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Παρέμβαση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στη συνάντηση που 
οργάνωσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, 29 Μαρτίου 2012 

SAVE THE DATE! 
Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, 

στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
 

 

   
«ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ,,  ΗΗ  ΚΚΟΟΡΡΥΥΦΦΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΑΑΘΘΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗΣΣ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ  ΔΔΙΙΕΕΡΡΧΧΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΗΗ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗ»»  

ΤΤΟΟ  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΟΟ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΩΩΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΜΜΒΒΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΕΕΔΔΡΡΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΕΕΒΒ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Για να διασφαλιστεί έξοδος μας από την κρίση, η οικονομική και 
τεχνική βοήθεια που μας παρέχει η Ευρώπη πρέπει να συνοδευτεί με 
την αποκατάσταση της εικόνας της χώρας μας στο διεθνές 
περιβάλλον. Και αυτό απαιτεί όχι μόνο τη δική μας συνέπεια στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει αλλά και την 
αναγνώριση από τους εταίρους μας των επιτευγμάτων μας στο 
δύσκολο δρόμο που διανύουμε καθώς και των πολλών και μεγάλων 
πλεονεκτημάτων που διαθέτει η χώρα μας». Αυτό ήταν το βασικό 
μήνυμα της παρέμβασης του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη 
Δασκαλόπουλου στη συνάντηση με θέμα: «Μπορεί η Ελλάδα να 

βγει από την κρίση της;». που οργάνωσε το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics, 
την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012, στο Λονδίνο. «Ας σταματήσουν όλοι να μιλάνε για τα προβλήματα της Ελλάδας 
και ας αρχίσουν να μιλάνε για τα πολλά και δύσκολα που έχει πετύχει, για τα πολλά και αξιοσημείωτα που 
μπορεί να προσφέρει» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στο πολυπληθές ακροατήριο ελλήνων και ξένων που είχε 
κατακλύσει το κύριο θέατρο του αγγλικού πανεπιστημίου.  

Η ελληνική κρίση είναι η κορυφή της βαθύτερης κρίσης που διέρχεται η Ευρώπη, τόνισε ο κ. Δασκαλόπουλος. 
Η έξοδος της Ελλάδος από την κρίση της θα διευκολυνθεί από την έξοδο της Ευρώπης από τη δική της κρίση. 
Και αυτό θα συμβεί όταν η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αξιοπιστίας του ευρώ ως ένα ενιαίο 
ευρωπαϊκό νόμισμα και θα ισχυροποιήσει τους θεσμούς που απαιτούνται για τη στήριξη του. Ταυτόχρονα, 
συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, η ηγεσία της Ευρώπης πρέπει να σταματήσει να μιλά μόνο στις αγορές και να 
αποκαταστήσει το διάλογο με τους πολίτες της -οι οποίοι βλέπουν το ευρωπαϊκό 
όραμα της ανάπτυξης με κοινωνική ασφάλεια και δικαιοσύνη να κλονίζεται. Η 
έξοδος της Ελλάδας από την κρίση, κατέληξε ο κ. Δασκαλόπουλος, συμφέρει την 
ίδια την Ευρώπη, διότι θα αποτελεί απτή απόδειξη της ευρωπαϊκής συνοχής και 
αλληλεγγύης – πράγμα που σήμερα αμφισβητείται έντονα και συνεχώς. Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 

http://www.sev.org.gr/
http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2012/03/28/one-dimensional-austerity-greece/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2070&mid=8&lang=gr
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 Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο διεθνές πρακτορείο 
ειδήσεων Bloomberg, 27 Μαρτίου 2012, Λονδίνο 
 

Σημεία παρέμβασης του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο πλαίσιο 
συνάντησης με Ευρωπαίους δημοσιογράφους, 14 Μαρτίου 2012, γραφεία ΣΕΒ 
 

 
Οι εκλογές θα είναι το τελικό βήμα για να μπούμε σε μια σταθερή πορεία 
εφαρμογής του προγράμματος μεταρρυθμίσεων που πρέπει να υλοποιήσουμε, 
επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος σε 
συνέντευξή του προς το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων BLOOMBERG. Στην ίδια 
συνέντευξη τονίζει ότι με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα «στην ουσία 
κατέστρεψαν τον ιδιωτικό τομέα». 
 
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε ότι η Ελλάδα έγινε πειραματόζωο και βαφτίστηκε 
«ειδική περίπτωση», ενώ στο μεταξύ τα ίδια προβλήματα ανησυχούν τις 
αγορές και τους Ευρωπαίους πολίτες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. «Αυτό 
που πρέπει να κάνει, λοιπόν, η Ευρώπη, όχι για την Ελλάδα αλλά για τον εαυτό 
της, είναι να αντιμετωπίσει το κοινό πρόβλημα. Οι αγορές δείχνουν με τη στάση 
τους ότι δεν είναι μόνο Ελληνικό το πρόβλημα», τόνισε ο κ. Δασκαλόπουλος. 
Επανέλαβε εξάλλου τη θέση του κατά της σύστασης κυβέρνησης τεχνοκρατών 
κατά το πρότυπο της Ιταλίας, πρόσθεσε ωστόσο ότι «ανάλογα με τα 
αποτελέσματα των εκλογών, ίσως προκύψει θέμα βοήθειας από τεχνοκράτες, 
ίσως είναι θετική ιδέα».  
 

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ τόνισε τέλος ότι «Προφανώς ήταν αναγκαίο να επιβληθούν αυστηρά μέτρα στην Ελλάδα, 
κατ’ αρχήν, όπως ήταν επίσης απαραίτητο να αλλάξουμε τις Συνθήκες στην Ευρώπη, έτσι ώστε να υπάρχει 
μεγαλύτερη πειθαρχία. Τώρα όμως που έγιναν όλα αυτά, τώρα που τιμωρήσαμε τους ιδιώτες επενδυτές, τώρα 
που στην ουσία καταστρέψαμε τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, τώρα ήρθε η στιγμή να προχωρήσουμε, προς 
ένα ευρύτερο όραμα, προς μια νέα υπόσχεση προς τους πολίτες», κατέληξε. 

 
Δείτε εδώ το σχετικό video 
Διαβάστε εδώ τo απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνέντευξης του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου  

           στην τηλεόραση του διεθνούς δικτύου BLOOMBERG και στη δημοσιογράφο Maryam Nemazee, 27/3/2012 
 

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Αθήνα να οργανώσει νέα ενημερωτική επίσκεψη εκπροσώπων 
ευρωπαϊκών Μέσων στη χώρα μας, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος υποδέχθηκε ομάδα δημοσιογράφων από τη Γαλλία, 
την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Μάλτα. Στη διάρκεια της συνάντησης 
παρουσιάστηκαν τα βασικά συμπεράσματα του αναπτυξιακού σχεδίου 
που εκπόνησε η εταιρεία McKinsey, με ορίζοντα την επόμενη δεκαετία. 
Στη συνέχεια ακολούθησε ευρεία συζήτηση για τη σημερινή κατάσταση 

στην Ελλάδα. Στην εισαγωγική ομιλία του προς τους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης 
Δασκαλόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων: «Με βάση την ευρεία πολιτική συναίνεση που επετεύχθη τον Νοέμβριο 
του 2011, η Ελλάδα μπορεί τώρα να προχωρήσει στον δρόμο του εκσυγχρονισμού της και να διατηρήσει τη 
θέση της στην Ευρώπη, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος, 
προσφωνώντας την ομάδα 40 Ευρωπαίων δημοσιογράφων που επισκέπτονται τη χώρα μας. Αυτή η νέα 
πολιτική και κοινωνική συμφωνία, εν πολλοίς πρωτόγνωρη για την Ελλάδα, επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι 
θα καταφέρουμε να απαλλαγούμε από τις αναχρονιστικές αντιλήψεις και πρακτικές, καθώς και από τους 
ξεπερασμένους θεσμούς που ταλαιπωρούν την κοινωνία για δεκαετίες».Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2069&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2069&mid=8&lang=gr
http://www.bloomberg.com/video/89048143/
http://www.bloomberg.com/video/89048143/
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/DDA_BLOOMBERGTV_2732012.pdf
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2060&mid=8&lang=gr
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 Παρέμβαση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Χάρη Κυριαζή στην εκδήλωση 
«Ελληνικές Επιχειρήσεις: Προσαρμογές-Αναδιαρθρώσεις-Προοπτικές για την έξοδο         
από την κρίση», 16 Μαρτίου 2012   

 

Νέος διαδικτυακός τόπος από τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας: www.sevstegi.org.gr  

«Η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας είναι ορατή εφόσον στηριχτεί 
σε πολιτικές που συμβάλουν στην αναπτυξιακή δυναμική του ιδιωτικού 
τομέα και στο πλαίσιο αυτό οι σύγχρονες οργανωμένες επιχειρήσεις είναι 
αυτές που θέλουν και μπορούν να σηκώσουν στους ώμους τους το 
σήμερα αλλά και το αύριο στη χώρα μας». Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα 
που ανέδειξε στην παρέμβαση του, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, στο πλαίσιο της συνάντησης εργασίας που 
οργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας 
σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, στην πόλη του Βόλου με θέμα: «Ελληνικές 
Επιχειρήσεις: Προσαρμογές-Αναδιαρθρώσεις-Προοπτικές για την έξοδο 

από την κρίση». Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της πανελλαδικής έρευνας, που 
πραγματοποίησαν το ΙΟΒΕ και το ΕΜΠ, με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, με σκοπό την αποτύπωση της σημερινής 
κατάστασης και των προοπτικών των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα στο περιβάλλον της σημερινής κρίσης. 
Ειδική αναφορά έγινε στις επιδόσεις, που επέδειξαν οι επιχειρήσεις της περιοχής Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας. 

Οριοθετώντας τους βασικούς άξονες μιας σύγχρονης αναπτυξιακής πολιτικής που απαντά με σαφήνεια στην 
επιτακτική ανάγκη εξόδου από την κρίση, ο κ. Κυριαζής σημείωσε την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος φιλικού στην 
επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Είναι τα οριζόντια εκείνα θέματα στα οποία πρέπει η χώρα μας 
να αποκτήσει ολοκληρωμένες εθνικές πολιτικές που να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
με τρόπους πρακτικούς και αποτελεσματικούς –τόνισε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και πρόσθεσε ότι 
τέτοιες πολιτικές πρέπει να σχεδιαστούν με σοβαρότητα και να εφαρμοστούν στη πράξη με ειλικρίνεια και 
επιμονή. Τέτοιες πολιτικές, δυστυχώς, σήμερα δεν υπάρχουν». Στην ομιλία του o κ. Κυριαζής έδωσε μια 
αισιόδοξη προοπτική σημειώνοντας ότι σε πείσμα των κυρίαρχων αντιλήψεων η Ελλάδα σήμερα μπορεί και να 
παράγει και να σταθεί στο διεθνές περιβάλλον. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά το αποδεικνύουν «οι σύγχρονες 
μεγάλες επιχειρήσεις που εκπροσωπεί ο ΣΕΒ αλλά και οι μικρές επιχειρήσεις – υποδείγματα που πετυχαίνουν, 
με στρατηγικό προσανατολισμό στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια». Με τις ζωντανές δυνάμεις της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας η αναπτυξιακή αντεπίθεση της ελληνικής οικονομίας –κατέληξε ο κ. Κυριαζής- 
γίνεται περισσότερο ορατή και ευθύνη όλων μας είναι να σταθούμε δίπλα σ΄ αυτές τις δυνάμεις και να τις 
στηρίξουμε έμπρακτα». Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της παρέμβασης. 

 

Η Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας αναπτύσσει δράσεις για την 
υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ στη διαμόρφωση καινοτόμων 
πολιτικών, που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν 
την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό «ανέβηκε» πρόσφατα ο νέος 
διαδικτυακός τόπος www.sevstegi.org.gr, που φιλοδοξεί να αποτελέσει 
ένα επιπλέον εργαλείο ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τις 
Δράσεις της Στέγης της Ελληνικής Βιομηχανίας.  
 

Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sevstegi.org.gr/
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/XK1632012.pdf
http://www.sevstegi.org.gr/node/2
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 Παρέμβαση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου με τίτλο «Η ατελέσφορη 
εσωτερική υποτίμηση» στο ένθετο «FORUM» της εφημερίδας «Το Έθνος», 7 Απριλίου 2012 
 

Σε άρθρο του, που φιλοξενήθηκε στο αφιέρωμα με τίτλο: «Οι μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί η 
Ελλάδα να γίνει Βουλγαρία;» στο ένθετο «FORUM» της εφημερίδας «Τo ΄Εθνος», ο Πρόεδρος του ΣΕΒ 
σημειώνει: 

«Η επίμονη εφαρμογή της πολιτικής της εσωτερικής ή της εξωτερικής υποτίμησης –κάθε 
οικονομικής πολιτικής– έχει όρια που όταν ξεπεραστούν οδηγούν σε αποτελέσματα αντίθετα 
από τα επιδιωκόμενα. Ταυτόχρονα, ενέχει τεράστιο κοινωνικό κόστος. Η εμμονή των 
δανειστών μας στην εσωτερική υποτίμηση δικαιολογείται σ’ ένα βαθμό ως αντίβαρο στη δική 
μας αβελτηρία για την υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών. Γιατί αν είχαν προχωρήσει 
ιδιαίτερα εκείνες οι μεταρρυθμίσεις που μειώνουν την ασύδοτη κρατική σπατάλη και 
ρεμούλα, η τρόικα θα ασκούσε ήπια πίεση στη μείωση των αμοιβών. Παράλληλα, όμως, η 
σχεδόν τυφλή προσήλωση στην εσωτερική υποτίμηση αποτελεί πάγια στρατηγική του ΔΝΤ, 
που –στη συγκεκριμένη περίπτωση– ενισχύεται από την άκαμπτη Γερμανική οικονομική 
ορθοδοξία. 
 

Στα τελευταία 30 χρόνια η άνοδος του μοναδιαίου εργατικού κόστους στην Ελλάδα ξεπέρασε κατά πολύ την 
αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και τις αντίστοιχες αυξήσεις στην Ε.Ε. και οδήγησε έτσι στην απώλεια 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτό η τρόικα πιέζει για περαιτέρω μειώσεις, ιδιαίτερα στον κατώτατο μισθό. 
Υποβαθμίζουν το γεγονός ότι στην Ελλάδα η ανταγωνιστικότητα επηρεάζεται πρωταρχικά από την ατέλειωτη 
και διεφθαρμένη γραφειοκρατία, τον αθέμιτο κρατικό ανταγωνισμό, το εχθρικό για την επιχειρηματικότητα 
περιβάλλον, την τεράστια καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, την πολυνομία, την υψηλή φορολογία 
κ.ο.κ. Ήδη από το 2010 ο ΣΕΒ είχε επισημάνει δημόσια, καθώς και με επιστολή στην Επιτροπή της Ε.Ε., ότι οι 
προτεραιότητες της τρόικας ήταν λαθεμένες: όφειλε να είχε επιδιωχθεί μία πιο ήπια δημοσιονομική 
προσαρμογή και να είχε δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις διαρθρωτικές αλλαγές που θα αντιμετώπιζαν 
αυτά τα προβλήματα. Με αυτήν την αντιστροφή των προτεραιοτήτων και το κοινωνικό κόστος θα ήταν πολύ 
μικρότερο και θα είχαν έγκαιρα τεθεί βάσεις για ανάπτυξη. 
 
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έχει νόημα όταν δεν αποτελεί αυτόνομο στόχο, αλλά συνδυάζεται με 
πολιτικές που επηρεάζουν τη δομή της παραγωγής. Στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι σχεδόν αδύνατον για 
τις αναπτυγμένες δυτικές οικονομίες να γίνουν ανταγωνιστικές με μείωση του εργατικού κόστους …αλά 
Βουλγαρία! Η διεθνής ανταγωνιστικότητα στηρίζεται στην παραγωγή, με βάση το συγκριτικό πλεονέκτημα της 
κάθε οικονομίας, αγαθών και υπηρεσιών που να ζητούνται διεθνώς. Γι’ αυτό είναι επιτακτικό να εφαρμοστούν 
άμεσα στην Ελλάδα πολιτικές απελευθέρωσης των αγορών και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε 
να αναλάβουν οι επιχειρήσεις και οι δημιουργικοί πολίτες τις πρωτοβουλίες και τις επενδύσεις που θα φέρουν 
ανάπτυξη και δουλειές. Διαφορετικά, η προσπάθεια και το κόστος που καταβάλλονται από τον λαό μας θα 
αποδειχθούν μάταια. 
 
Αδήριτη είναι, όμως, η ανάγκη να επιτευχθεί μείωση του μέσου κόστους εργασίας. Όχι με οριζόντιες 
περικοπές, ούτε με μειώσεις στους κατώτατους μισθούς, αλλά με τον εξορθολογισμό των συνθηκών που 
επικρατούν στην αγορά εργασίας, μέσα από τη συνεννόηση εργοδοτών και εργαζομένων στις επιχειρήσεις και 
στους κλάδους. Εκτός από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ισχύουν πολλές δεκάδες κλαδικών 
και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων, με πολύ υψηλούς κατώτατους μισθούς (από 10 ως 95% υψηλότερους 
από τη Γενική Συλλογική), δεκάδες επιδόματα, ωριμάνσεις και προνόμια που δόθηκαν τις καλές εποχές, πολλά 
από τα οποία δεν δικαιολογούνται στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας. Μαζί με την πανσπερμία νόμων, 
υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων και διοικητικών παρεμβάσεων, θεσμοθετούν εξαιρετικά ανελαστικές 
εργασιακές σχέσεις –τη στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή πρακτική έχει ξεκάθαρα αποδείξει ότι η ελαστικότητα, σε 
συνδυασμό με τις κατάλληλες διασφαλίσεις κοινωνικού χαρακτήρα (flexicurity), προστατεύει τους 
εργαζόμενους και την απασχόληση. Στη σημερινή Ελλάδα, όμως, η υπεράσπιση των κεκτημένων των ολίγων 
σημαίνει απώλεια στο δικαίωμα εργασίας των πολλών. 
 

http://www.sev.org.gr/
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Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Μάρτιος 2012 

 

Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ με επίσημο προσκεκλημένο τον Υφυπουργό Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Παντελή Τζωρτζάκη, 12 Μαρτίου 2012 

 
Η έμφαση στην εσωτερική υποτίμηση αποδεικνύεται ατελέσφορη. Η λιτότητα που τη συνοδεύει οδηγεί σε 
κοινωνική αντίδραση που ακυρώνει την προσπάθεια για οικονομικό εξορθολογισμό. Η Ευρώπη ζει σήμερα την 
υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής και την προδοσία του ευρωπαϊκού οράματος για ανάπτυξη με κοινωνική 
ασφάλεια. Η Ελλάδα εμφανίζεται ως ο προπομπός μίας βαθύτερης παν-ευρωπαϊκής κρίσης που, όπως 
δείχνουν οι πρόσφατες εξελίξεις στην Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, δεν ξεπερνιέται με τη μονομερή 
λιτότητα. Οι ταγοί της Ευρώπης οφείλουν να συνειδητοποιήσουν τόσο τα όρια της πολιτικής που ακολουθείται 
όσο και τα εγγενή προβλήματα του ευρώ –και ανάλογα να πράξουν. Διαφορετικά, η ευρωπαϊκή πορεία θα 
κινδυνεύει να ακυρωθεί». 

Εφικτή και καθοριστική για την οικονομία η ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα παρά την κρίση  
Με στόχο την οικοδόμηση μιας αναπτυξιακής προσπάθειας, η οποία με σύγχρονα 
εργαλεία απαντά στην επιτακτική ανάγκη εξόδου από την κρίση, ο ΣΕΒ ανέλαβε 
σειρά πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων προτάσεων και 
πολιτικών σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα το «Σχέδιο Ανάπτυξης Επιχειρήσεων στον Τομέα της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας», το οποίο αξιολογεί σε βάθος τις δυνατότητες και τις 
προϋποθέσεις ανάπτυξης ενός κρίσιμου, για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, 
κλάδου.  
Σχολιάζοντας τα βασικά σημεία που ανέδειξε το σχέδιο του ΣΕΒ για τον τομέα της 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ       κ. 
Χάρης Κυριαζής, σημείωσε τα εξής:  

«Η οικονομική κρίση αγγίζει καταλυτικά όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Για να αναστραφεί η 
διαρκώς επιδεινούμενη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτούνται ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις με ελληνική ταυτότητα. Απαιτούνται συνεκτικές πολιτικές που ενισχύουν την σταθεροποίηση, 
ανάκαμψη και ανάπτυξη των κρίσιμων κλάδων της ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπως είναι η Εφοδιαστική 
Αλυσίδα. Το σχέδιο που εκπόνησε ο ΣΕΒ από κοινού με τις επιχειρήσεις του κλάδου καταλήγει σε ένα σαφές 
συμπέρασμα: Παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση είναι εφικτή και καθοριστική για την οικονομία η 
ανάκαμψη και ανάπτυξη των επιχειρήσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και απολύτως αναγκαία 
για να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχείρησης». Σημειώνεται ότι το Σχέδιο του ΣΕΒ 
εκπονήθηκε με την υποστήριξη της εταιρείας «Kantor Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» καθώς και της 
«Ελληνικής Εταιρείας Logistics» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
 
Διαβάστε εδώ τη σύνοψη του Στρατηγικού Σχεδίου  
 

Με την παρουσία του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Παντελή Τζωρτζάκη πραγματοποιήθηκε 
η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου, 
στα γραφεία του. Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος εκ 
μέρους της Διοίκησης, καλωσόρισε τον Υφυπουργό σημειώνοντας 
χαρακτηριστικά «Έχουμε ενδιαφέρον αλλά και υποχρέωση να 
παρακολουθούμε από κοντά τις προσπάθειες που γίνονται για Διοικητική 
Μεταρρύθμιση. Ακόμα περισσότερο τώρα, που με το Μνημόνιο και την 
πίεση των εταίρων, η πολιτική μας αναγκάστηκε να αποδεχτεί την ανάγκη  

http://www.sev.org.gr/
http://www.sevstegi.org.gr/sites/default/files/logistics_summary_vs_30_3.pdf
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Τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στη συνάντηση με τους 
εκπροσώπους των ΜΜΕ, 20 Μαρτίου 2012 

Δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου για τη 'βιομηχανία' 
τροπολογιών στη Βουλή ενόψει εκλογών, 4 Απριλίου 2012 

Ανακοίνωση ΣΕΒ σχετικά με την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 4 Απριλίου 2012 

 
αλλαγής. Τώρα είναι η εποχή που γίνονται και θα γίνουν οι τομές. Τώρα είναι η εποχή που μπορούμε να 
ελπίζουμε στην αναδιάρθρωση. Μέσα σ’ αυτή την προσπάθεια, έναν σημαντικό ρόλο παίζει ο κ. Παντελής 
Τζωρτζάκης και λέω σημαντικό όχι μόνο επειδή είναι ο αρμόδιος Υφυπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά γιατί ακούγεται εντόνως 
από πολλές πλευρές ότι ο ίδιος είναι ιδιαίτερα ενεργός και αποτελεσματικός, με έντονη παρουσία στο ευρύτερο 
σχέδιο της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τον καλέσαμε λοιπόν να μας μιλήσει για τον δικό του τομέα αλλά και 
ευρύτερα για τις προκλήσεις της διοικητικής μεταρρύθμισης στην Ελλάδα, ένα έργο που μοιάζει Συσσίφειο και 
προφανώς αποφευκτέο για τους περισσότερους από εμάς. Ο κ. Τζωρτζάκης έχει όμως το θάρρος να το 
αναλάβει». 
 

«Είναι ντροπή για το κοινοβουλευτικό μας σύστημα, στίγμα για τον πολιτικό κόσμο και πρόκληση για τη 
δοκιμαζόμενη κοινωνία, η βιομηχανία τροπολογιών που ανθεί τούτες τις μέρες στη Βουλή ενόψει εκλογών. 
Μικροομάδες συμφερόντων με συνενόχους αμετανόητους βουλευτές επιχειρούν ρεσάλτο στον ισχνό κρατικό 
προϋπολογισμό για ν’ αποσπάσουν ό,τι μπορούν από τα κατάλοιπά του –την ώρα που οι άνεργοι αυξάνονται, 
μισθοί και συντάξεις μειώνονται, η καθημερινότητα των πολιτών συνεχώς υποβαθμίζεται. Η αθεράπευτη αυτή 
πελατειακή-συντεχνιακή και μικροπολιτική αντίληψη είναι η βαθύτερη αιτία των σημερινών μας δεινών. Όσοι 
επιμένουν να την αναπαράγουν δεν είναι απλώς ασυνείδητοι –είναι πολύ επικίνδυνοι για την οικονομία, για την 
κοινωνία, για τον τόπο μας στη σημερινή συγκυρία».  
 

«Το πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να θεωρήσει την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως ευκαιρία για την 
επανακρατικοποίησή τους και την αποκατάστασή τους ως κύριο γρανάζι του πελατειακού μηχανισμού, όπως 
υπήρξαν στο παρελθόν επί κρατικής τους ιδιοκτησίας. Μία τέτοια μεθόδευση θα έφερνε ακόμη μεγαλύτερη 
ύφεση και θα έβαζε ταφόπλακα στην ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε ένα άλμα στο μέλλον και όχι μια βουτιά στο 
παρελθόν! Το αδηφάγο πελατειακό κράτος οδήγησε την οικονομία μας και την κοινωνία μας στη χρεοκοπία. 
Αυτό το κράτος δεν είναι ο κατάλληλος διαχειριστής για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των καταθετών, τη 
χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και την εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου τραπεζικού συστήματος, 
ικανού να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας». Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

 
 «Είναι εύλογη η ανακούφιση που προκάλεσε η επιτυχής ολοκλήρωση 
του PSI και η έγκριση της νέας δανειακής σύμβασης. Μας δόθηκε χρόνος, 
χρήμα, μια συμπληρωματική ευκαιρία. Μας επιτρέπεται να ελπίζουμε –
απαγορεύεται όμως να επαναπαυτούμε. Τα πιο δύσκολα παραμένουν 
ακόμη μπροστά μας. Στο χέρι μας είναι ωστόσο να τα κάνουμε δυνατά. 
 
Θα κερδίσουμε τη μάχη για ένα καλύτερο μέλλον, μόνο αν αποτινάξουμε 
οριστικά το κακό παρελθόν και, κυρίως, τη νοσταλγία του. Θα πρέπει να 
επιδείξουμε έμπρακτο ζήλο και μετρήσιμη αποφασιστικότητα. Η 
αξιοπιστία της χώρας μας παραμένει στο ναδίρ. Παρά το «κούρεμα», τα 

οικονομικά μας προβλήματα παραμένουν κολοσσιαία. Για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας 
και των αγορών θα πρέπει, οπωσδήποτε, να τηρήσουμε με συνέπεια τις ασφυκτικές δεσμεύσεις που έχουμε 
αναλάβει. Επιπλέον, όμως, είναι εθνικό συμφέρον να κάνουμε ουσιαστικά βήματα αλλαγής πέρα από αυτές. Η 
τήρηση των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων είναι προϋπόθεση για να μην καταστραφούμε.                                      
                                                                                                                                                                             

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2073&mid=8&lang=gr
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Με στόχο την προσέλκυση Τουρκικού επιχειρηματικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος 
στη χώρα μας ο ΣΕΒ διοργάνωσε επιχειρηματική ημερίδα στην Κωνσταντινούπολη,               
20 Μαρτίου 2012 

«Χρέος μας είναι να αποτελέσουν οι εκλογές αυτές 
αφετηρία ελπίδας. Να αναδείξουν ένα συσχετισμό 
δυνάμεων που θα μπορέσει να ξαναβάλει την 
Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης, με εθνικούς όρους 
και πέρα από τον πειθαναγκασμό του μνημονίου». 
 

 
Αλλά, η οριστική διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση και η επάνοδός μας στην ελπίδα, εξαρτάται μόνο από 
την εθνική μας βούληση να γίνουμε μία σύγχρονη, συντεταγμένη κοινωνία και να χτίσουμε μία αναπτυγμένη 
οικονομία. 

 
Είμαστε σε μία κρίσιμη αφετηρία που θα σηματοδοτηθεί από τις επερχόμενες 
εθνικές εκλογές. Είναι η ώρα των πολιτών. Η σκληρή προσπάθεια που 
έχουμε μπροστά μας απαιτεί τη λαϊκή συναίνεση. Ο λαός μας δεν θα δώσει 
με την ψήφο του λευκή επιταγή σε κανένα κόμμα. Η ψήφος του όμως πρέπει 
να είναι επιλογή ευθύνης και όχι άρνησης, επιλογή διεξόδου και όχι 
διαμαρτυρίας, ώστε να αντιστοιχεί με το ευρύτερο διακύβευμα αυτών των 
εκλογών. 
 
Το πραγματικό διακύβευμα είναι: Ή θα πάρουμε συνειδητά τον ανηφορικό 
δρόμο προς την ευρωπαϊκή μας ολοκλήρωση, με τα χρήματα και τους όρους 
των εταίρων μας, τηρώντας τις δεσμεύσεις που μας επέβαλαν και 
διαπραγματευόμενοι τις ευκαιρίες που μπορούν να μας δώσουν. Ή θα 
παραιτηθούμε από την προσπάθεια της ολομέτωπης αλλαγής και από το 

ευρωπαϊκό μας μέλλον, αναδεχόμενοι το εφιαλτικό κόστος της επιστροφής στα στενά εθνικά σύνορα και της 
οικονομικής βαλκανιοποίησης της χώρας. Κάποιοι προσπαθούν να διαχωρίσουν τις πολιτικές δυνάμεις και να 
διχάσουν το λαό σε φίλο-μνημονιακούς και αντί-μνημονιακούς. Είναι μεθόδευση πολιτικά δόλια, κοινωνικά 
καταστροφική και εθνικά επικίνδυνη. Το μνημόνιο είναι ένα αναγκαίο κακό, αποτέλεσμα των δικών μας λαθών 
και παθογενειών. Από εμάς εξαρτάται να υπερκεράσουμε τους όρους που μας το επέβαλαν και να χαράξουμε 
την εθνική διέξοδο από αυτό. Ενώπιος ενωπίω με τις κάλπες αυτές που θα καθορίσουν το μέλλον του, ο λαός 
θα πρέπει συνειδητά να επιλέξει: Ευρώπη ή χάος. Μέσα στην Ευρώπη, η δοκιμασία που περνάμε μπορεί να 
ξεπεραστεί. Έξω από την Ευρώπη, η φτώχεια θα είναι οριστική». 
 

√ Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της Τοποθέτησης  
√ Διαβάστε εδώ τις Δηλώσεις του Προέδρου του ΣΕΒ 

στα Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, 20/3/2012 

 

Επιχειρηματική Ημερίδα διοργάνωσε ο ΣΕΒ στην Κωνσταντινούπολη σε συνεργασία με 
το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας και την DEIK (Οργανισμό Εξωτερικού 
Εμπορίου της Τουρκίας) με στόχο την προσέλκυση Τουρκικού επιχειρηματικού και 
επενδυτικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο 
πρωτοβουλιών ανοίγματος του ΣΕΒ στους διεθνείς επιχειρηματικούς κύκλους για να 
αναδείξει, εν μέσω της σημερινής αρνητικής για την Ελλάδα συγκυρίας, τη δυναμική 
του ιδιωτικού τομέα ως τον καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης της χώρας, αλλά και να 
προβάλει τη νέα πορεία ριζικών μεταρρυθμίσεων που καλείται να ακολουθήσει η 
ελληνική οικονομία και να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα που επικρατεί διεθνώς. 
 
Στην εκδήλωση παρέστησαν και μίλησαν ο Γενικός Γραμματέας Διεθνούς Οικονομικής 
Συνεργασίας κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο Συντονιστής Προγράμματος 
Αποκρατικοποιήσεων του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

κ. Πάνος Πρωτοψάλτης, ο Πρόεδρος του Invest in Greece κ. Άρης Συγγρός, ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
McKinsey κ. Γιάννης Γκικόπουλος, ο εταίρος της PWC κ. Νικόλαος Πεγιώτης, o Γενικός Διευθυντής της 
Intralot Turkey κ. Νικόλαος Φουσκολαγουδάκης και ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου                 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2064&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2065&mid=8&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2064&mid=8&lang=gr
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Παρέμβαση του Προέδρου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη                                           
κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη στο διήμερο «Workshop» του ΥΠΕΚΑ, για την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ», 20 Ιανουαρίου 2012 
 

«Οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της επόμενης 
μέρας» υπογράμμισε στην ομιλία της η κα Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Ταμίας - 
Εντεταλμένο Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Μέλος του 
Δ.Σ. της ΕΧΑΕ στο συνέδριο με τίτλο: «Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Πράξη»,                           
9 Φεβρουαρίου 2012 

 
κ. Δημήτρης Παπανικολάου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 70 τουρκικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι των 
μεγαλύτερων τουρκικών επιχειρηματικών ομίλων. Σε μήνυμά του ο Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Διεθνών 
Δράσεων του ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας τόνισε ότι, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οι 
σύγχρονες και οργανωμένες ελληνικές εταιρίες διατηρούν υγιή διάρθρωση, αναπτύσσουν με ταχείς ρυθμούς 
σχέδια με εξωστρεφή προσανατολισμό, είναι ανοικτές σε προτάσεις, αναζητούν συνεργασίες και ως ισότιμοι 
εταίροι επιδεικνύουν επενδυτική ετοιμότητα, διατηρούν την παραγωγική τους βάση στην χώρα, στηρίζονται στο 
ανθρώπινο δυναμικό τους. 
 

Παρέμβαση της κας Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου, Ταμίας - 
Εντεταλμένο Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και Μέλος του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ στο συνέδριο με τίτλο «Η Εταιρική 
Διακυβέρνηση στην Πράξη» που διοργάνωσε το Eλληνο-Αμερικάνικο 
Εμπορικό Επιμελητήριο. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συζητηθούν 
κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων, 
τη διαφάνεια και τον έλεγχο, την Εταιρική Διακυβέρνηση από την οπτική 
των Θεσμικών Επενδυτών, τις υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, 
το ρόλο των Επιτροπών και των βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής 

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Η κα Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου τόνισε χαρακτηριστικά: «Οι 
επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της «επόμενης μέρας». Απαντώντας 
πρωτίστως στο μεγάλο ζητούμενο των καιρών που είναι η εμπιστοσύνη. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 
του ΣΕΒ είναι ένα μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έκδοσή του 
και στο διάστημα αυτό καταγράφουμε την εφαρμογή του στην πράξη, την ορθή ενσωμάτωση του στις 
επιχειρήσεις και τη λειτουργία του μέσα σε αυτές. Τα οφέλη που απέφερε η εφαρμογή είναι μέχρι στιγμής 
θετικά». Διαβάστε περισσότερα εδώ 
 

«Ο ΣΕΒ και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσφέρεται και 
προσπαθεί να βοηθήσει με ιδέες και εμπεριστατωμένες προτάσεις. Το ίδιο θα 
πράξουμε και στην περίπτωση της εφαρμογής της Οδηγίας για την 
Περιβαλλοντική Ευθύνη γιατί, γενικά, πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα 
ακόμα σημαντικό βήμα προόδου ως προς την προβλεψιμότητα και ασφάλεια 
δικαίου, η έλλειψη των οποίων ταλαιπωρεί τις επιχειρήσεις. Ως ΣΕΒ και ως 
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμφωνούμε με τους στόχους και τις 
κατευθύνσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για την περιβαλλοντική ζημία. Ήδη, 
με τη συμμετοχή μας σε διάφορα συνέδρια, αλλά και με την υποβολή 
Υπομνημάτων στη Διοίκηση, έχουμε συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας αλλά και της ελληνικής επιχείρησης και βιομηχανίας γενικότερα, και 
θα εξακολουθήσουμε να παρεμβαίνουμε με ειδικότερες και στοχευόμενες 
ενέργειες.  
 
 

 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sev.org.gr/online/read.asp?file=/Uploads/News/omilia_kounenaki_ekdilosi_ellinoamerikaniko_epimelitirio_09022012.pdf&lang=gr
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Ομιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. Δημήτρη Δασκαλόπουλου στο DEREE Business Week 
2012, 12 Μαρτίου 2012 

Ομιλία του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ κ. Διονύση Νικολάου στο 4ο Συμπόσιο Ελληνικής 
Ακαδημίας Μάρκετινγκ Made in Greece: Η έξοδος από την κρίση, 9 Φεβρουαρίου 2012 
 

 
Μας απασχολούν, όμως, κάποιες αδικαιολόγητες διαφοροποιήσεις του Π.Δ. έναντι της Οδηγίας καθώς και 
κάποια σοβαρά θέματα που τίθενται σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων, 
Κοινοτικών και Ελληνικών. Ο ΣΕΒ δεσμεύεται να «συμπράξει» στο έργο του ΥΠΕΚΑ και θα μπορούσε στα 
πλαίσια της προτεινόμενης Διαρκούς Ομάδας Εργασίας να συμβάλει με τις ακόλουθες ενδεικτικές ενέργειες: 
την ανάπτυξη διαδικασίας αλληλοενημέρωσης, τη δημιουργία βάσης δεδομένων περιβαλλοντικών ζημιών, τη 
θεσμοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη της «πράσινης επιχειρηματικότητας». 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 
Με επιτυχία διεξήχθη το 4ο Συμπόσιο της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, υπό την 
αιγίδα του ΣΕΒ, το οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 400 στελέχη 
επιχειρήσεων. Στο συμπόσιο συμμετείχε με ομιλία ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ          
κ. Διονύσης Νικολάου ο οποίος τόνισε ότι το πρόβλημα της Ελλάδος στη ρίζα του δεν 
είναι πρόβλημα δημοσιονομικό, αλλά πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. «Μας λείπουν 
δηλαδή οι νέες αγορές και τα νέα καινοτόμα προϊόντα που να ικανοποιούν σύγχρονες 
ανάγκες και αυτό είναι ξεκάθαρα αποτυπωμένο στο εμπορικό ισοζύγιο πληρωμών» 
συμπλήρωσε. Στη συνέχεια τόνισε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου, εξωστρεφές, 
αναπτυξιακού μοντέλου ενώ συμπλήρωσε «Στον καταπιεσμένο χώρο της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας βρίσκονται σήμερα όσοι ζωντανοί, όσοι ικανοί, όσοι δουλεύουν με 
γνώση και τόλμη. Αυτοί μπορούν να ξανακάνουν την Ελλάδα μας success story. Με τις 
σκέψεις αυτές και με την πεποίθηση ότι όλοι σας νοιώθετε πιο αισιόδοξοι, εύχομαι καλή 
επιτυχία στο έργο σας και δυναμική συμμετοχή στην ανασυγκρότηση της χώρας». 
Διαβάστε περισσότερα εδώ 

 

«Δεν υπάρχουν ανταγωνιστικά κράτη, μόνο ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις, ικανές να διαθέσουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες 
τους στην παγκόσμια αγορά. Όπως δείχνει η παγκόσμια εμπειρία, 
όμως, οι επιχειρήσεις αυτές, βασίζονται σε εκείνα τα κράτη που έχουν 
συνειδητοποιήσει ότι η επίτευξη διεθνούς ανταγωνιστικότητας απαιτεί 
την επένδυση σε τομείς όπως η παιδεία, η οργάνωση, η δημόσια 
διοίκηση, η διαφάνεια, η αποδοτικότητα της κυβέρνησης, οι υποδομές, 
το φορολογικό σύστημα, η δικαιοσύνη, οι σχέσεις του κράτους με τους 
πολίτες του κοκ. Πάνω από όλα, όμως, απαιτεί να υπάρχει μία 
νοοτροπία και ένα σύνολο κανόνων ηθικής που να προωθούν τον 

εκσυγχρονισμό – την επένδυση, την καινοτομία, τις εξαγωγές». Αυτό ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα της 
ομιλίας που έδωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Δημήτρης Δασκαλόπουλος τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012 στους 
φοιτητές και στους καθηγητές του DEREE -The American College of Greece, στο πλαίσιο των εργασιών του 
Business Week 2012, που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι φοιτητικοί σύλλογοι του Κολλεγίου. Ο Πρόεδρος του 
ΣΕΒ χαρακτήρισε ως «Αριστερό συντηρητισμό» το φαινόμενο που, σύμφωνα με τον ίδιο, ταλανίζει την 
ελληνική κοινωνία, περιγράφοντας τη στρεβλή αντίληψη που επικρατεί στην Ελλάδα με βασικό στοιχείο της την 
ενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας. Η βάση των μεγάλων προβλημάτων της Ελλάδας -επεσήμανε- 
βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κοινωνία και το ελληνικό πολιτικό σύστημα διασυνδέονται και 
αλληλεπιδρούν με την επιχειρηματικότητα. Οι πολιτικοί και τα μέσα ενημέρωσης βλέπουν την επιχειρηματική 
κοινότητα ως τον κατά φαντασία ένοχο για όλα τα δεινά που ταλαιπωρούν τη χώρα. Και δεν αποδέχονται 
συνειδητά το γεγονός ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πρωτίστως το ένα μέσο για τη δημιουργία 
πλούτου και ότι αφού δημιουργηθεί αυτός ο πλούτος τότε και μόνο τότε η κοινωνία αποκτά τα μέσα για την 
αναδιανομή του», υποστήριξε. Διαβάστε περισσότερα εδώ 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sevbcsd.org.gr/sites/default/files/miscfiles/omiliaYPEKA20Jan2012final_0.pdf
http://www.sev.org.gr/online/read.asp?file=/Uploads/News/omilia_genikou_4_sinedrio_marketing_090212.pdf&lang=gr
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=2057&mid=8&lang=gr
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Ειδική ενημερωτική εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα: "Νέες τελωνειακές διαδικασίες και 
Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την 
επιχείρηση", 25 Ιανουαρίου 2012 

 

Οι Νέες Τελωνειακές Διαδικασίες και ιδιαίτερα το Ηλεκτρονικό Τελωνείο ήταν το θέμα που παρουσίασαν 
ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών και εξειδικευμένα 
στελέχη επιχειρήσεων σε ενημερωτική εκδήλωση που οργάνωσε ο 
ΣΕΒ, με θέμα: «Νέες τελωνειακές διαδικασίες και Πιστοποιητικό 
Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα: Ευκαιρίες και οφέλη για την 
επιχείρηση», την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012. Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν να αναδειχθούν τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι επιχειρήσεις σε σχέση με τις τελωνειακές διαδικασίες και να 
παρουσιαστεί ένα φάσμα λύσεων – με ξεχωριστή έμφαση στο 
ηλεκτρονικό τελωνείο (ICISnet), στο Πιστοποιητικό Εγκεκριμένου 
Οικονομικού Φορέα και στις νέες απλοποιημένες και τεχνολογικά 
σύγχρονες διαδικασίες κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. 
 
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας του ΣΕΒ «Επιχειρηματικότητα χωρίς 
Εμπόδια» (για προηγούμενες ενέργειες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πατήστε εδώ) με σκοπό να 
καταγράψει τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα, να συνεργαστεί με τη διοίκηση για την εύρεση κοινά 
αποδεκτών λύσεων και να παρακολουθήσει την πρόοδο, που σημειώνεται προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση 
ανακοινώθηκε η ίδρυση από τον ΣΕΒ ενός σύγχρονου, ανεξάρτητου και 
επιστημονικά αξιόπιστου Παρατηρητήριου Ρυθμιστικών Εμποδίων που 
θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις παρεμβάσεις του κράτους στο 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι. 
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, υπογραμμίζοντας ότι η 
εκδήλωση σηματοδοτεί τη βούληση του ΣΕΒ, της δημόσιας διοίκησης και 
της πολιτικής ηγεσίας να υιοθετηθούν λύσεις, που αποσκοπούν στη μείωση 
του κόστους και του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και την ενίσχυση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. 
 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα από 100 στελέχη εταιριών – μελών του Συνδέσμου, ενώ στους 
ομιλητές συγκαταλέγονταν από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων του ΥΠΟΙΚ, οι κκ. Κωνσταντίνος Καταγής 
και Εμμανουήλ Κοκολάκης και από τον επιχειρηματικό κόσμο ο κ. Γιώργος Μοσχοβάκης Εμπορικός 
Διευθυντής της Kleemann SA, η κα. Εύα Τσίκα, Μάνατζερ του φορολογικού τμήματος της PWC, και ο κ. 
Γιώργος Ναθαναήλ από τη Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας. Σημαντική ήταν η διαπίστωση της συνάντησης, 
ότι η σημερινή κρίσιμη συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια για ολιγωρία και μεσοβέζικες λύσεις, ενώ επιτάσσει τη 
συνεργασία του κράτους και της επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να υπάρχει άμεση και αποτελεσματική 
επίλυση των προβλημάτων. H εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων 
από τον συντονιστή κ. Γιώργο Ναθαναήλ. 

 
Για τα συμπεράσματα της εκδήλωσης παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

 
Για το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις των ομιλητών παρακαλούμε πατήστε εδώ (κάνοντας κλικ στο 
όνομα του ομιλητή). 
 
Για ενημερωτικό υλικό σχετικά με την εκδήλωση παρακαλούμε πατήστε εδώ. 

 

http://www.sev.org.gr/
http://www.sevstegi.org.gr/node/38
http://www.sevstegi.org.gr/sites/default/files/11_MINUTES_%20E_CUSTOMS_EVENT_25012012%20_3_.pdf
http://www.sevstegi.org.gr/sites/default/files/PROGRAMMA%2025%201%202012ff.pdf
http://www.sevstegi.org.gr/sites/default/files/YLIKO_SITE_neo_teliko.pdf
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Οι σύγχρονες, οργανωμένες επιχειρήσεις, που εκπροσωπεί 
ο ΣΕΒ και οι φορείς μέλη του, καλύπτουν σήμερα περίπου 
τα 2/3 των φορολογικών εσόδων και το 1/2 της μισθωτής 
απασχόλησης στην Ελλάδα και είναι οι επιχειρήσεις οι 
οποίες είναι κατεξοχήν σύννομες. «Φορολογικός Διάλογος» 
χωρίς αυτές δεν θα ήταν λογικό να νοηθεί. 
 

Επιστολή του ΣΕΒ προς τον Υπουργό Οικονομικών, 27 Μαρτίου 2012 

 

«Φορολογικός Διάλογος» χωρίς τις σύγχρονες, οργανωμένες επιχειρήσεις, που εκπροσωπεί ο ΣΕΒ και οι 
φορείς μέλη του δεν θα ήταν λογικό να νοηθεί, επεσήμανε ο ΣΕΒ, σε επιστολή του που απέστειλε στον       κ. 
Φίλιππο Σαχινίδη με την ευκαιρία ανάληψης των νέων καθηκόντων του ως Υπουργό Οικονομικών. 
Ειδικότερα, ο ΣΕΒ υπέβαλλε δύο κείμενα: Το πρώτο περιλαμβάνει σειρά απαραίτητων μέτρων για άμεση 
εφαρμογή, τα οποία χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να βοηθηθούν να ξεπεράσουν τις σημερινές δυσκολίες. 
Όπως σημειώνεται σχετικά «Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ζουν μια εποχή συνεχιζόμενης επιδείνωσης του 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν και τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να δώσουν ένα μικρό 
περιθώριο σε όσους καταφέρνουν να επιζούν. Τα 
μέτρα που προτείνει ο ΣΕΒ πρέπει να ληφθούν στο 
διάστημα των επομένων ημερών ή εβδομάδων και δεν 
μπορούν να περιμένουν τις εκλογές και τη νέα 
κυβέρνηση». Το δεύτερο κείμενο αφορά στον 
εκσυγχρονισμό του Φορολογικού Συστήματος που είχε 
εξαγγελθεί τον Ιούλιο του 2011, χωρίς όμως να δοθεί 
μέχρι σήμερα συνέχεια την οποία να γνωρίζει ο ΣΕΒ. 
Πρέπει άμεσα να δημιουργηθεί μία τεχνική ομάδα στο Υπουργείο, με συμμετοχή των φορέων της αγοράς, για 
να εργαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Ειδικότερα στην επιστολή του ΣΕΒ προς τον Υπουργό γίνεται εκτενής 
αναφορά σε κρίσιμα ζητήματα, όπως: Ρευστότητα της Αγοράς, Ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων, 
Διευκόλυνση της Διάσωσης και Αναδιάρθρωσης των Επιχειρήσεων, Κατάργηση Κ.Β.Σ., Ενδοομιλικές 
συναλλαγές, Πρόσφατες Ποινικές διατάξεις, Επίλυση Φορολογικών Διαφορών, κ.α. 
Διαβάστε περισσότερα εδώ. 
 
 

 Info!Η Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων της Ευρώπης BUSINESSEUROPE σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βελγίου (FEB) και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνουν με 
πρωτοβουλία τους το «10th European Business Summit 2012-Skills for Growth» στις 26 Απριλίου 2012 στις 

Βρυξέλλες. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν επιχειρηματικοί και κυβερνητικοί παράγοντες από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για να συζητήσουν τον 
τρόπο με τον οποίο η επένδυση στην ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλλει στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης και να 
ενδυναμώσει τον αναπτυξιακό ρόλο της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 
www.ebsummit.eu  

Info! Το Quality Net Foundation παρουσιάζει τον Οδηγό Υπεύθυνων Επιχειρήσεων για όλες τις επιχειρήσεις, που 
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και λειτουργούν με βάση τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Κοινωνική 
Υπευθυνότητα. Στο συγκεκριμένο οδηγό μπορεί να ενταχθεί κάθε επιχείρηση που λειτουργεί με βάση τις αρχές της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, το πλαίσιο αρχών για την Κοινωνική Υπευθυνότητα, τα διαχειριστικά συστήματα. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε, μπορείτε να επισκεφθείτε 
τον διαδικτυακό τόπο http://www.qualitynet.gr/organizations/orgSearch.asp?ITMID=62106&LANG=GR ή να 
επικοινωνήσετε με την κα Βίβιαν Ρένεση, Υπεύθυνη Περιεχομένου portal, Τηλ: 210 6898 594 (εσωτ. 227), e-mail: 

vrenesi@qualitynet.gr 

Ο ΣΕΒ σας εύχεται Χρόνια Πολλά & Καλό Πάσχα! 
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