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Αλλαγή στοιχείων

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος απαντάει στις ερωτήσεις της Β. Βεγίρη

Νίκος Πέντζος: «Με διεθνή διαγωνισμό να σχεδιάσουμε
το μέλλον για τα επόμενα 30 χρόνια»
Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010 07:00,
Βάσω Βεγίρη, Σελίδα: 20 1262 λέξεις
[Ξεφύλλισμα Εκδοσης]

Επτά προτάσεις για την έξοδο των επιχειρήσεων της χώρας, και ιδιαίτερα των βορειοελλαδικών, από
την κρίση καταθέτει ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Νίκος Πέντζος. Ζητάει επίσης επιτάχυνση των
διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων και διαμόρφωση συγκεκριμένου οράματος για τη
Θεσσαλονίκη, βάσει διεθνούς διαγωνισμού.
-Σύμφωνα με τα πορίσματα της πρόσφατης ετήσιας έρευνας του ΣΒΒΕ σε 300
ισολογισμούς επιχειρήσεων-μελών του καταγράφεται πολύ μεγάλη επιδείνωση τζίρου,
κερδών και περιθωρίων καθαρού κέρδους της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα. Τι
προτείνετε για την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας του βορειοελλαδικού επιχειρείν;
«Οι νέες συνθήκες, που διαμορφώθηκαν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της
οικονομικής κρίσης, θεωρώ ότι θα επιδεινώσουν περαιτέρω: Την πτώση της κατανάλωσης, την πτώση
της παραγωγής, τη μείωση του τζίρου και της κερδοφορίας, και, θα υπάρξει πιθανή αύξηση της
ανεργίας λόγω κλεισίματος επιχειρήσεων.
Άλλωστε, οι 300 ισολογισμοί, που και φέτος έτυχαν επεξεργασίας από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου
μας, αποτυπώνουν με τον πιο δραματικό τρόπο την αρνητική εξέλιξη των μεγεθών της βιομηχανίας
στη Βόρεια Ελλάδα.
Τα μέτρα, που προτείνουμε για την έξοδο των επιχειρήσεων από την οικονομική κρίση, είναι:
1. θεσμοθέτηση προγραμμάτων τύπου ΤΕΜΠΜΕ για την επίλυση του προβλήματος της
ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων,
2. αναθεώρηση του υφιστάμενου αναπτυξιακού νόμου της χώρας,
3. αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς,
4. απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την ίδρυση και αδειοδότηση μεταποιητικών
επιχειρήσεων,
5. πληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, ή/και συμψηφισμός του οφειλόμενου
ΦΠΑ από εξαγωγές με άλλες οφειλές των επιχειρήσεων,
6. εξαγγελία προγραμμάτων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, και,
7. στήριξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιφέρειας, με την άμεση αποπληρωμή των
επιχορηγήσεων ολοκληρωμένων επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, και,
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απόδοση στις επιχειρήσεις της Θράκης των ποσών που αφορούν την επιδότηση του κόστους
εργασίας 12%, οι οποίες καθυστερούν έως και τρία χρόνια.
Πάνω απ΄ όλα, όμως, η πολιτεία θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ούτως ώστε η
μεταποίηση να επανέλθει στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής μέσω της θεσμοθέτησης μιας
νέας βιομηχανικής πολιτικής».
- Πώς κρίνετε το κυβερνητικό έργο στην περιοχή δράσης του ΣΒΒΕ στους 10 μήνες από
την ανάδειξη της παρούσης κυβέρνησης;
«Μεσούσης της πιο δύσκολης περιόδου στην οικονομική ιστορία της χώρας μας δεν θα κάνω
αρνητική κριτική στο έργο της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εκείνο που θέλω
να επισημάνω είναι ένα: απαιτούνται αποφάσεις και επιτάχυνση των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων,
ούτως ώστε να εξέλθουμε από την κρίση με τις λιγότερες απώλειες, και με διαφύλαξη της ενότητας
του κοινωνικού ιστού».
«Απαισιοδοξία»
- Σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις, που είχε κάνει στις αρχές Ιουλίου η τότε ΥΠΟΙΑΝ, Λούκα
Κατσέλη, για τις ΔΕΘ-HELEXPO και για τον ΟΛΘ στις αρχές Ιουλίου δηλώσατε ότι:
«ανάλογες εξαγγελίες έχουν γίνει από όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, αλλά η πόλη
βρίσκεται εδώ και καιρό στον ίδιο παρονομαστή και από εδώ και πέρα, αυτό που θα
κρίνεται θα είναι μόνο το αποτέλεσμα; Ποιες οι θέσεις του ΣΒΒΕ επ'αυτών των δύο
θεμάτων, αλλά και για τη Ζώνη Καινοτομίας;
«Επιπλέον της δήλωσής μου, και για να την ενισχύσω περισσότερο αφού όντως οι εξαγγελίες αυτές
έγιναν απ΄ όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν, θα πρόσθετα ότι ο επί δεκαετίες χαρακτηρισμός της
Θεσσαλονίκης ως «Μητρόπολης των Βαλκανίων» δεν έχει γίνει πραγματικότητα, ενώ δεν έχει
σχηματοποιηθεί συγκεκριμένο όραμα για την πόλη, ούτε έχει υπάρξει πλέγμα πολιτικών ή
συγκεκριμένων μέτρων, που θα υλοποιούσαν το όραμα για το μελλοντικό ρόλο της πόλης. Η
διακήρυξη από την κυβέρνηση το 2004 για τη μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε «Πόλη Καινοτομίας»,
δεν έχει υλοποιηθεί, αφού η αναβλητικότητα στη λήψη των σχετικών αποφάσεων έχει δημιουργήσει
απαισιοδοξία στους τοπικούς φορείς και αίσθημα στασιμότητας στο πεδίο των αποφάσεων που
αφορούν το μέλλον της πόλης.
Συνεπώς, ζητούμενο είναι η δημιουργία συγκεκριμένου οράματος για τη Θεσσαλονίκη. Για τη
δημιουργία οράματος για το μέλλον της Θεσσαλονίκης, προτείνουμε να προκηρυχθεί διεθνής
διαγωνισμός, μέσω του οποίου θα μελετηθεί η μελλοντική ανάπτυξη της Πόλης και θα προδιαγραφεί
το πλέγμα υποδομών που είναι απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα τριάντα (30) χρόνια.
Στη μελέτη προτείνουμε να δοθεί έμφαση στην ανάδειξη και αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου της
πόλης.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) θεωρεί ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει
σύντομα εκτός από «Πόλη Καινοτομίας» και κέντρο επενδυτικής δραστηριότητας στα Βαλκάνια και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Γι' αυτό προτείνουμε:
1. Την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» και τη
θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων νέας οικονομίας (ελληνικών και ξένων)
στα όριά της. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει: α) να επιταχυνθούν οι ρυθμοί υλοποίησης του έργου, β)
να ορισθούν άμεσα τουλάχιστον δυο θύλακες υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων, και, γ) οι
πρώτες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στους θύλακες στις αρχές του 2011.
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2. Την επιτάχυνση των εξαγγελιών του εκσυγχρονισμού του συνόλου των παραγωγικών υποδομών
του λιμένα Θεσσαλονίκης, και, κυρίως, την επιτάχυνση της κατασκευής του 6ου προβλήτα, και
κυρίως την υποβολή χρονοδιαγράμματος περαίωσης του έργου. Παράλληλα, προτείνουμε τη λήψη
μέτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας του λιμένα και της εφαρμογής τιμολογιακής πολιτικής
που θα καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το ανταγωνιστικότερο της περιοχής, ούτως ώστε
αυτό να επανέλθει άμεσα στη διεθνή λιμενική αγορά, με την επανάκτηση πελατών που αποχώρησαν
λόγω των πρόσφατων προβλημάτων λειτουργίας του, και,
3. Τη δημιουργία νέου, σύγχρονων προδιαγραφών, εκθεσιακού κέντρου, έως το 2012, γενέθλιο έτος
για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της ήδη διακηρυγμένης βούλησης της πολιτείας για
δημιουργία νέου εκθεσιακού κέντρου, προτείνουμε: α) να δημοσιοποιηθεί ο τρόπος και η διαδικασία
υλοποίησης του έργου (π.χ. Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κ.λπ.), β) να γνωστοποιηθεί ο φορέας που θα υλοποιήσει
την κατασκευή του νέου εκθεσιακού κέντρου, και, γ) να δοθούν έγκαιρα ρεαλιστικά
χρονοδιαγράμματα για την κατασκευή του».
- Τι περιμένετε να ακούσετε από τον πρωθυπουργό από το βήμα της 75ης ΔΕΘ και τι θα
του επισημάνετε από την πλευρά σας κατά την καθιερωμένη επικείμενη συνάντησή σας εν
όψει της ΔΕΘ;
«Οι άξονες των θεμάτων που θα αναπτύξουμε κατά τη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό της
χώρας εν όψει των εγκαινίων της 75ης ΔΕΘ θα είναι:
1. περιφερειακή ανάπτυξη,
2. ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης,
3. ζητήματα βελτίωσης υποδομών στο Βορειοελλαδικό Τόξο, μα πάνω απ΄ όλα τα θέματα ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα επιμείνουμε να
ενταθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης για την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής πολιτικής, και γι΄ αυτό θα ζητήσουμε από τον Πρωθυπουργό:
1. την άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας (ΓΓΒ) από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα
σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής, και,
2. την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών
κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία με πολιτικές που
ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. η Γαλλία, («Πόλοι Βιομηχανικής
Ανταγωνιστικότητας») και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της
χώρας.
Τέλος, θα ζητήσουμε από τον κ. Πρωθυπουργό να επισπευσθεί ο κοινωνικός διάλογος που έχει
ξεκινήσει για τη διαμόρφωση μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα, ο οποίος ουσιαστικά
ξεκίνησε στο συνέδριο «Βιομηχανία 2020 ΣΒΒΕ - Eurobank [EFGr.AT]
EFG: Περιφερειακή
Ανάπτυξη - Καινοτομία - Εξωστρέφεια».
Ειδικά το θέμα της επιτάχυνσης του διαλόγου και της λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας, που
προτείναμε στο πλαίσιο του παραπάνω συνεδρίου είναι απολύτως απαραίτητα στοιχεία για την
έμπρακτη υποβοήθηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη χώρα. Ήδη με τη συμβολή του ΣΒΒΕ
λειτούργησε η πρώτη Ομάδα μελέτης του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ενώ
έχουν συσταθεί με δικές μας ενέργειες οι αντίστοιχες Ομάδες για τα τρόφιμα και τα ποτά και τα
δομικά υλικά. Αναμένουμε το επόμενο χρονικό διάστημα τις συνεδριάσεις τους για τη μελέτη των
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προτάσεων βιομηχανικής πολιτικής που προέκυψαν από το συνέδριο «Βιομηχανία 2020 ΣΒΒΕ Eurobank EFG: Περιφερειακή Ανάπτυξη - Καινοτομία - Εξωστρέφεια».
Συνέντευξη στη Β. ΒΕΓΙΡΗ
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