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Α.

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΕ

ΒΑΣΙΚΟ

ΑΞΟΝΑ

ΤΗΣ

Στο δύσκολο διεθνές περιβάλλον οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, οι µεταποιητικές
επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων βάλλονται από παντού, αδιακρίτως, ισοπεδωτικά, µε
τρόπο και ένταση που σε ορισµένες περιπτώσεις φθάνει στα όρια της δυσφήµισης και του
διασυρµού.
Το αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι ο ιδιωτικός τοµέας να πληρώνει:
1. το κόστος της παγκόσµιας κρίσης, µε την αύξηση των τιµών του πετρελαίου, των πρώτων
υλών και των τραπεζικών συναλλαγών και προϊόντων,
2. τις αυξήσεις των τιµολογίων των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, τα ελλείµµατα των
δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, που σύµφωνα µε υπολογισµούς ανέρχονται σε
1,4 δις. €, και, το χαµηλό επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών από το κράτος,
3. το κόστος της γραφειοκρατίας που ανέρχεται σε 15 δις. € ή 6,8% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε
σχετική µελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
4. την αδυναµία του κράτους να περιορίσει την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, και,
5. τις συνέπειες από τις απεργίες των εργαζοµένων, κυρίως του δηµόσιου τοµέα, που
επικαλούνται ότι προασπίζουν συνταγµατικά συµφέροντα.
Η λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης, η πολυνοµία και η γραφειοκρατία παραµένουν ως
βασικά προσκόµµατα στην επιχειρηµατική δραστηριότητα στη χώρα, ενώ σε πολλές
περιπτώσεις µεγεθύνονται. Για την άρση των παραπάνω διαρθρωτικών αδυναµιών της
ελληνικής οικονοµίας, ο ΣΒΒΕ προτείνει:

1. την ανάδειξη της έννοιας της επιχειρηµατικότητας σε βασική κυβερνητική πολιτική,
2. τη ριζική µείωση του κόστους της γραφειοκρατίας, µε στόχο τον περιορισµό της στο 2%
του ΑΕΠ µέχρι το 2010,

3. την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και την περαιτέρω
απλοποίηση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου,
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4. τη δραστική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, και,
5. τη θέσπιση χρονικών ορίων και δεσµεύσεων για το κράτος, σε όλα τα θέµατα που
αφορούν χρηµατοδότηση επενδύσεων.

Β.

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της
Θράκης, ο ΣΒΒΕ προτείνει τα ακόλουθα:
Β.1.

Σύνδεση της βιοµηχανίας της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, µε τον
τουρισµό και τις υπηρεσίες.

Η σύνδεση της βιοµηχανίας µε τους κλάδους του τουρισµού και των υπηρεσιών θα πρέπει να
αντιµετωπισθεί µε ουσιαστικά και συγκεκριµένα µέτρα πολιτικής.
Στις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας (Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη) θα πρέπει να
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές για την προσέλκυση αλλοδαπών που επιθυµούν να
δηµιουργήσουν στη χώρα µας µόνιµες κατοικίες, αξιοποιώντας έτσι το φυσικό κάλλος των
περισσότερων περιοχών του Βορειοελλαδικού Τόξου.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει:
¾ να αρθούν οι απαγορεύσεις που χαρακτηρίζουν τη Βόρεια Ελλάδα ως παραµεθόρια
περιοχή, και,
¾ να αποτυπωθούν και να πολεοδοµηθούν οι πλέον κατάλληλες περιοχές, στο πλαίσιο του
τρέχοντος χωροταξικού σχεδιασµού.
Αν τα παραπάνω συνδυασθούν µε:
¾ την ολοκλήρωση των οδικών διευρωπαϊκών αξόνων,
¾ τη βελτίωση των µεταφορικών υποδοµών, (οδικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και
σιδηροδροµικών) και,
¾ την αξιοποίηση εκτάσεων του δηµοσίου,
τότε ο στόχος µπορεί να επιτευχθεί άµεσα και µε θετική επίδραση στην τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη.
Είναι φανερό, ότι η επίτευξη του στόχου αυτού θα υποβοηθήσει σηµαντικά τον
κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα µας, και κατά συνέπεια όλη τη βιοµηχανική δραστηριότητα
περί αυτόν, αφού, χωρίς αµφιβολία, η κατασκευαστική δραστηριότητα απετέλεσε τα τελευταία
χρόνια την ατµοµηχανή της ανάπτυξης της χώρας.

Β.2.

Σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα παραγωγής της Ηπείρου, της Μακεδονίας και
της Θράκης, µε τις τοπικές µεταποιητικές επιχειρήσεις

Θεωρούµε ότι θα πρέπει να θεσµοθετηθούν άµεσα κατάλληλες πολιτικές που θα
υποστηρίζουν ουσιαστικά τη σύνδεση του πρωτογενούς τοµέα της παραγωγής µε τη
µεταποίηση.
Η Βόρεια Ελλάδα κατέχει µοναδική τεχνογνωσία στη χώρα µας στη µεταποίηση αγροτικών και
κτηνοτροφικών προϊόντων, γεγονός το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατάλληλα για την
ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας.
Προτείνουµε η µεταποίηση αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην Ήπειρο, τη
Μακεδονία και τη Θράκη, να αναδειχθεί κατάλληλα, ούτως ώστε σταδιακά τόσο τα τρόφιµα
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που προκύπτουν από τη διαδικασία της µεταποίησης όσο και η ίδια η περιοχή να συνιστούν
ουσιαστικό συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις διεθνείς αγορές.
Προς τούτο προτείνουµε τη θέσπιση ειδικής κλαδικής βιοµηχανικής πολιτικής σύνδεσης του
πρωτογενούς τοµέα παραγωγής µε τη µεταποίηση, µε ειδικότερα µέτρα όπως: α) δηµιουργία
φορέων εφαρµοσµένης έρευνας σε συγκεκριµένους κλάδους και προϊόντα, και, β) εφαρµογή
προγραµµάτων ενίσχυσης της εξωστρέφειας των παραπάνω επιχειρήσεων.
Στις πολιτικές αυτές θεωρούµε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην παραγωγή
βιολογικών προϊόντων και στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.

Γ.

Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Γ.1.

Λιµένας Θεσσαλονίκης

Οι αναπτυξιακές προοπτικές που διανοίγονται από την παραχώρηση εκµετάλλευσης του
σταθµού εµπορευµατοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) του Οργανισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ),
δηµιουργούν εξαιρετικά θετικές συνθήκες για την αύξηση του διαµετακοµιστικού εµπορίου
στην Πόλη της Θεσσαλονίκης και για την ανάπτυξη παράπλευρων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων.
Η παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ σε ιδιώτες αποτελεί πραγµατική και ουσιαστική µεταρρύθµιση
της κυβέρνησης, την οποία ο επιχειρηµατικός κόσµος της Βόρειας Ελλάδας χαιρετίζει µε
ιδιαίτερη ικανοποίηση, επισηµαίνοντας όµως ότι από τώρα και στο εξής θα πρέπει να
αντιµετωπισθούν νέες προκλήσεις, όπως:
1. η δηµιουργία σύγχρονων διαµετακοµιστικών υποδοµών, και,
2. η άµεση ολοκλήρωση και διασύνδεση των µεταφορικών υποδοµών.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να επισηµανθεί για τέτοιου τύπου µεταρρυθµίσεις είναι η
προσπάθεια σύντµησης του χρονικού διαστήµατος από τη λήψη της απόφασης έως την
υλοποίησή της.

Γ.2.

Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης

Υλοποιείται, µε ρυθµούς που θα έπρεπε να ήταν ταχύτεροι, η εξαγγελία του Πρωθυπουργού
για τη µετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε «Πόλη Καινοτοµίας» µε την υλοποίηση της «Ζώνης
Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης».
Η παραχώρηση του στρατοπέδου ΣΕ∆ΕΣ στη «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης» αποτελεί
θετική και σηµαντική απόφαση, που θα συµβάλλει ουσιαστική στην επίτευξη του στόχου της
προσέλκυσης εγχώριων και διεθνών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, εφόσον ξεπερασθούν
άµεσα οι διαδικασίες παραχώρησης.
Επισηµαίνουµε, ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση θα απαξιώσει το όλο εγχείρηµα και τη
σηµασία του για την ανάπτυξη της περιοχής.
Γ.3.

Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Τέλος, αλλά συµπληρωµατικά µε τα παραπάνω, η δηµιουργία νέου, σύγχρονων
προδιαγραφών, εκθεσιακού κέντρου, θα τοποθετήσει ξανά τη Θεσσαλονίκη στην περιφερειακή
εκθεσιακή αγορά, µε πρώτη την αγορά των βαλκανικών χωρών.

∆.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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Ακολουθεί η σύντοµη ανάλυση επιλεγµένων προβληµάτων βιοµηχανικού ενδιαφέροντος, τα
οποία απασχολούν τον επιχειρηµατικό κόσµο της Βόρειας Ελλάδας.

Φορολογία
Απαιτείται άµεση λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της
εισφοροδιαφυγής.
Επίσης, επιβάλλεται η αναθεώρηση εισπρακτικών µέτρων όπως το ενιαίο τέλος ακίνητης
περιουσίας (ΕΤΑΚ), για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει άµεση τροποποίηση της άδικης
διάταξης που προβλέπει την επιβολή φόρου 1€ ανά τετραγωνικό µέτρο σε βιοµηχανοστάσια
και αποθηκευτικούς χώρους, όπου η αντικειµενική τους αξία είναι ιδιαίτερα χαµηλή.
∆υστυχώς, το συγκεκριµένο µέτρο πολλαπλασιάζει το σχετικό ποσό φόρου έως και έξι φορές
σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό, µε άµεσο αποτέλεσµα να δηµιουργείται στις επιχειρήσεις
ένα αίσθηµα αδικίας και ανισοβαρούς κατανοµής των φορολογικών βαρών.

Περιβάλλον
Το θέµα της διάθεσης των στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων σε όλους τους νοµούς της
χώρας, έχει φθάσει σε οριακό σηµείο. Ενώ η χώρα µας υποχρεούται να δηµιουργήσει τους
σχετικούς χώρους εναπόθεσης των στερεών βιοµηχανικών αποβλήτων, εντούτοις για πάνω
από µια δεκαετία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της προς την ΕΕ. Ως αποτέλεσµα της
κρατικής ανακολουθίας και αδράνειας είναι η πρόκληση δυσλειτουργιών στις επιχειρήσεις, και
ο άµεσος κίνδυνος επιβολής υψηλών προστίµων από την ΕΕ προς τη χώρα µας και τις
επιχειρήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιωτικός τοµέας είναι έτοιµος να συµβάλλει µε κάθε τρόπο στην
επίλυση του θέµατος.

Τιµές προϊόντων λιανικής πώλησης
∆ιαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις προµηθευτών και αλυσίδων
λιανικής πώλησης: στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της αύξησης των τιµών σε πολλά
καταναλωτικά προϊόντα, θα πρέπει να επανεξετασθεί το πλαίσιο σχέσεων µεταξύ
προµηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης. Η δηµιουργία ενός υγιέστερου πλαισίου
συνεργασίας µεταξύ µεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εµπορίου θα έχει
άµεση επίπτωση τόσο στη µείωση των τιµών όσο και στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης
της περιφέρειας,

Έλεγχος αγοράς
Λειτουργία των µηχανισµών εφαρµογής του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου ελέγχου της
αγοράς, που αφορούν την κυκλοφορία προϊόντων είτε χαµηλής ποιότητας, είτε αποµιµήσεων,
που παράγονται σε τρίτες χώρες. Το ζήτηµα της συµµόρφωσης των προϊόντων µε
συγκεκριµένες προδιαγραφές και ο έλεγχος της αγοράς θα πρέπει να αντιµετωπισθεί
περισσότερο εντατικά από την πολιτεία, έτσι ώστε οι συµµορφούµενες ελληνικές επιχειρήσεις
να αντεπεξέλθουν στον συνεχώς αυξανόµενο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισµό, και,

Εξυγίανση συστήµατος πληρωµών (µεταχρονολογηµένες επιταγές)
Σύστηµα πληρωµών: οι ανεξέλεγκτες καταστάσεις που προέρχονται από την έκδοση
µεταχρονολογηµένων επιταγών, που µπορούν να φθάνουν και ως τους εννέα µήνες,
δηµιουργούν σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό κόστος που επιβαρύνει κατ΄ αποκλειστικότητα τις
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µεταποιητικές επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετασθεί η θέσπιση
συγκεκριµένων κανόνων µε στόχο την εξυγίανση της αγοράς.

Ποιότητα
Η παραγωγή δηµοσίων έργων στη χώρα µας δεν χρησιµοποιεί προϊόντα συγκεκριµένων
προδιαγραφών ασφάλειας και ποιότητας, µε αποτέλεσµα τη χρήση υλικών και προϊόντων
χαµηλού κόστους και εισαγωγής.
Είναι αµφίβολο αν τα τελικά παραδοτέα από τις κατασκευαστικές εταιρείες ακολουθούν τις
προδιαγραφές ποιότητας, εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος που
τίθενται από την ΕΕ.
Για τον ΣΒΒΕ θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες νοµοθετικές και διοικητικές παρεµβάσεις
από τα συναρµόδια Υπουργεία που θα καθορίσουν συγκεκριµένες προδιαγραφές
πετυχαίνοντας αφενός την καλύτερη ποιότητα των δηµοσίων έργων και αφετέρου τη στήριξη
τη εγχώριας παραγωγής που, σε κάθε περίπτωση, έχει τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων
συγκεκριµένων, και υψηλών, προδιαγραφών.

Απελευθέρωση κλειστών αγορών και επαγγελµάτων
Μια από τις κύριες στρεβλώσεις της ελληνικής οικονοµίας είναι η µη απελευθέρωση των
κλειστών αγορών και επαγγελµάτων. Αν η απελευθέρωση γίνει πράξη είναι βέβαιο ότι θα
δηµιουργηθεί υγιής ανταγωνισµός και θα µειωθούν οι τιµές προϊόντων και υπηρεσιών.
Προτείνουµε τη σταδιακή απελευθέρωση των µεταφορών µε τη θέσπιση ετήσιων στόχων,
ούτως ώστε οι ενδιαφερόµενοι να µπορούν να προσαρµοσθούν στα νέα δεδοµένα εντός ενός
λογικού χρονικού διαστήµατος.
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