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Συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη 

 

 

Την Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2012, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ συναντήθηκε µε τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Κ. 

Χατζηδάκη, στο πλαίσιο των επαφών του κ. Υπουργού µε τους παραγωγικούς 
φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης ενόψει της ∆ΕΘ. 

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Πέντζος, επισήµανε στον κ. Υπουργό ότι την τελευταία 

δεκαετία η µεταποίηση στη χώρα µας βρίσκεται πολύ χαµηλά στις προτεραιότητες 

των εκάστοτε ασκούµενων κυβερνητικών πολιτικών.  

Αυτό, κατά τον κ. Πέντζο, αποδεικνύεται τόσο από την απουσία πολιτικών 

προτάσεων όσο και από την αποσπασµατική λήψη µέτρων για την έµπρακτη 

υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων.  

Η µέχρι σήµερα αντιµετώπιση της βιοµηχανίας από το Ελληνικό κράτος κάνει τον 

ΣΒΒΕ να συµπεραίνει ότι ουσιαστικά κανείς δεν θέτει σε προτεραιότητα τα ζητήµατα 

της βιοµηχανίας ή, τις περισσότερες φορές, η δηµόσια διοίκηση δεν ασχολείται καν 

µε τα προβλήµατά της.  
Γι’ αυτό ο ΣΒΒΕ πρότεινε στον κ. Υπουργό από τώρα και στο εξής τα ζητήµατα της 

βιοµηχανίας να τοποθετηθούν ψηλά στην ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής και, 
κυρίως, να ειδωθούν στις πραγµατικές τους διαστάσεις, ούτως ώστε να ανατραπεί το 

παγιωµένο ιδεολόγηµα στην Ελληνική κοινωνία που λέει ότι «δεν έχουµε 
βιοµηχανία», «η βιοµηχανία τελείωσε», «δεν παράγουµε τίποτα». 

Με βάση τα παραπάνω, και συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι δίχως παραγωγική 

βάση η χώρα είναι αδύνατον να εξέλθει από την οικονοµική κρίση, ο ΣΒΒΕ ζήτησε 
από τον κ. Χατζηδάκη την επαναφορά της µεταποίησης στο επίκεντρο της 

κυβερνητικής αναπτυξιακής πολιτικής και τη θέσπιση συγκεκριµένων πολιτικών που 

θα στηρίξουν έµπρακτα την παραγωγική βάση της χώρας. Πολιτικές για την ενίσχυση 

της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, πολιτικές για την 

επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, για τη µείωση του λειτουργικού κόστους 
των επιχειρήσεων µε µείωση του κόστους ενέργειας και την κατάργηση µη 

ανταποδοτικών τελών και επιβαρύνσεων που αυξάνουν το κόστος παραγωγής, για 

την εύρυθµη λειτουργία των αγορών και κυρίως για την απλοποίηση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
 

 

 

 
 


