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Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2018 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
 

«H επόμενη μέρα της πραγματικής οικονομίας στη μεταμνημονιακή εποχή και η 
επιχειρηματική ανάπτυξη στο επίκεντρο ενδιαφέροντος του Ε.Β.Ε.Π.» 

 

 

Ο πρώτος μεταμνημονιακός, προεκλογικός προϋπολογισμός, το μεγάλο στοίχημα της 
ανάπτυξης και οι κίνδυνοι της ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων, οι παρατηρήσεις του Ε.Β.Ε.Π. για την εκπόνηση της Μελέτης, 
«Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020» του Ο.Ο.Σ.Α., το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
(Ν.4568/2018) για τα υδατοδρόμια, ο Ν.4554/2018 για την αδήλωτη εργασία, η λειτουργία 
του e-Μητρώου τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών, αποτέλεσαν τα βασικά θέματα 
συζήτησης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιώς, που έλαβε χώρα, την Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018, στην 
ανακαινισμένη αίθουσα Συνεδριάσεών του. 
 
Ειδικότερα, για την πορεία της οικονομίας, συζητήθηκε ότι, παρά την έξοδο από το Μνημόνιο 
μπορεί να βρεθεί σε τέλμα με κύρια χαρακτηριστικά την επενδυτική άπνοια και την 
παρατεταμένη αδυναμία επιστροφής στις αγορές. Πέρα από τις διαπιστώσεις, ότι και ο 
φετινός προϋπολογισμός κλείνει με υπερπλεόνασμα 8 δισ. ευρώ (4,5% του Α.Ε.Π.), 
δεδομένου ότι, στο τέλος Οκτωβρίου το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 6,5 δισ. ευρώ, τα 
πράγματα δεν είναι ρόδινα, όπως παρουσιάζονται, αλλά υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι, που 
απειλούν την ελληνική οικονομία. Το μεγάλο ζητούμενο παραμένει η αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης, ώστε, μέσω της διαφάνειας, να αποφεύγονται φαινόμενα δημοσιονομικής 
ανευθυνότητας, χειραγώγησης αγορών και μονοπωλιακές καταστάσεις. 
 
Όσον αφορά στις παρατηρήσεις του Ε.Β.Ε.Π., αναφορικά με την εκπόνηση μελέτης του ΟΟΣΑ, 
με τίτλο: «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020», που θα αποτελέσει, μεταξύ 
άλλων, τη βάση για τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών 
πολιτικών της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2017, εστιάζονται συνοπτικά: 
 

 Ανεξάρτητη Ανάπτυξη της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας στην Ελλάδα 
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Η ναυτιλιακή βιομηχανία στην Ελλάδα πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα του νέου 
αναπτυξιακού νόμου. Η παραίτηση από τη ναυπηγική βιομηχανία στη χώρα οδήγησε 
στην καταστροφή πολλών εταιρειών που δραστηριοποιούνται εντός αυτής, καθώς 
και σε συναφείς βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι το εμπορικό 
τμήμα των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και τα ναυπηγεία Ελευσίνας δεν λειτουργεί, 
είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ανάκαμψη της ναυπηγικής βιομηχανίας. 

 Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών και εφοδιαστικής 
Η συνεχής άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εγχώρια λιανική αγορά, η 
αναβάθμιση του λιμένα Πειραιώς στη διεθνή αλυσίδα διαμετακόμισης και η 
ενεργοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών για τη μεταφορά αγαθών διεθνών και 
εγχώριων επιχειρήσεων στις ξένες αγορές αναμένεται να είναι οι κύριοι άξονες, που 
θα τροφοδοτήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη της βιομηχανίας εφοδιαστικής. 

  Διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου 
              Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός σχετικών προβλημάτων, που αφορούν στο 

υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, τα οποία πρέπει να επιλυθούν. Το Ε.Β.Ε.Π. έχει ήδη 
διατυπώσει ορισμένες προτάσεις που αναφέρονται στον εκσυγχρονισμό των 
υφιστάμενων νόμων και υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες (εάν εφαρμοσθούν) θα 
συμβάλουν στη διευκόλυνση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου, με θετικά 
αποτελέσματα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα. 

 Ενδυνάμωση του Ναυτιλιακού Cluster “Maritime Hellas” 
Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη συμμετοχής στο Cluster, στο πλαίσιο της προώθησης 
της επιχειρηματικότητας στην ελληνική ναυτιλία, σκοπός είναι η συνεχής διεύρυνση 
της επιχειρηματικής συστάδας και η ενσωμάτωση νέων εταίρων. 

 Δημιουργία & Λειτουργία Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων Πειραιά (ΧΕΠ) 
               Το Επιμελητήριο υποστηρίζει πλήρως την πρόταση του Χρηματιστηρίου Αθηνών για 

ίδρυση του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών στον Πειραιά. Η 
πρόταση αυτή ενθαρρύνει την επέκταση των επενδυτικών επιλογών για την 
προώθηση καινοτόμων επιχειρήσεων γεωργικής παραγωγής και είναι η εξέλιξη των 
τοπικών Οίκων Δημοπρασιών σε Χρηματιστήρια. 

 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Β. Κορκίδης, επισήμανε: «Το όραμά μας για την 
περίοδο μετά το 2020 είναι πως, η Ελλάδα θα καταστεί μία χώρα φιλική προς την υγιή 
επιχειρηματικότητα, με εξωστρέφεια, δυναμισμό, καινοτομία και βιώσιμη οικονομική 
ανάπτυξη, τα οφέλη της οποίας μοιράζονται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, χωρίς 
αποκλεισμούς. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να αναληφθούν σημαντικά βήματα σε εθνικό / 
περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ των οποίων είναι η δημιουργία μιας νέας σχέσης αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ του κράτους και των επιχειρηματιών, η οποία θα οδηγήσει στην 
εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας, η ανάπτυξη ρεαλιστικών και αποτελεσματικών 
στρατηγικών σχεδίων για την επίτευξη της Ανάπτυξης σε εθνικό / τοπικό επίπεδο, η σταδιακή 
και λογική απόσυρση των μέτρων λιτότητας, που συνδέονται με τα θετικά αποτελέσματα των 
προαναφερθέντων στρατηγικών σχεδίων, η υγιής λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος για την παροχή της απαιτούμενης ρευστότητας στην τοπική επιχειρηματικότητα 
και για να λειτουργήσει ως πραγματικός μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας, η δημιουργία 
ενός δικτύου ασφαλείας για τις οικονομικά ασθενέστερες και κοινωνικά αποκλεισμένες 
ομάδες». 
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