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Κύριε υπουργέ, 
Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, 
Κυρίες και κύριοι, 
 

Εκ μέρους του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΕΒ, χαιρετίζω τη σημερινή ετήσια Γενική σας 
Συνέλευση και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας. 
 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής 
Ελλάδος αποτελεί ένα δυναμικό αναπτυξιακό φορέα για 
την ευρύτερη περιοχή.  
 
Ένα διαχρονικά σημαντικό μέλος και σύμμαχο του ΣΕΒ 
στις προσπάθειες προώθησης του κοινού μας 
αναπτυξιακού οράματος για τη χώρα. 
 
Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά τον 
απερχόμενο Πρόεδρο κύριο Ευριπίδη Δοντά για την 
προσφορά του όχι μόνο στον Σύνδεσμο αλλά και 
ευρύτερα για το καλό του τόπου. Για την εξαιρετική 
συνεργασία του και την στήριξη του σε δύσκολες 
περιόδους. Θέλω επίσης να συγχαρώ θερμά, τη νέα 
Πρόεδρο κυρία Ελένη Κολιοπούλου και να της ευχηθώ 
επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.  

 
Το συνέδριό σας, πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη καμπή. 
Η αξιολόγηση έκλεισε, αλλά το διακύβευμα, η έξοδος από 
την κρίση, παραμένει: Η χώρα πρέπει να εισέλθει σε 
αναπτυξιακή τροχιά. 

 
Τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο ΣΕΒ διοργάνωσε ένα 
Βιομηχανικό Συνέδριο, κατά τη διάρκεια του οποίου 
τέθηκαν σε δημόσιο διάλογο όλα τα ζητήματα που 
απασχολούν την ελληνική βιομηχανία. 
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Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, όλοι οι Βιομηχανικοί 
Σύνδεσμοι της χώρας είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε τα 
θέματα που μας απασχολούν στον Υπουργό Πάνο 
Σκουρλέτη και στην Υφυπουργό Θεοδώρα Τζάκρη. Ήταν 
μία χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων. 
 

Τονίσαμε ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι αυτός που καλείται 
να βγάλει την οικονομία από το τέλμα στο πλαίσιο ενός 
μοντέλου βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. 

 
Η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει ένα δικό της δραστικό 
εθνικό σχέδιο, προσαρμοσμένο στις ελληνικές 
ιδιαιτερότητες, που με στοχευμένες παρεμβάσεις θα 
εξυγιάνει παθογένειες και θα αξιοποιήσει τις πολλές 
λιμνάζουσες αναπτυξιακές μας δυνατότητες. 

 
Οι βιομηχανικοί και κλαδικοί σύνδεσμοι έχουμε 
συμφωνήσει σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων που 
θεωρούμε ότι αποτελεί βάση συνεννόησης και 
εποικοδομητικής συνεργασίας με την Πολιτεία. 

 
Οι παρεμβάσεις μας αφορούν στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, στο κόστος ενέργειας και στο μη μισθολογικό 
κόστος των επιχειρήσεων. 

 
Εστιάζονται, πρώτον, σε έναν οδικό χάρτη για την 
ανάπτυξη με περισσότερες από 100 προτάσεις για τη 
βιομηχανία, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την 
καινοτομία, τις εξαγωγές, τις δεξιότητες, τις αδειοδοτήσεις, 
την ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, τη χωροταξία, τη 
λειτουργία της αγοράς και τις δημόσιες προμήθειες. 

 
Το δεύτερο σημείο είναι οι έξυπνες φορολογικές πολιτικές 
για την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση των 
δημοσίων εσόδων. 
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Το τρίτο σημείο, αφορά στις κλαδικές πολιτικές σε 
κρίσιμους βιομηχανικούς κλάδους όπως η αγροδιατροφή, 
η φαρμακοβιομηχανία, τα logistics, τα μέταλλα και οι 
κατασκευές, η ενέργεια και το περιβάλλον. 

 
 
Προτείνουμε, δηλαδή, ένα νέο υπόδειγμα επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος που θα ενθαρρύνει τις βιομηχανικές 
επενδύσεις. Προτείνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις 
πολιτικής που θα επιτρέψουν τη μεταστροφή του 
αρνητικού κλίματος και θα ανοίξουν τον δρόμο για 
παραγωγικές επενδύσεις. 

 
Οι παρεμβάσεις αυτές είναι σημαντικές αλλά δεν αρκούν. 
Όταν εισάγουμε 350 εκ. ευρώ ντομάτες ετησίως, είναι 
σαφές ότι κάτι δεν πάει καλά με το παραγωγικό μας 
πρότυπο.  
Όταν το 80% των αγροτικών μας προϊόντων εξάγεται 
ανώνυμα, χωρίς προστιθέμενη αξία, κάτι δεν πάει καλά με 
τις εξαγωγές μας. 

 
Η επιλογή των τομέων, αλλά και των διαδικασιών 
παραγωγής είναι συνεπώς καίριας σημασίας. Πρέπει να 
επιλέγουμε τομείς στους οποίους έχουμε συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Και δόξα τω Θεώ έχουμε αρκετά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. 

 
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι τα σύνορα δεν δημιουργούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συνεπώς πρέπει να 
είμαστε ανταγωνιστικοί, καινοτόμοι, να παράγουμε 
προστιθέμενη αξία, καλή ποιότητα προϊόντων για να 
μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές. 

 
Αυτά ως προς εμάς. 
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Για την επίτευξη των στόχων μας, απαιτείται, όμως και η 
καλή  συνεργασία της εκάστοτε κυβέρνησης με τον 
επιχειρηματικό κόσμο. 

 
Οι επενδυτές αναζητούν πολιτική και οικονομική 
σταθερότητα και σταθερούς κανόνες σε όλα τα επίπεδα.  
 
Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που δημιουργούν κλίμα 
εμπιστοσύνης, η οποία είναι προϋπόθεση για να 
αξιοποιηθούν οι πολλές λιμνάζουσες αναπτυξιακές 
δυνατότητες της Ελλάδας. 

 
Σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι ότι διαθέτει 
καλά καταρτισμένο και φθηνό επιστημονικό δυναμικό, 
καθώς και ερευνητές διεθνών προδιαγραφών.  
 
Διαθέτει δυνατότητες στη μεταποίηση.  
 
Υπάρχουν κλάδοι που μπορούν όχι μόνο να αξιοποιήσουν 
τις υφιστάμενες παραγωγικές δυνατότητες, αλλά και να 
παράξουν καινοτομία, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά 
τους και τις θέσεις εργασίας. 

 
Πιστεύω βαθιά ότι τα λόγια έχουν περισσέψει και πλέον 
δεν πείθουν. Γι' αυτό πρέπει να περάσουμε σε πράξεις.  
 
Δρομολογούμε όλοι οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι της χώρας 
τη δημιουργία ενός νέου φορέα, ενός δικτύου καινοτομίας 
με ένα στόχο: να φέρουμε πιο κοντά τις βιομηχανίες με την 
ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 
Είναι ζήτημα επιβίωσης να μετατρέψουμε σε 
επιχειρηματικότητα την πλούσια έρευνα που παράγεται 
στα πανεπιστήμια.  
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Ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας: πως θα 
δημιουργήσουμε πιο σύνθετα τεχνολογικά προϊόντα. 
Αξιοποιώντας τις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει η 
τεχνολογία και το καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό 
της χώρας μας. 

 

Κυρίες και κύριοι, 

 
Η αύξηση φόρων σε συνθήκες ύφεσης δεν λύνει το 
πρόβλημα των δημοσίων εσόδων. 

Ένα ολοένα και αυξανόμενο ποσοστό φορολογουμένων 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ολοένα και βαρύτερες 
υποχρεώσεις του. Ότι είχαν να δώσουν το έδωσαν. 

 
Όπως σας ανέφερα, για να σπάσει ο φαύλος κύκλος 
δημοσιονομικά ελλείμματα - υπερφορολόγηση πρέπει να 
μεγαλώσει η πίτα. Πρέπει η χώρα να μπει σε αναπτυξιακή 
τροχιά.  
 
Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το 
πρόβλημα της φοροδιαφυγής και τη φοροκλοπής. 

 
Δεν είναι κοινωνικά δίκαιο η πρόσθετη φορολογία να 
πλήττει τα συνήθη υποζύγια, αυτούς δηλαδή που 
δηλώνουν τα εισοδήματα τους. Είναι απαράδεκτο  οι 
συστηματικοί φοροφυγάδες να αφήνονται στο 
απυρόβλητο. 
 
Η φοροκλοπή από το μη δηλωθέν ΦΠΑ ανέρχεται, με 
συντηρητικούς υπολογισμούς στα έξι δισεκατομμύρια 
ετησίως. 

 
Ο ΣΕΒ έχει διαχρονικά προτείνει λύσεις που μπορούν να 
αποκαταστήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη και να φέρουν 
σημαντικά έσοδα στο Κράτος. 
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Τέτοια είναι η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών. Η αύξηση, δηλαδή, της χρήσης του 
πλαστικού χρήματος και η υποχρεωτική καθιέρωση της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις συναλλαγές των 
επιχειρήσεων. 

  
Κύριες και κύριοι, 
 

Είναι σαφές ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή 
στρατηγική. Οι επιδοτήσεις και τα κοινοτικά κονδύλια δεν 
αρκούν ως αναπτυξιακά εργαλεία για να δώσουν την 
απαιτούμενη ώθηση στην οικονομία. Δεν λύνουν το 
πρόβλημα της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 
 

Έχουμε να διδαχθούμε πολλά και από παντού αλλά και η 
διδασκαλία έχει τα όρια της. Αυτό που απαιτείται είναι 
επεξεργασμένες λύσεις με ιθαγένεια, δηλαδή 
προσαρμοσμένες πάνω στις ελληνικές συνθήκες. 

 
Θέλω να επισημάνω ότι δεν είναι όλα μαύρα. Παρά την 
κρίση στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 75 ελληνικές 
επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι κερδοφόρες. 

 
Στον κλάδο  του ενδύματος οι κερδοφόρες επιχειρήσεις 
είναι 100. 

 
Στον κλάδο των τροφίμων οι κερδοφόρες είναι 756. 

 
Στον κλάδο των μεταλλικών προϊόντων 238. 

 
Στον ΣΕΒ υποστηρίζουμε ότι η επιδιωκόμενη στροφή στην 
ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ιδιωτικές 
επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν τον 
πλέον αποτελεσματικό τρόπο δημιουργίας βιώσιμων 
θέσεων εργασίας. 
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Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει να υιοθετήσουμε 
διαφορετικές προσεγγίσεις για να καταστήσουμε δυνατή 
την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα. 

 
Μόνον έτσι θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στις 
προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται διεθνώς.  
 
Και μόνον έτσι θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε τη 
σημερινή φθίνουσα πορεία της παραγωγικής οικονομίας.  
 
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην 
ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευημερία. 

 
Ξέρουμε ότι στην επιδίωξη μας αυτή θα έχουμε την 
αμέριστη συμπαράσταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος. 

 
Σας ευχαριστώ. 

 


