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Σαββάκης: Επιστροφή στην ανάπτυξη με σύγχρονο 
κράτος και εξωστρεφείς επιχειρήσεις
Άρθρο του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.), κ. Αθανάσιου Σαββάκη

Ο
 Σύνδεσμος Βιομηχα

νιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 
από την έναρξη της 
πανδημίας έως και σή
μερα επιμένει στο μεί- 

ζον ζήτημα που αναδείχθηκε από την οι
κονομική κρίση λόγω της πανδημίας 

COVID-19, κι αυτό δεν είναι άλλο από 
την επιλογή των ορθών αναπτυξιακών 
πολιτικών για τη χώρα μας.

Μάλιστα, επιμείναμε στο ότι η αναπτυ
ξιακή μονομέρεια, δεν είναι τελικά αυτή 
που μπορεί να επαναφέρει την πατρίδα 
μας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, ο ΣΒΕ προ
τείνει στον Πρωθυπουργό της χώρας κ. 
Κυριάκο Μητσοτάκη τη δημιουργία σύγ
χρονου κράτους, στο οποίο θα δραστηριο
ποιούνται χωρίς εμπόδια δυναμικές και 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι η επαναφο
ρά της χώρας στην ανάπτυξη μπορεί να 
επιτευχθεί με τη δημιουργία σύγχρονου 
κράτους στο οποίο θα δραστηριοποιούνται 
χωρίς εμπόδια δυναμικές και εξωστρεφείς

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικο
νομίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνητικές απο
φάσεις από τώρα και στο εξής θα πρέπει 
να στοχεύσουν στη δημιουργία ισχυρής 
επιχειρηματικής βάσης, με τη βιομηχανία 
και την μεταποίηση στο επίκεντρο της 
αναπτυξιακής προσπάθειας.

Μετά από δύο απανωτές κρίσεις, η με
ταποιητική βάση της χώρας δείχνει αξιο

σημείωτες αντοχές. Πλέον όμως απαιτεί
ται η θεσμοθέτηση μέτρων για την επανά- 
κτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας 
της βιομηχανίας και για την επαναφορά 
της σε τροχιά ανάπτυξης.

Για να γίνουν ολ'αυτά πραγματικότη
τα ο ΣΒΕ προτείνει να ισχύσουν οι ακό
λουθες τέσσερις (4) δέσμες προτάσεων:

1. Μι ίωση λειτουργικού κόστους
• Επιτόκια δανεισμού
• Τέλη και αναίτιες μη ανταποδοτικές 

επιβαρύνσεις
• Κόστος ενέργειας
• Φθ|Χ>λόγηση κερδών
• Φορολόγηση μεταβίβασης επιχείρη

σης
• Ασφαλιστικές εισφορές
• Θεσμοθέτηση ενισχύσεων λειτουργι

κού χαρακτήρα στις παραμεθόριες περιο
χές και κυρίως στη Θράκη

2. Παραγωγικές επενδύσεις για τη 
μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων

• Νέος αναπτυξιακός νόμος, με κυρίαρ
χο καθεστώς ενίσχυσης τις επιχορηγήσεις 
και με προβλέψεις όπως:

Α.Το 60% των ετήσιων κονδυλίων να 
διατίθεται για παραγωγικές επενδύσεις

Β. Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη 
χώρα κατά τουλάχιστον 10%.

Γ. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτι
κών επενδύσεων για την Περιφέρεια Ανα
τολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ηπεί
ρου

3. Αγορά εργασίας
• Κάλυψη του ελλείμματος σε μεσαία 

στελέχη για τη βιομηχανία, με:
Α. Αναθεώρηση προγραμμάτων σπου

δών σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ,
Β. Υποχρεωτική πρακτική άσκηση του

λάχιστον έξι μηνών αποφοίτων σχολών 
του ΟΑΕΔ στη βιομηχανία, και,

Γ. Αναθεώρηση και συμπλήρωση των 
υφιστάμενων επαγγελματικών περιγραμ
μάτων στελεχών της βιομηχανίας.

• Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων 
του ανθρώπινου δυναμικού, με:

Α. Αναθεώρηση προγραμμάτων σπου
δών σε όλα τα επίπεδα της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης, και.

Β. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων δια βί
ου μάθησης στη χρήση ψηφιακών τεχνο
λογιών.

4. Καινοτομία - ψηφιακός μετασχη
ματισμός - «πράσινη» μετάβαση

• Ειδικά φορολογικά κίνητρα:
Α. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

της περιφερειακής βιομηχανίας
Β. για την παραγωγή καινοτόμων - 

υψηλής προστιθέμενης αξίας διεθνώς εμ- 
πορεύσιμων προϊόντων

Γ. για την υλοποίηση εξαγορών και συγ
χωνεύσεων επιχειρήσεων του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίας

• Θεσμοθέτηση προγράμματος «Indu
stry 4.0»

• Δημιουργία συνδυασμού φορολογι
κών κινήτρων και άμεσων επιχορηγήσε
ων:

1. για την «πράσινη» μετάβαση της βιο
μηχανίας

2. για την εισαγωγή αρχών και τεχνολο
γιών «κυκλικής οικονομίας»

3. για την εφαρμογή συστημάτων μεί
ωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.


