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Τα σημεία παραγωγής ρεαλιστικών πολιτικών υποστήριξης της βιομηχανικής
δραστηριότητας της χώρας μας. Γράφει ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθανάσιος
Σαββάκης.

Του Αθανάσιου Σαββάκη*
Με την ευκαιρία της σημερινής συνάντησης του πρωθυπουργού με τους φορείς στη
Θεσσαλονίκη, αλλά και ενόψει της παρουσίας του, όπως και των άλλων πολιτικών αρχηγών,
στη ΔΕΘ, έρχεται στο επίκεντρο και πάλι το μεγάλο ζήτημα της ανάπτυξης της χώρας. Για τον
επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας το βασικό ζητούμενο στην πορεία για την
ανάταξη της ελληνικής οικονομίας είναι σαφώς η αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος της
χώρας.

http://www.voria.gr/article/savvakis-epitaktiki-anagki-i-allagi-anaptixiakou-ipodigmatos

1/5

20/10/2017

Επιτακτική ανάγκη η αλλαγή αναπτυξιακού υποδείγματος

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε υποστηρίξει κατ΄ επανάληψη ότι η παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την εγχώρια
μεταποιητική δραστηριότητα, ούτως ώστε να αυξηθεί το εθνικό μας προϊόν και να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, η θεσμική υποστήριξη της
μεταποίησης, η επάρκεια κινήτρων, οι κλαδικές πολιτικές και η έμπρακτη υποστήριξη της
εξωστρεφούς και της καινοτόμου δραστηριότητας, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας ν΄
αποτελέσουν τα σημεία παραγωγής ρεαλιστικών πολιτικών υποστήριξης από τώρα και για το
επόμενο χρονικό διάστημα της βιομηχανικής δραστηριότητας της χώρας.
Παράλληλα όμως, η πολιτεία θα πρέπει να αμβλύνει τα σημαντικά - χρονίζοντα προβλήματα
της οικονομίας μας με κυριότερα: τον έλεγχο της αγοράς, που η ανεπαρκής εφαρμογή των
υφιστάμενων, κανόνων, απομειώνει καθημερινά την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων
προϊόντων. Δυστυχώς, το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας προϊόντων αμφίβολης
προέλευσης και μηδαμινών προδιαγραφών, έχει ενταθεί τα χρόνια της κρίσης, λόγω ακριβώς
της μειωμένης αγοραστικής ικανότητας των συμπολιτών μας οι οποίοι αγοράζουν τα
συγκεκριμένα προϊόντα σε σαφώς χαμηλότερες τιμές, από τα νομίμως κυκλοφορούντα στην
αγορά. Πρόκειται για μια στρέβλωση που θα πρέπει να διορθωθεί με τη θεσμοθέτηση των
κατάλληλων μέτρων, το ταχύτερο δυνατόν.
Το επόμενο μεγάλο θέμα είναι αυτό της φοροδιαφυγής. Δυστυχώς οι μεταρρυθμιστικές
προσπάθειες προς την κατεύθυνση μείωσης της φοροδιαφυγής δεν έχουν επιφέρει το
αποτέλεσμα που χρειάζεται για τον μετριασμό τουλάχιστον του φαινομένου. Και ας μην
γελιόμαστε: η φοροδιαφυγή αποτελεί μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, με σημαντικές όμως
κοινωνικές συνέπειες. Τα πολλά δισεκατομμύρια που μας κοστίζει η φοροδιαφυγή κάθε χρόνο,
θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επίλυση αρκετών από τα κοινωνικά προβλήματα που
έχουν δημιουργηθεί στη χώρα την εποχή του μνημονίου ή να χρησιμοποιηθούν για
αναπτυξιακούς σκοπούς (π.χ. για επενδύσεις) που θα τα πολλαπλασίαζαν και θα
δημιουργούσαν νέο πλούτο στη χώρα.
Και, τέλος, το μεγάλο επίσης θέμα της παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.
Μετά από δύο χρόνια κεφαλαιακών ελέγχων θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα να υπάρξει χαλάρωση
των capital controls, ούτως ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην οικονομία.
Είμαι αισιόδοξος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα θεσμοθετηθούν τα απαραίτητα μέτρα
και θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που θα οδηγήσουν σταδιακά τη χώρα στην
ανάπτυξη. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να εξακολουθούμε να βιώνουμε την ύφεση και η χώρα
μας να παραμένει ως το μοναδικό παράδειγμα κράτους παγκοσμίως, που μετά από οκτώ
χρόνια κρίσης, δεν έχει καταφέρει να αναστρέψει το αρνητικό οικονομικό κλίμα σε θετική
κατεύθυνση.
*Ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης είναι επιχειρηματίας και πρόεδρος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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