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Σε µια  χώρα που χρόνο µε το χρόνο από-βιοµηχανοποιείται  και που οι δείκτες παραγωγής  βαίνουν µειούµενοι, οι 
Βορειοελλαδίτες  βιοµήχανοι αναζητούν κατευθύνσεις ανάπτυξης για την επόµενη δεκαετία. Ο πρόεδρος του  Συνδέσµου
Βιοµηχανιών Βορείου  Ελλάδος (ΣΒΒΕ), κ. Νίκος Πέντζος µε αφορµή το πολυσυνέδριο «Βιοµηχανία 2020», αναλύει στο 
Capital.gr τα προβλήµατα της βιοµηχανίας λόγω της απουσίας κεντρικής στρατηγικής από τις κυβερνήσεις και προτείνει 
λύσεις που θα ενισχύουν την µεταποίηση και την περιφερειακή ανάπτυξη.  
 
Συνέντευξη  στη Ρόη Χάικου  
 

- Κύριε Πέντζο, πώς προέκυψε η ανάγκη για την οργάνωση µιας
σειράς εκδηλώσεων για τη βιοµηχανία µε χρονικό ορίζοντα το 2020; 
  
Από το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, η µεταποίηση δεν 
είναι στις προτεραιότητες των εκάστοτε ασκούµενων κυβερνητικών πολιτικών. 
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος µέσω του 
συνεδρίου «Βιοµηχανία 2020 ΣΒΒΕ – Eurobank EFG: Περιφερειακή Ανάπτυξη –
Καινοτοµία – Εξωστρέφεια», προσπαθεί να αναδείξει και να ενισχύσει τη 
σηµασία και συµβολή της βιοµηχανίας στην οικονοµία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη. 
 
Κύριος στόχος των συναντήσεων εργασίας είναι  η διαµόρφωση στρατηγικών 
κατευθύνσεων για την πορεία, το ρόλο και την αναδιάρθρωση της µεταποίησης 
προς το 2020 και η παραγωγή πρακτικών και άµεσα εφαρµόσιµων προτάσεων 
βιοµηχανικής πολιτικής. 
 
Tελικό ζητούµενο  από το συνέδριο, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία
µε την Eurobank, είναι η διαµόρφωση της νέας βιοµηχανικής πολιτικής που θα
ισχύσει τα επόµενα χρόνια και οι προτάσεις για την αναδιάρθρωση της

µεταποίησης µέχρι το 2020.   
 
- Ποιες οι προκλήσεις που  καλείται να αντιµετωπίσει  σήµερα η βιοµηχανία στη χώρα µας;  
  
Θεωρώ ότι  η κυριότερη πρόκληση την οποία έχει να αντιµετωπίσει η µεταποιητική βιοµηχανία το τρέχον χρονικό 
διάστηµα είναι η έξοδος των επιχειρήσεων από την οικονοµική κρίση. Η οικονοµική κρίση έχει διαµορφώσει µια 
κατάσταση  ιδιαίτερα ανησυχητική για τις  επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις µας ασφυκτιούν αφού η
ρευστότητά τους έχει µειωθεί δραµατικά γεγονός που οφείλεται στη µείωση του τζίρου τους, στη µεγάλη συρρίκνωση 
της κερδοφορίας τους και την επιδείνωση της πιστωτικής τους θέσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση  η κρίση έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις επιχειρήσεις – µέλη µας. Μέχρι σήµερα δεν έχουν 
κλείσει επιχειρήσεις, αλλά αν συνεχιστεί η πιστωτική ασφυξία τότε αυτή θα οδηγήσει κάποιες επιχειρήσεις στο κλείσιµο. 
 
- Ποιες παρεµβάσεις απαιτούνται για να βγουν οι ελληνικές βιοµηχανίες από την κρίση; 
 
Έχουµε προτείνει  στην κυβέρνηση µια σειρά µέτρων για όλους τους λόγους που προαναφέραµε, αλλά κυρίως για την 
έξοδο των επιχειρήσεων από την οικονοµική κρίση. Τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν περιλαµβάνουν τη δηµιουργία 
ειδικού προγράµµατος στήριξης της µεταποιητικής βάσης της χώρας, αλλά και θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου 
ΤΕΜΠΜΕ, που θα ενισχύει αποκλειστικά τη µεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθός 
τους. 
 
Επίσης, θα πρέπει να γίνει η πληρωµή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, όπως οι πληρωµές έργων και 
προµηθειών, οι επιστροφές ΦΠΑ για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, και η επιδότηση εργασίας για τις επιχειρήσεις της 
Θράκης. 
 
Αναφορικά µε τον δανεισµό, έχουµε ζητήσει το πάγωµα και κεφαλαιοποίηση των τόκων των δανείων τουλάχιστον για τα 
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δυο επόµενα εξάµηνα, την κατάργηση της εισφοράς 0,6% (ΑΝΕ 128) στα δάνεια, καθώς και τη µείωση του spread των 
επιτοκίων δανεισµού µε τη δηµιουργία ειδικού προγράµµατος επιδότησης επιτοκίου. 
 
Ακόµη, θεωρούµε ότι πρέπει να καταργηθεί το ΕΤΑΚ για τις επιχειρήσεις, να υπάρξει παροχή ενισχύσεων και κινήτρων 
προς τις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των υφιστάµενων θέσεων εργασίας και να γίνει εξορθολογισµός της διαδικασίας 
έκδοσης µεταχρονολογηµένων επιταγών, αφού σήµερα το βάρος της πίστωσης µετακυλύεται στις παραγωγικές 
επιχειρήσεις. Τέλος, να θεσµοθετηθεί η διαδικασία συµψηφισµού των οφειλών των επιχειρήσεων προς το δηµόσιο µε τις 
οφειλές του δηµοσίου προς τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την υπηρεσία που προέρχονται.  
 
- Πώς διαµορφώνεται η θέση της Βορείου Ελλάδος στον ελληνικό και ευρωπαϊκό βιοµηχανικό χάρτη 
σήµερα;  
  
Η µεταποίηση της Βορείου Ελλάδος αναµφισβήτητα αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη βιοµηχανική  συγκέντρωση στη 
χώρα µετά από  αυτή της Αττικής. Είναι γνωστό ότι 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. 
 
- Ποιοι οι στόχοι του ΣΒΒΕ για την βιοµηχανική  ανάπτυξη της περιοχής και ποιας αποδοχής λαµβάνουν από
την πολιτεία;  
  
Παρά τις  καλές προθέσεις και την πρόοδο που σηµειώθηκε σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας, η κυβερνητική  πολιτική
που ασκήθηκε τα τελευταία  χρόνια δεν έθεσε ως προτεραιότητα  την ισχυροποίηση του δευτερογενούς  τοµέα.  
 
Με βάση την  παραπάνω διαπίστωση θεωρούµε ότι είναι  αναγκαία η άσκηση νέας βιοµηχανικής πολιτικής, από τώρα και 
για τα επόµενα χρόνια, τόσο για την ενίσχυση της µεταποίησης όσο και για  την περιφερειακή ανάπτυξη.  
             
Έτσι, ο Σύνδεσµος  Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) προτείνει ένα πλαίσιο µέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα 
οποία αποσκοπούν στη βιοµηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος:  
 
-∆ιαµόρφωση ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής, µε τη µετεξέλιξη της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) από 
φορέα εφαρµογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραµµάτων, σε φορέα σχεδιασµού, παραγωγής και άσκησης 
βιοµηχανικής πολιτικής και ασκηση (έµµεσης) κλαδικής βιοµηχανικής πολιτικής µε την ενίσχυση δυναµικών και ευπαθών 
κλάδων της µεταποίησης. 
 
-∆ιατήρηση του υφιστάµενου επενδυτικού / αναπτυξιακού νόµου και συγκέντρωση όλων των διαδικασιών υποβολής και 
αξιολόγησης επενδύσεων σε ένα Υπουργείο. ∆ιπλασιασµός του ορίου αξιολόγησης επενδύσεων από τις περιφερειακές 
επιτροπές. 
 
-∆ηµιουργία στοχευµένων προγραµµάτων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων, τα οποία θα αποσκοπούν στην αύξηση της κατανάλωσης κάθε είδους ελληνικών προϊόντων στο
εξωτερικό.  
 
-Εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία, υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών 
και προϊόντων στην κατασκευή δηµοσίων έργων.  
 
-Κατάργηση του κατακερµατισµού και της πολυδιάσπασης της χρηµατοδότησης επενδύσεων και σαφή προσανατολισµό 
πολιτικών και προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 σε δράσεις που θα ενισχύουν έµπρακτα τη µεταποίηση και θα 
στοχεύουν στην αναδιάρθρωσή της σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  
 
-Συγκρότηση συγκεκριµένης στρατηγικής κατεύθυνσης για τη γεωργική παραγωγή και τη σύνδεσή της µε τη 
µεταποιητική βιοµηχανία αλλά και προστασία του ελεύθερου ανταγωνισµού µε την αναβάθµιση της λειτουργίας της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού.  
 
Αναφορικά µε την αποδοχή των µέτρων που  προτείνουµε από την πολιτεία, έχω να σας πω ότι µετά από την  εκλογή
της νέας κυβέρνησης και την  ευρύτατη πλειοψηφία µε την οποία αυτή αναδείχθηκε θεωρούµε ότι µπορούν να 
αποφασισθούν επιτέλους, οι αναγκαίες τοµές και µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία και τη λειτουργία του κράτους, όπως 
επίσης και την επίλυση χρονιζόντων προβληµάτων των επιχειρήσεων. Για το λόγο αυτό ευελπιστούµε ότι θα έχουµε 
θετικά αποτελέσµατα το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. 
 
- Ποια  είναι τα σηµαντικότερα  προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι βιοµηχανίες στη Βόρειο 
Ελλάδα και πού θα εστιάζατε τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα; 
  
Η βορειοελλαδική βιοµηχανία δυστυχώς σήµερα πληρώνει µε τον χειρότερο τρόπο τη διαχρονική απουσία άσκησης 
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βιοµηχανικής πολιτικής στη χώρα µας. 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.  
 
Ειδικότερα, η µελέτη στοιχείων από 300 ισολογισµούς ισάριθµων επιχειρήσεων των τεσσάρων περιφερειών του
Βορειοελλαδικού  Τόξου, απέδειξαν ότι κατά το 2008 η  βιοµηχανία στο Βορειοελλαδικό Τόξο παρουσιάζει επιδείνωση 
στα βασικά της µεγέθη. Συγκεκριµένα οι κύριες διαπιστώσεις σχετικής έρευνας του Συνδέσµου µας είναι τρεις (σ.σ: τα 
µεγέθη αναφέρονται  σε σταθερές τιµές  του 2005): πρώτον, ο κύκλος εργασιών της βιοµηχανίας της Βόρειας Ελλάδας
µειώθηκε οριακά το 2008 σε σχέση µε το 2007 κατά 0,9%, παρουσιάζοντας έτσι στασιµότητα µετά από δύο χρόνια 
(2006 και 2007). ∆εύτερον, τα κέρδη προ φόρων της βιοµηχανίας της Βόρειας Ελλάδας µειώθηκαν δραµατικά το 2008, 
σε ποσοστό περισσότερο από 50% σε σχέση µε το αντίστοιχο του 2007. Τρίτον, ως συνέπεια των παραπάνω, το 
περιθώριο καθαρού κέρδους της βιοµηχανίας της Βόρειας Ελλάδας το 2008 παρουσίασε σηµαντική µείωση σε σχέση µε 
το 2007, σχεδόν κατά 60%, και διαµορφώθηκε από 5% σε 2,3%. 
 
Πιστεύω ότι  τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος  είναι η γραφειοκρατία, η 
πολυνοµία  και η πολυπλοκότητα νόµων. Από την άλλη µεριά το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα  των συναδέλφων µου –
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος είναι  η πολύ καλή γνώση της τοπικής  αγοράς, και των αγορών των όµορων 
βαλκανικών χωρών γεγονός το οποίο  δηµιουργεί όλες τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για τη δηµιουργία επενδυτικών 
σχηµάτων στην περιοχή µε στόχο τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  
 
Αν µάλιστα  η γνώση των αγορών συνδυασθεί µε την υψηλή τεχνογνωσία για  τα παραγόµενα προϊόντα και ο
επαγγελµατισµός  που τους διακρίνει, τότε είµαι βέβαιος  ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής µπορούν να δηµιουργήσουν 
επενδυτικά σχήµατα που θα υποβοηθήσουν σηµαντικά στην ανάπτυξη της περιοχής.    
 
- Οι  τάσεις αποβιοµηχάνισης  και η µείωση του  δείκτη της βιοµηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια, µπορούν να αναστραφούν; Ποιες πρωτοβουλίες απαιτούνται; 
 
Μία και µοναδική: η επαναφορά της µεταποίησης  στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής. Αν γίνει κατανοητή η 
σηµασία και ο ρόλος της µεταποίησης στην ανάπτυξη και ειδικά στην περιφερειακή ανάπτυξη τότε είµαι βέβαιος ότι θα 
αντιστραφεί η φθίνουσα πορεία της βιοµηχανίας στη χώρα µας και η µεταποίηση θα επανακτήσει τη θέση που της αξίζει 
στην αναπτυξιακή διαδικασία. Με δύο λόγια  απαιτείται η δηµιουργία συγκεκριµένης βιοµηχανικής πολιτικής στη χώρα 
που θα ενισχύει έµπρακτα τη µεταποιητική βιοµηχανία.   
 
roi.haikou@capital.gr  
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