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1o Thessaloniki Summit: Ένας νέος θεσμός διαλόγου
υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη, γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη
Με στόχο να καθιερωθεί ως ένας νέος
θεσμός διαλόγου υψηλού επιπέδου για την
ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας
Ελλάδας και της χώρας,
και με σύνθημα την
επιτάχυνση της προόδου της ελληνικής
οικονομίας διοργανώθηκε πρόσφατα η 1η
Σύνοδος Θεσσαλονίκης
Αθανάσιος Σαββάκης
(Thessaloniki Summit
Πρόεδρος
2016), την οποία διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με τη «Συμεών Τσομώκος ΑΕ».

την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, την
προσέλκυση επενδύσεων και τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας σε στρατηγικούς τομείς όπως
η ενέργεια, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Στόχος μας ήταν η σύνθεση των απόψεων που θα
καταγραφούν στο πλαίσιο του 1ου Thessaloniki
Summit, για να επιτευχθεί η επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας, η ενίσχυση της αγοράς
εργασίας, καθώς και η δημιουργία συνεργιών με
την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κυβερνήσεις, Κεντρικές
Τράπεζες και επιχειρηματικούς φορείς.

• μια πόλη που θα είναι ταυτόχρονα η «Πρωτεύουσα
της Εξωστρέφειας» αλλά και η «Fun capital of
Europe». Μια πόλη που θα δικαιώνει το όραμα του
Παπαναστασίου, του Βενιζέλου και του Καραμανλή,
που την ήθελαν γέφυρα προς τους πολιτισμούς της
Δυτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολής.

Όλα τα προηγούμενα δύσκολα χρόνια της κρίσης, η
ιδιωτική επιχείρηση έδωσε το ‘’παρών’’ στην ανάπτυξη, ανταποκρινόμενη στις προσκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα ο αγώνας
που δώσαμε και δίνουμε είναι τιτάνιος. Πλέον, το
πρόβλημα επιβίωσης και εξασφάλισης της συνέχειας
των επιχειρήσεων, και κατά συνέπεια της οικονομικής
ανάπτυξης, είναι πολυσύνθετο. Αυτός ο σύνθετος
χαρακτήρας, μαζί με την αδήριτη ανάγκη καταγραφής ρεαλιστικών προτάσεων για την ανάκαμψη της
οικονομίας οδήγησαν στην υλοποίηση της νέας αυτής
πρωτοβουλίας, της 1ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης.
Για τον λόγο αυτό, περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι ομιλητές προερχόμενοι από τον χώρο της διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών, εξωστρεφείς
επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έλληνες και ξένοι πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων, συζήτησαν
κατά τη διάρκεια των εργασιών του 1ου Thessaloniki
Summit στη Θεσσαλονίκη, για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, τη διαχείριση των προσφυγικών ροών,

Στο πλαίσιο αυτό, ξεχωρίζουμε τις προτάσεις για την
Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη, του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Μαργαρίτη Σχοινά.
Ο κ. Σχοινάς, από το βήμα του 1ου Thessaloniki
Summit πρότεινε:
• τη δημιουργία μιας Magna Carta για την Ευρωπαϊκή
Θεσσαλονίκη που θα δεσμεύει σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους φορείς του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, των Πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των ερευνητικών κέντρων
για κοινές αναπτυξιακές προτεραιότητες και θα
προσδιορίζει το στίγμα της πόλης στην περιοχή
αλλά και στην ΕΕ, και,

Από το βήμα του συνεδρίου καταδείχθηκε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλά σε διαδικασία ανάταξης
της οικονομίας της, αλλά με τη συνδρομή της ΕΕ
βρίσκεται σε μια δύσκολη πορεία οικοδόμησης ενός
σύγχρονου κράτους. Η πορεία αυτή είναι φυσικό να
δημιουργεί εντάσεις, να συναντά αντιδράσεις και
συχνά να υποτιμάται, αλλά είναι σίγουρο ότι ήδη
παράγει - όχι πάντα ορατά, αλλά σίγουρα υπαρκτά
αποτελέσματα, ανατρέπει παθογένειες του παρελθόντος (πελατειακό κράτος, αχαλίνωτα ελλείμματα σε
βάρος των νεότερων γενεών) και κτίζει νέες δομές
που εισάγουν διαφάνεια και αποτελεσματικότητα
Γι΄ αυτό λοιπόν, κι αυτό επίσης απετέλεσε κοινό τόπο
των ομιλητών, απ΄ εδώ κι εμπρός προέχει η συνεπής
ολοκλήρωση του προγράμματος σταθεροποίησης της
ελληνικής οικονομίας μέχρι το 2018, η δημιουργία
κλίματος επενδυτικής και επιχειρηματικής ασφάλειας και προβλεψιμότητας, η ειλικρινής πολιτική
αντιστήριξη του συνολικού εγχειρήματος, αλλά και
η ιδιοκτησία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
Οι μεγάλες θυσίες των Ελλήνων τα τελευταία επτά
χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαμένες.

Διοικητικό Συμβούλιο

Thessaloniki Summit 2016: High-level
dialogue on growth and development in
Thessaloniki. A new institution is born
The first Thessaloniki Summit (Thessaloniki Summit 2016) was recently
held with the aim of launching a high-level dialogue on growth and development in Thessaloniki, northern Greece and the country as a whole.
Organised by the Federation of Industries of Northern Greece (FING)
together with Symeon Tsomokos S.A., this prospective new institution had
as its impetus the aspiration of boosting the Greek economy.
Our goal was to synthesize the views put forward during the summit in
order to kick-start growth and development in the country, boost the job
market and create synergies with the European Union, governments,
central banks and businesses.
Throughout these difficult years of crisis, private businesses have stood
firm, meeting the challenge of the economic crisis as they fought for growth.
In northern Greece, especially, our struggle has been titanic. The problem
we are now facing, of surviving, keeping our businesses open, and thus
also ensuring economic growth, is a complex one. This intricacy and the
crying need for realistic proposals to kick-start the economy are what led
to this new initiative, namely the first Thessaloniki Summit.
More than fifty distinguished speakers who spoke during the first Thessaloniki Summit included growth and development policymakers, outwardlooking businessmen, high-ranking EC officials, Greek and foreign politicians, academics and business consultants. The topics discussed were
the geopolitical upheavals, managing the flow of refugees, the openness
of the Greek economy, attracting new investments, and the economy’s
growth and development prospects in strategic sectors such as energy,
tourism and culture.
We have singled out the proposals put forward for a European Thessaloniki by the Chief Spokesperson for the European Commission, Mr
Margaritis Schinas.
From the podium of the first Thessaloniki Summit, Mr Schinas proposed:
• the creation of a Magna Carta for a European Thessaloniki that will
serve as a mid-to-long-term commitment for public and private agencies, universities, businesses, NGOs and research centres vis-à-vis joint
growth priorities, and will establish the city’s identity in the wider region
and the EU; and,
• a city that will be an ‘Open Capital’ and at the same time the ‘Fun Capital
of Europe’. A city that will do justice to the vision of former Greek prime
ministers Papanastasiou, Venizelos and Karamanlis, who envisioned
Thessaloniki as a bridge linking western Europe, the Balkans and the East.
The message from the podium was that Greece is not simply undergoing
a resetting of the economy, but is in fact, with the help of the EC, going
through the arduous journey of building a modern State. It is only natural
for such a journey to create tensions, face objections and often be disparaged. What is certain, however, is that it is already generating — not
always visible, but definitely real — results, undoing ills of the past (clientelism, unmanageable deficits at the expense of future generations) and
establishing new structures that will bring in transparency and efficiency.
A point of consensus among all the speakers was that it is paramount for
the programme to be duly completed by 2018, for a climate of investment
and entrepreneurial certainty and predictability to be created, for there to
be sincere political support of the overall endeavour, and for this reformation effort to be owned by mass society rather than by the privileged few.
The great sacrifices suffered by the Greeks during the last seven years
should not be in vain.
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01.09.16
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ.
FM 102 ΕΡΤ3, και στο δημοσιογράφο Γ. Μητράκη
με θέμα: «Βασικά θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του ΣΒΒΕ με τον
Πρωθυπουργό».
• Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Α.
Τσίπρα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
02.09.16
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ.
Αθήνα 9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84»
και στους δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν.
Νιώτη και Σ. Ζαχαρό με θέμα: «Βασικά θέματα που
συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του
ΣΒΒΕ με τον Πρωθυπουργό».
03-08.09.16
• Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Αποστολή στα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα (Αμπού Ντάμπι, Ντουμπάι, Σάρζα) με τη συμμετοχή 9 εταιριών, που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος σε
συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Λονδίνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο
των Βρυξελλών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο της Ουγγαρίας, το Κέντρο Καινοτομίας
της Λιθουανίας και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών της
Σικελίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ΕAGLE
1 (European Actions for GlobaL tradE 1), το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
πρόγραμμα COSME (2014 – 4020). Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Μ. Σοφιανού.
05.09.16
• 1η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής
Διαβούλευσης της ΠΚΜ, που πραγματοποιήθηκε
στην ΠΚΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ.
Γεωργίου.
07.09.16
• Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στην Ινδία», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος στο πλαίσιο
του ευρωπαϊκού έργου «EAGLE TWO» και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από
τον Σύνδεσμο παρουσίαση πραγματοποίησε η κα
Κ. Τζιτζινού, και συμμετείχε η κα Μ. Νάζη.
08.09.16
• Δείπνο που παρέθεσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος,
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET.
Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

08-09.09.16
• Σεμινάριο του Enterprise Europe Network με τίτλο:
«Introduction to the IMP³rove Approach», που
διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
09.09.16
• Κλειστό δείπνο εργασίας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος, με επίσημη προσκεκλημένη την κα Λ. Κατσέλη, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών,
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET.
10-18.09.16
• Συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος με περίπτερο στην 81η ΔΕΘ.
10.09.16
• Επίσκεψη του κ. Α. Τσίπρα, Πρωθυπουργού της Ελλάδας, στο Περίπτερο του Συνδέσμου στην 81η ΔΕΘ.
• Εγκαίνια του Περιπτέρου του Συνδέσμου στην 81η
ΔΕΘ, από τον κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και την κα Θ. Τζάκρη,
Υφυπουργό Βιομηχανίας.
• Ημερίδα «Έρευνα και καινοτόμος επιχειρηματικότητα: η νέα προσέγγιση και το ΕΣΠΑ 2014-202», που
διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και πραγματοποιήθηκε στον χώρο
των εκδηλώσεων του Περιπτέρου 15 στη ΔΕΘ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ. Γεωργίου.
• Γεύμα εργασίας με ομιλητή τον κ. Γ. Σταθάκη,
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων, που παρέθεσε το ΕΒΕΘ
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Α. Τσίπρα προς τους φορείς της πόλης, στο πλαίσιο της
τελετής εγκαινίων της 81ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης».
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
11.09.16
• Συνάντηση εργασίας με την κα Αγγ. Παπαγεωργίου,
Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, που
πραγματοποιήθηκε στο Περίπτερο του Συνδέσμου
στη ΔΕΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Χρ. Γεωργίου.
• Δείπνο, με ομιλητή τον κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, που παρέθεσε
το Ελληνο-Γερμανικό Επιμελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονίας Παλλάς.

Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος,
Γ. Σταύρου, Χρ. Γεωργίου και η κα Σ. Πολίτου.
12.09.16
• Πρωινό εργασίας που διοργάνωσε η Γενική Πρόξενος των ΗΠΑ, κα Rebecca Fong, με τη συμμετοχή
του Οικονομικού Ακολούθου της Πρεσβείας, κ.
Steve Bitner και πραγματοποιήθηκε στην οικία της
Γενικής Προξένου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Γενικό Πρόξενο
της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, κ. Μανδρίτη και του
Προεδρικού Επιτρόπου της Κύπρου, κ. Φωτίου και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Υπουργό Ξένων
Επενδύσεων της ΠΓΔΜ, κ. Jerry Naumoff, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Εκδήλωση «Τα βήματα του Επιχειρείν», που διοργάνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, στο πλαίσιο
της 81ης ΔΕΘ, με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γ. Σταθάκη και πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο
«Ι. Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
13.09.16
• Κλειστή συνάντηση των Προέδρων των επιχειρηματικών φορέων της χώρας, με στελέχη της Alibaba,
με σκοπό να συζητηθούν οι προοπτικές για την εξαγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στην Κίνα, που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
και πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
14.09.16
• Συνάντηση εργασίας με τον κ. Κ. Μητσοτάκη, Πρόεδρο της ΝΔ και τους παραγωγικούς φορείς της
Βορείου Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της ΝΔ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Γεύμα εργασίας με τον κ. Π. Καμένο, Πρόεδρο των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας,
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
15.09.16
• Γεύμα εργασίας με τον κ. Στ. Θεοδωράκη, Το Ποτάμι, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χρ.
Γεωργίου.
17.09.16
• Γεύμα εργασίας με την κα Ντ. Μπακογιάννη, Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Ομιλία του κ. Κ. Μητσοτάκη, Προέδρου της Νέας
Δημοκρατίας, προς τιμήν των παραγωγικών τάξεων της πόλης, στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ, που
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.
Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
21.09.16
• Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΒΕ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
22.09.16
• Τακτική Γενική Συνέλευση της «Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
εταιρίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο Δρ. Χρ.
Γεωργίου.
26.09.16
• Γεύμα εργασίας με το Γενικό Πρόξενο της Γαλλίας
κ. Philippe Ray, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και
Γ. Σταύρου.
27.09.16
• Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Α. Χαρίτση, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
29.09.16
• 67th anniversary of the founding of the People’s
Republic of China και 10th anniversary of the
establishment of China-Greece comprehensive
strategic partnership, που πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
03.10.16
• Δεξίωση που παρέθεσε το Γενικό Προξενείο της
Γερμανίας, με την ευκαιρία της Ημέρας της Γερμανικής Ενότητας και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονίας Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
04.10.16
• Συνάντηση εργασίας με το Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ
και τον κ. Στ. Μπένο, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χρ. Γεωργίου.
06.10.16
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλο, που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με
θέμα: «Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
07.10.16
• 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικούσα Επιτροπή OK!Thess, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΚ!Thess. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
10.10.16
• Συνέντευξη Τύπου για το Thessaloniki Summit 2016,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
11.10.16
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ. 102
FM ΕΡΤ3, στην εκπομπή «Μάθε τι παίζει» και στους
δημοσιογράφους Κ. Ρενιέρη, Δ. Κουγιουμτζόπουλο και Β. Πεκλάρη με θέμα τη διοργάνωση του
«Thessaloniki Summit 2016».
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. David Mallette,
Οικονομικό Ακόλουθο της Πρεσβείας του Καναδά
και τον κ. Π. Πετμεζά, Επίτιμο Πρόξενο του Καναδά,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
12.10.16
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και στο δημοσιογράφο Στ. Διαμαντόπουλο
με θέμα τη διοργάνωση του «Thessaloniki Summit
2016».
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Ρ.Σ. FM
100, στην εκπομπή «Της πόλης τα καμώματα...» και
στο δημοσιογράφο Ν. Χατζηδημητρίου με θέμα τη
διοργάνωση του «Thessaloniki Summit 2016».
• Ραδιοφωνική δήλωση του Προέδρου στο Πρώτο
Πρόγραμμα, στην εκπομπή «Αναμενόμενα και μη»
και στο δημοσιογράφο Γ. Τσούκαλο με θέμα τη διοργάνωση του «Thessaloniki Summit 2016».
13-14.10.16
• Διήμερο συνέδριο Thessaloniki Summit 2016, που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος με την υποστήριξη της
Symeon G. Tsomokos και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο HYATT Regency Thessaloniki.
17-19.10.16
• Agrofood & Environment Sector Group Meeting,
που διοργανώθηκε από το ΕΕΝ και πραγματοποιήθηκε στο Εδιμβούργο, Σκωτία. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου και η κα Κ. Τζιτζινού.
19.10.16
• Εθιμοτυπική συνάντηση με την Πρέσβειρα της Αργεντινής, κα. Carolina Perez Colman, που πραγμα-

τοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Εκδήλωση για την παρουσίαση των σχεδίων της
FRAPORT GREECE σχετικά με την ανάπτυξη και
αναβάθμιση του αεροδρομίου Μακεδονία, που
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
21.10.16
• Συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ. Π.
Καμμένο, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
22.10.16
• Δείπνο με θέμα: «Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη» και επίσημο ομιλητή τον κ.
Δ. Αβραμόπουλο, Επίτροπο Μετανάστευσης, που
διοργάνωσε η ΠΕΕΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
25.10.16
• Συνέδριο Food for Success, που διοργάνωσε η
Palladian Communications Specialists, υπό την
αιγίδα του Συνδέσμου και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Τιτάνια, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Διοικούσα Επιτροπή ΟΠΕΜΕΔ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
27.10.16
• Επίσκεψη της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής
Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλόπουλου, στην Αμερικανική
Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο της επίσκεψής του
στη Θεσσαλονίκη. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Πρόεδρος.
• Γεύμα εργασίας, που παρέθεσε η Γενική Πρόξενος
των ΗΠΑ, κα Rebecca Fong προς τιμήν του νέου
Πρέσβη των ΗΠΑ, κ. Geoffrey Pyatt και πραγματοποιήθηκε στο εστιατόριο “B”. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Επιχειρηματικό φόρουμ και υπογραφή πρωτοκόλλου
συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών Κεντρικής
Μακεδονίας και Αγ. Πετρούπολης, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Δεξίωση καλωσορίσματος του νέου Πρέσβη των
ΗΠΑ, κ. Geoffrey Pyatt, που παρέθεσε η Γενική
Πρόξενος των ΗΠΑ, κα Rebecca Fong, και πραγματοποιήθηκε στην οικία της. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
• Επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κυβερνήτη της
Αγίας Πετρούπολης και της αντιπροσωπείας που
τον συνοδεύει κατά την επίσημη επίσκεψή του στη
Θεσσαλονίκη, που παρέθεσε η ΠΚΜ, και πραγματοποιήθηκε στο Bar-Restaurant SHARK. Από τον
Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
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THESSALONIKI SUMMIT 2016
Με σύνθημα την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της προόδου στη χώρα και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, σε συνεργασία με την
Συμεών Τσομώκος ΑΕ διοργάνωσε την 1η Σύνοδο της
Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2016), στις 13 και
14 Οκτωβρίου 2016, στο ξενοδοχείο HYΑTT Regency στη
Θεσσαλονίκη.

• τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις,
• τη διαχείριση των προσφυγικών ροών,
• την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας,
• την προσέλκυση επενδύσεων, και,
• τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας σε στρατηγικούς τομείς όπως η Ενέργεια, ο Τουρισμός και ο
Πολιτισμός.

Η 1η Σύνοδος της Θεσσαλονίκης η οποία ήταν υπό την
Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, στοχεύει να καθιερωθεί ως ένας
νέος θεσμός διαλόγου υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη
της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας.

Το συντονισμό των ενοτήτων της Συνόδου πραγματοποίησαν
οι κ.κ. Γ. Παπαδογιάννης και Π. Μανδραβέλης, δημοσιογράφοι στην εφημερίδα Καθημερινή, Στ. Ζαχαρός, Σύμβουλος
Εκδοσης στο 24Media Group και δημοσιογράφος στο Athens
9.84 Radio, Αν. Παπαγιαννίδης, Γενικός Διευθυντής του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση, Ν. Νώτης, Οικονομικός
Σχολιαστής στο Athens 9.84 Radio και Διευθύνων Σύμβουλος
στo ηλεκτρονικό newsletter FnB Daily, Γ. Περλεπές, Γενικός Διευθυντής στην εφημερίδα Ναυτεμπορική και η κα Α.
Τασούλη, Διπλωματικός Ανταποκριτής στο Mega Channel.

Περισσότεροι από 50 διακεκριμένοι ομιλητές προερχόμενοι
από τον χώρο της διαμόρφωσης αναπτυξιακών πολιτικών,
εξωστρεφείς επιχειρηματίες, υψηλόβαθμα στελέχη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Έλληνες και ξένοι πολιτικοί,
ακαδημαϊκοί και σύμβουλοι επιχειρήσεων, συζήτησαν για:

Το 1ο Thessaloniki Summit πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων:
ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΡΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Eναρξη των εργασιών της Συνόδου
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, κ. Π.
Αβραμόπουλος, τόνισε πως ο
ΣΒΒΕ επιχειρεί να συμβάλλει
με δημιουργικό τρόπο για τη
διαμόρφωση μιας αναπτυξιακής πρότασης σε μια στιγμή
που υπάρχει πόλωση στην
πολιτική ζωή της χώρας,
ένας διχασμός που έφερε,
όπως είπε, την Ελλάδα στο
σημείο να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της

«Στόχος μας είναι η σύνθεση των απόψεων που θα καταγραφούν στο πλαίσιο του 1ου Thessaloniki Summit, για
να επιτευχθεί η επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας
της χώρας, η ενίσχυση της αγοράς εργασίας, καθώς και
η δημιουργία συνεργιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με
κυβερνήσεις, Κεντρικές Τράπεζες και επιχειρηματικούς
φορείς» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης,
κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Συνόδου.
Τη χρησιμότητα του Thessaloniki Summit ώστε να υπάρχει μια εικόνα της σημερινής κατάστασης της χώρας και
των λόγων που την προκάλεσαν υπογράμμισε η Υφυπουργός Εσωτερικών και Ανασυγκρότησης (ΜακεδονίαςΘράκης), κα Μ. Κόλλια-Τσαρουχά. Η ίδια τόνισε πως η
κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί ώστε να απελευθερώσει
την αγορά από τις στρεβλώσεις του κομματικού ελέγχου
και της γραφειοκρατίας.

«Μιλάω στην οικογένεια της
βιομηχανίας, τη μόνη οικογένεια που δεν υπάρχει. Σήμερα υπάρχει μόνο η οικογένεια των ανέργων, των συνταξιούχων και των δημοσίων
υπαλλήλων» τόνισε με τη σειρά του ο Πρόεδρος της
Ένωσης Κεντρώων, κ. Β. Λεβέντης, απευθυνόμενος στις
βιομηχανίες του Βορρά. Ο ίδιος σημείωσε πως μόνο με
συμμαχικές κυβερνήσεις θα καθαρίσει η χώρα και μόνο
αν υπάρξουν καθαροί κυβερνητικοί συνασπισμοί, που
θα συμφωνήσουν ενώπιον της κοινωνίας, θα γυρίσει
σελίδα ο τόπος.
Την εκτίμηση πως στο επόμενο έτος η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμούς 2,5% με 3% διατύπωσε
ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ.
Γ. Σταθάκης.
Για το θέμα των κόκκινων δανείων ανέφερε πως οι στόχοι
έχουν τεθεί μέχρι το 2019 και αφορούν τη μείωση των
κόκκινων δανείων κατά 40%.
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Όσον αφορά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού
τομέα, χαρακτήρισε επιτυχημένη την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ενώ τόνισε πως ο επόμενος σταθμός,
είναι η ένταξη των τραπεζών στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης. Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, πολύ κοντά
βρίσκεται η κυβέρνηση και στην επίτευξη του στόχου
για ίδρυση επιχείρησης σε μία ημέρα και μάλιστα γι’
αυτές που δεν απαιτούν συμβολαιογραφική πράξη στα
κέντρα μίας στάσης.
Πάνω από το 40% του νέου ΕΣΠΑ έχει ενεργοποιηθεί και
σύντομα θα βρισκόμαστε στο 50% (προσκλήσεις ύψους
9 δισ.ευρώ), ανέφερε με τη σειρά του ο Υφυπουργός
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Α. Χαρίτσης.
Μιλώντας για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία σημείωσε
πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ενεργοποιηθεί
το νέο αναπτυξιακό Ταμείο Συμμετοχών, το νέο Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», ενώ εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 θα ενεργοποιηθούν το νέο Ταμείο Υποδομών και το νέο Ταμείο
Μικροπιστώσεων. Παράλληλα, σημείωσε πως έχουν
υπογραφεί συμφωνίες ύψους 645 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο
του Σχεδίου Γιούνκερ, με τα οποία μοχλεύονται 1,4 δισ.
ευρώ ιδιωτικών πόρων στην πραγματική οικονομία, ενώ
έκανε λόγο για τη διασφάλιση 1,4 δισ. ευρώ μέσω απευθείας δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκλογές ζήτησε ο Αντιπρόεδρος της ΝΔ, κ. Α. Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως χάθηκαν δύο χρόνια στο
μέτωπο της ανάπτυξης. «Το 2017 θα είμαστε εκεί που
θα ήμασταν το 2014, κι αυτό μόνο αν όλα πάνε καλά»
σημείωσε. Αναφερόμενος στην κεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, την οποία νωρίτερα ο κ. Σταθάκης είχε χαρακτηρίσει επιτυχημένη, τόνισε πως οι ξένοι που έβαλαν
τα λεφτά τους έχασαν το 70% της αξίας τους και πλέον
δυσφημούν τη χώρα στα διεθνή φόρα. Τέλος, σημείωσε,
πως μεγάλο μέρος των μεταρρυθμίσεων έχει ανασταλεί,
ενώ ένα άλλο γίνεται με «μισή καρδιά»

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ,
έθεσε το θέμα του χρόνου πληρωμής των επιχειρήσεων
από τους προμηθευτές τους και κυρίως από τα σούπερ
μάρκετ, αναφέροντας ότι θα πρέπει να νομοθετηθεί η
πληρωμή εντός 30 ημερών για τα ευπαθή προϊόντα και
εντός 60 για τα υπόλοιπα.
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Πεπραγμένα της 1ης ημέρας

ΣΗΜΕΙΑ «ΕΝΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
«Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε κρίση μέσα σε μια περιοχή
με κρίσεις» σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ,
κ. Γ. Κουμουτσάκος, εξηγώντας πως αυτή δεν είναι μια
εύκολη εξίσωση, ειδικά όταν η χώρα έχει μια απολύτως
εξασθενημένη οικονομία, ενώ πρότεινε την εγκαθίδρυση
ενός Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Τον ρόλο της χώρας μας ως ενός πυλώνα σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας στην ευρύτερη
περιοχή παρά τη μεγάλη οικονομική περιπέτεια που
βιώνει τα τελευταία χρόνια ανέδειξε στην ομιλία του ο
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ν. Ξυδάκης.
«Αυτή είναι η προίκα μας, αν και η γεωγραφία μας είναι
δύσκολη» σημείωσε. Ανέλυσε δε τις σταθερές σχέσεις
της Ελλάδας με χώρες της Μέσης Ανατολής όπως η
Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία και το Ιράν, που μπορούν
να γίνουν πεδία επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και
τις διαρκώς βελτιούμενες σχέσεις με την ευρωπαϊκή
πλευρά της Μεσογείου.

Η διπλωματία περισσότερο από ποτέ άλλοτε έχει γίνει
η τέχνη της αποφυγής της βίας, του πολέμου τόνισε ο
πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Θ. Πάγκαλος,
σημειώνοντας πως το μέλλον είναι αβέβαιο και σκοτεινό.
Ο κ. Πάγκαλος σημείωσε πως δεν μπορεί να ανοίγει
κανείς μέτωπα με όλους, εξηγώντας πως αν η Ελλάδα
είχε καλή σχέση με τα Σκόπια, οι Αλβανοί δεν θα είχαν
θέσει θέμα Τσαμουριάς. «Το θέτουν γιατί ξέρουν ότι οι
δρόμοι μας είναι κλειστοί με τα Σκόπια».
Το θέμα του προσφυγικού ανέπτυξε ο Διευθυντής Ερευνας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου
Πανεπιστημίου, κ. Κ. Φίλης, σημειώνοντας πως εκατομμύρια άνθρωποι είναι πρόθυμοι αυτή τη στιγμή να
σπάσουν φράκτες για να φτάσουν στην Ευρώπη. Συνολικά
65,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις
πατρίδες τους, από τους οποίους τα 21,6 εκατομμύρια
χρήζουν διεθνούς προστασίας.Σύμφωνα με τον κ. Φίλη,
το 86% των προσφύγων διαβιεί σε άθλιες συνθήκες, γι’
αυτό και θέλει να φύγει από εκεί όπου βρίσκεται.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Τρεις κοινωνικές και πολιτικές προϋποθέσεις θεωρεί
αναγκαίες για την έξοδο από τον φαύλο κύκλο της κρίσης
ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Ευ. Βενιζέλος: Η πρώτη, ιστορικού χαρακτήρα είναι η συμφιλίωση
της ελληνικής κοινωνίας με την αλήθεια και το παρελθόν
και η δεύτερη, στρατηγικού χαρακτήρα, είναι η υιοθέτηση
του μεταρρυθμιστικού προγράμματος, Θα πρέπει όμως,
σύμφωνα με τον ίδιο, να υπάρξει μια εθνική στρατηγική
που να εκκινεί από την επαναδιαπραγμάτευση με τους
Ευρωπαίους εταίρους, με βασικό στόχο να διαμορφωθεί
δημοσιονομικός χώρος έναντι μεταρρυθμίσεων.
«Η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως σταθερότητα και
οικονομική ανάπτυξη μετά από έξι χρόνια δύσκολης
προσαρμογής» σημείωσε από την πλευρά του ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Chr.

[ Thessaloniki Summit 2016 ]
Allen. Επισήμανε όμως πως η επιτυχία του τριετούς
προγράμματος που συμφωνήθηκε τον περσινό Αύγουστο
απαιτεί την πλήρη δέσμευση της κυβέρνησης, ενώ είναι
απαραίτητη η έγκαιρη εφαρμογή όλων των αξόνων του.
«Η μακροοικονομική κατάσταση βελτιώνεται, όχι όσο
θα θέλαμε, αλλά βελτιώνεται. Οι δείκτες οικονομικής
συγκυρίας δείχνουν ευνοϊκοί για μια ανάκαμψη, μετά τη
μικρή θετική ανάπτυξη του 0,2% στο δεύτερο τρίμηνο.
Περιμένουμε θετική ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο
του τρέχοντος έτους, με επιτάχυνση στο επόμενο έτος»
ανέφερε.
Έξι βασικές Τις προϋποθέσεις ώστε να σταθεροποιηθεί
η οικονομία και να μπει η χώρα σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης ανέπτυξε ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων
ΝΔ και πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ.
Χρ. Σταϊκούρας. «Επιτέλους, με τη δημιουργική συμβολή
όλων, πρέπει να σπάσουμε τον καταστροφικό κύκλο της
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής αδράνειας και
μιζέριας και να διασφαλίσουμε για τη χώρα μας μια
αξιοπρεπή πορεία στην ανταγωνιστική και αβέβαιη
ευρωπαϊκή και παγκόσμια σκηνή» ανέφερε.
Εφικτό, αλλά όχι πιθανό, θεωρεί τον στόχο της ανάπτυξης του 2,5% με 3% το 2017 ο καθηγητής του Τμήματος
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Π. Τσακλόγλου.
Για το μεσοπρόθεσμο διάστημα πάντως εμφανίστηκε
αισιόδοξος, αρκεί η χώρα να μείνει σταθερή στον δρόμο
των μεταρρυθμίσεων και να υπάρξει ένας οδικός χάρτης
για το χρέος. Όσο για το μακροπρόθεσμο μέλλον της

χώρας εξέφρασε την απαισιοδοξία του, σημειώνοντας
πως η Ελλάδα γερνά και θα αντιμετωπίσει μια σειρά
σημαντικών προκλήσεων.
Αναπόφευκτο θεωρεί το τέταρτο πρόγραμμα Oικονομικής
Bοήθειας για την Ελλάδα ο κ. Z. Darvas, του Ινστιτούτου Bruegel, που προέβλεψε μάλιστα πως το 2018 η
χώρα μας δεν θα είναι σε θέση να βγει στις αγορές.
Τόνισε πάντως πως διατηρεί την αισιοδοξία του για
μια σειρά λόγων, όπως η εφαρμογή των περισσότερων
μεταρρυθμίσεων, η μεγαλύτερη πλέον στήριξη από την
ευρωζώνη και το διεθνές περιβάλλον, αλλά και το ότι το
ότι, σύμφωνα με την εκτίμησή του, το 2018 θα υπάρξει
μιας μορφής ελάφρυνση του δημόσιου χρέους.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ BOTTOM-UP ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΑ TOP-DOWN ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ;
«Το μέλλον χτίζεται από κάτω προς τα πάνω». Με τη
φράση αυτή ξεκίνησε την ομιλία του στο 1ο Thessaloniki
Summit ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Κ. Μπακογιάννης, θέλοντας να καταδείξει τη σημασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις αναπτυξιακές προκλήσεις του
τόπου. «Η αυτοδιοίκηση από τη φύση της δημιουργεί
πεδία συνεννόησης, συνεργασίας και συναίνεσης Στην
αυτοδιοίκηση πρέπει να λύνεις προβλήματα» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μπακογιάννης. Παραδέχθηκε
πάντως πως στη χώρα μας η τοπική αυτοδιοίκηση δεν
είναι ούτε τοπική, ούτε αυτοδιοίκηση. Δεν είναι τοπική
γιατί βρίσκεται αντιμέτωπη με υπερτοπικά προβλήματα
και δεν είναι αυτοδιοίκηση γιατί στερείται ανεξαρτησίας
και αυτονομίας «Σε μια εποχή που η κρίση της αντιπροσώπευσης διαπερνά κάθε έκφανση του πολιτικού
συστήματος, η μόνη απάντηση είναι να λειτουργήσουμε
αντισυστημικά και να φέρουμε τη λήψη των αποφάσεων
κοντά στον πολίτη» τόνισε.
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
στην Ελλάδα, Άλκ. Δρακινός. Όπως ανέφερε ο κ. Δρακινός, οι προτεραιότητες της EBRD για την Ελλάδα είναι,
μεταξύ άλλων, η στήριξη του ιδιωτικού τομέα μέσω μιας
στροφής σε ένα πιο εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο,
η στήριξη της σταθερότητας στον χρηματοοικονομικό
τομέα και η εμβάθυνση της διαμεσολάβησης, ώστε να
διευκολυνθεί η πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα στην
χρηματοδότηση. Η EBRD έχει επενδύσει συνολικά σε
36 χώρες περισσότερα από 107 δισ. ευρώ μέσω 4.470
πρότζεκτς, ενώ το 2015 διέθεσε 9,4 δισ. ευρώ σε 381
πρότζεκτς.
Μονόδρομο αποτελεί, σύμφωνα με τον Βουλευτή Κορινθίας της ΝΔ, κ. Χρ. Δήμα, η μείωση των φορολογικών
επιβαρύνσεων για πολίτες και επιχειρήσεις, με παράλληλη όμως μείωση των κρατικών δαπανών, ώστε να μην
διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία. Μεταξύ άλλων
ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην ολοένα και αυξανόμενη
μετανάστευση των ελληνικών επιχειρήσεων προς τα
Βαλκάνια.
Το 1,5 δισ. ευρώ φτάνουν κατά μέσο όρο ετησίως οι
δανειοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) στην Ελλάδα, που έχει μάλιστα δημιουργήσει
επενδυτική ομάδα για τη χώρα μας με 20 άτομα και με
στόχο να προωθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα.
Σύμφωνα με το στέλεχος της ΕΤΕπ, κ. Χρ. Κοντογεώργο,
το ετήσιο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας περιλαμβάνει περί
τα 450 πρότζεκτς σε περισσότερες από 160 χώρες. Το
2015 μάλιστα η ΕΤΕπ υπέγραψε δανειοδοτήσεις ύψους
77,5 δισ. ευρώ.
Τη στόχευση της Eurobank στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων υπογράμμισε
από την πλευρά του ο Γενικός της Διευθυντής, κ. Ανδρ.
Χασάπης, επισημαίνοντας παράλληλα τις δράσεις της
στη στήριξη της καινοτομίας, του επιχειρείν και των
νεοφυών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τράπεζα
με μεγάλες διεθνείς συνεργασίες εξασφαλίζει 500 εκατ.
ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων.
Επενδύσεις 615 εκατ. ευρώ έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην Ελλάδα, μέσω 11 πρότζεκτς, ενώ 200
εκατ. ευρώ έχουν δοθεί στις ελληνικές τράπεζες, μέσω
του Προγράμματος Διευκόλυνσης Εμπορικών Συναλλαγών (Trade Facilitation Program), σύμφωνα με στοιχεία
που παρουσίασε ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της EBRD

Πολύ σημαντική χαρακτήρισε τη συζήτηση που γίνεται
στη δημόσια ζωή του τόπου για το πώς θα έρθουν ξένες
επενδύσεις στην Ελλάδα, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, κ. Ν. Βέττας. Άλλωστε, όπως είπε χαρακτηριστικά,
χωρίς επενδύσεις δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Σημείωσε πάντως πως τα πρώτα χρήματα που θα έρθουν
θα επιλέξουν τους πιο εύκολους προορισμούς, ήτοι
τα κρατικά ομόλογα και τα δεύτερα θα κατευθυνθούν
σε επιχειρήσεις που είναι ήδη εδώ, άρα στο ελληνικό
χρηματιστήριο.
Η εκπόνηση και η υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου
οικονομικής πολιτικής που θα οδηγεί τη χώρα σε έξοδο
από την κρίση, με τόλμη, ειλικρίνεια, συγκεκριμένα
μέτρα επαρκώς κοστολογημένα, αλλά και με ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, αποτελεί το βασικό ζητούμενο
για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας
από την κυβέρνηση, ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη
οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του
ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη. Σ΄ αυτό το στρατηγικό σχέδιο
στο επίκεντρο πρέπει να τεθεί ο ιδιωτικός τομέας της
οικονομίας και κυρίως η μεταποιητική δραστηριότητα.
Ο κ. Σαββάκης κάλεσε την Πολιτεία και τη δημόσια διοίκηση να αξιοποιήσουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία
φορέων όπως ο ΣΒΒΕ, που υποστηρίζουν έμπρακτα την
επιχειρηματικότητα στη χώρα, αφού κανείς δεν ξέρει
καλύτερα τα προσκόμματα και τις λύσεις της καθημερινότητας των επιχειρήσεων.
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Μαργαρίτης Σχοινάς: «Magna Carta για την Ευρωπαϊκή Θεσσαλονίκη»
από το βήμα του 1ου Thessaloniki Summit

Τη δημιουργία μιας Magna Carta για την Ευρωπαϊκή
Θεσσαλονίκη που θα δεσμεύει σε μέσο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα, των Πανεπιστημίων, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ
και των ερευνητικών κέντρων για κοινές αναπτυξιακές
προτεραιότητες και θα προσδιορίζει το στίγμα της πόλης
στην περιοχή αλλά και στην ΕΕ, πρότεινε από το βήμα του
1ου Thessaloniki Summit ο Επικεφαλής Εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μ. Σχοινάς.
«Ομολογώ ότι αυτή την πόλη ονειρεύομαι. Αυτή είναι
η δικιά μου Thessaloniki Summit. Μια πόλη που θα
είναι ταυτόχρονα η «Πρωτεύουσα της Εξωστρέφειας»
αλλά και η «Fun capital of Europe». Μια πόλη που θα
δικαιώνει το όραμα του Παπαναστασίου, του Βενιζέλου
και του Καραμανλή, που την ήθελαν γέφυρα προς τους
πολιτισμούς της Δυτικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και
της Ανατολής» σημείωσε.
Σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, η Ελλάδα δεν βρίσκεται απλά

σε διαδικασία ανάταξης της οικονομίας της, αλλά με τη
συνδρομή της ΕΕ σε μια δύσκολη πορεία οικοδόμησης
ενός πιο σύγχρονου κράτους. Η πορεία αυτή είναι φυσικό
να δημιουργεί εντάσεις, να συναντά αντιδράσεις και συχνά να υποτιμάται, αλλά είναι σίγουρο ότι ήδη παράγει
- όχι πάντα ορατά, αλλά σίγουρα υπαρκτά, αποτελέσματα,
ανατρέπει παθογένειες του παρελθόντος (πελατειακό
κράτος, αχαλίνωτα ελλείμματα σε βάρος των νεότερων
γενεών) και κτίζει νέες δομές που εισάγουν διαφάνεια
και αποτελεσματικότητα.
«Από εδώ κι εμπρός προέχει η συνεπής ολοκλήρωση
του προγράμματος μέχρι το 2018, η δημιουργία κλίματος επενδυτικής και επιχειρηματικής ασφάλειας και
προβλεψιμότητας, η ειλικρινής πολιτική αντιστήριξη
του συνολικού εγχειρήματος, αλλά και η ιδιοκτησία
της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας από τη κοινωνία
των πολλών σε βάρος των προνομίων των λίγων. Οι
μεγάλες θυσίες των Ελλήνων τα τελευταία επτά χρόνια
δεν πρέπει να πάνε χαμένες».
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Πεπραγμένα της 2ης ημέρας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Στην πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει επτά χρηματιστήρια στα Βαλκάνια, με την οποία σύντομα εκτιμάται
ότι θα συνδεθεί και το Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου της
Σόφιας, κ. Iv. Takev. Η πλατφόρμα αυτή συνδέει και
τα χρηματιστήρια και τους χρηματιστές, ενώ δίνει τη
δυνατότητα για ελεύθερη ροή κεφαλαίων από τη μία
αγορά στην άλλη.

Κεφάλαια 52 δισ. ευρώ «σήκωσε» η ελληνική κεφαλαιαγορά την περίοδο 2012-2016, εν μέσω οικονομικής κρίσης, όπως έκανε γνωστό από το βήμα του 1ου
Thessaloniki Summit, κατά τη δεύτερη ημέρα των
εργασιών του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κ. Σ. Λαζαρίδης. Μάλιστα, ο κ. Λαζαρίδης σημείωσε πως, αν και όλοι ενδιαφέρονται για
τους δείκτες του χρηματιστηρίου, δεν πρέπει να ξεχνάμε
πως το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να κάνει μια
κεφαλαιαγορά είναι τα αντληθέντα κεφάλαια που μπορεί
να δώσει από την πρωτογενή αγορά στις επιχειρήσεις.
Τους ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και τα χαρακτηριστικά
των επιχειρήσεων, εξετάζουν στην πλειονότητά τους οι
χρηματιστηριακοί επενδυτές, σύμφωνα με τον χρηματιστηριακό επενδυτή του IGROUP, κ. Β. Κλέτσα.

Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα των
προϊόντων που αφορούν στα εισηγμένα εταιρικά ομόλογα
είναι κάτι που αξίζει να ενισχυθεί και η EBRD είναι
αποφασισμένη να παίξει προωθητικό ρόλο σε αυτό το
πεδίο, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Αναπληρωτής
Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα, κ. Άλκ. Δρακινός.
Μέχρι τα Χριστούγεννα άλλες δύο μεγάλες εταιρίες,
μετά την IKEA, αναμένεται να αρχίσουν να εκδίδουν
ομόλογα, όπως έκανε γνωστό ο Α’ Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Ν. Τρουλλινός. Σύμφωνα
με τον κ. Τρουλλινό, υπάρχει θεσμικό κενό στο θέμα του
microfinance και είναι κρίμα που οι ελληνικές τράπεζες
δεν προωθούν κεφάλαια που υπάρχουν από το εξωτερικό για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
«Οι εποχές που μπορούσαμε στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας να υλοποιήσουμε έργα με ίδιους πόρους
έχουν τελειώσει» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κ. Γιουτίκας, σημειώνοντας πως πλέον το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο
είναι το νέο ΕΣΠΑ, που αποτελεί και τον κύριο μοχλό
ανάπτυξης για την Περιφέρεια.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Χρηματοδοτήσεις από το εξωτερικό θα μπορούσε να
προσελκύσει η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη τρέχουσα συγκυρία, με απαραίτητες προϋποθέσεις όμως την εύκολη
πρόσβαση στη χρηματοδότηση, το σταθερό φορολογικό
περιβάλλον και τη μείωση της γραφειοκρατίας, σύμφωνα
με τον Consulting Managing Partner της Deloitte στην
Ελλάδα, κ. Β. Καφάτο. Ο κ. Καφάτος σημείωσε πως στην
χώρα μας συμβαίνει το εξής παράδοξο: ενώ οι έρευνες διεθνώς δείχνουν πως υπάρχει σαφής συσχέτιση
του επιπέδου των ξένων επενδύσεων σε μια χώρα με
την επίδοσή της στον χώρο της κοινωνικής προόδου,
η Ελλάδα, αν και παρουσιάζει υψηλή θέση στον δείκτη
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της κοινωνικής προόδου, εμφανίζει πολύ χαμηλό κατά
κεφαλήν δείκτη συσσωρευμένων επενδύσεων.
Πάνω από 130 εκατ. ευρώ έχει επενδύσει ο Ομιλος του
Ιβάν Σαββίδη στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία 3,5 χρόνια,
ενώ στα επόμενα χρόνια θα επενδύσει άλλα 250 εκατ.
ευρώ σε προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην
περιοχή, όπως έκανε γνωστό ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Dimera, κ. Αρτ. Νταβιντιάν. Αναφερόμενος στις
επενδύσεις, σημείωσε πως η ΣΕΚΑΠ, την οποία απέκτησε ο όμιλος πριν από λίγα χρόνια, πέρασε πέρυσι
στην κερδοφορία, όπως και το ξενοδοχείο Makedonia
Palace, το οποίο μάλιστα ανακαινίζεται στο πλαίσιο
επένδυσης 10-12 εκατ. ευρώ. Επίσης ανέφερε πως ο
όμιλος συμμετείχε επιτυχώς και στον διαγωνισμό για τις
τηλεοπτικές άδειες. «Οι άμεσες επενδύσεις θα πρέπει
να ενθαρρυνθούν από την κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι
ο μόνος δρόμος για την έξοδο από την κρίση» ανέφερε,
σημειώνοντας πως δεν είναι δυνατό να υπάρχουν φορολογικές ρυθμίσεις αναδρομικά, που αιφνιδιάζουν τους
επενδυτές. «Οι επενδυτές που έρχονται στην Ελλάδα
θα πρέπει να είναι πιο ευπρόσδεκτοι από την ελληνική
κυβέρνηση» τόνισε.
Το ζήτημα των επιχειρηματιών από πεποίθηση και όχι
από ανάγκη μέσα στην κρίση έθεσε ο Managing Partner

της Ernst & Young, κ. Π. Παπάζογλου. «Δεν έχουμε
αρκετούς επιχειρηματίες στη χώρα. Είμαστε στον όγδοο
χρόνο μιας πολύ βαθιάς κρίσης και ακόμη ψάχνουμε
τι θα μας βγάλει από αυτή, ενώ πετάμε το μπαλάκι των
ευθυνών. Έχουμε συζητήσει όμως πολύ λίγο για τις
ευθύνες της επιχειρηματικής τάξης στην Ελλάδα, μιας
κρατικοδίαιτης επιχειρηματικής τάξης, που έχασε και
την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία
χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά, ξεχωρίζοντας πάντως
την επιχειρηματική κοινότητα της Βόρειας Ελλάδας.
Κεφάλαια ύψους 700 εκατ. δολ. έχουν επενδυθεί μέχρι
στιγμής στα Μεταλλεία Κασσάδρας, ενώ η συνολική
επένδυση θα ξεπεράσει το 1 δισ. δολ., όπως ανέφερε ο
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός
Χρυσός, κ. Μ. Θεοδωρακόπουλος. Μάλιστα, σύμφωνα
με τα στοιχεία που παρουσίασε, την επόμενη 20ετία 3
δισ. Ευρώ, θα κατευθυνθούν σε φόρους και μισθούς
εργαζομένων, οι οποίοι σήμερα φτάνουν τους 2.200.
Μόνο φέτος, πληρώθηκαν 30 εκατ. ευρώ σε ντόπιους
προμηθευτές. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος αναφέρθηκε και
στις περιπέτειες της επένδυσης, τονίζοντας πάντως
πως έχει 16 θετικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της
Επικρατείας. «Η μεγαλύτερη επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τις δυσκολίες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη»
σημείωσε.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ
Τη χρησιμότητα που μπορεί να έχει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ)
στην προώθηση της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας, αλλά και της ευημερίας, της ειρήνης και
της σταθερότητας σε μια περιοχή που βιώνει μεγάλες
αναστατώσεις και προκλήσεις, υπογράμμισε ο Γενικός
Γραμματέας της Μόνιμης Διεθνούς Γραμματείας του
ΟΣΕΠ, Πρέσβης, κ. Μ. Χρηστίδης.
Από την επένδυση του ιδιώτη επενδυτή στο έργο επέκτασης της 6ης προβλήτας θα κριθεί η πρόθεσή του να
αναπτύξει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε μεσαίου μεγέθους λιμένα, ανέφερε από την πλευρά του ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΟΛΘ, κ. Δ. Μακρής. Μάλιστα, κάλεσε τους
ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες να διερευνήσουν μια
ακόμη φορά τις δυνατότητες του λιμανιού Θεσσαλονίκης
και να καταθέσουν ικανοποιητικές προσφορές.
Περί τα 35 εκατομμύρια αφίξεις εκτιμάται ότι θα υποδεχθεί το 2021 η Ελλάδα, ενώ τα άμεσα τουριστικά της
έσοδα αναμένεται να κινηθούν στα 19-20 δισ. ευρώ, χωρίς
να περιλαμβάνονται σε αυτά οι μεταφορές. Τις εκτιμήσεις
αυτές, που βασίζονται στην τελευταία μελέτη της McKinsey
και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ), μετέφερε από το βήμα του 1ου Thessaloniki
Summit ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κ. Ανδρ. Ανδρεάδης.
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
δης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η ζωή είναι
το ελληνικό know how που πρέπει να αξιοποιήσουμε.
Τα σημερινά παιδιά, οι πολίτες του αύριο, πρέπει να
διδαχθούν ότι η επιχειρηματικότητα και το κέρδος είναι
συστατικά της προόδου και όχι έννοιες ποινικοποιημένες, σημείωσε από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια
της Elvial, κ. Α. Τζήκα. Η ίδια τόνισε την ανάγκη στήριξης
των εξωστρεφών και συναλλαγματοφόρων επιχειρήσεων,
αξιοποίησης της πρώτης ύλης του τουρισμού, αλλά και
δημιουργίας υποδομών από την Πολιτεία. Αναφερόμενη
δε στην Elvial, σημείωσε πως το 1990 η εταιρεία ξεκίνησε με τέσσερα άτομα και κεφάλαιο 1 εκατ. δρχ., το
2002 επανεκκίνησε από το μηδέν, για να δημιουργήσει
τη νέα Elvial, για την οποία το 2009 οι εξαγωγές της ήταν
μόλις 25% και το 2016 ανήλθαν στο 70% του κύκλου
εργασιών της.
«Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Apple της Μεσογείου». Με
την φράση αυτή ο διεθνούς φήμης brand strategist, κ.
Π. Οικονομίδης, θέλησε να δείξει τις πραγματικές προοπτικές της χώρας μας, αν εργαστούμε όλοι μαζί για την
ανάδειξή της. «Η Ελλάδα δεν είναι all time classic, εμείς
δεν είμαστε all time classic, δεν είμαστε μουσειακά
είδη. Η επένδυση γίνεται στο μέλλον και αυτό πρέπει να
εμπνεύσουμε» σημείωσε, εξηγώντας πως η χώρα μας
έχει υπέροχες αξίες, τις οποίες πρέπει να εκφράσει.
«Δεν θα γίνουμε ποτέ καλοί Γερμανοί, αλλά πρέπει να
γίνουμε εξαιρετικοί Έλληνες» ανέφερε ο κ. Οικονομί-

Ένα νέο μοντέλο με δύο βασικούς πυλώνες, την ανάπτυξη
του εξωτερικού εμπορίου και την προσέλκυση επενδύσεων χρειάζεται η χώρα, σύμφωνα με τον υπεύθυνο
του εμπορικού τμήματος της βρετανικής πρεσβείας
στην Ελλάδα, κ. Σ. Λεοντάρη. Η νέα αυτή στρατηγική
θα πρέπει να ενεργοποιήσει τον ιδιωτικό τομέα, την
κεντρική κυβέρνηση, αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Ανοδική πορεία είχαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τον
Καναδά την περίοδο 2013-2015, με την αύξηση μάλιστα
να φτάνει το 23% μεταξύ 2015 και 2014, σύμφωνα με
στοιχεία που παρουσίασε ο εμπορικός σύμβουλος της
Πρεσβείας του Καναδά στην Ελλάδα, κ. D. Mallette.

ΕΠΑΝΑΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για το τεχνολογικό χάσμα που υπάρχει μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των ξένων εταιριών που
δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά έκανε λόγο η
Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
αρμόδια για τη βιομηχανία, κα Θ. Τζάκρη. Σημείωσε
μάλιστα πως το 2013 οι ελληνικές βιομηχανικές επιχειρήσεις επένδυσαν 175,84 εκατ. ευρώ σε έρευνα και
ανάπτυξη, τη στιγμή που την ίδια χρονιά οι βιομηχανικές
επιχειρήσεις χωρών όπως η Σουηδία, η Γερμανία και
η Αυστρία επένδυσαν πολλαπλάσια κεφάλαια. Σύμφωνα με την ίδια, η αντιστροφή της τάσης συρρίκνωσης
της ελληνικής βιομηχανίας, απόρροια των δυσμενών
οικονομικών συγκυριών των τελευταίων ετών, πρέπει
να αποτελέσει και αποτελεί βασικό κομμάτι της βιομηχανικής πολιτικής.
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Σε δέκα χρόνια η πΓΔΜ από επιχειρηματική καταστροφή
εξελίχθηκε σε επιχειρηματικό παράδεισο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Ξένων Επενδύσεων της
γειτονικής χώρας, κ. J. Naumoff. Ανέφερε μάλιστα ότι
η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην
πΓΔΜ, με 20.000 εργαζόμενους – το 6% του τοπικού
εργατικού δυναμικού – οι οποίοι εργάζονται σε 1.280
ελληνικές επιχειρήσεις.
«Χώρα χωρίς βιομηχανία είναι τενεκές ξεγάνωτος».
Με την αφοπλιστική αυτή παραδοχή ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος της Alumil, κ. Γ. Μυλωνάς, θέλησε να καταδείξει τη σημασία της βιομηχανίας για
την Ελλάδα. Αν και τόνισε πως χάσαμε όλες τις φάσεις
ανάπτυξης της βιομηχανίας και οι βιομηχανικές πολιτι-

κές ήταν συνεχώς αποτυχημένες, εκτίμησε πως η χώρα
μας μπορεί να έχει μια πρώτης τάξης βιομηχανία, αρκεί
να καταλάβει τι είδους βιομηχανία θέλει. Ανέφερε δε
ως σημαντικά συστατικά για τη βιομηχανική ανάπτυξη
το μορφωμένο, τεχνικά καταρτισμένο, αλλά και χαλαρό
ανθρώπινο δυναμικό, που χαίρεται τη ζωή του, αλλά και
την προϋπόθεση να ξεκινήσουμε να έχουμε τεχνολογικές
απαιτήσεις από τα προϊόντα μας.
«Ναι, να συνεχίσουμε να επενδύουμε στη χώρα, όμως και
η Πολιτεία πρέπει να λύνει προβλήματα στις επιχειρήσεις
που πληρώνουν φόρους και δίνουν εργασία» σημείωσε
ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Παπαστράτος,
κ. Χρ. Χαρπαντίδης.

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

«Η Ελλάδα μέχρι το 2013-2014 παρήγαγε 23.000 περιβαλλοντικές μελέτες για μικρές μεσαίες και μεγάλες
επενδύσεις, ενώ η Αυστρία με πολλαπλάσια επενδυτική
δραστηριότητα χρειαζόταν 1.800». Τα στοιχεία αυτά
παρουσίασε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης,
κ. Γ. Μανιάτης
Χρηματοδοτικές συμβάσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ έχει
υπογράψει συνολικά μέχρι σήμερα η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου για την περιοχή
δράσης της, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπως
ανέφερε ο Πρόεδρός της I. U. Delikanli. Σύμφωνα με τον
κ. Delikanli, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού
της τράπεζας για την Ελλάδα την περίοδο 2015-2018 η

Παρευξείνια θα συνεχίσει να προσφέρει την χρηματοοικονομική της βοήθεια για επιλέξιμα ενεργειακά έργα
και πρότζεκτς υποδομών.
Στρατηγικές επενδύσεις 5,3 δισ. ευρώ στην παραγωγή, στη διανομή και στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας χρηματοδότησε και υλοποίησε την τελευταία
εξαετία η ΔΕΗ, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, κ. Στ. Γούτσο.
«Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP) αποτελεί
άμεση ξένη επένδυση στην Ελλάδα και είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση επί ελληνικού έδαφος.
Στέλνουμε ένα ισχυρό σήμα στο εξωτερικό για την επενδυτική εμπιστοσύνη στη χώρα», σημείωσε ο Country
Manager του TAP για την Ελλάδα, κ. Ρ. Σκούφιας.
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ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
σχολεία» τόνισε. Ο κ. Τζήκας αναφέρθηκε και στο
μοναδικό οικοσύστημα καινοτομίας και έρευνας που
διαθέτει η Θεσσαλονίκη, το οποίο δημιουργεί, όπως
είπε, τις προϋποθέσεις ώστε να γίνει η Silicon Valley
της Ελλάδας.

«Στη Γενική Γραμματεία η φιλοδοξία μας είναι να μην
χαριστούμε σε κανέναν που φοροδιαφεύγει, όμως δεν
πρόκειται και να αδικήσουμε κανέναν. Η χώρα μας δεν
έχει περιθώριο να αυξάνεται το ληξιπρόθεσμο χρέος κι
όταν καταλογίζεις φόρους χωρίς είσπραξη, συμβαίνει
ακριβώς αυτό» σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής.
Η Ελλάδα έχει έναν πλούτο από εταιρείες και ανθρώπινο δυναμικό στον κλάδο των νέων τεχνολογιών, που
πρέπει άμεσα να αξιοποιήσει, σύμφωνα με τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδος,
κ. Τ. Τζήκα. «Χρειάζεται ένα τεχνολογικό σοκ. Πρέπει
αύριο να εφαρμοστούν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η
ψηφιακή υπογραφή, να μπει ο προγραμματισμός στα

Τεράστια είναι η προοπτική που φέρνει η ψηφιοποίηση
στην ενεργειακή βιομηχανία, όπως ανέφερε από το βήμα
του 1ου Thessaloniki Summit ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Ν. Χατζηαργυρίου. Ο
ΔΕΔΔΗΕ, με 7,4 εκατομμύρια πελάτες, κινείται προς
τη νέα εποχή και έχει καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο
με σκοπό να μετασχηματίσει το δίκτυό του σε έξυπνο.
Σε λίγα χρόνια θα υπάρχει στην Ευρώπη ένα έλλειμμα
800.000 ανθρώπων στον κλάδο ICT (Πληροφορική και
Τεχνολογίες Επικοινωνιών). Αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την Ελλάδα, που έχει τον μεγαλύτερο
αριθμό άνεργων πτυχιούχων με σπουδές που άπτονται
του κλάδου, σύμφωνα με τον καθηγητή του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Γ. Δουκίδη.
Στην πολυπλοκότητα των διαδικασιών ακόμη και σε
απλές συναλλαγές με το κράτος, όπως η ανανέωση ενός
διπλώματος οδήγησης αναφέρθηκε ο Επιχειρηματικός
Σύμβουλος, κ. Α. Δρυμιώτης, παρότι βρισκόμαστε στην
ψηφιακή εποχή. «Έχουμε σχεδιάσει όλες τις διαδικασίες
σαν να μην είμαστε στην ψηφιακή εποχή, αυτό είναι το
μεγάλο πρόβλημα της χώρας» σημείωσε ο κ. Δρυμιώτης,
παρουσιάζοντας επιτυχημένα παραδείγματα χωρών σε
σχέση με την προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή, όπως
η Εσθονία.

[ δραστηριότητα ]

Γεύμα εργασίας με την κα. Λ. Κατσέλη,
Πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών
Θεσσαλονίκης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ,
διοργάνωσε προς τιμήν της, κλειστό δείπνο εργασίας,
την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 19:30’,
στο ξενοδοχείο The MET.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης της Προέδρου της
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, κας Λ. Κατσέλη στην
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 81ης Διεθνούς Έκθεσης

Από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, αλλά και από
τις επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου που συμμετείχαν,
τέθηκαν προς την κα Κατσέλη ζητήματα που αφορούν τη
λειτουργία του τραπεζικού συστήματος της χώρας, μετά
και τις «προδιαγραφές εμπειρίας» που έχουν τεθεί για τη
στελέχωση των Διοικητικών Συμβουλίων των τραπεζών, τις
προοπτικές χαλάρωσης ή/και άρσης των Capital Controls,
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του παραγωγικού ιστού
της χώρας, και των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών που
θα πρέπει ν’ αναπτυχθούν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων.

3rd Food for Success Conference
Στον ΣΒΒΕ, δημιουργήσαμε έναν δεκάλογο που κατά τη
γνώμη μας συμβάλλει και κάνει πράξη την τόνωση της
ιδιωτικής οικονομίας και της οικονομικής ανάπτυξης της
χώρας, υπογράμμισε, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, από το βήμα του 3rd Food For Success Conference,
το οποίο διοργάνωσε, στις 25 Οκτωβρίου 2016, η Palladian
Communications Specialists, υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Για να υλοποιηθούν, τόνισε ο κ. Σαββάκης, οι κάθε είδους επενδύσεις που θα μας οδηγήσουν στην οικονομική
ανάπτυξη, θα πρέπει να αρθούν μια σειρά από εμπόδια
στην καθημερινή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων
και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Τα εμπόδια
αυτά αφορούν:
1. στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση των υποψήφιων
επενδυτών,
2. στην ικανότητα της οικονομίας να θέσει σε προτεραιότητα τις επενδύσεις στη βιομηχανική παραγωγή,
3. στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
σε συνδυασμό με την υλοποίηση ουσιαστικών δράσεων
μεταφοράς τεχνολογίας σε όλο το φάσμα της εγχώριας
επιχειρηματικότητας,
4. στην εναρμόνιση της χώρας μας με τα διεθνή και
ευρωπαϊκά δεδομένα, στον τομέα της ενέργειας και
ειδικά στο πεδίο του κόστους ενέργειας,

5. στην έμπρακτη υποστήριξη των εξωστρεφών επιχειρήσεων, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
6. στη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου που διέπει
την επιχειρηματικότητα,
7. στην εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία της εγχώριας
αγοράς και στην τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού,
8. στη συμφωνία για συγκεκριμένο σύστημα αδειοδότησης των επιχειρήσεων,
9. στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, και στην κατά
προτεραιότητα εξέταση θεμάτων που αφορούν στην
επιχειρηματικότητα, και,
10. στη δημιουργία προϋποθέσεων δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, που θ΄ ανακόψουν το “brain
drain” των τελευταίων αυτών ετών.
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[ θέσεις ]

Αύξηση κονδυλίων ενδιάμεσου Προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»
Με τροποποίηση της ΚΥΑ του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έγινε δυνατή η ένταξη δικαιούχων
που είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους,
όμως δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα την
προηγούμενη περίοδο, λόγω εξάντλησης των σχετικών
κονδυλίων ήδη από το 2014.
Συγκεκριμένα, από τις 35.000 αιτήσεις που ανέμεναν
την υπαγωγή τους οι παλαιότερες περίπου 6.000 αιτήσεις ανακοινώθηκε ότι θα υπαχθούν στο «ενδιάμεσο
πρόγραμμα», όπως αυτό ονομάστηκε. Εξάλλου, από τις
6.000 αιτήσεις ολοκληρώθηκε η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων των ωφελούμενων σε αναμενόμενο
ποσοστό άνω του 75-80%, που σημαίνει ότι παρά την
μακροχρόνια αναμονή το ενδιαφέρον των ιδιοκτητών
παραμένει έντονο.
Στο πλαίσιο αυτό, το «ενδιάμεσο πρόγραμμα» αναμένεται
να δώσει ανάσα στην αγορά της εξοικονόμησης ενέργειας που περιλαμβάνει πλήθος κλάδων της οικονομίας,
μεταποιητικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες με δομικά
υλικά, τεχνικές και εμπορικές εταιρίες, ελεύθερους
επαγγελματίες μηχανικούς και γενικότερα κλάδων που
σχετίζονται με την κατασκευή και είχαν σημαντική κάμψη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Ετσι, τα
κονδύλια του «ενδιάμεσου προγράμματος» θα διατεθούν
στην αγορά με τρόπο παραγωγικό, καθώς το πρόγραμμα

θεωρείται από τα πλέον πετυχημένα, από άποψη απορρόφησης και διασποράς οικονομικών πόρων.
Παρόλα αυτά, μόλις το 17% των 35.000 αιτήσεων ωφελείται από το «ενδιάμεσο πρόγραμμα» με περίπου 40
– 60 εκατ. €, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για επιπλέον
κονδύλια, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με υπολογισμούς οι υπόλοιπες αιτήσεις (29.000) αντιστοιχούν σε
προϋπολογισμό περίπου 180 εκατ. € (δημόσια δαπάνη).
Ο ΣΒΒΕ με τη επιστολή του, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου
2016, προς τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, κ. Αλ. Χαρίτση, πρότεινε την αύξηση των
διατιθέμενων κονδυλίων έτσι ώστε να ενταχθούν και οι
υπόλοιπες 29.000 αιτήσεις στο «ενδιάμεσο πρόγραμμα».
Πιθανές πηγές, αναφέρεται στην επιστολη, θα μπορούσαν
να είναι τα αδιάθετα κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ από άλλα
προγράμματα, ταμεία όπως το Πράσινο Ταμείο ή ακόμα
και πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τέλος, ο ΣΒΒΕ κλείνοντας την επιστολή ανέφερε: «Ευελπιστούμε στην θετική σας ανταπόκριση για να εξαντληθεί η όποια πιθανότητα και δυνατότητα αύξησης
των κονδυλίων του «ενδιάμεσου προγράμματος» το
οποίο θα ωφελήσει τόσο την επιχειρηματική κοινότητα
όσο και τους ιδιώτες ιδιοκτήτες ακινήτων και εντέλει
το κοινωνικό σύνολο».

