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Βιομηχανική Πολιτική για την ανάσχεση
της αποβιομηχάνισης

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος

Τέσσερα χρόνια πριν,
εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου μετά την
ολοκλήρωση της καθιερωμένης συνάντησης
των παραγωγικών φορέων με τον τότε Πρωθυπουργό ενόψει των
εγκαινίων της ΔΕΘ, είχα
δηλώσει:

που υπήρχαν το 2000 και που ιδρύθηκαν ενδιάμεσα
τα προηγούμενα δεκαεπτά χρόνια, είναι πραγματικά
απογοητευτική:

«… Χωρίς παραγωγή,
χωρίς βιομηχανία το
μέλλον της χώρας μας
είναι απολύτως αβέβαιο.

− Στη Ροδόπη έκλεισε το 34% των επιχειρήσεων.

Η έξοδος από την οικονομική κρίση και η δημιουργία θέσεων εργασίας
διέρχεται από την έμπρακτη και χωρίς κυβερνητικούς
δισταγμούς ενίσχυση της Ελληνικής παραγωγής.
Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι τουριστικές περιοχές, αλλά
και η παραμεθόρια ξεχασμένη Βόρεια Ελλάδα που μαστίζεται από την ανεργία, γιατί αφήσαμε τη βιομηχανία
και τη βιοτεχνία στο έλεος του διεθνούς ανταγωνισμού.
Δυστυχώς, το υψηλό λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία και το πλήθος των
γραφειοκρατικών αγκυλώσεων την έχουν φέρει στα
όρια της βιωσιμότητας.
Γι’ αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, που θα δώσει
ελπίδα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος πρότεινε στον τότε Πρωθυπουργό να τεθεί
ως ΕΘΝΙΚΟΣ στόχος η υγιής παραγωγική βάση της
χώρας να εισφέρει στο εθνικό ΑΕΠ τουλάχιστον 12%,
μέχρι το έτος 2020…»
Τέσσερα χρόνια μετά, η κατάσταση της μεταποιητικής
δραστηριότητας στη Βόρεια Ελλάδα είναι πραγματικά
από δύσκολη έως απογοητευτική.
Δυστυχώς, στη Βόρεια Ελλάδα η έκταση της αποβιομηχάνισης είναι μεγάλη και σημαντική τα τελευταία
δεκαπέντε χρόνια. Για την καταγραφή της πραγματικής
κατάστασης της βιομηχανίας σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, ο ΣΒΒΕ συνεργάζεται με την ΕΤΒΑ – ΒΙΠΕ, ούτως
ώστε, να καταγράψουμε την πραγματική κατάσταση
της μεταποίησης στις 20 Περιφερειακές Ενότητες του
Βορειοελλαδικού Τόξου.
Σύμφωνα λοιπόν με τα προσωρινά στοιχεία της έρευνάς
μας, η οποία αφορά στην υπάρχουσα κατάσταση μεταποιητικών ΑΕ και ΕΠΕ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τα
ποσοστά των λουκέτων που έχουν μπει σε επιχειρήσεις

− Στον Έβρο έχουν κλείσει το 63% των μεταποιητικών
ΑΕ και ΕΠΕ.
− Στο Κιλκίς έχουν μείνει λιγότερες από το 50% των
επιχειρήσεων, ενώ η μοναδική αυτοδιοικούμενη
βιομηχανική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, φθίνει
καθημερινά.
− Στα Γιάννενα περισσότερο από το 20%, των επιχειρήσεων, συγκεκριμένα 22%.
− Στην Καστοριά επίσης το 21% των επιχειρήσεων,
χωρίς να έχουν συνυπολογιστεί το πλήθος των εργαστηρίων γούνας της περιοχής, τα οποία είτε έκλεισαν,
είτε βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική και λειτουργική κατάσταση.
− Στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας μας,
στη ΒΙΠΕ της Σίνδου, το καμάρι της Θεσσαλονίκης,
λειτουργεί περίπου το 70% των επιχειρήσεων σε
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
Αντιλαμβάνεστε το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων τα οποία έχουν χαθεί και τις χιλιάδες θέσεις
εργασίας που απολέσθησαν τα προηγούμενα χρόνια και
ειδικά την τελευταία επταετία της οικονομικής κρίσης.
Σας περιέγραψα, σε αδρές γραμμές μια ανεπιθύμητη
κατάσταση για τη βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι
η πιο τρανή απόδειξη ότι πλέον δεν μπορεί η δήθεν
βιομηχανική μας πολιτική να αρχίζει και να τελειώνει
με την προκήρυξη συγχρηματοδοτούμενων δράσεων
από το ΕΣΠΑ.
Πρέπει να ασχοληθούμε πραγματικά με μια μετρήσιμη και άκρως ρεαλιστική στρατηγική ανάπτυξης της
βιομηχανίας.
Τον στόχο ο ΣΒΒΕ τον έχει διακηρύξει εδώ και μερικά
χρόνια: μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή και από το
8,9% συνεισφοράς της μεταποίησης στο ΑΕΠ σήμερα,
να πάμε στο 12% μέσα σε τρία – τέσσερα χρόνια.
− Επιχειρηματικό Περιβάλλον
− Κλαδικές πολιτικές
− Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
− Ανάπτυξη καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας,
μπορούν να είναι μερικά από τα συστατικά της «Νέας
Βιομηχανικής Πολιτικής» για να επιτύχουμε τον ένα
και μοναδικό στόχο: την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Industrial Policy to arrest
deindustrialisation
Four years ago, upon leaving the Prime Minister’s office at Maximus Megaron
following the end of the customary meeting between the country’s industrialists
and the then Premier, and in view of the opening of the Thessaloniki International
Fair, I made the following statement:
“...Without production, without industry, Greece’s future is entirely uncertain.
The way out of the economic crisis and the creation of jobs can only come through
the effective bolstering of the Greek industrial base without any government
vacillation.
Greece is not only its tourist regions, but also the forgotten border areas of
northern Greece, now crippled by unemployment because industry and small
businesses have been abandoned to the mercy of international competition.
Lamentably, the high running costs faced by domestic industry and the amount
of red tape involved has critically undermined its sustainability.
Therefore, the planning and implementation of a specific industrial policy is
required which will give hope to the companies and workers alike.
In this context, the Federation of Industries of Northern Greece proposed to
the then Prime Minister that a NATIONAL target be set: that Greece’s healthy
productive base contribute at least 12% to the nation’s GNP by 2020...”
Four years later, and the current situation of manufacturing activity in northern
Greece ranges from tough to pretty much despondent.
Sadly, in northern Greece, the level of deindustialisation has become sizeable and
significant over the last fifteen years. To gauge the present state of industry today
in northern Greece, FING is collaborating with ETVA-VIPE (Industrial Parks) so
as to record the real situation in the manufacturing sector in 20 Regional Units
of the ‘Northern Greece Arch.’
According then to our provisional research data, which relates to the existing
state of S.A. and Limited Liability manufacturing companies throughout northern
Greece, the percentage of companies forced to close that existed in 2000 and
which were opened over the last 17 years makes for truly depressing reading:
− In Evros, 63% of S.A. and Ltd. manufacturers have closed down.
− Fewer than 50% of businesses in Kilkis remain, while the only self-administered
industrial area of northern Greece is shedding businesses by the day.
− In Rhodope, 34% of businesses have closed.
− In Ioannina, over 20% (22%) have closed.
− In Kastoria too, 21% of companies have gone out of business, not counting the
many fur workshops of the area, which have either shut up shop or are facing
a bleak financial and operational situation.
− In the largest industrial zone in Greece, at VIPE Sindos, the pride of Thessaloniki, approximately 70% of the companies are in operation now compared
with previous years.
Thus, you come to appreciate the extent of the invested capital that has evaporated, as well as the thousands of jobs lost in recent times, particularly in the
last seven years of the financial crisis.
I have described to you the general picture of the deplorable state of industry
in northern Greece. The most glaring demonstration of this is the fact that our
so-called industrial policy can no longer either commence or conclude with the
calls for proposals of co-funded actions from the NSRF.
We must really engage ourselves with a measurable and utterly realistic developmental strategy for industry.
FING’s goal was set out already a number of years ago: we can turn things
around, and from the 8.9% that manufacturing contributes towards GDP today,
we can reach 12% within three or four years’ time.
− Business Environment
− Sector policy
− Access to funding
− Development in innovation and technology transfer,
can be some of the ingredients of the ‘New Industrial Policy’ so we may reach
that one single goal: the production of internationally commercially-viable goods.
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04.07.17
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Παραγωγής
– Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της στην Αθήνα. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.
06.07.17
• Συνάντηση της ερευνητικής ομάδας του ΙΟΒΕ με τον
κ. Paul Kazarian, επενδυτή στην ελληνική οικονομία
και στελέχη της Japonica Partners, με θέμα την παρακολούθηση των μακροοικονομικών εξελίξεων, την
καταγραφή του δημόσιου χρέους και την δυνατότητα
εξόδου στις αγορές, που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
07.07.17
• Τελική συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου
ΕAGLE 2 (European Actions for GlobaL tradE TWO),
που πραγματοποιήθηκε στo ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν oι κ.κ. Γ.
Σταύρου, Κ. Στυλιαράς και Ι. Χάσκος, και οι κες Κ.
Τζιτζινού και Μ. Σοφιανού.
• Roundtable discussion - A new Greek SME investment
vehicle, που διοργανώθηκε από το Χρηματιστήριο
Αθηνών και την EBRD και πραγματοποιήθηκε στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
11.07.17
• Ημερίδα «Οι Εξελίξεις στη Χημική Νομοθεσία &
Εξοικονόμηση Ενέργειας», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα Μ. Νάζη.
13.07.17
• Τελετή αναγόρευσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κ. Jean-Claude Juncer, σε Επίτιμο Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Εργασιακά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κες Μ. Μαραγκού και Σ. Πολίτου.

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΖΚ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
19.07.17
• Συνάντηση με τους εκπροσώπους της Ευρασιατικής
Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Sergey Shukhno, Διευθυντή Ανάπτυξης της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής, Gamov Oleg, εκπρόσωπο του Αντιπροέδρου
της Ένωσης Ρώσων Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών
& του Ελληνο-ρωσικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου
& Communication Director της «Novotrans», Leshko
Pavel, εκπρόσωπο του Ευρασιατικού Επιχειρηματικού
Συμβουλίου και της διοίκησης της αλυσίδας σουπερμάρκετ X5 και Bykov Andrey, Διευθυντή Ανάπτυξης
του Eurasian-Singapore Business Council, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Ημερίδα «Οι αγορές Πεκίνου, Σαγκάης, Μπουένος Άιρες», που διοργάνωσε το Enterprise Europe
Network – Hellas του ΣΒΒΕ, σε συνεργασία με το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τα Επιχειρηματικά Συμβούλια ΕλλάδαςΑσίας & Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, το Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε η κα Κ. Τζιτζινού και συμμετείχε η κα Μ.
Νάζη.
20.07.17
• Εκδήλωση «Workshop in China – Greece Economic
and Trade Cooperation», που συνδιοργάνωσε το
Enterprise Greece με την Κινεζική Πρεσβεία στην
Αθήνα και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα Σ. Πολίτου.
26.08.17
• Συνάντηση των παραγωγικών φορέων της πόλης, με
τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Α. Τσίπρα, στο
γραφείο του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
30.08.17
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

17.07.17
• Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

31.08.17
• Επιθεώρηση ISO 9001:2015 και SMETA 2014.

[ δραστηριότητα ]

Ο ΣΒΒΕ, με περίπτερο – εκθεσιακό χώρο
στην 82η ΔΕΘ
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[ δραστηριότητα ]
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο ΣΒΒΕ συμμετείχε στην
82η ΔΕΘ με ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο
παρουσιάζοντας τις δράσεις του κατά τη χρονιά που
μας πέρασε.
Με την παρουσία του ο ΣΒΒΕ στην 82η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για
να επικοινωνήσει τη σημασία της βιομηχανίας και της
μεταποίησης στην ανάπτυξη, το ΑΕΠ και τη δημιουργία
σταθερών θέσεων εργασίας.
Η τελετή των εγκαινίων του εκθεσιακού χώρου του ΣΒΒΕ,
στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, παρουσία του
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και του Γ.Γ. Βιομηχανίας κ. Ευστράτιου Ζαφείρη.
Εγκαινιάζοντας το περίπτερο του ΣΒΒΕ, ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Σ. Πιτσιόρλας, αναφέρθηκε στην προσπάθεια και τον στόχο της κυβέρνησης
να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
«Στόχος μας και φιλοδοξία μας μεγάλη είναι να διαμορφώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα

από εδώ και μπρος. Σε αυτή την αντίληψη ο ρόλος της
βιομηχανίας και της μεταποίησης κατέχει σημαντική
θέση. Ίσως το ακούτε λίγο παράδοξο από τα δικά μας
χείλη αλλά δεν είναι. Γιατί θέλω να σας πω ότι για εμάς
η μεγαλύτερη αξία είναι η αξία της εργασίας», τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Πιτσιόρλας.
Ο Πρόεδρος κ. Σαββάκης, ξενάγησε τον κ. Πιτσιόρλα στο
περίπτερο του ΣΒΒΕ, υπενθυμίζοντάς ότι τόσο η πρώτη
συλλογική σύμβαση εργασίας, όσο και ο κατώτατος
μισθός είναι κατακτήσεις που εφαρμόστηκαν για πρώτη
φορά στη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, τόνισε ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει να παρουσιάσει επιχειρήσεις-διαμάντια, με έντονη εξωστρέφεια
και παγκόσμια δραστηριότητα.
Αναφορικά με τη δήλωση του κ. Υφυπουργού ο Πρόεδρος υπογράμμισε: «Χαιρόμαστε για τη μεταστροφή
της κυβερνητικής πολιτικής προς τη στήριξη της μεταποίησης και της βιομηχανίας» και πρόσθεσε ότι ο
ΣΒΒΕ βρίσκεται στη διάθεση της κυβέρνησης για τη
διαμόρφωση ποιοτικών προτάσεων και μέτρων προς
αυτήν την κατεύθυνση.

[ δραστηριότητα ]
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[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Τσίπρα

«Το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη και η
δημιουργία θέσεων εργασίας. Κάτι τέτοιο μπορεί να
λάβει χώρα μόνο με το σχεδιασμό και την εφαρμογή
μιας συνεκτικής στρατηγικής που θα δημιουργήσει ένα
πιο φιλικό περιβάλλον προς την επιχειρηματικότητα
έτσι ώστε να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό που γίνεται
σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή να έρθει στο επίκεντρο της
πολιτικής η βιομηχανία», τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ,
Αθανάσιος Σαββάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης
του με τον Πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα.

των προτέρων προσμετρημένη τη θετική τους επίδραση
στην ανάπτυξη της χώρας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή εκπροσώπων παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει
των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στον Πρωθυπουργό κ Α. Τσίπρα, ο ΣΒΒΕ, για τη βελτίωση
της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, πρότεινε
την αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας,
μέσω της εφαρμογής μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής.
Στόχος της πρότασης του ΣΒΒΕ είναι η μεταποίηση έως
το 2020 να εισφέρει 12% τουλάχιστον στον σχηματισμό
του ΑΕΠ της Ελλάδας, από το 8,9% που εισφέρει σήμερα.
Και τούτο, υποστήριξε ο κ. Σαββάκης, διότι η εξαγγελία
της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021» για την
«Παραγωγική ανασυγκρότηση για μια δίκαιη και βιώσιμη
ανάπτυξη 2017 -2021» έχει παραμείνει γράμμα κενό,
χωρίς δηλαδή την εξειδίκευσή της σε συνεκτικά μέτρα
πολιτικής, με σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εκ

Για τον ΣΒΒΕ στρατηγικοί στόχοι της νέας βιομηχανικής
πολιτικής θα πρέπει να είναι: η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, το άνοιγμα νέων αγορών, η υποκατάσταση των εισαγωγών και η εισαγωγή καινοτομίας.
Για να επιτευχθεί ο προτεινόμενος στόχος ο ΣΒΒΕ κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό της χώρας συγκεκριμένες
προτάσεις σε έξι άξονες ως εξής:

• Δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» με
τη συμμετοχή των φορέων εκπροσώπησης της μεταποιητικής δραστηριότητας σε περιφερειακό επίπεδο
• Σύνταξη «Στρατηγικού Σχεδίου» για την αναδιάρθρωση
της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα, με έμφαση την περιφερειακή – παραμεθόρια βιομηχανία και
την άρση των εμποδίων στο επιχειρηματικό περιβάλλον
• Βελτίωση του πλαισίου ελέγχου και εποπτείας των
αγορών
• Νέο πλαίσιο και εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ – ΚΛΑΔΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
• Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής,

[ δραστηριότητα ]
με προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση του τομέα των
μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και των δομικών
υλικών
• Δημιουργία προγραμμάτων ανασυγκρότησης περιοχών
που αντιμετωπίζουν βιομηχανική κρίση
• Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διατήρησης θέσεων
εργασίας στη βιομηχανία
• Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
της μεθοριακής βιομηχανίας

δόσεις εξαγωγικής δραστηριότητας και κερδοφορίας
• Έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών
με την παροχή εγγυήσεων ή/και την προεξόφληση
απαιτήσεων του εξωτερικού από εθνικό φορέα
ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
• Κωδικοποίηση, με ταυτόχρονη απλοποίηση, της νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

• Προβολή των ωφελειών του εξωδικαστικού μηχανισμού
επίλυσης διαφορών. Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικότητας εφαρμογής του, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

• Υποστήριξη της δημιουργίας τμημάτων «Έρευνας &
Ανάπτυξης» σε βιομηχανίες

• Εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων των νόμων στην ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας.

• Νέο σύστημα χρηματοδότησης καινοτομίας, με τη
μορφή της ανακυκλούμενης πίστωσης, χωρίς τη δημιουργία δημοσιονομικού κόστους
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
• Μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης
• Επιτάχυνση της επιστροφής του πιστωτικού ΦΠΑ
• Εφαρμογή της νομοθεσίας για την καθυστέρηση οφειλών, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Πληρωμή
εντός 60 ημερών. Ποινικές ρήτρες.
• Μείωση των τιμολογίων της ενέργειας για την βιομηχανία
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
• Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υψηλές επι-
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[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,
κ. Κ. Μητσοτάκη

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, συναντήθηκε τη
Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη με τον
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Σαββάκης τεκμηρίωσε τη διαχρονικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα της
Ελληνικής οικονομίας με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του Institute for
Management Development (IMD) που κατατάσσουν την
Ελλάδα στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών παγκοσμίως.
Με βάση τα στοιχεία αυτά o κ. Σαββάκης υπογράμμισε
ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, με τη μεταποίηση στο
επίκεντρο για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι αποτελεί επιτακτική
ανάγκη η συμφωνία κράτους – επιχειρήσεων για μια νέα
βιομηχανική πολιτική στη χώρα, ούτως ώστε να ανέλθει
η συνεισφορά της μεταποίησης στο σχηματισμό του
ΑΕΠ από το 8,9% σήμερα, στο 12% του ΑΕΠ το 2020.
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σαββάκης,
παρουσίασε στην Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης περισσότερες από 25 προτάσεις βιομηχανικής
πολιτικής που αφορούν:
1. στη θεσμική ενίσχυση της μεταποίησης και στην
απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
2. στη θεσμοθέτηση στοχευμένων οικονομικών κινήτρων

και στην έμμεση άσκηση κλαδικών πολιτικών,
3. στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην παροχή
ρευστότητας,
4. στην υποστήριξη της υλοποίησης δράσεων καινοτομίας
και μεταφοράς τεχνολογίας,
5. στην εντατικοποίηση των προσπαθειών ανάπτυξης
δράσεων διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, και, τέλος,
6. στη μεταρρύθμιση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη χώρα ούτως ώστε αυτό να μην αποτελεί
πρόσκομμα στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και να διευκολύνει την υλοποίηση παραγωγικών
επενδύσεων.

[ δραστηριότητα ]

Συνάντηση με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό,
κ. Δ. Λιάκο

Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή του κ. Δ. Λιάκου, Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον κ. Λιάκο, συζητήθηκαν θέματα
που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού.

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης, κ. Λ. Λαμπριανίδη

Με τη συμμετοχή του κ. Λ. Λαμπριανίδη, Γενικού Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, πραγματοποιήθηκε του Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2017.
Κύριο θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν ο αναπτυξιακός νόμος καθώς επίσης και οι στόχοι
της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης.
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[ δραστηριότητα ]

Επισκέψεις σε επιχειρήσεις του Νομού Κιλκίς,
με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης, κ. Αλ. Χαρίτση
Την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2017, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλ. Χαρίτσης, με την
υποστήριξη της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησε επισκέψεις σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο Νομό Κιλκίς.
Ο κ. Α. Χαρίτσης, έγινε δεκτός από τέσσερεις σημαντικές

βιομηχανίες της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα τις εταιρείες:
• ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ
• ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ
• ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
• ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ
ΑΒΕΕ

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ

[ δραστηριότητα ]

6ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum στις ΗΠΑ,
με τη συμμετοχή του ΣΒΒΕ

Το πενθήμερο 18-22 Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε
στην Ουάσιγκτον το 6ο Ελληνικό Επενδυτικό Forum –
Select USA, υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Πρεσβείας
και του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
και στο οποίο συμμετείχε ο ΣΒΒΕ δια του Προέδρου του
κ. Αθ. Σαββάκη.
Μετά τη συνάντησή του με τον κ. Wilbur Ross, US
Commerce Secretary, ο κ. Σαββάκης προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«… Στο πλαίσιο του 6ου Ελληνικού Επενδυτικού Forum
στις ΗΠΑ, κατεβλήθη κάθε δυνατή προσπάθεια για την
προβολή των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου
Ελλάδος και των επενδυτικών ευκαιριών στην περιοχή.
Γι’ αυτόν ακριβώς το σκοπό πραγματοποιήθηκε σημαντικός αριθμός συναντήσεων με σημαντικούς Αμερικανούς

επιχειρηματίες και επενδυτές, με επενδυτικούς οίκους
και ομάδες επιρροής.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών με έδρα της Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής για τη Βόρεια Ελλάδα και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες
σ΄ αυτήν, μας καθιστά αισιόδοξους ότι πλέον υγιείς,
δυναμικές μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής
μας, μπορούν να γίνουν “ορατές” στη διεθνή αγορά
επενδύσεων και ειδικά σε σημαντικούς επενδυτές στη
μεγάλη αγορά των ΗΠΑ.
Ιδιαίτερα χρήσιμες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της
αναβάθμισης της διεθνούς δικτύωσης του Συνδέσμου,
ήταν οι συναντήσεις με θεσμικούς φορείς, όπως το
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και το Αμερικανικό
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας. …»
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[ δραστηριότητα ]

Οι αγορές Πεκίνου, Σαγκάης, Μπουένος Άιρες

Ο ΣΒΒΕ, μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas,
σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο τo Επιχειρηματικό Συμβούλιο
Ελλάδας-Ασίας και Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας,
διοργάνωσε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΕΒΕΘ, ημερίδα με θέμα τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες στην Ασία και τη Λατινική Αμερική.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αποκτήσουν οι παραβρισκόμενες επιχειρήσεις πληρέστερη εικόνα για τις
ευκαιρίες που ανοίγονται στις αγορές του Πεκίνου, της
Σαγκάης και του Μπουένος Άιρες. Συγκεκριμένα, στο
πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από
τον κ. Μανώλη Στάντζο, τον κ. Δημήτρη Μίχα, και τον
κ. Κωνσταντίνο Δίκαρο, Επικεφαλής των Γραφείων
Ο.Ε.Υ. στο Πεκίνο, στη Σαγκάη και στο Μπουένος Άιρες
αντιστοίχως. Οι Εμπορικοί Ακόλουθοι παρουσίασαν
τις εξελίξεις, τις τάσεις και τους τομείς που παρουσιάζουν εμπορικές και επενδυτικές προοπτικές στη

κάθε περιοχή. Ανέλυσαν επίσης τις δυσκολίες και τα
προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσουν οι Έλληνες
επιχειρηματίες, αλλά και τα πλεονεκτήματα της κάθε
χώρας, δίνοντας παράλληλα χρήσιμες και πρακτικές
συμβουλές και κατευθύνσεις για την προώθηση ελληνικών προϊόντων.
Επιπλέον, ο κύριος Γιάννης Πατσιαβός, Διευθυντής
του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Ασίας και
Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής και Senior Consultant
του Eλληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου, μίλησε για την επιχειρηματική αποστολή στην Ασία η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23-30
Σεπτεμβρίου 2017 στο Τόκυο, στο Πεκίνο, στη Σαγκάη
και στην Ταϊπέι.
Στην ημερίδα παραβρέθηκαν συνολικά πάνω από 80
επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος από διαφορετικούς
κλάδους, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις ή να μιλήσουν κατ’ ιδίαν με τους Εμπορικούς
Ακολούθους στο τέλος της ημερίδας.

[ δραστηριότητα ]

European Cluster Policy Making Event
and Matchmaking Event
Ο ΣΒΒΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλη του Enterprise
Europe Network - Hellas, σε συνεργασία με το European
Cluster Collaboration Platform (ECCP) και το Εθνικό
Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), διοργάνωσαν την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2017,
στην αίθουσα συνεδρίων του ΕΚΕΤΑ ημερίδα με τίτλο:
«European Cluster Policy Making Event». Στο πλαίσιο
της ημερίδας αυτής πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις
σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική δημιουργίας επιχειρηματικών συστάδων (cluster), η οποία έχει ενταχθεί
στην περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης
(regional smart specialisation strategy).
Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από 38 clusters
και από 15 χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία,
πΓΔΜ, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία,
Σερβία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο)
και διάφορους τομείς (γεωργία, τρόφιμα, δόμηση, ένδυση, ενέργεια, περιβάλλον, συσκευασία, πληροφορική και
τηλεπικοινωνία, δημιουργικές βιομηχανίες, αεροπορία,
ναυτιλία, αυτοκινητοβιομηχανία).
Χαιρετισμό απηύθυναν ο κ. Κωσταντίνος Μιχαηλίδης,
Επικεφαλής της Διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και
η κα Ulla Engelmann, Επικεφαλής Τμήματος Συστάδων,
Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας, της
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο κ. Γ. Κωστάρας, από το Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), παρουσίασε την
πολιτική της Περιφέρειας για την προώθηση των cluster
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. H πολιτική αυτή
βασίζεται στην στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για
έξυπνη εξειδίκευση (Research and Innovation Strategy
for Smart Specialisation, RIS3). Ο κ. Κωστάρας ανέφερε ότι στο RIS3 έχουν προσδιοριστεί τέσσερις κλάδοι
«πρωταθλητές» σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη
για την Ελλάδα που είναι: τα τρόφιμα, ο τουρισμός, τα
δομικά υλικά, η κλωστοϋφαντουργία-ένδυση καθώς
και τέσσερεις τεχνολογικοί κλάδοι που παρουσιάζουν
την μεγαλύτερη ανάπτυξη και είναι: η πληροφορική, η
ενέργεια, το περιβάλλον, και η εφοδιαστική αλυσίδα.
Στη επόμενη ενότητα, ο κ. Ales Gnamus, από το Κοινό
Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρου-

σίασε το ρόλο της έξυπνης εξειδίκευσης στις πολιτικές της Ε.Ε. για τη διεύρυνση (EU Enlargement and
Neighbourhood).
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τους
εκπροσώπους των cluster, με μια σύντομη περιγραφή
των δραστηριοτήτων τους.
Η ημερίδα έκλεισε με ομιλία του κ. Α. Κωνσταντόπουλου,
Προέδρου του ΕΚΕΤΑ, και επίσκεψη σε επιλεγμένα ερευνητικά ινστιτούτα (Ενέργεια, Γεωργικά-Τρόφιμα, Έξυπνες
Πόλεις, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες).
Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός, στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων
μεταξύ cluster και επιχειρήσεων (Cluster2Cluster
και Cluster2Business) στην οποία συμμετείχαν τα 38
θεματικά cluster αλλά και επιχειρήσεις εκθέτες της
ΔΕΘ. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 200 συναντήσεις.
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Αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
(www.sbbe.gr) ως εθνικός εκπρόσωπος του «Institute
for Management Development» (IMD) στην Ελλάδα,
δημοσιοποίησε, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) του
International Institute for Management Development
(IMD), για το έτος 2017.
Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τη
συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD, η υπεύθυνη Διεύθυνση
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε
και φέτος επιτυχώς, για δέκατη έκτη (16η) συνεχόμενη
χρονιά, με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), (www.iobe.gr) το οποίο παρείχε τα
μακροοικονομικά δεδομένα που αφορούσαν στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας για το 2016.

Συνοπτική αναφορά στον κύριο και τους επιμέρους
δείκτες ανταγωνιστικότητας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD η ανταγωνιστική θέση
της Ελλάδας κατά το 2017 σημείωσε υποχώρηση κατά
μια (1) θέση και εφέτος κατατάσσεται στην 57η θέση
μεταξύ 63 χωρών από την 56η την οποία κατείχε κατά
την περσινή χρονιά.
Για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας στη
διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λαμβάνονται υπόψη
τέσσερεις μεγάλες ομάδες παραγόντων/κριτηρίων: η
«Οικονομική Αποδοτικότητα», η «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», η «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και οι «Υποδομές». (συνολικά αξιολογούνται
περισσότεροι από 260 δείκτες).

[ έρευνα ]

• Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην εξηκοστή
πρώτη θέση (61η) για το 2017, μεταξύ των 63 χωρών
της κατάταξης, δηλαδή βρίσκεται δυο μόλις θέσεις
πριν την τελευταία θέση της κατάταξης, (Η Ελλάδα
είναι «τρίτη» από το τέλος)
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα υποχωρεί κατά δύο (2)
θέσεις, καταλαμβάνοντας εφέτος την 61η θέση, σημειώνοντας την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των
63 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα. (Επίσης, η
Ελλάδα «τρίτη» από το τέλος, όπως ακριβώς και πέρυσι)
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής
Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται στασιμότητα.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα και εφέτος κατατάσσεται
στην 57η θέση όπως ακριβώς και πέρυσι, και, τέλος,
• Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης
επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας κατά μια
θέση: συγκεκριμένα από την 38η θέση του 2016, η
χώρα μας για το 2017 κατατάσσεται στην 39η θέση,
οπισθοδρομώντας και επιστρέφοντας ακριβώς στη
θέση που κατείχε το 2014.
Υπογραμμίζεται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται
σήμερα (2017) και η συνολική αξιολόγηση της ελληνικής
οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις
επιδόσεις της χώρας μας κατά την προηγούμενη χρονιά,
δηλαδή το 2016.

Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη, αναφορικά με τα αποτελέσματα
και την κατάταξη της χώρας μας στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD
Η οπισθοδρόμηση της Ελληνικής οικονομίας σε όρους
ανταγωνιστικότητας δυστυχώς συνεχίστηκε και για το
2017.
Η χώρα μας κατατάσσεται στην ίδια θέση όπως και
το 2014 γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει την
αναποτελεσματικότητα των πολιτικών ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας
για την έξοδο από την κρίση.
Η “Οικονομική Απόδοση”, η “Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα” και οι “Υποδομές” στη χώρα, βρίσκονται για
ακόμα μία χρονιά σε πτωτική πορεία. Μόνο η κατηγορία
της “Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας” παραμένει
σε σταθερή θέση στην αξιολόγηση του IMD σε σχέση
με την περσινή κατάταξη.
Είναι η απόδειξη ότι το υγιές τμήμα της οικονομίας μας
παραμένει ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας ο οποίος
αντέχει, έστω και οριακά, ακόμη και μετά τα capital
controls, την απουσία ρευστότητας, την αδυναμία χρηματοδότησης της δραστηριότητάς του και την απίστευτη
φοροεπιδρομή των τελευταίων ετών.
Το μήνυμα από τα αποτελέσματα της εφετινής Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD είναι
σαφές: επείγουσα αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της
οικονομίας, με ισχυροποίηση του μεταποιητικού τομέα,
για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.
Μιας βιομηχανίας που ενώ το 1995 η προστιθέμενη
αξία παραγωγής ήταν στο 11,4%, πλέον βρίσκεται στο

8%. Παρά αυτό το ισχνό για πολλούς 8%, η βιομηχανία
την εποχή της οικονομικής κρίσης εισφέρει: 55 δις €
στο ΑΕΠ της χώρας, διατηρεί 1,2 εκ. θέσεις εργασίας,
και τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία με περισσότερα από
11 δις € κάθε χρόνο.
Αν η βιομηχανία μπορούσε να επιστρέψει στην κατάσταση
του 1995, αυτό θα σήμαινε για τη χώρα:
1. Αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 23 δις €, ή ποσοστιαία
κατά περίπου 13%
2. Αύξηση της απασχόλησης κατά μισό εκατομμύριο
θέσεις εργασίας, και,
3. Αύξηση των εσόδων του δημοσίου κατά 4,6 δις €.
Αν θέλουμε να βρεθούμε ξανά στην ομάδα των ανεπτυγμένων χωρών, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε μια ισχυρή μεταποιητική βάση, που, υποχρεωτικά, θα παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, όπως
άλλωστε συστήσει και το ίδιο το IMD.
Συνεπώς, αναζητούνται, ακόμα και αυτή την “ύστατη”
ώρα, οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και το συνεκτικό
πλέγμα πολιτικών, που εφαρμοζόμενα από το πολιτικό προσωπικό με θάρρος και χωρίς υπολογισμό του
πολιτικού κόστους, θα υποβοηθήσουν έμπρακτα στην
ανάπτυξη της χώρας, στην υλοποίηση επενδύσεων και
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τόσο πολύ
έχει ανάγκη η κοινωνία μας.
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Αμεση επιστροφή – συμψηφισμό ΦΠΑ
για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών
της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ»
Την άμεση επιστροφή ή συμψηφισμό του ΦΠΑ, που
κατέβαλαν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο για το 50% των
απαιτήσεών τους από την εταιρεία «Μαρινόπουλος ΑΕ»
που διαγράφηκαν, ζήτησε, η Διοίκηση του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με επιστολή που απέστειλε, την Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017, προς την Υφυπουργό
Οικονομικών, κα Αικατερίνη Παπανάτσιου,
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, επανήλθε στα ιδιαίτερα σοβαρά
προβλήματα που ανέκυψαν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από την πτώχευση της εταιρείας «Μαρινόπουλος
ΑΕ», καθώς πέραν της διαγραφής του 50% των απαιτήσεων των προμηθευτών, σε εκκρεμότητα παραμένει
η επιστροφή του ΦΠΑ εκροών που έχουν αποδοθεί στο
Δημόσιο και αφορούν σε διαγραφείσες απαιτήσεις.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, οι διαγραφείσες απαιτήσεις ξεπερνούν τα 2 δις € και επομένως, οι πιέσεις
είναι άμεσες και ασφυκτικές για τον εξαιρετικά μεγάλο
αριθμό των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πτώχευση της «Μαρινόπουλος ΑΕ». Πρόκειται για επιχειρήσεις που αποτελούσαν τους κύριους προμηθευτές
της εταιρείας, πολλές από τις οποίες έχουν έδρα στην
ελληνική περιφέρεια και προσπαθούν να προστατευθούν
από τις αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης, που πολλαπλασιαστικά πλήττουν αυτές και τους εργαζόμενους
σε αυτές.
Στην παρούσα συγκυρία, υποστηρίζει ο ΣΒΒΕ, και για
τις επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ» θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς
πολιτείας να ληφθεί η πρόνοια ελάφρυνσης της ζημίας
που υπέστησαν με την επιστροφή ή το συμψηφισμό του
ΦΠΑ των απαιτήσεων που διαγράφηκαν.
Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται στην επιστολή, ότι οι
επιχειρήσεις χαιρέτισαν τις δηλώσεις του τέως υφυπουργού κ. Τρ. Αλεξιάδη στη συνεδρίαση της Βουλής
της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις οποίες

για το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ προβλέπεται ότι
με βάση το άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ, μειώνεται η
φορολογητέα αξία σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη
πληρωμής του τιμήματος στις περιπτώσεις υπαγωγής
της επιχείρησης στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
του άρθρου 106 του Πτωχευτικού Κώδικα.
Έτσι με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών σύμφωνα με την οποία η εταιρεία «Μαρινόπουλος ΑΕ» έχει υπαχθεί στη διαδικασία της ειδικής
εκκαθάρισης του άρθρου 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα,
οι πληγείσες επιχειρήσεις ανέμεναν ότι θα μπορούσαν
να προχωρήσουν στις διαδικασίες επιστροφής ή συμψηφισμού του αναλογούντα ΦΠΑ των απαιτήσεων που
διαγράφηκαν.
Περαιτέρω, η ΠΟΛ 1080/09.06.2017 έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις αναφορικά με την εφαρμογή του
άρθρου 26 του Ν.4172/2013 σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις και είναι πλέον εφικτή η διαγραφή
των απαιτήσεων των επιχειρήσεων – προμηθευτών της
εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ». Στις απαιτήσεις αυτές
περιλαμβάνεται και ο αναλογούν ΦΠΑ που οι επιχειρήσεις απέδωσαν στο Δημόσιο.
Ωστόσο, από τις διατάξεις του ΦΠΑ δεν προβλέπεται
διαδικασία μείωσης του οφειλόμενου φόρου αν και,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΕ θεμελιώδης αρχή του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας,
σύμφωνα με την οποία σκοπός είναι η απαλλαγή του
επιχειρηματία από την επιβάρυνση του ΦΠΑ, ο οποίος μετακυλύετε στον τελικό καταναλωτή. Επομένως,
καταλήγει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, είναι απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση, που θα εναρμονίζεται με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα
επιστροφής ή συμψηφισμού του ΦΠΑ, που κατέβαλαν
οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο για το 50% των απαιτήσεών τους από την εταιρεία «Μαρινόπουλος ΑΕ» που
διαγράφηκαν.
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Σε πλήρες αδιέξοδο οι βιομηχανικές επιχειρήσεις
εφόσον σφραγιστεί η ΜΚΑ της ΒΙΠΕΘ
Την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 ο ΣΒΒΕ με ανακοίνωσή του
προέβη στην παρακάτω δήλωση:
«Σε πλήρες αδιέξοδο θα περιέλθουν οι εγκατεστημένες
επιχειρήσεις της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης
σε περίπτωση εκτέλεσης της απόφασης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) σύμφωνα με την οποία
πρόκειται να σφραγιστεί η Μονάδα Καθαρισμού Υγρών
Αποβλήτων (ΜΚΑ) της ΒΙΠΕΘ, την προσεχή Τετάρτη 5
Ιουλίου.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάλεσε
τους συναρμόδιους φορείς ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ ΑΕ και ΕΥΑΘ

ΑΕ που έχουν αναλάβει τα έργα τεχνικής ανασυγκρότησης και λειτουργίας της ΜΚΑ να επιδείξουν θετικό και
συνεργατικό πνεύμα για την ολοκλήρωση ενός ζωτικού
έργου για τη βιωσιμότητα της ΒΙΠΕΘ.
Ο βιομηχανικός κόσμος αναμένει την άμεση αντιμετώπιση των διαδικαστικών και διαχειριστικών προβλημάτων
ώστε να ανακληθεί η απόφαση παύσης λειτουργίας και
να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της ΜΚΑ από την ΠΚΜ
ώστε να αποφευχθούν οι σοβαρές για το περιβάλλον
και το κοινωνικό σύνολο αρνητικές επιπτώσεις και οι
επιχειρήσεις να συνεχίσουν απρόσκοπτα την ομαλή
λειτουργία τους».

Επιστολή στον Πρωθυπουργό για την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με την παρακάτω επιστολή της,
τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αλέξη Τσίπρα, ζήτησε από την
Κυβέρνηση να επανεξετάσει το σύνολο των εκκρεμών
ζητημάτων που αφορούν στην υλοποίηση της επένδυσης
της «Ελληνικός Χρυσός».
Το πλήρες κείμενο της επιστολής:
κ. Αλέξη Τσίπρα
Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η σημερινή ανακοίνωση αναστολής της επενδυτικής
δραστηριότητας, της «Ελληνικός Χρυσός», μια από τις
μεγαλύτερες ξένες άμεσες επενδύσεις που έχει γίνει ποτέ
στη χώρα, δημιουργεί ένα σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στην
οικονομία της χώρας και στην εξαγγελθείσα, μόλις χθες
από τη Θεσσαλονίκη, κυβερνητική πολιτική για αλλαγή
του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας, με αιχμή την
υλοποίηση επενδύσεων και στήριξη της περιφέρειας.
Η αναστολή υλοποίησης της συγκεκριμένης επένδυσης
δεν υποβοηθά σε καμία περίπτωση στη βελτίωση του
επιχειρηματικού κλίματος στη χώρα και στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, που είναι απολύτως
απαραίτητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
και την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας.

Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η λειτουργία της «Ελληνικός Χρυσός» έχει εξαιρετική σημασία για την τοπική
οικονομία της Χαλκιδικής, ενώ συμβάλει τα μέγιστα στην
περιφερειακή ανάπτυξη, και συνολικά στην ανάταξη της
οικονομίας της χώρας, αφού πρόκειται για επένδυση
ύψους μεγαλύτερου των 3 δις $, ενώ αναμένεται να
απασχολεί στην πλήρη της λειτουργία περισσότερους
από 3.600 εργαζομένους.
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,
Σας παρακαλούμε θερμά, η Κυβέρνηση να επανεξετάσει
το σύνολο των εκκρεμών ζητημάτων που αφορά στην
υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης και την απεμπλοκή της από ανούσια γραφειοκρατικά προσκόμματα,
που το μόνο τελικά καταφέρνουν είναι η διόγκωση της
ανεργίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και η
αδυναμία δημιουργίας βιώσιμων και καλά αμειβόμενων νέων θέσεων εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση,
αντιλαμβάνεσθε ότι οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά
επιβαρυντικές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος είναι στη
διάθεσή σας για κάθε συνεργασία, ενώ θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να μην ακυρωθεί
μια εμβληματική ξένη άμεση επένδυση στη χώρα μας
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

19

20

[ νέα μελών ]

Κέρδη για τουριστικές επιχειρήσεις σε 360ο
Προστιθέμενη αξία στις τουριστικές επιχειρήσεις και ολοκληρωμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητές
τους δημιουργεί η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζοντας μια
ολιστική προσέγγιση στην εξυπηρέτηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Η Τράπεζα
απευθύνεται σε επιχειρήσεις του κλάδου με κύκλο εργασιών
μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ που αναζητούν υποστήριξη, ώστε να
διαχειριστούν τις καθημερινές τους ανάγκες ενισχύοντας
παράλληλα τις επιχειρηματικές τους δυνατότητες και την
ανταγωνιστικότητά τους. Προσφέρει ένα πακέτο ομπρέλα,
που υποστηρίζει το σύνολο των εργασιών τους. Προσεγγίζει
την αγορά σε επίπεδο πελάτη και όχι σε προϊοντική βάση.
Στόχος είναι να προσφέρει αυτό που λείπει πιο πολύ παρά
ποτέ από το ελληνικό επιχειρείν σήμερα: την απαραίτητη
ρευστότητα. Με αυτό τον τρόπο η Τράπεζα Πειραιώς φιλοδοξεί
να αποτελέσει για τις τουριστικές επιχειρήσεις το κρίσιμο
μέγεθος στην πρόσθεση που ενισχύει την κερδοφορία τους.
Το πρόγραμμα Πειραιώς Tourism 360ο είναι ειδικά σχεδιασμένο για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δηλαδή έχει τουριστική
ταυτότητα, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πέντε ενότητες
που απαντούν στις κύριες ανάγκες-προκλήσεις:
1. «Διαχειρίζομαι την επιχείρησή μου» με στόχο την αξιοποίηση της ρευστότητας αποτελεσματικά και μέσα από
συγκεκριμένα εργαλεία όπως:
*Λογαριασμό όψεως με προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο.
*Προνομιακή τιμολόγηση σε εμβάσματα μέσω του δικτύου
των καταστημάτων της Τράπεζας.
*Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank.
*Δωρεάν διενέργεια μισθοδοσίας υπαλλήλων.
*Δυνατότητα απόκτησης ασύρματου ή ενσύρματου POS ή
e-POS για πραγματοποίηση online πωλήσεων.
2. «Αναπτύσσω την επιχείρησή μου» με στόχο να αξιοποιηθούν χρηματοδοτικές λύσεις για την επέκταση της επιχείρησης με:
*Χρηματοδοτικά προγράμματα για κάλυψη έκτακτων αναγκών ρευστότητας και πράσινες επενδύσεις (net metering
και ενεργειακή αναβάθμιση επιχείρησης).
*Εξειδικευμένο πακέτο χρηματοδότησης για επενδύσεις
με τη στήριξη προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του εκάστοτε
αναπτυξιακού νόμου.

*Χρηματοδοτήσεις με
ευνοϊκούς όρους για
τη χορήγηση επενδυτικών δανείων ή κεφαλαίων κίνησης μέσω
προγραμμάτων EIB και
COSME.
*Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με
μειωμένη τιμολόγηση.
3. «Κάνω την επιχείρησή
μου πιο ανταγωνιστική» μέσα από την αξιοποίηση του
yellowday, της online υπηρεσίας προσφορών του Ομίλου
της Τράπεζας Πειραιώς που μεταξύ άλλων δίνει δυνατότητα:
*Πρόσβασης σε ένα μεγάλο πελατολόγιο.
*Προβολής της επιχείρησής μου μέσω διαφημιστικών και
προωθητικών ενεργειών
4. «Αποκτώ τεχνογνωσία» μέσω της παρακολούθησης εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν
στην βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η τουριστική επιχείρηση (Digital Marketing Hospitality , Project
management for Hotels, Αγροτουρισμός). Τα προγράμματα οργανώνονται από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» του ομίλου της Πειραιώς, το οποίο
επίσης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για προετοιμασία υπαγωγής σε χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ,
για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και
πιστοποιήσεις με το σήμα Green Key και με το Ευρωπαϊκό
Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας EFQM. Επίσης σε
συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς η
Τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες
του τουρισμού να συμμετάσχουν στο πρώτο εξειδικευμένο
summer shcool, για τη συνδυασμένη ανάπτυξη τουρισμού
και πολιτισμού που προσφέρει κάθε περιοχή της χώρας μας.
5. «Εξασφαλίζω την Επιχείρησή μου» που περιλαμβάνει
σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης για την τουριστική
επιχείρηση σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες όπως:
*Υπηρεσίες ιατρικής βοήθειας προς τους πελάτες με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
*Ασφάλιση ενοικιαζόμενων δωματίων/ξενοδοχειακών
μονάδων.
*Προστασία για ζημιές και βλάβες σε τρίτους.

