
Κερδισµένες οι εταιρείες µε διεθνή προσανατολισµό (13/7 6:30 
µµ) 

Όντας ήδη µερικούς µήνες στο τιµόνι του Συνδέσµου Βιοµηχάνων 
Βορείου Ελλάδος, ο Πρόεδρος του κ. Νικόλας Πέντζος, στη 
συνέντευξη που παραχώρησε στο kerdos.gr παρουσιάζει ενδεικτικά 
πέντε σηµαντικές προκλήσεις - τοµές για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και κατά συνέπεια των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. 
 
Ο κ. Πέντζος, µιλώντας στη Γιώτα Ηλιού, εκτιµά ότι: "επειδή το 
µέγεθος της ελληνικής οικονοµίας είναι µικρό και ως οικονοµία 
είµαστε πολύ λίγο εκτεθειµένοι στο παγκόσµιο ανταγωνισµό, θα 
ανακάµψουµε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα". 
 
Πιστεύει ότι η κρίση είναι η ευκαιρία της κοινωνίας να δει τα 
πράγµατα ψύχραιµα και ξεκάθαρα και να αντιληφθεί τις πραγµατικές 
διαστάσεις και το ρόλο της επιχειρηµατικότητας στην ανάπτυξη και 
θεωρεί ότι ο κύκλος της κρίσης θα κλείσει κάποια στιγµή και οι 
εταιρείες που στοχεύουν στη διεθνοποίηση θα είναι πάντα µπροστά.
 
∆εν θα µπορούσε να µην µιλήσει για το "γίγνεσθαι" στη Βόρεια 
Ελλάδα και τη Βορειοελλαδική βιοµηχανία που όπως 
χαρακτηριστικά λέει, δυστυχώς σήµερα πληρώνει µε τον χειρότερο 
τρόπο τη διαχρονική απουσία άσκησης βιοµηχανικής πολιτικής στη 
χώρα µας. 
 
ΕΡ: Είναι πολύ δύσκολο πράγµα να είναι κάποιος, σήµερα, 
βιοµήχανος;  
 
ΑΠ: Είναι δύσκολο και για να το κάνει κάποιος, πρέπει πρώτα απ΄ 
όλα να έχει µεράκι. Η παγκόσµια κρίση έχει αναδείξει τα διαχρονικά 
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας, που στην περιφέρεια είναι 
ακόµη πιο κρίσιµα λόγω των ανισοτήτων που υπάρχουν στην 
Ελλάδα. Αυτήν τη στιγµή "τη νύφη έχουν πληρώσει" οι εξωστρεφείς 
επιχειρήσεις, αλλά δεν υπάρχει άλλη απάντηση για το µέλλον εκτός 
από την εξωστρέφεια. Ο κύκλος της κρίσης θα κλείσει κάποια στιγµή 
και οι εταιρείες που στοχεύουν στη διεθνοποίηση θα είναι πάντα 
µπροστά. 
 
ΕΡ: Το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία είναι εσωστρεφής, εκτιµάτε 
ότι είναι στοιχείο βραδείας ανάκαµψης, σε αντίθεση µε την οικονοµία 
της Ιρλανδίας για παράδειγµα που είναι κατά 80% εξωστρεφής και 
εκεί η ανάκαµψη θα έρθει γρηγορότερα; 
 
ΑΠ: Νοµίζω ότι το ζήτηµά µας, εκτός από την εσωστρέφεια της 
Ελληνικής οικονοµίας, είναι το µέγεθός της. Επειδή ως µέγεθος είναι 
µικρό και ως οικονοµία είµαστε πολύ λίγο εκτεθειµένοι στο 
παγκόσµιο ανταγωνισµό, πιστεύω ότι θα ανακάµψουµε σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα. 
Αν στα παραπάνω προσθέσω και το ευµετάβλητο της ψυχολογίας 
µας, πιστεύω ότι µετά τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης διεθνώς θα 
κυριαρχήσει η αισιοδοξία στην εγχώρια αγορά γεγονός το οποίο θα 
βοηθήσει τη χώρα µας να εξέλθει γρηγορότερα από την οικονοµική 
κρίση. 
 
ΕΡ: Έχετε δηλώσει: "την επιχειρηµατικότητα δαιµονοποιούν όσοι 
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εθελοτυφλούν µπροστά στην αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα που 
λέει ότι χωρίς ιδιωτική πρωτοβουλία δεν υπάρχει µέλλον για τη χώρα 
µας". Ποιες είναι οι κινήσεις - τοµές που εκτιµάτε ότι πρέπει να γίνουν 
για την στήριξη των ιδιωτών; 
 
ΑΠ: Πουθενά στον κόσµο δεν υπάρχει αυτοτελής ανάπτυξη είτε του 
πρωτογενούς, είτε, περισσότερο, του τριτογενούς τοµέα, χωρίς την 
παράλληλη ύπαρξη, της µεταποίησης. Όµως, η οικονοµική κρίση 
έχει ήδη αλλάξει τον κόσµο και έχει αναδιατάξει το επιχειρηµατικό 
τοπίο παγκοσµίως. Νοµίζω ότι το ίδιο θα συµβεί και στην περιοχή 
µας, µε τις υγιείς επιχειρήσεις να επιβιώνουν και τις προβληµατικές, 
που ήταν προβληµατικές και στην περίοδο πριν την κρίση, να 
παύουν να λειτουργούν. 
Γι΄ αυτό η µεταποίηση θα πρέπει να επανέλθει στο επίκεντρο της 
κυβερνητικής πολιτικής και να αποτελέσει µε τον τρόπο αυτό 
σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της χώρας και ειδικά της 
Ελληνικής περιφέρειας. 
 
Πιστεύω ότι η κρίση είναι η ευκαιρία της κοινωνίας να δει τα 
πράγµατα ψύχραιµα και ξεκάθαρα και να αντιληφθεί τις πραγµατικές 
διαστάσεις και το ρόλο της επιχειρηµατικότητας στην ανάπτυξη. 
 
Πέρα όµως από το θέµα της νοοτροπίας µπορώ να σας αναφέρω 
ενδεικτικά πέντε σηµαντικές προκλήσεις - τοµές για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και κατά συνέπεια των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αυτές είναι: 
 
1. η µεταρρύθµιση του δηµοσιονοµικού συστήµατος της χώρας, το 
οποίο θα επιδιώκει τον περιορισµό των δαπανών, τη µείωση της 
γραφειοκρατίας και την καταπολέµηση της διαφθοράς, 
2. η παροχή ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των επενδύσεων τους στην 
Ελλάδα,  
3. η ολοκλήρωση των πάσης φύσεως υποδοµών (υλικών και άϋλων) 
που διευκολύνουν την επιχειρηµατικότητα στη χώρα,  
4. η συµφωνία των κοινοβουλευτικών κοµµάτων και των κοινωνικών 
εταίρων για τη θέσπιση ειδικού προγράµµατος εξόδου της χώρας και 
των επιχειρήσεων από την οικονοµική κρίση, και,  
5. ο µετασχηµατισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος για την 
παραγωγή αποφοίτων που θα µπορούν άµεσα να ενταχθούν στο 
παραγωγικό σύστηµα.  
 
ΕΡ: Ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής βιοµηχανίας στο βορρά και 
ποιες οι προτάσεις σας ; (γενικότερα ως προς το οικονοµικό επιτελείο 
και ειδικότερα προς τις επιχειρήσεις) 
 
ΑΠ: Η Βορειοελλαδική βιοµηχανία δυστυχώς σήµερα πληρώνει µε 
τον χειρότερο τρόπο τη διαχρονική απουσία άσκησης βιοµηχανικής 
πολιτικής στη χώρα µας. Επίσης, οι περιφερειακές ανισότητες, οι 
οποίες διαχρονικά διευρύνονται αντί να µειώνονται, ανέδειξαν τα 
χρόνια προβλήµατα των βιοµηχανιών του Βορειοελλαδικού Τόξου 
και της περιφερειακής οικονοµίας.  
Είναι ζητήµατα τα οποία ο ΣΒΒΕ είχε εγκαίρως επισηµάνει και 
αναδείξει, από πολλά χρόνια, θεωρώντας τα κρίσιµα προβλήµατα 
για την πορεία και το µέλλον της παραγωγικής βάσης στη Βόρεια 
Ελλάδα.  
 
Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα του ΣΒΒΕ ανέδειξε ως µείζον πρόβληµα 
για τις επιχειρήσεις του Βορειοελλαδικού Τόξου την τρέχουσα 
χρονική περίοδο το ζήτηµα της ρευστότητας. Οι επιχειρήσεις του 
Βορειοελλαδικού τόξου αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα 
ρευστότητας ως αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης 
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ενώ τα ζητήµατα της αύξησης των ανείσπρακτων επιταγών και τη 
αύξησης του κόστους δανεισµού δυσχεραίνουν περαιτέρω την 
κατάσταση. Συµπληρωµατικά θέλω να σηµειώσω ότι η µείωση του 
κύκλου εργασιών σε πολλούς κλάδους της µεταποίησης φθάνει έως 
και το 80%, ενώ οι δείκτες ανεργίας στους περισσότερους νοµούς 
του Βορειοελλαδικού Τόξου έχουν αυξηθεί σηµαντικά. 
 
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται να ενισχυθεί άµεσα η ρευστότητα των 
επιχειρήσεων και να διοχετευθεί από τις τράπεζες ρευστότητα προς 
την πραγµατική οικονοµία. 
 
Ζητούµενο για τις επιχειρήσεις µας, ειδικά κατά την τρέχουσα 
χρονική περίοδο της χρηµατοοικονοµικής κρίσης, είναι η 
προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα του παγκόσµιου 
ανταγωνισµού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παράξουν και να 
πουλήσουν προϊόντα διεθνώς ανταγωνιστικά.  
 
Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας θα πρέπει τα 
επόµενα χρόνια: 
1. να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω τις µεθόδους παραγωγής τους, µε 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, 
2. να διεθνοποιηθούν, απευθυνόµενες σε νέες αγορές, γεγονός που 
θα τους επιβάλλει την αύξηση της παραγωγικής τους 
δυναµικότητας, 
3. να καταρτίσουν το προσωπικό τους στη χρήση νέων 
τεχνολογιών, ούτως ώστε να γίνει αποδοτικότερο και 
αποτελεσµατικότερο, και,  
4. να προωθήσουν την υιοθέτηση καινοτοµιών τόσο στην παραγωγή 
νέων προϊόντων, όσο και στην οργάνωση και τη διοίκηση της 
επιχείρησης.  
 
Βεβαίως κυρίαρχο ζήτηµα είναι να επανέλθει η µεταποίηση στο 
επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, αφού τα τελευταία δέκα 
χρόνια κάθε άλλο παρά έχει αποδειχθεί η µε έργα υποστήριξη της 
πολιτείας προς τις µεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας µας.  
 
Προτείνουµε να ασκηθεί έµµεση κλαδική πολιτική ενίσχυσης των 
δυναµικών, και εφόσον αποδεικνύεται βιωσιµότητα, των ευπαθών 
κλάδων της µεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), µε ταυτόχρονη 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχών και 
περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία µε πολιτικές που 
ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  
 
Αν η άσκηση βιοµηχανικής πολιτικής γίνει πραγµατικότητα, τότε 
αυτή θα πρέπει να συµπληρωθεί και µε τη λήψη κυβερνητικών 
αποφάσεων για µια σειρά από θέµατα που θα βοηθήσουν στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιοµηχανίας. Οι 
προτάσεις µας για το θέµα είναι συγκεκριµένες:  
1. Να δηµιουργηθεί ειδικό πρόγραµµα στήριξης των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων της χώρας κατά το πρότυπο του αντίστοιχου 
προγράµµατος που εξαγγέλθηκε για τον τουρισµό και την οικοδοµή. 
2. Να θεσµοθετηθεί πρόγραµµα τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύει 
αποκλειστικά τη µεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις 
ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. 
3. Να υπάρξει νέα απόφαση για την παροχή εγγυήσεων του 
Ελληνικού δηµοσίου σε δάνεια επιχειρήσεων: α) µε έδρα τις 
παραµεθόριες περιοχές, και, β) για όσες ανήκουν σε ευαίσθητους 
κλάδους της µεταποίησης ή είναι στρατηγικής σηµασίας για τη 
χώρα.  
4. Να συµπληρωθούν τα είδη εξαγγελθέντα µέτρα από την 
κυβέρνηση για τη στήριξη της οικοδοµικής δραστηριότητας µε µέτρα 
όπως η µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, η αναστολή του 
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Επιστροφή

πόθεν έσχες και η µείωση του ΦΠΑ πώλησης ακινήτων. 
5. Να υπάρξει επιδότηση της απασχόλησης στις µεταποιητικές 
επιχειρήσεις. 
6. Να αυξηθούν από 0,5% σε 2% οι προβλέψεις των επισφαλειών 
στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων. 
7. Να µειωθεί το 1€ ανά τετραγωνικό µέτρο που αφορά το ΕΤΑΚ στα 
βιοµηχανοστάσια και στις αποθήκες. 
8. Να καταργηθεί η εισφορά 0,6 (ΑΝΕ128) στα δάνεια. 
9. Να επανέλθει η έκπτωση του 1% των δαπανών χωρίς 
δικαιολογητικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις. 
10. Να ενισχυθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις µε δράσεις που θα τις 
επιτρέψουν να πραγµατοποιήσουν επιθετική εξαγωγική πολιτική για 
να στηρίζουν τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.  
 

To περιεχόµενο και οι υπηρεσίες του kerdos.gr αποτελούν ιδιοκτησία της ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. και διατίθενται στους 
επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση τους ή επανεκποµπή τους σε οποιοδήποτε άλλο µέσο καθώς 
και για εµπορικούς σκοπούς, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη 
 
ΚΕΡ∆ΟΣ ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Α.Ε. 
Βασιλέως Γεωργίου 44 & Κάλβου, 152 33, Χαλάνδρι Αθήνα 
Τηλ: 2106747881 (10 γραµµές), 2106747891 (2 γραµµές), 2106747879 
FAX: 2106747893 
e-mail: mail@kerdos.gr  
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