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Tο βασικό ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι τόσο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων όσο η
βελτίωση της κατάστασης στην πραγματική οικονομία, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Θανάσης Σαββάκης, κατά την αποψινή ομιλία του στο δείπνο που παρέθεσε ο
Σύνδεσμος στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

«Χρειάζονται τολμηρές αποφάσεις για την έμπρακτη υποστήριξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των
εγχώριων επιχειρήσεων. Απαιτείται καταρχήν σταδιακή αποκλιμάκωση της φορολογίας με δραστική μείωση
των φορολογικών συντελεστών. Δεν μπορεί ο φορολογικός συντελεστής να αγγίζει το 50%, μαζί με τα τέλη
και τις μη ανταποδοτικές εισφορές προς το κράτος. Δεν αντέχουν άλλο, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και ο
πολίτες», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών.

Ο κ. Σαββάκης μίλησε για απουσία βιομηχανικής πολιτικής την τελευταία 20ετία και πρόσθεσε ότι η
βελτίωση της οικονομίας απαιτεί άρση των capital controls, μείωση του κόστους χρήματος, αποκλιμάκωση
της φορολογίας και επενδυτικά κίνητρα.

«Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν θα βγούμε από την
κρίση, αν δεν υλοποιηθούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στη χώρα μας. Μεταρρυθμίσεις, που θα έχουν ως
αποκλειστικό στόχο την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και την παραγωγή διεθνώς
ανταγωνιστικών και διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Αλλιώς ο φαύλος κύκλος των ελλειμμάτων θα
συνεχίζεται στο διηνεκές και θα είναι μονίμως αδιέξοδη η όποια οικονομική πολιτική εφαρμοστεί στην
Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Σαββάκης.
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Οι αγορές προεξοφλούν την εκταμίευση της επόμενης δόσης από το Eurogroup της 22ας Μαΐου και τη
βελτίωση όλων των οικονομικών δεικτών, δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης
Στουρνάρας, σε ομιλία του στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στη Θεσσαλονίκη.

Ο Διοικητής σημείωσε ότι ο αναγκαίος μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος πρέπει να είναι η επιστροφή σε μία διατηρήσιμη ανάπτυξη.

Ο Διοικητής τόνισε και πάλι ότι είναι επείγον να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, το οποίο αποτελεί πολύ σημαντικό εμπόδιο στην ανάκαμψη της οικονομίας.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα όχι μόνο το τραπεζικό σύστημα αλλά και η
ελληνική οικονομία», πρόσθεσε.

«Στόχος μας, μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών της τρέχουσας αξιολόγησης, πρέπει να είναι η
διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, κυρίως μέσω ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου», είπε.

«Σημαντική πρόκληση σήμερα είναι η αναβάθμιση του εξαγωγικού προτύπου, από εξαγωγές προϊόντων
χαμηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, σε εξαγωγές μέσης και υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης, καθώς και η
ένταξη των ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αλυσίδες αξίας», συνέχισε, προσθέτοντας: «Η ελληνική
οικονομία διαθέτει σήμερα όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να παράγει και να εξάγει καινοτόμα προϊόντα
και υπηρεσίες».

Κλείνοντας την ομιλία του σημείωσε:

«Από τις βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας είναι η στενή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με το κράτος για τη
διαμόρφωση ενός πλαισίου στήριξης της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Ο
αποτελεσματικότερος συντονισμός και η στενότερη συνεργασία των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα με
την Πολιτεία, μπορούν να συμβάλουν και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της
προσπάθειας προβολής των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, στη διασφάλιση επιλογής της σωστής
στρατηγικής και στην υλοποίησή της.
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Η συνεργασία και οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπου ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με το
είδος του πλούτου, των πόρων, της τεχνογνωσίας και του συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει, θα
πρέπει να αποτελέσουν βασικό πυλώνα της νέας αναπτυξιακής μας στρατηγικής. Μέσω αυτών των
συνεργασιών και συμπράξεων, και με την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, θα μπορέσουμε, επίσης,
να αυξήσουμε την απασχόληση, καθώς και να συμβάλουμε στον επαναπατρισμό και στη δημιουργική
απασχόληση των ταλαντούχων ελλήνων επιστημόνων και εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, οι οποίοι,
λόγω της κρίσης, έφυγαν από την Ελλάδα.

Η Βόρεια Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην παραγωγή, διάχυση και αξιοποίηση της καινοτομίας. Διαθέτει
μία ισχυρή μεταποιητική βάση με μεγάλη παράδοση, κλαδικές συγκεντρώσεις και αρκετά σημαντική
τεχνογνωσία. Παρουσιάζει σημαντική παρουσία στους κλάδους τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας
και ένδυσης, καθώς και δομικών υλικών. Οι Περιφέρειές της κατέχουν κομβική γεωγραφική θέση και
μεταφορικά δίκτυα υπερεθνικής σημασίας, ενώ σύμφωνα με τις πρόσφατες επιδόσεις τους στο εξαγωγικό
εμπόριο, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά. Τέλος, η πλειοψηφία των Περιφερειών παρουσιάζει
σημαντικές επιδόσεις - σε σχέση με το μέγεθός τους - σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης».


