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Οικονομία

Αναλυτικά οι θέσεις των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας

share     

Ζητήματα που άπτονται της πραγματικής οικονομίας και που η τακτοποίησή τους θα αποτελέσει τονωτική
«αναπτυξιακή» ένεση για τη χώρα και τους πολίτες της, έθεσαν στη σημερινή τους συνάντηση με τον
πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, οι εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας. Όπως
δήλωσαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να περάσουμε στην εποχή των πράξεων και να
αφήσουμε στην άκρη τις ευχές και τις υποσχέσεις».

 
Στη συνάντηση συμμετείχαν τα Επιμελητήρια (Εμπορικό Βιομηχανικό, Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό,
Οικονομικό, Γεωτεχνικό, ΤΕΕ), οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών και Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ο Εμπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων και η ΔΕΘ-Helexpo.

Νέα βιομηχανική πολιτική θέλουν οι Βορειοελλαδίτες βιομήχανοι

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής που θα δημιουργήσει ένα πιο φιλικό προς την
επιχειρηματικότητα περιβάλλον και θα απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, ούτως
ώστε να έρθει ξανά η βιομηχανία στο επίκεντρο της πολιτικής της χώρας και μέσω αυτού η ανάπτυξη και η
δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι αυτό που έθεσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Στόχος της πρότασης του ΣΒΒΕ είναι η μεταποίηση έως το 2020 να εισφέρει 12% τουλάχιστον στον
σχηματισμό του ΑΕΠ της Ελλάδας, από το 8,9% που εισφέρει σήμερα.

Επιπλέον, το επιτελείο του ΣΒΒΕ επισημαίνει ότι η εξαγγελία της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής
2021» για την «παραγωγική ανασυγκρότηση για μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη 2017 -2021» έχει
παραμείνει «γράμμα κενό», χωρίς δηλαδή την εξειδίκευσή της σε συνεκτικά μέτρα πολιτικής, με σαφές
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και εκ των προτέρων προσμετρημένη τη θετική τους επίδραση στην ανάπτυξη
της χώρας.

Στρατηγικοί στόχοι της νέας βιομηχανικής πολιτικής πρέπει κατά τον ΣΒΒΕ να είναι: Η παραγωγή διεθνώς
εμπορεύσιμων προϊόντων, το άνοιγμα νέων αγορών, η υποκατάσταση των εισαγωγών και η εισαγωγή
καινοτομίας. Για να επιτευχθεί ο προτεινόμενος στόχος, ο ΣΒΒΕ επρόκειτο, σύμφωνα με δηλώσεις στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που αναφέρονται:

* στη θεσμική υποστήριξη της μεταποίησης με τη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος
δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, με επάρκεια κινήτρων, με εφαρμογή στοχευμένων κλαδικών
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πολιτικών και με την απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη βιομηχανία,

* στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης της εγχώριας μεταποιητικής δραστηριότητας,

* στην αναβάθμιση της καινοτομικής ικανότητας των επιχειρήσεων και η ταχύτερη αφομοίωση δράσεων
μεταφοράς τεχνολογίας,

* στην παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία για την αύξηση της εμπιστοσύνης στη χώρα, που
θα συμβάλλει στην υλοποίηση επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και

* στον εκσυγχρονισμό του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, με κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων
που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και στην υλοποίηση επενδύσεων.


