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Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος επισημαίνει την ανάγκη

να δημιουργηθεί συνομοσπονδία εργοδοτικών συνδικαλιστικών

οργανώσεων

«Η βιομηχανία και η μεταποίηση ενώνουν, δεν διχάζουν. Στον Σύνδεσμο

Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) διεκδικούμε να γίνουμε πολλαπλασιαστής

ενότητας και καταλύτης εξελίξεων προς όφελος του συνόλου», είναι η

απάντηση του προέδρου του ΣΒΕ Θανάση Σαββάκη στις κατηγορίες ότι η

μετονομασία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε ΣΒΕ

κατακερματίζει την επιχειρηματική εκπροσώπηση. Ο κ. Σαββάκης

υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη να δημιουργηθεί συνομοσπονδία

εργοδοτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία θα εκπροσωπεί τη
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βιομηχανία και τη μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας. 

 

 

«Τα λόγια πληγώνουν, αλλά οι πράξεις συμφιλιώνουν. Μπορεί να  υπάρχουν

καλοθελητές που επιθυμούν να βλέπουν διασπάσεις, διαμάχες και

διαφωνίες. Συγχρόνως, όμως, στην οικονομία, στον μόχθο για την

παραγωγή του ΑΕΠ, μόνο η συνεργασία, η συμπόρευση και ο διάλογος

λειτουργούν πολλαπλασιαστικά. Για την εθνική ωφέλεια του επιχειρείν

χρειάζεται η προσπάθεια να είναι εθνική, ενιαία,  και η οικονομία να

αποτελεί κοινό πεδίο δράσης για την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας»,

αναφέρει ο κ. Σαββάκης. 

 

 

Σύμφωνα με τον πρόεδρό του, «ο ΣΒΕ επιθυμεί να εκδημοκρατίσει την

πρόσβαση ΟΛΩΝ των βιομηχανικών/μεταποιητικών μονάδων στα κέντρα

λήψης αποφάσεων και συνεννόησης, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου.

Ως κοινωνικός εταίρος ήμασταν ανέκαθεν υπέρ της δημιουργίας μιας

συνομοσπονδίας για τη βέλτιστη και αναλογικότερη, και γεωγραφικά αλλά

σε επίπεδο αντιπροσώπευσης, εκπροσώπηση του επιχειρείν». 

 

 

Ο κ. Σαββάκης επισημαίνει ότι «ο ΣΒΕ πάντα, λόγω των μελών που

εκπροσωπεί, είχε το πλεονέκτημα να μιλά με άξονα την εθνική διάσταση

του επιχειρείν, όπως  αυτό ορίζεται σε όλη την Ελλάδα. Δεν περιορίστηκε

ποτέ στα στενά όρια των λίγων, εστιάζοντας πάντα τις προσπάθειές του

στο “ειδικό βάρος” και το “κοινωνικό αποτύπωμα” που φέρουν οι μικρές και

μικρομεσαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις». Ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Ελλάδας συμπληρώνει ότι «γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο,

κόντρα στην παγιωμένη λογική της μειοψηφίας, ο ΣΒΕ αναζητά τους

δημιουργικούς τρόπους να είναι περισσότερο αρωγός για την ισότιμη

πρόσβαση στη δίκαιη ανάπτυξη της βιομηχανίας και λιγότερο “προστάτης”

παγιωμένων συμφερόντων που μπορούν να λειτουργούν και μονοπωλιακά». 

 

Η προσέγγιση του ΣΒΕ έχει ως κεντρικό άξονα και στόχο την ανάπτυξη σε

όλο το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της εθνικής επικράτειας, γι' αυτό

θεωρεί ότι η πολιτεία πρέπει να «εργαλοποιήσει» όλα τα μέτρα που

μπορούν να δώσουν «οξυγόνο» στη βιομηχανική παραγωγή της χώρας:

επιχορηγήσεις, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα, εθνικά και

πανευρωπαϊκά προγράμματα μετεκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης, καθώς

και άντληση κοινωνικών πόρων. 
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Μονόδρομος ενότητας η συνομοσπονδία 

 

Πάγια πρόταση του ΣΒΕ είναι η δημιουργία συνομοσπονδίας εργοδοτικών

συνδικαλιστικών οργανώσεων, η οποία θα εκπροσωπεί τη βιομηχανία και τη

μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας. Σύμφωνα με τον κ. Σαββάκη, «η

έως σήμερα πραγματικότητα αποτελεί μια ουσιαστική στρέβλωση στον

κοινωνικό διάλογο. Άλλωστε, μέχρι σήμερα ήταν προφανής η

υποεκπροσώπηση των μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων

στον κοινωνικό διάλογο». 

 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου τονίζει ότι «με τον ΣΒΕ ως “Κοινωνικό Εταίρο”

πλέον μπορεί η κάθε μικρή και μεσαία βιομηχανία που έχει έδρα

οπουδήποτε στην Ελλάδα, να συμμετέχει ισότιμα στον κοινωνικό διάλογο

και να ακούγεται η φωνή της». Συμπληρώνει δε ότι «στον ΣΒΕ πάντοτε

βλέπαμε την αποστολή μας ως ο μόνιμος υποστηρικτής μικρών και των

μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας. Ειδικά των

μικρομεσαίων βιομηχανιών της περιφέρειας, που 

-είναι υγιείς, ακόμα και μετά την οικονομική κρίση, 

-δεν είναι κρατικοδίαιτες και δεν δρουν μονοπωλιακά, 

-αντέχουν την πίεση από τις όμορες χώρες με χαμηλότερο κόστος για το

επιχειρείν, 

-μάχονται καθημερινά για την εξωστρέφεια έχοντας παρουσία στις

διεθνείς αγορές,  

-επενδύουν σε ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων με

εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για

την αύξηση της παραγωγικότητας, 

-είναι κοινωνικά υπεύθυνες στον τόπο που δραστηριοποιούνται». 

 

  

Ισχύς εν τη ενώσει 

 

Καταστατικός στόχος του ΣΒΕ, «ο οποίος πρέπει να μας ενώνει όλους»,

όπως τονίζει ο κ. Σαββάκης, είναι η αύξηση του αριθμού των μεταποιητικών

επιχειρήσεων στη χώρα, αφού η ενίσχυση της εθνικής παραγωγής είναι το

μέσον για τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων θέσεων εργασίας.

«Ήμασταν παραδοσιακά μαζί και θα συνεχίζουν να συμπράττουμε  με

όλους τους Φορείς που στηρίζουν την ιδιωτική επιχείρηση για τη

δημιουργία του νέου  εθνικού αναπτυξιακού οράματος για επιχειρήσεις
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υγιείς, εξωστρεφείς, δυναμικές και προσηλωμένες σε όλα όσα θα κάνουν

το έργο τους και την κοινωνική τους συνεισφορά ισχυρότερα. Εμείς δεν

αλλάξαμε τη στόχευσή μας ποτέ. Απλά άλλοι ήταν πάντα στην εγωιστική

πλευρά της Ιστορίας (τους)», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΒΕ.
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