Οµιλία
Προέδρου Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
κ. Αθανάσιου Σαββάκη
στο ανοικτό µέρος της Γενικής Συνέλευσης
Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2016
Αγαπητέ Κύριε Σταθάκη,
Αγαπητή Κυρία Μπακογιάννη,
Κυρίες & Κύριοι,
Σας ευχαριστούµε θερµά που είστε σήµερα µαζί µας στο Ανοικτό Μέρος της Ετήσιας
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ.
Εφέτος, θεωρήσαµε σκόπιµο να «καινοτοµήσουµε» ανατρέποντας τη µέχρι πέρυσι
παράδοση. Θυµίζω ότι παραδοσιακά στο Ανοικτό Μέρος της Γενικής µας Συνέλευσης
προσκαλούσαµε ως οµιλητή εκπρόσωπο της Κυβέρνησης. Εφέτος λοιπόν, αποφασίσαµε το
διάλογο Κυβέρνησης – Αντιπολίτευσης, για την πορεία και το µέλλον της µεταποιητικής
δραστηριότητας στην Ελλάδα, και ειδικά στην Ελληνική περιφέρεια.
Κυρίες & Κύριοι,
Πριν µόλις δεκαπέντε ηµέρες, ο ΣΒΒΕ, ως εθνικός εκπρόσωπος του IMD του Παγκόσµιου
φήµης Business School της Λωζάνης της Ελβετίας, ανακοίνωσε τη θέση της Ελλάδας στην
παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του IMD η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας κατά το 2015
σηµείωσε υποχώρηση κατά έξι (6) θέσεις και εφέτος κατατάσσεται στην 56η θέση µεταξύ 61
χωρών από την 50η την οποία κατείχε κατά την περσινή χρονιά.
Θυµίζω σε όλους ότι για την εξαγωγή της συνολικής θέσης µιας χώρας στη διεθνή κατάταξη
ανταγωνιστικότητας λαµβάνονται υπόψη τέσσερεις µεγάλες οµάδες παραγόντων: η
«Οικονοµική Αποδοτικότητα», η «Κυβερνητική Αποτελεσµατικότητα», η «Επιχειρηµατική
Αποτελεσµατικότητα» και οι «Υποδοµές». (συνολικά αξιολογούνται περισσότεροι από 340
δείκτες).
Από τα αποτελέσµατα και την απογοητευτική θέση της Ελλάδας στην Παγκόσµια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD, αποτυπώνεται ξεκάθαρα η ζηµιά που έχει υποστεί η Ελληνική
οικονοµία τα χρόνια της οικονοµικής κρίσης. Και επιπλέον, στα στοιχεία του IMD
καταγράφεται µε τον πιο δραµατικό τρόπο ποιος πραγµατικά έχει πληρώσει ακριβά την
κρίση: ο ιδιωτικός τοµέας της οικονοµίας.
Capital controls, πολιτική αβεβαιότητα, κυβερνητική αναβλητικότητα, αλλεπάλληλες
εκλογικές αναµετρήσεις και έλλειµα διεθνούς αξιοπιστίας, είναι οι βασικοί παράγοντες που
µας φέρνουν – σε όρους ανταγωνιστικότητας – για το 2015 πάνω µόνον από: την
ευρισκόµενη σε κοινωνική αναταραχή Βραζιλία (57η θέση), την Ουκρανία (59η θέση) που
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βιώνει εµπόλεµη κατάσταση και τη Βενεζουέλα (61η θέση) η οποία πωλεί τα αποθέµατά της
σε χρυσό για να εισάγει είδη πρώτης ανάγκης.
Το µήνυµα από τα αποτελέσµατα είναι σαφές: οι θυσίες της τελευταίας επταετίας των
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα και των πολιτών δεν µπορούν και δεν πρέπει να πάνε
χαµένες. Γι’ αυτό, το κλείσιµο της αξιολόγησης θα πρέπει να συνοδευτεί και µε ταχεία
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Πως; Με παροχή ρευστότητας, µε αλλαγή του
επενδυτικού και φορολογικού περιβάλλοντος, µε φιλική αντιµετώπιση από το κράτος και
τους δηµόσιους λειτουργούς των υγιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα που στηρίζουν τη
χώρα διαχρονικά µε επενδύσεις, πληρώνοντας υπέρογκους φόρους και διατηρώντας θέσεις
εργασίας, και, πάνω απ’ όλα, µε την προσήλωση της Κυβέρνησης και του πολιτικού
προσωπικού στην εφαρµογή των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων.
Για τον ΣΒΒΕ η έξοδος από την κρίση έχει µια βασική προϋπόθεση: την έµπρακτη
υποστήριξη της µεταποιητικής δραστηριότητας. Η βιοµηχανία στην Ελλάδα είναι αυτή που
µπορεί να παράξει διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα και να «εισάγει» πλούτο στη χώρα, για
να βγούµε από την κρίση. Η έµπρακτη υποστήριξη απαιτεί: ύπαρξη συγκεκριµένης
βιοµηχανικής πολιτικής και άρση των προσκοµµάτων στην καθηµερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων, µε αποκλειστικό στόχο τη µείωση του λειτουργικού κόστους.
Στην περίπτωση που δεν υλοποιηθούν έγκαιρα και µε τον ενδεδειγµένο τρόπο τα όσα
προτείνουµε, είµαστε βέβαιοι ότι η «ζηµιά», που σας ανέφερα στην αρχή, έναν χρόνο µετά
θα είναι πραγµατικά ανεπανόρθωτη.
Κυρίες & Κύριοι,
Η δεινή πραγµατικά θέση της Ελλάδας στην Παγκόσµια κατάταξη ανταγωνιστικότητας,
δυστυχώς, ήρθε ως φυσιολογικό επακόλουθο της δοµικής οικονοµικής και κοινωνικής
κρίσης. Του αδιεξόδου που έχει δηµιουργηθεί από την παρατεταµένη αβεβαιότητα για το
µέλλον της χώρας µας. Από την αδυναµία να δηµιουργήσουµε το δικό µας παραγωγικό
µοντέλο ανάπτυξης. Βεβαίως, δεν σας κρύβω ότι αναρωτιέµαι, αν πραγµατικά το θέλουµε,
το όποιο νέο παραγωγικό µοντέλο…
Κυρίως όµως µε απασχολεί η ασυµφωνία µεταξύ των κυριότερων πολιτικών δυνάµεων της
χώρας για το αναπτυξιακό αύριο της πατρίδας µας.
Με µια κατεστραµµένη βιοµηχανία, και πολύ περισσότερο, κατεστραµµένη περιφερειακή
βιοµηχανία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η συµφωνία των πολιτικών δυνάµεων στην
επαναφορά της µεταποίησης στο προσκήνιο της αναπτυξιακής προσπάθειας για την έξοδο
από την κρίση.
Ο ΣΒΒΕ, ήδη από πέρυσι το καλοκαίρι έχει προτείνει συγκεκριµένες δέσµες µέτρων για την
εφαρµογή ενός προγράµµατος «αναπτυξιακής εξισορρόπησης» από τις άσχηµες
επιπτώσεις της κρίσης στην εγχώρια επιχειρηµατικότητα.
Επιµένουµε κι εµείς, όπως κάθε υγιώς σκεπτόµενος σ΄ αυτή της χώρα, ότι µόνο µε
παραγωγικές επενδύσεις, µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις κοινωνικές και οικονοµικές
προκλήσεις.
Επιπλέον, για περισσότερα από 10 χρόνια, υποστηρίζουµε την εφαρµογή έµµεσων
κλαδικών πολιτικών. Πιστεύουµε ότι η θετική τους επίδραση στην αναπτυξιακή προσπάθεια
που πρέπει να καταβληθεί από τη χώρα τα επόµενα χρόνια είναι περισσότερο από
προφανής.
Κύριε Σταθάκη,
Κυρία Μπακογιάννη,
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Κυρίες & Κύριοι,
Παρά τη λαίλαπα της κρίσης, ένα σηµαντικό µέρος της βιοµηχανίας άντεξε. Το πώς το
ξέρουµε µόνον εµείς οι επιχειρηµατίες.
Αντέξαµε:
−

Χωρίς να έχουµε καµία απολύτως πρόσβαση στη χρηµατοδότηση,

−

Με υπέρµετρη φορολογία, που από µόνη της µπορεί να σε οδηγήσει σε κλείσιµο µια
επιχείρηση, και,

−

Έχοντας απέναντι µας, και όχι δίπλα µας, τη δηµόσια διοίκηση.

Όσοι από εµάς άντεξαν είναι αυτοί:
−

Που επένδυσαν στα χρόνια της κρίσης

−

Που παράγουν και εξάγουν διεθνώς εµπορεύσιµα προϊόντα,

−

Που καινοτοµούν, προσθέτοντας αξία στα προϊόντα τους, και,

−

Που είναι συνεπείς, πληρώνοντας στην ώρα τους υπέρογκους φόρους και τέλη.

Είναι η υγιής επιχειρηµατικότητα, η υγιής βιοµηχανία, που διαχρονικά, αλλά ειδικά την
εποχή της κρίσης έχει εισφέρει τα µέγιστα στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και στην
επίτευξη της κοινωνικής γαλήνης.
Αυτό το υγιές τµήµα του επιχειρείν στη χώρα µας πρέπει να στηριχθεί, µε τρόπο όµως
έµπρακτο, κατανοητό, που θα συνδυάζει τον στρατηγικό σχεδιασµό µε µετρήσιµα θετικά
αποτελέσµατα στην ανάπτυξη, σε γρήγορο όµως χρόνο.
Αυτή είναι και η «κεντρική ιδέα» της αποψινής µας συζήτησης. Η αναζήτηση στρατηγικού
σχεδίου για να γίνει η βιοµηχανία αιχµή του δόρατος για την ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια.
Το κύρος, η γνώση και η σοβαρότητα των τριών προσκεκληµένων µας, ελπίζω ότι
αποτελούν τα εχέγγυα για να κάνουµε απόψε, απ΄τη Θεσσαλονίκη, ένα πρώτο βήµα προς
αυτή την κατεύθυνση.
Εκ µέρους της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σας
ευχαριστώ πολύ και πάλι για την παρουσία σας.
Ευχαριστούµε επίσης θερµά του χορηγούς της εφετινής Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ που
είναι:
Κύριοι Χορηγοί της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ είναι οι εταιρείες:
•

ΑΛΟΥΜΥΛ ΑΕ,

•

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ

Χορηγοί είναι οι εταιρείες:
•

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ

•

ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

•

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Υποστηρικτές είναι οι εταιρείες:
•

ADECCO HR

•

DS SMITH HELLAS AE

•

EURIMAC AE

3

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

•

ISOMAT ABEE

•

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ

•

ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ Κ. ΑΕ

•

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ

•

ΠΙΝ∆ΟΣ Α.Π.Σ.Ι.

Ξεκινάµε λοιπόν τη διαδικασία του διαλόγου για τη βιοµηχανία µε τρεις εισηγητικές
παρεµβάσεις από τους προσκεκληµένους µας.
Στη συνέχεια θα υποβληθούν από τον οµιλούντα συγκεκριµένα ερωτήµατα σε 3 ενότητες,
ενώ θα λάβουµε για κάθε ενότητα, ερωτήσεις από το κοινό.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Κύριε Σταθάκη, ο λόγος σε σας…
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