ΣΕΒΕ: Εξαγωγές με το μοντέλο Ομπάμα
Την αναβάθμιση της υπόθεσης των εξαγωγών σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο, με
την υιοθέτηση της προσπάθειας από το γραφείο του πρωθυπουργού, ακολουθώντας
το μοντέλο που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ομπάμα των ΗΠΑ, όπου δημιουργείται
προεδρικό συμβούλιο εξαγωγών με επικεφαλής σημαντικό εκπρόσωπο του
επιχειρηματικού κόσμου, ζήτησε ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος από το
βήμα της χθεσινής εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης των μελών του
συνδέσμου.
Την παραπάνω πρόταση υπέβαλε ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΒΕ Βασίλης
Θωμαΐδης, απευθύνοντας θερμή έκκληση στον πρωθυπουργό να αναδείξει την
εξωστρέφεια και τις εξαγωγές σε εθνική υπόθεση, επιλαμβανόμενος προσωπικά του
θέματος.
Αξιοσημείωτες ήταν, εξάλλου, οι επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από το βήμα της γ.σ.
του ΣΕΒΕ και το σχετικό «καμπανάκι κινδύνου» που ανεκρούσθη για τα εργαλεία
που έχει η χώρα μας στη διάθεσή της προκειμένου να αντεπεξέλθει αποτελεσματικά
στη δέσμευση που έχει αναλάβει σύμφωνα με το περίφημο μνημόνιο συνεννόησης
Ελλάδας - ΕΚΤ και IMF να λάβει μέχρι το Σεπτέμβριο μέτρα για την ενίσχυση της
πολιτικής προώθησης των εξαγωγών σε στρατηγικούς κλάδους.
Εκκλήσεις απηύθυνε, επίσης, στο ίδιο μήκος ο απερχόμενος πρόεδρος του ΣΕΒΕ και
σε όλα τα πολιτικά κόμματα «να συνεργαστούν καλύτερα με τους εξαγωγικούς
φορείς και τους άλλους ιδιωτικούς φορείς της ανάπτυξης».
Σε ό,τι αφορά την ευόδωση του στόχου, που ζητάει από πέρυσι ο ΣΕΒΕ να θέσει η
πολιτεία, ήτοι το διπλασιασμό των εξαγωγών μας στα επόμενα πέντε χρόνια, ο
σύνδεσμος αναγνωρίζει αδυναμία εφαρμογής μέτρων βελτίωσης της εξωστρεφούς
ανταγωνιστικότητας, που θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα, λόγω της υφιστάμενης
διάρθρωσης του συστήματος δημοσιο-ιδιωτικός τομέας και παγιωμένων νοοτροπιών
και πρακτικών, που χρειάζονται πολλά χρόνια να αλλάξουν. Ωστόσο, αφήνει νότα
αισιοδοξίας, με προϋπόθεση την υιοθέτηση του τριπτύχου στόχων «Νέες επιχειρήσεις
στις εξαγωγές», «Νέα προϊόντα στην εξαγωγική παλέτα» και «Νέες αγορές».
Μ.Μπόλαρης
Εκ μέρος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Μάρκος Μπόλαρης, δήλωσε ότι οι προτάσεις των φορέων για την
ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων θα ενταχθούν σε μια συνολική
αναπτυξιακή πρόταση για την περιοχή, που θα συγκροτηθεί μέσω της
«Επιχειρησιακής
Μονάδας
Ανάπτυξης»
του
υπουργείου
Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην οποία προχώρησε
πρόσφατα το υπουργείο.
Εκλογές
Στο κλειστό μέρος της γ.σ. του ΣΕΒΕ πραγματοποιήθηκαν και οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη της νέας διοίκησης του ΣΕΒΕ, με τον κ. Δημήτρη Λακασά (Olympia
Electronics Ν. Λακασάς - Π. Αρβανιτίδης Α.Ε.) να διεκδικεί -άνευ αντιπάλου- την
προεδρία του φορέα.

