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Η πρόκληση της Θεσσαλονίκης

Του Γιώργου Κράλογλου

 

Δώστε από το ΕΣΠΑ στις επιχειρήσεις 1,17 δισ. ευρώ την προσεχή 7ετία για έρευνα και καινοτομία και θα

«εισπράξετε» αύξηση στο ΑΕΠ κατά 4 δισ. ευρώ, 32.000 θέσεις εργασίας, ανάσχεση της μετανάστευσης και

επαναπατρισμό επιστημόνων λένε στελέχη της Ε.Ε. και ο οίκος Yosma του Ισραήλ που χρηματοδοτεί

καινοτομίες. Η Θεσσαλονίκη σας προκαλεί για λογαριασμό της Βόρειας Ελλάδας. Τολμήστε το. 

Ιδού η Ρόδος λοιπόν... για τους κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλο, την κυβέρνηση τους, την αντιπολίτευση και τους

τεχνοκράτες που μετέχουν στα κέντρα λήψεως αποφάσεων και χαρακτηρίζουν ως άτομα με εμμονές όσους

πιστεύουμε (πρώτη απ΄ όλους η στήλη αυτή) ότι η ανικανότητα, το ταξικό μίσος και ο φόβος του πολιτικού

κόστους διευκολύνουν την συγκυρία για να οδηγηθεί η χώρα σε πλήρη αποβιομηχάνιση ώστε να τους φύγει

και ο «πονοκέφαλος» του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου.

Τολμήστε το και γυρίστε σελίδα στην Ελλάδα της μεταποίησης για να  απαντήσετε με πράξεις ότι δεν

βαδίζετε στα τυφλά όταν μιλάτε για ανάπτυξη.

Κάντε την ανάπτυξη πράξη και ξεχάστε τις εκλογές μέχρι το 2016.

Δεν με συνδέει τίποτε το ιδιαίτερο με την Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα εκτός από κάποια μικρασιάτικα

προσφυγικά συναισθήματα. 

Αλλά στην πολυετή δημοσιογραφική μου διαδρομή στο οικονομικό ρεπορτάζ έζησα από κοντά (μέσα από το

ρεπορτάζ)  και λυπήθηκα την Πάτρα (πρώτη απ΄ όλες), τον Βόλο, την Λαμία, την Κόρινθο, την Θήβα, την

Λειβαδιά και άλλες βιομηχανικές περιφέρειες της χώρας να διαλύονται από την καταστροφική μανία του

λαϊκισμού, του μπολσεβικισμού και του μίσους των διατεταγμένων συνδικαλιστών και τις πολιτικές ανοησίες

του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. 

Και τώρα (το έχω ήδη επαναλάβει σε παλαιότερο σημείωμά μου) βλέπω καθαρά να πέφτει το τελευταίο

μεγάλο βιομηχανικό και οικονομικό «οχυρό» της χώρας. Την Θεσσαλονίκη και γενικότερα την Βόρεια Ελλάδα. 

Ας μην ξεχνάνε αυτοί που μιλάνε για εμμονές ότι στην Βουλγαρία οι βιομηχανικές επιχειρήσεις ελληνικών

συμφερόντων απασχολούν πάνω από 100.000 άτομα μεγάλο μέρος των οποίων είναι έλληνες μετανάστες.

Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα που εδώ και μισό αιώνα ήταν και παραμένει παρούσα και στις βιομηχανικές

ανακατατάξεις της Ευρώπης να απουσιάζει τώρα από τις όποιες εξελίξεις προσφέροντας μόνο υπηρεσίες

αναψυχής, τουρισμό και ταβέρνες; 

 Άλλη παρουσία δεν μπορεί να έχει;

Μπορεί μας λέει από την Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

 

Και μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της  άριστης πρωτοβουλίας του για το μέλλον της πόλης και της

Βόρειας Ελλάδος μέσα από μια συζήτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του με τους προέδρους παραγωγικών

επιστημονικών φορέων της Βορείου Ελλάδος, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά από την διεύθυνση οικονομικών

υποθέσεων Ε.Ε. και τον κ. Yigal Erlich, ιδρυτή και πρόεδρο της μεγαλύτερης εταιρείας χρηματοδότησης

καινοτομίας του Ισραήλ Yozma Group. 
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Προηγούμενα άρθρα

30/04  Οι αριστερές κυβερνήσεις που... δεν κυβέρνησαν- Γιώργος Κράλογλου

Οι αριστεροί και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβέρνησαν. Η γνωστή κομματική καραμέλα-πρόκληση για την νοημοσύνη

του λαού. Πρόκληση για την οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκληση για τους άνεργους της χώρας μετά

το 1980. Πρόκληση για κάθε εργαζόμενο που δεν είναι κρατικός υπάλληλος. Πρόκληση τέλος για την παιδεία

και τα αχούρια που λέγονται Πανεπιστήμια και Σχολεία σε κατάληψη.

29/04  Όσα δεν φτάνει η αλεπού... τα λέει "μονταζιέρα"- Γιώργος Κράλογλου

Ζητείται αριστερό σύνθημα να στέκεται. Το μνημονιακοί - αντιμνημονιακοί πάλιωσε και δεν απέδωσε τα

αναμενόμενα. Με τόσα κόμματα, κομματίδια, πολιτικές παραφυάδες, ανεξάρτητους και εξαρτημένους... δεν

ξέρεις ποιος είναι με το ευρώ και άρα με το μνημόνιο και ποιος μένει πιστός στην δραχμή και στον Χότζα. Η

αγωνία να γίνει σύνθημα το “μονταζιέρα“ σκοντάφτει στην αλήθεια. Οπότε ζητείται νέο σύνθημα που να

πιάνει.

28/04  Η αριστερή Ελλάδα δεν είναι η λύση- Γιώργος Κράλογλου

Το κέρδος μας από την “αριστερή“ Ελλάδα που κατέστρεψε την οικονομία, μείωσε την εθνική κυριαρχία και

στέλνει δυο γενιές μετανάστες, είναι η εξαφάνιση των αυτοδυναμιών αλλά και της δύναμης των κομμάτων

που την έχτισαν. Μένει τώρα να δούμε αν το κέρδος αυτό θα παραδοθεί σε μια άλλη “αριστερή“ Ελλάδα ή

θα επενδυθεί σε μια εθνική προσπάθεια με κεντρικό πρωταγωνιστή μόνο την οικονομία.

25/04  Συναίνεση με δυο Ελλάδες δεν γίνεται- Γιώργος Κράλογλου

Οι, έστω λίγοι, “τσάμπα μάγκες“ που έστειλαν από τις βίλες τους αίτηση για το κοινωνικό επίδομα του

πλεονάσματος έφεραν άλλη μια φορά στην επιφάνεια τις δύο “σοσιαλιστικές“ Ελλάδες της μεταπολίτευσης.

Την Ελλάδα της αρπαχτής με το ασύδοτο κράτος - απατεώνα όπου κλέβοντας τους φορολογούμενους ζεις

πλούσια. Και την Ελλάδα των “επαγγελματιών επαναστατών“ που δουλεύουν για την “αλλαγή φρουράς“ στην

Ελλάδα της αρπαχτής.

24/04  Αυτήν την Ελλάδα μας ετοιμάζουν μέχρι το 2024- Γιώργος Κράλογλου

Συρτάκι ντανς, ταβερνούλες, γκαρσόνια, γηροκομεία, ιατρεία γερόντων, σκουπιδιάρικα, καφενεία με ιντερνετ,

υποδομές (για τους πελάτες των Δήμων) και “βαριά βιομηχανία“ με γενόσημα, ιχθυοκαλλιέργειες και λαχανικά

βλέπει η κυβέρνηση στην “ισχυρή Ελλάδα“ της δεκαετίας 2014-2024. Εισηγητές για το “αναπτυξιακό θαύμα“

είναι το κρατικό ΚΕΠΕ, το (ελεγχόμενο από τον ΣΕΒ) ΙΟΒΕ και η εκτός Ελλάδος McKinsey.

23/04  "Πάσα" της ΟΛΜΕ στην ιδιωτική παιδεία- Γιώργος Κράλογλου

Καλύτερη “πάσα“ για “γκολ“ στην εκπαίδευση από την ιδιωτική παιδεία δεν μπορούσε να “πλασάρει“ η ΟΛΜΕ

λίγο πριν λήξει το “πρωτάθλημα“ με τις Πανελλήνιες. Στον “τελευταίο γύρο“ καταβαίνουν στην μια μεριά του

“γηπέδου“ αναμέτρησης των Πανελληνίων οι “επαναστάτες“ μαθητές των κρατικών δασκάλων με προπόνηση

της κακιάς ώρας λόγω καταλήψεων. Και στην άλλη μεριά οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων με πλήρη

Ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. συμβούλεψε τους Θεσσαλονικείς:

- Δώστε βάση στην προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων όπως: το design των προϊόντων, η έρευνα και

ανάπτυξη, το marketing, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και τα logistics.

- Στοχεύστε στην ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης, στην εξειδίκευση με την ανάπτυξη μοναδικών

προϊόντων και λειτουργιών. 

- Αποφύγετε τη διασπορά και τις γενικές προσεγγίσεις όπως συνέβη στο παρελθόν στην Ελλάδα ειδικά με τα

προγράμματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

- Συγκεντρώστε τους πόρους σε συγκεκριμένους στόχους που θα είναι ορατοί.

Ο κ. Yigal Erlich του Ισραηλινού Οργανισμού YOZMA πρότεινε τη χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ των

επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας με ποσό συνολικού ύψους 1,17 δισ. ευρώ την προσεχή

7ετία με προσανατολισμό:

- Στον θεσμό του venture capital με κεντρικό άξονα το Ταμείο Νέας Οικονομίας

- Στην σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις επιχειρήσεις με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας, με την

οργάνωση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα.

- Στην αξιοποίηση του θεσμού των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων σε κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν

συγκριτικά πλεονεκτήματα.

- Στην διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και παροχή κινήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους» (business

angels) που επενδύουν σε επιχειρήσεις με ερευνητικές δραστηριότητες.

Η βιομηχανική Ελλάδα του 1953-1973 με ότι έμεινε στο τέλος του 2013 μπορεί να μην είναι ανταγωνιστική

(έτσι που την κατάντησαν οι διωγμοί του ιδιωτικού τομέα με το φορολογικό και ενεργειακό κόστος) αλλά

είναι σε θέση να γυρίσει σελίδα προς την τεχνολογία. Μέχρι τότε όμως ας μην την καταστρέφουμε άλλο. Η

Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι για παίξε –γέλασε. Η κατρακύλα τους θα φθάσει μέχρι την Αθήνα

και το Λεκανοπέδιο Αττικής που λειτουργούν οι τελευταίες πλέον 1700 μεταποιητικές επιχειρήσεις με 120.000

άτομα. Αυτές είναι και τελειώσαμε. Αυτό θέλουμε; 

George.kraloglou@capital.gr. 
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