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• Η ανάπτυξη της οικονομίας περνάει μέσα από την ανάπτυξη της περιφέρειας. Η θεσμική 

συνεργασία του ΣΕΒ με το ΣΒΘΚΕ και τους υπόλοιπους βιομηχανικούς συνδέσμους των 

περιφερειών οδηγεί σε σειρά κοινών δράσεων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας 

και ιδιαίτερα της βιομηχανίας. 

• Έχουμε βελτιούμενο επενδυτικό κλίμα, απεμπλοκή κρίσιμων έργων αλλά και σημαντική 

βελτίωση του οικονομικού κλίματος. Τώρα είναι η ώρα για τη λήψη μόνιμων, 

αποτελεσματικών μέτρων για την ανάπτυξη που θα παράξουν βιώσιμα αναπτυξιακά 

αποτελέσματα και πολλαπλασιαστικά οφέλη.  

• Η Ελλάδα, για να καλύψει το κενό παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης 

από την υπόλοιπη Ευρώπη, χρειάζεται άμεσα ένα ολοκληρωμένο πλάνο αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών και μεταρρυθμίσεων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση των 

παραγωγικών επενδύσεων, ο αναγκαίος ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιομηχανική 

αναγέννηση.  

• Δίνουμε έμφαση στη χρηματοδότηση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, στη μείωση 
της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση της αδειοδότησης, τη βελτίωση των υποδομών, 
αλλά και στη βελτίωση αναπτυξιακών προγραμμάτων και του ΕΣΠΑ που μπορούν να 
βοηθήσουν τις τοπικές επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα που άφησε η 
κρίση. 

• Χρειαζόμαστε θαρραλέες μεταρρυθμίσεις, περισσότερες επενδύσεις, ανταγωνιστική 

φορολογία στην εργασία και στην παραγωγή, ψηφιοποίηση της οικονομίας και του 

κράτους, σύγχρονη εκπαίδευση, κράτος δικαίου, κοινωνική συνοχή και βέβαια εθνική 

συνεννόηση. 

• Οφείλουμε να οικοδομήσουμε ένα υγιές, παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης που θα 
αξιοποιήσει τις σημαντικές δυνατότητες της χώρας για δυναμική ανάπτυξη, θα αφήσει 
πίσω το σπάταλο και ανορθολογικό μοντέλο που οδήγησε στην κρίση και θα δημιουργεί 
πολλές και καλές θέσεις εργασίας. 

• Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι ζήτημα επιβίωσης. Έχουμε χάσμα δεξιοτήτων 
και  δυσκολία επιχειρήσεων να προσελκύσουμε στελέχη με κρίσιμες τεχνικές και 
τεχνολογικές δεξιότητες. Πολιτεία και επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν για την 
κάλυψη του κενού. Από την μεριά της Πολιτείας, ζητούμενο είναι η σύνδεση της 
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας σε όλες τις βαθμίδες, ενώ οι επιχειρήσεις πρέπει να 
αξιοποιήσουν θεσμούς όπως η μαθητεία.  
  


