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Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

23°C

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ.Σχοινάς στον ΣΒΕ: 1,3 δισ. ευρώ στην
Κεντρική Μακεδονία μέχρι το 2027

Το αυξανόμενο ενεργειακό κόστος προκαλεί απώλεια της ανταγωνιστικότητας στη
βιομηχανία, επεσήμανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων, Α.Σαββάκης-

«Παροδικές οι ανατιμήσεις», εκτίμησε ο Α.Γεωργιάδης
 10/09/2021 20:36 0

 FACEBOOK   TWITTER   COMMENTS

Στέφανος Μαχτσίρας

Οι προκλήσεις της μεταπανδημικής εποχής για την ελληνική οικονομία και τη βιομηχανία και οι ανατιμήσεις που «καίνε»

νοικοκυριά και επιχειρήσεις τέθηκαν επί τάπητος, μεταξύ άλλων, κατά την διάρκεια της ΓΣ του ΣΒΕ, στο φόντο των

ανακοινώσεων της ΕΛΣΤΑΤ για το ρεκόρ ανάπτυξης 16,2% της οικονομίας το β’τρίμηνο του έτους. 

«Πάνω από 1,3 δισ. ευρώ την επόμενη επταετία στην Κ.Μακεδονία»

«Από την πρώτη στιγμή, η Ένωση εργάστηκε ακατάπαυστα για να εκμεταλλευτεί στο έπακρον όλα τα όπλα στο

οπλοστάσιο της για την θωράκιση της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρώτον, θεσμοθέτησε ένα προσωρινό, ευέλικτο πλαίσιο

ανταγωνισμού που επέτρεψε στα Κράτη Μέλη να παρέχουν ρευστότητα 2.5 τρις ευρώ στις επιχειρήσεις

τους. Δεύτερον, δημιούργησε ένα νέο πρόγραμμα αξίας 100 δις. ευρώ το λεγόμενο SUREγια την στήριξη/επιδότηση της

απασχόλησης, το οποίο παρείχε στήριξη στην Ελλάδα ύψους άνω των 5 δις. ευρώ μέσω του προγράμματος ΣΥΝ-

ΕΡΓΑΣΙΑ. Τρίτον, ενεργοποίησε για πρώτη φορά την ρήτρα αναστολής των δημοσιονομικών κανόνων έως το 2022,

δίνοντας στις κυβερνήσεις την ελευθερία να στηρίξουν όσο χρειαζόταν τις οικονομίες τους με μέτρα που έως σήμερα

συνολικά υπερβαίνουν το μισό τρις. ευρώ. Τέταρτον, παρείχε έως το τελευταίο διαθέσιμο ευρώ από τον πολυετές
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Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό του 2014-20 ως στήριξη σε επιχειρήσεις και εργαζομένους, φτάνοντας συνολικά τα 70 δις.

ευρώ, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ για την χρηματοδότηση 100 000 μικρών επιχειρήσεων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Κοιτώντας μπροστά, είναι σαφές ότι ο νέος πολυετές ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για την περίοδο 2021-27 και το

NextGenerationEU,που αθροίζουν σε σχεδόν 2 τρις. ευρώ θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάκαμψης και της

δημιουργίας ενός νέου, βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Έπειτα από μεγάλη εθνική

προσπάθεια στις διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα θα είναι η 4η πιο ευνοημένη χώρα αναλογικά με το

μέγεθος της οικονομίας της, λαμβάνοντας πάνω από 60 δις. € επιδοτήσεις και 13 δισ. ευρώ δάνεια έως το 2027 –

δηλάδη πάνω από το ένα τρίτο του ΑΕΠ της.Σε πραγματικούς όρους είναι πολλαπλάσιο του εμβληματικού Πακέτου

Μάρσαλ. Το μεγαλύτερό μέρος θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 31 δις. ευρώ συνολικά, και

ήδη τον περασμένο μήνα η Ελλάδα έλαβε την προκαταβολή των 4 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα στην Ένωση

που έλαβε την προκαταβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης, που πιστοποιεί πρώτον την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης,

και δεύτερον την ισχυρή βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την χώρα. Με αυτούς τους πρωτοφανείς σε

μέγεθος πόρους, η Ελλάδα έχει μια ιστορική ευκαιρία να αναπροσαρμόσει το παραγωγικό της μοντέλο ενόψει των

παγκόσμιων προκλήσεων που έρχονται, και ειδικά την κλιματική αλλαγή και ψηφιακή επανάσταση», είπε.

«Η Κεντρική Μακεδονία και η Βόρεια Ελλάδα θα είναι στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας, με μια σειρά έργων

υποδομών, συμπεριλαμβανομένων: Την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Ε65 στο βόρειο τμήμα Τρίκαλα –

Εγνατία, η οποία θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Νότιας Ελλάδας, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας,

καθώς και με τα Δυτικά Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη (452 εκ. €). Την δημιουργία του Πάρκου Τεχνολογίας και

Καινοτομίας στην Θεσσαλονίκη(THESS-INTEC)– το πρώτο διεθνές πάρκο τεχνολογίας στην Ελλάδα που θα στοχεύει

στην συνεργασία ιδιωτικού και ακαδημαϊκού τομέα (35 εκ. €). Την δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων στην

Μακεδονία (20 εκ. €) και την αναβάθμιση του Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του

Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας. Επενδύσεις σε νέες ψηφιακές πλατφόρμες και έξυπνα

συστήματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο την επίτευξη του βιώσιμου μετασχηματισμού της Θεσσαλονίκης σε “smart”

πόλη (73 εκ. €). Tην αντικατάσταση δημόσιων λεωφορείων στην Θεσσαλονίκη με 57 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (10

εκ. €). Την κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών δικαστικών κτιρίων στις Σέρρες, την Έδεσσα και το Κιλκίς και

ανακαίνιση των δικαστών υποδομών στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα έργα μαζί με το νέο ΕΣΠΑ,για το οποίο είμαστε σε

αναμονή της έγκρισης των τελικών ποσών, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 1.3 δις. ευρώ θα κατανεμηθούν στην Κεντρική

Μακεδονία έως το 2027, μια αύξηση σχεδόν 50% σε σχέση με την προηγούμενη επταετία. Βέβαια, έχουμε μάθει ότι τα

Ευρωπαϊκά κονδύλια και οι δημόσιες επενδύσεις από μόνες τους δεν φέρνουν την βιώσιμη ανάπτυξη. Βασική

προϋπόθεση είναι να δημιουργηθεί το κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον για τον ιδιωτικό τομέα: αυτό σημαίνει

συνέχεια στον μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης, με έμφαση στην μείωση του γραφειοκρατικού και

λειτουργικού κόστους, και στην αγορά εργασίας με την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και γενναίες

επενδύσεις στις δεξιότητες, ειδικά στις ψηφιακές δεξιότητες», κατέληξε.

«Θα προστατεύσουμε τα νοικοκυριά από τις αυξήσεις»

«Είχαμε ανάπτυξη 16,2% το β’ τρίμηνο του 2021, είναι μία τεράστια επιτυχία των Ελλήνων, το ΑΕΠ ήταν 85 εκατ. Ευρώ

αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Τον Αύγουστο εξαιρετικές επιδόσεις σημείωσαν οι εξαγωγές

και η μεταποιητική δραστηριότητα, κάτι κάνει και η κυβέρνηση για να πάμε καλά, δεν είμαστε περαστικοί», υποστήριξε ο

Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

«Μπροστά μας έχουμε την κρίση του εισαγόμενου πληθωρισμού, υπάρχει μία πρωτοφανής παγκόσμια κρίση, δεν

ξέρω πόσο θα κρατήσει, προφήτης δεν είμαι, οι ειδικοί λένε πως θα είναι παροδική. Ο πρωθυπουργός αύριο θα

ανακοινώσει σειρά μέτρων για να προστατευτούν τα μεσαία εισοδήματα, δεν θα αφήσουμε τα νοικοκυριά να

καταστραφούν», τόνισε.

Παράλληλα, προανήγγειλε πως μέχρι τον Οκτώβριο θα έρθει σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τα βιομηχανικά πάρκα.

«Για να υλοποιηθεί το Thess INTEC λειτουργήσαμε ταχύτατα ξεπερνώντας τα εμπόδια της γραφειοκρατίας, ούτε οι πιο

αισιόδοξοι δεν το πίστευαν», σημείωσε.

Απόρρητο
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«Αγκάθι το κόστος ενέργειας, προκλήσεις η πράσινη μετάβαση και η βιομηχανική επανάσταση»

«Η απώλεια της ανταγωνιστικότητας λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους είναι το βασικότερο πρόβλημα της

βιομηχανίας. Οι αυξήσεις στο ρεύμα και σε βασικά αγαθά περνούν πλέον στους καταναλωτές, οι αυξήσεις αυτές είναι

σε μεγάλο βαθμό εισαγόμενες», επεσήμανε ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος Σαββάκης.

«Πιστεύουμε ότι η βασική πρόκληση για τη χώρα τα επόμενα χρόνια είναι η ύπαρξη ρεαλιστικής βιομηχανικής πολιτικής

που θα επαναφέρει τη μεταποίηση στο προσκήνιο της υποστήριξης για την ανάπτυξη της χώρας. Προς αυτή την

κατεύθυνση, η Κυβέρνηση έλαβε μια πολύ σωστή απόφαση τον περυσινό Αύγουστο, η οποία ήταν απαίτηση της

τελευταίας δεκαετίας του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας. Πρόκειται για την Κυβερνητική Επιτροπή

Βιομηχανίας, η οποία ήδη λειτουργεί και οι πρώτες της αποφάσεις είναι απόλυτα ενθαρρυντικές για τη δημιουργία ενός

συνεκτικού πλέγματος δράσεων βιομηχανικής πολιτικής. Ωστόσο, η μεταποίηση είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει με

επιτυχία σημαντικές προκλήσεις και να λύσει χρονίζοντα προβλήματα.

Κατ’ αρχήν θα αναφερθώ σε δυο και μόνον πολύ σημαντικές προκλήσεις:

• Η πρώτη από αυτές, είναι η πράσινη μετάβαση:

o Η βιομηχανία και η μεταποίηση χρειάζεται άμεσα υποστήριξη για την υλοποίηση σημαντικού ύψους επενδύσεων που

αφορούν στη μέτρηση και μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Αυτό αφορά τόσο την παραγωγική

διαδικασία, όσο και το ίδιο το προϊόν. Μιλώ για το LCA, το Life Cycle Assessment που είναι σημαντική συμμόρφωση για

την παρουσία μας σε διεθνείς αγορές.

o Δεύτερο μεγάλο ζήτημα στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης των επιχειρήσεών μας, είναι η απόκτηση

περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων όπως: zero waste land�eld και το environmental product declaration. Πιστοποιήσεις

απαραίτητες πλέον για την παραγωγή ΔΙΕΘΝΩΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ που είναι και το ζητούμενο

• Η δεύτερη είναι η 4η βιομηχανική επανάσταση. Στο πλαίσιο της δημιουργίας του δικού μας εθνικού προγράμματος

Industry 4.0 είναι αναγκαία η ψηφιοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών και των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας. Για

τη διαχείριση των προκλήσεων που προκύπτουν από την ψηφιακή μετάβαση της μεταποίησης στη νέα εποχή, ικανή και

αναγκαία συνθήκη είναι η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την

απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από το προσωπικό των επιχειρήσεών μας», συνέχισε.

«Δυστυχώς, το μεγάλο πρόβλημα της εγχώριας μεταποίησης ονομάζεται λειτουργικό κόστος.Παράγουμε προϊόντα

μέσης και χαμηλής τεχνολογίας, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε αναγκασμένοι να δραστηριοποιούμαστε στις

διεθνείς αγορές περισσότερο με όρους κόστους και λιγότερο με όρους ποιότητας. Το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι το

κόστος ενέργειας.Τα τελευταία δέκα χρόνια, υποστηρίζουμε τη μείωση των τιμολογίων ενέργειας για τις επιχειρήσεις

του ιδιωτικού τομέα, και ειδικά για τη μεταποίηση. Αντί να συμβεί αυτό, το κόστος ενέργειας παραμένει υψηλό, ενώ

πλέον βρισκόμαστε ενώπιον σημαντικών αυξήσεων, γεγονός που θα επιβαρύνει περαιτέρω το κόστος παραγωγής των

επιχειρήσεών μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανταγωνιστικότητά μας», τόνισε.

«Το τρίτο θέμα που απασχολεί τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος είναι η προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων για

τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Άλλωστε, κι αυτό το έχουμε επισημάνει από την αρχή της

πανδημίας, η «αναπτυξιακή μονομέρεια» βλάπτει, ειδικά σε περιόδους εκτεταμένων κρίσεων όπως η πανδημία λόγω

του COVID – 19. Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας και της περιφέρειας γενικότερα προτείνει να

κοιτάξουμε μπροστά, για να διαπιστώσουμε ξεκάθαρα ότι η ενίσχυση της μεταποίησης και της βιομηχανίας, είναι

μονόδρομος για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.Είναι ο μοναδικός τρόπος για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων

προϊόντων και για την ενίσχυση των εξαγωγών», σημείωσε..

Παράλληλα, ο κ. Σαββάκης έθεσε τα παρακάτω ζητήματα

− Της παραγωγής καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας

− Της έλλειψης μεσαίων στελεχών.

Απόρρητο
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− Της πρόσβασης σε χρηματοδότηση με ορθολογικό κόστος, με διάχυση της ρευστότητας στις μικρομεσαίες

επιχειρήσεις.

«Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι ψηφιακές συναλλαγές ξεπέρασαν τα 150 εκατ.ευρώ, θέλουμε όλο το δημόσιο να

γίνει ψηφιακό, χτίσαμε μέρα με τη μέρα ότι βρήκαμε», υποστήριξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος

Πιερρακάκης.

«Πάνω από το 25% των πόρων του ταμείου ανάκαμψης αφορά την ψηφιοποίηση της χώρας», συμπλήρωσε.

«Οι εργαζόμενοι στο κέντρο καινοτομίας της P�zer στη Θεσσαλονίκη είναι 320, το δεύτερο κέντρο που αφορά

εσωτερικές λειτουργίες της εταιρείας απασχολεί 170 άτομα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών. Λάβαμε

11.000 βιογραφικά, το 15% αυτών που προσλάβαμε είναι Έλληνες από το εξωτερικό», σημείωσε ο Διευθύνων

Σύμβουλος της P�zer Hellas, Ζαχαρίας Ραγκούσης.

«Οι επενδυτικές προοπτικές της πόλης είναι ευοίωνες, πρέπει να κυνηγάμε συνεχώς την καινοτομία και την έρευνα»,

πρόσθεσε δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. «Χρειάζεται να δοθούν

κίνητρα για την συμμετοχή περισσότερων πολιτών σε κλινικές μελέτες ενώ είναι απαραίτητο να πέσει το κόστος

ανάπτυξης ενός φαρμάκου», κατέληξε.

Απόρρητο
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