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Ένας θεσμός αυξημένου κύρους και ισχυρής παρέμβασης, με χαρακτηριστικά μάλιστα υπερ-τοπικής και
υπερ-εθνικής εμβέλειας και απήχηση σ’ όλα τα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη τείνει να καταστεί
το Thessaloniki Summit, που θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχή χρονιά στη Θεσσαλονίκη την προσεχή
Πέμπτη και Παρασκευή.

Ι. Σταύρου (ΣΒΕ): Πως το Thessaloniki Summit γίνεται θεσμός κύρους γ... https://www.liberal.gr/economy/i-staurou-sbe-pos-to-thessaloniki%C2%...

1 από 4 3/11/2020, 5:10 μ.μ.



Αυτά επισημαίνει μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο Liberal ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Ελλάδος κ. Ιωάννης Σταύρου, σημειώνοντας ότι εξ αρχής στόχος ήταν «να καλύψουμε το κενό που υπήρχε
στη Θεσσαλονίκη από μια διοργάνωση υψηλού κύρους που θα προάγει τη διαβαλκανική συνεργασία και την
υλοποίηση επιχειρηματικών συνεργασιών».

Μιλώντας για τα θέματα που θα καταπιαστεί η φετινή διοργάνωση όπου αναμένονται περίπου 1.200
διαδικτυακοί σύνεδροι, ο κ. Σταύρου σημειώνει τις νέες οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις της
Ευρωζώνης, το στοίχημα του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, τις ξένες άμεσες
επενδύσεις στη Βόρειο Ελλάδα, το μέλλον της γεωργίας, το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, την
κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία κ.α.

Το 5ο Thessaloniki Summit τελεί υπό την Αιγίδα της της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας
Σακελλαροπούλου και διοργανώνεται, σε ετήσια βάση, από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) σε
συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Φέτος, αναμένεται να τιμήσουν με την παρουσία τους,
φυσική και ηλεκτρονική, ανώτατοι πολιτειακοί και πολιτικοί φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
υψηλόβαθμα Στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι Διεθνών Οργανισμών, ειδικοί ομιλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό, καθώς και από ευρωπαϊκά think tanks.

Συνέντευξη στον Απόστολο Σκουμπούρη

- Κύριε Σταύρου, ποιες είναι οι προσδοκίες σας για το φετινό Thessaloniki Summit που θα γίνει στη
Θεσσαλονίκη Πέμπτη 5 και Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, το οποίο θα λάβει χώρα σε μια ειδικών
συνθηκών περίοδο;

Μετά από τέσσερις εξαιρετικά επιτυχημένες διοργανώσεις κατά τα προηγούμενα έτη, η 5η Σύνοδος της
Θεσσαλονίκης (Thessaloniki Summit 2020) θα έχει στο επίκεντρο της συζήτησης το πώς επηρεάζει το
δεύτερο κύμα της πανδημίας την ανάπτυξη των οικονομιών της περιοχής των Βαλκανίων και της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο του διαλόγου που θ’ αναπτυχθεί το διήμερο Πέμπτη 5 και
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, θα συζητηθούν οι προσφορότερες λύσεις για την έμπρακτη υποστήριξη των
επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία και οι δυνατότητες σύναψης επιχειρηματικών
συνεργασιών καθώς και υλοποίησης επενδύσεων.

Βεβαίως, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα συζητηθεί και το οποίο αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από
τους συνέδρους είναι η απάντηση στο ερώτημα «τι μέλει γενέσθαι» για την ανάπτυξη της χώρας μας και
ευρύτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μετά το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών της 3ης
Νοεμβρίου 2020.

Σε κάθε περίπτωση, όπως και στις προηγούμενες τέσσερις διοργανώσεις έτσι κι εφέτος, η βασική αποστολή
του 5ου Thessaloniki Summit είναι η δημιουργία συνεργασιών και η ανάπτυξη συνεργιών ανάμεσα στις
επιχειρήσεις, την πολιτική και την κοινωνία.

- Το Thessaloniki Summit είναι ένας θεσμός που σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των
Δελφών, εξελίσσεται σε έναν θεσμό κύρους, που καθιερώνεται στη Βόρεια Ελλάδα ως κόμβος
διαλόγου, ζυμώσεων και εξελίξεων. Φέτος, ποια είναι τα κυρίαρχα θέματα που θα αναπτυχθούν;

Κατά τη διάρκεια του 5ου Thessaloniki Summit, φιλοδοξούμε ν’ αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος που θα
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων και αναπτυξιακών προοπτικών με
επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, η επιλογή της θεματολογίας του εφετινού Thessaloniki Summit έγινε με ιδιαίτερη
προσοχή και με γνώμονα την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδας και των
επιχειρήσεων της περιοχής, για την υλοποίηση επενδύσεων στην μετά COVID εποχή.
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Ενδεικτικά σας αναφέρω ένα μέρος των θεμάτων που θα τεθούν σε δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια του
διήμερου Thessaloniki Summit:

• Οι νέες οικονομικές και πολιτικές προκλήσεις στην Ευρωζώνη.

• Ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις

• Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στη Βόρειο Ελλάδα

• Η κρίση στην ανατολική μεσόγειο και πως αυτή επηρεάζει την επιχειρηματική ανάπτυξη στην ευρύτερη
περιοχή.

• Η επόμενη μέρα για τον τραπεζικό τομέα

• Ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

• Οι προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς

• Το μέλλον της γεωργίας

• Η κλιματική αλλαγή και η υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας

• Ενέργεια και επενδύσεις

- Μιλήστε μας λίγο για το πως εξελίσσεται το Thessaloniki Summit από το ξεκίνημα, πριν πέντε χρόνια
έως σήμερα. Από πλευράς συμμετοχών, ενδιαφέροντος και παρέμβασης στα πράγματα.

Το Thessaloniki Summit από την πρώτη κιόλας διοργάνωση κατέστη θεσμός κύρους, αφού ο εκάστοτε
Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Πρωθυπουργοί από τις γειτονικές Βαλκανικές χώρες και υψηλόβαθμοι
αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετείχαν και συμμετέχουν στη διοργάνωση. Επιπλέον, επίσης
από την πρώτη κιόλας διοργάνωση, η «Σύνοδος της Θεσσαλονίκης» τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της
Δημοκρατίας. Εφέτος μάλιστα, η Πρόεδρος Κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μας κάνει την ιδιαίτερη τιμή
και θα απευθύνει μήνυμα προς τους συνέδρους, γεγονός που αναβαθμίζει περαιτέρω τον θεσμό.

Όσον αφορά την εξέλιξη του Thessaloniki Summit, θα σας πω ότι εφέτος είναι χρονιά – ρεκόρ σε όλα τα
επίπεδα της διοργάνωσης, αφού στο διήμερο συμμετέχουν περί τους 95 ομιλητές, ενώ οι ενότητες συζήτησης
είναι περισσότερες από τριάντα.

Τέλος, και όσον αφορά τις συμμετοχές, πέρυσι συμμετείχαν περί τους 700 συνέδρους. Εφέτος, και λόγω της
διαδικτυακής διοργάνωσης, αναμένουμε περισσότερους από 1.200 συμμετέχοντες.

Όπως γίνεται αντιληπτό, το αυξημένο ενδιαφέρον προέρχεται αποκλειστικά και μόνον από το υψηλό επίπεδο
των ομιλητών και από την διαρκώς αυξανόμενη παρεμβατική ικανότητα της «Συνόδου» στα αναπτυξιακά
δρώμενα των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

- Ποια είναι η μακροπρόθεσμη φιλοδοξία και στόχευση αυτού του Συνεδρίου; Πιστεύετε ότι μπορεί –
όταν αλλάξουν και οι συνθήκες - να καταστεί ένα διεθνές Forum, που θα προσδώσει επιπλέον κύρος και
στην πόλη συνδυαστικά με την ξεχωριστή γεωγραφική της θέση;

Όραμά μας από τη στιγμή που αποφασίσαμε να διοργανώσουμε το 1ο Thessaloniki Summit ήταν ένα και
μοναδικό: να «καλύψουμε» το «κενό» που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη από μια διοργάνωση υψηλού κύρους
που θα προάγει τη διαβαλκανική συνεργασία, θα αποτελεί αξιόπιστο βήμα διαλόγου για την υλοποίηση
επιχειρηματικών συνεργασιών και εν τέλει θα καταφέρνει να παράγει τις κατάλληλες πολιτικές για τη
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μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας και της χώρας μας.

Φιλοδοξία μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν αξιόπιστο θεσμό υπερ- τοπικής και υπερ- εθνικής εμβέλειας,
αναγνωρίσιμο όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά και στις χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Πιστεύω ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί, αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε χρόνο από το βήμα του
Thessaloniki Summit τουλάχιστον τρεις Πρωθυπουργοί συζητούν για την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής
και θέτουν τις βάσεις για σημαντικές συνεργασίες μεταξύ των χωρών μας, σε επιχειρηματικό και σε
κοινωνικό επίπεδο.

- Κύριε Σταύρου, η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια τείνει να καταστεί ένα διεθνές hub έρευνας και
τεχνολογίας καθώς ήδη κορυφαίοι πολυεθνικοί όμιλοι τεχνολογίας, μελετών και φαρμάκων
δημιουργούν κέντρα έρευνας και καινοτομίας. Πως μπορεί η πόλη να το εκμεταλλευτεί πιο
αποτελεσματικά όλο αυτό;

Πράγματι, στη Θεσσαλονίκη την τρέχουσα χρονική περίοδο δίνεται η ευκαιρία να καταστεί διεθνές hub
έρευνας και τεχνολογίας. Πιστεύω απόλυτα ότι η πόλη έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αποτελεσματικά
τη τρέχουσα συγκυρία. Προς την κατεύθυνση αυτή ένα σημαντικό έργο που έχει ήδη ξεκινήσει και θα
μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά προς αυτόν το στόχο είναι η δημιουργία του THESSINTEC ενός
τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς 760 στρεμμάτων οπού μελλοντικά θα εργάζονται περισσότερα από 7.000
άτομα.

- Ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα – κατά τη γνώμη σας – αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη ώστε να
μπορέσει να «παίξει» το ρόλο ενός διεθνούς κόμβου σε πολλά επίπεδα (logistics, μεταφορές, τουρισμό)
λόγω και της ξεχωριστής γεωγραφικής της θέσης;

Πιστεύω ότι ο «κινητήρας» της ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή, είναι η ενίσχυση
της μεταποιητικής βάσης και της βιομηχανίας.

Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια, η αποβιομηχάνιση της Βόρειας Ελλάδας είχε αρνητική επίδραση στη
συνολική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή της περιοχής. Η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και η
στόχευση στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, μπορεί πραγματικά να επαναφέρει τη
Θεσσαλονίκη σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και να την τοποθετήσει εκ νέου στη διεθνή αγορά επενδύσεων.
Τότε, είναι δυνατόν να μετεξελιχθεί σε πραγματικό κόμβο logistics, να προσελκύσει σημαντικό ύψος διεθνών
κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις και να δημιουργήσει τις απαραίτητες δικτυώσεις με τον τουριστικό
τομέα, εκμεταλλευόμενη παράλληλα και τη σημαντική γεωγραφική της θέση.
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