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Π
αραδοσιακά κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκ- 
θέσεως Θεσσαλονίκης ο εκάστοτε πρωθυπουρ
γός ανακοινώνει την οικονομική πολιτική για την 
επόμενη χρονιά. Οι πρόσφατες εξαγγελίες του 
Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη κρίνονται 
απόλυτα θετικές από τον επιχειρηματικό κόσμο της 
Βορείου Ελλάδος. Τούτο συνέβη διότι τα μέλη της 
κυβέρνησης και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ουσιαστι
κά βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με τους φορείς που υποστηρίζουν την 
επιχειρηματικότητα, μελετούν τις προτάσεις που υποβάλλουν, συζητούν 
μαζί μας, και, εν τέλει, λαμβάνεται η σωστή κυβερνητική απόφαση και μά
λιστα σε μικρό χρονικό διάστημα από την υποβολή της. Βεβαίως, αυτό που 

υποστηρίζει ο ΣΒΕ είναι η ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
χώρας, η οποία πρέπει από τώρα και στο εξής να αποτελέσει το κυριότερο 
σημείο στον δημόσιο διάλογο ούτως ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες 
συγκλίσεις και συμφωνίες του πολιτικού κόσμου για τα κατάλληλα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν σε βάθος δεκαετίας, ούτως ώστε να μην έχουμε 
πισωγυρίσματα που θα οδηγήσουν σε αναπτυξιακή οπισθοδρόμηση.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι η επαναφορά της χώρας στην 
ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία σύγχρονου κρά
τους, στο οποίο θα δραστηριοποιούνται χωρίς εμπόδια δυναμικές και 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις από τώρα και στο εξής θα 
πρέπει να στοχεύσουν στη δημιουργία ισχυρής επιχειρηματικής βάσης, 
με τη βιομηχανία και τη μεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής 
προσπάθειας. Επειτα από δύο απανωτές κρίσεις, η μεταποιητική βάση της 
χώρας δείχνει αξιοσημείωτες αντοχές. Πλέον όμως απαιτείται η θεσμοθέ
τηση μέτρων για την επανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστικότητας της 
βιομηχανίας και για την επαναφορά της σε τροχιά ανάπτυξης.

Αλλωστε, η Ενωμένη Ευρώπη έχει κατανοήσει ότι η επιστροφή στην 
ανάπτυξη ισοδυναμεί με επιστροφή στην πραγματική οικονομία με αιχμή 
τη βιομηχανία. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της 4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης μπορεί να γίνει μόνο με συγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο
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Ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι η επαναφορά της χώρας στην ανάπτυξη μπορεί 
να επιτευχθεί μόνο με τη δημιουργία σύγχρονου κράτους, στο οποίο 
θα δραστηριοποιούνται χοιρίς εμπόδια δυναμικές και εξοτστρεφείς

επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, που θα περιλαμβάνει 
δράσεις που θα έχουν άμεσα θετική επίπτωση τόσο στις 
ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και στην ανάπτυξη της χώρας 
και το οποίο θα δημιουργεί σταθερές και καλά αμειβόμε- 
νες θέσεις εργασίας που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Ας λάβουμε υπόψη μας ότι η εξασθενημένη εγχώρια 
επιχειρηματικότητα, η οποία εξακολουθεί να «αντέχει» 
έπειτα από δύο πρωτόγνωρες κρίσεις διάρκειας σχεδόν 
δώδεκα ετών, χρειάζεται επειγόντως τη θεσμοθέτηση 
μέτρων για την επανάκτηση της χαμένης ανταγωνιστι
κότητας και για την επαναφορά της σε τροχιά ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΒΕ προτείνει τέσσε
ρις άξονες έμπρακτης υποστήριξης της μεταποίησης τα 
επόμενα χρόνια:
1. Μείωση λειτουργικού κόστουε
■ Επιτόκια δανεισμού
■ Τέλη και αναίτιες μη ανταποδοτικές επιβαρύνσεις
■ Κόστος ενέργειας
■ Φορολόγηση κερδών
■ Φορολόγηση μεταβίβασης επιχείρησης
■ Ασφαλιστικές εισφορές
■ Θεσμοθέτηση ενισχύσεων λειτουργικού χαρακτήρα στις 
παραμεθόριες περιοχές και κυρίως στη Θράκη
2. Παραγωγικέε εηενδύσειε για τη μείωση των περι
φερειακών ανισοτήτων
■ Νέος αναπτυξιακός νόμος, με κυρίαρχο καθεστώς 
ενίσχυσης τις επιχορηγήσεις και με προβλέψεις όπως:
1. Το 60% των ετήσιων κονδυλίων να διατίθεται για πα

ραγωγικές επενδύσεις.
2. Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα κατά τουλάχιστον 10%.
3. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων 

για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
και Ηπείρου.

3. Αγορά εργασίαε
■ Κάλυψη του ελλείμματος σε μεσαία στελέχη για τη 
βιομηχανία, με:
1. Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε σχολές μα

θητείας του ΟΑΕΔ.
2. Υποχρεωτική πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι μηνών 

αποφοίτων σχολών του ΟΑΕΔ στη βιομηχανία, και,
3. Αναθεώρηση και συμπλήρωση των υφιστάμενων επαγ

γελματικών περιγραμμάτων στελεχών της βιομηχανίας.
Κ Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού, με:
1. Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα επίπεδα 

της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και,
2. Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης στη 

χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
4. Καινοτομία - ψηψιακόε μετασχηματισμόο - «πρά
σινη» μετάβαση
■ Ειδικά ιρορολογικά κίνητρα:
1. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιφερειακής 

βιομηχανίας,
2. για την παραγωγή καινοτόμων - υψηλής προστιθέμενης 

αξίας διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων,
3. για την υλοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων επι

χειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
■ Θεσμοθέτηση προγράμματος «Industry 4.0»
Β Δημιουργία συνδυασμού φορολογικών κινήτρων και 

άμεσων επιχορηγήσεων:
1. για την «πράσινη» μετάβαση της βιομηχανίας,
2. για την εισαγωγή αρχών και τεχνολογιών «κυκλικής 

οικονομίας»,
3. για την εφαρμογή συστημάτων μείωσης του περιβαλ

λοντικού αποτυπώματος.
Τέλος, ο ΣΒΕ επιμένει ότι και οι ίδιες οι επιχειρήσεις 

έχουν ευθύνη για την επίτευξη βιώσιμης και πολυετούς 
ανάπτυξης για τη χώρα. Ομως η βασική προϋπόθεση για 
την εκπλήρωση της αποστολής του ρόλου των μεταποιη
τικών επιχειρήσεων στη χώρα μας είναι η λειτουργία τους 
εντός ενός απλού κανονιστικού πλαισίου που αφορά την 
επιχειρηματικότητα και φιλικού περιβάλλοντος στο οποίο 
θα δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

Θ
εωρούμε ότι έπειτα από δύο τεράστιες οικονο
μικές και κοινωνικές κρίσεις και με την ύπαρξη 
τεράστιων χρηματοδοτήσεων που όμοιές τους δεν 
έχει διαχειριστεί κατά το παρελθόν η χώρα, μπορούμε να 

δημιουργήσουμε μια νέα Ελλάδα, χωρίς τις παθογένειες 
του παρελθόντος, που θα είναι απόλυτα συντασσόμενη 
με τον τρόπο λειτουργίας, των ανεπτυγμένων χωρών της 
Ευρώπης.
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