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 Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος Νικόλαος Πέντζος ανέφερε ότι ειδικά 
κατά την τρέχουσα χρονική συγκυρία της οικονοµικής κρίσης, τα ζητούµενα είναι δύο: α) η 
διεθνοποίηση των επιχειρήσεών µας και β) η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην περιοχή. Στο 
πλαίσιο αυτό το κεντρικό ερώτηµα είναι ένα και µοναδικό: θέλουµε την ευκαιριακή 
µετεγκατάσταση ή την υγιή διεθνοποίηση; 

Η απάντηση για µας στον ΣΒΒΕ –είπε– είναι εύκολη: επιδιώκουµε σαφώς την υγιή διεθνοποίηση 
µε στόχο τη µακροχρόνια ανάπτυξη, τόσο στις χώρες εγκατάστασης των επιχειρήσεών µας όσο και 
στη χώρα µας. Για τον βιοµηχανικό κόσµο της χώρας η διεθνοποίησή του αποτελεί µονόδροµο. 
Πολύ, δε, περισσότερο για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στη Βόρεια Ελλάδα, για τις 
οποίες η πρώτη γεωγραφική διέξοδος για διεθνοποίηση είναι ο χώρος των Βαλκανίων και της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό που απαιτείται είναι η υποστήριξη του ιδιωτικού τοµέα από την 
πολιτεία για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών εξωστρέφειας και των δράσεων διεθνοποίησης που 
αναλαµβάνει. Για µία σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα –τόνισε– είναι αδιανόητο να υπάρχουν δηµόσιες 
υπηρεσίες οι οποίες κλείνουν στις 12:30, τα τελωνεία να µην λειτουργούν συνεχώς, και το 
Σαββατοκύριακο, τα λιµάνια να µην εργάζονται επί 24ώρου βάσεως, ενώ για να πληροφορηθεί 
κάποιος κάτι αναφορικά µε το ισχύον φορολογικό καθεστώς ή την εργατική νοµοθεσία, χρειάζεται 
τη συµβουλή τουλάχιστον τριών ειδικών επί του θέµατος.  

Για τον ΣΒΒΕ –πρόσθεσε– η γεωπολιτική θέση της περιοχής και η διαχρονική επιχειρηµατική της 
παράδοση αποτελούν τα δύο κυριότερα πλεονεκτήµατα της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία, σε κάθε 
περίπτωση, µπορούν να αποτελέσουν και τους κυριότερους παράγοντες προσέλκυσης επενδύσεων 
από ξένες επιχειρήσεις. Επίσης, σηµαντικά θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη επενδύσεων 
αποτελούν η υψηλή συγκέντρωση σε υποδοµές έρευνας και ανάπτυξης στην περιοχή, οι µεγάλης 
κλίµακας παρεµβάσεις σε υποδοµές της Θεσσαλονίκης, που την καθιστούν αστικό κέντρο µε 
µητροπολιτική λειτουργία και οι πολύ καλές σχέσεις διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν 
αναπτυχθεί µεταξύ της Βόρειας Ελλάδας και των γειτονικών βαλκανικών - αναδυόµενων αγορών. 
Η διατήρηση στην Ελλάδα των δράσεων υψηλής προστιθέµενης αξίας και η µερική µεταφορά 
δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων χαµηλής τεχνολογίας σε τρίτες χώρες, είτε λόγω χαµηλού 
εργατικού κόστους, είτε για τον περιορισµό του κόστους µεταφοράς, είναι η στρατηγική 
ανταπόκριση των ελληνικών επιχειρήσεων και η προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα της 
παγκοσµιοποίησης, συµπλήρωσε. 
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