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Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ για το οικονοµικό γίγνεσθαι
Συνέντευξη του προέδρου του ΣΒΒΕ κ. Ν.Πέντζου

 

Πολυνοµία, γραφειοκρατία και διαφθορά«διώχνουν» τις ξένες επενδύσεις από την 
Ελλάδα, υπογραµµίζει σε συνέντευξή του στη Voria.gr ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Νικόλαος Πέντζος, ενώ τονίζει την ανάγκη 

Εργαλεία

     

Σχετικά:

Στις 21 Οκτωβρίου η 
παρουσίαση για τη 
Βιοµηχανία στη 
Θεσσαλονίκη
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Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης 

Παρουσίαση για το 
Μέλλον της 
Βιοµηχανίας στη 
Θεσσαλονίκη

Καταγράφηκε η εξέλιξη 
των βασικών µεγεθών 
της µεταποίησης στο 
Νοµό Θεσσαλονίκης

Σελίδα 1 από 5VORIA.GR - Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ για το οικονοµικό γίγνεσθαι

19/10/2009http://www.voria.gr/details.php?id=786



συναίνεσης όλων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων, για τη θεσµοθέτηση κανόνων 
που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και θα περιορίζουν δραστικά τη φοροδιαφυγή. 
 
Στη συνέντευξή του µεταξύ άλλων καταθέτει τις προτάσεις του ΣΒΒΕ για την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, τη βιοµηχανική πολιτική, το 
φορολογικό σύστηµα, τα προβλήµατα των επιχειρήσεων, καθώς και για την 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 
 
Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ και η Παγκόσµια Τράπεζα παρουσίασαν 
στοιχεία µε πτώση της Ελλάδας κατά αρκετές θέσεις σε επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας και ελκυστικού επενδυτικού προορισµού. Ποιες είναι οι 
εκτιµήσεις σας; 
 
Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας δεν µου προκαλεί έκπληξη, καθώς 
αποτελεί ένα ζήτηµα το οποίο ο Σύνδεσµος παρακολουθεί µε συνέπεια την τελευταία 
δεκαετία, ως εθνικός ανταποκριτής της άλλης παγκόσµιας έκθεσης για την 
ανταγωνιστικότητα, την Παγκόσµια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα του IMD. 
Τα αποτελέσµατα και στις δύο περιπτώσεις, αποτυπώνουν µε ρεαλισµό την 
πραγµατική εικόνα της Ελληνικής Οικονοµίας. ∆υστυχώς είναι το αποτέλεσµα από 
την εφαρµογή του εσωστρεφούς µοντέλου της οικονοµίας µας, το οποίο στηρίζεται 
αποκλειστικά και µόνο στην κατανάλωση και στον δανεισµό, ενώ οι εξαγωγές µας 
αποτελούν ένα πολύ µικρό ποσοστό του παραγόµενου ΑΕΠ.  Από την άλλη µεριά, η 
χαµηλή ελκυστικότητα της χώρας µας ως προορισµός επενδύσεων απλώς 
επιβεβαιώνει τις εκτιµήσεις των διαφόρων διεθνών οργανισµών για την χαµηλή 
ανταγωνιστικότητά µας. Η ελληνική οικονοµία δεν έχει καταφέρει να δηµιουργήσει 
το κατάλληλο περιβάλλον για την προσέλκυση διεθνών επενδυτών: πολυνοµία, 
γραφειοκρατία και διαφθορά, είναι ζητήµατα που δρουν αποτρεπτικά για ξένες 
επενδύσεις στη χώρα µας.  
 
Προτείνατε προς την πολιτεία  να ασκηθεί ουσιαστική βιοµηχανική και κλαδική 
πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων της χώρας.  Μπορείτε να µας αναφέρετε κάποιες συγκεκριµένες 
προτάσεις του Συνδέσµου; 
 
Καταρχήν, θέλω να επισηµάνω ότι η διαχρονική σηµασία και η συµβολή της 
βιοµηχανίας στην ανάπτυξη της χώρας αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός, το οποίο 
αποδεικνύεται τόσο µε ποσοτικά όσο και µε ποιοτικά στοιχεία. Παρά το γεγονός 
αυτό, κατά την τελευταία δεκαετία η µεταποίηση στη χώρα µας έχει πάψει να 
αποτελεί προτεραιότητα της ασκούµενης κάθε φορά κυβερνητικής πολιτικής.  
Στο πλαίσιο αυτό για την επανατοποθέτηση της βιοµηχανίας στο επίκεντρο της 
κυβερνητικής πολιτικής και την άσκηση ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής 
προτείνουµε: 
 
Το σαφή διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων εφαρµογής και διαχείρισης προγραµµάτων 
από την κύρια αποστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης που κατά την άποψη µας είναι ο 
σχεδιασµός και η υλοποίηση βιοµηχανικής πολιτικής. 
 
Την άσκηση (έµµεσης) κλαδικής πολιτικής – 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, όπως π.χ. η Γαλλία («Πόλοι Βιοµηχανικής Ανταγωνιστικότητας»),
και µε τη χρηµατοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.  
 
Την παροχή ενισχύσεων για τη δηµιουργία κλαδικών ινστιτούτων, µε τη συµµετοχή 
των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα ως βάση για τα θέµατα ελέγχου της αγοράς 
(πιστοποίηση – προδιαγραφές) και για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
 

Κίνητρα για να 
ανακάµψουν κλάδοι 
της οικονοµίας

Στοχευµένα µέτρα για 
ένδυση-
κλωστουφαντουργία, 
δοµικά, αλουµίνιο
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Τη θεσµοθέτηση κινήτρων από την πολιτεία προς τις επιχειρήσεις αποκλειστικά για 
την αγορά τεχνογνωσίας: η αναβάθµιση της τεχνολογικής ικανότητας των 
επιχειρήσεων µπορεί να προέλθει από την αγορά και εισαγωγή τεχνολογίας στην 
παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων.  
 
 
Η αλλαγή του ρόλου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και η µετεξέλιξή της από φορέα εφαρµογής, υλοποίησης και 
διαχείρισης προγραµµάτων, σε φορέα παραγωγής και άσκησης βιοµηχανικής 
πολιτικής, είναι επίσης κάτι που ο ΣΒΒΕ έχει ζητήσει... 
 
Μία από τις βασικές επιδιώξεις του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, στο 
πλαίσιο της επανόδου της µεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, 
είναι και η αλλαγή του ρόλου της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) του 
Υπουργείου Ανάπτυξης.  
 
Σήµερα, η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, το θεσµικό όργανο για την άσκηση 
βιοµηχανικής πολιτικής, έχει αρκεσθεί σε διαχειριστικό και µόνο ρόλο, σε βάρος της 
πραγµατικής αποστολής της, η οποία και αφορά ακριβώς τη χάραξη της 
βιοµηχανικής πολιτικής της χώρας.  
 
Για µια χώρα µε τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, η ύπαρξη ενός ισχυρού 
δευτερογενούς τοµέα αποτελεί προϋπόθεση ισόρροπης ανάπτυξης και κοινωνικής 
συνοχής.  
 
Κάτω από την πίεση του διεθνούς ανταγωνισµού που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, 
η ελληνική µεταποίηση βρίσκεται σε στάδιο προσαρµογής, προσπαθώντας να 
συντονισθεί µε τις προϋποθέσεις και τα νέα δεδοµένα που προκύπτουν από την 
παγκοσµιοποίηση των οικονοµικών συναλλαγών.  
Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται προφανές ότι η ΓΓΒ θα πρέπει να αλλάξει ρόλο, κάτι 
που πρέπει να γίνει ειδικά κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο της οικονοµικής 
κρίσης κατά την οποία η µεταποίηση έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον τοµέα 
της οικονοµίας.  
 
Υπάρχουν µοντέλα αντίστοιχα σε χώρες του εξωτερικού που θα µπορούσαν να 
λειτουργήσουν ουσιαστικά στη χώρα µας; 
 
Θεωρώ ότι δεν υπάρχουν έτοιµες λύσεις για την ανάπτυξη µιας χώρας, ούτε 
«συνταγές» που εφαρµοζόµενες ως έχουν µπορούν να λειτουργήσουν σε µια χώρα, 
όπως λειτούργησαν στη χώρα που πρωτοεφαρµόσθηκαν. Σε κάθε περίπτωση όλες οι 
χώρες της ΕΕ έχουν προχωρήσει εδώ και πολλά χρόνια στην στρατηγική 
αναδιοργάνωση του παραγωγικού τους ιστού µε µακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασµό 
και σύγχρονα εργαλεία χρηµατοδότησης και προγράµµατα ανάπτυξης πέρα, από τις 
κοινοτικές χρηµατοδοτήσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι το γαλλικό και το 
γερµανικό υπόδειγµα στήριξης των δυναµικών κλάδων της οικονοµίας και η πολιτική 
που ακολούθησαν στον τοµέα της καινοτοµίας.  
 
Πιστεύω ότι τα επιτυχηµένα παραδείγµατα ανάπτυξης των άλλων χωρών απλώς 
αποδεικνύουν ότι µε µία συνεπή οικονοµική κατεύθυνση, η οποία θα ακολουθείται 
απαρέγκλιτα παρά τις όποιες δυσχέρειες και αντιδράσεις, και η οποία θα 
θεµελιώνεται στην υποστήριξη της δραστηριότητας της πραγµατικής οικονοµίας, 
µπορεί να οδηγήσει µια χώρα στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης.   
 
Ζητήσατε  απλοποίηση του φορολογικού συστήµατος και  θέσπιση κανόνων 
διαφάνειας στις συναλλαγές κράτους – επιχειρήσεων καθώς και πάταξη της  
φοροδιαφυγής ;  Πόσο εφικτό είναι αυτό σήµερα στην Ελλάδα; 
 
Θεωρώ ότι η πολιτική βούληση είναι αυτή που µπορεί να συµβάλλει στη θέσπιση 
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κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές του κράτους µε τον πολίτη και τις 
επιχειρήσεις. Για να συµβεί όµως αυτό θα πρέπει να υπάρξει συναίνεση όλων των 
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, τα οποία θα συµφωνήσουν σε κοινές θέσεις για τη 
θεσµοθέτηση κανόνων που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια και θα περιορίζουν 
δραστικά τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή.  
 
Σε τι βαθµό τα µέλη σας και γενικότερα οι βιοµηχανίες στη Β.Ελλάδα, έχουν 
υιοθετήσει νέες τεχνολογίες σε παραγωγή και έρευνα καθώς και στη σύνδεση 
της παραγωγής µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, όπως για παράδειγµα το 
ΑΠΘ; 
 
Θεωρώ ότι οι επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας έχουν αντιληφθεί τη σηµασία της 
καινοτοµίας για την επιβίωση και ανάπτυξή τους. Να σας υπενθυµίσω ότι περίπου 
δύο χρόνια πριν, ο ΣΒΒΕ είχε παρουσιάσει µία έκδοση στην οποία παρουσιαζόταν 
επτά µελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας οι οποίες είχαν 
ενσωµατώσει σηµαντικές καινοτοµίες στη δραστηριοποίησή τους, οι οποίες τις 
βοήθησαν καταλυτικά στο να αναπτυχθούν.  
 
Βέβαια, ο βαθµός υιοθέτησης τεχνολογιών και ανάπτυξης καινοτοµιών από τις 
επιχειρήσεις στο σύνολό τους στην Ελλάδα, άρα και στη Βόρεια Ελλάδα, είναι 
χαµηλός. Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες: 
 
στο δύσκαµπτο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία των επιχειρήσεων µε τους 
ερευνητικούς φορείς, και ιδιαίτερα µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 
στο χαµηλό προσανατολισµό των ερευνητικών ινστιτούτων προς την αγορά, 
 
στην απουσία κατάλληλων καναλιών που να διοχετεύουν τη γνώση και τα 
αποτελέσµατα έρευνας στις επιχειρήσεις, 
 
στην περιορισµένη ικανότητα των επιχειρήσεων να προσδιορίσουν από µόνες τους 
τις τεχνολογικές τους ανάγκες, και 
 
ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική συγκυρία, στα περιορισµένα κεφάλαια που µπορούν
να διατεθούν για επενδύσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης από τις 
επιχειρήσεις. 
 
Προτάθηκε από την πλευρά σας η προκήρυξη διεθνούς  διαγωνισµού, µέσω του 
οποίου θα µελετηθεί η µελλοντική ανάπτυξη της πόλης και θα προδιαγραφεί το 
πλέγµα υποδοµών που είναι απαραίτητο για τη Θεσσαλονίκη για την επόµενη 
τριακονταετία.  Πολλές φορές γίναµε µάρτυρες φορέων της πόλης και όχι µόνο 
µε οράµατα για το µέλλον της που ουδέποτε προχώρησαν.  Με ποιο τρόπο  µπορεί
η δική σας πρόταση  να λάβει «σάρκα και οστά» ; 
 
Η πρότασή µας, που αφορά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου µετώπου της πόλης, έχει 
µια βασική προϋπόθεση: ο διαγωνισµός να προκηρυχθεί από το Υπουργείο 
Μακεδονίας – Θράκης που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του Θερµαϊκού κόλπου. 
Έτσι, το Υπουργείο µπορεί να διαδραµατίσει το ρόλου του σηµείου επαφής όλων των 
τοπικών φορέων και συνδετικό κρίκο µε την εκάστοτε κυβέρνηση και τον 
Πρωθυπουργό. Τα διαχειριστικά σχήµατα µιας τέτοιας προσπάθειας είναι γνωστά και 
µπορούν να εφαρµοσθούν και στην περίπτωση της πρότασής µας.  
 
Εκείνο που εµείς ζητάµε είναι να υπάρξει η κατάλληλη πολιτική απόφαση για την 
υλοποίηση της πρότασής µας. Σε κάθε περίπτωση, και θέλω αυτό να το τονίσω 
ιδιαίτερα, ο επιχειρηµατικός κόσµος της Βόρειας Ελλάδας και ο Σύνδεσµός µας, είναι 
διατεθειµένοι να βοηθήσουν µε όλους τους τις δυνάµεις ούτως ώστε η Θεσσαλονίκη 
να αποκτήσει τον αναπτυξιακό ρόλο που πραγµατικά της αξίζει και να µετεξελιχθεί 
σε «Πόλη Καινοτοµίας». 
 

Σελίδα 4 από 5VORIA.GR - Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ για το οικονοµικό γίγνεσθαι

19/10/2009http://www.voria.gr/details.php?id=786



Υπάρχει σήµερα ουσιαστικό ενδιαφέρον για ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα και 
ποιοι τοµείς πιστεύετε θα µπορούσαν να το προσελκύσουν; 
 
∆εδοµένης της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, η οποία είναι αποτέλεσµα της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, το όποιο ενδιαφέρον για επενδύσεις στη χώρα µας, 
δεν µπορεί παρά να είναι περιορισµένο. Βέβαια, το πρόβληµα αυτό στη χώρα µας 
επιτείνεται από το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων, το 
οποίο κάθε άλλο παρά ευνοϊκό είναι.  
 
Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα µπορεί να γίνει προορισµός ξένων άµεσων 
επενδύσεων, αρκεί να υπάρξουν δοµικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στην 
αντιµετώπιση των ξένων επενδυτών από το κράτος. 
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