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Λ. Κατσέλη: «Να πιστέψουµε όλοι µαζί ότι µπορούµε…»  

Πρόσκληση συναίνεσης για το πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης (ΠΣΑ) της 
ελληνικής οικονοµίας, απηύθυνε απόψε, από τη Θεσσαλονίκη, η αρµόδια υπουργός, Λούκα 
Κατσέλη, τονίζοντας ότι «είναι αδήριτη ανάγκη να πιστέψουµε όλοι µαζί, από όποιο µετερίζι, 
ότι µπορούµε να πετύχουµε τους στόχους µας». 

Άλλωστε, µήνυµα ενότητας είχε απευθύνει νωρίτερα και ο κ. Χατζηδάκης, 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». 

Κατά τα λοιπά, η κα Κατσέλη υπενθύµισε στην εκδήλωση ότι 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. 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. 

Η κα Κατσέλη επεσήµανε, εξάλλου, ότι η κυβέρνηση «µπορεί και πρέπει να προχωρήσει 
στην άµεση ενεργοποίηση του Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας», ώστε να 
εξεταστούν οι προτάσεις που προέκυψαν από τις προσυνεδριακές εκδηλώσεις του 
συνεδρίου «ΣΒΒΕ-Εurobank ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020» και να διαπιστωθεί ποιες από αυτές είναι 
εφαρµόσιµες. Σηµείωσε επίσης ότι «είναι ουσιαστικό να καταρτιστεί ένας εθνικός χάρτης για 
την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα [....] µε συνέργεια φορέων όπως οι Οργανισµοί 
Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) και Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, αλλά και τα κατά 
τόπους γραφεία οικονοµικών και εµπορικών υποθέσεων, που σήµερα λειτουργούν σαν 
ξεχωριστά µαγαζιά». 

Πέντζος: ∆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, όπως 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. 
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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». 

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ  

    Τελευταία Νέα κατηγοριών 

   Πολιτική
- Ψωµιάδης: «Η ταµπέλα ‘πωλείται η Ελλάς’ είναι έτοιµη να αναρτηθεί» 
- ∆ιυπουργική για το λιµάνι

   Οικονοµία
- Από τις 15 Μαρτίου η αύξηση του ΦΠΑ 
- Έκδοση νέου 10ετούς οµόλογου

   Επιχειρήσεις
- Ευρωπαϊκή Πίστη: Συγχώνευση θυγατρικών 
- Carrefour και Carrefour Μαρινόπουλος: «Προϊόντα Οικονοµίας» 

   ∆ιεθνής Οικονοµία
- Στο 10% αναρριχήθηκε η ανεργία στη Γαλλία 
- Εκτίναξη κερδών τριµήνου ανακοίνωσε η Anheuser-Busch InBev

   Ελλάδα
- Τριήµερη αποχή από τα καθήκοντά τους θα πραγµατοποιήσουν οι σχολικοί 
τροχονόµοι

- Στάση εργασίας αύριο από Α∆Ε∆Υ, σε συνεργασία µε τη ΓΣΕΕ

   Κόσµος
- Ποινές κάθειρξης για τέσσερις ισλαµιστές στη Γερµανία 
- Τροποποίηση των όρων έκδοσης ενταλµάτων σύλληψης για εγκλήµατα πολέµου 
πρότεινε 

   Πολιτισµός
- Το συγκρότηµα Manga θα εκπροσωπήσει την Τουρκία στην 55η Eurovision 
- Έκθεση του Τζεφ Κουνς στη Νέα Υόρκη 

   Αθλητισµός
- Ρεχάγκελ: «Έχουµε πολλή δουλειά ακόµα» 
- Στη µάχη κατά των αναβολικών η «Αθλητισµός Χωρίς Αναβολικά» 
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