
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ_
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΕΒ

«ΜΟΝΟ ΜΕ “ΕΞΥΠΝΕΣ” 
ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΘΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΝΕΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» 

SC&L_ Προσφάτως, ανακοινώθηκε ο νέος 
Αναπτυξιακός Νόμος (N4399/16). Σε ποιο 
βαθμό εκτιμάτε ότι θα συνεισφέρει στην 
αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας;  
Γ.Ξ._ Καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την 

ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις απόψεις 

του ΣΕΒ για την ταχύτερη επιστροφή στην 

ανάπτυξη. Είναι σημαντικό ότι η ενθάρρυνση 

επενδύσεων, είναι επιτέλους στις πρώτες θέ-

σεις της δημόσιας συζήτησης. 

Για να αξιολογήσουμε την καταλληλόλητα 

του N4399/16, πρώτα πρέπει να συνειδη-

τοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος. 

Η δραματική εξέλιξη της παραγωγικής βά-

σης έχει οδηγήσει σε αρνητικό καθαρό πά-

γιο κεφάλαιο το σύνολο της ιδιωτικής οι-

κονομίας. Το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να 

αποτελεί σήμερα μία ακραία περίπτωση, με 

τις καθαρές (μετά από αποσβέσεις) επεν-

δύσεις να διαμορφώνονται ετησίως σε -13 

δισ. € περίπου. 

Αυτοί οι υπολογισμοί ανεβάζουν το μέγε-

θος του επενδυτικού σοκ σε τουλάχιστον 

100δισ. €

Τι ποσοστό μπορεί να καλυφθεί από ανα-

πτυξιακούς νόμους; Παραδοσιακά οι «ανα-

πτυξιακοί» νόμοι συνδράμουν με ενισχύσεις 

περίπου 2δισ. €, όση περίπου είναι η ανα-

μενόμενη συνδρομή και του N4399/16 σε 

νέες επενδύσεις. Είναι σαφές πως οι «ανα-

πτυξιακοί» νόμοι έχουν περιορισμένο ανα-

πτυξιακό αποτύπωμα, κάτι που επαναφέ-

ρει το ερώτημα της πραγματικής χρησιμό-

τητας τους.   

SC&L_ Αν ο αναπτυξιακός νόμος δεν επαρ-
κεί, ποιες πολιτικές μπορούν να κινητο-
ποιήσουν επενδυτικά κεφαλαία αυτού 
του μεγέθους;
Γ.Ξ._ Το Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ επι-

βεβαίωσε την ανάγκη για μία τεράστια επεν-

δυτική κινητοποίηση. Χρειαζόμαστε όμως 

επειγόντως ρεαλιστικές πολιτικές στην εν-

θάρρυνση επενδύσεων ως  αντίβαρο στην 

υπερ-φορολόγηση. 

Στην τοποθέτηση μου στη Βουλή, στην επι-

τροπή οικονομικών υποθέσεων για τον Ανα-

πτυξιακό Νόμο, ανέφερα τα συστατικά μιας 

νέας εθνικής επενδυτικής στρατηγικής.  

Πρωτίστως, απαιτείται οριζόντια ενθάρρυνση 

όλων των οικονομικά αποδοτικών επενδύ-

σεων, ανεξαρτήτως κλίμακας. 

Η ενθάρρυνση είναι αποτελεσματικότερη και 

δημοσιονομικά ουδέτερη όταν μια «έξυπνη» 

φορολογική λογική επιβραβεύει εκείνες τις 

παραγωγικές επενδύσεις που δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία, κέρδη και δουλειές, άρα 

πρόσθετα φορολογικά έσοδα και εισφορές 

για τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Η μεταφερόμενη υπερ-απόσβεση (στο 200%) 

σε κεφαλαιακές δαπάνες (capex), καθώς και 

ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής (στο 

20%) για την επανεπένδυση κερδών, είναι 

απλά αλλά αποτελεσματικά εργαλεία ταχείας 
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Ένας εκ των βασικών συνομιλητών της εκάστοτε κυβέρνησης, 

ένας φορέας πάνω στον οποίο στηρίζεται εκ των πραγμάτων η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ο ΣEB, 

δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συζήτηση για τον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
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ενθάρρυνσης των αποδοτικών επενδύσεων. 

Δεύτερη προτεραιότητα, επίσης χωρίς δη-

μοσιονομική επιβάρυνση, είναι η άρση των 

αντικινήτρων και η μείωση της γραφειοκρα-

τίας μέσα από την αντιμετώπιση εμποδίων 

στην αδειοδότηση, απονομή δικαιοσύνης, 

φοροδιαφυγή, λειτουργία και έλεγχο αγο-

ράς, κ.λπ. Άλλωστε, με ορθολογική χρήση 

των δημόσιων πόρων κάθε μορφής κρατική 

ενίσχυση επιστρέφει στα δημόσια ταμεία και 

επαναχρησιμοποιείται, ώστε η δημοσιονο-

μική επιβάρυνση να είναι μηδενική.  

SC&L_ Ο Αναπτυξιακός Νόμος περιλαμ-
βάνει δράσεις για την εφοδιαστική αλυ-
σίδα και τη δημιουργία επιχειρηματικών 
συστάδων. Επαρκούν για την ανασύνταξη 
της αγοράς; 

Γ.Ξ._Πράγματι, ο N4399/16 ενισχύει ορισμέ-

νες δραστηριότητες εφοδιαστικής, ωστόσο, 

εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ με τον ακριβή προσ-

διορισμό τους. Μην ξεχνάτε επίσης τις εκ-

κρεμότητες του Ν.4302/14, μια μεγάλη κα-

τάκτηση του κλάδου που ήρθε με την κα-

θοριστική συνεισφορά και του ΣΕΒ. Ο ΣΕΒ 

συμμετέχει ενεργά ως τακτικό μέλος στο 

Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγω-

νιστικότητας της Εφοδιαστικής. Οι προτά-

σεις που έχουμε συν-διαμορφώσει με τις 

σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου, στο-

χεύουν στη ριζική απλοποίηση των αδειο-

δοτικών διαδικασιών, κάτι που σίγουρα θα 

έχει θετική αναπτυξιακή επίπτωση. 

Θετική, επίσης, είναι η πρόνοια του N4399/16 

για συστάδες επιχειρήσεων.

Η ανάγκη της εφοδιαστικής αλυσίδας για 

συνέργιες σε πολλαπλά επίπεδα, μεγέθη 

και γεωγραφικές περιοχές δεν εξυπηρε-

τείται αποφασιστικά από το Νέο Αναπτυ-

ξιακό Νόμο. 

Οι περιορισμοί ενισχύσεων του (κάθε) ανα-

πτυξιακού νόμου, δρουν ανασταλτικά στην 

ανάπτυξη παραγωγικών δικτύων μικρότε-

ρων επιχειρήσεων γύρω από μεγαλύτερες. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα διασυνδέεται με 

αστικά κέντρα και λιμάνια. 

Ο N4399/16 όμως ενισχύει με μικρότερο 

ποσοστό τις επενδύσεις σ’ αυτές τις πε-

ριοχές, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση 

της παραγωγικής δικτύωσης που επιδιώκει 

η εφοδιαστική. 

SC&L_ Χρειάζονται και άλλα ‘εργαλεία’ για 
την ταχύτερη ανάπτυξη του κλάδου; 

Γ.Ξ._ Ο Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών του 

ΣΕΒ έχει αναλύσει πολλές πετυχημένες επι-

λογές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν στην Ελλάδα 

και να δημιουργήσουν εγχώρια προστιθέ-

μενη αξία. 

Σας αναφέρω την ενθάρρυνση επενδύσεων 

εγκατάστασης κέντρων εφοδιαστικής, μο-

νάδων κοινών υπηρεσιών, κέντρων επιχει-

ρηματικής αριστείας, κ.λπ. στην Ελλάδα με 

εργαλείο τη φορολογική σταθερότητα, του-

λάχιστον για 15 έτη και (τεκμαρτή) φορο-

λόγηση στο 5%. Χώρες όπως η Ιρλανδία, η 

Ουγγαρία, η Ισπανία, η Πολωνία, είναι πρω-

τοπόρες. Μόνο στην Πολωνία οι επενδύσεις 

ξεπέρασαν τα 1,4δισ. € το 2005-2012, ένα-

ντι των 8 εκατ. € της Ελλάδας.   

Επίσης, οι επενδύσεις στην καινοτομία πρέπει 

να κινητροδοτηθούν δυναμικά, ειδικά όταν 

μετασχηματίζονται σε προϊόντα, ανταγωνι-

στικότητα και δουλειές. 

Το φορολογικό όφελος (έκπτωση) επεν-

δύσεων στην καινοτομία προσεγγίζει το 

35% στην Ε.Ε., ενώ στην Ελλάδα είναι μό-

λις 8,7%. 

Η Ελλάδα έχει τεράστια περιθώρια βελτί-

ωσης, δίνοντας, επιτέλους, ισχυρά και ορι-
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ, 
ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ  

 

•  Ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης είναι Διευθυντής του Τομέα Αναπτυξιακών Πολιτικών 
στο ΣΕΒ. 

•  Στο χαρτοφυλάκιο του περιλαμβάνονται τα κρίσιμα θέματα της βιομηχανικής πο-
λιτικής, των επενδύσεων, της εξωστρέφειας και του διασυνοριακού εμπορίου. Εκ-
προσωπεί τον ΣΕΒ στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της 
Εφοδιαστικής. 

•  Στο παρελθόν διατέλεσε Ανώτερος Διευθυντής (Senior Manager) στην 
PricewaterhouseCoopers. Είναι Διδάκτωρ (Ph.D.) τεχνητής νοημοσύνης του Πανε-
πιστημίου Heriot-Watt, Edinburgh, Βρετανία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος 
(M.Sc.) στην τεχνητή νοημοσύνη από το Bristol University, Βρετανία και πτυχιού-
χος μαθηματικός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ WHO IS WHO



ζόντια κίνητρα, ανάλογα με αυτά της Ολ-

λανδίας, Λετονίας, Μεγάλης Βρετανίας, Λι-

θουανίας, κ.λπ.

Εξίσου σημαντική είναι η οργανική διασύν-

δεση των ΜμΕ σε παραγωγικά δίκτυα με-

ταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών μεγεθών 

και εξειδικεύσεων. Η παραγωγική δικτύωση 

θα επιτρέψει την αξιοποίηση νέων αγορών, 

οικονομίες κλίμακας, ευελιξία, προγραμμα-

τισμό επενδύσεων, αλλά και μία νέα προ-

σέγγιση στην περιφερειακή ανάπτυξη, ει-

δικά στην εφοδιαστική. 

SC&L_ Πώς σχολιάζετε τη λειτουργικότητα 
του Αναπτυξιακού Νόμου; Εισάγει όντως 
βελτιώσεις σε σχέση με παλαιότερους; 
Γ.Ξ._ Ο N4399/16 ενσωματώνει κάποιες θε-

τικές αλλαγές. Ξεχωρίζω τη μερική αντικα-

τάσταση των επιχορηγήσεων από φορολο-

γικά κίνητρα, την ενθάρρυνση εμβληματικών 

επενδύσεων από τα 20 εκατ. € και άνω, το 

συντονισμό της δημόσιας χρηματοδότησης. 

Επίσης, η εκκαθάριση παλαιότερων επεν-

δύσεων είναι θετική, αν και η καθυστέρηση 

απόδοσης των ενισχύσεων επιφέρει σημα-

ντικό χρηματοδοτικό κόστος.  

Εντοπίζονται όμως πεδία που χρήζουν προ-

σοχής, για την αποφυγή σημαντικών στρε-

βλώσεων στην αγορά. 

Ευνοϊκές διαδικασίες όπως η ταχύτερη αδει-

οδότηση και η φορολογική σταθερότητα, 

πρέπει να προβλεφθούν για όλες τις επι-

χειρήσεις, όχι μόνο για τις ενταγμένες στο 

N4399/16. Διαφορετικά δημιουργείται αρ-

νητικός αντίκτυπος στην ισότιμη λειτουρ-

γία της αγοράς.  

Ομοίως, η ένταξη των στρατηγικών επεν-

δύσεων στο N4399/16 τελικά περιορίζει το 

εύρος εφαρμογής και δρα αποτρεπτικά για 

τομείς που παραδοσιακά υλοποιούν μεγάλες 

επενδύσεις (π.χ. μέταλλα, σύνθετα προϊό-

ντα, κ.τλ.). Η πρόσβαση στο καθεστώς στρα-

τηγικών επενδύσεων πρέπει να είναι ισό-

τιμη για όλους.

Παράλληλα, η δημόσια διοίκηση οφείλει 

να επικαιροποιήσει το χάρτη περιφερεια-

κών ενισχύσεων, με τα πραγματικά δεδο-

μένα για το ΑΕΠ των περιφερειών. Διαφο-

ρετικά, η κατανομή των ενισχύσεων δεν εί-

ναι ορθολογική. 

Τέλος, χρειαζόμαστε δικλείδες ανάκτησης 

FACE  TO FACE22

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ 
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ΤΙΣΜΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ

 

Ο κλάδος είναι πηγή αναπτυξιακής προοπτικής. Το 10% στο ΑΕΠ και οι περίπου 50.000 δουλειές είναι μόνο η αφετηρία. 
Η Ομάδα Εφοδιαστικής που έχει συστήσει ο ΣΕΒ κινητοποιεί συνεχώς επιχειρήσεις, φορείς και ακαδημαϊκούς για να συν-διαμορφώσουν 
τις προτεραιότητες μιας σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα. 
Το στρατηγικό σχέδιο του κλάδου που διαμορφώσαμε σε συνεργασία με την EEL είναι το σημείο αναφοράς στα συναρμόδια Υπουργεία, 
στο Εθνικό Συμβούλιο και στην αγορά. Δίνει προτεραιότητα σε δύο οικοσυστήματα με μεγάλο όφελος στην οικονομία και σε δουλειές:
•  Το οικοσύστημα κορμού για την εξυπηρέτηση των εγχώριων αναγκών. Αφορά στην ταχεία ολοκλήρωση των υποδομών στον άξονα 

Αθήνα-Θεσσαλονίκη, διασύνδεσή τους με περιφερειακούς άξονες και λιμάνια. Η προσέλκυση επενδύσεων σε διατροπικές υποδομές, 
ανάλογες του Perpignan της Γαλλίας, σίγουρα θα άλλαζε τα μεταφορικά δεδομένα στην Ελλάδα. 

•  Το οικοσύστημα (κάθε) εμπορευματικής πύλης, ώστε να διασυνδεθούν οι λιμενικές και αεροπορικές πύλες εισόδου-εξόδου με υπη-
ρεσίες 3PL προστιθέμενης αξίας. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (με ολοκλήρωση του διαγωνι-
σμού του Θριασίου) και στη συνέχεια αναπαραγωγή του μοντέλου σε άλλες πύλες όπως η Θεσσαλονίκη. Η δημιουργία κέντρου αγρο-
εφοδιαστικής στη Θεσσαλονίκη με ταυτόχρονη αξιοποίηση του λιμανιού, μπορεί να δώσει συνολικό οικονομικό όφελος της τάξης των 
€1,5-2,5δισ., ίσο με το 6-10% του ΑΕΠ της Κ. Μακεδονίας. 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
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δημόσιων πόρων. Οι επιχορηγήσεις πρέπει 

να δίδονται βάσει στόχων απόδοσης και όχι 

βάσει δαπανών. Διαφορετικά οι χρήστες των 

επιχορηγήσεων αποκτούν «φθηνότερους» 

πόρους. Αυτό συνιστά ένα είδος αθέμιτου 

ανταγωνισμού.

SC&L_ Οι εγκριτικές διαδικασίες είναι δια-
χρονικό πρόβλημα. Ο Αναπτυξιακός Νόμος 
εισάγει βελτιώσεις που μπορούν να κάνουν 
τη ζωή του επενδυτή ευκολότερη;
Γ.Ξ._ Η ταχύτερη ένταξη επιχειρήσεων σε 

ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού εί-

ναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Όμως, ο N4399/16 δεν κάνει τολμηρά βήματα 

στην απλοποίηση των εγκριτικών διαδικασιών. 

Ακολουθεί περίπου την ίδια γραφειοκρατική 

λογική των προηγούμενων νόμων. 

Να σας δώσω ένα παράδειγμα μιας διαφορε-

τικής λογικής. Στην περίπτωση χρήσης φο-

ροαπαλλαγών, η ένταξη να γίνεται με απλή 

γνωστοποίηση και ο υπολογισμός της ενί-

σχυσης τη στιγμή απόδοσης της φοροαπαλ-

λαγής, δηλαδή στο τέλος. Η λογική αυτή μει-

ώνει δραστικά τη γραφειοκρατία, χωρίς κα-

μία άλλη επίπτωση. Ο χρόνος ελέγχου ταυ-

τίζεται πλέον τόσο με το χρόνο απόδοσης 

δημοσίου χρήματος όσο και με το χρόνο 

φορολόγησης. 

SC&L_ Ένα πάγιο αίτημα είναι ο περιορι-
σμός της γραφειοκρατίας και η απλοποίηση 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πόσο 
κοντά είμαστε σ’ αυτό το στόχο;
Γ.Ξ._ Η άρση των διοικητικών εμποδίων εί-

ναι βασικός πυλώνας προσέλκυσης επεν-

δύσεων. Σήμερα, η γραφειοκρατία δεν εξυ-

πηρετεί κανέναν αλλά αντίθετα έχει σοβα-

ρές επιπτώσεις:

• 16% το κόστος ευκαιρίας κάθε επένδυσης, 

εξαιτίας καθυστερήσεων στην υλοποίηση 

• €3,9δισ. ετήσιο κόστος των διοικητικών 

βαρών για τις επιχειρήσεις

• Υπερδιπλάσιος χρόνος απονομής δικαιο-

σύνης σε σχέση με την ΕΕ-28 (1.580 ημέρες 

για απόφαση επί εμπορικής οφειλής)

Πρόσφατη μελέτη του Τομέα Αναπτυξια-

κών Πολιτικών του ΣΕΒ σε συνεργασία με 

τη Google αναδεικνύει τα οφέλη της ψηφι-

ακής οικονομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 

και στην οικονομία. Οι ηλεκτρονικές προμή-

θειες στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να συμ-

βάλουν κατά 38% στην αύξηση της παρα-

γωγικότητας ανά παραγγελία, με 4 δισ. € 

οφέλη ετησίως από την καθολική χρήση δη-

μοπρασιών, αλλά έως και 15% μείωση του 

κόστους διαχείρισης παραγγελιών. 

Ταυτόχρονα, οι ηλεκτρονικές προμήθειες 

στο Δημόσιο Τομέα αποτελούν σημαντικό 

δημοσιονομικό ισοδύναμο. Ενδεικτικά ανα-

φέρονται τα 70 εκατ. € μείωση κόστους, 

έως 400 εκατ. € μείωση διοικητικών εξό-

δων, έως 135 εκατ. € εξοικονόμηση στους 

ΟΤΑ, αλλά και έως 200 εκατ. € εξοικονό-

μηση στην υγεία. Επίσης, η «ενιαία τελωνει-

ακή θυρίδα» αναμένεται να φέρει έως 20% 

μείωση του χρόνου εισαγωγής / εξαγωγής, 

έως 50% μείωση του χρόνου διασάφησης, 

αλλά και έως 50% μείωση των δαπανών με 

καλύτερους ελέγχους.

SC&L_ Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να 
συνεισφέρει καθοριστικά στην καταπο-
λέμηση της φοροδιαφυγής. Υπάρχουν τα 
εργαλεία και πόσος χρόνος χρειάζεται για 
να αποδώσουν;
Γ.Ξ._ Κυρία Ευθυμιάτου, η αντιμετώπιση της 

φοροκλοπής είναι απαραίτητη προκειμένου 

να αλλάξει η εικόνα της χώρας και να ασκη-

θεί αποτελεσματική αναπτυξιακή και κοινω-

νική πολιτική. Η μάχη κατά της φοροκλοπής 

είναι η μητέρα των μαχών. Όταν κερδηθεί, 

θα αλλάξει ριζικά η νοοτροπία στο σύνολο 

της Δημόσιας Διοίκησης και θα ενισχύσει 

το αίσθημα δικαιοσύνης. 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση και ιχνηλάτηση 

προϊόντων μπορούν να συγκρατήσουν τη 

φοροκλοπή. Τα 1,5 δις. € πρόσθετοι φό-

ροι από την καθολική χρήση της ηλεκτρο-

νικής τιμολόγησης, ο περιορισμός έκδοσης 

πλαστών και εικονικών φορολογικών στοι-

χείων κατά 80% και η αύξηση των δημο-

σίων εσόδων κατά 200 εκατ. € από τη μεί-

ωση του λαθρεμπορίου, είναι άμεσες θετι-

κές συνέπειες.  

Τα ψηφιακά εργαλεία είναι διαθέσιμα και 

μπορούν να εφαρμοστούν εντός εξαμήνου. 

Πριν λίγες ημέρες καταθέσαμε (μαζί με το 

ΣΕΤΕ και την ΕΣΕΕ) αναλυτικό σχέδιο υλο-

ποίησης τους στο Υπουργείο Οικονομικών. 

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κ. Θ. 

Φέσσας, όποιος δεν είναι μέρος της λύσης, 

είναι πλέον μέρος του προβλήματος. 

SC&L_ Η βελτίωση της εξωστρέφειας του 
κλάδου ενισχύεται επαρκώς από το νέο 
Αναπτυξιακό Νόμο;
Γ.Ξ._ Σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου 

καλούνται να υποκαταστήσουν την έλλειψη 

εθνικής ταυτότητας (brand name) στην εφο-

διαστική. Χωρίς να ξεχνάω τη σημασία της 

χρηματοδοτικής ενίσχυσης του κλάδου, 

επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η εξωστρέ-

φεια της εφοδιαστικής απαιτεί ένα ποιο-

τικό άλμα, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (15%) συνεισφο-

ράς της στο ΑΕΠ.

Αυτό το άλμα θα προέλθει μέσα από τη δη-

μιουργία ανεξάρτητου φορέα προώθησης 

της εξωστρέφειας της. Αυτή την πρακτική 

ακολουθούν ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρή 

εφοδιαστική αλυσίδα, όπως η Ολλανδία, το 

Βέλγιο και η Γερμανία. 

Ο φορέας μπορεί να αποτελέσει σύμπραξη 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να μο-

χλεύσει περισσότερους πόρους, να αξιο-

ποιήσει έμπειρα στελέχη και εξωτερικούς 

συνεργάτες και να έχει την απαραίτητη δι-

οικητική ευελιξία, προς όφελος τελικά και 

των δυο.   
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