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Το Plant συνάνΤησε Τον Προεδρο 
Του σεΒ, κ. Θεοδωρο Φεσσά, λίγεσ 

μερεσ μεΤά Το Βίομηχάνίκο συνεδρίο 
Που ο συνδεσμοσ, δίοργάνωσε με 

μεγάλη εΠίΤυχίά, σΤίσ 23–24 μάΐου 
2016, με Θεμά: «η ελλάδά Περά άΠο 

Την κρίση. ίσχυρη Βίομηχάνίά γίά 
κάίνοΤομίά, άνάΠΤυξη κάί δουλείεσ» 

κάί άΦοΤου ολοκληρωΘηκε η συμΦωνίά 
Τησ ελληνίκησ κυΒερνησησ με Τουσ 

δάνείσΤεσ γίά Την 1η άξίολογηση Του 
νεου ΠρογράμμάΤοσ σΤάΘεροΤηΤάσ.  

δε Θά μΠορουσε νά υΠάρξεί κάλυΤερο 
timing γίά μίά συνενΤευξη εΦ’ ολησ Τησ 
υλησ με Τον εΠίκεΦάλησ Του κορυΦάίου 

Θεσμίκου εκΠροσωΠου Τησ ελληνίκησ 
εΠίχείρημάΤίκοΤηΤάσ, κ. Φεσσά.  

Μέσα
στο

Μυαλό
του

ΣΕΒ
Πώς θα Φέρουμε 
Επενδύσεις και Δουλειέςή

απο το βα σιλη γεωργακ ακο

φωτογραφιεσ: α λεξανδροσ ιωαννιδησ





- 28 -

c o v e r  s t o r y

P: Έχετε αναφέρει ότι η επίτευξη της συμ-
φωνίας με τους δανειστές μπορεί να εξελι-
χθεί σε ορόσημο, αλλά με μεγάλο κόστος. 
Πράγματι αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα έχει 
μια ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσει;
Φ: Οπωσδήποτε! Η σταθερότητα που 
μπορεί να προσφέρει η συμφωνία με 
τους δανειστές δημιουργεί κατάλληλες 
συνθήκες για να γυρίσει σελίδα η Ελλά-
δα. Παρ’ ότι επετεύχθη με πολύ μεγάλο 
κόστος για τον έλληνα φορολογούμενο, 
μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα να 
σχεδιάσουμε σε πιο στέρεο έδαφος. 
Σημειώστε ότι : 
α) η ποσοτική χαλάρωση και τα χαμηλά 
επιτόκια της ΕΚΤ, η πτώση των διεθνών 
τιμών πρώτων υλών, η υπερπροσφορά 
διεθνών κεφαλαίων και η οικονομική 
αποδυνάμωση των BRICS δημιουργούν 
ευκαιρίες επενδύσεων στην Ευρώπη, 
άρα και στην Ελλάδα.
β) Μετά την πρωτόγνωρη περιπέτεια 
της περασμένης χρονιάς, έχει διαμορ-
φωθεί στη χώρα μας μια ευρύτερη απο-
δοχή και συναίνεση για την παραμονή 
μας στην Ευρωζώνη σαν η μόνη βιώσι-
μη λύση.
γ) Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει σημα-
ντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
και ευκαιρίες ανάπτυξης. 
Αφού λοιπόν πιστεύετε ότι οι προϋποθέσεις 
υπάρχουν, τι πρέπει να γίνει για να μη χαθεί 
η τελευταία αυτή ευκαιρία; Ποια είναι τα χα-
ρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι επιχει-
ρήσεις στην Ελλάδα;
Χρειαζόμαστε επιχειρήσεις που να 
επενδύουν και να καινοτομούν, να δη-
μιουργούν δουλειές, να πληρώνουν 
σωστά, να ασφαλίζουν και να εκπαι-
δεύουν το προσωπικό τους. Επίσης, 
επιχειρήσεις που θα μπορούν να κατα-
βάλλουν με συνέπεια λογικούς φόρους 
και εισφορές, να έχουν τη δυνατότητα 
να εξάγουν, να σέβονται το περιβάλλον 
και να επιστρέφουν κοινωνικό μέρισμα 
στους αδύναμους και σε όσους έχουν 
ανάγκη. Το σημαντικότερο όμως, και 
αυτό που κυρίως λείπει, είναι να δημι-
ουργηθεί μια βιώσιμη σχέση ισορροπί-
ας μεταξύ ενός αποτελεσματικού κρά-
τους δικαίου και του ιδιωτικού τομέα.
Πιστεύετε δηλαδή ότι έχει ανέβει τόσο ψηλά 
ο πήχης για τις επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρο-
να οι περισσότερες από αυτές δίνουν καθη-
μερινά αγώνα επιβίωσης;
Ο ΣΕΒ πάντα ήθελε ο πήχης να είναι 
ψηλά για τις επιχειρήσεις. Όπως συμ-

παράγουν κέρδη. Και για να παράγουν 
κέρδη πρέπει να λειτουργούν μέσα σε 
ένα σταθερό περιβάλλον, με ξεκάθα-
ρους κανόνες, για να ανταγωνίζονται 
επί ίσοις όροις στην παγκόσμια αγορά. 
Ποια πολιτική στηρίζει ο ΣΕΒ; Ή για να το 
πούμε πιο απλά, τι πιστεύετε ότι πρέπει να 
κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση μετά τη 
συμφωνία με τους δανειστές;
Στον ΣΕΒ δεν έχουμε πολιτική ατζέντα 
και δεν συμμετέχουμε σε κομματικές 
αντιπαραθέσεις. Άλλωστε είναι γνωστό 
ότι μένουμε πάντα σταθεροί στις από-
ψεις μας. Στόχος μας είναι να τοποθε-
τούμαστε πάντοτε με ρεαλισμό, συνέ-
πεια και υπευθυνότητα έναντι των μα-
κροπρόθεσμων εθνικών συμφερόντων. 
Με αποτέλεσμα μάλιστα, πολλές φο-
ρές, να ερχόμαστε αντιμέτωποι και με 
επιμέρους δικά μας συμφέροντα, όπως 
όταν συναινέσαμε στην προσωρινή μι-
κρή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών 
τον περασμένο Ιανουάριο. Ελπίζαμε 
τότε βέβαια, ότι με αυτόν τον τρόπο θα 
έκλεινε άμεσα η αξιολόγηση. Σαφώς 
δεν συμφωνούμε με το μείγμα πολιτι-
κής που συνοδεύει την περαίωση της 
πρώτης αξιολόγησης. Για την ακρίβεια 
διαφωνούμε ριζικά. Ο λόγος είναι ότι η 
πολιτική αυτή συμπιέζει εισοδηματικά 
-μέσω φορολογίας και εισφορών- τις 
πλέον παραγωγικές δυνάμεις, αυτές 
που εργάζονται, επιχειρούν, επενδύουν 
και παράγουν εισόδημα. Γι’ αυτό επιμέ-
νουμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις είναι αναγκαίες και πρέπει να προ-
ταχθούν έναντι των σκληρών, αλλά πιο 
εύκολων στη νομοθέτηση, μέτρων για 
την αύξηση των φόρων. 
Πιστεύετε ότι στη χάραξη της πολιτικής πρέ-
πει να εμπλακεί και ο ιδιωτικός τομέας;
Το μόνο σίγουρο είναι ότι χωρίς την 
ενεργό εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα 
στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών, 
δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές 
και αποτελέσματα. Οι βιομηχανικοί και 
κλαδικοί σύνδεσμοι, έχουμε ήδη συμ-
φωνήσει σε ένα κοινό πλαίσιο δράσεων 
που θεωρούμε ως το ελάχιστο πλαίσιο 
συνεννόησης με την Πολιτεία. Τεκμηρι-
ωμένα και εποικοδομητικά προτείνου-
με παρεμβάσεις για το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, το κόστος ενέργειας, το μη 
μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. 
Έχουμε καταλήξει σε έναν οδικό Χάρτη 
για την ανάπτυξη με περισσότερες από 
100 προτάσεις που αφορούν στην πρό-

βαίνει διεθνώς, οι επιχειρήσεις οφεί-
λουν να διαδραματίζουν πρωταγωνιστι-
κό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. Ταυ-
τόχρονα θα πρέπει να επιδιώκεται ο εκ-
συγχρονισμός του κράτους δικαίου, του 
κράτους πρόνοιας και του ρυθμιστικού 
περιβάλλοντος. Όσο δε συμβαίνουν 
αυτές οι αλλαγές, η χώρα θα φτωχαίνει 
οικονομικά, θεσμικά και πολιτισμικά. 
Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι έχουμε 
πιάσει πάτο. Η Ελλάδα παραμένει μια 
από τις 40 πλουσιότερες χώρες του κό-
σμου, αλλά βρίσκεται σε πολύ χαμηλό-
τερη θέση σε ό,τι αφορά τους δείκτες 
διεθνούς ανταγωνιστικότητας και δια-
φθοράς. Αυτό το «παράδοξο» οφείλεται 
στο δίχτυ ασφαλείας που μας προσφέ-
ρει η Ευρώπη και το οποίο οφείλουμε να 
αξιοποιήσουμε. Αν δεν συνειδητοποιή-
σουμε την απλή αυτή αλήθεια, μπορεί 
να υποστούμε πολύ μεγαλύτερα δεινά.
Και ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η 
ανάπτυξη πρέπει να έρθει μέσα από τις επι-
χειρήσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις;
Έχει γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι το 
δημόσιο χρήμα και τα εύκολα δάνεια 
έχουν τελειώσει και ως εκ τούτου οι 
δυνατότητες του ελληνικού κράτους 
να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη εί-
ναι μηδαμινές. Αυτός είναι ο λόγος που 
χρειαζόμαστε νέο, πρωτίστως, ιδιωτικό 
χρήμα να εισρεύσει στην Ελληνική οι-
κονομία. Η ανάπτυξη της ιδιωτικής οι-
κονομίας μέσω των επιχειρήσεων είναι 
ο τρόπος με τον οποίο παράγεται πλού-
τος σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο. 
Επιτέλους, η Ελλάδα πρέπει να ακο-
λουθήσει τις διεθνείς νόρμες. Να γίνει 
μια χώρα όπου η αναγκαία αναδιανομή 
πόρων δεν εμποδίζει την παραγωγή 
πλούτου. Για να κάνουμε το σημαντικό 
αυτό βήμα, χρειάζεται να καταλάβουμε, 
ότι σκοπός των επιχειρήσεων είναι να 

Η ελληνική 
βιομηχανία μπορεί  
να αξιοποιήσει 
το κύμα της 4ης  
βιομηχανικής 
επανάστασης
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σβαση στη χρηματοδότηση, στην και-
νοτομία, στις δεξιότητες, στις αδειοδο-
τήσεις, στην ταχύτητα απονομής δικαι-
οσύνης, στη χωροταξία, στη λειτουργία 
της αγοράς και στις δημόσιες προμή-
θειες. Επιπλέον με στόχο την προσέλ-
κυση επενδύσεων και την αύξηση των 
δημοσίων εσόδων και τη δημιουργία 
ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, έχου-
με καταθέσει μια ολοκληρωμένη δέσμη 
«έξυπνων» φορολογικών πολιτικών, που 
είναι δημοσιονομικά ουδέτερες.
Μπορεί τελικά η ελληνική βιομηχανία να 
είναι ο μοχλός ανάπτυξης της χώρας μας τα 
επόμενα χρόνια;
Αρκεί κανείς να δει τη στάση που τηρεί 
η Ευρώπη απέναντι στη βιομηχανία, η 
οποία απασχολεί (άμεσα ή έμμεσα) πά-
νω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους στη 
γηραιά ήπειρο. Η Ευρώπη έχει βάλει 
ένα πολύ φιλόδοξο στόχο για το 2020: 
Να αυξηθεί η συμμετοχή της βιομη-
χανίας από το 17%, που είναι σήμερα, 
στο 20% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου 
Προϊόντος. Με αυτή την κίνηση, δείχνει 
πόση σημασία αποδίδει στη βιομηχανία 
ως μοχλό ανάπτυξης. Η Ελλάδα φυσικά 
υστερεί σημαντικά σε αυτόν τον το-
μέα, αφού η συμμετοχή της βιομηχα-
νίας στο ΑΕΠ μας είναι κάτω από 12%. 
Βέβαια, αυτό μπορεί να έχει και θετική 
ανάγνωση, ότι δηλαδή υπάρχουν πολλά 
περιθώρια ανάπτυξης. Άλλωστε, αξίζει 
να καταγραφεί ότι, ακόμη κι έτσι, τα μέ-
λη μας στηρίζουν τα δημόσια έσοδα και 
τα ασφαλιστικά ταμεία καταβάλλοντας 
το 50% του συνολικού φόρου εισοδή-
ματος νομικών προσώπων και το 13% 
του συνόλου των αμοιβών των Ελλήνων 
εργαζομένων. Η ελληνική βιομηχανία 
θα έχει την ευκαιρία της, αν κινηθούμε 
γρήγορα, ώστε να χτίσουμε πάνω στο 
υπάρχον παραγωγικό δυναμικό και να 
αξιοποιήσουμε το κύμα της 4ης βιομη-
χανικής επανάστασης. Θα ήταν άδικο 
να μη συμβεί αυτό, αφού η χώρα διαθέ-
τει ένα ισχυρό εθνικό ψηφιακό κεφά-
λαιο και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμι-
κό. Οι αριθμοί λένε ότι, αν η χώρα μας 
καταφέρει να συγκλίνει με τους ευρω-
παϊκούς βιομηχανικούς δείκτες, τότε: 
θα δημιουργηθούν πάνω από 500.000 
άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, 
θα διπλασιαστούν οι εξαγωγές μας με 
προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας (πράγμα που θα ενισχύσει και το 
Ελληνικό brand) και θα αυξηθεί η και-

νοτομία με τον διπλασιασμό των δαπα-
νών σε έρευνα και ανάπτυξη. Έστω και 
μέρος από τα παραπάνω να πετύχουμε, 
δεν θα χρειαστούν ούτε «κόφτης» ούτε 
άλλα υφεσιακά μέτρα. 
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι σήμερα οι πιο δυ-
ναμικοί κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, 
πάνω στους οποίους πρέπει να επενδύσου-
με για να δούμε ανάπτυξη; 
Εκτός από τους προφανείς που σχετί-
ζονται άμεσα με τη γεωγραφική θέση, 
το φυσικό περιβάλλον και την ιστορία 
της Ελλάδας, όπως ο τουρισμός και τα 
logistics, υπάρχουν αρκετοί δυναμικοί 
κλάδοι και στη βιομηχανία. Μερικά πα-
ραδείγματα είναι η μεταλλουργία (μέ-
ταλλα και επεξεργασία μετάλλων), ο 
ενεργειακός τομέας (διασυνδέσεις και 
έξυπνα δίκτυα, ενεργειακή διαχείριση, 
βελτίωση της συμβατικής ηλεκτροπα-
ραγωγής, νέες καινοτόμες τεχνολογίες 
ΑΠΕ, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, 
κ.λπ), η περιβαλλοντική βιομηχανία (δι-
αχείριση αποβλήτων, υδάτινων πόρων, 
επίτευξη χαμηλού ενεργειακού απο-
τυπώματος, κ.ά.), τα δομικά υλικά και 
οι μεταλλικές κατασκευές, καθώς και 
οι τεχνολογίες πληροφορικής και επι-
κοινωνιών (εφαρμογές cloud, big data, 
analytics, internet of things, mobility, 
κ.λπ). Επίσης, μην ξεχνάμε ότι η χώρα 
μας μπορεί να γίνει το κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης μεγάλων εταιριών τεχνο-
λογίας και ότι πολλές ελληνικές εταιρεί-
ες μπορούν να προσφέρουν προϊόντα 
και υπηρεσίες outsourcing σε μεγάλους 

διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις, 
όπως στη φαρμακευτική βιομηχανία 
(παραγωγή γενόσημων, δοκιμές για 
νέα φάρμακα, φυτικά καλλυντικά) και 
στα τρόφιμα (ανάπτυξη τροφίμων που 
σχετίζονται με τη μεσογειακή διατρο-
φή, ανάπτυξη προϊόντων με υψηλή δια-
τροφική αξία, δημιουργία brand names 
διεθνούς αναγνωρισιμότητας).
Τα συμπεράσματα αμέσως μετά το τέλος του 
Βιομηχανικού Συνεδρίου από τον ΣΕΒ στις 
23–24 Μαΐου 2016, με θέμα: «Η Ελλάδα πέρα 
από την Κρίση. Ισχυρή Βιομηχανία για Καινο-
τομία, Ανάπτυξη και Δουλειές», μπορούμε να 
πούμε ότι είναι αισιόδοξα;
Το συνέδριο ήταν ομολογουμένως 
πολύ επιτυχημένο, καθώς μέσω των 
ανοικτών συζητήσεων και του τεκμη-
ριωμένου διαλόγου που αναπτύχθηκε 
ανεδείχθησαν σημεία, προτάσεις και 
κατευθύνσεις πολιτικής που μας κά-
νουν να αισθανόμαστε πιο αισιόδοξοι 
για την πορεία της χώρας. Ολοκληρώ-
νοντας το Βιομηχανικό Συνέδριο λέμε 
με σιγουριά: Η ανάπτυξη της οικονο-
μίας θα έρθει μόνο εάν δημιουργηθεί 
ένα εύφορο έδαφος συνεννόησης 
τόσο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα όσο και μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων. Θέτοντας αυτές τις βά-
σεις, η βιομηχανία θα μπορέσει να ορ-
θοποδήσει. Τώρα είναι η ευκαιρία να 
καθίσουμε όλοι μαζί και να χαράξουμε 
κοινή στρατηγική, γιατί όλοι μας πρέ-
πει να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη 
της χώρας!


