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Χαιρετισμός του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο Ελληνο-Γερμανικό 
Επιχειρηματικό Φόρουμ, 7 Οκτωβρίου 2011 

Δυναμική η παρουσία των Ελλήνων επιχειρηματιών στο Ελληνο - Γερμανικό Επιχειρηματικό 
Φόρουμ, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών (BDI), 7 Οκτωβρίου 2011 
 

Το μήνυμα που εκπέμπει ο ΣΕΒ, εκφράζοντας την ελληνική 
επιχειρηματικότητα, είναι ότι η Ελλάδα είναι ζωντανή, είναι δημιουργική, 
είναι καινοτόμα, μπορεί να είναι ανταγωνιστική. Ο ιδιωτικός τομέας το 
αποδεικνύει καθημερινά και είναι έτοιμος να προχωρήσει μπροστά, με το 
βλέμμα στο μέλλον.  Στην προσπάθεια επαναφοράς της οικονομίας μας 
σε αναπτυξιακή τροχιά, φιλοδοξούμε να έχουμε και τις Γερμανικές 
εταιρίες, μεταξύ άλλων, σύμμαχους  και εταίρους. 

 

Στο πλαίσιο του Ελληνο-Γερμανικού 
Επιχειρηματικού Φόρουμ, που διοργάνωσε ο 
ΣΕΒ με τον Γερμανικό Σύνδεσμο Βιομηχανιών – 
BDI και σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο 
πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στη χώρα μας 
του Γερμανού Υπουργού Οικονομίας                           
κ. Φίλιπ Ρέσλερ, περισσότερες από 350 
ελληνικές επιχειρήσεις από 24 κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας, είχαν τη δυνατότητα για 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις με περισσότερες από 60 
Γερμανικές επιχειρήσεις. Μεγάλο ενδιαφέρον για 
συνεργασίες αναδείχθηκε στους τομείς της 

ενέργειας και των 
ανανεώσιμων πηγών της, της 
πληροφορικής κι όλων των 
εφαρμογών της τεχνολογίας, 
των υπηρεσιών υγείας, του 
τουρισμού και του λιανικού 
εμπορίου. Οι Γερμανοί 
εκπρόσωποι  φάνηκαν 
πρόθυμοι και θετικοί να 

προχωρήσουν σε επενδύσεις στη χώρα μας, εφόσον θα δημιουργούνται -σταδιακά και με συνέπεια- οι 
κατάλληλες προϋποθέσεις που θα διαμορφώσουν ένα φιλικότερο επιχειρηματικό κλίμα. 

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
«Σας καλωσορίζω σήμερα εδώ, σε αυτήν την Ελληνο-Γερμανική συνάντηση, που 
πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη πραγματικά συγκυρία για την Ελλάδα, για την 
ευρωζώνη, για την Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι οι επιχειρηματικές δυνάμεις των δύο 
χωρών μας μπορούν να βρουν ευρύ πεδίο επενδυτικών συμπράξεων με αμοιβαίο 
οικονομικό και αναπτυξιακό όφελος.  
 
Στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναπαράγεται μια αρνητική εικόνα για τους 
Έλληνες, μερικές φορές με απαξιωτικές γενικεύσεις, που φθάνει μέχρι να 
αμφισβητεί και τον πατριωτισμό μας. Δεν θα αναλωθώ σε φιλολογία για την 
έννοια του πατριωτισμού, θα σημειώσω μόνο το εξής: καθότι αφορά στους 
επιχειρηματίες ο πατριωτισμός αποδεικνύεται μόνο στην πράξη. Στην πράξη, η 

ιδιωτική οικονομία υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια ο κινητήριος μοχλός της ελληνικής ανάπτυξης -σε πείσμα της 
γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, του διαρκώς μεταβαλλόμενου φορολογικού συστήματος και ενός 
περιβάλλοντος, που γενικότερα ήταν και παραμένει μη φιλικό προς την επιχειρηματικότητα.  
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1979&mid=8&lang=gr
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Χαιρετισμός του Αντιπρόεδρου Δ.Σ. & Επικεφαλής Διεθνών Δράσεων ΣΕΒ                                    
κ. Θανάση Λαβίδα στο Ελληνο-Γερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, 7 Οκτωβρίου 2011 

 
 
Αυτός ο μετ’ εμποδίων επιχειρηματικός πατριωτισμός είναι που κρατά και σήμερα αναμμένη τη δάδα 
της ελληνικής οικονομίας, τρέφοντας με το μόχθο και το υστέρημά του το κομματικό, συντεχνιακό 
κράτος που αντιστέκεται σε κάθε αλλαγή.  
 
Η σύγχρονη ελληνική επιχειρηματικότητα είναι έτοιμη να φύγει μπροστά και γι’ αυτό απαιτεί να γίνουν 
οι βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές που θα περιορίσουν τον όγκο και τον παρεμβατισμό του κράτους, θα  
εισάγουν τον ανταγωνισμό τις αγορές, θα ανοίξουν τα κλειστά  επαγγέλματα και θα άρουν τα εμπόδια 
που σήμερα φράζουν τον αναπτυξιακό ορίζοντα της χώρας. Εμείς επιμένουμε ελληνικά και είμαστε 
βέβαιοι ότι κι εσείς, οι Γερμανοί επιχειρηματίες, είστε έτοιμοι, να στοιχηματίσετε έμπρακτα στο 
ελληνικό αναπτυξιακό μέλλον, με κοινά επενδυτικά σχέδια και κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες».  

 
Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου του ΣΕΒ  
 
Ακούστε εδώ τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του 
"Real F.M." με τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Παπαδόπουλο με αφορμή το Ελληνο-Γερμανικό Επιχειρηματικό Φόρουμ     

   από τον ΣΕΒ και τον BDI, 7/10/2011   
 

 
«Σε μια εποχή όπου οι παθογένειες του ευρωπαϊκού συστήματος έχουν 
φέρει στην επιφάνεια διαρθρωτικές αδυναμίες εθνικών οικονομιών και 
έχουν προκαλέσει ανατροπές, η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ισχυρών 
και αδύνατων μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας καθίστανται 
επιβεβλημένες. Μόνο με την ουσιώδη και αποτελεσματική συνεργασία 
των ευρωπαίων εταίρων με όρους πραγματικής οικονομικής συμμαχίας, 
θα αποφύγουμε ένα αδιέξοδο που θα βλάψει, όχι μόνο τα ασθενέστερα 
μέλη, αλλά το σύνολο της Ενωμένης Ευρώπης. Στη δύσκολη συγκυρία 
που διανύει η ελληνική οικονομία, η γέφυρα της Ελλάδας προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστηλωθεί, να γίνει πιο στέρεη, περισσότερο ασφαλής, πολύ ευρύτερη. 
 
Στην προσπάθεια επαναφοράς της οικονομίας μας σε αναπτυξιακή τροχιά, φιλοδοξούμε να έχουμε τις 
Γερμανικές εταιρίες σύμμαχο και εταίρο. Θεωρούμε ότι υπάρχει πεδίο για πιο αποδοτική συνεργασία σε 
πολλούς τομείς. Όπως φάνηκε από την προεργασία που έχουμε κάνει με τον BDI τον τελευταίο χρόνο, το 
κοινό μας ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως στην ενέργεια και τις εναλλακτικές μορφές της, στην τεχνολογία, την 
πληροφορική, τα τρόφιμα, τις κατασκευές, τις υπηρεσίες υγείας, τον τουρισμό. 
 
Συμμεριζόμαστε δισταγμούς και επιφυλάξεις Γερμανικών εταιριών είτε προέρχονται από αρνητικές εμπειρίες 
και φήμες είτε από εκτιμήσεις. Η Ελλάδα όμως μπορεί!  Εμείς το πιστεύουμε και το υπηρετούμε. Καλούμε τη 
Γερμανική επιχειρηματική κοινότητα να συμπορευθεί μαζί μας, με το βλέμμα στο μέλλον για μακροπρόθεσμα, 
αμοιβαία οφέλη.  Η παρουσία πολλών Ελληνικών εταιριών στο σημερινό Φόρουμ δείχνει ότι υπάρχει θέληση, 
υπάρχουν ιδέες και προτάσεις. Περιμένουμε την ανταπόκριση των Γερμανών φίλων και εταίρων μας».   
 

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1977&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1980&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1978&mid=8&lang=gr
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Υπόμνημα ΣΕΒ προς το Υπουργείο Οικονομικών για τα Φορολογικά των Επιχειρήσεων,          
28 Σεπτεμβρίου 2011 

 
 

 
Υπόμνημα υπέβαλλε ο ΣΕΒ προς το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο 
συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2011,  με τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, όπου 
παρουσιάστηκε με άμεσο τρόπο «η απογοήτευση και αγανάκτηση του 
επιχειρηματικού κόσμου» περί τα φορολογικά. Στο πλαίσιο της συνάντησης 
ζητήθηκε να μεταφερθούν οι θέσεις του Συνδέσμου στον Υπουργό κ. Ευάγγελο 
Βενιζέλο. 
 
Σημειώνεται ότι, αρχές Αυγούστου ο ΣΕΒ είχε υποβάλει προτάσεις για 10 
άμεσα μέτρα προς υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
αλλά και εκτενές κείμενο με απόψεις μας για την αναγγελθείσα φορολογική 
μεταρρύθμιση. Επίσης, είχαν αποσταλεί επιστολές προς τον κ. Βενιζέλο για 

ειδικότερα θέματα, όπως οι ειδικοί φόροι στην ενέργεια και το τέλος ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων. Στο 
Υπόμνημα μεταξύ άλλων τονίζεται: 
 
«Είναι μεγάλη η απογοήτευση και η αγανάκτηση του επιχειρηματικού κόσμου για τον τρόπο με τον οποίον η 
κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Ουσιαστικές περικοπές μη παραγωγικών 
δαπανών με μακροπρόθεσμη επίδραση ανακοινώθηκαν μόλις τον Σεπτέμβριο του 2011, και αυτά ήταν σε 
ιδιαίτερα μικρή έκταση και με ετεροχρονισμένη εφαρμογή. Δεν υπάρχει τέλος στην επιβολή νέων φορολογικών 
βαρών σ’ αυτούς, που είναι, ήδη, οι καλοπληρωτές της εφορίας, δηλαδή μόνιμα στους ίδιους ανθρώπους, στις 
ίδιες επιχειρήσεις -ενώ η υπόθεση της σύλληψης της φοροδιαφυγής έχει καταντήσει άπιαστος στόχος.  
 
Πολύ απλά, ενώ περιμέναμε να δούμε μόνιμα διαρθρωτικά μέτρα, -τα μόνα που θα τόνωναν την 
παραγωγή και την απασχόληση, έχουμε υποστεί αντί αυτών μόνιμα εισπρακτικά μέτρα- τα μόνα που 
θίγουν την παραγωγή και την απασχόληση!   
 
Έχει πλέον εξατμισθεί η κατανόηση και ανοχή που έδειξε ο επιχειρηματικός κόσμος στις αρχές της 
προσπάθειας να αντιμετωπιστεί η κρίση της χώρας.  Η διαχείριση του εγχειρήματος είναι έντονα ελλειμματική. 
Η τεράστια αβεβαιότητα που επικρατεί, σε συνδυασμό με την καταρράκωση του παραγωγικού ιστού 
της χώρας, είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι των προβλημάτων για τις επιχειρήσεις.  
 
Τα φορολογικά μέτρα πάσης μορφής έχουν εξαντλήσει τη φοροδοτική ικανότητα σχεδόν όλων των 
επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και τα τελευταία εισπρακτικά μέτρα δεν θα μπορέσουν να αποδώσουν τα αναμενόμενα 
–ούτε τούτη τη φορά. Η μόνη ελπίδα για την κυβέρνηση, για τον πολιτικό κόσμο, για τον τόπο είναι να 
στραφούν οι προσπάθειες προς τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις και προς μία νέα μορφή ανάπτυξης –με 
επενδύσεις και εξαγωγές. Αυτή είναι η πραγματική τελευταία ελπίδα. Δυστυχώς, όσα γίνονται δεν πάνε προς 
αυτήν την κατεύθυνση».  
 
 
Info! Στο πλαίσιο της υποστήριξης των επιχειρήσεων – μελών του για τις αναπτυξιακές προοπτικές και δυνατότητες αξιοποίησης 
που προσφέρει ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν. 3908/2011) και με την ευκαιρία ενεργοποίησης της διαδικασίας υποβολής 
επενδυτικών σχεδίων για τη 2η φάση, ο ΣΕΒ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 18.00 
στα γραφεία του. Στην εκδήλωση θα μετέχουν στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος. 

http://www.sev.org.gr/
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Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΕΒ με εκπροσώπους Διπλωματικών Αποστολών - 
Παρουσίαση της μελέτης McKinsey, 23 Σεπτεμβρίου 2011 

«Οι ευρωπαϊκές αποφάσεις της 21ης Ιουλίου 2011 συνιστούν τη μόνη οικονομικά βιώσιμη, 
κοινωνικά ανεκτή και εθνικά αξιοπρεπή λύση για την Ελλάδα» υπογράμμισε ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒ στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Βερολίνο, 26 Σεπτεμβρίου 2011 

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου για την ΕΓΣΣΕ,                                  
4 Οκτωβρίου 2011 
 

 
 

 
«Ο ΣΕΒ έχει έμπρακτα αποδείξει, όλα αυτά τα χρόνια, την προσήλωσή του στον θεσμό των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων και της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ). Έχει πρωτοστατήσει 
στον αγώνα για να μην καταργηθεί ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα και έχει με στοιχεία τεκμηριώσει 
στην τρόικα την άποψη, ότι το κύριο πρόβλημα της ιδιωτικής οικονομίας δεν είναι το μισθολογικό. Η έμμεση 
επαναφορά του θέματος της Συλλογικής Σύμβασης παραπέμπει σε ένα κακοστημένο θέατρο, μέσω του 
οποίου, οι υπαίτιοι της κρίσης επιχειρούν να φορτώσουν, για άλλη μια φορά, το κόστος των επιλογών και 
χειρισμών τους σε αυτούς, που δεν ευθύνονται για την κρίση –στον ιδιωτικό τομέα και στους εργαζόμενούς 
του, που εξοντώνονται αργά και σταθερά στον βωμό της διατήρησης του πελατειακού κράτους». 

Εκπρόσωποι των πρεσβειών χωρών – μελών της Ε.Ε., όπως επίσης των ΗΠΑ, της Βραζιλίας και της 
Ρωσίας παρακολούθησαν την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων της μεγάλης μελέτης για τις 
αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στη δεκαετία 2011-2021, που με πρωτοβουλία του 
ΣΕΒ και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκπόνησε η διεθνούς φήμης εταιρεία McKinsey. Πρέσβεις, 
οικονομικοί σύμβουλοι και εμπορικοί ακόλουθοι από το διπλωματικό σώμα, παρακάθισαν στην τρίωρη 
παρουσίαση, που έγινε στα γραφεία του ΣΕΒ, από τον διευθυντή του γραφείου της McKinsey στην Αθήνα κ. 
Γιώργο Τσόπελα και τους συνεργάτες του.  
 
«Αν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την παράλυση που έχει 
επιφέρει το πελατειακό κράτος και η συζήτηση περί χρεοκοπίας» 
τόνισε ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος στην παρέμβασή του, «ο 
επιχειρηματικός κόσμος σε συνεργασία με πολλούς 
ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη καθώς και με διεθνείς φορείς, θα 
μπορέσουν να βγάλουν τη χώρα μπροστά». Όπως παρατήρησε, 
όμως, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, η ελληνική κρίση δεν μπορεί και δεν 
πρέπει να αντιμετωπιστεί χωρίς να λαμβάνεται υπόψη και η 
ευρύτερη ευρωπαϊκή κρίση. Το γεγονός ότι το ελληνικό πρόβλημα 
απειλεί να μολύνει ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ είναι απλώς ένα σύμπτωμα της πολιτικής ατολμίας και των 
θεσμικών κενών της Ε.Ε.  Η κριτική, λοιπόν, που ασκείται στην Ελλάδα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της και την 
ευρωπαϊκή εικόνα συνολικά. Η ελληνική κρίση θα ξεπεραστεί όταν θα ξεπεραστεί και η ευρωπαϊκή κρίση» 
κατέληξε ο κ. Δασκαλόπουλος. Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 
Ο κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος στο πλαίσιο της επίσκεψης του στο Βερολίνο με αφορμή τη συνάντηση που 
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) για την Ελλάδα, και στην οποία μίλησε ο 
Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Α. Παπανδρέου μεταξύ άλλων υπογράμμισε την αναγκαιότητα των αποφάσεων  
της 21ης Ιουλίου τονίζοντας ότι εκεί πρέπει να αποβλέπουν όλες οι προσπάθειές και όλες οι θυσίες μας, 
χαρακτηρίζοντας ως ιστορική την ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών και των ταγών του τόπου. «Κάθε άλλο 
σενάριο -σημείωσε- που συζητείται αυτές τις μέρες, όσο θελκτικό κι αν παρουσιάζεται, δεν αποτελεί λύση, αλλά 
καταστροφική προοπτική για τον τόπο και επικίνδυνη δοκιμασία για ολόκληρη την Ευρώπη». 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1972&mid=8&lang=gr
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«Η Ελλάδα αποτέλεσε το πειραματόζωο μίας ανέτοιμης και δομικά απαράσκευης για 
παρόμοιες κρίσεις κοινοτική Ευρώπη» τόνισε στην εισαγωγική του ομιλία προς τους 
γερμανούς δημοσιογράφους ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος,                            
21 Σεπτεμβρίου 2011  

 
 

 
Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
του "Real F.M." με τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Παπαδόπουλο, 23 Σεπτεμβρίου 2011 

 
«Η ενωμένη Ευρώπη πρόσφερε μια υπόσχεση στους πολίτες της για περισσότερη ευημερία και περισσότερα 
κοινωνικά αγαθά. Και τώρα έχει φτάσει στο σημείο όχι μόνο να μην μπορεί να τηρήσει την υπόσχεσή της για 
περισσότερη ευημερία, αλλά και να βάζει σε αμφισβήτηση αυτά που έχουμε ήδη πετύχει ως πολίτες. Τις 
επιπτώσεις αυτού του ελλείμματος τις υφιστάμεθα με επώδυνο τρόπο»… 
 

Ακούστε ή και διαβάστε εδώ τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ 
 

 

 
 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΣΕΒ να ενημερώσει τους θεσμικούς φορείς και 
τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και των ευρωπαϊκών μέσων 
ενημέρωσης, η Διοίκηση του ΣΕΒ υποδέχθηκε ομάδα 35 Γερμανών 
δημοσιογράφων, η οποία βρέθηκε στη χώρα μας με πρωτοβουλία του Γραφείου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκαν τα βασικά 
συμπεράσματα του αναπτυξιακού σχεδίου, που εκπόνησε η εταιρεία McKinsey, με 
ορίζοντα την επόμενη δεκαετία και ακολούθησε ευρεία συζήτηση για τη σημερινή 
κατάσταση στην Ελλάδα.  
 
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος στην εισαγωγική ομιλία του 
προς τους Γερμανούς δημοσιογράφους, μεταξύ άλλων τόνισε ότι, παρά ταύτα, δεν 
πρέπει ούτε να παραγνωρίζεται ούτε να υποβαθμίζεται ότι η Ελλάδα έχει κάνει 
σημαντικά και επώδυνα βήματα μέσα στους τελευταίους 20 μήνες. «Δεν υπάρχει 
άλλο κράτος που να μείωσε το έλλειμμα κατά 7 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες του 
ΑΕΠ εν μέσω ύφεσης που σωρευτικά έφτασε το 10% μέσα σε δύο χρόνια» 

σημείωσε. «Η κρίση που βιώνει εδώ και είκοσι μήνες ο ελληνικός λαός, δοκιμάζει τις κοινωνικές αντοχές και 
την κοινωνική συνοχή. Από τους εταίρους μας και κατ’ εξοχήν από τη Γερμανία, προσδοκούμε σήμερα, η 
εύλογη εμμονή τους στην αποτελεσματική υλοποίηση, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, των αναγκαίων 
διαρθρωτικών αλλαγών να λαμβάνει υπόψη της και τις επώδυνες κοινωνικές επιπτώσεις των αλλαγών αυτών» 
υπογράμμισε ο κ. Δασκαλόπουλος απευθυνόμενος στους γερμανούς δημοσιογράφους. Επιπλέον τόνισε ότι 
«Ευθύνες στην αντιμετώπιση του ελληνικού προβλήματος έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η Ελλάδα αποτέλεσε 
το πειραματόζωο μίας ανέτοιμης και δομικά απαράσκευης για παρόμοιες κρίσεις κοινοτική Ευρώπη. Το 
γεγονός ότι το ελληνικό πρόβλημα απειλεί να μολύνει ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ είναι απλώς ένα σύμπτωμα 
της πολιτικής ατολμίας και των θεσμικών κενών της Ε.Ε. Η κριτική, λοιπόν, που ασκείται στην Ελλάδα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη της και την ευρωπαϊκή εικόνα συνολικά». 

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1975&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1970&mid=8&lang=gr
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«Το στοίχημα για την Ελλάδα δεν έχει χαθεί» τόνισε στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος στη συζήτηση των συνέδρων του Economist                           
“An open discussion with the IMF and the greek business community”, 19 Σεπτεμβρίου 2011 

 

«Αποφεύγοντας τις μεταρρυθμίσεις δεν κοροϊδεύουμε τους 
δανειστές και εταίρους μας.  Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας και 
μεγιστοποιούμε, έτσι, το κόστος της αλλαγής και τις πιθανότητες της 
αποτυχίας μας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό το στοίχημα για την 
Ελλάδα δεν έχει χαθεί. O επιχειρηματικός κόσμος έχει πράγματι τις 
δυνατότητες να δράσει και να συνεισφέρει σημαντικά σ’ αυτή την 
ανάπτυξη». 
 

«Πρόοδο στην ελληνική οικονομία» διακρίνει ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου 
Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) Dr Μάρκους Κέρμπερ στην πρόσφατη συνέντευξή του στη 
Γερμανική Ραδιοφωνία, 13 Σεπτεμβρίου 2011 

 

 

 
Στη συζήτηση των συνέδρων του Economist o Πρόεδρος 
του ΣΕΒ μεταξύ άλλων υπογράμμισε: «Η κρίση έφερε τη 
χώρα μας αντιμέτωπη με την πρόκληση μιας ριζικής 
αλλαγής που ισοδυναμεί με ανάγκη εθνικής επιβίωσης.  
Ζητήθηκε μια τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή σε 
ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες και αυτή αρχικά 
επετεύχθη –με σκληρά μέτρα τα οποία δοκίμασαν τις 
αντοχές της κοινωνίας μας. 

Η μείωση του ελλείμματος κατά 5 μονάδες μέσα σ’ ένα χρόνο είναι ένα μοναδικό επίτευγμα το οποίο, μαζί με 
τις άλλες σημαντικές αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί, συστηματικά υποβαθμίζεται και αποσιωπάται.  Οι ίδιοι 
οι εταίροι μας φαίνεται να παραβλέπουν καμιά φορά πόσο βαρύ είναι το τίμημα αυτής της αναπόφευκτης 
ύφεσης, για μια κοινωνία που ξαφνικά υποχρεώνεται να ζει χωρίς τα δανεικά και τις επιδοτήσεις που το 
ευρωπαϊκό σύστημα της παρείχε αφειδώς μέχρι σήμερα. Η δημοσιονομική προσαρμογή από μόνη της δεν 
φέρνει την αλλαγή.  Η πραγματική αλλαγή θα προέλθει μέσα από τις διαρθρωτικές ανατροπές αυτών των 
στρεβλώσεων και αναχρονισμών που έχουν καθηλώσει την ελληνική οικονομία για δεκαετίες τώρα.  
Χωρίς αυτές τις ανατροπές οι θυσίες των πολιτών θ’ αποδειχθούν μάταιες.  Και η ολιγωρία –γιατί υπήρξε 
συνειδητή ολιγωρία και της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος συνολικά– μπορεί ν’ αποδειχθεί μοιραία 
για το εθνικό μας μέλλον.  

Αυτή η πίστη μου δεν είναι 
μεταφυσική.  Στοιχειοθετείται μέσα 
από την ολοκληρωμένη αναπτυξιακή 
μελέτη μας, που πρόσφατα 
εκπόνησε η διεθνούς κύρους 
εταιρεία συμβούλων McKinsey, με 
πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών». 

 
Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ομιλίας 
 

Ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών αναφέρθηκε στις πρόσφατες εμπειρίες συναδέλφων του 
από την ελληνική οικονομία, οι οποίοι διαπιστώνουν πρόοδο όσον αφορά στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας, 
εκτιμώντας ότι θα πρέπει να αποτραπεί με κάθε τρόπο μια χρεοκοπία της Ελλάδας.  
 

«Είχαμε εντατικές συνομιλίες με τους εταίρους μας στον ΣΕΒ, κάτι που άλλωστε 
κάνουμε συχνά τους τελευταίους 12 μήνες. Είχαμε επίσης συνεργασία με τους 
αρμόδιους Έλληνες υπουργούς, όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και διαπιστώνουμε 
ότι υπάρχει μια πρόοδος, η οποία δεν γίνεται σαφώς αισθητή από τα ΜΜΕ. 
Πρόκειται για μια εκτίναξη σε μια χώρα που θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι τις δύο 
τελευταίες δεκαετίες παρουσίασε υστέρηση σε κάποια αναπτυξιακά πεδία. Και ένας 
δείκτης, ο οποίος για μας είναι πολύ σημαντικός, είναι το γεγονός ότι τους 
τελευταίους 12 μήνες οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 40% και μάλιστα χωρίς 

υποτίμηση του νομίσματος», υπογραμμίζει ο Μάρκους Κέρμπερ.  

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1969&mid=8&lang=gr
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Εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης για την ανάπτυξη της χώρας «Η Ελλάδα 10 χρόνια 
μπροστά», 5 Σεπτεμβρίου 2011, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

 

 

 
Στην ομιλία του στην εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης ο Πρόεδρος 
του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος τόνισε: «Όλοι αναγνωρίζουν 
πια πόσο δύσκολη είναι η συγκυρία, πόσο επισφαλείς οι προοπτικές, 
πόσο σκληρή η προσπάθεια που απαιτείται.  Εδώ και 18 μήνες, η 
Ελλάδα παραμένει μετέωρη, με το ένα πόδι στον γκρεμό.  
Επιβιώνουμε, πλέον, μόνο με δανεικά.  Αλλά και το ίδιο το ευρωπαϊκό 
έδαφος αποδεικνύεται σεισμογενές.  Η κρίση χρέους εξαπλώνεται 
ταχύτατα απειλώντας το ευρώ και δοκιμάζοντας τη συνοχή της 

ευρωζώνης.  Αποκαλύπτεται τώρα, ότι οι ελληνικές 
παθογένειες είναι η βαρύτερη και πιο δύσκολα ιάσιμη 
μορφή της ίδιας ασθένειας που πλήττει πολύ πιο 
ώριμες ευρωπαϊκές κοινωνίες και πολύ πιο 
παραγωγικές οικονομίες.  
 
Μεσοπρόθεσμα, η εγκαθίδρυση μιας πανευρωπαϊκής 
οικονομικής διακυβέρνησης είναι αναγκαία συνθήκη για 
να θωρακιστεί η ευρωζώνη, να κερδηθεί το στοίχημα 

του ευρώ και να ξαναβρεθεί η δυναμική της κοινής ευρωπαϊκής πορείας.  Η πορεία αυτή αναπόφευκτα περνά 
από την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, τον περιορισμό της καταναλωτικής ασωτίας, την έμφαση στην 
πραγματική οικονομία της παραγωγής και του μόχθου, την εξωστρέφεια και την επένδυση, και δεν συνιστά 
επιλογή –είναι μονόδρομος». 
 
Επιπλέον υπογράμμισε: «Αν εμείς δεν μπορέσουμε ή δεν αντέξουμε να συμπορευθούμε με τον σκληρό 
Ευρωπαϊκό πυρήνα, νομοτελειακά θα εξωθηθούμε εκτός ευρώ.  Κι αυτό σημαίνει ότι, από τη μία ημέρα στην 
άλλη, η χώρα μας θα ξανακυλήσει στη δεκαετία του 1950, η ανέχεια θα γίνει καθεστώς, ο λαός μας θα 
καταδικαστεί στο περιθώριο των φτωχών κρατών. 
 
Η επιβίωσή μας μπορεί να διασφαλιστεί μόνο αν η οικονομία μας περάσει σε νέα μακρά φάση ταχύρρυθμης 
ανάπτυξης.  Μόνο τότε θα βγούμε από τον φαύλο κύκλο των ελλειμμάτων και του χρέους. Στο χέρι μας είναι 
να διαψεύσουμε τις εγχώριες και διεθνείς Κασσάνδρες –να βγούμε μπροστά ανατρέποντας τα 
προγνωστικά. 
  
Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναθέσει στον 
διεθνούς κύρους μελετητικό οργανισμό McKinsey να εκπονήσει μία κρίσιμη μελέτη, στόχος της οποίας είναι να 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή διέξοδο στην Ελλάδα που θέλει και μπορεί να βγει μπροστά. Η 
μελέτη αυτή αναδεικνύει τις σημαντικές ευκαιρίες επένδυσης, απασχόλησης και ανάπτυξης, που προσφέρει η 
ελληνική οικονομία, υπογραμμίζοντας ότι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, μπορούμε να προσθέσουμε πάνω 
από €50 δισ. στην ετήσια παραγωγή μας αγαθών και υπηρεσιών και να δημιουργήσουμε πάνω από 
500.000 νέες θέσεις εργασίας.  Θα επιτύχουμε έτσι ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 3% (διπλάσιο 
από αυτό που θεωρείται σήμερα εφικτός). 
 
Η Ελλάδα μπορεί να σωθεί!» 
 

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της ομιλίας 
 

 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1962&mid=8&lang=gr
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«Προτείνουμε σήμερα στις πολιτικές δυνάμεις, στους κοινωνικούς φορείς, στους Έλληνες 
πολίτες ένα εθνικό μετα-μνημόνιο. Ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης για την ανάπτυξη που 
μπορεί να διασφαλίσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας και 50 δισ. πρόσθετο πλούτο μέσα στη 
δεκαετία. Ευχή και ελπίδα μας είναι να αποτελέσει τη βάση μιας ευρείας, εφαρμοσμένης 
πολιτικής και κοινωνικής συναίνεσης για να αναπτυχθεί ξανά ο τόπος -για να μη χάσουμε τη 
θέση μας στο ευρωπαϊκό τρένο». Εξάλλου απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για τις 
πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε τα εξής: «Ας καταλάβουμε 
επιτέλους ότι εκείνο που παίζεται είναι το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Τα υπόλοιπα είναι 
μικροπολιτική και μικρολογία. Η διαπραγμάτευση και συνεννόηση με τους εταίρους μας είναι 
εύκολη –αρκεί να πεισθούμε και να πείσουμε ότι θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε».  

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ στα Η.Μ.Ε, 5/9/2011 

«Παρουσιάσαμε σήμερα στην Τρόικα τη μελέτη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, 
που με πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκπόνησε η διεθνούς 
φήμης εταιρεία McKinsey. Σκοπιμότητα και ευχή μου είναι οι εκπρόσωποι των εταίρων μας 
και δανειστών μας να έφυγαν από τη συνάντηση αυτή, έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη 
πεποίθηση για τις αναμφίβολες αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας μας».  

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ μετά τη συνάντηση εργασίας του ΣΕΒ με το κοινό κλιμάκιο της 
ΕΕ – ΔΝΤ – ΕΚΤ, 31/8/2011 

 

 

 

 

Πάνω από 100 συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη περιλαμβάνει η μελέτη                      
«Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», 5 Σεπτεμβρίου 2011, Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

 

 
 

  
 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την παρουσίαση της μελέτης «Η 
Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά» ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας 
McKinsey & Co  κ. Γιώργος Τσόπελας παρουσίασε τα βασικά 
συμπεράσματα και κατευθύνσεις της μελέτης, η οποία αριθμεί πάνω 
από 500 σελίδες, ενώ περιλαμβάνει πάνω από 100 συγκεκριμένες 
προτάσεις για την ανάπτυξη.  Είναι η πρώτη μελέτη –τόνισε ο κ. 
Τσόπελας 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….  
 

Διαβάστε εδώ τη σύνοψη της μελέτης στα 
αγγλικά 

 

 

Δηλώσεις Προέδρου ΣΕΒ στα Η.Μ.Ε. αναφορικά με τη μελέτη «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά» 

http://www.sev.org.gr/
http://www.mckinsey.com/locations/athens/GreeceExecutiveSummary_new/


   

 
 
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών                                                Email: newsletter@sev.org.gr                                                 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Τηλ. 211 5006 000 - Fax 210 3222 929 

 
Newsletter Νο.26 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 
  

 

Συνάντηση ΣΕΒ με Υφυπoυργό Οικονομίας της Γερμανίας, κ. Stefan Kapferer και 
Γερμανική αντιπροσωπεία, 25 Αυγούστου 2011 

Τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου, στη συνάντηση των 
παραγωγικών φορέων με τον Πρωθυπουργό, κ. Γιώργο Παπανδρέου, 30 Αυγούστου 2011 

 «Αντιμετωπίζουμε μία πολύ σκληρή πραγματικότητα, που δεν 
δικαιολογεί ούτε εφησυχασμό ούτε χαλάρωση.  Δεν αμβλύνεται από 
τη σταθερή διάθεση στήριξης εκ μέρους των εταίρων μας, δεν 
αναιρείται από τις όποιες θετικές πρωτοβουλίες στην ιδιωτική 
οικονομία, δεν ξορκίζεται με ευχολόγια. Η μεγάλη πρόκληση για την 
κυβέρνηση, για το πολιτικό σύστημα, για την ίδια την κοινωνία μας, 
παραμένει η υλοποίηση των θεσμικών αλλαγών που θα 
διαμορφώσουν ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό οικονομικό 
περιβάλλον. Προτεραιότητα είναι ο περιορισμός του όγκου και της 

σπατάλης στο κράτος και η απελευθέρωση της επιχειρηματικότητας.  Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μία 
ανάπτυξη που θα δημιουργήσει εισόδημα και θα δώσει δουλειές».  

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ  

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Οικονομίας της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Stefan Kapferer, τον 
οποίο συνόδευαν ο Διευθύνων  Σύμβουλος του Συνδέσμου Γερμανικών 
Βιομηχανιών (BDI) Dr. Markus Kerber, ο  Διευθυντής της Γερμανικής 
Επενδυτικής Τράπεζας (KfW) Dr. Lutz-Christian Funke, ο Πρόεδρος 
κ. Μιχάλης Μαΐλλης και ο Διευθυντής του Ελληνο-Γερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κ. Μάρτιν Κναπ, καθώς 

και ανώτερα στελέχη του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας και του BDI είχαν στα Γραφεία 
του ΣΕΒ, ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ.   

Στο πλαίσιο της συνάντησης ο κ. Δασκαλόπουλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:  

«Η σημερινή συνάντηση εντάσσεται σ’ ένα πρόγραμμα επαφών που έχει ξεκινήσει ο ΣΕΒ με 
ευρωπαϊκούς και όχι μόνο επιχειρηματικούς φορείς και μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να 
αναδείξει τις αναπτυξιακές ευκαιρίες στην Ελλάδα και να συντονίσει επενδυτικά σχέδια και 
συνεργασίες που θα φέρουν κεφάλαια και θα δώσουν δουλειές στον τόπο. Στο επενδυτικό 
πεδίο, οι επαφές μεταξύ επιχειρηματιών αποδίδουν πιο άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα απ’ ό,τι οι 
συζητήσεις μεταξύ κρατών…» 

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την υπερψήφιση επί της αρχής του 
νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ δήλωσε τα εξής: «Είναι πολύ σημαντικό το 
γεγονός ότι υπήρξε ευρεία πολιτική συναίνεση σ’ ένα θέμα όπως η Ανώτατη Παιδεία, που αφορά αξίες, 
αντίληψη ζωής και την ίδια την ποιότητα του μέλλοντός μας. Ελπίζω ν’ αποδειχθεί και σημαδιακό: να 
αποτελέσει πρόκριμα για την επίτευξη συναίνεσης και σε μια σειρά άλλων κρίσιμων ζητημάτων, όπως το 
Φορολογικό και η Συνταγματική Αναθεώρηση».  

 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1957&mid=8&lang=gr
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Η Ελλάδα Καινοτομεί! Forum με θέμα: «Σύγχρονα Εργαλεία Χρηματοδότησης & Πλαίσιο 
Ανάπτυξης Νέων Καινοτόμων Επιχειρήσεων» που συνδιοργάνωσαν ΣΕΒ και Eurobank 
EFG, στο πλαίσιο της 76ης ΔΕΘ, 12 Σεπτεμβρίου 2011 
 

Συνάντηση εργασίας εκπροσώπων διαφόρων κλάδων της Γερμανικής Βιομηχανίας με 
εκπροσώπους ελληνικών ομόλογων φορέων τους στα γραφεία του ΣΕΒ, 12 Σεπτεμβρίου 2011  
 

 
 

Στη συζήτηση έγινε, καταρχήν, αναφορά στα προβλήματα που θέτει η συγκυρία στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια, αλλά συγχρόνως αναδείχθηκαν οι υπαρκτές αναπτυξιακές και επενδυτικές δυνατότητες 
που προσφέρει η χώρα μας και τέθηκαν οι βάσεις για συγκεκριμένες συνεργασίες στο άμεσο μέλλον. Στο 
πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη ευρύτερη συνάντηση εργασίας, κατά τη διάρκεια της επίσημης 
επίσκεψης των εκπροσώπων της Γερμανικής Κυβέρνησης και της Γερμανικής Βιομηχανίας, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 7 Οκτωβρίου 2011, με επικεφαλής το Γερμανό Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιπ Ρέσλερ. 
 
Τις εργασίες της συνάντησης έκλεισε ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. Από πλευράς ΣΕΒ παρέστησαν ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος και ο 
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Χάρης Κυριαζής, ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός και άλλοι αρμόδιοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες. Επίσης, στις εργασίες της σημερινής συνάντησης συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Άρης 
Συγγρός και ο κ. Χρήστος Αλεξάκης  Διευθύνων Σύμβουλος του αρμόδιου εθνικού φορέα για την υποστήριξη 
των άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα «Invest in Greece».  
 

Στο πρόσφορο περιβάλλον της 76ης ΔΕΘ, που αυτή τη φορά εστιάστηκε 
στην ανάπτυξη και την καινοτομία, ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG διοργάνωσαν 
ενημερωτικό forum, για την παρουσίαση των σύγχρονων χρηματοδοτικών 
εργαλείων, που είναι πλέον διαθέσιμα για την ενίσχυση και στήριξη των 
καινοτόμων επιχειρήσεων. Το forum στο πλαίσιο της ΔΕΘ εντάσσεται στη 
δέσμη πρωτοβουλιών που ανέπτυξαν από κοινού ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG 
με κεντρικό άξονα το διαγωνισμό «Η Ελλάδα Καινοτομεί!», 
 
 

Info! ΣΕΒ και Eurobank EFG απέσπασαν από την Helexpo A.E. το «Ειδικό Βραβείο Διοργανωτή» για την παρουσία τους στην 76η 
ΔΕΘ 2011. Να σημειωθεί ότι το εν λόγω περίπτερο κατασκευάσθηκε  
από την «AMS Διεθνείς Εκθέσεις ΕΠΕ», αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη δημιουργική ιδέα,  
το branding και την ποιότητα κατασκευής. 
 
που αποτέλεσε σημείο συνάντησης για τις δημιουργικές δυνάμεις της επιστημονικής και της επιχειρηματικής 
κοινότητας στη χώρα μας και συνάντησε ευρύτατη αποδοχή, με αποτέλεσμα τη θεσμοθέτησή του ώστε να 
διεξάγεται τακτικά, κάθε δύο χρόνια. Στον χαιρετισμό του για την εκδήλωση ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος σημειώνει: «Ζούμε στην εποχή της καινοτομίας, για την ακρίβεια της τεχνολογικής προόδου 
που προχωρά με γρήγορες και μεγάλες δρασκελιές, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα της ανθρώπινης 
δράσης.  Μέσα στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι ούτε τυχαίο ούτε απρόσμενο ότι η καινοτομία έφτασε και στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα.  Χωρίς αμφιβολία, η χρηματοδότηση της καινοτομίας είναι, ίσως, μία από τις πιο 
δύσκολες αποστολές του τραπεζικού συστήματος. Κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου, θερμοκοιτίδες 
για νέες επιχειρήσεις, εξειδικευμένα επιχειρηματικά κεφάλαια, εξειδικευμένοι επενδυτικοί οργανισμοί, 
συνθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο χρηματοδοτικών εργαλείων, που αναδέχεται το αυξημένο ρίσκο της 
επένδυσης στην καινοτομία και πολύ συχνά αμείβεται πλουσιοπάροχα για τη διορατικότητά του».  
 
 
 
 

http://www.sev.org.gr/
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Δέκα άμεσα μέτρα εφαρμογής για το Φορολογικό Σύστημα προτείνει ο ΣΕΒ,                                  
22 Αυγούστου 2011  

 
 
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Eurobank EFG κ. Νικόλαος Καραμούζης αναφερόμενος 
στη συγκυρία στην Ελληνική οικονομία τόνισε: «Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να συνεχίσει να είναι ενεργά 
παρούσα στην Ευρωζώνη.  Είναι φανερό όμως, ότι η μέχρι σήμερα πορεία μας δεν πείθει τις διεθνείς αγορές 
και τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Η απειλή για τη χώρα μας είναι μεγάλη, είναι υπαρκτή και δεν πρέπει να 
την υποτιμούμε. Οφείλουμε να επανεξετάσουμε αμέσως πτυχές της πολιτικής μας, της πορείας μας, της 
προσέγγισης και της στρατηγικής, που ακολουθούμε για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουμε.  Χρειάζεται να τολμήσουμε τις μεγάλες αλλαγές, τις δύσκολες αποφάσεις, να στοιχηθούμε 
όλοι, και σαν άτομα, και σαν συλλογικότητες, στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου με στόχο τη διάσωση της 
χώρας. Εμείς έχουμε υποχρέωση να ανατάξουμε την οικονομία μας, να αλλάξουμε δομές, θεσμούς, 
λειτουργίες, νοοτροπίες, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας νέας αναπτυξιακής πορείας» . 

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
Ο ΣΕΒ συμμετείχε στις διαδοχικές συναντήσεις (1η και 22 Αυγούστου) στο 
Υπουργείο Οικονομικών με τους παραγωγικούς φορείς για το φορολογικό 
σύστημα, δια του Αντιπρόεδρου του κ. Χάρη Κυριαζή. Στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης ο ΣΕΒ κατέθεσε ένα πακέτο 10 άμεσων μέτρων εφαρμογής για το 
Φορολογικό Σύστημα, με σκοπό να αρθούν κάποια από τα σοβαρά εμπόδια τα 
οποία θέτει στην επιχειρηματικότητα και στις πιθανότητες επανεκκίνησης της 
οικονομίας μέσα από τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Κατάργηση των έκτακτων 

εισφορών, μείωση των έμμεσων φόρων στην ενέργεια για τις επιχειρήσεις, ένταση των ελέγχων για τη 
φοροδιαφυγή, αλλά και άρση των ποινικών διατάξεων που εισήχθησαν πρόσφατα, είναι ορισμένα από τα 
μέτρα, που μεταξύ άλλων προτείνει ο ΣΕΒ στο πλαίσιο του διαλόγου για το φορολογικό σύστημα. Ο ΣΕΒ 
εκτιμά ότι ο σχεδιασμός και η μετάβαση σε ένα Νέο φορολογικό σύστημα απαιτούν ικανό χρόνο προετοιμασίας 
για την τελειοποίηση των ηλεκτρονικών υποδομών, την προετοιμασία του προσωπικού και παράλληλα την 
προειδοποίηση των φορολογουμένων για να σχεδιάσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και τις 
επενδύσεις τους ανάλογα.  
 
Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒ περιλαμβάνουν τα εξής: 
 

• Συστηματικότερη και πιο «επαγγελματική» προσπάθεια 
καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που θα  καθοδηγηθεί από 
τεχνοκρατική ομάδα με κυρίαρχο πυλώνα την πληροφορική και τα 
συστήματα    ελεγκτικών διασταυρώσεων. 

• Ενεργοποίηση του ELENXIS. 
• Εφαρμογή του φορολογικού πιστοποιητικού που θα δίδεται από 

τους νόμιμους ελεγκτές. 
• Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, υιοθέτηση των 

προτάσεων της σχετικής μελέτης. 
• Κατάργηση των έκτακτων εισφορών. 
• Κατάργηση της παρακράτησης φόρου μερισμάτων στην περίπτωση 

που τα μερίσματα καταβάλλονται σε ημεδαπή μητρική ανώνυμη 
εταιρεία. 

• Εισαγωγή ρυθμίσεων για φορολόγηση κερδών σε επίπεδο ομίλου εταιρειών (group taxation), με  
       συμψηφισμό των ζημιών των θυγατρικών εκείνων που παρουσιάζουν ζημιές. 

http://www.sev.org.gr/
http://kainotomeis.gr/html/xrimatodotiseis-deltio-tipou.html
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Συνάντηση εργασίας του Προεδρείου του ΣΕΒ με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ,                    
13 Σεπτεμβρίου 2011 
 

 
 
 
• Αυτοματοποίηση της επιστροφής ΦΠΑ ή άλλων φόρων που έχουν προκαταβληθεί. Αντί 

επιστροφής θα μπορούσε να γίνεται συμψηφισμός με άλλους φόρους της, καθώς 
επίσης και εκχώρηση σε τρίτο πρόσωπο, οφειλέτη του Δημοσίου για άμεση εξόφληση 
φόρων, που αυτός οφείλει. 

• Εκλογίκευση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην Ενέργεια που καταναλώνει η 
βιομηχανία (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, πετρελαιοειδή). 

• Κατάργηση του ΦΑΠ στα ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγική λειτουργία 
της επιχείρησης. 

• Να εξεταστεί κατά πόσον η αύξηση του ΕΦΚ σε ποτά και καπνό έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα ή 
έφερε τα αντίθετα (μείωση φορολογικών εσόδων). 

• Μείωση της παρακράτησης στις εργοληπτικές επιχειρήσεις σε 1% από 3%. 
• Κατάργηση των φόρων μεταβίβασης μετοχών, συγκέντρωσης κεφαλαίων 1%, του τέλους χαρτοσήμου 

1,2%. 
• Άρση των αντικινήτρων για διανομή κερδών στους εργαζομένους.  
 
 

 
Με βούληση για εποικοδομητική συνεισφορά στην προώθηση των κρίσιμων 
θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης, που αφορούν στον αναπτυξιακό ορίζοντα της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας, προσήλθε το Προεδρείο του  ΣΕΒ 
σε συνάντηση εργασίας με την Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ. Ο Πρόεδρος                     
κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος συνοδευόμενος από τους Αντιπροέδρους                         
κ.κ. Ευθύμιο Βιδάλη, Αναστάσιο Καλλιτσάντση και Χάρη Κυριαζή καθώς και 
αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του ΣΕΒ, ανέδειξε μία σειρά ζητημάτων άμεσης 

προτεραιότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις που αφορούν σε τομείς ευθύνης του Υπουργείου. 
 
Ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο ΣΕΒ για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσφέρθηκε να συνδράμει μέσα από το έργο των εξειδικευμένων ομάδων του και 
συναντήσεων εργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη: 
 
 στην εκπόνηση διαφανών και στιβαρών προδιαγραφών για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ), 
 στην επικαιροποίηση της κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων ως προς την τεκμαιρόμενη όχληση με 

γνώμονα την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον χώρο των καθαρών τεχνολογιών αλλά και στην ανάδειξη 
νέων δραστηριοτήτων, 

 στην αποτελεσματική αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων χωροταξικής φύσεως, με γνώμονα την αναπτυξιακή 
τους συνιστώσα, 

 στην προσπάθεια εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων. 
 
Σε ότι αφορά την ενεργειακή πολιτική ο ΣΕΒ προέταξε την ανάγκη άμεσης απόσυρσης των αλλεπάλληλων 
φορολογικών επιβαρύνσεων, οι οποίες έχουν επιβληθεί στα βιομηχανικά ενεργειακά τιμολόγια και πλήττουν 
ευθέως την ανταγωνιστική λειτουργία των επιχειρήσεων διακυβεύοντας αυτή την ίδια την επιβίωσή τους. 
 

Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση  
 

 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1968&mid=8&lang=gr


   

 
 
ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών                                                Email: newsletter@sev.org.gr                                                 
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα                                                                                Website: www.sev.org.gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Τηλ. 211 5006 000 - Fax 210 3222 929 

 
Newsletter Νο.26 

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2011 
  

 

Προσεχείς Εκδηλώσεις 

 

Επιχειρηματική αποστολή του ΣΕΒ στο Μαρόκο, 8 Σεπτεμβρίου 2011 
 

 
 

Οι αγορές της Νοτίου Μεσογείου χώρος ζωτικής σημασίας 
για την ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια. 

 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου, η διήμερη 
επιχειρηματική αποστολή, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ στο Μαρόκο 
(Καζαμπλάνκα) στο πλαίσιο των δράσεων του Συνδέσμου για ενίσχυση της 
εξωστρέφειας και επέκταση της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας σε 
ενδιαφέρουσες αγορές. Στην αποστολή μετείχαν 20 εταιρίες από τους 
κλάδους των κατασκευών, τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ενέργειας, 
φαρμακευτικών προϊόντων, πλαστικών, χημικών, αλουμινίου  και χρωμάτων,  

ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών εκπροσωπήθηκε από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Γενικό Γραμματέα 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Στο Επιχειρηματικό Φόρουμ, που 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο της αποστολής, οι ελληνικές εταιρίες είχαν σειρά επαφών με μαροκινές 
επιχειρήσεις, όπου και ενημερώθηκαν για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, που παρουσιάζει η χώρα καθώς και 
για τη δυνατότητα συμμετοχής τους στα έργα υποδομών που πραγματοποιούνται.  
 
Σε δήλωσή του, ο Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής Διεθνών Δράσεων του ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας τόνισε ότι 
«το ανεξερεύνητο έως τώρα Μαρόκο μπορεί να αποδειχθεί ένας ακόμα ενδιαφέρον προορισμός και διέξοδος 
για την ελληνική εξωστρέφεια, τόσο για την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, όσο και 
μέσω αυτής σε άλλες της Νότιας Μεσογείου. Οι αγορές της Νοτίου Μεσογείου αποτελούν χώρο ζωτικής 
σημασίας για την ελληνική επιχειρηματική εξωστρέφεια, ενώ οι ανακατατάξεις, που σημειώνονται σε χώρες του 
αραβικού τόξου επιβάλλουν την έγκαιρη παρουσία ελληνικών εταιριών για την αξιοποίηση των νέων 
δεδομένων και ευκαιριών. Στην κατεύθυνση αυτή», όπως σημείωσε ο κ. Λαβίδας, «θα συμβάλλει ουσιαστικά 
και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Μαρόκου, που ιδρύουμε σήμερα με τον ομόλογο Μαροκινό 
Φορέα».  

 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
 

 

 

 
Ελληνο-Αυστριακό Επιχειρηματικό Φόρουμ διοργανώνει ο ΣΕΒ σε συνεργασία με τον      
Σύνδεσμο Αυστριακών Βιομηχανιών, 17/10/2011, Βιέννη 

 
To 16th International ITA Workshop με τίτλο «Flexible E-Work Formats and Social  
Inclusion» διοργανώνουν το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και ο Διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός  

          International Telework Academy (ITA), 24-25/11/2011, Νέα Μάκρη Αττικής 
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