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ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ FT

Από αριστερά: ο συγγραφέας Δρ Ευάγγελος Χεκίμογλου, η Πρόεδρος της Εθνικής
Τράπεζας κ. Λούκα Κατσέλη, ο δημοσιογράφος κ. Κώστας Τσουπαρόπουλος, ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.
Γιάννης Μπουτάρης.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) γιορτάζοντας
φέτος τα 100 του χρόνια από την ίδρυση του, προχώρησε στην
έκδοση ενός επετειακού λευκώματος, όπου αποτυπώνεται η πορεία
των 100 χρόνων, όχι μόνου του Συνδέσμου, αλλά και της βιομηχανίας
και της μεταποίησης σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.
Στο λεύκωμα, που παρουσιάστηκε σήμερα στην αίθουσα του
Χρηματιστηρίου Αξιών, με προσκεκλημένους σημαντικά πρόσωπα από την
πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας, από τη μεταπολίτευση έως σήμερα,
ο συγγραφέας Ευάγγελος Χεκίμογλου, Διδάκτωρ οικονομικών επιστημών και
ιστορικός, αφηγείται την ιστορία της βιομηχανίας της Β. Ελλάδος και τη
συνδέει με την νεοελληνική ιστορία (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μικρασιατική
Εκστρατεία, Παγκόσμιοι Πόλεμοι κ.ο.κ.) και αναδεικνύει και εμβαθύνει στις
αλληλεπιδράσεις τους.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης έκανε
μια σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία του Συνδέσμου τονίζοντας ότι ο
Σύνδεσμος «υποστήριξε, και εξακολουθεί να υποστηρίζει, το «σωστό» για
το σύνολο, παραμερίζοντας τη συντεχνιακή λογική, λαμβάνοντας υπόψη τις
μελλοντικές εξελίξεις και γενόμενος έτσι με την πάροδο των ετών ενεργός
κοινωνικός εταίρος, που πάντοτε απεδείκνυε την προσαρμογή του στις
εθνικές και διεθνείς εξελίξεις.»
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Αναφερόμενος στη σημερινή συγκυρία διαπίστωσε ότι η κρίση έχει φέρει τις
επιχειρήσεις στο όριο τη επιβίωσης και τόνισε για τη διάσωση και ανάπτυξη
της τοπικής βιομηχανίας έχει απαιτούνται:
1. Η προσήλωση στη συνέχισή της συμμετοχής της χώρας μας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη του ευρώ και
2. Η άμεση υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία του
κράτους και της εγχώριας αγοράς
Ο κ. Γιάννης Μπουτάρης, μιλώντας με τη διπλή ιδιότητα του Δημάρχου
Θεσσαλονίκης και του μέλους και παλιού αντιπροέδρου του ΣΒΒΕ
αναφέρθηκε στην ιστορία του Συνδέσμου, και ειδικότερα στον «αγώνα
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ΕΡΓΑΣΙΑ

δεκαετιών κατά της κρατικής γραφειοκρατίας» και την «εκρηκτική
βιομηχανική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας τη δεκαετία του ΄60». Στη
συνέχεια μίλησε για το μέλλον, για το οποίο, όπως είπε, τον διακατέχει
αγωνία μαζί με αισιοδοξία με δεδομένα τα «αποθέματα δυναμισμού που
διαθέτει η επιχειρηματική μας οικογένεια». Κατέληξε επαναλαμβάνοντας τη
δέσμευση του ως Δημάρχου «να πρωτοστατήσει η πόλη της Θεσσαλονίκη
ως μοχλός ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
Η Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λούκα Κατσέλη, σημείωσε, κατά τη
σύντομη τοποθέτηση της για την έκδοση, ότι η Εθνική Τράπεζα θα στηρίξει
τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας και προανήγγειλε κλειστές
συναντήσεις της Τράπεζας με επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας μετά το
Πάσχα, προκειμένου να έχει άμεση ενημέρωση για τα προβλήματα και τις
προτεραιότητες των επιχειρήσεων. Ως εργαλεία για την αναγκαία
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την χώρα η κ. Κατσέλη
στάθηκε στα ΣΔΙΤ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τράπεζα προτίθεται να εισαγάγει
νέα καινοτόμα εργαλεία, όπως η ανακυκλούμενη ρευστότητα σε συνεργασία
με υπερεθνικούς φορείς (ΕΤΕπ). Επισήμανε δε, ότι η νέα διοίκηση της
Εθνικής Τράπεζας έχει ως προτεραιότητες την παροχή ρευστότητας στην
οικονομία και την υποστήριξη των παραγωγικών αναδιαρθρώσεων με
επίκεντρο της εξαγωγικές και καινοτόμες επιχειρήσεις.
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Για την οικονομία ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το πλοίο δεν θα βγει στην
ανοιχτή θάλασσα αν δεν συμπεριφερθούμε όλοι σαν πλήρωμα, αν όλοι δεν
συνδράμουμε με ειλικρίνεια στον εθνικό στόχο» ενώ τόνισε ότι «η ανάπτυξη
αποτελεί εθνικό στόχο και θα επιτευχθεί μέσω της διεύρυνσης και
αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης της χώρας».
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικά Χρηματιστήρια  Χρηματιστήριο
Αθηνών και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΕΧΑΕ κ. Σωκράτης
Λαζαρίδης στον χαιρετισμό του ανέφερε χαρακτηριστικά: «ως Όμιλος
Χρηματιστήριου Αθηνών έχουμε τα τελευταία χρόνια συνεργασθεί στενά με
τον ΣΒΒΕ σε μια σειρά από πρωτοβουλίες και έχουμε ζήσει από πρώτο χέρι
την αγωνία του για το μέλλον της οικονομίας και του τόπου. Και είναι χαρά
και τιμή για εμάς που η σημερινή παρουσίαση του επετειακού λευκώματος
πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στο φυσικό χώρο όπου οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τη ρευστότητα που είναι
τόσο απαραίτητη στη σημερινή συγκυρία. Η έκδοση αυτή αποτελεί μια
σημαντική συμβολή στη μελέτη και αποτύπωση του «χθες» του Συνδέσμου,
αλλά και της ιστορίας της επιχειρηματικότητας της Θεσσαλονίκης και της
Βόρειας Ελλάδας».
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Σημειώνεται ότι σε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία για τον τόπο και με
έντονο το πρόβλημα ρευστότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, ο ΣΒΒΕ είναι
πιο ενεργός από ποτέ με 420 επιχειρήσεις μέλη και με έντονη παρουσία
στους κλάδους τροφίμων και ποτών, δομικών υλικών και υψηλής
τεχνολογίας. Πραγματοποιεί μάλιστα, καίριες παρεμβάσεις με θεσμικά
ερωτήματα και προτάσεις για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος
στην Βόρεια Ελλάδα και πανελλαδικά.
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