∆ΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Θεσσαλονίκη 13.02.02
ΑΠ:17

Θέµα: Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης
Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της πρόσκλησή σας, στο Φόρουµ «Παραγωγικό Σύστηµα και
Ανταγωνιστικότητα» στα πλαίσια υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, συνηµµένα σας αποστέλλουµε τις
προτάσεις του ∆ΙΠΕΚ.
Ενίσχυση της Εθνικής Βαλκανικής πολιτικής, διαµέσου των φορέων της
Θεσσαλονίκης.
Η ύπαρξη, στην πόλη, φορέων όπως το ∆ΙΠΕΚ, η Παρευξείνια Τράπεζα, ο
Οργανισµός Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, το Γραφείο Συµφώνου
Σταθερότητας κτλ, δηµιουργεί την ανάγκη αξιοποίησης και ενίσχυσής τους,
έτσι ώστε να καταστούν οι κύριοι φορείς υλοποίησης και προώθησης της
βαλκανικής πολιτικής της Ελλάδας.
Στα πλαίσια αυτά, κυρίαρχο ρόλο θα πρέπει να επιτελέσουν οι φορείς της
Θεσσαλονίκης στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης
(ΕΣΟΑΒ), ως ενδιάµεσοι για τη διαχείριση των πόρων που θα κατευθυνθούν
προς τις αποδέκτριες χώρες.
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Αξιοποίηση γραφείου Παγκόσµιας Τράπεζας ως χρηµατοδοτικού ενδιάµεσου

Η λειτουργία ενός Οργανισµού της εµβέλειας της Παγκόσµιας Τράπεζας στη
Θεσσαλονίκη είναι µεγάλης σηµασίας, καθώς δηµιουργεί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την ισότιµη συµµετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στα
προγράµµατα της Παγκόσµιας Τράπεζας, ενώ παράλληλα ενισχύει το ρόλο
της πόλης σε διεθνές επίπεδο. Για να επιτελέσει τη λειτουργία και να συνεχίσει
τη δραστηριότητα που έχει ήδη ξεκινήσει το Γραφείο, θα πρέπει να
υποστηριχθεί και να αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δεδοµένου
ότι προσφέρει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις της περιοχής.
Σύσταση µικτών επιχειρηµατικών συµβουλίων
Προτείνεται η ίδρυση µικτών συµβουλίων µεταξύ Ελλάδας και Βαλκανικών
χωρών, στα πρότυπα του Ελληνοτσεχικού Συµβουλίου το οποίο έχει ιδρυθεί,
µε πρωτοβουλία του ∆ΙΠΕΚ, και λειτουργεί από το 2000. Ο ρόλος των
Συµβουλίων είναι να αποτελέσουν, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, φορείς
ενίσχυσης της επιχειρηµατικής συνεργασίας µεταξύ των χωρών της ΝΑ
Ευρώπης, για την υλοποίηση κοινών επενδυτικών δράσεων.
Λειτουργία γραφείου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Προτείνεται η ίδρυση ενός Αυτοτελούς Γραφείου, το οποίο θα αποτελεί ένα
ενιαίο όργανο µε σαφείς στόχους και ουσιαστικές αρµοδιότητες. Το γραφείο
αυτό θα συντονίζεται και θα συνεργάζεται στενά µε τους αρµόδιους φορείς της
πόλης, τόσο για την άσκηση της εθνικής πολιτικής σχετικά µε τις χώρες της
ΝΑ Ευρώπης, όσο και για την υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων και
παρεµβάσεων (πχ ΕΣΟΑΒ).
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Καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως κέντρο σχεδιασµού και υλοποίησης διεθνών
προγραµµάτων που αφορούν στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
Λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας της πόλης µε τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης,
καθώς

και

της

ύπαρξης

εξειδικευµένων

φορέων

προώθησης

της

διαβαλκανικής συνεργασίας, η Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να συµµετέχει ενεργά,
όχι µόνο στην υλοποίηση, αλλά και στο σχεδιασµό προγραµµάτων που
σχετίζονται µε την περιοχή, όπως προγράµµατα του Γ’ ΚΠΣ, ∆ιµερής
Αναπτυξιακή Βοήθεια κτλ.

Όσον αφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Ανάπτυξης, καταρχήν
συναινούµε στη σκοπιµότητα δηµιουργίας του Forum κοινωνικού διαλόγου, µε
την προϋπόθεση ότι, θα εξασφαλιστεί η συµµετοχή των αρµόδιων, κατά
περίπτωση και για κάθε αντικείµενο συζήτησης, φορέων και προσώπων, έτσι
ώστε να αποφευχθεί η πολυδιάσπαση απόψεων και να είναι δυνατή η
επίτευξη οµοφωνίας και συναίνεσης στη λήψη αποφάσεων.
Το Forum θα πρέπει, επίσης, να λειτουργεί µέσω µίας σωστής και δοµηµένης
διαδικασίας, µε σαφή και διακριτά στάδια, η οποία θα συµβάλλει στην
ουσιαστική και εποικοδοµητική ανταλλαγή απόψεων και στον καλύτερο
δυνατό προγραµµατισµό.
θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα παρακάτω, τα οποία αφορούν στο τµήµα του
Σχεδίου που αναφέρεται στο Παραγωγικό Σύστηµα και Ανταγωνιστικότητα:
Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων, ως
προϋπόθεση για τη βιώσιµη και σταθερή ανάπτυξη της πόλης, µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µε την υποβοήθηση των δραστηριοτήτων διεθνοποίησής
τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίσιµης σηµασίας είναι η προσέλκυση
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ξένων επενδύσεων στην περιοχή, η οποία θα δώσει το έναυσµα για την
σύναψη διεθνών συνεργασιών και τη δηµιουργία στρατηγικών συµµαχιών. Οι
επενδύσεις αυτές θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την ίδρυση παραγωγικών
εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να αυξηθεί ο όγκος των επενδύσεων παγίων σε
στρατηγικούς τοµείς της τοπικής οικονοµίας.
Επίσης, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, αναγκαία κρίνεται η
ενίσχυση των επιχειρηµατικών δεσµών µε την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης,
µέσω της σύναψης εµπορικών συµφωνιών, της δηµιουργίας ζωνών
ελευθέρου εµπορίου, της εξάλειψης των δασµολογικών φραγµών, που θέτουν
περιορισµούς στην εξαγωγική δραστηριότητα προς τις χώρες αυτές.
Αναφορικά µε τα µέτρα της ∆ράσης 3 που προτείνονται, θα θέλαµε να
παρατηρήσουµε ότι συµφωνούµε απόλυτα στην ανάγκη δηµιουργίας ενός
µηχανισµού καταγραφής και ενηµέρωσης της υφιστάµενης κατάστασης στον
παραγωγικό τοµέα της πόλης. Επισηµαίνουµε ωστόσο, ότι η δράση αυτή θα
πρέπει να συνοδεύεται από έναν αποτελεσµατικό µηχανισµό διάγνωσης
επίλυσης των προβληµάτων που παρατηρούνται στον τοµέα αυτό, ώστε να
διασφαλιστεί ότι θα λαµβάνονται σε κάθε περίπτωση, τα αναγκαία µέτρα για
τη βελτίωση και διόρθωση των αρνητικών σηµείων.
Με εκτίµηση,
Π. Μαυρίδης
Γεν. ∆ιευθυντής ∆ΙΠΕΚ
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