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Συνέδριο του ΣΒΒΕ 
Το έλλειµµα ανταγωνιστικότητας καταδικάζει σε 
υψηλό χρέος, λένε οι επιχειρηµατίες

 
ΑΠΕ 

Η υπουργός Οικονοµίας, Λούκα Κατσέλη, στο συνέδριο του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδας

Αθήνα 

«Όλη η αγορά θα επωφεληθεί» 
από τα µέτρα ρευστότητας και τις θεσµικές αλλαγές, 
δήλωσε τη ∆ευτέρα η υπουργός Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη 
από το συνέδριο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βόρειας 
Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, επαναλαµβάνοντας ότι θα 
στηριχτούν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Επίσης η υπουργός απηύθυνε πρόσκληση συναίνεσης για 
το Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) 
τονίζοντας ότι «είναι αδήριτη ανάγκη να πιστέψουµε όλοι 
µαζί, από όποιο µετερίζι, ότι µπορούµε να πετύχουµε τους 
στόχους µας». 

Αλλωστε, µήνυµα ενότητας είχε απευθύνει νωρίτερα και ο 
Κωστής Χατζηδάκης υπεύθυνος τοµέα Ανάπτυξης της Ν∆, 
τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Πάνω από όλα βάζουµε ότι 
είµαστε Έλληνες. Φοράµε φανέλα της εθνικής Ελλάδας [...] 
∆εν δίνουµε λευκή επιταγή στο ΠΑΣΟΚ [...], αλλά δεν 
προτιθέµεθα να δηµαγωγήσουµε».  
 
Η κυρία Κατσέλη υπενθύµισε ότι στις αρχές Μαρτίου θα 
υπογραφούν οι προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ της 
κυβέρνησης και των περιφερειών για την ενεργοποίηση του 
ΕΣΠΑ 2007-2013, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή και τις 
Βρυξέλλες στο τέλος του ίδιου µήνα.  

Σηµείωσε ότι µέχρι τέλους Φεβρουαρίου ανακοινώνεται το 
πρόγραµµα για αναβάθµιση των Βιοµηχανικών Περιοχών 
(ΒΙΠΕ), κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Σίνδο και 
τη Θεσσαλονίκη. Επεσήµανε ότι τον Φεβρουάριο 2010 
αποπληρώθηκαν οφειλές 155 εκατ. ευρώ του δηµοσίου 
προς επιχειρήσεις, από σύνολο 900 εκατ. ευρώ.  
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 ειδικά νέα 

Εκδηλώσεις 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα...

Αυτοκίνητο 
Παρουσιάσεις, ∆οκιµές, 
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Ειδήσεις από το χώρο της 
Παιδείας

 
 

 
 

 
 

 

 
Τόνισε ότι θα επιταχυνθεί η διαδικασία για την αξιολόγηση 
4.000 ιδιωτικών επενδύσεων, που περιµένουν το πράσινο 
φως για τον αναπτυξιακό νόµο. «Στον νέο νόµο», 
πρόσθεσε, «τα κριτήρια θα είναι πιο αυστηρά και θα 
υπάρχει συνεχής ηλεκτρονική παρακολούθηση από αρχή 
µέχρι τέλος».  
 
Κατά την ίδια, για να κάνει κάποιος επένδυση στην Ελλάδα 
πρέπει να είναι ήρωας, για αυτό και η κυβέρνηση προωθεί 
µια σειρά από βελτιώσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
όπως η µείωση των βηµάτων ίδρυσης µιας επιχείρησης από 
15 σε δύο και της απαιτούµενης διάρκεια από τις 38 ηµέρες 
σε µία.  

Σε σχέση µε τον κύκλο επαφών στη Θεσσαλονίκη µε 
παραγωγικούς φορείς, η υπουργός σηµείωσε ότι συζήτησε 
για «τη σύνταξη του αναθεωρηµένου Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κ.Μακεδονίας» και για τις 
µεγάλες αναπτυξιακές παρεµβάσεις, που προγραµµατίζει το 
υπουργείο στη Θεσσαλονίκη και ιδίως στη δυτική. Η 
υπουργός επεσήµανε ακόµη ότι η υπέρβαση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων αποτελεί πολύ σηµαντικό 
θέµα για το υπουργείο.  

Κληθείσα επίσης να σχολιάσει την πιθανότητα έκδοσης 
ευρωοµολόγου, η κα Κατσέλη επεσήµανε ότι πρόκειται για 
απόφαση των ευρωπαϊκών συλλογικών οργάνων κι όχι 
ενός κράτους-έλους. «Ο πρωθυπουργός το είχε προτείνει 
[...] Θα έπρεπε εδώ και πολύ καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να το έχει προωθήσει», κατέληξε. 

Μιλώντας νωρίτερα ο αντιπρόεδρος του Συνδέσµου 
Επιχειρήσεων και Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ) Θεόδωρος 
Φέσσας εξέφρασε την πεποίθηση ότι το έλλειµµα 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας είναι πολύ 
σηµαντικότερο από το δηµόσιο χρέος, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι «ακόµη κι αν οι δανειστές µας 
αποφάσιζαν να διαγράψουν το χρέος σε 20 χρόνια θα 
συσσωρεύαµε και πάλι χρέος ισόποσο του ΑΕΠ».  
 
Ο ίδιος επεσήµανε ότι οι µεν επιχειρηµατίες πρέπει να 
«συνειδητοποιήσουν ότι η ανάπτυξη προέρχεται από την 
καινοτοµία κι όχι από επιδοτήσεις και κρατικοδίατες 
δραστηριότητες, οι δε εργαζόµενοι να καταλάβουν ότι οι 
συνθήκες της σύγχρονης οικονοµίας «απαιτούν ευέλικτες 
εργασιακές σχέσεις, µε ταυτόχρονη ασφάλεια των 
εργαζοµένων, βάσει παραδείγµατος χάριν του 
σκανδιναβικού προτύπου. Στόχος όλων πρέπει να είναι η 
δηµιουργία αντίστοιχου µοντέλου στην Ελλάδα κι όχι η 
στείρα αντιπαράθεση µε αποτέλεσµα λουκέτα κι ανεργία» 
συµπλήρωσε.  
 
Ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κάλεσε την πολιτεία να 
µεριµνήσει για ολοκληρωµένο χωροταξικό σχέδιο, 
σταθερό/αναπτυξιακό φορολογικό σύστηµα, διαφάνεια, 
µείωση γραφειοκρατίας, απελευθέρωση αγορών, άνοιγµα 
κλειστών επαγγελµάτων και ταχύτητα στην απονοµή της 
δικαιοσύνης.  
 
Πρόσθεσε ότι ο ΣΕΒ είναι αντίθετος σε νοµοθετικές 
παρεµβάσεις, που στρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς, 
όπως οι πρόσφατες για την προστασία των δανειοληπτών, 
ενώ αντιτίθεται και στις επιδοτήσεις-κρατικές ενισχύσεις, 
καθώς «για παράδειγµα, η ΕΓΝΑΤΙΑ οδός θα φέρει πολύ 
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µεγαλύτερη ανάπτυξη στη Β.Ελλάδα από τις επιδοτήσεις, 
που κατέληξαν στα εγκαταλελειµµένα εργοστάσια της 
τελευταίας 40ετίας».  

«∆ιαχρονικά απογοητευµένοι οι Βορειοελλαδίτες 
επιχειρηµατίες» 

∆ιαχρονικά απογοητευµένοι είναι οι Βορειοελλαδίτες 
επιχειρηµατίες, καθώς την τελευταία -τουλάχιστον- 
δεκαετία δεν έχει επιδειχθεί η πολιτική βούληση για την 
ανάπτυξη της περιφέρειας µέσω στήριξης των επιχειρήσεών 
της, τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Β.Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νικόλαος Πέντζος.  
 
Ο ίδιος ζήτησε την άσκηση ουσιαστικής βιοµηχανικής 
πολιτικής, µε τη µετεξέλιξη της γενικής γραµµατείας 
Βιοµηχανίας του υπουργείου Οικονοµίας σε φορέα 
σχεδιασµού, παραγωγής και άσκησής της.  

Επεσήµανε παράλληλα ότι πρέπει να ασκείται έµµεση 
κλαδική βιοµηχανική πολιτική και ενίσχυση ευπαθών και 
δυναµικών κλάδων της µεταποίησης (π.χ. αγροτικά 
προϊόντα), µε ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας.  
 
Παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα των προσυνεδριακών 
εκδηλώσεων του συνεδρίου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020, που 
περιλαµβάνονται σε υπόµνηµα 64 σελίδων, ο κ. Πέντζος 
σηµείωσε ότι για όλους τους κλάδους κυρίαρχο ζήτηµα 
είναι αυτό του ελέγχου της εγχώριας αγοράς.  
 
Στη «µαύρη λίστα» ακολουθεί το ζήτηµα της ανυπαρξίας, 
σε πολλές περιπτώσεις, προδιαγραφών προϊόντων, θέµα 
που απασχολεί το σύνολο των κλάδων της µεταποίησης. Αν 
µάλιστα αυτό συνδυαστεί και µε το ζήτηµα του ελέγχου της 
αγοράς, «τότε το µίγµα που προκύπτει είναι πραγµατικά 
εκρηκτικό».  
 
Παράλληλα, σύµφωνα µε τον κ. Πέντζο, έχουν καταγραφεί 
προτάσεις βιοµηχανικής πολιτικής υποστήριξης είτε του 
συνόλου είτε µεµονωµένων κλάδων της µεταποίησης, µέσω 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

Πρόκειται για µετεξέλιξη του υφιστάµενου πλαισίου σε 
δράσεις περισσότερο αποτελεσµατικές για την εγχώρια 
µεταποίηση. Σηµαντικό είναι επίσης, κατά τον κ. Πέντζο, 
«το ζήτηµα τής µε κάθε τρόπο υποστήριξης της 
διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των µεταποιητικών 
επιχειρήσεων». 

Απρόοπτα στο Συνέδριο 

Λίγο µετά την έναρξη του συνεδρίου, οι εργασίες του 
διακόπηκαν για λίγο όταν οµάδα νεαρών εισέβαλε στην 
αίθουσα και έριξε αµπούλες.  
 
Φορώντας κουκούλες, κρατώντας πανό και φωνάζοντας 
συνθήµατα όπως «Οι εργατοώρες µε αίµα είναι βαµµένες, 
καιρός να δούµε τις τράπεζες καµένες» και «Αλήτες, λέρες 
εργατοπατέρες», οι αντιεξουσιαστές µπήκαν στην αίθουσα 
την ώρα που µιλούσε ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, Γιώργος 
Ρωµανιάς, αλλά αποχώρησαν πέντε λεπτά αργότερα.  

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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