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«Μόνο µε επιθετική πολιτική κατά του χρέους και της ανεργίας µπορούµε να ελπίζουµε»
τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος σε Συνέντευξη Τύπου, που
πραγµατοποιήθηκε στα Γραφεία του ΣΕΒ, 10 Μαρτίου 2010
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος σε συνάντησή
του µε τους εκπροσώπους του Τύπου υπογράµµισε ότι µια χώρα –
µέλος της ΟΝΕ κατάντησε να έχει σήµερα µόνο δύο επιλογές: ύφεση ή
χρεοκοπία. Με την ενοχή των ολίγων και την συνενοχή των πολλών, το
πελατειακό Κράτος, η συντεχνιακή δηµοκρατία, η αεριτζίδικη ανάπτυξη,
η παρασιτική νοοτροπία της Μεταπολίτευσης, έφεραν τον τόπο στο
κατώφλι της χρεοκοπίας. «Ανάµεσα στη χρεοκοπία και την ύφεση,
ανάµεσα στον γκρεµό και το ρέµα, δεν υπήρχε άλλη επιλογή από το να
πέσουµε στο ρέµα για να αποφύγουµε τον γκρεµό». Τα πρόσφατα
µέτρα της κυβέρνησης, παρότι οδυνηρά και άδικα για όλους όσοι τα
υφίστανται, ήταν ωστόσο αναπόφευκτα µετά από τόσες δεκαετίες ολιγωρίας και ατολµίας. Ήταν αναγκαία ως
ξεκίνηµα για την ανόρθωση του τόπου, υπογράµµισε ο κ. ∆ασκαλόπουλος. Σηµείωσε ότι οι επιχειρήσεις είναι
αυτές που πρώτες πλήρωσαν το λογαριασµό της κρίσης τονίζοντας πως «οι επιχειρήσεις κάνουν κάθε µέρα τη
δουλειά τους φροντίζοντας να εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους και τις θέσεις για τους εργαζόµενούς τους».
Ο κ. ∆ασκαλόπουλος αναφερόµενος στα εργασιακά, τόνισε ότι «δεν τίθεται θέµα περικοπής του 14ου µισθού
στον ιδιωτικό τοµέα και ότι στον τόπο µας υπάρχει ένα παγιοποιηµένο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων,
κοινωνικής προστασίας, το οποίο υπηρετούµε, δεν το αµφισβητούµε».
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ προέβλεψε επίσης ότι έχουµε µπροστά µας τουλάχιστον πέντε δύσκολα χρόνια, ενώ
εµφανίστηκε συγκρατηµένος για τις αµοιβές που θα συµφωνηθούν µε τη νέα Εθνική Συλλογική Σύµβαση
Εργασίας. Επίσης, ζήτησε ταχύτερα βήµατα από την κυβέρνηση στο αναπτυξιακό σκέλος, σηµειώνοντας ότι ο
νέος αναπτυξιακός νόµος βρίσκεται ακόµη σε κάποια συρτάρια, 4.000 επενδυτικά σχέδια που έχουν
αξιολογηθεί περιµένουν χρηµατοδότηση και άλλες 3.000 αιτήσεις εκκρεµούν, ενώ 4 χρόνια µετά τη
θεσµοθέτησή τους τα Σ∆ΙΤ δεν ξεπερνούν σε αριθµό τα δάχτυλα των δύο χεριών. Ο κ. ∆ασκαλόπουλος
πρότεινε τη δραστική συρρίκνωση και αναδόµηση του Μεταπολιτευτικού Κράτους, µε προτεραιότητα στις
∆ΕΚΟ, το άνοιγµα των αγορών (κυρίως µεταφορών και ενέργειας) την απελευθέρωση όλων των κλειστών
επαγγελµάτων καθώς και τη δραστική περικοπή της γραφειοκρατίας. Ο κ. ∆ασκαλόπουλος τόνισε τέλος ότι αν
δεν περάσουµε σε επιθετική πολιτική κατά του χρέους και της ανεργίας µέσω της ανταγωνιστικής και
εξωστρεφούς ανάπτυξης, αν δεν συρρικνώσουµε δραµατικά το υπερτροφικό Κράτος της Μεταπολίτευσης ώστε
να αφήσουµε το πεδίο ελεύθερο στις σύγχρονες και δηµιουργικές δυνάµεις της πραγµατικής οικονοµίας, και
την ύφεση θα υποστούµε και τη χρεοκοπία δεν θα αποφύγουµε.
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της τοποθέτησης του Προέδρου του ΣΕΒ

Οι επιχειρήσεις αν και αντιµετωπίζουν πρώτες τις
επιπτώσεις της κρίσης κάνουν κάθε µέρα τη δουλειά τους – Ο
Πρόεδρος του ΣΕΒ πρότεινε επιθετική πολιτική κατά του
χρέους και της ανεργίας µέσω της ανταγωνιστικής και
εξωστρεφούς ανάπτυξης.
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«Η έξοδος της χώρας από το ευρώ θα ισοδυναµούσε όχι απλώς µε χρεοκοπία, αλλά µε
οικονοµική και κοινωνική κατεδάφιση» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σε δήλωσή του µε
αφορµή τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, 22 Μαρτίου 2010
Ως «το ισχυρότερο εθνικό κεκτηµένο της Μεταπολίτευσης» χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος, τη συµµετοχή της Ελλάδας στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ένωσης, επισηµαίνοντας ότι «η έξοδος της χώρας από το ευρώ θα ισοδυναµούσε όχι απλώς µε
χρεοκοπία, αλλά µε οικονοµική και κοινωνική κατεδάφιση». Αναλυτικά, η δήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ έχει
ως εξής: «Η πιθανότητα να µας προσφέρει η Ε.Ε. ουσιαστική βοήθεια –πέραν της ηθικής και πολιτικής–
αποµακρύνεται. Αν, τελικά, καµφθούν οι ενδοκοινοτικές αντιρρήσεις και οι θεσµικοί περιορισµοί και µας
προσφερθεί πραγµατική οικονοµική βοήθεια είτε σε συνδυασµό µε το ∆ΝΤ είτε όχι, είναι σαφές ότι αυτή απλώς
θα απαλύνει το πρόβληµα και ότι θα συνοδεύεται από πολύ αυστηρούς όρους και πολύ αυστηρή επιτήρηση. Η
συµµετοχή της χώρας µας στον σκληρό πυρήνα της ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης
αποτελεί το ισχυρότερο εθνικό κεκτηµένο της Μεταπολίτευσης. Η έξοδος της χώρας από το ευρώ θα
ισοδυναµούσε όχι απλώς µε χρεοκοπία, αλλά µε οικονοµική και κοινωνική κατεδάφιση. Πρόκειται για µια
εφιαλτική προοπτική. Η πολιτική µας αποµόνωση από τους ευρωπαίους εταίρους µας είναι εξίσου
ανεπιθύµητη. Χρέος της πολιτικής ηγεσίας και όλων των εθνικά υπεύθυνων φορέων είναι να µην επιτρέψουν
κάτι τέτοιο να συµβεί. Παρά τα σκληρά µέτρα που λαµβάνονται, οι αγορές αµφισβητούν τη θέληση και την
ικανότητά µας να τα εφαρµόσουµε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πείσουµε ότι µόνοι µας µπορούµε. Βρισκόµαστε σε
µία ιστορική καµπή: οφείλουµε να αναλάβουµε ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά τις βαρύτατες ευθύνες που
φέρουµε για τη σηµερινή κατάσταση της χώρας µας. Πρέπει µόνοι µας και για δικό µας όφελος να κάνουµε
όλες τις αλλαγές που συνεχώς αναβάλαµε –στους θεσµούς, στην οικονοµία, στην κοινωνία µας. Αν δράσουµε
αποφασιστικά δεν έχουµε τίποτα να ζητήσουµε και τίποτα να φοβηθούµε».

∆ηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Χάρη Κυριαζή µετά τη συνάντηση των
Κοινωνικών Εταίρων µε τον Πρωθυπουργό, 3 Μαρτίου 2010
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Χάρης Κυριαζής, συµµετείχε στη συνάντηση των προέδρων των Κοινωνικών
Εταίρων µε τον Πρωθυπουργό, που πραγµατοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίµου, εκπροσωπώντας τον πρόεδρο
του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλο, ο οποίος απουσίαζε στο εξωτερικό. Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ.
Κυριαζής, µιλώντας στους εκπροσώπους των ΜΜΕ, µεταξύ των άλλων σηµείωσε ότι ο ΣΕΒ
έθεσε στην Κυβέρνηση την ανάγκη να υπάρξει άµεσα ένα νέο πακέτο µέτρων, αναπτυξιακού και όχι ταµειακού
χαρακτήρα, µε τρεις άξονες: ο πρώτος είναι η προσέλκυση επενδύσεων, ο δεύτερος η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και ο τρίτος η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής παραγωγής.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Επιστολή απέστειλε ο ΣΕΒ προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, σχετικά µε το νοµοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, που προωθεί το
Υπουργείο, 15 Μαρτίου 2010
Την προειδοποίηση ότι το νοµοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης θα έχει τα αντίθετα από τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, εκφράζει ο ΣΕΒ, σε
επιστολή του προς τον υπουργό κ. Ανδρέα Λοβέρδο. Ειδικότερα, ο ΣΕΒ επισηµαίνει ότι το νοµοσχέδιο δεν
συνάδει µε το πνεύµα, τους στόχους και τα µέτρα του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης, θα αυξήσει
την ανεργία, θα ενθαρρύνει την παράνοµη εργασία και θα επιτείνει το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της
χώρας µας, ενώ ταυτόχρονα διαιωνίζει ένα θεσµικό καθεστώς που κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις
εξελίξεις στο σύνολο της Ε.Ε. ∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της επιστολής του ΣΕΒ
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Συµπεράσµατα από την εκδήλωση µε θέµα: «Ιρλανδία και Ελλάδα - Από την Ύφεση στην
Ανάκαµψη», µε οµιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Dr. Garret FitzGerald,
23 Μαρτίου 2010

«Η µόνη ενδεδειγµένη λύση για την ελληνική οικονοµία
η άµεση και συνεπής εφαρµογή των µέτρων.
Η Ελλάδα έχει µεγάλα περιθώρια στην καταπολέµηση
της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής.
Εάν οι αγορές δουν αποτελέσµατα έως τον Ιούνιο
ο δανεισµός της χώρας θα οµαλοποιηθεί.
Οι µεταρρυθµίσεις και τα µέτρα απαιτούν ευρύτερη πολιτική
και κοινωνική συναίνεση, όπως συνέβη και στην Ιρλανδία»

Την εµπειρία του από την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ιρλανδικής οικονοµίας και την οπτική του για τις
εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, µε έµφαση στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, κατέθεσε ο πρώην
Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Dr. Garret FitzGerald, µιλώντας στο επιχειρηµατικό γεύµα που διοργάνωσαν ο
ΣΕΒ µε τον Ελληνο - Ιρλανδικό Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο και µε την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας,
την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Στο γεύµα που πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο της ετήσιας εορτής της Ιρλανδίας για την ηµέρα του Αγ. Πατρικίου, συµµετείχαν ανώτατα
επιχειρηµατικά και κυβερνητικά στελέχη. Στην προσφώνησή του ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής των ∆ιεθνών
∆ράσεων του ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας σηµείωσε ότι η χώρα µας βρίσκεται σε ένα κοµβικό σηµείο και ότι «η
παγκόσµια οικονοµική κρίση έφερε στην επιφάνεια τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας
καθώς και τις βαθιά ριζωµένες στρεβλώσεις του δηµοσιονοµικού µας συστήµατος. Αν και έχουν ληφθεί
δραστικά µέτρα για τη θεραπεία τους µε επίπονη επίδρασή τους στη ζωή όλων µας, η ουσιαστική πρόκληση
βρίσκεται στην ευκαιρία που µας δίνεται να αλλάξουµε τις ‘άρρωστες’ πρακτικές του παρελθόντος και
συγχρόνως να κτίσουµε εκ νέου µηχανισµούς και διαδικασίες που θα µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε την
ανταγωνιστικότητά µας και να πετύχουµε µεγαλύτερη παραγωγικότητα».
•

∆ιαβάστε εδώ το ∆ελτίο Τύπου, 23/3/2010

•

∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της
οµιλίας του Dr. Garret FitzGerald

•

∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της
οµιλίας του κ. Θανάση Λαβίδα

•

∆ιαβάστε
εδώ
το
∆ελτίο
Ανταγωνιστικότητας (τεύχος 50): ΕλλάδαΙρλανδία: ''The useful practice of turning a sick man into a tiger''
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Με βασικό µήνυµα «συµµετέχουµε - δρούµε» πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η πρώτη
ενηµερωτική συνάντηση Μελών του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη,
17 Μαρτίου 2010
Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης ενός χρόνου λειτουργίας και µε τη συµµετοχή στελεχών επιχειρήσεων µελών και συνεργατών που στηρίζουν το έργο του, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη ενηµερωτική συνάντηση των
Μελών του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010, στα γραφεία του ΣEB.
Καλωσορίζοντας τα µέλη ο Πρόεδρος του Συµβουλίου κ. Ευθύµιος Ο.
Βιδάλης και κάνοντας έναν απολογισµό των πρωτοβουλιών και δράσεών
του, σηµείωσε ότι ολοκληρώθηκε µία χρονιά σηµαντικών πρωτοβουλιών,
που σηµατοδοτούν τη βούληση µας να συµµετέχουµε και να δρούµε, µε
γνώµονα τη συνεισφορά στην προβολή, προώθηση και αντιµετώπιση των
κρίσιµων ζητηµάτων της Βιώσιµης Ανάπτυξης.
Ο κ. Βιδάλης ανέλυσε το στρατηγικό πλαίσιο µέσα στο οποίο
δραστηριοποιείται το Συµβούλιο και µε βάση το οποίο αναπτύσσει τους
άξονες δράσης του, που περιλαµβάνουν πρωτοβουλίες και δράσεις όπως
είναι: η προβολή του Συµβουλίου, του ρόλου του και των πρωτοβουλιών του,
καθώς και του πολύπλευρου ρόλου που µπορούν να παίξουν και παίζουν οι
επιχειρήσεις - η ανάδειξη των κρίσιµων θεµάτων της Βιώσιµης Ανάπτυξης
τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και ευρύτερα προς την κοινωνία και την
Πολιτεία - η επεξεργασία θέσεων, απόψεων και προτάσεων για την
αναζήτηση λύσεων προσαρµοσµένων στην ελληνική πραγµατικότητα και η
συνεργασία µε την Πολιτεία και η συνεισφορά στο δηµόσιο διάλογο.
Στη συνέχεια και αφού παρουσίασε τις δραστηριότητες που σηµάδεψαν τη
µέχρι σήµερα δράση του Συµβουλίου ο κ. Βιδάλης αναφέρθηκε και στη γόνιµη συνεργασία µε την Πολιτεία και
στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιµετώπιση µιας σειράς θεµάτων αµοιβαίας προτεραιότητας.
Με βάση δε τους παραπάνω άξονες το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη έχει σχεδιάσει για το 2010
ένα πλούσιο πρόγραµµα δράσης µε έµφαση στις πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και ενηµέρωσης και ενίσχυσης
του διαλόγου µε την Πολιτεία και την κοινωνία.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νέο δικτυακό τόπο του
Συµβουλίου, www.sevbcsd.org.gr ως ένα επιπλέον
εργαλείο ενηµέρωσης και πληροφόρησης σχετικά µε τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη.
Κλείνοντας την παρουσίαση του ο κ. Βιδάλης
ευχαρίστησε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβούλιου για
την ενεργό συµµετοχή τους στη κοινή προσπάθεια ενώ
κάλεσε τα µέλη να εµπλουτίσουν µε ιδέες και προτάσεις
τη δράση του Συµβουλίου. Ακολούθησε µια δηµιουργική
ανταλλαγή
απόψεων
µε
εκπροσώπους
των
επιχειρήσεων - µελών όπου καταγράφηκε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για συµµετοχή και δράση.

ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Τηλ. 211 5006 000 - Fax. 210 3222 929

Email: pressoffice@sev.org.gr
Website: www.sev.org.gr

Newsletter Νο.15
Μάρτιος 2010

Συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΕΒ µε τον πρόεδρο της Ν.∆. κ. Αντώνη Σαµαρά,
12 Μαρτίου 2010
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ µετά τη συνάντηση σηµείωσε ότι µε τον
πρόεδρο της Ν.∆. και τους συνεργάτες του, έγινε µία εκτενή
συζήτηση για τα συσσωρευµένα προβλήµατα της Εθνικής
οικονοµίας. Συγκεκριµένα τόνισε «Συµφωνήσαµε, νοµίζω, ότι
χρειάζονται διαρθρωτικές τοµές και µεγάλες αλλαγές προοπτικής.
Επεσήµανα, επίσης, ότι η σηµερινή κυβέρνηση, µε νωπή και ισχυρή
λαϊκή εντολή, καλείται να διαχειρισθεί, προσπαθεί να διαχειρισθεί µία
κρίση µεγάλη, που µαίνεται σήµερα. Γι’ αυτό, ο τόπος χρειάζεται µία
ισχυρή διακυβέρνηση και δεν υπάρχει ισχυρότερη διακυβέρνηση
από την εθνική σύµπνοια από όλους τους πολιτικούς και
οικονοµικούς φορείς στον τόπο µας.» Στη συνάντηση συµµετείχαν από τον ΣΕΒ, ο Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος, οι αντιπρόεδροι κ.κ.: Χάρης Κυριαζής, Θανάσης Λαβίδας και Θεόδωρος Φέσσας, καθώς
και ο γενικός γραµµατέας κ. Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής µε τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, 22 Μαρτίου 2010
Αµέσως µετά τη συνάντηση στη Βουλή έγιναν οι παρακάτω δηλώσεις:
Πρόεδρος Βουλής: «Μπορούµε και θα βγούµε από την κρίση»
«Κάλεσα τον Πρόεδρο του ΣΕΒ για να τον ενηµερώσω για την
πρωτοβουλία που έλαβα, δηµιουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος του
«Λογαριασµού απόσβεσης του δηµοσίου χρέους». Με αυτή την πανεθνική
προσπάθεια και κινητοποίηση, επικεφαλής δέχθηκε να τεθεί µε µεγάλη
χαρά ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Η πρωτοβουλία
αυτή αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερα θετικό τρόπο από τους πολίτες εντός και
εκτός Ελλάδος. Είναι συγκινητικά τα µηνύµατα που έρχονται. Ταυτόχρονα
αντιµετωπίζεται θετικά και από τους παραγωγικούς φορείς της χώρας µας. Ενηµέρωσα για όλα αυτά τον κ.
∆ασκαλόπουλο γιατί και ο ΣΕΒ έχει τις δικές του δυνατότητες και πάνω απ’ όλα εκπέµπει ιδιαίτερα σηµαντικά
µηνύµατα σε µια περίοδο που είναι πολύ κρίσιµη για την χώρα µας, αλλά και σε µια περίοδο που εκτιµώ ότι
στηριζόµενοι, ως ελληνισµός, στις δικές µας δυνάµεις, στις δικές µας θυσίες, µπορούµε και θα βγούµε από την
κρίση».
Πρόεδρος ΣΕΒ: «Η Επιχειρηµατική κοινότητα θα δώσει το παρόν»
«Η επιχειρηµατική κοινότητα και έδωσε και δίνει και θα δώσει το παρόν σε κάθε προσπάθεια για να
αποφευχθεί η χρεοκοπία. Βεβαίως το µέγεθος του δηµοσίου χρέους µας είναι τόσο µεγάλο που είναι
απαραίτητο να δώσουµε έµφαση για πολύ καιρό και µε επιµονή στην µείωση του υπερτροφικού κράτους, στη
µείωση κάθε σπατάλης, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και κυρίως στην απελευθέρωση των δηµιουργικών
δυνάµεων των Ελλήνων που µπορούν να δώσουν αναπτυξιακή προοπτική.

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
του ΣΕΒΤ, 17 Μαρτίου 2010
«Σε εµάς εναπόκειται να καταδείξουµε ότι υπάρχει µία Ελλάδα, υπάρχει ένας σύγχρονος ιδιωτικός τοµέας,
υπάρχει µία σύγχρονη επιχειρηµατικότητα, που µπορεί να συνεχίζει να υπόσχεται ανάπτυξη και δουλειές, που
µπορεί να ξαναδώσει τη χαµένη ελπίδα προόδου. Αυτός ο ιδιωτικός τοµέας είναι ο µόνος πλέον που µπορεί να
παράγει, να προσφέρει θέσεις εργασίας, να εισάγει τεχνολογία και τεχνογνωσία, να συνεργάζεται µε ξένα
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κεφάλαια, να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία και πρόσθετο κοινωνικό µέρισµα. Αυτός αντιπροσωπεύει την
Ελλάδα που προοδεύει µε την αξία της. Την Ελλάδα που µπορεί. Την Ελλάδα στην οποίαν ανήκει το µέλλον.
Φέτος, οι 100.000 νέοι απόφοιτοι των ΑΕΙ ή θα µείνουν άνεργοι ή θα πρέπει να απασχοληθούν στον ιδιωτικό
τοµέα. Γι’ αυτό και η πραγµατική διέξοδος από την κρίση θα έρθει όταν περάσουµε ως κοινωνία από την
αντιεπιχειρηµατική µνησικακία στην ανάδειξη της δηµιουργικότητας και την ενίσχυση της πρωτοβουλίας, από
τη δαιµονοποίηση της επιχειρηµατικότητας στη δηµιουργία συνθηκών ελεύθερης δράσης µε σταθερούς
κανόνες, από την εξίσωση προς τα κάτω στην ανάδειξη της αριστείας. Όταν οι νέες γενιές θα πάψουν να
προσβλέπουν στη δηµοσιοϋπαλληλική µονιµότητα ή την κοµµατική αργοµισθία και θα διεκδικούν το µέλλον
τους βασιζόµενες στις δικές τους ικανότητες. Αυτό είναι τελικά το ζητούµενο: να πιστέψουµε στους εαυτούς µας
–να ξαναβρούµε αυτήν τη νοοτροπία δηµιουργίας, αυτήν την κουλτούρα εργασίας. Οι επιδοτήσεις και τα
επιδόµατα που µας έφτασαν εδώ, δεν αποτελούν λύση. Η λύση είµαστε εµείς.»
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της οµιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ

Επίσκεψη του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στις Βρυξέλλες και
παρέµβαση στα διεθνή ΜΜΕ, 4 Φεβρουαρίου 2010
Tα προβλήµατα και τις υπαρκτές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. ∆ηµήτρης
∆ασκαλόπουλος, µιλώντας στα διεθνή µέσα µαζικής
ενηµέρωσης,
στο
πλαίσιο
της
συνάντησης
της
BUSINESSEUROPE
στις
Βρυξέλλες, την
Πέµπτη
4
Φεβρουαρίου 2010, όπου παρουσιάστηκαν θέσεις της
ευρωπαϊκής εργοδοσίας για την ανάκαµψη των οικονοµιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τον γενικό τίτλο «GO FOR
GROWTH». Ο κ. ∆ασκαλόπουλος, µαζί µε το προεδρείο της
BUSINESSEUROPE, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί µε τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κ. Van Rompuy,
καθώς και µε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κ. Barroso. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

∆ήλωση Προέδρου ΣΕΒ για το Πρόγραµµα Σταθερότητας και
Ανάπτυξης, 14 Ιανουαρίου 2010

«Οι διεθνείς αγορές, όπως
και οι Βρυξέλλες, οφείλουν

να αναγνωρίσουν ότι το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που υπέβαλε
η κυβέρνηση αποτελεί µία πιο ολοκληρωµένη και πιο ποιοτική, σε σύγκριση µε
το παρελθόν, προσπάθεια αντιµετώπισης του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού και
των διαρθρωτικών αναγκών της οικονοµίας. Η κυβέρνηση έχει διαγνώσει τα
βασικά προβλήµατα και ο «οδικός χάρτης» που χαράσσει για την υπέρβασή
τους βραχυµεσοπρόθεσµα, είναι προς την ορθή κατεύθυνση –αρκεί, βέβαια, τα
προβλεπόµενα µέτρα να υλοποιηθούν χωρίς εκπτώσεις, χωρίς παλινωδίες.
Εκείνο που πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουµε είναι ότι δεν έχουµε περιθώριο
να αποτύχουµε. Αν δεν περικοπεί δραστικά η δηµόσια σπατάλη, αν και αυτό το
Πρόγραµµα Σταθεροποίησης µείνει στα χαρτιά, αν ακυρωθεί από τις
µικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, τις εσωκοµµατικές τριβές και τις συντεχνιακές
αντιστάσεις, τότε η κοινωνία µας θα έχει υπογράψει τη συλλογική της χρεοκοπία
και την αυτοπαράδοσή της στην ξένη κηδεµονία. Από εµάς εξαρτάται.»
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«Ο ιδιωτικός τοµέας, η επιχειρηµατικότητα, είναι η µόνη που προσφέρει προοπτική
εξόδου από την κρίση, η µόνη που µπορεί να υποσχεθεί ανάπτυξη και νέες δουλειές»
από τη συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΒ στην εφηµερίδα Real News, 21 Φεβρουαρίου
2010
Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει ριζικά για να επιβιώσει. Όσοι µιλούν για ανάπτυξη µέσα στα επόµενα δύο χρόνια
εθελοτυφλούν. Αυτή τη στιγµή προέχει η εξισορρόπηση των δηµόσιων οικονοµικών και ο έλεγχος του
εφιαλτικού δηµόσιου χρέους. Η προσπάθεια να στραφούµε προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης πρέπει να
ξεκινήσει άµεσα και παράλληλα µε την προσπάθεια δηµοσιονοµικής
ανασυγκρότησης, χωρίς όµως να περιµένουµε άµεσα αναπτυξιακά οφέλη. Για να
αυξηθούν όλες οι επενδύσεις και να έρθουν και ξένες επενδύσεις –που είναι
αναγκαίες για την ανάπτυξή µας– χρειαζόµαστε σταθερό και ανταγωνιστικό
θεσµικό πλαίσιο. Από εδώ και πέρα, µετά την ουσιαστική χρεοκοπία του δηµόσιου
τοµέα, ο ιδιωτικός τοµέας, η επιχειρηµατικότητα, είναι η µόνη που προσφέρει
προοπτική εξόδου από την κρίση, η µόνη που µπορεί να υποσχεθεί ανάπτυξη και
νέες δουλειές. Υπάρχει σήµερα µια δηµιουργική, παραγωγική επιχειρηµατική τάξη
στον τόπο µας, έτοιµη να αναλάβει αυξηµένες αναπτυξιακές ευθύνες στους τοµείς
από τους οποίους το υπέρβαρο κράτος αναγκαστικά πλέον θα αποσυρθεί. Η κρίση
που απειλεί την εθνική µας υπόσταση αποτελεί ταυτόχρονα και µια πρόκληση
ριζικής αλλαγής –µας υποχρεώνει να κάνουµε τώρα όλα εκείνα που αποφύγαµε να
πράξουµε όλα τούτα τα χρόνια. Η αλλαγή θα είναι πικρή και επώδυνη.
Στοιχηµατίζω ωστόσο στο ένστικτο αυτοσυντήρησης και στις δηµιουργικές
δυνατότητες των δυνάµεων εκείνων της κοινωνίας µας που δεν έχουν χάσει τη θέληση, την ικανότητα να
κοιτάνε µπροστά.» ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Συναντήσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη νέα ΕΓΣΣΕ,
20 Ιανουαρίου & 3 Φεβρουαρίου 2010
Με τη βασική θέση ότι στο πλαίσιο για τη νέα ΕΓΣΣΕ απαιτείται µια
«πιο παραγωγική και πιο συµφέρουσα για όλους, διεξαγωγή µιας
ευρύτερης συζήτησης, µε στόχο την υπογραφή ενός Κοινωνικού
Συµβολαίου, το οποίο θα προτάσσει µια σειρά από µέτρα-ανάχωµα
στην ανεργία, θα περιλαµβάνει µέτρα για την ενσωµάτωση της
αδήλωτης εργασίας και την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και
θα θέτει το πλαίσιο για τη µετάβαση σ’ ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης και
ότι η ειδικότερη συζήτηση για τον κατώτατο µισθό µπορεί να ενταχθεί
στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο συµφωνίας.» ο ΣΕΒ προσήλθε στις δύο
συναντήσεις για τη νέα ΕΓΣΣΕ, που πραγµατοποιήθηκαν την Τρίτη,
20 Ιανουαρίου και την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2010. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ανάλυσης, µε τίτλο: «Η
Απασχόληση και οι Επιχειρήσεις στη δίνη της Οικονοµικής Κρίσης» που παρουσίασε ο ΣΕΒ κατά τη
συνάντηση των Κοινωνικών Εταίρων την 21η Φεβρουαρίου, τα τελευταία 15 χρόνια διακρίνονται από
σηµαντικά επιτεύγµατα, όπως οι πολύ µεγάλες αυξήσεις στους πραγµατικούς κατώτατους µισθούς και η
εισοδηµατική αναδιανοµή υπέρ των οικονοµικά ασθενέστερων. Ενδεικτικά, όπως σηµειώνεται στην ανάλυση:
•

Από το 1993 µέχρι και σήµερα οι πραγµατικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 29%.
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•
•

Με την τελευταία ΕΓΣΣΕ του 2008-2009 η αγοραστική δύναµη των κατώτατων µισθών βελτιώθηκε κατά
7,41%. Το επίπεδο των πραγµατικών αποδοχών του 2009 είναι το υψηλότερο της τελευταίας
τριακονταετίας.
Ο κατώτατος µισθός στην Ελλάδα ως ποσοστό του κατά κεφαλήν εισοδήµατος είναι στο ίδιο µέσο
αντίστοιχο επίπεδο των 6 πλουσιοτέρων χωρών της ΕΕ, οι οποίες επιπλέον έχουν πολύ υψηλότερη
ανταγωνιστικότητα.

Ζητούµενο για όλη την κοινωνία αυτή τη στιγµή θα πρέπει να είναι η δηµιουργία αναπτυξιακών προοπτικών για
τη χώρα ώστε να επιστρέψουµε σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι δυνάµεις
της εργασίας – εργοδότες και εργαζόµενοι – καλούνται αυτονόητα να εισφέρουν στην οικονοµική σταθερότητα
και στην επάνοδο, σε συνθήκες κοινωνικής ασφάλειας και οικονοµικής ανάπτυξης…
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της ανάλυσης µε τίτλο: «Η Απασχόληση και οι Επιχειρήσεις στη δίνη
της Οικονοµικής Κρίσης»
∆ήλωση του Προέδρου του ΣΕΒ µετά την ολοκλήρωση της δεύτερης συνάντησης των Κοινωνικών
Εταίρων για τη νέα ΕΓΣΣΕ, 3 Φεβρουαρίου 2010:
«Είναι αλήθεια ότι οι διαπραγµατεύσεις για τη νέα συλλογική σύµβαση διεξάγονται στο περιθώριο µιας
σκληρής οικονοµικής πραγµατικότητας. Ζούµε, τούτες τις µέρες, ένα νεοελληνικό δράµα που δεν πρέπει
να διαιωνιστεί. Ευθύνη της κυβέρνησης πρωταρχικά, αλλά και του πολιτικού συστήµατος συνολικά, είναι
να βοηθήσει την κοινή γνώµη, όλες τις κοινωνικές οµάδες, να συνειδητοποιήσουν ότι ο τόπος βρίσκεται
στα πρόθυρα της συλλογικής κατάρρευσης. Ή θα υποστούµε, συνειδητά ως λαός, τις αναγκαίες θυσίες
µέχρι να ξανασταθούµε στα πόδια µας, ή θα περιέλθουµε στην ακόµη σκληρότερη κηδεµονία των
Βρυξελλών και των αγορών –κάτι που είναι αµφίβολο αν η κοινωνία µας µπορεί να αντέξει ή να ανεχθεί».

Παρέµβαση του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Χάρη Κυριαζή στην εκδήλωση µε θέµα την
ψήφιση νόµου για την ελληνική ιθαγένεια, που οργάνωσε η Ελληνική Ένωση για τα
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, Παλαιά Βουλή, 8 Φεβρουαρίου 2010
Ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Χάρης Κυριαζής µιλώντας στην εκδήλωση
σηµείωσε ότι ο ΣΕΒ προσεγγίζει το θέµα των µεταναστών χωρίς να
παραβλέπει τη σηµασία των άλλων προσεγγίσεων, µέσα από ένα πρίσµα, που
συνδέεται µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Κύριοι άξονες της
προσέγγισης του ΣΕΒ είναι η συµβολή στο πρόβληµα γήρανσης του
πληθυσµού και η ορθή διάσταση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας,
σηµειώνοντας ότι η ένταξη µεταναστών στον παραγωγικό ιστό καθυστερεί τις
συνέπειες της γήρανσης του
πληθυσµού της χώρας µας. Ο
Η
σηµερινή
κατάσταση,
µε
την
κ. Κυριαζής τόνισε ότι τα
εκµετάλλευση µεταναστών κατά τρόπο
προβλήµατα της αδήλωτης εργασίας, της εισφοροδιαφυγής και
παράνοµο και ηθικά αδίστακτο από
παρόµοιων παραβατικών συµπεριφορών, είναι προβλήµατα
συµπατριώτες µας έχει φθάσει σε σηµείο
του ελληνικού πληθυσµού και όχι των µεταναστών. Η
να
αποτελεί
βαρίδι
για
την
συστηµατική και αποτελεσµατική ένταξη των µεταναστών στην
ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και
δηµιουργεί σηµαντικές νησίδες αθέµιτου
ελληνική κοινωνία θα βοηθήσει ώστε τα προβλήµατα αυτά να
ανταγωνισµού στους υγιείς εργοδότες.
ελαχιστοποιηθούν. Κλείνοντας την παρέµβασή του ο κ.
Κυριαζής σηµείωσε ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπ.
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Εσωτερικών που συζητούµε σήµερα αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό, καταρχήν θετικό βήµα για την πλήρη
ενσωµάτωση των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία, και γι’ αυτό την στηρίζουµε. Μένει να δούµε ένα
ευρύτερο αναπτυξιακό πλαίσιο πολιτικών για τους µετανάστες, ώστε να αποκοµίσει η ελληνική κοινωνία τα
οφέλη ελαχιστοποιώντας τα προβλήµατα. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Οµιλία του Αντιπροέδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου Φέσσα στο συνέδριο ΣΒΕΕ – Eurobank µε
θέµα «Βιοµηχανία 2020: περιφερειακή ανάπτυξη, καινοτοµία και εξωστρέφεια»,
8 Φεβρουαρίου 2010
Ο κ. Φέσσας στην οµιλία του τόνισε ότι το κύριο πρόβληµα που
πρέπει να αντιµετωπίσουµε άµεσα είναι το έλλειµµα
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µας, το οποίο είναι πολύ
σηµαντικότερο από το δηµόσιο χρέος, που τόσο µας απασχολεί
τελευταία. Κι αν υποθέταµε ότι οι δανειστές µας αποφάσιζαν να
διαγράψουν το χρέος κι από αύριο το Ελληνικό ∆ηµόσιο να µην
χρωστά ούτε ένα ευρώ, φοβούµαι ότι σε 20 χρόνια θα
συσσωρεύαµε και πάλι ένα χρέος ισόποσο του ΑΕΠ. Έχει µεγάλη
σηµασία να χαραχθεί άµεσα, ένας «οδικός χάρτης ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας», ο οποίος θα προσδιορίζει τις νέες
κατευθύνσεις της µελλοντικής ανάπτυξης και θα οριοθετεί
συγκεκριµένες πολιτικές που θα προωθούν την επενδυτική και
καινοτοµική δράση των επιχειρήσεων και της πολιτείας. (…) Κλείνοντας ο κ. Φέσσας διατύπωσε ένα αισιόδοξο
µήνυµα για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας υπογραµµίζοντας τι µπορεί να πετύχουν οι Ελληνικές
επιχειρήσεις µε µία δραστική βελτίωση του περιβάλλοντος λειτουργίας τους, όταν, παρά την ύπαρξη τόσων
εµποδίων, παρεµβάσεων, πολυνοµίας, που καταλήγει σ’ ανοµία και αντιεπιχειρηµατικού κλίµατος, µπορούν
ακόµη να δηµιουργούν και να επεκτείνονται – έστω και µ’ αυτούς τους χαµηλούς ρυθµούς.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Γεύµα εργασίας µε τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Σπύρο Κουβέλη του Επιχειρηµατικού
Συµβουλίου Ελλάδος – Λατινικής Αµερικής, 12 Ιανουαρίου 2010
Γεύµα εργασίας µε επίσηµο προσκεκληµένο τον Υφυπουργό Εξωτερικών,
κ. Σπύρο Κουβέλη, διοργάνωσε ο ΣΕΒ και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδος – Λατινικής Αµερικής, στα γραφεία
του Συνδέσµου, στις 8 Ιανουαρίου 2010. Παρόντες ήταν οι Πρέσβεις και
Εµπορικοί Ακόλουθοι όλων των χωρών της Λατινικής Αµερικής
(Αργεντινής, Μεξικού, Βραζιλίας, Χιλής, Περού, Ουρουγουάης,
Βενεζουέλας, Παναµά, Κούβας). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες και οι στόχοι του Επιχειρηµατικού
Συµβουλίου, που λειτουργεί υπό την αιγίδα και σε στενή συνεργασία µε
τον ΣΕΒ και πραγµατοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους
ενίσχυσης των διµερών οικονοµικών σχέσεων της χώρας µας µε τη σηµαντική αυτή περιοχή.
Καλωσορίζοντας τον Υπουργό, τους αρµόδιους ∆ιευθυντές του Υπουργείου Εξωτερικών και τους ξένους
διπλωµάτες, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του ΣΕΒ και Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων κ. Θανάσης Λαβίδας
σηµείωσε ότι οι χώρες της Λατινικής Αµερικής αποτελούν µια δυναµικά αναπτυσσόµενη και αναδυόµενη αγορά
µε ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης, προσφέροντας όχι µόνο µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και µια
εντυπωσιακή πληθυσµιακή κοινότητα 570 εκατοµµυρίων καταναλωτών που µπορεί να απορροφήσει
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ανταγωνιστικά και ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες ευρωπαϊκής προέλευσης. Ο Πρόεδρος του
Επιχειρηµατικού Συµβουλίου Ελλάδας-Λατινικής Αµερικής, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, ανέφερε ότι οι
οικονοµίες των χωρών αυτών έχουν επηρεασθεί σε πολύ χαµηλότερο βαθµό από τη διεθνή κρίση και εκτιµάται
ότι στις επόµενες δεκαετίες θα αποκτήσουν µεγαλύτερη βαρύτητα στον παγκόσµιο οικονοµικό χάρτη µε τη
Βραζιλία και το Μεξικό να περιλαµβάνονται στις 5 µεγαλύτερες οικονοµίες, προσφέροντας αξιόλογες ευκαιρίες
για προσοδοφόρα επιχειρηµατική δράση και εναλλακτικό προορισµό επενδυτικών και εµπορικών βλέψεων.
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ

Συνάντηση εργασίας ΣΕΒ µε τον Υπουργό Εκτάκτων Αναγκών του
Αζερµπαϊτζάν κ. Kamaladdin Heydarov, 22 Φεβρουαρίου 2010
Συνάντηση εργασίας µε τη ∆ιοίκηση και τα µέλη του ΣΕΒ
πραγµατοποίησε τη ∆ευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010 ο Υπουργός
Εκτάκτων Αναγκών του Αζερµπαϊτζάν κ. Kamaladdin Heydarov, ο
οποίος επισκέφθηκε επίσηµα την Ελλάδα µε στόχο την προώθηση
των διµερών οικονοµικών σχέσεων και τη µεγαλύτερη συµµετοχή
ελληνικών εταιριών στις προµήθειες της χώρας του. Όπως τόνισε ο κ.
Λαβίδας, το Αζερµπαϊτζάν, εκτός από τα µεγάλα ενεργειακά του
αποθέµατα, είναι µία υπολογίσιµη δύναµη στην ευρύτερη περιοχή της
Κασπίας. Έχει επηρεασθεί σε µικρότερο βαθµό από τη διεθνή
οικονοµική κρίση και αυξάνει σταθερά τον ρυθµό ανάπτυξής του
(πέτυχε 9% για το 2009), δίνοντας έµφαση στους µη-πετρελαϊκούς
τοµείς της οικονοµίας. Ο Αζέριος Υπουργός παρουσίασε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα νέων υποδοµών στην
πρωτεύουσα Μπακού που περιλαµβάνει την κατασκευή µετρό, την ανάπλαση της παραλίας σε χώρους
αναψυχής και την ανέγερση 700 οικοδοµηµάτων, την αναβάθµιση των συγκοινωνιών και των οδικών αξόνων
σε όλη την χώρα, τον εκσυγχρονισµό του σιδηροδροµικού δικτύου, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και υδροδότησης. Ο ΣΕΒ σκοπεύει στο πλαίσιο της θεσµοθετηµένης
συνεργασίας του µε τους φορείς ATIB (Επιχειρηµατικός Σύνδεσµος Αζερµπαϊτζάν - Τουρκίας) και ΑΖPROMO
(Αζέρικος Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου) και της Ένωσης Παρευξείνιων Επιχειρηµατικών Συνδέσµων,
στην οποία προεδρεύει ο κ. Λαβίδας να οργανώσει αποστολή µελών του, που έχουν άµεσο ενδιαφέρον και
δυνατότητα να αξιοποιήσουν την αναπτυξιακή τροχιά του Αζερµπαϊτζάν.

Προσεχείς Εκδηλώσεις & Νέες Εκδόσεις ΣΕΒ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ΣΕΒ θα
πραγµατοποιηθεί την Τρίτη, 11 Μαϊου
2010, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

¾ 3ο Αραβο-Ελληνικό Οικονοµικό Φόρουµ, 23-24/9/2010, Divani Apollon Palace, Καβούρι
Στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηµατικής παρουσίας στις ανεξάντλητες αγορές των
αραβικών κρατών και στην προσέγγιση αραβικών επενδυτικών κεφαλαίων στοχεύει το 3ο
Αραβο-Ελληνικό Οικονοµικό Φόρουµ που διοργανώνουν από κοινού ο ΣΕΒ µε το ΑραβοΕλληνικό Επιµελητήριο Εµπορίου και Αναπτύξεως, στις 23 και 24 Σεπτεµβρίου 2010, στο
ξενοδοχείο Divani Apollon Palace, Καβούρι. ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ
¾ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας, µε θέµα: ''Η πρόληψη
συµφέρει όλους'' διοργανώνει το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 29-30/11/2010, Athens Hilton
¾ Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του Ανοικτού Φόρουµ 08: «ΜΜΕ: δεοντολογία, κέρδος και εξουσία»

Ο ΣΕΒ σας εύχεται Καλό Πάσχα!
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