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Τέσσερα δέσμεε προτάσεων
για την ανάπτυξη ins nEpicpspaams Biopnxavias

■ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ εξαγγελίεςτου πρω
θυπουργού από το βήμα της 85ηςΔΕΘ, ο επιχει
ρηματικός κόσμος της χώρας -και ειδικά της βό
ρειας Ελλάδας- θεωρεί ότι η ανάκαμψη της οικο
νομίας είναι «προ των πυλών».

Η δημιουργία και η έναρξη εργασιών, της 
«κυβερνητικής επιτροπής για τη βιομηχανία» 
δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια εθνική 
βιομηχανική πολιτική από τώρα και στο εξής 
η οποία ευελπιστούμε να δράσει θετικά στην 
κατεύθυνση αλλαγής του παραγωγικού μοντέ
λου της οικονομίας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δίνει με βεβαιότη
τα νέες αναπτυξιακές προοπτικές αφού ο ΣΒΕ 
υποστηρίξει ότι η αναπτυξιακή μονομέρεια δεν 
μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει σταθε
ρά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Για τον λόγο αυτόν, κατά την πρόσφατη συνάντη
σή μας με τον πρωθυπουργό πριν από τη ΔΕΘ, 
καταθέσαμε υπόμνημα θέσεων και προτάσεων 
για την έμπρακτη ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων με έδρα την ελληνική περιφέρεια. 
Οι τέσσερις δέσμες προτάσεων του ΣΒΕ, επιγραμ
ματικά, έχουν ως εξής
1. Μείωση λειτουργικού κόστους 
Ο Επιτόκια δανεισμού.
Ο Τέλη και αναίτιες μη ανταποδοτικές επιβα
ρύνσεις.
II Κόστος ενέργειας.
Ο Φορολόγηση κερδών.
Ο Φορολόγηση μεταβίβασης επιχείρησης.
0 Ασφαλισπκές εισφορές.
Q Θεσμοθέτηση ενισχύσεων λειτουργικού χα
ρακτήρα στις παραμεθόριες περιοχές και κυ
ρίως στη Θράκη.
2. Παραγωγικές επενδύσεις για τη μείωση 
των περιφερειακών ανισοτήτων
Νέος αναπτυξιακός νόμος με κυρίαρχο καθε
στώς ενίσχυσης τις επιχορηγήσεις και με προ
βλέψεις όπως:

Αρθρο του
Αθανασίου Σαββάκη
Προέδρου Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδο$

Ο Το 60% των ετήσιων κονδυλίων να διατίθεται 
για παραγωγικές επενδύσεις.
Ο Αύξηση του ποσοστού ενίσχυσης για τις μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα κατά τουλάχι
στον 10%.
IS Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύ
σεων για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης και Ηπείρου.
3. Αγορά εργασίας
Κάλυψη του ελλείμματος σε μεσαία στελέχη για τη 
βιομηχανία με:
Ο Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε σχο
λές μαθητείας του ΟΑΕΔ.
Ο Υποχρεωτική πρακτική άσκηση τουλάχιστον έξι 
μηνών αποφοίτων σχολών του ΟΑΕΔ στη βιομηχανία. 
Ο Αναθεώρηση και συμπλήρωση των υφιστάμε
νων επαγγελματικών περιγραμμάτων στελεχών της 
βιομηχανίας.
Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπι
νου δυναμικού με:
Ο Αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών σε όλα 
τα επίπεδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Ο Θεσμοθέτηση προγραμμάτων διά βίου μάθησης 
στη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.
4. Καινοτομία - ψηφιακός μετασχηματισμός - 
«πράσινη» μετάβαση
Ειδικά φορολογικά κίνητρα:
Ο Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της περιφερει
ακής βιομηχανίας.
Ο Για την παραγωγή καινοτόμων -υψηλής προστι
θέμενης αξίας διεθνώς- εμπορεύσιμων προϊόντων. 
Η Για την υλοποίηση εξαγορών και συγχωνεύσεων

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Ε Θεσμοθέτηση προγράμματοςβίηά^ίτγ 4.0». 
Δημιουργία συνδυασμού φορολογικών κινή
τρων και άμεσων επιχορηγήσεων:
Ο Για την «πράσινη» μετάβαση της βιομηχανίας. 
Ο Για την εισαγωγή αρχών και τεχνολογιών κυ
κλικής οικονομίας.
Ο Για την εφαρμογή συστημάτων μείωσης του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τα τρέ
χοντα προβλήματα, τα οποία ζητούν λύση. Κο
ρυφαίο από αυτά την τρέχουσα χρονική περίο
δο είναι το υψηλό κόστος ενέργειας.

Ολοι μας παρακολουθούμε το τελευταίο χρο
νικό διάστημα τις πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών 
στο φυσικό αέριο και στους ρύπους, γεγονός 
που έχει εκτινάξει κυριολεκτικά στα ύψη τα τιμο
λόγια του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλη την Ευ
ρώπη. Αυτή η διαρκής αύξηση των τιμών αερί
ου και ρύπων δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται 
σύντομα και, ως εκ τούτου, η πίεση πλέον μετα- 
φέρεται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέρ
γειας και τους προμηθευτές στην κατανάλωση. 
Δυστυχώς οι επιχειρήσεις μας καλούνται να πλη
ρώσουν επώδυνες αυξήσεις σε μια εποχή κατά 
την οποία προσπαθούν να κερδίσουν το έδαφος 
που χάθηκε αναπόφευκτα λόγω της πανδημίας. 
Είναι φανερό -και στο πλαίσιο του γεγονότος ότι 
το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό- ότι η Ευρωπαϊ
κή Ενωση θα πρέπει να λάβει μέτρα αφενός για 
τον περιορισμό των αυξήσεων σπςημέςτου ρεύ
ματος και αφετέρου για τις τιμές των ρύπων.


