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Οινόφυτα, 26 Ιουλίου 2017
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχα, Κύριε Αντιπεριφερειάρχη,
Η χάραξη «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής» στο πλαίσιο των εργασιών του
Περιφερειακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Στερεά
Ελλάδα με την συμμετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων
σηματοδοτεί προφανώς, την πρόθεση της Κυβέρνησης να σκύψει πάνω στα
προβλήματα της επιχείρησης και κατά συνέπεια της παραγωγής, της
παραγωγικότητας και της ισόρροπης και Δίκαιης Ανάπτυξης.
Εύχομαι τα συμπεράσματα του Συνεδρίου να αξιοποιηθούν στο έπακρον για να
αποδώσουν τους καρπούς που χρειάζεται η Περιφέρεια και η Χώρα.
Χαιρετίζω λοιπόν την σημερινή διοργάνωση που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό
Οικονομικό και Επιχειρηματικό γεγονός.για την Στερεά Ελλάδα,και παρακαλώ
επιτρέψτε μου να κάνω μία σύντομη παρέμβαση.για ειδικότερα θέματα που
αφορούν τις Επιχειρήσεις και την Βιομηχανική παραγωγή.στην Περιφέρεια.και
στην Χώρα.
ΓΕΝΙΚΑ
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας έχει στις τάξεις του εξέχουσες
βιομηχανίες, με διεθνή προβολή και σημαντικότατες εξαγωγικές επιδόσεις. Το
σύνολο των Βιομηχανιών μελών μας επιτυγχάνει το 15% των συνολικών
εξαγωγών αγαθών της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασμένων
αγροτικών προϊόντων πλην πετρελαιοειδών. Ο πραγματοποιούμενος από τις
επιχειρήσεις-μέλη μας κύκλος εργασιών αντιπροσωπεύει το 2,5% του ΑΕΠ της
χώρας και προσφέρει πάνω από 20.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.
Πάνω από το 80% της Βιομηχανικής δραστηριότητας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας είναι συγκεντρωμένο στο Νοτιοανατολικό τμήμα της Στερεάς Ελλάδας.
Οι επιχειρήσεις ασυτές όπως και όλες οι επιχειρήσες της Χώρας για να
επιβιώσουν και να αναπτυχθούν χρειάζονται άμεσα και πειστικά μέτρα κατά
τομείς οικονομικής δραστηριότητας και πρώτα από όλα .
 Την διακήρυξη της Πολιτείας περί της ανεπιφύλακτης και έμπρακτης στήριξης
της προς το «επιχειρείν», προς την βιομηχανική δράση, την παραγωγή, προς
τις παραγωγικές επενδύσεις, προκειμένου, σε βραχύ χρονικό διάστημα να
επιτευχθεί η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης των εγχώριων επιχειρήσεων
καθώς και των επίδοξων επενδυτών.




Την καθιέρωση σταθερού και δίκαιου φορολογικού περιβάλλοντος χωρίς
αιφνιδιασμούς και εκπλήξεις για τους επενδυτές.
Ταχύτερη, αποτελεσματική και δίκαιη απονομή της δικαιοσύνης ιδιαίτερα
από τα Διοικητικά και τα φορολογικά Δικαστήρια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η Επιχείρηση και η Οικονομία γενικότερα χρειάζεται επίσης
 Άμεση, ανταγωνιστική, χαμηλότοκη χρηματοδότηση ιδιαίτερα για τις
περιπτώσεις διάσωσης παραπαίουσας Επιχείρησης, διάσωσης θέσεων
εργασίας και βεβαίως επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίων και εργασίας.
 Άμεση εκκαθάριση επισφαλειών τραπεζικών απαιτήσεων. προκειμένου να
απελευθερωθεί η ρευστότητα στο σύστημα.
 Τερματισμός, στον βαθμό που εξακολουθεί να γίνεται, της στρέβλωσης να
επιδότούνται προβληματικές και μη βιώσιμες επιχειρήσεις από υγιείς, μέσω
των υψηλών επιτοκίων στις υγιείς.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ


Το ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ενέργειας είναι προϋπόθεση για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εξαγωγικής βιομηχανίας, κάτι που
μεταφράζεται σε αύξηση των εξαγωγών, σε νέες παραγωγικές επενδύσεις και
νέες θέσεις εργασίας, ενώ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες συνιστά
παράγοντα που επηρεάζει αποφασιστικά την ίδια τη βιωσιμότητα τους

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η αναπτυξιακή πολιτική οφείλει να στοχεύσει:
 Στην ριζική αναθεώρηση του πλαισίου παροχής επενδυτικών κινήτρων
(Αναπτυξιακός νόµος ). Χρειαζόμαστε ένα νέο επενδυτικό πρότυπο που
πρέπει να περιλαμβάνει προτεραιότητες που να αντανακλούν στο
παραγωγικό προφίλ της ελληνικής βιομηχανίας και να συνθέτουν την
αναπτυξιακή προοπτική µε όρους ανταγωνιστικότητας, αγορών, απόδοσης,
καινοτομίας, εξωστρέφειας,και ενσωμάτωσης της τεχνολογίας.
 Στην άμεση δημιουργία Επενδυτικής Τράπεζας µε εστίαση στην οργανωμένη
βιομηχανική παραγωγή. Προτεραιότητα να δοθεί στην εμβάθυνση και
διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής παραγωγής της
μεταποίησης, στην αύξηση των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, στην
ενσωμάτωση της καινοτομίας στο πλήρες φάσµα της παραγωγικής
διαδικασίας και στην αύξηση των θέσεων εργασίας



Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου ΕΣΠΑ για παραγωγικές
επενδύσεις και στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της επιχειρηματικής
αριστείας (κυρίως) στις ΜµΕ .

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ


Η αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων αποτελούσε ανέκαθεν κατ’ εξοχήν
εµπόδιο για ανάληψη επιχειρηματιών πρωτοβουλιών εξαιτίας των
χρονοβόρων και δαπανηρών διαδικασιών που τη χαρακτήριζαν που σε
συνδυασµό και µε το χωροταξικό έλλειµα την απουσία ασφάλειας δικαίου,
απέτρεπαν και αποτρέπουν κάθε απόπειρα επένδυσης.
Κύριο χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης πρέπει συνιστά η δήλωση
συμμόρφωσης του αδειοδοτούµενου με συγκεκριμένες προδιαγραφές και
δεσμεύσεις και ο εκ των υστέρων έλεγχος από την Πολιτεία, µε τη συνδρομή
διαπιστευμένων ελεγκτικών φορέων, για διαπίστωση της τήρησης των
δηλωθέντων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Το υφιστάμενο χωροταξικό έλλειμμα σε συνδυασµό µε την απουσία καθεστώτος
χρήσεων γης αποτελεί κύριο παράγοντα αβεβαιότητας για το σχεδιασµό
επενδύσεων. Παράλληλα η συνεπαγόμενη ανασφάλεια δικαίου έχει προκαλέσει
κατά καιρούς σηµαντικά προβλήματα έχοντας ακόµα ακυρώσει ήδη
δρομολογημένες επενδυτικές πρωτοβουλίες παρά το γεγονός ότι αυτές είχαν
αδειοδοτηθεί. Η ίδρυση νέων ΕΠ σε ΑΒΣ ή η αξιοποίηση υπαρχόντων κατά
περίπτωση, αποτελεί βεβαίως την λύση και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
δρομολογηθεί σύσταση ομάδας εργασίας η οποία θα εξετάσει τις νομοθετικές
παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν.
Όσον αφορά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας , το Διοικητικό
Συμβούλιο, και οι ειδικοί επιστήμονες και οι συνεργάτες μας εργαζόμαστε
σκληρά για να πετύχουμε το ξεκίνημα του κορυφαίου στόχου μας, για το 2017,
που είναι η οριοθέτηση και η έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου
Εξυγίανσης Οινοφύτων Σχηματαρίου, το οποίο θα δώσει νέα αναπτυξιακή πνοή
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και θα διαμορφώσει νέο μοντέλο αναστροφής
της μέχρι σήμερα διαμορφωθείσας κατάστασης
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Νικόλαος Κουδούνης
Πρόεδρος ΔΣ

