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Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Μ. Μπόλαρη
Η συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υφυπουργό Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μάρκο Μπόλαρη, πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 12 Ιουλίου 2010, στα γραφεία του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν.Πέντζος έθεσε ως
κύριο θέμα την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής
πολιτικής. Προς τούτο επεσήμανε ότι θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ο κοινωνικός
διάλογος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2010 με τη λήξη των εργασιών του
συνεδρίου «ΣΒΒΕ – Eurobank Βιομηχανία 2020 Περιφερειακή Ανάπτυξη, Καινοτομία
και Εξωστρέφεια», από το βήμα του οποίου η Υπουργός Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη δήλωσε την πλήρη
συμπαράστασή της προς τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας.
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υποστήριξε προς τον κ. Υφυπουργό ότι θα πρέπει να
υπάρξουν άμεσα αποφάσεις με τις οποίες θα ενισχύεται έμπρακτα η περιφερειακή
ανάπτυξη και μέσω αυτών θα επιτευχθεί, επιτέλους, η άμβλυνση των περιφερειακών
ανισοτήτων η περιφερειακή σύγκλιση και η επιχειρηματικότητα στην ελληνική
περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι η Επιχειρησιακή Μονάδα
Ανάπτυξης (ΕΜΑ) η οποία θα έχει έδρα τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης
αποτελεί σημαντική απόφαση αποκέντρωσης και για το λόγο αυτό ο επιχειρηματικός
κόσμος της Βόρειας Ελλάδας αναμένει τη στελέχωσή της και τον κανονισμό
λειτουργίας της άμεσα.
Προς τον κ. Υφυπουργό επίσης επισημάνθηκε και αναλύθηκε διεξοδικά το μείζον
πρόβλημα των επιχειρήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης το
οποίο αφορά στη ρευστότητά τους. Το πρόβλημα ρευστότητας επιτείνει τα πολλά
προβλήματα των επιχειρήσεων με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο και δημιουργεί κλίμα
ανασφάλειας τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους εργαζόμενους.
Συνεχίζοντας την παρέμβασή του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ επεσήμανε τις απαράδεκτες
χρονικές καθυστερήσεις σε σημαντικά έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα για τη
Θεσσαλονίκη και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά είναι: η δημοπράτηση του 6ου
προβλήτα του Λιμένα της Θεσσαλονίκης, η χωροθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας και η
μετεγκατάσταση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του κ. Υφυπουργού με τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΒΒΕ συζητήθηκαν εκτενώς θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητα και Ναυτιλίας όπως: ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η
εξυγίανση του συστήματος πληρωμών, οι σχέσεις λιανεμπορίου και βιομηχανίας,
ζητήματα γενικότερης λειτουργίας και ελέγχου της αγοράς κτλ..

