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Χαιρετισμός 

 

Διευθυντή Τεκμηρίωσης & Μελετών     

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) 

Δρ.  Χρήστου Γεωργίου   

 

στην ημερίδα με θέμα:  «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον 

Αγροδιατροφικό κλάδο» 

 Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015  

 

(Προσφωνήσεις) 

Κυρίες και Κύριοι,  

Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση να χαιρετίσουμε τη σημερινή εκδήλωση για 
έναν από τους τομείς πυλώνες της εγχώριας παραγωγής, που είναι ο τομέας της 
αγροδιατροφής. Και είναι πυλώνας, γιατί τόσο οι αριθμοί, όσο και τα ποιοτικά 
στοιχεία, για τον κλάδο των τροφίμων μιλούν από μόνα τους για τη σπουδαιότητά 
του στη βιομηχανία, αλλά και στην ανάπτυξη της χώρας: 

 500 χιλιάδες απασχολούμενοι,  

 Πάνω από 16.000 επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών,  

 Με συνολική προστιθέμενη αξία από την παραγωγή τροφίμων και ποτών που 
αγγίζει τα 5 δις €,  

 Με συνεισφορά περίπου 25% επί του παραγόμενου ΑΕΠ από τη 
μεταποίηση, και, 

 Με περίπου 25% μερίδιο στην απασχόληση στη βιομηχανία. 

είναι μόνον μερικά μεγέθη που τεκμηριώνουν τη σημασία του κλάδου για την εθνική 
οικονομία, και, ουσιαστικά, συνηγορούν στην αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικών 
πραγματικής διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με τη 
μεταποίηση, για την επίτευξη του ενός και μοναδικού στόχου για την ανάπτυξη της 
χώρας: της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. 

Όμως, αυτό που μας λείπει στην παρούσα χρονική συγκυρία, είναι το ευνοϊκό 
επιχειρηματικό περιβάλλον για να μπορούν οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν 
χωρίς τις κρατικές παρεμβάσεις, που, τελικά, τους δημιουργούν προσκόμματα στην 
καθημερινή τους δραστηριοποίηση. 

Δεν θέλω να σας κουράσω επαναλαμβάνοντας το πόσο εχθρικό είναι το φορολογικό 
περιβάλλον, πόσο γραφειοκρατικό είναι το σύστημα των αδειοδοτήσεων, πόσο 
αργεί η απονομή δικαιοσύνης κλπ.  
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Θέλω, υπενθυμίζοντας επιγραμματικά της ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχεται ο 
αγροδιατροφικός τομέας, να τονίσω την αναγκαιότητα υλοποίησης σημαντικών 
μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν στην πράξη των ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και θα βελτιώσουν το εξωτερικό τους 
περιβάλλον. 

Στην Ελλάδα: 

1. έχουμε, δυστυχώς, ένα υψηλό κόστος αγροτικής παραγωγής, το οποίο, όπως 
είναι φυσικό, μεταφέρεται στον τελικό καταναλωτή, 

2. τα τελευταία 30 χρόνια συνηθίσαμε το θέμα των επιδοτήσεων, με 
αποτέλεσμα να διαμορφώσουμε ένα πραγματικά στρεβλό μοντέλο αγροτικής 
παραγωγής, που έχει ευθεία εξάρτηση από το ύψος της επιδότησης,  

3. η συνολικότερη γραφειοκρατία και η αβεβαιότητα που επικρατεί στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτρέπει από το να υλοποιηθούν νέες 
επενδύσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, 

4. μεγάλο πρόβλημα αποτελεί ο πλημμελής έλεγχος της αγοράς, αφού 
ελεγκτικά όργανα όπως ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού κλπ. λειτουργούν, ειδικά την εποχή της οικονομικής ένδειας 
του δημοσίου, το λιγότερο με τρόπο προβληματικό, 

5. οι δυσμενείς όροι πληρωμής από τις αλυσίδες λιανεμπορίου, έχουν 
κυριολεκτικά αποστραγγίσει τη βιομηχανία τροφίμων και από το τελευταίο 
ίχνος ρευστότητας, και, σα να μην φθάνει αυτό, το ίδιο το κράτος, σ΄ έναν 
κατ΄ εξοχήν εξαγωγικό κλάδο, δεν επιστρέφει άμεσα τον ΦΠΑ των εξαγωγών, 
επιδεινώνοντας έτσι την πιστωτική του ασφυξία, 

6. δυστυχώς, και παρά τις καλές προθέσεις αρκετών εκ των κυβερνώντων κατά 
το παρελθόν, δεν καταφέραμε να χτίσουμε ένα «Εθνικό brand name», 
αναγνωρίσιμο στις διεθνείς αγορές. Είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε 
και να το συζητήσουμε κατά προτεραιότητα την εποχή της οικονομικής 
κρίσης, και, 

7. δεν έχουμε συμφωνήσει σ΄ αυτή τη χώρα τη προσφορότερη στρατηγική 
προώθησης των διεθνώς εμπορεύσιμων ελληνικών προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα στις παγκόσμιες αγορές. 

 

Κυρίες και Κύριοι, 

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο συγκεκριμένος κλάδος διαθέτει διεθνώς 
εμπορεύσιμα προϊόντα, τα οποία με την κατάλληλη στόχευση και τις κατάλληλες 
πολιτικές υποστήριξης, μπορούν να εισφέρουν καταλυτικά στην ανάπτυξη του ΑΕΠ 
της χώρας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

Μία από αυτές, ίσως η κορυφαία, είναι η χρηματοδότηση της καινοτομίας στις 
επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα. Γι΄ αυτό η σημερινή ημερίδα έχει ιδιαίτερη 
αξία, μιας και το εθνικό πλαίσιο χρηματοδότησης επενδύσεων καθυστερεί και όπως 
φαίνεται πριν το μέσον του 2016 δεν θα έχει θεσμοθετηθεί. 

Κατά τον ΣΒΒΕ οι δυνατότητες εισαγωγής καινοτομίας στις επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τομέα είναι πολλές.  

Πως μπορεί να γίνει αυτό; 
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Με την εισαγωγή καινοτομίας που θα στοχεύει στην αξιοποίηση από την εγχώρια 
βιομηχανία των παγκόσμιων τάσεων στην αγροδιατροφικό τομέα, όπως: 

1. την προώθηση των πλεονεκτημάτων, και εν τέλει την καθιέρωση της 
Μεσογειακής διατροφής στις ανεπτυγμένες χώρες της Δυτικής Ευρώπης και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η τάση των καταναλωτών στις χώρες 
αυτές για προτίμηση σε προϊόντα υγιεινής και φυσικής διατροφής, δημιουργεί 
μια τεράστια αγορά για ελληνικά μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας για τους συγκεκριμένους καταναλωτές 

2. συμπληρωματικά με τα παραπάνω, πρέπει να αξιοποιήσουμε τη σχετικά 
πρόσφατη στροφή προς βιολογικά προϊόντα προερχόμενα από τον ελληνικό 
γεωργικό τομέα, τα οποία, επειδή είναι ιδιαίτερα αναγνωρισμένα διεθνώς, 
μπορούν να αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη για τις εγχώριες επιχειρήσεις και 
να κινητοποιήσουν περαιτέρω τον πρωτογενή τομέα, 

3. μια ακόμη σημαντική τάση στον αγροδιατροφικό τομέα, και η οποία 
εκπορεύεται από την στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι αυτή της αυτάρκειας 
και της μεγάλης ασφάλειας στα τρόφιμα. Κι αυτό είναι κάτι που μπορεί να 
επιτευχθεί από την εγχώρια βιομηχανία τροφίμων, αφού είναι αρκετά 
σύγχρονη, παράγει με Ευρωπαϊκά Πρότυπα και διαθέτει υψηλή ικανότητα 
προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως. 

Άρα, αν συνδυασθούν οι ικανότητες των ελληνικών βιομηχανιών τροφίμων, με την 
άμεση πρόσβαση που  αυτές έχουν στα υψηλής ποιότητας προϊόντα του 
πρωτογενούς τομέα  που παράγονται στη χώρα μας, μπορούν πραγματικά να 
διαφοροποιηθούν παγκοσμίως και να αποκτήσουν έως και σημαντική θέση στην 
παγκόσμια αγορά διάθεσης υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων του 
αγροδιατροφικού τομέα. 

Όμως, υπάρχει μια βασική παράμετρος για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη 
στρατηγική. Το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά: Το ευνοϊκό περιβάλλον για την 
υλοποίηση επενδύσεων.  

Ευελπιστούμε ότι τους επόμενους μήνες επιτέλους η χώρα μας θα διαθέτει το 
κατάλληλο πλαίσιο κινήτρων για την προσέλκυση και την υλοποίηση ιδιωτικών 
παραγωγικών επενδύσεων. 

Και είμαστε βέβαιοι ότι θα δοθεί πλέον η κατάλληλη ευκαιρία για την υλοποίηση, 
κατά προτεραιότητα, επενδύσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής, για την 
μεταποίηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλού επιπέδου ποιότητας. 

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 

 


