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ΓΕΝΙΚΑ.
Οι Εισηγήσεις-προτάσεις του ΣΒΣΕ γίνονται στο πλαίσιο της διαβούλευσης κατά την
παρουσίαση του σχεδίου σύστασης «Κέντρου Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητος»,
και στοχεύουν στην συμμπλήρωση και βελτίωση των σχεδιασμών της Περιφέρειας.
Η διαβούλευση πραγματοποιείται σε πέντε φάσεις, μία σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα
και αποσκοπεί στο να καταγραφούν προτάσεις για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια μας,
καθώς και να αναζητηθούν πιθανές συνέργειες για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας
και της παραγωγικότητας αυτών.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να κάνω μνεία σειράς αναγκαίων παρεμβάσεων, της
Περιφέρειας προς την κεντρική Διοίκηση, που θα προκύψουν από τεκμηριωμένη
εισήγηση του ΚΥΕ.
Ειδικότερα, το ΚΥΕ πρέπει να αποκτήσει εκείνη την βαρύνουσα φωνή που θα μπορεί να
διεκδικήσει από την Πολιτεία, ενδεικτικά, τα παρακάτω:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ

 Διακήρυξη και έμπρακτες παρεμβάσεις εκ μέρους της Πολιτείας περί ανεπιφύλακτης
στήριξης της βιομηχανικής δράσης και των παραγωγικών επενδύσεων, προκειμένου να
επιτευχθεί σε βραχύ χρονικό διάστημα η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης των εγχώριων
επιχειρήσεων καθώς και των επίδοξων επενδυτών.

Σταθερό και δίκαιο φορολογικό περιβάλλον χωρίς αιφνιδιασμούς και εκπλήξεις
για τους επενδυτές.

Ταχύτερη, αποτελεσματική και δίκαια απονομή της δικαιοσύνης ιδιαίτερα από τα
Διοικητικά και τα φορολογικά Δικαστήρια.

Ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ενέργειας είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, κάτι που µμεταφράζεται σε εξαγωγές, παραγωγικές
επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας, ενώ για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες συνιστά
παράγοντα που επηρεάζει αποφασιστικά την ίδια τη βιωσιμότητα τους
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Άμεση, ανταγωνιστική, χαμηλότοκη χρηματοδότηση ιδιαίτερα στις περιπτώσεις
διάσωσης παραπαίουσας Επιχείρησης διάσωσης θέσεων εργασίας και βεβαίως
επενδύσεων εντάσεως κεφαλαίων και εργασίας.

Αναζήτηση και θεσμοθέτηση νέων μορφών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και
μέτρα έμμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας όπως:

o Κλιμακωτή επιδότηση επιτοκίου Δανεισμού για επενδύσεις ανάλογα με το
ύψος ή και με τις νέες θέσεις εργασίας.
o Επιβράβευση της πιστοληπτικής συνέπειας των επιχειρήσεων που
εξυπηρετούν ανυπερθέτως και αδιάκοπτα τα δάνειά τους καθόλην τη
διάρκεια της κρίσεως, εκφραζόμενη ως ποσοστό επί των ετήσιων τόκων.

Παρακολούθηση της εφαρμογής του νέου πλαισίου διευθέτησης οφειλών και
αντιμετώπισης των μη κανονικά εξυπηρετούμενων δανείων και υιοθέτηση βελτιώσεων
όταν καταγράφεται ότι αυτές θα είναι επωφελείς για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Ειδικότερα, η παραδοχή της μη βιωσιμότητας ορισμένων επιχειρήσεων και η
διαπίστωση της αδυναμίας εξυπηρέτησης των δανείων τους, και αναγνώριση από τις
τράπεζες των ζημιών τους από διαγραφές δανείων . Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τόσο την
απελευθέρωση ρευστότητας για την οικονομία όσο και τον τερματισμό της στρεβλής
επιδότησης των προβληματικών επιχειρήσεων από υγιείς, μέσω υψηλότερων επιτοκίων για
να απολαμβάνουν οι προβληματικές πλασματικά χαμηλά επιτόκια.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ριζική αναθεώρηση του πλαισίου παροχής επενδυτικών κινήτρων μέσω του
Αναπτυξιακού νόµου. Το νέο επενδυτικό πρότυπο πρέπει να περιλαμβάνει προτεραιότητες
που να αντανακλούν το παραγωγικό προφίλ της ελληνικής βιομηχανίας και να συνθέτουν
την αναπτυξιακή προοπτική µε όρους ανταγωνιστικότητας, αγορών, απόδοσης
κεφαλαίων, καινοτομίας, εξωστρέφειας, και εφαρμοσμένης τεχνολογίας.

Άμεση δημιουργία Επενδυτικής Τράπεζας µε εστίαση στην οργανωμένη
βιομηχανική παραγωγή. Προτεραιότητα να δοθεί στην εκβάθυνση και διεύρυνση της
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής παραγωγής και της μεταποίησης, στην αύξηση των
διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, στην ενσωμάτωση της καινοτόμας στο πλήρες φάσµα
της παραγωγικής διαδικασίας. Τα έργα που επιλέγονται από την Επενδυτική Τράπεζα
πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητες της επιχειρηματικής κοινότητας και να
επιλέγονται µε αµιγώς χρηματοοικονομικά κριτήρια.

Αποσύνδεση του εθνικού κινδύνου (sovereign risk) από τον επιχειρηματικό κίνδυνο,
π.χ. µέσα από την εισαγωγή ξεχωριστών κριτηρίων ρίσκου και ωρίμανσης ώστε να
διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των έργων χωρίς υπέρµετρη αρνητική επιρροή από
εξωτερικούς παράγοντες

Νέο ΕΣΠΑ: Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νέου ΕΣΠΑ για την ενσωμάτωσε
καινοτομίας και επιχειρηματικής αριστείας (κυρίως) στις ΜµΕ µε στόχο τη δημιουργία
μικροσυστημάτων επιχειρηματικών και παραγωγικών δικτύων γύρω από την οργάνωσμένη
και εξωστρεφή βιοτεχνική παραγωγή.
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 και ,σε συνδυασµό και µε το χωροταξικό
έλλειµα, της απουσίας ασφάλειας δικαίου.
Κύριο χαρακτηριστικό της μεταρρύθμισης συνιστά η δήλωση συμμόρφωσης του
αδειοδοτούµενου σε 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. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να
δρομολογηθεί εκτεταμένη και σε βάθος διαβούλευση µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, των λοιπών συναρμόδιων φορέων και της βιομηχανίας, για
τον εντοπισµό των σημερινών προβλημάτων και τη συντονισμένη προώθηση της επίλυσής
τους.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΒΣΕ

Βασική επιδίωξη του ΚΥΕ πρέπει να είναι η απόκτηση του κύρους και της φήμης
ενός αξιόπιστου Περιφερειακού Οικονομικού και Επιχειρηματικού Foroum.


Να φροντισθεί ώστε να μην καταστεί μόνο σε ένα οιωνεί ΚΕΠ για Επιχειρήσεις.


Να αναπτυχθεί βάση ή βάσεις δεδομένων όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα ποιοτικά
στοιχεία των επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιούνται καταλλήλως:
 σε μελέτες και σε αναπτυξιακές προτάσεις ,
 σε καταγραφή των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών,
 σε καταγραφή των παραγόμενων καταλοίπων της παραγωγικής διαδικασίας
προκειμένου αναζητηθούν και να αξιοποιηθούν από άλλες επιχειρήσεις,
(πρόγραμμα e-Symbiosis),


Να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω, οι ήδη καταχωρημένες
πληροφορίες του VBP.( Viotia Business Park).



Να αναπτυχθεί Τράπεζα προσφοράς και ζήτησης εργασίας.



Να αναπτυχθεί πλατφόρμα καταγραφής ιδεών και προτάσεων,



Να οργανώνει σεμινάρια και εκπαιδεύσεις και να διασυνδέσει το Πανεπιστήμιο με
τη επιχείρηση και τις ανάγκες της.

Στα ανωτέρω δύνανται να προστεθούν και πολλές άλλες αρμοδιότητe και στοχοθετήσεις.

Τέλος, ανάλογα με τον όγκο και το πλήθος των αρμοδιοτήτων, προτείνουμε την σύσταση
ολιγομελούς Εποπτικού Συμβουλίου με την συμμετοχή των Eπιχειρήσεων που θα
οργανώνει την δράση και την εκτέλεση των γενικών κατευθύνσεων του ΚΕΥ.
Είναι σημαντικό η λειτουργία του ΚΥΕ να συγκεντρώσει βλέματα αποδοχής και
ικανοποίησης του επιχειρηματικού κόσμου ο οποίος θα αναγνωρίζει στην ύπαρξή του ένα
αξιόπιστο στήριγμα και έναν ειλικρινή σύμμαχο.
Κύριε Περιφερειάρχα κύριε Αντιπεριφερειάρχα της Επιχειρηματικότητας και της
Εξυπηρέτησης του Πολίτη, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία , ευχόμαστε καλή επιτυχία
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