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ΓΔ RT 14:56 1.276,78 +16,08 +1,28% Τζίρος 59,82 εκ. €

Εικόνα μετοχής

13:23 Δ.Δασκαλόπουλος: "Η Ελλάδα μπορεί να παραμείνει στον πάτο για χρόνια"
12:03 Δεν θα υπάρξει "μέτω πο του Νότου" κατά της λιτότητας
11:50 Ευρω κοινοβούλιο: Συμφω νία για τους νέους κανονισμούς στις χρηματοοι...
11:07 Ήρθε η παράταση για τους ενήμερους δανειολήπτες
14:52 "Μετρημένες οι μέρες της τρόικας"

Τετάρτη, 18 Δεκέμβριος 2013 - 07:39

14:49 Sinn (Ifo): Να προσέχουν τι εύχονται όσοι ζητούν μείω ση τω ν γερμανι...

Απαντήστε τους
αν θέλουμε βιομηχανία στον
14:25 Bank of America: Καλύτερα τω ν εκτιμήσεω ν τα κέρδη δ΄ τριμήνου
τόπο
14:02 Έρευνα στη Deutsche Bank για τις συναλλαγές στο Forex
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27παράγοντες που θα κρίνουν το πλεόνασμα
13:56 Διορισμός δύο νέω ν μελώ ν στο Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ

Του Γιώργ ου Κράλογ λου
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας, στα πρότυπα του γαλλικού, που θα λειτουργεί ως ανώτατο

Αναζήτηση είδησης

στό

Capital.gr

γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας για μέτρα και πολιτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
βιομηχανίας. Πρόκειται για πρόταση σαφή, ξεκάθαρη και ανέξοδη που έθεσαν ευθέως οι βορειοελλαδίτες

Δημοφιλέστερα σήμερα

Περισσότερα σχόλια

βιομήχανοι. Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ακόμη και απορρίπτοντάς την με πειστικά επιχειρήματα.
Απαγωγή γνωστού επιχειρηματία

Πριν αιτιολογήσω την «συνηγορία» μου στο αίτημα ας δούμε τι συγκεκριμένα ζητούν οι βορειοελλαδίτες

Προς μείωση του τεκμηρίου ΙΧ (upd)

βιομήχανοι, λίγο πριν μπει στην τελική λίστα των περιφερειών πλήρους αποβιομηχάνισης και η Βόρ. Ελλάδα

Οι Αμερικανοί αγοράζουν Ελλάδα

(συμπεριλαμβανομένης και της Θράκης) μετά την Ήπειρο, την Πάτρα, τον Βόλο, την Στυλίδα, την Θήβα, την

Υπάρχουν και χειρότερα!

Κρήτη και πριν πολλά χρόνια τον Πειραιά με τα περίχωρά του.

Το θρυλικό Pony ξανά στους ελληνικούς δρόμους

Και ας μην ξεχνάμε τις προειδοποιήσεις για τα χιλιάδες λουκέτα των ίδιων επιχειρηματιών, εδώ και μήνες, με

Ανατροπές στους ελληνικούς αιθέρες φέρνει η
Ryanair

συγκεκριμένα στοιχεία και προβλέψεις.

Με φειδώ η αισιοδοξία σύντροφοι...

Προτείνουν λοιπόν (χθεσινή επιστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος) προς τον υπουργό
Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη την δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» υπό την προεδρεία του
υπουργού Ανάπτυξης, που θα αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό. Το Συμβούλιο θα έχει ρόλο
ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου της

πολιτείας

για

κάθε

θέμα σχετικό με

τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας μας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την
συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση δράσεων και πολιτικών για τη βιομηχανία, την χάραξη
βιομηχανικής πολιτικής, και την ανάδειξη στρατηγικών για την προσαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της
μεταποίησης στις διεθνείς εξελίξεις.
Επειδή οι βιομήχανοι της Βορ. Ελλάδος θεωρούν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρίες στην προσπάθεια
ανάπτυξης αποτελεσματικού κοινωνικού διαλόγου για έξοδο της βιομηχανίας από την κρίση συνιστούν την
αντιγραφή του γαλλικού μοντέλου προσαρμοσμένο βεβαίως στα ελληνικά δεδομένα.
Αυτά ως προς την πρόταση και την επιχειρηματολογία των επιχειρηματιών της μεταποίησης.
Επί της ουσίας τώρα.
Ανεξάρτητα από το εάν η πρόταση αφορά δόκιμο ή όχι τρόπο άσκησης της βιομηχανικής πολιτικής το θέμα
που τίθεται (με αφορμή την παραπάνω υπόδειξη) είναι η πρόκληση προς την πολιτεία και τους πολιτικούς να
τοποθετηθούν εάν πιστεύουν ή όχι στην ένταξη και τις βιομηχανίας στις δυνάμεις «εκστρατείας» για την
οικονομική ανάπτυξη.
Γιατί τίθεται το θέμα αυτό;
Γιατί η πολιτική των τελευταίων δεκαετιών έδειξε σαφή εγκατάλειψη κάθε προσπάθειας για βιομηχανική
ανάκαμψη της χώρας (μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973 και την μεταβολή των συνθηκών
ανταγωνιστικότητας λόγω της πλήρους ένταξής μας στην ΕΟΚ το 1980) σε σημείο που θα έλεγε κανείς ότι η
αποβιομηχάνιση ήταν πολιτικός στόχος ίσως και για λόγους πολιτικού κόστους.
Το 1982 καταργήθηκε το υπουργείο Βιομηχανίας και περιορίσθηκε σε μια Διεύθυνση του διαδόχου
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Το 1982 καταργήθηκε το υπουργείο Βιομηχανίας και περιορίσθηκε σε μια Διεύθυνση του διαδόχου
υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Για όσους έζησαν την κατάργηση του συγκεκριμένου υπουργείου είναι σαφέστατοι και οι λόγοι
σκοπιμότητας.
Γιατί μαζί με το υπουργείο καταργήθηκαν και οι αρμοδιότητες σχεδιασμού της παραπέρα βιομηχανικής
ανάπτυξης, παραμερίστηκαν έμπειροι γνώστες του θέματος (από άσχετους συμβούλους), διαλύθηκε η ΕΤΒΑ

μαζί με ειδικά αναπτυξιακά βιομηχανικά κίνητρα και δύο χρόνια μετά, το 1984, ο εκσυγχρονισμός του 50%
του βιομηχανικού δυναμικού της χώρας δέθηκε χειροπόδαρά με αστυνομικές διατάξεις και διαδικασίες με την
αιτιολογία της περιβαλλοντικής προστασίας του Λεκανοπεδίου Αττικής.
Το αστυνομικό όμως κλίμα διώξεων της βιομηχανίας, ως νοοτροπία και αρχή, επεκτάθηκε και στις
περιφέρειες ενώ προστέθηκαν στην αρνητική πολιτική για βιομηχανική ανάπτυξη και τα γραφειοκρατικά
τέρατα μιας αυθαίρετης υπηρεσιακής, νομαρχιακής και δημοτικής τακτικής με δήθεν ευαισθησίες…για το
περιβάλλον και την προστασία των δασικών και αρχαιολογικών περιοχών.
Τακτικές όμως που είχαν ως χαρακτηριστικό στοιχείο την υπηρεσιακή αυθαιρεσία η οποία και έφερε
ευκολότατα την «διαπραγμάτευση» και στην ανεξέλεγκτη διαφθορά με συνέπειες που φθάνουν μέχρι σήμερα
με τα αδικαιολόγητα πόθεν έσχες δασαρχών και άλλων υπευθύνων στην έγκριση αδειών και πιστοποιητικών
ιδρύσεως και εγκαταστάσεως βιομηχανιών στην επαρχία.
Παράλληλα με το υπηρεσιακό αυτό περιβάλλον αυθαιρεσίας και διαφθοράς έχουμε την διάθεση των
τελευταίων πόρων της Ε.Ε. μέσω των ΕΣΠΑ από τα οποία το μόνο που δεν προκύπτει είναι συνδυασμός και
συσχετισμός με πρωτοβουλίες για βιομηχανική ανάπτυξη.
Από τα δύο αυτά σημεία και μετά πολλά μπορεί να πει κανείς για την αδιαφορία προς την βιομηχανία . Αρκεί
να υπενθυμίσω (για ακόμη μία φορά) ότι στα ράφια των υπουργείων κρέμονται οι τόμοι των 780 σελίδων
μελετών των παραγωγικών τάξεων για αντικίνητρα ανάπτυξης για τα οποία δεν υπάρχουν απαντήσεις.
Η πρόταση αυτή των Θεσσαλονικέων επιχειρηματιών δίνει (κατά την άποψή μου) μια μοναδική ευκαιρία τόσο
στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση όσο και προς όλους μας να τοποθετηθούμε θετικά ή (αιτιολογημένα)
αρνητικά όχι επειδή ένα Συμβούλιο σαν αυτό θα είναι πανάκεια στην βιομηχανική ανάκαμψη αλλά για να
αποσαφηνισθεί επιτέλους η εντύπωση που έχει ριζωθεί χρόνια τώρα πως σε πολιτικό επίπεδο (μερικώς δε και
σε κοινωνικό) δεν είναι αποδεκτός ο ισχυρισμός της βιομηχανίας ότι μπορεί να τα βγάλει πέρα αν ενταχθεί
στις ατμομηχανές ενός τρένου ανάκαμψης και ανάπτυξης της οικονομίας.
george.kraloglou@capital.gr

Μου αρέσει! Αρέσει στους Fanis Ougrinis, Yanis Stavrou και 25.211 ακόμη.
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Anytime Auto Basic: Μόνο από €111! Νέο πρόγραμμα ασφάλισης αυτοκινήτου
Ονειρεύεστε την Ιταλία; Αφήστε την Alitalia να σας εμπνεύσει!
€30 Δω ροκάρτα IKEA με κάθε νέα ασφάλεια σπιτιού Anytime Home Economic!
Προηγούμενα άρθρα
07:38 Το κράτος πάνω απ΄ όλα...- Γιώργος Κράλογλου

Ζούμε μόνο την τρίτομη “προϊστορία“ της διεφθαρμένης μας χώρας “διαβάζοντας“ τον τρίτο τόμο (19942004) με τα εξοπλιστικά και τα νέα θαλασσοδάνεια. Οι άλλοι δύο που περιέχουν τα παλαιά θαλασσοδάνεια
και την καταλήστευση Τραπεζών και φορολογούμενων από τις κοινωνικοποιήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ (ο πρώτος)
και την ρεμούλα κοινοτικών πόρων και μετοχών (ο δεύτερος) είναι... δουλειά για το σπίτι.
14/01 Μυρίζουν νέοι διορισμοί...- Γιώργος Κράλογλου

Κυβερνητική Επιτροπή Ανεργίας αποφάσισαν να συγκροτήσουν οι κ.κ. Σαμαράς και Βενιζέλος με κομματικούς
προέδρους για να μελετήσουν λύσεις (λέει) στο φαινόμενο της ανεργίας. Αν σημειώσουμε ότι ο μόνος τρόπος
απασχόλησης που ξέρουν οι πολιτικοί της χώρας είναι ο διορισμός στο κράτος, ας ετοιμάζουμε τα
πορτοφόλια μας (μισθωτοί συνταξιούχοι και άνεργοι) για να πληρώσουμε τις νέες κρατικές θέσεις εργασίας.
13/01 Ανοίγουν οι πόρτες για τους ξένους τσιφλικάδες...- Γιώργος Κράλογλου

“ΠΩΛΕΙΤΑΙ“ η Ελλάς σε τιμές ευκαιρίας. Με εξαγορές επιχειρήσεων, εκτάσεων και ακινήτων. Δεκτοί μόνο οι
ξένοι αγοραστές (κατά προτίμηση Γερμανοί). Αποκλείονται (εκ των πραγμάτων) Έλληνες επιχειρηματίες και
ιδιώτες γιατί η κυβέρνηση της έντιμης Ελλάδος θεωρεί ύποπτο έως απατεώνα κάθε ιθαγενή Έλληνα
επιχειρηματία, ή αγοραστή ακινήτου. Οι 1.500.000 άνεργοι να απευθύνονται σε ξένους επενδυτές ή να
μεταναστεύσουν.“
10/01 Έτσι θέλουν την "επιχειρηματική" Ελλάδα - Γιώργος Κράλογλου

Στην χώρα όπου τα καθάρματα που δολοφονούν ιστορικούς παράγοντες της οικονομίας χαρακτηρίζονται
“εκτελεστές“ και “πολιτικοί κρατούμενοι“. Οι μεσάζοντες αποκαλούνται “διακινητές κεφαλαίων“. Διαπλεκόμενοι
θεωρούνται “νέα τζάκια“ και “επενδυτές“. Κυβερνήσεις και πολιτικός κόσμος καταδικάζουν σε μαρασμό το
πραγματικό ελληνικό και ξένο κεφάλαιο που μπορεί να επενδυθεί μην μας ξαφνιάσει αν η έννοια ιδιώτης
επιχειρηματίας ταυτισθεί τελικά με αυτή του τρομοκράτη.
09/01 Η κυβέρνηση "πνίγει" τους μικρομεσαίους... στο χρήμα - Γιώργος Κράλογλου

Διαβάστε τον τίτλο όπως θέλετε. Θα πέσετε μέσα. Η κυβέρνηση “πνίγει“, εδώ και δύο χρόνια, (στα λόγια)
τους μικρομεσαίους με γερμανικό, ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα ύψους 600 εκατ. ευρώ. Τους “ξαναπνίγει“
τώρα με χρήμα που θα βρει κατά την προεδρία στην ΕΕ. Αλλά την ίδια διετία “πνίγηκαν“, με λουκέτα, 3.500
μικρομεσαίοι στην Αθήνα και 2.500 στην Θεσσαλονίκη.
08/01 Να πληρώ σουν τον κομμουνισμό από την τσέπη τους- Γιώργος Κράλογλου

www.capital.gr/jArticle.asp?id=1927032

2/3

