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Αναπτυξιακές προοπτικές για την ελληνική οικονοµία αναδεικνύει η µελέτη µε τίτλο                      
"Η Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά" που παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό και στην  
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, 18 Ιουλίου 2011 

Save the date!  
Εκδήλωση παρουσίασης της µελέτης 

«Η Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά» 
που εκπόνησε η εταιρεία McKinsey & Company 

µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ 
τη ∆ευτέρα, 5 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 19.00 

 
Συγκεκριµένες προτάσεις και λύσεις για ανάπτυξη 

τώρα! 

 

Το σηµαντικό συµπέρασµα που προκύπτει από τη µελέτη είναι ότι µε την 
υλοποίηση ορισµένων κρίσιµων µεταρρυθµίσεων, παράλληλα µε αυτές που 
προβλέπει το Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και τις οποίες η µελέτη θεωρεί 
δεδοµένες, µέσα στη δεκαετία 2011 – 2020 η χώρα µας µπορεί να πετύχει 
µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης πάνω από το 3%, διπλάσιο από αυτόν που 
θεωρείται εφικτός σήµερα, γεγονός που συνεπάγεται µία επιπρόσθετη 
αύξηση του ΑΕΠ της τάξης των €50 δισ.  Μπορεί επίσης να δηµιουργήσει 
περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, να µειώσει το έλλειµµα 
στο εµπορικό ισοζύγιο κατά €15 δισ. και το δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατά 
€7 δισ. (σε τιµές του 2010). 

 
Όπως επισηµαίνεται, η εθνική ανάπτυξη µπορεί να απογειωθεί αν δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον φιλικό 
προς την επιχειρηµατικότητα κι αν εκσυγχρονίσουµε και εξορθολογήσουµε τις παραδοσιακές ατµοµηχανές της 
οικονοµίας µας –όπως τον τουρισµό, τη γεωργία, τη βιοµηχανία τροφίµων και το λιανεµπόριο.  Κι αν 
εκµεταλλευτούµε σωστά τις ευκαιρίες που προσφέρουν άλλοι τοµείς, όπως η ενέργεια και κάποια νέα πεδία 
ευκαιριών που η µελέτη ονοµάζει «ανερχόµενους αστέρες». 
 
Στην εισήγησή του προς τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης 
∆ασκαλόπουλος τόνισε µεταξύ άλλων «Όλοι συνοµολογούµε ότι η κρίση επέφερε µε τον σκληρό τρόπο το 
τέλος του πελατειακού και καταναλωτικού µοντέλου ανάπτυξης της Μεταπολίτευσης. Ζητούµενο, τώρα, σε 
αυτήν την κρίσιµη πολιτική καµπή, είναι οι πρακτικές προδιαγραφές για µία αναπτυξιακή αναγέννηση στην 
Ελλάδα της επόµενης δεκαετίας, αντιστρέφοντας το σηµερινό αρνητικό κλίµα». 
 
Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος, ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να αναθέσει στον διεθνούς κύρους µελετητικό οργανισµό McKinsey & Co  αυτήν την κρίσιµη 
µελέτη, στόχος της οποίας είναι να δώσει ορατή αναπτυξιακή διέξοδο στην ελληνική κοινωνία. Είναι η πρώτη 
µελέτη που έχει εξετάσει όλους τους κλάδους της οικονοµίας για να αναδείξει εκείνους που µπορούν να 
δηµιουργήσουν τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταλήξει σε 
συγκεκριµένες και ποσοτικοποιηµένες προτάσεις. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της, αριθµεί πάνω 
από 500 σελίδες και περιλαµβάνει πάνω από 100 συγκεκριµένες προτάσεις για την ανάπτυξη. Στόχος του ΣΕΒ 
είναι να παρουσιάσει τη µελέτη στην κοινή γνώµη, στους κοινωνικούς εταίρους και στην Αντιπολίτευση, 
προκειµένου να αποκτήσει την ευρύτερη δυνατή συναινετική βάση.   
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράµµισε: «Σε µία χώρα που παρουσιάζεται ως 
αποβιοµηχανοποιηµένη, ο συκοφαντηµένος 
τοµέας της ευρύτερης βιοµηχανίας παραµένει ο 
παραγωγικός κλάδος µε τη µεγαλύτερη 
συνεισφορά στην ακαθάριστη προστιθέµενη 
αξία της οικονοµίας και µε τη µεγαλύτερη 
απασχόληση -τόνισε.  Οι µεγάλες µεταποιητικές 
µονάδες αποτελούν τους συντριπτικά 
µεγαλύτερους αιµοδότες σε φόρους και 
ασφαλιστικές εισφορές.  Το τονίζω αυτό διότι η 
εύκολη συνταγή µίας ορισµένης πολιτικής 
ρητορείας στον τόπο µας είναι να αποδίδει όλα 
τα κακά στο λεγόµενο µεγάλο κεφάλαιο –που 
δήθεν εκµεταλλεύεται τους πάντες χωρίς να αποδίδει τίποτα στο κοινωνικό σύνολο». 
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Ο ΣΕΒ ενισχύει την επιχειρηµατική εξωστρέφεια, 28 Ιουλίου 2011 

 
Και κατέληξε «Με πολύ απλά λόγια, η µελέτη της McKinsey υποδεικνύει ότι, πράγµατι, δυνατότητες και 
ευκαιρίες υπάρχουν.  Σε εµάς εναπόκειται να διαµορφώσουµε τις κατάλληλες συνθήκες για να επενδύσουµε σε 
αυτές και να διανεµηθούν τα οφέλη τους στην ελληνική κοινωνία, δηµιουργώντας µία νέα, βιώσιµη, εξωστρεφή 
παραγωγική βάση.  Τα δανεικά των εταίρων µας και τα χρήµατα του ΕΣΠΑ δεν αποτελούν εχέγγυο για 
πραγµατική και σταθερή ανάπτυξη, δεν δίνουν µόνιµη και πειστική διέξοδο από το σηµερινό αδιέξοδο.  Η 
διέξοδος βρίσκεται στα χέρια ενός κράτους που πρέπει να αναµορφωθεί και στα χέρια µίας ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας που πρέπει µε τόλµη να αδράξει τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η αναγκαία αλλαγή.  Τα κλειδιά 
του µέλλοντός µας είναι στα δικά µας χέρια». ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
∆ύο ελληνο-γερµανικές επιχειρηµατικές συναντήσεις, στο Βερολίνο στις 24 Σεπτεµβρίου και στην Αθήνα τον 
∆εκέµβριο, προγραµµατίζει ο ΣΕΒ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την επανεκκίνηση της ελληνικής 
οικονοµίας, την αντιστροφή του αρνητικού κλίµατος και την ενίσχυση της επιχειρηµατικής εξωστρέφειας. Στο 
ίδιο πλαίσιο εντάσσονται σειρά επιχειρηµατικών συναντήσεων, που προγραµµατίζονται το επόµενο διάστηµα 
από τον Σύνδεσµο, µε αντίστοιχες οργανώσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου. Σε ό,τι 
αφορά τις επιχειρηµατικές σχέσεις µε τη Γερµανία, ο ΣΕΒ  αναφέρει ότι η συνεργασία µε τον Γερµανικό 
Σύνδεσµο Βιοµηχανιών (BDI) καλλιεργείται ήδη από πέρυσι, καθώς µέλη της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ έχουν 
πραγµατοποιήσει δύο επισκέψεις στο Βερολίνο για επαφές µε γερµανικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα. Οι επαφές, που θα γίνουν ως το τέλος του έτους, θα επικεντρωθούν στην περαιτέρω επενδυτική 
δραστηριοποίηση γερµανικών εταιρειών στην Ελλάδα και σε κοινά projects µε Έλληνες εταίρους. 
 
Αντίστοιχες συναντήσεις θα διοργανωθούν στη Βιέννη, στις 24 Οκτωβρίου 2011, σε συνεργασία µε τον 
Αυστριακό Σύνδεσµο Βιοµηχανιών (ΙV), στο Παρίσι τον ερχόµενο Οκτώβριο και µε τον Γαλλικό Σύνδεσµο 
Επιχειρήσεων (MEDEF) και αργότερα στο Λονδίνο από κοινού µε τον Βρετανικό Σύνδεσµο (CBI). Σε δεύτερη 
φάση, ο ΣΕΒ θα συντονίσει επισκέψεις και επαφές των ξένων εταιριών στην Αθήνα. Επαφές και συναντήσεις 
πραγµατοποιεί ο Σύνδεσµος και µε τις χώρες της Μεσογείου, περιοχή που θεωρείται κρίσιµη για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Ειδικότερα, στο διάστηµα 6-8 Σεπτεµβρίου διοργανώνεται επιχειρηµατική αποστολή στο Μαρόκο, 
σε συνεργασία µε τη Συνοµοσπονδία Επιχειρήσεων Μαρόκου (CGEM), κατά τη διάρκεια της οποίας θα ιδρυθεί 
Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Μαρόκου. 
  
Επιπλέον, τον Μάιο ο ΣΕΒ είχε οργανώσει Ελληνο-αιγυπτιακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ στο Κάιρο µε την 
παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών, ενώ η συνέχεια θα δοθεί µε επίσκεψη στην Αθήνα οµάδας 
αιγυπτιακών εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να τοποθετηθούν επενδυτικά στη Ελλάδα. 
Αναφερόµενος στο πρόγραµµα δράσης για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής εξωστρέφειας ο αντιπρόεδρος 

του ΣΕΒ και επικεφαλής των ∆ιεθνών ∆ράσεων κ. Θανάσης Λαβίδας 
σηµειώνει: «Οι πιεστικές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί στην 
ελληνική οικονοµία παρακινούν όλο και περισσότερες ελληνικές 
επιχειρήσεις να διερευνήσουν νέες δυνατότητες και ευκαιρίες σε 
αγορές όπου η ελληνική επιχειρηµατική παρουσία έχει σηµαντικά 
περιθώρια ενίσχυσης. Υπηρετώντας µε µακροπρόθεσµη στρατηγική 
την εξωστρέφεια,  ο ΣΕΒ σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευµένες δράσεις 
που στόχο έχουν να ανοίξουν τους ορίζοντες στα µέλη του και στις 
ελληνικές εταιρίες γενικότερα, να προσφέρει ουσιαστική δικτύωση και 
επαφές µε δυναµικές ξένες εταιρίες, να αναδείξει τις δυνατότητες της 
ελληνικής επιχειρηµατικότητας στους διεθνείς κύκλους αλλά και να 

συµβάλει στη βελτίωση της εικόνας για το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα µας και τα νέα κίνητρα που 
προσφέρουν οι συντελούµενες µεταρρυθµίσεις.» ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 

 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1948&mid=&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1953&mid=&lang=gr
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Μνηµόνιο Συνεργασίας µε αντικείµενο τα θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης µεταξύ ΣΕΒ και 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στη γερµανική εφηµερίδα «Handelsblatt», 28 Ιουλίου 2011 

 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος, διαβλέπει συµφέρουσες 
επενδύσεις για τη Γερµανική οικονοµία στην Ελλάδα. Ακολουθεί το 
µεταφρασµένο κείµενο της συνέντευξης στο δηµοσιογράφο Gerd Höhler : 

 
Handelsblatt:  Πώς µπορούν να βοηθήσουν οι Γερµανικές επιχειρήσεις την Ελλάδα να βγει από την κρίση; 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος:  Με το να επενδύσουν εδώ!  Η Γερµανία δεν είναι µόνο η µεγαλύτερη οικονοµική δύναµη στην Ευρώπη.  Πολλές 
Γερµανικές εταιρείες έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, πολλές από αυτές εδώ και δεκαετίες.  Γνωρίζουν την αγορά, είναι κατά βάση 
«Ελληνικές» επιχειρήσεις.  Μπορούν ταχύτατα να εντοπίσουν και να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες. 
 
Handelsblatt:  Εσείς νιώθετε να υπάρχει αντίστοιχο ενδιαφέρον από τις Γερµανικές επιχειρήσεις; 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος:  Την άνοιξη πήγαµε στο Βερολίνο, επισκεφθήκαµε τους οµολόγους µας στον Σύνδεσµο Γερµανικής Βιοµηχανίας 
(BDI) και µιλήσαµε µε πολλές εταιρείες.  Αυτά διαδραµατίσθηκαν σε µια περίοδο πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, και ως εκ τούτου ανέµενα 
κάποιο σκεπτικισµό και κάποια άρνηση.  Βιώσαµε όµως το αντίθετο:  Οι συνοµιλητές µας ήταν ενδελεχώς ενηµερωµένοι σχετικά µε την Ελλάδα 
και µας ζητούσαν πληροφορίες σχετικά µε την πορεία του προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων και µεταρρυθµίσεων.  Εξ αυτών συµπεραίνω ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον. 
 
Handelsblatt:  Ποιοι τοµείς συζητούνται σχετικά µε επενδύσεις; 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος:  Για το θέµα αυτό, µαζί µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Τράπεζα της Ελλάδος, αναθέσαµε µια µελέτη 
στην McKinsey, η οποία θα υποβληθεί στις αρχές Σεπτεµβρίου.  Πρόκειται για µια µελέτη 500 σελίδων που εντοπίζει περί τους 100 κλάδους, οι 
οποίοι έχουν αναπτυξιακό δυναµικό, κυρίως στους παραδοσιακούς τοµείς του τουρισµού, της γεωργίας και των τροφίµων.  Αλλά και ο κλάδος 
της ενέργειας αποκτά αυξανόµενη σηµασία, ιδίως µέσω της χρήσης ανανεώσιµων ενεργειών.  Ένας ακόµη κλάδος ανάπτυξης είναι η 
πληροφορική. 
 
Handelsblatt:  Πώς θα είναι η Ελλάδα σε δέκα χρόνια; 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος:  Πολύ καλύτερα από σήµερα –υπό την προϋπόθεση ότι οι µεταρρυθµίσεις που έχουν δροµολογηθεί θα 
υλοποιηθούν µε συνέπεια.  Η µελέτη McKinsey καταλήγει στο πόρισµα ότι, κατά τα επόµενα δέκα χρόνια, η Ελλάδα µπορεί να επιτύχει µέση 
ετήσια ανάπτυξη 3%, ήτοι το διπλάσιο από τις µέχρι τώρα εκτιµήσεις. 
 
Handelsblatt:  Άρα µπορούµε να θεωρήσουµε την κρίση ως ευκαιρία; 
∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος:  Μάλιστα.  Η κρίση µας υποχρεώνει να προβούµε σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες όφειλαν να έχουν 
γίνει εδώ και δεκαετίες.  Όπως παραδείγµατος χάριν οι ιδιωτικοποιήσεις και η κατάργηση των περιοριστικών ρυθµίσεων στην οικονοµία µας.  
Τώρα όλα αυτά αρχίζουν να προχωρούν. 

 
Σε συνέχεια της ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας της 
ελληνικής αγοράς, την αύξηση της εµπιστοσύνης των εγχώριων και διεθνών 
επενδυτών  - που έχουν πλέον ως βασικό τους κριτήριο την τήρηση των κανόνων 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης - στις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και τον εκσυγχρονισµό της 
ελληνικής επιχειρηµατικότητας, και αναγνωρίζοντας ότι ο Κώδικας του ΣΕΒ τείνει να 
γίνει πρότυπος κώδικας εταιρικής διακυβέρνησης, ο ΣΕΒ και το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, αποφάσισαν την υπογραφή Μνηµονίου Συνεργασίας µε αντικείµενο τα 
θέµατα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  
 
Πιο συγκεκριµένα, το Μνηµόνιο, έχει ως στόχο, την συνεργασία των δύο φορέων για 

την ανάπτυξη µεθοδολογίας και εργαλείων για την αξιολόγηση, µέτρηση και παρακολούθηση του πραγµατικού 
επιπέδου εφαρµογής των αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και ιδίως του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του 
ΣΕΒ από τις εταιρίες, την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, την 
ενηµέρωση του επενδυτικού κοινού και των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη δράσεων για την προβολή και 
προώθηση της ιδέας της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, µε γνώµονα πάντα το ότι ο σεβασµός στους κανόνες 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης από τις εταιρίες, δείχνει το σεβασµό προς τους µετόχους τους.  
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Από τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στον Ρ/Σ Real FM, 
στους δηµοσιογράφους Κάτια Μακρή και Ανδρέα Κωνσταντάτο, 19 Ιουλίου 2011 
 

 
Σηµειώνεται ότι µε αφορµή την εφαρµογή της Οδηγίας για τα δικαιώµατα των µετόχων και τον πρότυπο 
Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που συνέταξε ο ΣΕΒ στις αρχές του έτους, το Χρηµατιστήριο Αθηνών 
πραγµατοποίησε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα έρευνα που αφορά στην εφαρµογή του κώδικα αυτού από 
τις εισηγµένες εταιρίες.  
 
Από την έρευνα αυτή προέκυψε  ότι, σύµφωνα µε τις ∆ηλώσεις Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης των εταιριών που 
περιλαµβάνονται στις ετήσιες οικονοµικές εκθέσεις του 2010, σε σύνολο 245 εισηγµένων εταιριών  οι 162 
υιοθέτησαν τον πρότυπο κώδικα, 56 εταιρίες κάποιον άλλο κώδικα ενώ 27 εταιρίες ακολουθούν τις αρχές 
εταιρικής διακυβέρνησης όπως αυτές προβλέπονται στο Νόµο 3016. 
 
Σύµφωνα µε το Μνηµόνιο η έρευνα για την εφαρµογή των αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και του Κώδικα 
από τις εισηγµένες, θα είναι τακτική και θα γίνεται κάθε χρόνο, µετά τη δηµοσίευση της οικονοµικής έκθεσης 
των εισηγµένων. Περαιτέρω, τα αποτελέσµατά της θα δηµοσιοποιούνται σε κοινή εκδήλωση του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του ΣΕΒ, που θα καθιερωθεί, ετησίως, για το σκοπό αυτό.  
 
Ειδικά για τη φετινή χρονιά και καθώς η µεθοδολογία αξιολόγησης των επιχειρήσεων θα είναι υπό διαµόρφωση 
µε βάση το Μνηµόνιο Συνεργασίας, πρόκειται να πραγµατοποιηθεί ειδική εκδήλωση στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, τον προσεχή Οκτώβριο, µε τη συµµετοχή διεθνούς κύρους οµιλητών, εκπροσώπων ευρωπαϊκών 
φορέων και φορέων της ελληνικής αγοράς, στην οποία θα παρουσιαστούν, πέραν της έρευνας του ΧΑ, τα 
αποτελέσµατα αντίστοιχης έρευνας που έχει γίνει από την εταιρία Grant Thornton σε συνεργασία µε τον ΣΕΒ.  
 
Για την εφαρµογή του Μνηµονίου έχει οριστεί εκτελεστική επιτροπή µε µέλη εκπροσώπους του ΣΕΒ και του 
ΧΑ. Ειδικότερα, από πλευράς ΣΕΒ συµµετέχουν οι κυρίες Σοφία – Κουνενάκη Εφραίµογλου, Ταµίας – 
Εντεταλµένο Μέλος  ∆.Σ. του ΣΕΒ για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και Λήδα Κοντογιάννη και ο κ. Στάθης 
Ποταµίτης ενώ από πλευράς ΧΑ ο Πρόεδρος κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, η κα Νατάσα Στάµου και ο κ. Νίκος 
Πορφύρης.  
 
 

 

Σχετικά µε τη φορολογία επιχειρήσεων 
«Εγώ µιλώ εκ µέρους του ΣΕΒ, που έχει µέλη όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις µε 
µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οι οποίες δεν παίρνουν τις αποφάσεις τους µε βάση τον 
φορολογικό συντελεστή –αυτός µετράει βεβαίως, αλλά τις παίρνουν µε βάση την 
εκτίµηση που κάνουν για το µέλλον, το πώς θα αποδώσει η συνολική τους επένδυση, 
τα χρήµατα που διακινδυνεύουν και βάζουν εκεί. Σε ένα περιβάλλον σαν το σηµερινό, 
κανένας δεν είναι έτοιµος και διατεθειµένος και µε το κόστος αυτό του χρήµατος και µε 
την έλλειψη ρευστότητας και βοήθειας από το τραπεζικό σύστηµα να κάνει οποιαδήποτε επένδυση και µάλιστα 
σε ένα θεσµικό περιβάλλον, που δεν ευνοεί τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό.  Αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει 
να λυθούν. (…) Σε µία συνάντηση στην Ευρώπη ένας πρώην Πρόεδρος της UNILEVER είπε κάτι που έκανε 
µεγάλη εντύπωση και εγώ το ασπάζοµαι.  Είπε ότι οι επιχειρήσεις είναι διατεθειµένες να πληρώσουν και 
µεγαλύτερο φόρο, εάν το περιβάλλον ακριβώς τους δίνει περισσότερη σιγουριά για τη βιωσιµότητά τους και για 
τη µακροπρόθεσµη απόδοση της επένδυσής τους». 

 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/Uploads/videos/dda_realfm_1972011.mp3
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Ολοκληρώνεται το έργο «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικής 
Λειτουργίας των Επιχειρήσεων µε Ανάπτυξη Νέων ∆εξιοτήτων για την Εξωστρέφεια», το 
οποίο εκπόνησε ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος για λογαριασµό του ΣΕΒ 

 
Σχετικά µε το ευρωπαϊκό διακύβευµα 
«Θέλω να ελπίζω πως ό,τι και να γίνει για την επιλεκτική ή µη χρεοκοπία, ή µε τον έναν τρόπο ή µε τον άλλον, 
θα γίνει βαθύτερη η συνείδηση ότι το διακύβευµα για την Ευρώπη τώρα, συνολικά, σε ανώτατο πολιτικό 
επίπεδο, είναι ότι πρέπει να προχωρήσουµε πια στην πραγµατική Οικονοµική και Πολιτική Ένωση.  ∆εν έχει 
άλλο δρόµο η Ευρώπη. Κατά την άποψή µου το ένα θα φέρνει το άλλο µέχρι που η Ευρώπη θα πάθει µια 
βαθιά υπαρξιακή κρίση.  Και πιστεύω ότι το χρωστάµε και στους πολίτες της Ευρώπης, γιατί στους πολίτες της 
Ευρώπης και ακόµα περισσότερο σ’ εµάς τους περιφερειακούς, υποσχεθήκαµε ευηµερία, σύγκλιση, 
περισσότερες κοινωνικές παροχές.  Και τώρα τι λέµε στους πολίτες;  Ότι όχι µόνο δεν µπορούµε να σας 
υποσχεθούµε αυτό για το µέλλον, αλλά δεν µας βγαίνουν και τα λεφτά να σας δώσουµε και αυτά που σας 
έχουµε δώσει ήδη. Και βεβαίως οι πολίτες δεν είναι έτοιµοι, µπορεί τα οικονοµικά στοιχεία να είναι ξεκάθαρα τι 
πρέπει να κόψουµε και πού πρέπει να φτάσουν τα νούµερα, αλλά αυτό επηρεάζει κοινωνίες και βεβαίως 
ανθρώπους που δεν έχουν τη διάθεση ή τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή τους γρήγορα ή µε τους ρυθµούς 
που επιβάλλει η οικονοµική λογική». 

 

Σχετικά µε τη µελέτη "Η Ελλάδα 10 χρόνια µπροστά"   
«Αυτή η µελέτη αναγνωρίζει τους σηµαντικούς κλάδους, που έχουµε µεγάλο περιθώριο και δυνατότητες 
ανάπτυξης µε συγκεκριµένα µέτρα και συγκεκριµένες προτάσεις.  Αναφέρει και κάποιους άλλους τοµείς, στους 
οποίους µπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί και δίνει την ευθύνη γι’ αυτό στους δύο παράγοντες που έχουν την 
ευθύνη. Πρώτα απ’ όλα στο κράτος, που πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές, απελευθερώσεις, θεσµικές 
µεταρρυθµίσεις, αφ’ ετέρου βεβαίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία, σε όλους τους δηµιουργικούς ανθρώπους 
που πρέπει να αδράξουν τις ευκαιρίες, να τολµήσουν και να επενδύσουν. Όσα περισσότερα απ’ αυτά κάνουµε 
τόσο νωρίτερα θα έρθουν και τα αποτελέσµατα.» 

∆ιαβάστε ή και ακούστε εδώ τη συνέντευξη 

 
∆ιπλάσιο γραφειοκρατικό κόστος σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 
αντιµετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις µε αποτέλεσµα να υποσκάπτεται 
η ανταγωνιστικότητά τους και να περιορίζεται η δυνατότητα ανάπτυξής 
τους σε αγορές του εξωτερικού. 
 
Αυτό ήταν ένα από τα συµπεράσµατα που ανέδειξε η µελέτη του Συνδέσµου 
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος για την ανάπτυξη των εξαγωγών, που 
πραγµατοποιήθηκε για λογαριασµό του ΣΕΒ. Τo έργο εντάσσεται στο σχέδιο 

δράσης που υλοποιεί ο ΣΕΒ στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (ΕΣΠΑ 2007-13) και 
επεξεργάζεται προτάσεις για την ανάπτυξη του τοµέα των εξαγωγών και της εξωστρέφειας µε ανάδειξη 
προτεραιοτήτων σε επίπεδο επιχειρήσεων, εργαζοµένων και περιβάλλοντος υποστήριξης της εξωστρέφειας. 
Αναδεικνύονται οι βασικές παράµετροι στήριξης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και 
συγκεκριµένα οι µηχανισµοί στήριξης, οι αναγκαίες βελτιώσεις στην οργάνωση τους και η εξασφάλιση ενός 
υγιούς διοικητικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας. «Το βασικότερο 
πρόβληµα που επηρεάζει άµεσα την ρευστότητα των εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι οι πολύπλοκες 
διαδικασίες απαλλαγής από τον ΦΠΑ και οι καθυστερήσεις επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ», 
τονίζεται στη µελέτη.  
 
 
 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1950&mid=&lang=gr
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Ετήσιος Απολογισµός ΣΕΒ, ∆ράσεις ΣΕΒ 2010 - 2011 
 

 
«Αποτέλεσµα της καθυστέρησης και της ακαµψίας των διαδικασιών τελωνισµού είναι η σοβαρότατη µείωση 
της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Τα Ελληνικά προϊόντα γίνονται 
ακριβότερα, οι επιχειρήσεις πιο αναξιόπιστες λόγω του µεγάλου χρόνου και µικρής αξιοπιστίας της 
διαδικασίας». 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη µελέτη, µία στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις έχει εξαγωγική 
δραστηριότητα, ενώ οι ελληνικές εξαγωγές καταγράφουν σταδιακή αύξηση την τελευταία 20ετία και 
διαµορφώνονται σε 15 δις. ευρώ. Ωστόσο η εξαγωγική επίδοση της χώρας µας παραµένει χαµηλή σε σχέση µε 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (οι εξαγωγές αποτελούν το 6,5 % του ΑΕΠ, έναντι 26 - 27 % που είναι ο µέσος 
όρος στην ΕΕ) και η αύξησή της τα τελευταία χρόνια οφείλεται στην ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας και 
όχι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής. 
 
«Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει πλήρως τις εξαγωγικές δυνατότητες που προκύπτουν από τη δηµιουργία της 
ενιαίας αγοράς», αναφέρεται στη µελέτη. «Η διαφορά µεταξύ δυνητικών και πραγµατικών εξαγωγών 
διευρύνεται σηµαντικά διαχρονικά». 
 
Στην κρίσιµη φάση που διανύει η ελληνική οικονοµία, η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να στραφούν προς τη 
διεθνή αγορά αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την αντιµετώπιση των συνεπειών από την κρίση και την κάµψη 
της εγχώριας αγοράς. Η επιτυχής αντιµετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις προϋποθέτει καλή γνώση των παραγόντων και των αδυναµιών που επηρεάζουν την 
εξωστρέφειά τους.  
 
Αυτοί οι παράγοντες και οι αδυναµίες διατυπώνονται στις προτάσεις των δύο συλλογικών φορέων (ΣΕΒ και 
ΣΕΒΕ) και µε τον τρόπο αυτό εγκαινιάζεται µια αποφασιστική περίοδος διαβούλευσης µε τις επιχειρήσεις της 
χώρας και τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησής τους για τα κρίσιµα ζητήµατα της εξωστρέφειας. 

∆ιαβάστε εδώ το Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικής Λειτουργίας των 
Επιχειρήσεων µε Ανάπτυξη Νέων ∆εξιοτήτων για την Εξωστρέφεια, Ιούλιος 2011 

Σε σηµείωµά του για την έκδοση του ΣΕΒ ο Γενικός ∆ιευθυντής του κ. ∆ιονύσης 
Νικολάου τονίζει: «Αντιµετωπίζουµε σήµερα, την πιο µεγάλη κρίση στη µεταπολεµική µας 
πορεία. Οι µέχρι τώρα εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΣΕΒ, ότι οι κίνδυνοι για τον 
τόπο θα παραµένουν απειλητικοί, όσο δεν θα αγγίζουµε το πραγµατικό µας πρόβληµα 
που έγκειται στην ύπαρξη ενός αναχρονιστικού κράτους που συµπαρασύρει στην ύφεση 
την παραγωγική οικονοµία και πνίγει την οποιαδήποτε ελπίδα ανάκαµψης.  

Το µοναδικό αντίδοτο στη σηµερινή µας κατάσταση είναι η ανάπτυξη: Μια νέα µορφή 
ανάπτυξης, παραγωγική και όχι καταναλωτική, ανταγωνιστική και όχι επιδοτούµενη. Ο 
ΣΕΒ µε τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξε όλη αυτή την περίοδο κατέστησε σαφές ότι 
συστατικά στοιχεία ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου για τη χώρα µας, είναι η 

επιχειρηµατικότητα, ο στρατηγικός προσανατολισµός στην έρευνα και καινοτοµία, καθώς και η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας. Αυτά είναι τα στοιχεία εκείνα που θα προσδώσουν το αναγκαίο βάθος, ώστε η ελληνική 
οικονοµία να µετατραπεί από µια κλειστή κρατικοδίαιτη οικονοµία σε µια ανοιχτή, ανταγωνιστική οικονοµία 
ευκαιριών και υψηλής προστιθέµενης αξίας.  Και για να το πετύχουµε αυτό έχουµε µόνο µια εθνική επιλογή: Να 
αρθούν όλα τα εµπόδια που δηµιουργούν ασφυξία στην ιδιωτική οικονοµία και  να διαµορφωθεί ένα νέο τοπίο 
φιλικό για την επιχειρηµατικότητα και ελκυστικό για τις επενδύσεις.  

 

http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1946&mid=&lang=gr
http://admin.fgi.org.gr/Uploads/pdf/Draseis_2010_2011_FINAL_LOW_FOR_INTERNET.pdf
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Επιστολή ΣΕΒ προς τον Βουλευτή ΛΑ.Ο.Σ. Α’ Θεσσαλονίκης κ. Άγγελο Κολοκοτρώνη ως 
απάντηση σε σχετική ερώτησή του προς τη Βουλή των Ελλήνων αναφορικά µε τις 
επιχορηγήσεις σε κοινωνικούς φορείς, 11 Ιουλίου 2011 

25η Επέτειος EUROSENSORS XXV υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, 4-7 Σεπτεµβρίου 2011                                                                   

 
Ο ΣΕΒ µε όραµα την Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισµό της χώρας θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις 
κρίσιµες εξελίξεις και είµαστε σίγουροι αλλά και αισιόδοξοι ότι συµβάλλουµε δυναµικά στην έξοδο από την 
κρίση, στην κοινωνική σταθερότητα και στην εθνική προοπτική. 

∆ιαβάστε εδώ την έκδοση «∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕΒ 2010-2011», η οποία αποτυπώνει τις σηµαντικότερες 
παρεµβάσεις του ΣΕΒ, σε µια εξαιρετικά κρίσιµη χρονική περίοδο για την πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας και της χώρας µας. 
 

 
«Ο ΣΕΒ ουδέποτε ζήτησε ή έλαβε κρατική επιχορήγηση για τη δράση του.  Σε αντίθεση µε πολλούς άλλους 
φορείς, αποκλειστικοί πόροι του ήταν και είναι οι συνδροµές των µελών του. 
 
Η µόνη σχέση του ΣΕΒ µε το κράτος προκύπτει από τη συµµετοχή του σε ορισµένα µόνο προγράµµατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λειτουργούν µέσω ΕΣΠΑ. Τα προγράµµατα αυτά ισχύουν για όλες τις ενισχυόµενες 
χώρες της Ε.Ε. και έχουν σκοπό την αναβάθµιση της συνεισφοράς των κοινωνικών εταίρων σε θέµατα 
βελτίωσης της προοπτικής απασχόλησης των εργαζοµένων, πολιτικών επιµόρφωσης ανθρώπινου δυναµικού, 
διοικητικής µεταρρύθµισης για την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας κ.λπ. 
 
Χρησιµοποιούνται σε όλες τις χώρες από τους κοινωνικούς εταίρους εδώ και δεκαετίες, ενώ στην Ελλάδα, ο 
ΣΕΒ συµµετέχει για πρώτη φορά σε αυτά όταν θεσµοθετήθηκαν µέσω του ΕΣΠΑ. Στα προγράµµατα αυτά 
συµµετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ)». 
 

 
 
 

 
Η 25η Επέτειος του ∆ιεθνούς συνεδρίου EUROSENSORS θα πραγµατοποιηθεί 
στη Αθήνα 4-7 Σεπτεµβρίου 2011, στο Μέγαρο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο 
Αθηνών. Η σειρά των συνεδρίων EUROSENSORS ξεκίνησε το 1987 στο 
Cambridge και έχει καθιερωθεί σαν το µοναδικό Ευρωπαϊκό συνέδριο που 
καλύπτει όλο το φάσµα των Μικρο- και Νανοσυστηµάτων και απευθύνεται τόσο 

στην ακαδηµαϊκή κοινότητα όσο και στη βιοµηχανία. Το Συνέδριο διοργανώνει το Ινστιτούτο 
Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος µε την υποστήριξη του ΤΕΙ Αθήνας, του Πανεπιστηµίου Πατρών, 
την Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών Corallia, του διεθνούς επιστηµονικού 
εκδοτικού οίκου Elsevier και της EUROBANK EFG. To EUROSENSORS XXV τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ. 
 
Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των τελευταίων επιστηµονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο 
τοµέα της µικρο- και νανοτεχνολογίας, οι οποίες περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τον σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη καινοτόµων νανοϋλικών και πρωτότυπων διατάξεων και συστηµάτων, µε εφαρµογές σε θέµατα 
διαγνωστικής και βιοτεχνολογίας, ενέργειας, ασφάλειας και επικοινωνίας. Επισηµαίνουµε ότι είναι η πρώτη 
φορά που το συνέδριο διοργανώνεται τόσο στην Ελλάδα αλλά όσο και σε χώρα της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Την τελετή έναρξης, η οποία θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 5 Σεπτεµβρίου 2011 στην αίθουσα 
«Αλεξάνδρα Τριάντη» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, αναµένεται να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 
500 σύνεδροι, προερχόµενοι από τα µεγαλύτερα πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες του 
ευρωπαϊκού αλλά και διεθνούς χώρου.  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 
 
 

http://admin.fgi.org.gr/Uploads/pdf/Draseis_2010_2011_FINAL_LOW_FOR_INTERNET.pdf
http://www.eurosensors2011.org/content.php?catid=1&lan=en
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Προσεχείς Εκδηλώσεις 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
√ 25η Επέτειος EUROSENSORS XXV υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, 4-7/9/2011 

 
√ Επιχειρηµατική αποστολή του ΣΕΒ στο Μαρόκο (Καζαµπλάνκα-Ταγγέρη) 

6-8/9/2011  
 

√ To 16th International ITA Workshop µε τίτλο «Flexible E-Work Formats and Social Inclusion» 
διοργανώνουν το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και ο ∆ιεθνής µη κερδοσκοπικός Οργανισµός International 
Telework Academy (ITA), 15-17/9/2011, Βραυρώνα Αττικής 

 
√ Ελληνο-Αυστριακό Επιχειρηµατικό Φόρουµ, Βιέννη, 24/10/2011 
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