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Άρθρο του προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος κ. Αθανασίου Σαββάκη
«Η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί την καρδιά της ελληνικής περιφέρειας
και πραγματικό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη τη χώρα.
Διαθέτει ισχυρό παραγωγικό ιστό ο οποίος αποτελείται από δυναμικές
εξωστρεφείς επιχειρήσεις, που έχουν ανοίξει νέες αγορές σε γειτονικές
κατ΄ αρχήν χώρες – στόχους και καθημερινά προσπαθούν να
Κλείσιμο διαφήμισης προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλοντος
από το
δραστηριοποίησής τους.
Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η γεωπολιτική
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θέση της περιοχής και η διαχρονική επιχειρηματική της παράδοση,
αποτελούν τα δυο κυριότερα πλεονεκτήματα της Βόρειας Ελλάδας, τα
Οι διαφημίσεις μου
οποία, σε κάθε περίπτωση, μπορούν να αποτελέσουν και τους
κυριότερους παράγοντες προσέλκυσης επενδύσεων.
Επίσης, σημαντικά θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη επενδύσεων
αποτελούν η υψηλή συγκέντρωση σε υποδομές έρευνας και ανάπτυξης, οι μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις
σε υποδομές της Θεσσαλονίκης που την καθιστούν αστικό κέντρο με μητροπολιτική λειτουργία και οι πολύ
καλές σχέσεις διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ της Βόρειας Ελλάδας και των
γειτονικών βαλκανικών – αναδυόμενων αγορών.
Άλλα θετικά στοιχεία για την προσέλκυση επενδύσεων είναι:
1.η ύπαρξη και διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης,
2. η δομή του τοπικού παραγωγικού συστήματος, το οποίο ευνοεί την εισαγωγή καινοτομιών,
3.το ικανοποιητικό μέγεθος και οι προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής αγοράς, και,
4. η γενικότερη κουλτούρα ανάπτυξης, η οποία, σε κάθε περίπτωση ευνοεί τη χωροθέτηση επενδύσεων
στην περιοχή.
Αν στα παραπάνω προσθέσουμε:
• το ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών (οδικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνιακών) το οποίο συνεχώς
βελτιώνεται και αναβαθμίζεται,
• την ιδιωτικοποίηση του λιμένα της Θεσσαλονίκης, που αναμένεται να ευνοήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό
την εξωστρέφεια της περιοχής,
• τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου, και,
• τη μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε «φιλικό προορισμό για την Καινοτομία»
Τότε είναι βέβαιο ότι δημιουργείται στην περιοχή ευνοϊκό περιβάλλον που είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως
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παράγοντας προσέλκυσης επενδύσεων (εγχώριων και ξένων).Σε κάθε περίπτωση, ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) διαχρονικά υποστηρίζει ότι το μέσον για την ανάπτυξη της χώρας
είναι η άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό έχει διακηρύξει ότι το βάρος της αναπτυξιακής πολιτικής θα πρέπει να μετατοπιστεί στην
περιφέρεια και κατά την διάρκεια της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (ΣΕΣ 20142020).
Η εμπειρία του ΣΒΒΕ από τη διαχρονική διεκδίκηση ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης για τις
τέσσερις περιφέρειες του ΒορειοΕλλαδικού Τόξου (ΒΕΤ), δείχνει ότι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια
αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική είναι:
Η ανάδειξη νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των περιφερειών,
Η περαιτέρω αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των περιφερειών που θεωρούνται «παραδοσιακά»,
Η εφαρμογή πολιτικών που θα είναι ρεαλιστικές, συγκεκριμένες, με ξεκάθαρους στόχους και μετρήσιμες
ως προς τις επιπτώσεις τους,
Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση της γνώσης, που θα οδηγεί στην παραγωγή καινοτομίας και διεθνώς
εμπορεύσιμων προϊόντων, και,
Η δημιουργία συγκεντρώσεων «αριστείας», οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι
ανταγωνιστικά.
Στο πλαίσιο αυτό οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων, την περιφερειακή
σύγκλιση και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ήπειρο, Μακεδονία και τη Θράκη,
είναι:
1. η στήριξη της και καινοτομίας και της εφαρμοσμένης έρευνας στην περιφέρεια,
2. η υλοποίηση της Ζώνης Καινοτομίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για την προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων καινοτομίας,
3. η έμπρακτη κρατική υποστήριξη για την ανάπτυξη δράσεων εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της
Βόρειας Ελλάδας.
4. η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – μεσαίων στελεχών για τη βιομηχανία
5. η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης
6. η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού με προσόντα χρήσης της τεχνολογίας των υπολογιστών και των
τεχνολογιών πληροφορικής,
7. η εντατικοποίηση των κυβερνητικών προσπαθειών για την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων
που θα χωροθετούνται στη Βόρεια Ελλάδα, και,
8. η παροχή επιπλέον κινήτρων προς τις επιχειρήσεις που θα ενισχύουν την εξωστρέφειά τους και θα
βελτιώνουν την εξαγωγική τους επίδοση».
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