώλ ζπλδέζκσλ,
εθαηνληάδσλ ζηειερώλ επηρεηξήζεσλ θιπ.
Ξεθηλάκε αζθαιώο από ην όξακα καο γηα κηα δηεζλώο αληαγσληζηηθή
νηθνλνκία, πνπ ζα κπνξεί κε βηώζηκν ηξόπν λα ζηεξίδεη έλα θνηλσληθό θξάηνο
ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα.
Ο ΔΒ βιέπεη σο απνζηνιή ηνπ λα έρεη εγεηηθή επζύλε ζηελ εθπόλεζε
πνιηηηθώλ, αιιά θαη αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, γηα ηελ
αλαγέλλεζε κηαο ηέηνηαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο.
Οη αλαιύζεηο ηνπ ΙΟΒΔ θαη ηεο McKinsey, ζε ζπλδπαζκό κε ηε δηεζλή
εκπεηξία θαη ηηο επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο, καο νδήγεζαλ λα επηθεληξσζνύκε
ζε πέληε θξίζηκα πεδία:
1. Νέα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
2. Γεκηνπξγία Αλαπηπμηαθώλ Τπνδνκώλ
3. Νέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα
4. Γεκόζηα δηνίθεζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα
5. Δπέλδπζε ζην Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Αο ηα δνύκε κε ηε ζεηξά.

1. Πεδίν: Νέα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Σν πεδίν απηό πεξηιακβάλεη δξάζεηο γύξσ από ηνπο εμήο ζηόρνπο
Α ηόρνο: Δζηίαζε ηωλ δεκόζηωλ πνιηηηθώλ θαη επελδύζεωλ κε βάζε
επηρεηξεκαηηθνύο θιάδνπο ή, νξζόηεξα, αιπζίδεο αμίαο.
Γηα λα δηακνξθσζεί κηα απνηειεζκαηηθή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή δελ αξθνύλ ηα
νξηδόληηα κέηξα. Πξέπεη αζθαιώο λα θηηάμνπκε ην θνξνινγηθό καο ζύζηεκα,
λα εμνξζνινγήζνπκε ηελ εξγαζηαθή λνκνζεζία, θαη πνιιά άιια, αιιά
επηπξόζζεηα είλαη απαξαίηεην λα εμεηαζηνύλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο ησλ θιάδσλ
ή αιπζίδσλ αμίαο γηα λα ιύλνληαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα
αληαγσληζηηθόηεηαο.
Ο ΔΒ ζρεδηάδεη λα νξγαλώζεη Οκάδεο Πξσηνβνπιίαο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ
ζηνλ ίδην θιάδν ή αιπζίδα αμίαο κε ζηόρν λα εθπνλεζεί ζρέδην Αλάπηπμεο
ηνπ θιάδνπ, θαη λα ην δηαπξαγκαηεπηεί κε ηελ Κπβέξλεζε.
Πξνηείλνπκε λα ππάξμνπλ αξρηθά πέληε Οκάδεο Πξσηνβνπιίαο
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i.
ii.
iii.
iv.
v.

Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα,
Πιεξνθνξηθή & Δπηθνηλσλίεο,
Σξόθηκα,
Γνκηθά Τιηθά,
Τγεία.

ηελ πξαγκαηηθόηεηα, εκείο ζαλ νξγαληζκόο δελ έρνπκε ηηο δπλάκεηο λα
θαιύςνπκε όιν ην θάζκα ηεο νηθνλνκίαο – όκσο ε αμία ησλ πξσηνβνπιηώλ
απηώλ πέξα από ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζνπλ όζνη ζπκκεηέρνπλ, έγθεηηαη
θαη ζηελ πξνώζεζε ελόο ππνδείγκαηνο, πνπ ζα κπνξνύλ λα
αθνινπζήζνπλ θαη άιινη, όζνη επηζπκνύλ λα δξάζνπλ ζπιινγηθά.
Β ηόρνο: Δλζάξξπλζε ηωλ Δπηρεηξήζεωλ γηα ηε βειηίωζε ηωλ
ηερλνινγηθώλ θαη θαηλνηνκηθώλ ηνπο επηδόζεωλ
Δδώ πεξηιακβάλνληαη δξάζεηο γηα ηε ζηήξημε ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο
παξαγσγηθόηεηαο θαη αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε 200 επηρεηξήζεηο.
Δηνηκάδεηαη,
επίζεο
κεραληζκόο
ππνζηήξημεο
ηεο
λεαληθήο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, νη δηαγσληζκνί θαηλνηνκίαο πνπ έρνπλ ήδε ιάβεη
δεκνζηόηεηα θιπ.
Γ ηόρνο: Αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο

Δμωζηξέθεηαο

κε

λέα

πξνϊόληα

θαη

Ο ΔΒ πξνσζεί ηελ ηδέα ελόο Δζληθνύ ρεδίνπ Δμσζηξέθεηαο, ζην νπνίν ζα
δεζκεπηνύλ θξάηνο θαη ηδησηηθνί θνξείο. Άιιεο δξάζεηο είλαη ε πξνώζεζε
portal εμαγσγώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Eurobank, πξόγξακκα αλάπηπμεο
δεμηνηήησλ ζην αλζξώπηλν δπλακηθό εηδηθά γηα ηελ εμσζηξέθεηα, κε εθαξκνγή
πάιη ζε 200 επηρεηξήζεηο, θιπ.
Πέξα από απηνύο ηνπο ζηόρνπο, ν ΔΒ γηα πξώηε θνξά ζα πξνεηνηκαζηεί λα
δηεθδηθήζεη γηα ινγαξηαζκό ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο ζεκαληηθό ιόγν
ζην ζρεδηαζκό ηνπ λένπ ΔΠΑ. Ο ζρεδηαζκόο απηόο μεθηλάεη ηνλ
επηέκβξην, θαη θαζνξίδεη κε πνηεο πξνηεξαηόηεηεο ζα δαπαλεζνύλ αξθεηά
δηζεθαηνκκύξηα επξώ ζε επξσπατθή βνήζεηα κέρξη ην 2020. Η δηεθδίθεζε
αθνξά ιηγόηεξν ζε θξαηηθέο εληζρύζεηο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, θαη πνιύ
πεξηζζόηεξν ζην πξνζαλαηνιηζκό ζε επελδύζεηο γηα ππνδνκέο θαη έξγα πνπ
είλαη ρξήζηκα γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα νιόθιεξσλ θιάδσλ.
Να αλαθέξνπκε θαη κία άιιε πξνζπάζεηα, πνπ έξρεηαη λα θαιύςεη έλα
ζπνπδαίν θελό γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πνιηηηθώλ. Οη αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο
ζηελ ρώξα καο, όπνηε ππήξραλ, έπαζραλ από έιιεηςε ηεθκεξίωζεο ηωλ
αλαγθώλ ζην επίπεδν ηνπ θιάδνπ. Ο ΔΒ, αηζζάλζεθε ν ίδηνο απηό ην
έιιεηκκα όηαλ μεθίλεζε ε δνπιεηά πνπ πεξηγξάθακε πξνεγνπκέλσο.
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Με ηε ζπλεξγαζία θνξέσλ όπσο ην ΙΟΒΔ, ην Πνιπηερλείν θαη ην ΙΣΔ θαη κε
επξσπατθά θνλδύιηα πξνρώξεζε ζηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ιεπηνκεξνύο
ραξηνγξάθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ηεο ρώξαο (πεξηιακβάλεη ηηο 2000
κεγαιύηεξεο επηρεηξήζεηο) θαη αμηνιόγεζεο ησλ κεηαβνιώλ πνπ επέξρνληαη
ζηηο ηερλνινγίεο, επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηελ απαζρόιεζε.
Σα πξώηα απνηειέζκαηα από ηελ εξγαζία απηή έρνπλ παξνπζηαζηεί
δεκνζίσο πξηλ κεξηθνύο κήλεο. ηε δηαδξνκή ησλ εηώλ είραλ γίλεη πνιιέο
θξαηηθέο απόπεηξεο λα δεκηνπξγεζνύλ ηέηνηα ζπζηήκαηα ηεθκεξίσζεο, ρσξίο
απνηέιεζκα. Ο ΔΒ έρεη ην πιενλέθηεκα λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο πνπ θαηέρνπλ ήδε ηελ αληίζηνηρε επξσπατθή
κεζνδνινγία, θαη έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία γηαηί αλήθνπλ ήδε ζηα επξσπατθά
δίθηπα θνξέσλ εθηίκεζεο κεηαβνιώλ.

2. Πεδίν: Γεκηνπξγία Αλαπηπμηαθώλ Τπνδνκώλ
Με κία ειαζηηθή θαηαλόεζε ηνπ ηίηινπ, ην πεδίν απηό θαιύπηεη θπξίσο ηνπο
εμήο δύν ζηόρνπο:
Α Αλάπηπμε πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ, κε παξεκβάζεηο γηα πιαίζην
δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ, θαη πξνζπάζεηεο γηα
δεκηνπξγία ππνδνκήο γηα πγξά απόβιεηα ζηνλ Αζσπό.
Β Πξνώζεζε πξνηάζεωλ πνιηηηθήο γηα ηελ Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα, θαη ζηε
ζπλέρεηα γηα άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ελδηαθέξνπλ ηε βηνκεραλία.
Καιύπηνπλ ηόζν ζέκαηα εζληθήο ελεξγεηαθήο ζηξαηεγηθήο, αιιά θαη θιέγνληα
ζέκαηα όπσο νη θόξνη θαη άιιεο επηβαξύλζεηο ζηα ηηκνιόγηα ελέξγεηαο θαη ην
πξόβιεκα ξεπζηόηεηαο ζην θύθισκα ειεθηξηζκνύ-θπζηθνύ αεξίνπ.

3. Πεδίν: Θεζκηθό Πιαίζην γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
Σν ηξίην πεδίν πεξηέρεη ζηόρνπο πνπ αθνύγνληαη πην νηθείνη ζηα κέιε ηνπ
ΔΒ, έρνπλ όκσο ελ πνιινίο λέν πεξηερόκελν.
Α ηόρνο: Μείωζε ξπζκηζηηθώλ εκπνδίωλ
Έρεη μεθηλήζεη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ίδξπζε, κε επξσπατθά θνλδύιηα, ελόο
«Παξαηεξεηεξίνπ Ρπζκηζηηθώλ Δκπνδίσλ ζηελ Δπηρεηξεκαηηθόηεηα», πνπ ζα
είλαη ε θσλή ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ γξαθεηνθξαηία θαη ηελ θαθή
λνκνζέηεζε. Μέζα ζην 2011 έγηλαλ θάπνηεο πηινηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε νθηώ
εκπόδηα, όπνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζηειέρε από 40 επηρεηξήζεηο θαη αληίζηνηρνο
αξηζκόο δεκνζίσλ ιεηηνπξγώλ, κε αμηνζεκείσηε πξόνδν – όρη όκσο
νινθιήξσζε ιόγσ ησλ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ πξνο ην ηέινο ηνπ 2011.
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Β ηόρνο: Βειηίωζε ζπζηεκάηωλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ ηωλ αγνξώλ
Κάησ από απηό ηνλ ζηόρν εληάζζνληαη ζήκεξα θπξίσο δύν πξσηνβνπιίεο,
γλσζηέο ζηα κέιε καο γηαηί έρνπλ μεθηλήζεη αξθεηό θαηξό πξηλ. Δίλαη ε
πξσηνβνπιία γηα ηε βειηίσζε ζρέζεο θαηαλαισηή – επηρείξεζεο, πνπ
ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ν θ. Γηώηεο, θαη ε πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνώζεζε
ηνπ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε ε θπξία
Δθξαίκνγινπ.
Να αλαθέξνπκε κε ζπληνκία ηξεηο άιιεο θαηεγνξίεο ελεξγεηώλ, ζε ζέκαηα
πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθά γηα ηηο πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο κέιε καο.






Παξεκβάζεηο γηα έλαλ νινθιεξωκέλν Υωξνηαμηθό ζρεδηαζκό,
όπσο ελαξκόληζε ησλ δηαθόξσλ επηπέδσλ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ,
Υσξνηαμηθό γηα ηε Βηνκεραλία, Ρπζκηζηηθό Αζήλαο, βηνκεραληθή
ζπγθέληξσζε Οηλνθύησλ θιπ.
Παξεκβάζεηο γηα ηελ απινπνίεζε ηωλ αδεηνδνηήζεωλ – θπξίσο γηα
ηελ πινπνίεζε ηνπ ςεθηζζέληνο λόκνπ γηα πεξηβαιινληηθή
αδεηνδόηεζε.
Παξεκβάζεηο γηα ηα θνξνινγηθά. Θέισ εδώ λα επραξηζηήζσ πνιιά
από ηα κέιε καο πνπ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηελ θνηλνπνίεζε ζε
εκάο εηδηθώλ πεξηπηώζεσλ καο επηηξέπνπλ λα έρνπκε πην πιήξεηο
ζέζεηο. Σν θνξνινγηθό αλακέλεηαη λα επαλέιζεη ζην πξνζθήλην κε ηελ
αλάιεςε θαζεθόλησλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο, θαη πξέπεη λα
αληηκεησπηζηεί ζε δύν επίπεδα.
Πξώην επίπεδν, άκεζα κέηξα γηα εθινγίθεπζε πνιιώλ ξπζκίζεσλ πνπ
έγηλαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη ζίγνπλ επζέσο ηελ αληαγσληζηηθόηεηα
ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ.
Σν δεύηεξν επίπεδν, ζα είλαη ε κειέηε, κέζα ζηα επόκελα 2-3 ρξόληα,
θαη πξνδηαγξαθή ελόο θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκέλνπ από ην
κεδέλ. [ Ανηικείμενο θα ππέπει να είναι
o
o
o

o
o

η μείωζη ηηρ ποικιλίαρ ηων θόπων,
η παπαμεηποποίηζη ηων ζςνηελεζηών για πποζαπμογή ζηιρ ζημεπινέρ
και μελλονηικέρ δημοζιονομικέρ ζςνθήκερ,
η διαμόπθωζη ηος ζώμαηορ ηηρ νέαρ νομοθεζίαρ (δηλαδή ηων
ζσεηικών νομοθεηικών διαηάξεων, αλλά και ηων διοικηηικών ππάξεων
και εγκςκλίων εθαπμογήρ),
η πποδιαγπαθή ηων διαδικαζιών λειηοςπγίαρ ηηρ θοπολογικήρ απσήρ,
ηων πληποθοπικών ζςζηημάηων και ηων ανθπωπίνων πόπων,
ο ζσεδιαζμόρ ηηρ μεηάβαζηρ και ηο πλάνο επικοινωνίαρ για ηη
μεηάβαζη. ]

Δθόζνλ ππάξμνπλ κεηαμύ ησλ κειώλ εζεινληέο, ν ΔΒ, κε ηε
ζπκκεηνρή ζαο, θηινδνμεί λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα επηβιέςεη κηα
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έκπεηξε, δηεζλή νκάδα πνπ ζα εηνηκάζεη έλα ηέηνην εμ ππαξρήο
ζρεδηαζκό. Πηζηεύνπκε όηη θακία Κπβέξλεζε δελ ζα πξνρσξήζεη ζε
έλα ηέηνην πιήξε αλαζρεδηαζκό, θαη όζν πεξλάεη ν θαηξόο ε πεξηπινθή
ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο απμάλεη γεσκεηξηθά. Γηα απηό ζέινπκε λα
πάξνπκε πάλσ καο ηελ πξνώζεζε απηήο ηεο αιιαγήο. Γηα ην ζθνπό
απηό ρξεηάδνληαη θαηά θύξην ιόγν ρξήκαηα ζηελ παξνύζα θάζε.

4. Πεδίν: Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα
πγθεθξηκέλεο δξάζεηο εδώ είλαη:


ε δηακόξθσζε πξόηαζεο γηα ηδξπζεί επηηέινπο δνκή πνπ ζα δηελεξγεί

«αμηνιόγεζε επηπηώζεσλ» - impact assessment ησλ λόκσλ θαη ησλ
δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ,


ε δηακόξθσζε ελόο απνηειεζκαηηθνύ πιαηζίνπ νπζηαζηηθήο δηαβνύιεπζεο
κεηαμύ θξάηνπο θαη ηδησηηθνύ ηνκέα



ε πξνώζεζε ηεο πξνζέγγηζεο outsourcing γηα ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ
δεκνζίνπ πνπ είλαη ζήκεξα αλαπνηειεζκαηηθέο,



πξνώζεζε εηδηθώλ ζεκάησλ όπσο νκαινπνίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΔΜΗ,
ειεθηξνληθή ηηκνιόγεζε, ειεθηξνληθό ηεισλείν, θαη δηάδνζε ηνπ ζεζκνύ
ηνπ Δγθεθξηκέλνπ Οηθνλνκηθνύ Φνξέα γηα ηηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο.

5. Πεδίν: Δπέλδπζε ζην Αλζξώπηλν Γπλακηθό
Οη θύξηνη ζηόρνη είλαη ηέζζεξεηο.
Α ηόρνο: Πξνώζεζε ηεο επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο
Οη δξάζεηο εδώ είλαη από ηε κηα κεξηά ε πξνώζεζε λέσλ πξνηύπσλ γηα ηηο
ζπκβάζεηο εξγαζίαο, θαη από ηελ άιιε ε δηάρπζε θαιώλ πξαθηηθώλ κεηαμύ
ησλ κειώλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λένπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ζηηο εξγαζηαθέο
ζρέζεηο, θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξίζεσλ ζην λέν πεξηβάιινλ εξγαζηαθώλ
ζρέζεσλ.
Β ηόρνο: Απνηειεζκαηηθή ζύδεπμε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εξγαζίαο.
Οη δηθέο καο δξάζεηο δελ κπνξνύλ θπζηθά λα ππνθαηαζηήζνπλ ηνλ ΟΑΔΓ,
αιιά ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξόβιεςε ησλ αλαγθώλ ζε εηδηθόηεηεο, ώζηε λα
ζρεδηάδνληαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο πνπ λα είλαη ρξήζηκα ζηελ αγνξά,
θαζώο θαη ζηελ θαζηέξσζε επαγγεικαηηθώλ πεξηγξακκάησλ θαη
πηζηνπνίεζεο πξνζόλησλ.
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Γ ηόρνο: βέιηηζηε
επηρεηξήζεηο.

αμηνπνίεζε

αλζξώπηλνπ

δπλακηθνύ

ζηηο

Δδώ πξνέρεη ε πξνώζεζε απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ δηνίθεζεο ηνπ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο (θπξίσο κεζαίνπ
κεγέζνπο) κε έκθαζε ζηελ αλάδεημε θαη δηάδνζε πξαθηηθώλ «πξνλνεηηθήο»
δηνίθεζεο ζε θαηξό ζεκαληηθώλ αιιαγώλ, κε πηινηηθή εθαξκνγή. Άιιεο
δξάζεηο κε έκθαζε πάιη ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ε πξνώζεζε
νξγαλσηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ε πξνώζεζε θαιώλ πξαθηηθώλ Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο.
Δηδηθά γηα ηνπο λένπο αλέξγνπο, πξνβιέπνπκε κία δξάζε γηα ηελ απόθηεζε
πξώηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο γηα πηπρηνύρνπο, ζέκα, γηα ην νπνίν ζα
απαηηεζεί ε θηλεηνπνίεζε θαη ελεξγόο ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο
θνηλόηεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο
κεγάιεο πιεγήο ηεο αλεξγίαο, κεηαμύ ησλ λέσλ επηζηεκόλσλ ηεο ρώξαο.
…………………………………………………..
Πξόζζεηα ζε όια απηά είλαη θαη ε παξαδνζηαθή δνπιεηά ηνπ ΔΒ πνπ
αληαπνθξίλεηαη ζηηο θαζεκεξηλέο πξνθιήζεηο, ηα λνκνζρέδηα, ηα εηδηθά
πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Γελ έθαλα εηδηθή αλαθνξά ζε απηά,
ζπλερίδνπλ κε ακείσηε έληαζε.»
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