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Μεταρρυθµίσεις στην οικονοµία ζητά ο ΣΒΒΕ από τη νέα 
κυβέρνηση 

Η ευρύτατη πλειοψηφία µε την οποία αναδείχθηκε η νέα κυβέρνηση της χώρας, της 
δίνει τη δυνατότητα να προβεί στις αναγκαίες τοµές και µεταρρυθµίσεις στην 
οικονοµία και στη λειτουργία του κράτους, καθώς επίσης και στην επίλυση 
χρονιζόντων προβληµάτων των επιχειρήσεων µε στόχο την έξοδο της χώρας από την 
οικονοµική κρίση.  
Οι προσδοκίες του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας, και ειδικά της ελληνικής 
περιφέρειας, για την πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση είναι µεγάλες, 
αλλά αντίστοιχα σηµαντικά και σοβαρά είναι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις.  
Σε κάθε περίπτωση, ο επιχειρηµατικός κόσµος της Βόρειας Ελλάδας παρακολουθεί 
µε αυξηµένη ανησυχία την εξέλιξη της οικονοµικής κρίσης στη χώρα και τις 
επιπτώσεις της στην ελληνική περιφέρεια και, κυρίως, στη µεταποιητική 
δραστηριότητα στη χώρα µας.  
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί ότι 
τρεις θα πρέπει να είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα πρέπει να εδράζεται η 
αναπτυξιακή πολιτική της νέας κυβέρνησης τα επόµενα χρόνια: 
1.    η αποφασιστικότητα στη λήψη µέτρων και αποφάσεων, που δεν θα υπολογίζουν 
το πολιτικό κόστος, αλλά θα εξυπηρετούν το συνολικό συµφέρον των πολιτών της 
χώρας, και θα δηµιουργούν πραγµατικές και µακροπρόθεσµες αναπτυξιακές 
προοπτικές,  
2.    η θεσµοθέτηση σαφών και µετρήσιµων στόχων οικονοµικής ανάπτυξης, που θα 
δίνουν έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην άµβλυνση των περιφερειακών 
και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, και,  
3.    η δηµοσιοποίηση ρεαλιστικών χρονοδιαγραµµάτων υλοποίησης εξαγγελιών και 
επίλυσης χρονιζόντων προβληµάτων της οικονοµίας και του επιχειρηµατικού κόσµου 
της χώρας. 
Πάνω απ΄ όλα όµως ο ΣΒΒΕ ζητά την επαναφορά της µεταποίησης στο επίκεντρο 
της αναπτυξιακής πολιτικής, αφού η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων έχει αγνοηθεί από τις κυβερνήσεις τουλάχιστον της 
τελευταίας δεκαετίας.  
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δηµοσιοποιεί 
τις προτάσεις του για: 
•    την έξοδο των επιχειρήσεων από την οικονοµική κρίση,  
•    την ενίσχυση της µεταποιητικής βιοµηχανίας,  
•    την περιφερειακή ανάπτυξη, και,  
•    την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 
και ζητά από τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. Α. Παπανδρέου, να τις συµπεριλάβει 
στις προγραµµατικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης.  

Modus AE 
Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων & 
Επιχειρησιακών Ροών Εργασίας  
www.modus.gr 

Σεµινάρια στελεχών 
Σεµινάρια σε οργάνωση επιχειρήσεων, 
Ανάπτυξη Πωλητών, Μείωση Κόστους  
www.Aqs.gr 

ΥΓΡΑΣΙΑ σε Ταράτσα/Τοίχ
Αδιαβροχοποιήστε µε Νανοτεχνο
Τσιµέντο,Σοβά,Πέτρα,Πλάκες,Αρ
www.nanophos.com 
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Προτάσεις για την έξοδο των επιχειρήσεων από την οικονοµική κρίση  
1.    ∆ηµιουργία ειδικού προγράµµατος στήριξης της µεταποιητικής βάσης της χώρας  
2.    Πάγωµα και κεφαλαιοποίηση των τόκων των δανείων τουλάχιστον για τα δύο 
επόµενα εξάµηνα  
3.    Θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου ΤΕΜΠΜΕ, που θα ενισχύει αποκλειστικά τη 
µεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθός τους 
4.    Πληρωµή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, όπως: 
•    οι πληρωµές έργων και προµηθειών,  
•    οι επιστροφές ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, και,  
•    η επιδότηση εργασίας για τις επιχειρήσεις της Θράκης 
5.    Κατάργηση της εισφοράς 0,6% (ΑΝΕ 128) στα δάνεια 
6.    Κατάργηση του ΕΤΑΚ για τις επιχειρήσεις  
7.    Μείωση του spread των επιτοκίων δανεισµού µε τη δηµιουργία ειδικού 
προγράµµατος επιδότησης επιτοκίου  
8.    Παροχή ενισχύσεων και κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των 
υφιστάµενων θέσεων εργασίας  
9.    Εξορθολογισµός της διαδικασίας έκδοσης µεταχρονολογηµένων επιταγών, αφού 
σήµερα το βάρος της πίστωσης µετακυλύεται στις παραγωγικές επιχειρήσεις 
10.    Θεσµοθέτηση της διαδικασίας συµψηφισµού των οφειλών των επιχειρήσεων 
προς το δηµόσιο µε τις οφειλές του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από 
την υπηρεσία που προέρχονται 
Προτάσεις για την ενίσχυση της µεταποιητικής βιοµηχανίας 
1.    ∆ιαµόρφωση ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής, µε τη µετεξέλιξη της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) από φορέα 
εφαρµογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραµµάτων, σε φορέα σχεδιασµού, 
παραγωγής και άσκησης βιοµηχανικής πολιτικής 
2.    Ασκηση (έµµεσης) κλαδικής βιοµηχανικής πολιτικής µε την ενίσχυση δυναµικών 
και ευπαθών κλάδων της µεταποίησης 
3.    ∆ιατήρηση του υφιστάµενου επενδυτικού / αναπτυξιακού νόµου και συγκέντρωση 
όλων των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης επενδύσεων σε ένα Υπουργείο. 
∆ιπλασιασµός του ορίου αξιολόγησης επενδύσεων από τις περιφερειακές επιτροπές 
4.    ∆ηµιουργία στοχευµένων προγραµµάτων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της 
εξωστρέφειας των µεταποιητικών επιχειρήσεων, τα οποία θα αποσκοπούν στην 
αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό 
5.    Εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία 
6.    Υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊόντων στην κατασκευή 
δηµοσίων έργων 
7.    Κατάργηση του κατακερµατισµού και της πολυδιάσπασης της χρηµατοδότησης 
επενδύσεων 
8.    Σαφής προσανατολισµός πολιτικών και προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
σε δράσεις που θα ενισχύουν έµπρακτα τη µεταποίηση και θα στοχεύουν στην 
αναδιάρθρωσή της σε τοπικό και εθνικό επίπεδο 
9.    Συγκρότηση συγκεκριµένης στρατηγικής κατεύθυνσης για τη γεωργική 
παραγωγή και τη σύνδεσή της µε τη µεταποιητική βιοµηχανία 
10.    Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού – αναβάθµιση της λειτουργίας της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού  
Προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη  
1.    ∆ηµιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου σύγχρονων προδιαγραφών στη 
Θεσσαλονίκη. Αµεση απόφαση για τον φορέα και τις διαδικασίες υλοποίησης της 
µετεγκατάστασης της ∆ΕΘ. 
2.    ∆ηµιουργία µητροπολιτικού πάρκου στις εγκαταστάσεις του υφιστάµενου 
εκθεσιακού κέντρου της ∆ΕΘ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
3.    Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινοτοµίας 
Θεσσαλονίκης» 
4.    ∆ιενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την ανάδειξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου 
µετώπου της Θεσσαλονίκης και της εν γένει ταυτότητας της πόλης για τα επόµενα 
τριάντα χρόνια µε φορέα υλοποίησης το αρµόδιο Υπουργείο  

Study in Greece 
Master MBA 
Doctorate Bachelor 
Top British Degrees  
www.icon.gr 

Fund your business 
Get into the CLUB, 
choose your own 
consultant and 
become competitive  
www.idclub.gr 
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5.    Εκσυγχρονισµός του συνόλου των παραγωγικών υποδοµών του λιµένα της 
Θεσσαλονίκης 
6.    Ολοκλήρωση έργων υποδοµής του λιµένα της Αλεξανδρούπολης και προµήθεια 
του αναγκαίου µηχανολογικού εξοπλισµού 
7.    Ολοκλήρωση και βελτίωση των αναγκαίων υποδοµών για την εύρυθµη 
λειτουργία των βιοµηχανικών περιοχών στο Βορειοελλαδικό Τόξο 
8.    Ολοκλήρωση των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού, εκσυγχρονισµός και 
επιτάχυνση των έργων στους λιµένες του Βορειοελλαδικού Τόξου, υλοποίηση της 
«σιδηροδροµικής Εγνατίας», εκσυγχρονισµός αερολιµένων κ.λπ. 
9.    ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Παρακολούθησης Περιφερειακών Ανισοτήτων, µε 
έδρα τη Θεσσαλονίκη 
10.    Αναθεώρηση και τροποποίηση των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (Σ∆Ε) 
των επιχειρησιακών προγραµµάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007 -2013 
11.    Αύξηση των κονδυλίων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, κυρίως σε 
µικρά έργα που υλοποιούνται στην περιφέρεια 
12.    Η εξειδίκευση των µέτρων πολιτικής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) να γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο και όχι όπως γίνεται σήµερα 
από τις κεντρικές υπηρεσίες  
13.    Ιδρυση παραρτηµάτων υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα που σχετίζονται µε τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων σε επίπεδο περιφέρειας 
14.    Μετεξέλιξη του ισχύοντος διοικητικού µοντέλου της χώρας σε νέο, µε τη 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της κεντρικής κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο 
15.    Μεταφορά της έδρας του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη 
16.    ∆ηµιουργία περιφερειακών συµβουλίων ανταγωνιστικότητας – το πρώτο να 
λειτουργήσει πιλοτικά στην Κεντρική Μακεδονία 
Προτάσεις για την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας  
1.    Απλοποίηση φορολογικού συστήµατος - δηµιουργία σταθερού φορολογικού 
πλαισίου – κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) 
2.    Λήψη µέτρων αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής 
3.    Απλοποίηση διαδικασιών έκδοσης βιοµηχανικών αδειών και µείωση της 
γραφειοκρατίας 
4.    Βελτίωση του συστήµατος προµηθειών του δηµοσίου 
5.    Ελεγχος δαπανών σε όλες τις υπηρεσίες του δηµόσιου τοµέα 
6.    Ιδρυση και λειτουργία κέντρων εξυπηρέτησης επιχειρήσεων µιας στάσης (one-
stop-shop) 
7.    Καλύτερη οργάνωση και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου 
Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) για την προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων 
8.    Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που αφορά την επιχειρηµατικότητα 
9.    Θέσπιση κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές κράτους επιχειρήσεων 
10.    Απελευθέρωση κλειστών αγορών και επαγγελµάτων  
11.    Μείωση του µεγέθους του δηµόσιου τοµέα µε την κατάργηση φορέων και 
οργανισµών που δεν λειτουργούν και µε τη συγχώνευση όσων έχουν συναφές 
αντικείµενο 
12.    Εφαρµογή της εγκυκλίου του 2006 που αφορά την αξιολόγηση των επιπτώσεων 
των υπό ψήφιση νόµων στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας 
13.    Απλούστευση του περιεχοµένου των νόµων που αφορούν την 
επιχειρηµατικότητα, ούτως ώστε να µην απαιτούνται ερµηνευτικές εγκύκλιοι, 
τουλάχιστον όχι στην έκταση που απαιτείται σήµερα 
14.    Αύξηση των δαπανών για την παιδεία σε ποσοστό τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ 
της χώρας  
15.    Σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών των πανεπιστηµίων µε την αγορά 
εργασίας 
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