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Επιχειρηµατικότητα χωρίς εµπόδια: 
30 Πεδία ∆ράσης για τη δηµιουργία φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος  
κατέγραψε ο ΣΕΒ 

  
 
«Συνεργαζόµαστε στενά µε το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειµένου να προωθήσουµε τον κοινό µας στόχο, που είναι η 
µεταµόρφωση της κρατικοδίαιτης ελληνικής οικονοµίας σε µία οικονοµία ανταγωνιστική, εξωστρεφή, σύγχρονη. Στο 
πλαίσιο αυτό, παραδίδουµε σήµερα στον Υπουργό µία εκτεταµένη καταγραφή –την οποία επεξεργάστηκε ο ΣΕΒ σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς και συνδέσµους— των πολυεπίπεδων εµποδίων, που αντιµετωπίζει σήµερα η 
επιχειρηµατικότητα στον τόπο µας .Πρέπει να γίνει επιτέλους συνείδηση, ότι µόνο η λύτρωση της επιχειρηµατικότητας 
από τα µύρια όσα εµπόδια και αντικίνητρα που για χρόνια τώρα την αλυσοδένουν, µπορεί ν’ ανοίξει ξανά τον δρόµο 
προς την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την παρουσία του, εδώ, 
σήµερα, που νοµίζω ότι υποδηλώνει πως συµµερίζεται αυτή µου την πεποίθηση.» 
 
Από τη δήλωση του Προέδρου ΣΕΒ µετά τη συνάντησή του µε τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,  
κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στα γραφεία του ΣΕΒ, 1/12/2010 

 

 
Με περίπου διακόσια πενήντα (250) εµπόδια στην επιχειρηµατική δράση που 
κατέγραψε ο ΣΕΒ σε συνεργασία µε άλλους επαγγελµατικούς φορείς και 
συνδέσµους, περιγράφεται το ναρκοθετηµένο πεδίο που αντιµετωπίζει σήµερα η 
επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να περνά µέσα από 
συµπληγάδες κάθε επιχειρηµατική δράση, καινοτοµία και επενδυτική 
πρωτοβουλία. Η µελέτη καταγράφει, δηλαδή, ένα πλήθος από µικρά καθηµερινά 
εµπόδια τα οποία συναποτελούν ένα µεγάλο φράγµα στην επιχειρηµατική δράση. 
Όπως σηµείωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος «η άρση 
των εµποδίων αυτών θα πολλαπλασίαζε τη δυνατότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων να λειτουργούν ανταγωνιστικά και θα µεγιστοποιούσε τη 
συνεισφορά τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια και προοπτική της χώρας.» 
 
Η καταγραφή των εµποδίων έγινε µε σκοπό να δηµιουργήσει τη βάση µιας 
δυναµικής προσπάθειας να λυθούν τα δεσµά της σύγχρονης επιχείρησης, να 

απελευθερωθεί το παραγωγικό δυναµικό της χώρας, να δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες για επενδύσεις και 
θέσεις εργασίας.  Η δουλειά αυτή θα είναι αντικείµενο µιας ευρύτερης και ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων µε 
όλους τους επιχειρηµατικούς και παραγωγικούς φορείς της χώρας, στους οποίους το αποστείλαµε σήµερα.  
Ταυτόχρονα, αποτελεί τη βάση για την άµεση λειτουργία του «Παρατηρητηρίου ∆ιοικητικών Εµποδίων 
στην Επιχειρηµατικότητα» που ιδρύει ο ΣΕΒ, για τη συνεχή παρακολούθηση και αντιµετώπιση αυτών των 
προβληµάτων. 
 
∆ιαβάστε τα πλήρη κείµενα της Μελέτης «Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια: 30 πεδία δράσης για τη 
δηµιουργία φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος» και της Πρότασης του ΣΕΒ «Επιχειρηµατικότητα 
Χωρίς Εµπόδια: Τα 30 σηµαντικότερα καθηµερινά εµπόδια για την απελευθέρωση της 
επιχειρηµατικότητας». 
 

mailto:pressoffice@sev.org.gr
http://www.sev.org.gr/online/index.aspx?mid=694&lang=gr
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/30embodia_big_2_12_2010.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/30embodia_big_2_12_2010.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/30embodia_small_2_12_2010.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/30embodia_small_2_12_2010.pdf
http://www.sev.org.gr/online/viewNews.aspx?id=1812&mid=8&lang=gr


  

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

 
Newsletter Νο.17 

∆εκέµβριος 2010 

Υπόµνηµα για την Ανάπτυξη υπέβαλε ο ΣΕΒ στον Επίτροπο κ. Olli Rehn στις Βρυξέλλες 

 

 
Εσωτερική αναδιάρθρωση του µνηµονίου µε τη λήψη 15 µέτρων  ζήτησε ο 
ΣΕΒ µε υπόµνηµα που υπέβαλε στον Επίτροπο Οικονοµικών Υποθέσεων 
της ΕΕ, κ. Όλι Ρεν, την Τετάρτη, 17 Νοεµβρίου 2010, διαπιστώνοντας ότι η 
υπερφορολόγηση της οικονοµίας από τη µία πλευρά και οι καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών από την άλλη «δηµιουργούν 
µια µορφή “τανάλιας” που υπονοµεύει την προοπτική της χώρας. 
 
«Η ταχύτερη υλοποίηση των διαρθρωτικών θα δικαιολογούσε µια ανοχή 
στις διαφαινόµενες αποκλίσεις από τους δηµοσιονοµικούς στόχους του 
2010 και του 2011, δεδοµένου ότι ο κοινωνικός ιστός δεν αντέχει νέες 
περικοπές και νέους φόρους», δήλωσε ο κ. ∆ασκαλόπουλος µετά τη 

συνάντηση µε τον Επίτροπο, χθες στις Βρυξέλλες, και πρόσθεσε: «Πεποίθησή µου είναι ότι οι εταίροι µας 
έχουν τη διάθεση, τη βούληση να διευκολύνουν ακόµη περισσότερο την Ελλάδα να φέρει σε πέρας την 
οδυνηρή προσπάθεια οικονοµικής ανόρθωσης την οποία καταβάλλει». Το υπόµνηµα για την αναδιάρθρωση 
του µνηµονίου θα υποβληθεί στην κυβέρνηση, αλλά και στους εκπροσώπους της τρόικας. 
 
Ο ΣΕΒ σηµειώνει στο υπόµνηµα ότι σε µία µη ανταγωνιστική οικονοµία που συρρικνώνεται, η χωρίς 
ευρωπαϊκό προηγούµενο δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδος ενέχει σοβαρούς κινδύνους: τα έσοδα 
µπορεί να µην συγκεντρωθούν, η οικονοµία µπορεί να περάσει σε παρατεταµένη ύφεση. Για τους λόγους 
αυτούς το Μνηµόνιο εµπεριέχει «αντίµετρα» µε αναφορά σε τρεις αλληλεξαρτούµενους άξονες: την υλοποίηση 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που καθυστερούν εδώ και χρόνια, τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού 
προς την επιχειρηµατικότητα και τη στροφή προς ένα µοντέλο ανάπτυξης που στηρίζεται στις επενδύσεις και 
στις εξαγωγές. 
 
«Λύση δεν είναι πλέον η αύξηση των φόρων ή η περαιτέρω περικοπή εισοδηµάτων. Μία αύξηση φόρων θα 
φέρει ελάχιστα (ίσως και καθόλου) νέα έσοδα, ενώ µια νέα περικοπή σε µισθούς και συντάξεις ενέχει τον 
κίνδυνο να σπρώξει την οικονοµία βαθύτερα στην ύφεση και να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή», αναφέρει ο 
ΣΕΒ. «Η ελληνική κυβέρνηση και οι δανειστές της υπήρξαν υπερβολικά αισιόδοξοι ως προς τη φοροδοτική 
δυνατότητα της οικονοµίας και την ικανότητα της χώρας να περάσει από ένα µοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται 
στα δάνεια, στις επιδοτήσεις, στη δηµόσια δαπάνη και στην κατανάλωση σε ένα άλλο που ευνοεί την ανάπτυξη 
µέσα από επενδύσεις και εξαγωγές». «Ακόµη κι αν υλοποιηθούν, χωρίς αποκλίσεις, όλοι οι στόχοι του 
Μνηµονίου, η χώρα και πάλι θα έχει µία σχέση χρέους προς ΑΕΠ που δύσκολα θα εξυπηρετείται ή θα 
µειώνεται, µέσα σ’ ένα µη ανταγωνιστικό περιβάλλον µε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης». 
 
Τέλος ο κ. ∆ασκαλόπουλος συζήτησε µε τον Επίτροπο κ. Rehn το θέµα του ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης 
των ασθενέστερων χωρών, όπου τόνισε την ανάγκη να καθοριστούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα 
αποτελεσµατικοί µηχανισµοί που να καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα να στηριχτεί όχι απλά το ευρώ αλλά 
πολύ περισσότερο η ίδια η Ένωση -το όραµα της, η κοινή προοπτική των λαών της. 
 
 
∆ιαβάστε εδώ το Υπόµνηµα για την Ανάπτυξη, που απέστειλε ο ΣΕΒ στον ΥΠΟΙΚ και επιδόθηκε στον 
Επίτροπο κ. Renh, 17/11/2010 
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«Αναπτυξιακές δυνατότητες µε καθαρό όφελος για την οικονοµία και την κοινωνία από τα 
Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια» το βασικό µήνυµα του Συµποσίου, που διοργάνωσε το 
Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Παρέµβαση του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στην εκδήλωση του  
CEO SUMMIT 2010 µε θέµα «Βιώσιµη ελπίδα –δηµιουργώντας το µέλλον και όχι 
προβλέποντάς το»  

«∆εν τίθεται ούτε ποτέ τέθηκε θέµα απογείωσης µισθών ή δικαιωµάτων των εργαζοµένων από τον ΣΕΒ. Οι 
συναντήσεις (των Κοινωνικών Εταίρων) µέσα στα πλαίσια της υποχρέωσής µας και της προσπάθειά µας να 
αντιµετωπίσουµε τα θέµατα που ανακύπτουν µέσα από το Μνηµόνιο υπήρξαν, υπάρχουν και πάντα θα 
υπάρχουν. Όσο και να έχουµε αποκλίσεις µπορούµε και πρέπει να συγκλίνουµε για να αντιµετωπίσουµε 
όλα τα ανοικτά θέµατα.» Από τη δήλωση Προέδρου ΣΕΒ µετά την οµιλία του στην εκδήλωση  CEO SUMMIT 2010 
στα Η.Μ.Ε., 2/12/2010 
 

 

 
Στην οµιλία του, την Πέµπτη, 2 ∆εκεµβρίου 2010, στο Μέγαρο Μουσικής, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ µεταξύ άλλων 
σηµείωσε «Έχει έρθει η στιγµή να ανοίξουµε και να συζητήσουµε όλα τα θέµατα.  ∆εν µπορεί να υπάρχουν 
ταµπού, αφού τα παραδοσιακά ξόρκια δεν επαρκούν.  Πρέπει να βάλουµε στο τραπέζι τα πάντα για να 
αποφύγουµε τα πάνδεινα.  Κι αντί να προσπαθούµε να χειραγωγούµε µε δαιµονολογίες την κοινή γνώµη, 
οφείλουµε να καταστήσουµε το λαό µας κοινωνό της αλήθειας για την πραγµατική κατάσταση του τόπου, ώστε 
να γίνει συνειδητά συµµέτοχος στην τιτάνια συλλογική προσπάθεια που απαιτείται για την ανόρθωση του.  Όλα 
τα άλλα είναι εκ του πονηρού -κι αυτό το αντιλαµβάνεται η ώριµη ελληνική κοινωνία, που βιώνει τα 
προβλήµατα της και γνωρίζει τις ανάγκες της πολύ καλύτερα από τους χειραγωγούς της.»  
 

 
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της οµιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ στο CEO SUMMIT, 2/12/2010 
 

 
«Η Ελλάδα έχει τη µεγάλη ανάγκη να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας στα 
κτίρια, αλλά και τη µεγάλη ευκαιρία αυτό να το κάνει µε καθαρό όφελος για την 
κοινωνία και την οικονοµία, προωθώντας ταυτόχρονα σηµαντικές αναπτυξιακές 
λύσεις και µάλιστα σε µία περίοδο κρίσης». Αυτό ήταν το βασικό µήνυµα του 
Συµποσίου, που διοργάνωσε το Συµβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, την 
Τετάρτη, 8 ∆εκεµβρίου 2010, στο Ίδρυµα Ευγενίδου, µε θέµα: «Ενεργειακά 
Αποδοτικά Κτίρια: Πρόκληση & Ευκαιρία για Βιώσιµη Ανάπτυξη» και το 
οποίο τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 
 
Καλωσορίζοντας στην έναρξη τους προσκεκληµένους, ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, κ. Ευθύµιος O. Βιδάλης σηµείωσε, 
ότι «οι δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, στη χώρα µας είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικές και ότι το θέµα αυτό συνδέεται άµεσα µε την καθηµερινότητα 
µας, µε τις καθηµερινές µας συνήθειες, µε το σηµερινό πρότυπο 
υπερκατανάλωσης, που έχουµε διαµορφώσει και το οποίο δεν είναι συντηρήσιµο  
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για τον πλανήτη µας». Όπως ανέφερε, τα κτίρια στην Ελλάδα καταναλώνουν το 40 % της ενέργειας, ποσοστό 
που είναι µεγαλύτερο σε σχέση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ. “Το σηµερινό πρότυπο κατανάλωσης ενέργειας και 
αλόγιστης χρήσης φυσικών πόρων δεν είναι βιώσιµο”, τόνισε ο κ . Βιδάλης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρουσίασε, τα κτίρια διεθνώς εκπέµπουν το 38 % των αερίων του θερµοκηπίου, ποσοστό που είναι 
µεγαλύτερο από τις αντίστοιχες εκποµπές της βιοµηχανίας (33 %) και των µεταφορών (26 %). Σηµείωσε δε ότι 
η εξοικονόµηση ενέργειας συνδέεται άµεσα µε την καθηµερινότητα και τις συνήθειες των καταναλωτών, 
υπογραµµίζοντας ότι η παρούσα οικονοµική κρίση µπορεί να µας βοηθήσει να κατανοήσουµε ότι το σηµερινό 
πρότυπο κατανάλωσης ενέργειας και αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων γενικότερα δεν είναι βιώσιµο και 
ότι το θέµα αυτό µας επηρεάζει και µας αφορά όλους. Τέλος, προέτρεψε την ελληνική επιχειρηµατικότητα να 
αδράξει την ευκαιρία, µετατρέποντας το πρόβληµα σε πρόκληση και την πρόκληση σε καινοτοµία, σε νέες 
µεθόδους και προϊόντα. Σηµειώνεται, ότι στο πλαίσιο του Συµποσίου παρουσιάσθηκαν παραδείγµατα 
εφαρµογών σχεδιασµού, καλών πρακτικών και έξυπνων λύσεων, καθώς και σύγχρονα εργαλεία 
χρηµατοδότησης και πολιτικές που µε επιτυχία έχουν εφαρµοσθεί στην Ευρώπη και διεθνώς. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα δόθηκε στη σπουδαιότητα και στις προϋποθέσεις διαµόρφωσης της αναγκαίας συναίνεσης για την 
αλλαγή της υφιστάµενης κατάστασης. Θέµα ειδικού πάνελ συζήτησης αποτέλεσε η µεταµόρφωση της 
ελληνικής αγοράς. 

«Στην Ελλάδα, οι ετήσιες ενεργειακές δαπάνες µόνο των δηµόσιων 
κτιρίων ξεπερνούν τα 450 εκ. ευρώ! Για το λόγο αυτό, η ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων είναι σηµαντική παράµετρος της Εθνικής 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής.» Τα παραπάνω στοιχεία, 
επεσήµανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης µιλώντας στο Συµπόσιο σηµειώνοντας ότι 
«Κεντρικός στόχος µας πρέπει να είναι, το σπάταλο Ελληνικό κτίριο να 
γίνει ένα πράσινο κτίριο.» 

Εξάλλου ο κ. Μανιάτης, από το βήµα του Συµποσίου και απευθυνόµενος στα µέλη του Συµβούλιου ΒΙΑΝ τους 
κάλεσε «να προχωρήσουµε µαζί στη δηµιουργία µιας κοινής Οµάδας Εργασίας, µεταξύ στελεχών του ΥΠΕΚΑ 
και στελεχών εταιρειών -µελών του Συµβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, η οποία θα συζητήσει, θα 
επεξεργαστεί και θα προτείνει λύσεις και µηχανισµούς για την αποδοτική διαχείριση της κατανάλωσης 
ενέργειας σε µεγάλες µονάδες ή σε συγκροτήµατα κτιρίων γραφείων, εµπορικών κέντρων κ.ά, και θα αφορά 
τόσο την καθηµερινή τους λειτουργία όσο και την δυνητική αναβάθµιση της κατασκευής τους.» Ανάµεσα στους 
οµιλητές και συζητητές περιλαµβάνονταν διακεκριµένοι ξένοι και έλληνες ειδικοί, όπως οι κ.κ.: Constant Van 
Aerschot, Director LAFARGE • Co-Chair Energy Efficiency in Buildings, WBCSD, Rainer Scheppelmann, 
Deputy Head, Hamburg Coordination Centre for Climate Issues, Γραµµατική Παπαδοπέτρου–Τσίγκου, 
Γενική ∆ιευθύντρια Γενική ∆ιεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Θεανώ 
Λιακοπούλου, Partner, McKinsey & Company, Ron Herbst, Global Head of Energy Management and 
Sustainability, Deutche Bank, Rudolf Trachsel, Dipl. Architect ETH SIA NDK, Νίκος Βρατσάνος, Αρχιτέκτων, 
Γραφείο Μελετών Α. Ν. Τοµπάζη, Ματθαίος Σανταµούρης, Πρόεδρος Κ.Α.Π.Ε. • Καθηγητής, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Άγις Παπαδόπουλος, Καθηγητής, Α.Π.Θ. και Κώστας 
Μητρόπουλος, Πρόεδρος ∆Σ, Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.  

 

 

 ∆ιαβάστε εδώ τις παρουσιάσεις 
των οµιλητών του Συµποσίου 

 ∆ιαβάστε εδώ τα συµπεράσµατα 
του Συµποσίου 
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«Στην Ελλάδα βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε το «κρατικό και συντεχνιακό σύµπλεγµα», το οποίο δεν αποτελεί απλώς 
το µείζον πρόβληµα στη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά τον ουσιαστικό πάτρωνα του τόπου.  Η απαλλαγή από αυτό 
το σύµπλεγµα είναι η πρωταρχική προϋπόθεση για να χτίσουµε µια σύγχρονη οικονοµία, µια σύγχρονη κοινωνία.» 

Οµιλία του Προέδρου του ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στο συνέδριο του Ελληνο-
Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητήριου µε θέµα: «Η ώρα της ελληνικής οικονοµίας – 
ανακτώντας την ελληνική αξιοπιστία», 29 Νοεµβρίου 2010 

«Έχουµε δύσκολο δρόµο µπροστά µας.  Και πρέπει να τον διανύσουµε µε την ταχύτητα δροµέα των 100 µέτρων, 
αλλά και µε την αντοχή µαραθωνοδρόµου.  Το έργο που έχουµε να επιτελέσουµε είναι τιτάνιο σε σχέση µε την 
έκτασή του, µε τον διαθέσιµο χρόνο, µε τις οργανωµένες αντιδράσεις, µε τη δυσπιστία των αγορών.  ∆εν υπάρχει 
ούτε µέρα για χάσιµο, δεν επιτρέπεται ούτε ένα υπουργείο να ολιγωρήσει, ούτε ένας υπουργός να δειλιάσει.  Ο 
χρόνος για την υλοποίηση των διαρθρωτικών αλλαγών τελειώνει.  Είναι ώρα µόνο για δράση.» 

 

 
Σε παρέµβασή του, στο συνέδριο του Ελληνοαµερικανικού 
Επιµελητηρίου, τη ∆ευτέρα, 29 Νοεµβρίου 2010, ο κ. ∆ασκαλόπουλος 
υπογράµµισε ότι η επιτακτική ανάγκη να ωθήσουµε την οικονοµία σ’ 
έναν ενάρετο δρόµο ανάπτυξης θα επιτευχθεί µόνο αν κατανοήσουµε 
ότι η ανάπτυξη δεν θα έρθει επειδή φτιάξαµε έναν επενδυτικό νόµο, 
επειδή επινοήσαµε ένα fast track, επειδή µας δίνει λεφτά το ΕΣΠΑ, 
επειδή ιδρύσαµε άλλο ένα κρατικό ταµείο ανάπτυξης –όσο κι αν αυτά 
ακούγονται ωραία, όσο κι αν είναι χρήσιµα.  Η ανάπτυξη και η 
οικονοµική πρόοδος θα έρθουν όταν συνειδητά διαµορφώσουµε ένα 
ολοκληρωµένο και διεθνώς αποδεκτό οικονοµικό, επιχειρηµατικό, 

νοµικό, διοικητικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο που να την προωθεί, να τη στηρίζει, να της αποδίδει την 
προτεραιότητα που οι συνθήκες επιβάλλουν. Η ανταγωνιστικότητα δεν θα έρθει µόνο και µόνο επειδή την 
επικαλούµαστε.  Θα έρθει όταν σταµατήσουµε να αντιµετωπίζουµε την επιχειρηµατικότητα ως εχθρό. Μίλησε 
εξάλλου για ένα κρατικό και συντεχνιακό σύµπλεγµα που είναι «πάτρωνας» του τόπου και αποτελεί το µείζον 
πρόβληµα στη διακυβέρνηση του τόπου, σηµειώνοντας ότι η απαλλαγή από αυτό το σύµπλεγµα είναι η 
πρωταρχική προϋπόθεση για να χτίσουµε µια σύγχρονη κοινωνία και οικονοµία. 
 

 
Τόνισε ακόµη ότι η σηµερινή κρίση είναι η πιο σοβαρή και η πιο επικίνδυνη στη µεταπολιτευτική ιστορία και θα 
χρειαστεί αταλάντευτη πολιτική βούληση για να βγούµε από αυτήν. «Η συζήτηση για το "τις πταίει" για τα 
σηµερινά χάλια της Ελλάδας είναι πλέον άγονη και χωρίς ουσία. Η ουσία είναι ότι η κοινωνία µας έχει 
συνειδητοποιήσει πως βρεθήκαµε και βρισκόµαστε στο χείλος του γκρεµού», υπογράµµισε.  
 

 
Αν και αναγνώρισε ότι τους τελευταίους λίγους µήνες έγιναν πρωτόγνωρες για τη µεταπολιτευτική Ελλάδα 
αλλαγές, επεσήµανε ότι «επειδή η αντίσταση των αγκυλωµένων συµφερόντων και αντιλήψεων παραµένει 
πολύ ισχυρή, ο ρυθµός των µεταρρυθµίσεων είναι βραδύς και το βάθος τους ρηχό». 
Ο κ. ∆ασκαλόπουλος υποστήριξε ότι οι αρνητές του µνηµονίου αρνούνται την πραγµατικότητα που το επέβαλε 
και προτείνουν ουσιαστικά την εθελοτυφλία ως συνταγή αντιµετώπισης του προβλήµατος. «Αναπαράγουν 
δηλαδή, την καταστροφική αντίληψη που µας οδήγησε στη σηµερινή κατάσταση», ανέφερε. 
 
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες κείµενο της οµιλίας του Προέδρου του ΣΕΒ 
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Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ για τη «Νέα Εποχή στην Πράσινη 
Επιχειρηµατικότητα» διοργάνωσε ο ΣΕΒ και ο ΣΒΒΕ

Τοποθέτηση του Προέδρου ΣΕΒ κ. ∆ηµήτρη ∆ασκαλόπουλου στη συνάντηση µε τον 
Πρωθυπουργό για την αντιµετώπιση της ανεργίας 

 

 
Παρευξείνιο Επιχειρηµατικό Φόρουµ για τη «Νέα Εποχή στην 
Πράσινη Επιχειρηµατικότητα» διοργάνωσε ο ΣΕΒ σύνδεσµος 
επιχειρήσεων και βιοµηχανιών και ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή, 
26 Νοεµβρίου, παράλληλα µε τη Σύνοδο Υπουργών 
Εξωτερικών των χωρών του Οργανισµού Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στον ΟΣΕΠ κατά το 2ο 
εξάµηνο του 2010, υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών και της Παρευξείνιας Τράπεζας Εµπορίου & 
Αναπτύξεως.   
 
Σε µήνυµά του κατά την έναρξη των εργασιών του Φόρουµ, ο 

Αντιπρόεδρος ∆.Σ. και Επικεφαλής ∆ιεθνών ∆ράσεων του ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας υπογράµµισε την 
στρατηγική σηµασία των αγορών του Παρευξείνιου τόξου που, παρά τη διεθνή κρίση, διατηρούν σηµαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης, καθώς παραµένουν ανεξερεύνητες και µπορούν να δώσουν  διέξοδο στην 
επιχειρηµατική δυσπραγία ή να αντισταθµίσουν απώλειες από την ύφεση. Σηµειώνεται ότι, στο Φόρουµ 
συµµετείχαν 75 ξένοι επιχειρηµατίες και στελέχη από διάφορες χώρες της περιοχής, 100 εκπρόσωποι 
ελληνικών εταιρειών, ενώ πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 150 επιχειρηµατικές συναντήσεις 
προσβλέποντας σε νέες συµφωνίες συνεργασίας.  
 
∆ιαβάστε εδώ το πλήρες µήνυµα του κ. Θανάση Λαβίδα στο Επιχειρηµατικό Φόρουµ 
 
 

 
Στη συνάντησή του µε τον Πρωθυπουργό, την 
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ 
στην τοποθέτησή του, µεταξύ άλλων επεσήµανε: 
«Το νέο πρόγραµµα δράσεων για την ανεργία, 
που µε κοινωνική ευαισθησία παρουσίασε 
σήµερα ο Πρωθυπουργός, είναι εκτεταµένο και 
πολύπλευρο. Συνιστά έτσι αναµφίβολα µία 
γραµµή άµυνας στο πρόβληµα της ανεργίας.  
Εκφράζω την ελπίδα ότι οι προβλεπόµενες 
δράσεις δεν θα αποδειχθούν σάκοι µε άµµο 
µπροστά στην ανεργιακή πληµµυρίδα.  Και το 

λέω αυτό γιατί πολλά αντίστοιχα –αν και όχι τόσο φιλόδοξα– προγράµµατα στο παρελθόν υστέρησαν στη 
διαδικασία υλοποίησης τους. Ως γνωστόν, εκείνο που παραδοσιακά πάσχει στην Ελλάδα είναι η εφαρµογή 
στην πράξη των όποιων εξαγγελθέντων µέτρων –όπως και νόµων…Είναι σηµαντικό λοιπόν, να 
συνεισφέρουµε όλοι µε επιµέλεια και συνέπεια ώστε να εξασφαλίσουµε σωστή και αποτελεσµατική 
διαχείριση.» ∆ιαβάστε περισσότερα εδώ  
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Εργαστήρι Στρατηγικής για Βιώσιµη Ανάπτυξη: «∆ιαµορφώνοντας τη δική µας πορεία» 

Ο ΣΕΒ για το Ν/Σ «Fast Track» του Υπ. Επικρατείας 

 

 
Στην τοποθέτησή του, στη συζήτηση της Επιτροπής της Βουλής για το Ν/Σ «Fast Track» του Υπ. Επικρατείας 
την Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ σηµείωσε «Κατά την άποψή µας, δεν χρειαζόµαστε 
απλώς βήµατα, αλλά να ανοίξει διάπλατα το πεδίο.  ∆εν είναι µόνο οι µεγάλες ή οι ξένες επενδύσεις που 
στηρίζουν την ανάπτυξη.  Είναι κυρίως η πληθώρα των µικρών, το σύνολο των επενδύσεων που προέρχονται 
από την οικονοµική δράση των υπαρχουσών επιχειρήσεων και των νέων επιχειρηµατιών.  Αυτές είναι οι πιο 
χειροπιαστές και οι πιο κρίσιµες για την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο του τόπου. Χρειαζόµαστε µέτρα 
γενικότερης απλούστευσης – επιτάχυνσης ώστε να διευκολυνθεί η δική τους υλοποίηση. Αυτό εννοώ µε τη 
διαµόρφωση ενός fast track επενδυτικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος –την ανατροπή αυτού του 
παγιωµένου (και σε επίπεδο νοοτροπίας) αντιεπενδυτικού και αντιεπιχειρηµατικού καθεστώτος, που διατηρεί 
τη χώρα µας καθηλωµένη σε ξεπερασµένα πρότυπα και στερεότυπα, ασύµβατα µε τις σύγχρονες 
αναπτυξιακές προδιαγραφές.» 
 
∆ιαβάστε περισσότερα εδώ  
 
 

Μια ιδιαίτερα σηµαντική Συνάντηση Εργασίας των διοικήσεων 
των εταιριών-µελών του Συµβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη µε θέµα «Εργαστήρι Στρατηγικής για Βιώσιµη 
Ανάπτυξη: ∆ιαµορφώνοντας τη δική µας πορεία», 
πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων της εταιρίας-µέλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Στόχος 
της συνάντησης αυτής που είναι εµπνευσµένη από την 
εξαιρετικά σηµαντική Πρωτοβουλία «Όραµα 2050» (Vision 2050) 
καθώς και του πιο βραχυπρόθεσµου ορίζοντά του µέχρι το 2020 

(του αποκαλούµενου Turbulent Teens) του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 
ήταν να συµβάλει, µέσα από µία διαδραστική διαδικασία µε τους συµµετέχοντες, στη διαµόρφωση της 
πολιτικής και των στόχων του Συµβουλίου για την προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης στη χώρα µας σε µέσο-
µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Παράλληλα, και µέσα από την ανταλλαγή απόψεων η συνάντηση σκόπευε να 
συµβάλει στη διαµόρφωση των στρατηγικών προτεραιοτήτων για το Συµβούλιο µέσα στην επόµενη διετία. 

Σηµειώνεται ότι η Συνάντηση οργανώθηκε σε συνεργασία και µε την ευγενική προσφορά της εταιρίας 
συµβούλων Accenture (µέλους του WBCSD), στελέχη της οποίας συµµετείχαν στην οµάδα εργασίας του 
WBCSD για τη δηµιουργία της εν λόγω Πρωτοβουλίας. 

∆ιαβάστε περισσότερα εδώ 
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Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης από τον ΣΕΒ

 
 

 
Σχέδιο προς διαβούλευση 

Ο ΣΕΒ µε σκοπό την προώθηση της διαφάνειας και της εναρµόνισης µε τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν 
στις χώρες του ΟΟΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσµίως, ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
καταρτίσει ελληνικό Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Ο Κώδικας είναι προσαρµοσµένος στη νοµοθεσία και 
στην ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα και αφορά στις εισηγµένες εταιρείες. Επίσης  έχει συνταχθεί στη 
βασική αρχή «συµµόρφωσης ή εξήγησης» και έτσι συµπεριλαµβάνει ζητήµατα που ξεπερνούν τους 
υπάρχοντες νόµους και κανόνες. Με στόχο τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων απόψεων ο ΣΕΒ 
έθεσε το κείµενο του «Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ΣΕΒ» σε ανοιχτή διαβούλευση στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση rsia@sev.org.gr. 

 

 

 

«Τις πιο θερµές ευχές µας για µία χρονιά ανάπτυξης και δηµιουργικότητας»  
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