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ΣΒΒΕ: Συνεδρίαση για θέµατα 
περιφερειακής βιοµηχανίας 
Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009 - 15:59 

Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009, συνεδρίαση του Συµβουλίου Αντιπροέδρων του ΣΒΒΕ στην 
Κοµοτηνή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου της πόλης, όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση.  

 
Κατά την εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος τόνισε την ιδιαίτερη σηµασία των συνεδριάσεων του 
Συµβουλίου στην ανάδειξη θεµάτων που απασχολούν την περιφερειακή βιοµηχανία και στην παροχή ποιοτικών στοιχείων 
για το οικονοµικό κλίµα και τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε µιας από τις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου.  
 
Στη διάρκεια της συνεδρίασης επισηµάνθηκε το γεγονός ότι ακόµα και στην τρέχουσα περίοδο χρηµατοπιστωτικής κρίσης 
η περιφερειακή βιοµηχανία αντιστέκεται και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να επιβιώσει, παρά τα εµπόδια που πρέπει να 
αντιπαρέλθει στην καθηµερινή της λειτουργία. 
 
Τα ιδιαίτερα σηµαντικά ζητήµατα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν: 
 
* τα µέτρα για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης: η απουσία βιοµηχανικής πολιτικής σε συνδυασµό µε την 
οικονοµική κρίση έχει δυσµενείς επιπτώσεις για την περιφερειακή βιοµηχανία. Για την έξοδο από την κρίση συµφωνήθηκε 
να ζητηθεί η άσκηση κλαδικής πολιτικής, η δηµιουργία ειδικού προγράµµατος στήριξης της παραγωγικής βάσης κατά το 
πρότυπο του τουρισµού και της οικοδοµής, η συνέπεια του κράτους στην πληρωµή των υποχρεώσεών του προς τις 
επιχειρήσεις (π.χ. οι επιχειρήσεις της Θράκης δεν έχουν λάβει την επιδότηση του κόστους εργασίας από το 2ο εξάµηνο 
του 2007) και η επιδότηση του κόστους απασχόλησης.  
 
* η αρνητική αντιµετώπιση της περιφερειακής βιοµηχανίας από το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο δεν υποβοηθά τις 
επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου στο κρίσιµο ζήτηµα της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους.  
 
* η ανεξέλεγκτη εισαγωγή Τουρκικών και Βουλγαρικών προϊόντων αµφίβολης τήρησης προδιαγραφών, τα οποία 
ανταγωνίζονται ευθέως τα παραγόµενα προϊόντα από τις επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου, αφού είναι φθηνότερα 
από τα παραγόµενα στη Βόρεια Ελλάδα.  Ας σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των Προέδρων των Συνδέσµων 
επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης το 70 έως 80% αυτών των προϊόντων έχουν σηµαντικές ελλείψεις στη
σήµανση.  
 
Οµόφωνα το Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση του Προέδρου του ΣΒΒΕ για την µε κάθε τρόπο επαναφορά της 
βιοµηχανίας στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής.  Είναι η 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση της και την έξοδό της από την κρίση µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες.   
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