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Συνάντηση µε τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, κ. Θ. Καράογλου
Την Πέµπτη 5 Ιουλίου 2012, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση της ∆ιοίκησης του ΣΒΒΕ
µε τον νέο Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, κ. Θ. Καράογλου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ περιέγραψε την πολύ
άσχηµη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει όλες οι µεταποιητικές επιχειρήσεις
της Βόρειας Ελλάδας, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Για το λόγο αυτό
δηµοσιοποίησε τα πρώτα στοιχεία από την ετήσια έρευνα του ΣΒΒΕ που αφορά την
επεξεργασία στοιχείων ισολογισµών από τις τριακόσιες (300) µεγαλύτερες
µεταποιητικές επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι κατά
την περασµένη χρονιά το σύνολο των επιχειρήσεων και των κλάδων εργάστηκαν µε
ζηµίες γεγονός το οποίο θα έχει, εφόσον δεν παρθούν άµεσα µέτρα για την
πραγµατική οικονοµία, µέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας και βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις µε κυριότερη
αυτή της παύσης λειτουργίας τους και της αύξησης των λουκέτων.
Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πέντζος δήλωσε ότι το νέο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα
πρέπει να έχει ουσιαστικές αρµοδιότητες για να µπορεί πραγµατικά να εισφέρει στην
τοπική ανάπτυξη και την επιβίωση των επιχειρήσεων την εποχή της οικονοµικής
κρίσης.
Άρα, κατά τον ΣΒΒΕ, κρίσιµο σηµείο από τώρα και στο εξής αποτελεί η ανάθεση
ουσιαστικών αρµοδιοτήτων στο Υπουργείο. Ο ΣΒΒΕ πρότεινε καταρχήν να
λειτουργήσει εκ νέου η πρόσφατα καταργηθείσα Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης
(ΕΜΑ), η οποία λειτούργησε τα προηγούµενα χρόνια ως µια πραγµατική
πρωτοβουλία αποκέντρωσης και διευκόλυνσης των επιχειρηµατιών της Βορείου
Ελλάδος. Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ υποστήριξε ότι η επαναλειτουργία της ΕΜΑ θα
αποδείξει έµπρακτα τη σκοπιµότητα επανίδρυσης του Υπουργείου.
Παράλληλα, ο ΣΒΒΕ πρότεινε το Υπουργείο να λειτουργήσει από δω και στο εξής ως
συντονιστής των παραγωγικών Υπουργείων στη Βόρεια Ελλάδα και να έχει
πραγµατικές αρµοδιότητες επίλυσης συγκεκριµένων προβληµάτων.
Τέλος, και όσον αφορά την περαιτέρω συµβολή του στην περιφερειακή ανάπτυξη, η
θέση του ΣΒΒΕ είναι ότι θα πρέπει να οριστούν τουλάχιστον τρία (3) Mega Projects
για τη Βόρεια Ελλάδα τα οποία θα έχουν εκ των προτέρων ουσιαστική επίδραση
στην ανάπτυξη των περιφερειών και στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηµατικότητας.

