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100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΒΒΕ
Διατελέσαντες Πρόεδροι
Οι Πρόεδροι του ΣΒΒΕ από το 1915 έως σήμερα
Περικλής Χατζηλάζαρος

1915 – 1916

Κλέων Χατζηλάζαρος

1916 – 1917

Ζοζεφ Μισραχή

1918 – 1920

Ηρακλής Χατζηδημούλας

1920 – 1924

Κωνσταντίνος Λαμνίδης

1924 – 1928

Κύρος Κύρτσης

1928 – 1934

Δημήτριος Χατζόπουλος

1934 – 1936

Γεώργιος Λούλης

1936 – 1940

Δημήτριος Χατζόπουλος

1940 – 1942

Κωνσταντίνος Σαράτσης

1943 – 1946

Κύρος Κύρτσης

1946 – 1948

Δημήτριος Χατζόπουλος

1948 – 1958

Κωνσταντίνος Χατζηδημούλας 1958 – 1966
Αναστάσιος Μιχαηλίδης

25.6.1966 - 2.8.1966

Κωνσταντίνος Λαδάς

1966 – 1973

Βύρων Αντωνιάδης

1973 – 1977

Φιλώτας Καζάζης

1977 – 1981

Παντελής Κωνσταντινίδης

1981 – 1985

Αλέξανδρος Μπακατσέλος

1985 – 1989

Βασίλειος Πανούτσος

1989 – 1993

Νίκος Ευθυμιάδης

1993 – 1997

Βασίλειος Τακάς

1997 – 2001

Δημήτρης Συμεωνίδης

2001 – 2005

Γεώργιος Μυλωνάς

2005 – 2009

Νίκος Πέντζος

2009 – 2013
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Στις 15 Ιανουαρίου 1914 μια ομάδα βιομηχάνων της
Θεσσαλονίκης, αποτελούμενη από τους Περικλή
Χατζηλάζαρο, Αθανάσιο Μακρή, Γρηγόριο Λόγγο,
Βασίλειο Τουρπάλη, Θεόδωρο Δάνου, Μιχαήλ Νούσια, Ηρακλή Χατζηδημούλα και Μωύ Μορπούργο,
συνεδριάζουν στα γραφεία της Υφαντουργικής Εταιρείας Ναούσης «Έρια» και αποφασίζουν την ίδρυση
σωματείου, με σκοπό την ενίσχυση και την υποστήριξη των συμφερόντων της εγχώριας βιομηχανίας.
Στο πρακτικό, που υπέγραψαν οι ιδρυτές του «Συνδέσμου Βιομηχάνων Μακεδονίας», αναφέρονται τα εξής:
«….Οἱ ὑποφαινόμενοι ἐργοστασιάρχαι συνελθόντες
σήμερον τῇ 15ῃ Ἰανουαρίου 1914 ἐν Θεσσαλονίκῃ
τοῖς Γραφείοις τῆς Ὑφαντουργικῆς Ἑταιρείας
Ναούσσης «Ἔρια», κατόπιν ἀνταλλαγῆς σκέψεων
περί τῆς ἀπό κοινοῦ ἐνεργείας πρός ὑποστήριξιν
τῆς ἐγχωρίου βιομηχανίας, ἀπεφασίσαμεν καί προέβημεν εἰς τήν ἵδρυσιν Σωματείου μέ ἔδραν τήν
Θεσσαλονίκην, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακεδονίας» τοῦ ὁποίου γενικός σκοπός
ἔσται ἡ ἐνίσχυσις και ὑποστήριξις τῶν βιομηχανικῶν
συμφερόντων τῆς ἐγχωρίου βιομηχανίας…»
Έτσι ξεκίνησε η πορεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος, η νομική σύσταση του οποίου,
αναγνωρίσθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1915, με την
υπ’ αριθμό 473/28.02.1915 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
Την πρώτη επωνυμία «Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακεδονίας» τη διατήρησε μέχρι το 1938, οπότε με
τροποποίηση του καταστατικού του γίνεται «Σύνδεσμος Βιομηχάνων Μακεδονίας – Θράκης» και η
εμβέλεια του Συνδέσμου επεκτείνεται. Το 1969, με
νέα τροποποίηση, γίνεται «Σύνδεσμος Βιομηχάνων
Βορείου Ελλάδος», επωνυμία την οποία διατηρεί έως
το 1984, έτος κατά το οποίο λαμβάνει τη σημερινή
του ονομασία «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος».
Η ιστορική διαδρομή του ΣΒΒΕ, ο οποίος ιδρύεται
λίγο μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
στις 26 Οκτωβρίου 1912, είναι συνυφασμένη με τα
γεγονότα – ορόσημα του 20ου αιώνα. «Άντεξε» δυο
παγκόσμιους πολέμους, ενώ βίωσε τη μικρασιατική
καταστροφή και τα τραγικά γεγονότα του εμφυλίου
πολέμου. Συμμετείχε στη μεταπολεμική οικονομική
ανασυγκρότηση της χώρας με όλες τις παραγωγικές
του δυνάμεις, και, παρά τις δυσκολίες που υπήρξαν,

έχει καταφέρει σήμερα να συσπειρώσει όλες τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις από την Ήπειρο μέχρι
τον Έβρο.
Σήμερα ο ΣΒΒΕ, εξακολουθεί, με σύγχρονη οργάνωση και λειτουργία, με γνώση σε βάθος των προβλημάτων, με κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών
και αναγκών, αλλά, πάντοτε, με γνώμονα το εθνικό
συμφέρον και την πρόοδο της Ελλάδας, να διεκδικεί
καθημερινά μια καλύτερη θέση για τις επιχειρήσεις
της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στο
νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η ύπαρξή του, μετά από πορεία εκατό χρόνων αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του παρεμβατικού του
έργου, ειδικά σε μια περίοδο, όπως η σημερινή,
κατά την οποία ο ανταγωνισμός είναι πολυεπίπεδος,
παγκόσμιος και εξαιρετικά έντονος.
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Ε

ορτάζοντας τα 100 χρόνια του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) απευθύνω θερμό
συγχαρητήριο χαιρετισμό ευχόμενος η
παρουσία του να είναι και στο μέλλον
τόσο σημαντική όσο υπήρξε και στην
μακρόχρονη ύπαρξή του μέχρι σήμερα.

Βύρων Αντωνιάδης
Τέως Πρόεδρος ΣΒΒΕ
(1973 – 1977)

Με ζωή ενός αιώνα ο ΣΒΒΕ μπαίνει
στην ιστορία με τη στήριξη της οικονομικής ζωής μας.
Με το καταξιωμένο έργο του ο ΣΒΒΕ
συνέβαλε σημαντικά στη δομή και στην
ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Συνεργάστηκε αρμονικά με όλους τους
φορείς της οικονομικής, πνευματικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του
τόπου και ανταποκρίθηκε θετικά στις
εξελίξεις των καιρών.
Με κατανόηση προσέγγισε τις εργασιακές σχέσεις και συνέβαλλε θετικά στην
ανάπτυξη και στην κοινωνική ειρήνη.
Συνέβαλλε στη δημιουργία των συνθηκών για την είσοδο της Ελλάδος στην
ΕΟΚ και αργότερα στην ΕΕ.
Συνέβαλλε θετικά στην ανάπτυξη της
παιδείας ιδρύοντας την Ανωτάτη Σχολή
Βιομηχανικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη για την αρτιότερη στελέχωση των
επιχειρήσεων και εν συνεχεία πρωτο-

Τ

Αλέξανδρος
Μπακατσέλος
Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ
(1985-1989)

α πρώτα 100 χρόνια δείχνουν το
μέλλον!

Η δημιουργία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ακριβώς
έναν αιώνα πριν, υπήρξε μία από τις
πρώτες συλλογικές εκφράσεις στην
ελεύθερη, στην ελληνική Θεσσαλονίκη.
Οι επιχειρηματίες της εποχής έδρασαν
πρωτοποριακά, αφού αντιλήφθηκαν ότι
στο νέο περιβάλλον τα αιτήματα προωθούνται και τα προβλήματα λύνονται
με διάλογο, στο πλαίσιο του οποίου η
βαρύτητα κάθε πλευράς είναι ανάλογη
των συμφερόντων που προωθεί.
Αυτή η στάση παραμένει εξαιρετικά
επίκαιρη και σήμερα. Τα χρόνια είναι
δύσκολα, τα προβλήματα της αγοράς

στάτησε για την μετατροπή της Σχολής
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Σε συνεργασία με τον ΣΕΒ Αθηνών δημιούργησαν το Ινστιτούτο Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών, το Ι.Ο.Β.Ε.,
με την λαμπρή του σήμερα εξέλιξη.
Πέραν των πολλών άλλων επιτευγμάτων
ο ΣΒΒΕ συνέβαλλε ουσιαστικά με τις
παρεμβάσεις του στα ζητούμενα για
την προστασία του περιβάλλοντος, της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των πολιτών.
Πιστεύοντας στην ιδιωτική πρωτοβουλία ως μέσον προόδου, συνέβαλλε
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της
βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας
ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, συμβάλλοντας στην οργάνωση και καθοδήγηση της επαγγελματικής πρακτικής και
ηθικής ζωής.
Για όλα αυτά και πολλά περισσότερα
θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για
την ύπαρξη και το έργο του ΣΒΒΕ και
να ευχαριστήσω όλους που συνέβαλλαν
στο έργο και την επιτυχή διαδρομή του.
Με την ευκαιρία του εορτασμού των 100
χρόνων της ύπαρξης του ΣΒΒΕ εκφράζω τα συγχαρητήρια μου και τις ευχές
μου για χρόνια πολλά.

μεγάλα και της βιομηχανίας ακόμη
μεγαλύτερα. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί
να είναι τεκμηριωμένες τεχνοκρατικά
και να υπηρετούν αφενός το αίτημα για
ανάπτυξη και αφετέρου το όραμα για
μια βιομηχανία με ταυτότητα και –όπου
είναι δυνατό- ελληνική σφραγίδα.
Με αυτά τα δεδομένα ο ΣΒΒΕ έχει να
παίξει σημαντικό ρόλο, ώστε οι επιχειρηματίες της περιοχής να παραμείνουν
στην πρωτοπορία. Τα δύσκολα πρώτα 100 χρόνια πέρασαν. Από εδώ και
στο εξής η προσφορά του Συνδέσμου,
πρωτίστως προς τα μέλη του, οφείλει
να είναι περισσότερη και –κυρίως- πιο
ουσιαστική. Πάντα υπάρχει το καλύτερο
και το αποδοτικότερο. Οι βιομηχανίες
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του Βορρά έχουν να αντιμετωπίσουν
δυσκολίες, που οφείλονται και σε
γεωγραφικούς και χωροταξικούς λόγους. Βρίσκονται, όμως, και μπροστά
σε προκλήσεις, τις οποίες θα πρέπει να

αξιοποιήσουν –την παγκοσμιοποίηση,
την Ευρωπαϊκή Ένωση, την γειτνίαση
με χώρες χαμηλού εργατικού κόστους,
την εγγύτητα με σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, κυρίως στην Ασία.

Τ

βαρότητα και συνέπειά του να αποτελεί
σήμερα ένα συνδικαλιστικό φορέα που
αναγνωρίζεται ως αντιπροσωπευτικός
εκφραστής του βιομηχανικού κόσμου
της Βορείου Ελλάδος και όχι μόνο.
Η Βόρειος Ελλάς σήμερα ελπίζει και
προωθεί την ανάπτυξή της, εκμεταλλευόμενη τη γειτνίαση της με τις Βαλκανικές χώρες αφενός και αφετέρου
την αναταραχή στη Μέση Ανατολή και
στις Βορειοαφρικανικές χώρες, η
βιομηχανία καλείται με ποιότητα και
ανταγωνιστικότητα να αντιμετωπίσει
τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό.

α 100 χρόνια από την ίδρυση του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος γιορτάζονται φέτος.

Βασίλειος Πανούτσος
Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ
(1989 – 1993)

Στα 100 χρόνια λειτουργίας του ο ΣΒΒΕ
προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις
αφενός να ενημερώνει και να προτείνει
λύσεις στην πολιτεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου, και αφετέρου να
συμπαρίσταται στη βιομηχανία και την
κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, στην
επίλυση των προβλημάτων της.
Ο ΣΒΒΕ συνεργαζόμενος με τους κοινωνικούς εταίρους κατάφερε με τη σο-

Α

γαπητοί φίλες και φίλοι,
Δεν ήταν τυχαίο ότι μια από τις
πρώτες πρωτοβουλίες των «ελεύθερων»
Θεσσαλονικέων αμέσως μετά το 1912,
ήταν η ανάδειξη της επιχειρηματικής
τους ταυτότητας. Η ίδρυση του ΣΒΒΕ
ήταν συνδεδεμένη με τη διαχρονική
παράδοση της πόλης στην μεταποίηση
και το εμπόριο στην ευρύτερη περιοχή.

Νίκος Ευθυμιάδης
Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ
(1993-1997)

Η πολιτισμική σύνθεση της τοπικής κοινωνίας, το πνευματικό της επίπεδο και
η εμπειρία ενός σημαντικού αριθμού
επιχειρηματιών της στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, είχαν ανάγκη νέων
θεσμών και οργανώσεων που μπορούν
να συνδέουν άμεσα την, αναμενόμενη
τότε, Βιομηχανική ανάπτυξη της Ελλάδας του 20ου αιώνα, με το διεθνές
περιβάλλον της.
Η Μικρασιατική καταστροφή, αποτέλεσε ταυτόχρονα μια εθνική τραγωδία,
αλλά και μια θετική αναδιαμόρφωση
του τοπικού κοινωνικού ιστού με τον
εμπλουτισμό του από τον προσφυγικό

Ελληνισμό της εποχής εκείνης.
Η επιχειρηματικότητα και ειδικότερα η Βιομηχανική παραγωγή έδωσαν
λαμπρά παραδείγματα μονάδων μεταποίησης με σημαντική εξαγωγική
δραστηριότητα πολλές από τις οποίες
όμως βρέθηκαν ευάλωτες στα δύσκολα
χρόνια του Μεσοπολέμου.
Την χαμένη και καταστροφική δεκαετία του ’40, ακολούθησαν 30 περίπου
χρόνια Βιομηχανικής ανασυγκρότησης
που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την
βάση μιας ανταγωνιστικής σύγχρονης
Ελλάδας.
Ο ΣΒΒΕ ανέλαβε πολλές και σοβαρότατες περιφερειακές πρωτοβουλίες για
την ανάπτυξη και ειδικότερα για την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών που προέκυψαν από τις μεγάλες αλλαγές στις
οικονομίες των γειτονικών μας Χωρών.
Δυστυχώς και οι δύο παραπάνω περίοδοι των μεγάλων ευκαιριών για εκσυγχρονισμό της Ελληνικής οικονομίας,
αποδείχθηκαν «χαμένες» κυρίως, από
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τις πολιτικές επιλογές της λεγόμενης
«Μεταπολιτευτικής» περιόδου, έως
σχεδόν και σήμερα.
Ευτυχώς, και παρά τις ιδιαίτερα μεγάλες δυσκολίες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, υπάρχουν ακόμη
αρκετές παλιές και κυρίως νεότερες

παραγωγικές μονάδες που όχι μόνον
«επέζησαν» της κρίσης, αλλά αποτελούν την μοναδική ελπίδα για ένα νέο
ξεκίνημα το οποίο είμαι βέβαιος ότι
ο ΣΒΒΕ θα συνεχίσει να υπηρετεί με
την ίδια πάντα προσήλωση και υπευθυνότητα.

Ο

μείωση του κράτους για να μειωθεί η
διαπλοκή και να αναπτυχθεί ισόρροπα
η περιφέρεια.
Αντ’ αυτού οι εκάστοτε κυβερνήσεις
και το πελατειακό κράτος που είχαν
δημιουργήσει, επιχειρούσαν ανάπτυξη με δανεικά, δαιμονοποιούσαν στην
κοινωνία τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα, καθυστερούσαν τις
απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις, αντιστέκονταν με τις
κομματικές συντεχνίες σε κάθε αλλαγή
και προετοίμαζαν στα σχολεία τα νέα
παιδιά για να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι και όχι επιχειρηματίες.
Ο ΣΒΒΕ, σήμερα, 100 χρόνια μετά την
ίδρυση του, εμπνεόμενος πάντα από
τις ίδιες αρχές και αξίες που υπερασπίσθηκε σε όλη την ιστορία του, κάνει
έκκληση σε όλες τις υγιώς σκεπτόμενες
δυνάμεις της χώρας να συστρατευτούν
σε μια ειρηνική επανάσταση εκσυγχρονισμού της οικονομίας και κοινωνίας
μας που θα μας εντάξει πλήρως στο
Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Σύνδεσμος Βιομηχανίων Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στα 100 χρόνια
ιστορίας του, λειτούργησε όχι μόνο ως
ένας υπεύθυνος συνδικαλιστικός εκπρόσωπος της βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας της Βόρειας Ελλάδας,
αλλά και ως ένας αξιόπιστος φορέας
περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.

Βασίλειος Τακάς
Πρόεδρος επί Τιμή ΣΒΒΕ
(1997 – 2001)

Οι προτάσεις και παρεμβάσεις του ήταν
έγκαιρες και ουσιαστικές. Είναι πικρή
δικαίωση, να πούμε σήμερα ότι αν η πολιτεία τις ακολουθούσε δεν θα βιώναμε
την καταστροφική ύφεση της οικονομίας
μας τα τελευταία χρόνια.
Ο ΣΒΒΕ, διαχρονικά, πρότεινε ως μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, το πρότυπο και
τα συστατικά προόδου των επιτυχημένων
επιχειρήσεων: όραμα, καλά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, γνώση, καινοτομία, τόλμη, αποτελεσματικότητα.
Πάντα ζητούσαμε πραγματική σύγκλιση
με τις Ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες, καινοτομία, παραγωγικότητα,
ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και
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Δημήτριος Συμεωνίδης
Τέως Πρόεδρος ΣΒΒΕ
(2001 – 2005)

ελετώντας την ιστορία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος για έναν ολόκληρο αιώνα,
δίκαια κανείς του αποδίδει τον τίτλο
του σημαντικού «θεσμού» για την ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και
γενικότερα στη χώρα.
Ενός «θεσμού» που έχει εισφέρει αθόρυβα πάρα πολλά για την προαγωγή της
βιομηχανίας, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για τη διεθνοποίηση των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της
περιοχής και, εν τέλει, την περιφερειακή ανάπτυξη.

Υπηρετώντας τον Σύνδεσμο από τη θέση
του Προέδρου για 4 χρόνια, (2001 – 2005)
είχα την ευκαιρία ν΄ αντιληφθώ καλύτερα την υψηλή ποιότητα της βιομηχανίας
της Βόρειας Ελλάδας και των ανθρώπων
που την υπηρετούν, αλλά και συνολικά
της επιχειρηματικότητας στη χώρα.
Παλεύοντας, κυριολεκτικά, καθημερινά με το απρόσωπο κράτος, που η
λειτουργία του αποτελεί διαχρονικά
το κύριο πρόσκομμα στην καθημερινή
δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων,
διαπίστωσα ότι το πολιτικό μας σύστημα αντιστεκόταν σθεναρά σε κάθε έν-

[ 100 χρόνια ΣΒΒΕ ]

νοια εκσυγχρονισμού και προόδου. Γι΄
αυτό θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια της
θητείας μας, πράξαμε τελικά λιγότερα
απ’ όσα αρχικά είχαμε οραματισθεί.
Σήμερα, στη δύσκολη εποχή της κρίσης, που και πάλι οι βελτιώσεις στη
λειτουργία του κράτους για την προαγωγή της ανάπτυξης δεν έχουν επέλθει,

ο ΣΒΒΕ καλείται να διαδραματίσει το
σημαντικό του ρόλο, αντάξιο της ιστορίας του των πρώτων 100 ετών. Και
είμαι βέβαιος ότι θα το πράξει. Και
θα το πράξει παραμερίζοντας τα δήθεν «συντεχνιακά συμφέροντα», για
το κοινό καλό. Το καλό ολόκληρης της
Βόρειας Ελλάδας!!!

Σ

ριξης των επιχειρηματιών της Βορείου
Ελλάδος, ανάδειξης της βιομηχανίας
ως κατεξοχήν αναπτυξιακού παράγοντα
στην οικονομία της Ελλάδας, ανάδειξη
του Βορειοελλαδικού τόξου ως χώρου
υγειούς επιχειρηματικότητας, 100 χρόνια πρόσπαθειας για την ανάδειξη της
πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής υπεροχής της Θεσσαλονίκης.

ε μια εποχή παρακμής, η φρεσκάδα ενός θεσμού, που κλείνει
100 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα
δρώμενα της Ελλάδας, είναι ελπίδα
και υπόσχεση για καλύτερες μέρες.
100 χρόνια ΣΒΕΕ. 100 χρόνια θαρραλέας κριτικής, επικοδομητικών προτάσεων, δημιουργικού διαλόγου, υπεράσπισης της επιχειρηματικότητας, υποστή-

Γεώργιος Μυλωνάς
Τέως Πρόεδρος ΣΒΒΕ
(2005 – 2009)

Η

εφετινή επέτειος συμπλήρωσης
των 100 χρόνων από την ίδρυση
του ΣΒΒΕ, είναι η απόδειξη της αναγνώρισης του κύρους που διαθέτει ο
Σύνδεσμός μας, όχι μόνο μεταξύ των
μελών του, αλλά και στην κοινωνία της
Βόρειας Ελλάδας.

Νικόλαος Πέντζος
Τέως Πρόεδρος ΣΒΒΕ
(2009 – 2013)

Η σοβαρότητα αντιμετώπισης των θεμάτων της βιομηχανίας, η υπευθυνότητα
που δείχνει απέναντι στην κοινωνία και
τους εργαζόμενους και η ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της μεταποίησης
και της Βόρειας Ελλάδας, χαρακτήρισαν
επί 100 χρόνια τον Σύνδεσμο, γι΄ αυτό και
τον έχουν καταστήσει ως τον κορυφαίο
φορέα επιχειρηματικής εκπροσώπησης
στο Βορειοελλαδικό Τόξο.
Βεβαίως, στην πορεία των 100 ετών οι
αντιξοότητες και οι αλλαγές που αντιμετώπισε ο ΣΒΒΕ και τα μέλη του ήταν
πολλές. Το παράδειγμα της θητείας μου
(2009 – 2013) κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα, είναι άκρως
χαρακτηριστικό: 5 πρωθυπουργοί – μο-

ναδικό φαινόμενο για τη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, 3 μνημόνια, PSI,
ανταλλαγή ομολόγων, καθολική αλλαγή
του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, κίνδυνος εξόδου της χώρας μας
από Ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
χρηματοπιστωτική κρίση στην Κύπρο,
και τόσα άλλα.
Σ΄ αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης,
θεωρώ ότι αφήσαμε δύο σημαντικές παρακαταθήκες, που ενισχύουν περαιτέρω
το κύρος του Συνδέσμου και προβάλλουν
τις επιχειρήσεις – μέλη του στην κοινωνία: α) τα βραβεία «Ελληνική Αξία»,
και, β) το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής». Είμαι βέβαιος ότι τα
επόμενα χρόνια οι δύο αυτοί θεσμοί θα
συμβάλλουν αποφασιστικά στην ουσιαστική ενίσχυση του θεσμού της ιδιωτικής
επιχείρησης και στην περαιτέρω διάδοση
της έννοιας της «Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης».
Εύχομαι από καρδιάς τα «δεύτερα» 100
χρόνια να είναι πολλαπλά καρποφόρα
από τα «πρώτα» 100.
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100 χρόνια βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα...

100 χρόνια πριν, εννέα
σημαντικοί βιομήχανοι της Θεσσαλονίκης,
«…κατόπιν ανταλλαγής
σκέψεων περί της από
κοινού ενεργείας προς
υποστήριξην της εγχωρίου βιομηχανίας…»
αποφάσισαν την ίδρυση του «Συνδέσμου
Βιομηχάνων Μακεδονίας» που η μετεξέλιξή
του στον χρόνο είναι ο
σημερινός «Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος». (ΣΒΒΕ)

Φυσικά, με την ανάγνωση των όσων συνέβησαν αυτά
τα 100 χρόνια, δύσκολα κανείς μπορεί να ξεχωρίσει χρονικές περιόδους και ιδιαίτερες θέσεις του
Συνδέσμου, και αυτό γιατί ο ΣΒΒΕ παρακολούθησε
πάντοτε τις εξελίξεις στη Βόρεια Ελλάδα και στη
χώρα, γι΄ αυτό ήταν, και παραμένει, σημαντικό κομμάτι της εξέλιξης των πραγμάτων, και εξακολουθεί
να χαράσσει δρόμους ανάπτυξης.

Μελετώντας τη διαδρομή της παρεμβατικής δράσης
του ΣΒΒΕ μέσα στον χρόνο, αισθανόμαστε υπερήφανοι τόσο για το έργο αυτό καθαυτό που έχει
προσφέρει ο Σύνδεσμος στην πατρίδα μας όλ’ αυτά
τα χρόνια, όσο και για τους προκατόχους μας επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν γράψει πραγματικά
λαμπρή ιστορία στα επιχειρηματικά δρώμενα της
Βόρειας Ελλάδας και της χώρας μας.

Όπως και πριν 100 χρόνια, έτσι και στην παρούσα
χρονική συγκυρία καλούμαστε να διατηρήσουμε
και να διαφυλάξουμε – και θα το πράξουμε – την
ισχυρή παρακαταθήκη των προηγούμενων γενεών, που προτάσσει το συλλογικό, προστατεύει το
ατομικό και πάντοτε είναι υπεράνω συντεχνιακών
συμφερόντων.

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος

Η ιστορική πορεία του Συνδέσμου, μας διδάσκει τα
μέγιστα μέσα από το παράδειγμα και την πρωτοποριακή σκέψη αυτών των ανθρώπων, που έδρασαν σε
δύσκολες εποχές, με όραμα, με ελπίδα και με προσήλωση στο καθήκον. Αξίζει φόρος τιμής και ειλικρινής
ευγνωμοσύνη σ’ αυτούς τους τολμηρούς ανθρώπους
για τα όσα μας κληρονόμησαν: συναλλακτικό ήθος,
συνεργατικό πνεύμα, επενδυτική τόλμη, ειλικρίνεια,
κοινωνική ευθύνη, γνήσιο επιχειρηματικό πνεύμα…
Η εκατόχρονη ιστορία του ΣΒΒΕ αποδεικνύει, με
πλήθος τεκμηρίων, ότι ο Σύνδεσμος υποστήριξε,
και εξακολουθεί να υποστηρίζει, το «σωστό» για
το σύνολο, παραμερίζοντας τη συντεχνιακή λογική,
λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις και
γενόμενος έτσι με την πάροδο των ετών ενεργός
κοινωνικός εταίρος, που πάντοτε απεδείκνυε την
προσαρμογή του στις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις.
Επιπλέον, η καταγραφή γεγονότων και αποφάσεων,
αναδεικνύει τον σημαίνοντα ρόλο του ΣΒΒΕ στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική πραγματικότητα
της Θεσσαλονίκης αρχικά, της Βορείου Ελλάδος στη
συνέχεια, και, τελικά ολόκληρης της χώρας.

Ακόμη, οφείλω να υπογραμμίσω ότι ο ΣΒΒΕ παρέμεινε και παραμένει προσηλωμένος στην αρχή
των ίσων αποστάσεων απ΄ όλα τα πολιτικά κόμματα.
Την αρχή αυτή την υπηρέτησε πιστά ο ΣΒΒΕ και
όλοι οι διατελέσαντες Πρόεδροι, κάνοντας πράξη
τη γόνιμη κριτική σε προτεινόμενες πολιτικές και
όχι σε κόμματα.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση έχει πλήξει τις επιχειρήσεις μας, χωρίς καμία
απολύτως εξαίρεση. Και έχει καταφέρει να τις φέρει στο όριο της επιβίωσης. Η υπόσχεσή μας είναι
αυτονόητη: θα πράξουμε μέσω του ΣΒΒΕ ό,τι είναι
δυνατόν για να βοηθήσουμε έμπρακτα στη διάσωση
και στην ανάπτυξη της τοπικής βιομηχανίας. Για το
λόγο αυτό θα συνεχίσουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις
των επιχειρήσεων – μελών μας, για ένα επιχειρηματικό περιβάλλον πραγματικά ευνοϊκό για τις ίδιες
και την κοινωνία.
Και τα πιστεύω μας για να τα πετύχουμε αυτά, είναι
συγκεκριμένα:
1. η προσήλωση στη συνέχισή της συμμετοχής της
χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη
του ευρώ, και,
2. η επιμονή μας ότι ανάταξη της οικονομίας, έξοδος
από την κρίση και αναπτυξιακή πορεία δεν μπορούν να υπάρξουν αν δεν συμφωνηθούν και δεν
υλοποιηθούν άμεσα σημαντικές μεταρρυθμίσεις
στη λειτουργία του κράτους και της εγχώριας
αγοράς.

Διοικητικό Συμβούλιο

One hundred years of industry in
Northern Greece...
One hundred years ago, nine major entrepreneurs of Thessaloniki, ‘...following an exchange of thoughts on common actions to support domestic
industry...; decided to establish ‘The Federation of Industries of Makedonia’, which, over time, became the ‘Federation of Industries of Northern
Greece’ (FING) as it is known today.
Upon studying the course of FING’s interventions over the years, we feel a
sense of pride, both for the work itself that the Federation has contributed
to our nation over this time, as well as for those earlier entrepreneurs
who truly wrote their glittering history as regards the entrepreneurial
events of Northern Greece and the country as a whole.
The historic course of the Federation has taught us so much through the
example and innovative thought of these people, who operated in tough
times, with vision, hope and dedication to duty. Indeed, a mark of our
recognition and sincere gratitude is owed to these bold trailblazers for all
that they bequeathed to us: business ethics, collaborative spirit, investment boldness, honesty, social responsibility, real entrepreneurial spirit...
The one-hundred-year-old history of FING demonstrates with ample
evidence that the Federation has supported and continues to support
what is ‘right’ for all, setting aside narrow interests, taking on board
future developments and thus, over the years, becoming an active social
partner, completely in tune with national and international trends. What is
more, the recording of events and decisions underline the significant role
FING has played in the economic growth and social life of Thessaloniki
initially, Northern Greece thereafter, and finally the nation as a whole.
Of course, when reading what has taken place over this intervening
century, one would be hard pressed to distinguish periods in time and
specific positions taken by the Federation, since FING has always kept
abreast of events in Northern Greece and nationally. For this reason it
was and shall remain an important mover and shaker when it comes to
its contribution to development.
Also, I should emphasise that FING always was and still remains dedicated to the principle of maintaining neutrality towards all political parties. FING and all its presidents have served this principle faithfully, by
applying constructive criticism to proposed policies and not to parties.
Just as 100 years ago, present conditions call on us to preserve and
safeguard - as we shall continue to do - the legacy left to us by previous
generations, which commands the collective, protects the individual and
is always above narrow interests.
Unfortunately, in recent years, the financial crisis has hit all our businesses
without exception, putting even their survival in doubt. Our promise is
self-evident: through FING’s actions, we shall do our utmost to help to
preserve and develop local industry. For this reason, we shall continue to
fight for the just claims of our company members, and for an entrepreneurial environment which is truly favourable for them and for society.
And our beliefs in order to achieve this are specifically the following:
1. a commitment to our country continuing to be an active member of
the European Union and the Eurozone, and,
2. our insistence that the restoration of the economy, exit from the crisis
and positive growth cannot exist if immediate crucial reforms to the
functioning of the State and the domestic market are not agreed upon
and implemented.
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 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2015

10.01.15
• Ετήσιο δείπνο που παρέθεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
15.01.15
• Συνάντηση με κλιμάκιο της εταιρίας «Alpha Trust
ΑΕΔΑΚ», που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.
16.01.15
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη του Καναδά
που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Διοικητικό Συμβούλιο και κοπή πίτας της ΔΕΘ Α.Ε.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
19.01.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. Αθήνα
9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και στους
δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη και Σ.
Ζαχαρό με θέμα: «Τι αναμένει ο επιχειρηματικός
κόσμος της Βόρειας Ελλάδας από τη νέα κυβέρνηση
που θα προκύψει από τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου».
20.01.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. REAL
FM, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με θέμα: «Τι
αναμένει ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας
Ελλάδας από τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει
από τις εκλογές στις 25 Ιανουαρίου».
21-22.01.15
• Εκδηλώσεις εταιρικής δικτύωσης μεταξύ υποψήφιων
βασικών εργολάβων του έργου ΤΑΡ και ενδιαφερόμενων υπεργολάβων και προμηθευτών του έργου, που
συνδιοργάνωσε ο Σύνδεσμος με τον Διαδρατικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου (TAP) και πραγματοποιήθηκαν στο
ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη και στο
ξενοδοχείο Thraki Palace στην Αλεξανδρούπολη.
23.01.15
• Διοικητικό Συμβούλιο και κοπή πίτας του ΕΣΥΠ,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση των Μελών του Ελληνικού Δικτύου για την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΣΕΒ, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

27.01.15
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
29.01.15
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Συμβούλιο
Ελληνικών Επιχειρήσεων Βουλγαρίας, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια, Βουλγαρία. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
06.02.15
• Συνάντηση των Προέδρων επιχειρηματικών φορέων
χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την
ίδρυση «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Ν.Α.Ευρώπης», που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του.
10.02.15
• Κοπή πίτας του Cedefop, που πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Κ. Στυλιαράς.
11.02.15
• Διοικητικό Συμβούλιο και Κοπή της Πίτας του ΦΑΟΣ
Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ.
Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.
11-12.02.15
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο - ανταλλαγή προσωπικού
(Staff Exchange - Training) με το Enterprise Europe
Network Ολλανδίας, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία τους στην Ολλανδία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
16.02.15
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
18.02.15
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΙΟΒΕ, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• 8η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας, που διοργάνωσε το Τμήμα Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρίας
Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο THE MET. Τα έσοδα της
εκδήλωσης διατέθηκαν για το Δίκτυο Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Αρωγής. Ο Πρόεδρος του Δικτύου κ.
Ν. Πέντζος απηύθυνε χαιρετισμό. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
19.02.15
• Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Εκδήλωση «Η εμπειρία των Ελληνικών επιχειρήσεων
από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για αύξηση
της παραγωγικότητας», που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
24.02.15
• Συνέδριο «Πρόσφατες εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό και
στο Ελληνικό Φορολογικό Δίκαιο», που διοργάνωσε
το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Α. Ζαπράνη σχετικά με τη συνεργασία
μεταξύ του Συνδέσμου και του Πανεπιστημίου, που
πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Πρύτανη. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου
και Χ. Γεωργίου.
25.02.15
• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου στη διαδικτυακή τηλεόραση του Αθηναϊκού - Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων και στη δημοσιογράφο Νικόλ
Καζαντζίδου, με θέμα «Προτεινόμενη ρύθμιση οφειλών και προβλήματα στο χώρο της βιομηχανίας».
26.02.15
• Γενική Συνέλευση της Τράπεζα της Ελλάδος, που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ΝΟΗΣΙΣ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
27.02.15
• Ενημερωτική συνάντηση παρουσίαση των δράσεων
και αποτελεσμάτων του έργου WIDER – Πράσινη
Ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»,
από τους κ.κ. Α. Μπούμπουλα και Μ. Βλαχογιάννη
από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Γ. Σταύρου και Χρ. Γεωργίου.
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Δημιουργία «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών
Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»,
με πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ

Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, της πολιτικής αβεβαιότητας και της διεθνούς αστάθειας, ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία της έμπρακτης υποστήριξης της διεθνοποίησης
και της επέκτασης των παραγωγικών και εμπορικών
δραστηριοτήτων επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού
Τόξου, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιούργησε, το «Δίκτυο Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», με τη συμμετοχή: της
Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων στην Αλβανία, του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία,
του Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου στη Ρουμανία, και του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων στη Σερβία, και της Ένωσης Ξένων
Επενδυτών στην ΠΓΔΜ.
Οι στόχοι του «Δικτύου» όπως τέθηκαν εξαρχής, είναι:
1. Η υποστήριξη βιομηχανικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στις
χώρες της Ν.Α. Ευρώπης,

2. Η ενδυνάμωση των δεσμών των Επιχειρηματικών
Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων των χωρών της
Ν.Α. Ευρώπης,
3. Η προβολή των Ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, και,
4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης, καθοδήγησης και προβολής.
Η στρατηγική επιλογή του ΣΒΒΕ για τη δημιουργία «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» στην
παρούσα χρονική συγκυρία, αποδεικνύει στην πράξη
ότι η ουσιαστική – μέσω του «Δικτύου» - υποστήριξη
των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εξωστρεφών δραστηριοτήτων και η διεθνής δικτύωση των Ελληνικών
επιχειρήσεων, είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για
την επιβίωσή τους και στη συνέχεια την ανάπτυξή τους.
Ο ΣΒΒΕ και οι πέντε προαναφερθέντες φορείς, γνωρίζοντας την κρισιμότητα των στιγμών που διέρχεται
η χώρα μας και ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας,

[ δραστηριότητα ]
παρακάμπτουν την αναβλητικότητα της δημόσιας διοίκησης, που δεν έχει προσφέρει καμία ουσιαστική και
έμπρακτη υποστήριξη της πραγματικής οικονομίας στα
χρόνια της κρίσης, και αναδεικνύουν με κάθε πρόσφορο
μέρος τη μοναδική στρατηγική για τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και ευημερίας στην Ελλάδα: τη διεθνοποίηση
της βιομηχανίας και την ανάπτυξη διεθνών δικτυώσεων.
Γι΄ αυτό αποφασίστηκαν κατά την ιδρυτική συνάντηση
του «Δικτύου» την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015
οι ακόλουθες πρωτοβουλίες θεσμικής συνεργασίας:
1. Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.
2. Η υλοποίηση ετήσιας Μελέτης της Ελληνικής Επιχειρηματικής παρουσίας στις χώρες της Ν. Α. Ευρώπης.
3. Η διενέργεια έρευνας αποτύπωσης των υπηρεσιών που
θα επιθυμούσαν να παράσχει το Δίκτυο στα μέλη τους.
4. Οι τακτικές ετήσιες συναντήσεις των Προεδρείων
Επιχειρηματικών φορέων.
5. Η διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου με θέμα τη διεθνο-

ποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων και την παρουσία
τους στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.
6. Η δημιουργία κοινού website.
7. Η έκδοση ενημερωτικών e-news letters, στα οποία
θα παρουσιάζονται οι κυριότερες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις της κάθε χώρας, οι εκδηλώσεις των
φορέων και η προβολή των Ελληνικών επενδύσεων,
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Το «Δίκτυο» φιλοδοξεί να συμβάλλει καταλυτικά στην
ανάπτυξη συνεργιών για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, αφού η συγκεκριμένη στρατηγική
μπορεί κατά τον ΣΒΒΕ ν΄αποτελέσει τη σημαντικότερη
διέξοδο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Στόχος όλων των φορέων είναι το σημερινό 19% του
ΑΕΠ που είναι τα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, για την
Ελλάδα να ανέλθει στο 35% τα επόμενα χρόνια.
Θα αποτελεί πραγματικά καταλυτική συμβολή στην αναζητούμενη ανάταξη της Ελληνικής οικονομίας.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, μεταξύ του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και του Ελληνικού
Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), κ. Αθανάσιος Σαββάκης και ο Πρόεδρος του
Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στην Βουλγαρία
(ΕΕΣΒ), κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος, υπέγραψαν, την
Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015, στη Σόφια της Βουλγαρίας,
Μνημόνιο Συνεργασίας, με την ευκαιρία της ετήσιας
δεξίωσης του ΕΕΣΒ, στο ξενοδοχείο SOFIA BALKAN
HOTEL, παρουσία περισσότερων των 500 ελληνικών
επιχειρήσεων και προσκεκλημένων.
Σκοπός του Μνημονίου είναι να εδραιωθεί η ανάπτυξη
της οικονομικής συνεργασίας, μεταξύ των μελών του
ΣΒΒΕ και του ΕΕΣΒ και η δημιουργία ενός μόνιμου
διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών
σε θέματα οργάνωσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
Ο Πρόεδρος του ΕΕΣΒ, κ. Σταμάτης Θεοδωρόπουλος,
ανέφερε ότι η συνεργασία αυτή θα δώσει τη δυνατότητα
δημιουργίας ενός σημείου επαφής με τις επιχειρήσεις
μέλη του ΣΒΒΕ που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην
Βουλγαρία.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Αθανάσιος Σαββάκης, ανέφερε
ότι για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, οι χώρες
της Ν.Α. Ευρώπης αποτελούν κύριες αγορές στόχους
για τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους.
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Εκδηλώσεις γνωριμίας μεταξύ υποψήφιων βασικών
εργολάβων του έργου ΤΑΡ και ενδιαφερόμενων
υπεργολάβων και προμηθευτών

Με αποκλειστικό σκοπό να προσφέρουν μία πλατφόρμα
επικοινωνίας και διερεύνησης ευκαιριών αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των υποψήφιων αναδόχων εργολάβων
του έργου ΤΑΡ και ενδιαφερόμενων υπεργολάβων και
προμηθευτών, διοργανώθηκαν από το Διαδριατικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), εκδηλώσεις
σε Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και στη
Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου
Οι εκδηλώσεις είχαν ως στόχο να προσφέρουν τη δυνατότητα γνωριμίας μεταξύ υποψήφιων βασικών εργολάβων
για την κατασκευή του χερσαίου τμήματος του αγωγού
και των σταθμών συμπίεσης του έργου και αντιστοίχως
ενδιαφερόμενων υπεργολάβων και προμηθευτών σε
μια σειρά από συμπληρωματικές εργασίες, όπως για
παράδειγμα την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, διοικητική υποστήριξη, υπηρεσίες ασφάλειας, μεταφορές
και τροφοδοσία, κοκ.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, προλογίζοντας
τις εκδηλώσεις διαβεβαίωσε τους ανθρώπους του ΤΑΡ
για την αξία, τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό, την αξιοπιστία και την ευελιξία που διαθέτουν οι επιχειρήσεις
στη Βόρεια Ελλάδα, χαρακτηριστικά που τις κάνουν τους
ιδανικούς προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών για
τον αγωγό ΤΑΡ.
Οι επιχειρήσεις τόνισε ο Πρόεδρος, ουσιαστικά λειτουργούν με τη μορφή δικτύου, αλληλοϋποστηριζόμενες, προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις καθενός απ΄ τους πελάτες τους. Διαθέτουν
ισχυρή τεχνογνωσία για τα προϊόντα που παράγουν και
χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο
γνώμονα της καθημερινής τους δραστηριοποίησης τη
συνεχή βελτίωση. Επιπλέον, είναι αρκετά διεθνοποιη-

μένες, γεγονός που τους έχει δώσει το πλεονέκτημα της
διαρκούς επαφής με τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας
έτσι την ανταγωνιστικότητά τους με διεθνείς συνέργιες
και συνεργασίες.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σαββακης υπογράμμισε:
«Τα προϊόντα μας ενσωματώνουν αυτό που υποσχόμαστε στους ανθρώπους που τα αγοράζουν: αξιοπιστία.
Η αξιοπιστία αυτή προέρχεται από την επί δεκαετίες
δραστηριοποίησή μας στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα μας πληρούν τις
προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, η
προσδοκώμενη συνεργασία μας στην ουσία θα γίνει με
«Ευρωπαϊκές προδιαγραφές». Αυτό σημαίνει για σας
εκ των προτέρων απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι συνεργασίες που θα αναπτύξετε με τις δικές
μας επιχειρήσεις θα σας το προσφέρουν αυτό, και θα
αποτελέσει την προστιθέμενη αξία της συνεργασίας μας»
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Συνάντηση Βιομηχανικών Συνδέσμων με τον
Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Ι. Δραγασάκη
και τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη
Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19
Φεβρουαρίου 2015, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, κ. Ι. Δραγασάκη, παρουσία του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κ. Γ.
Σταθάκη, συμμετείχαν οι κ.κ.: Θ. Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ,
Α. Σαββάκης, Προέδρος ΣΒΒΕ, Δ. Μαθιός, Πρόεδρος
ΣΒΑΠ, Ευρ. Δοντάς, Προέδρος ΣΒΘΚΕ και Παρασκευάς –
Κυριάκος Πέττας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΒΠΔΕ.

νομίας, κ. Σταθάκη, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ταχύτατα
στο αίτημά μας και τους ευχαριστούμε για αυτό. Πιστεύουμε πως στην κρίσιμη διαπραγμάτευση που πραγματοποιεί η Κυβέρνηση με τους Ευρωπαίους εταίρους
μας, χρειάζεται ταχεία και ουσιαστική στοίχιση όλων
των δυνάμεων του τόπου, πολιτικών, παραγωγικών και
κοινωνικών, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ισότιμη
και με προοπτική παραμονή μας στo Ευρώ.

Οι επικεφαλής των Βιομηχανικών Συνδέσμων της χώρας,
σε συνέχεια της συνάντησης προέβησαν στην ακόλουθη
κοινή δήλωση:

Οι Βιομηχανικοί Σύνδεσμοι της χώρας πιστεύουμε ότι
για να πετύχουμε την οριστική και βιώσιμη έξοδο από
την κρίση χρειαζόμαστε μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική
που θα οδηγήσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
οικονομίας. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε με κάθε
τρόπο (θέσεις, πόρους, μελέτες) στο έργο της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.»

ΔΗΛΩΣΗ
«Είχαμε μια συνάντηση γνωριμίας με τον Αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης, κ. Δραγασάκη, και τον Υπουργό Οικο-

8η Εκδήλωση Κοινωνικής Υπευθυνότητας
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τμήμα Μακεδονίας της
Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε),
την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015. Τα καθαρά έσοδα
της εκδήλωσης διατέθηκαν υπέρ των σκοπών τριάντα
έξι (36) φορέων και ιδρυμάτων της Βόρειας Ελλάδας,
µέσω του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.
Ο κ. Ν. Πέντζος, εκπροσωπώντας το Δίκτυο, στον χαιρετισμό του ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο κ. Ν. Μπακατσέλο, την κα Κ. Καλεύρα, που είχε την ευθύνη της
εκδήλωσης, τα μέλη και τους φίλους της ΕΕΔΕ- Τμήμα
Μακεδονίας για την έμπρακτη υποστήριξή τους στους
σκοπούς του Δικτύου, τονίζοντας ότι η συνέπεια και η
αφοσίωση της ΕΕΔΕ στην ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής
υπευθυνότητας είναι πραγματικά σημαντική.
Το Δίκτυο που δημιουργήθηκε από τους έξι κύριους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, τον ΣΒΒΕ, το
ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, το ΕΕΘ, τον ΣΕΒΕ και τον ΕΣΘ, ανέφερε ο
κ. Πέντζος, είναι το όχημα σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έχει συμβληθεί με ιδρύματα, ενδιάμεσους
φορείς, συσσίτια, ακτινογραφεί, αφουγκράζεται τις ανάγκες των ιδρυμάτων τις οποίες συντονισμένα κοινοποιεί
στις επιχειρήσεις μέλη των φορέων που συμμετέχουν σε
αυτό, με τελικό σκοπό την κατά το δυνατόν ικανοποίηση
των αιτημάτων τους.

15

16

[ θέσεις ]

Καινοτομία & Πρόσβαση σε Διεθνείς Αγορές για
τις ελληνικές επιχειρήσεις - Πώς το Enterprise Europe
Network – Hellas μπορεί να βοηθήσει
Με νέες – υψηλής προστιθέμενης αξίας – υπηρεσίες
που επικεντρώνονται στις ανάγκες διεθνοποίησης και
καινοτομίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ξεκίνησε την 1/1/2015 η νέα περίοδος λειτουργίας
του Enterprise Europe Network – Hellas, μέλους του
ομώνυμου ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης. Το δίκτυο έχει ήδη υποστηρίξει περισσότερες
από 450 συμφωνίες διεθνούς συνεργασίας και έχει
βραβευθεί για τις υπηρεσίες που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Μέσω του δικτύου, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
μπορούν να λάβουν εξατομικευμένη και δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σχετικά με:
• πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών διεθνώς,
• διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου,
• μεταφορά καινοτόμων τεχνολογιών στην αγορά και
διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας,
• διαχείριση καινοτομίας,
• διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθεσίας
σε εξειδικευμένα ζητήματα,
• συμμετοχή σε επιχειρηματικές αποστολές και συναντήσεις,
• πληροφόρηση για τρέχοντα εθνικά και ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα.
Παράλληλα με τα παραπάνω, το Enterprise Europe
Network – Hellas εξακολουθεί να υποστηρίζει όσες επιχειρήσεις αλλά και ερευνητικούς οργανισμούς αναζητούν
συνεργασίες εμπορικές (π.χ. εισαγωγή νέου προϊόντος
στην εγχώρια αγορά ή εξαγωγή σε διεθνείς αγορές),
τεχνολογικές (π.χ. προώθηση ή ζήτηση μιας νέας τεχνολογίας από και προς το εξωτερικό) ή ερευνητικές (π.χ.
υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα).
Η προώθηση αυτών των αναζητήσεων γίνεται μέσω συγκεκριμένων εκδηλώσεων επιχειρηματικών συναντήσεων
εντός και εκτός Ελλάδας (επιχειρηματικές αποστολές,
εκδηλώσεις διμερών συναντήσεων κλπ) αλλά και μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ευρωπαϊκού δικτύου.

Σχετικά με το Enterprise Europe Network
Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο
παγκοσμίως δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών
προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με παρουσία σε
περισσότερες από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, επεκτείνοντας συνεχώς την παρουσία του και σε
πιο μακρινές διεθνείς αγορές (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία,
Βραζιλία, Καναδάς, ΗΠΑ) και υπάγεται στο πρόγραμμα
COSME (Competitiveness of Enterprises and SMEs,
2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στην Ελλάδα, το Enterprise Europe Network – Hellas
λειτουργεί από το 2008 κι έχει συμβάλει καθοριστικά
στο να επιτευχθούν περισσότερες από 450 συμφωνίες
διεθνικής επιχειρηματικής συνεργασίας (εμπορικές,
τεχνολογικές, ερευνητικές), αριθμός που αναμένεται
να ξεπεράσει τις 600 στο τέλος του 2016. Το έργο του
ελληνικού δικτύου υλοποιείται από μια κοινοπραξία
12 οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την ελληνική
επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα
καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας. Ονομαστικά, οι φορείς – μέλη του Enterprise
Europe Network – Hellas είναι οι εξής: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ), Σύνδεσμος Βιομηχανιών
Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε, Επιμελητήριο
Αρκαδίας, Επιμελητήριο Ιωαννίνων, Επιμελητήριο Καβάλας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Επιμελητήριο
Ηρακλείου, ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας (ΕΒΕΤΑΜ) και ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
Το Enterprise Europe Network-Hellas υποστηρίζεται
από την ελληνική Πολιτεία και εθνικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτομίας και της
διεθνοποίησης, επιτυγχάνοντας σημαντικές συνέργειες
προς όφελος των ελληνικών επιχειρήσεων.

[ θέσεις ]

Ενίσχυση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος
για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Οι τρεις παράγοντες που έχουν επιδράσει αρνητικά
στον χρηματοπιστωτικό τομέα την εποχή της οικονομικής κρίσης, και οι οποίοι μέχρι σήμερα λειτούργησαν
συνδυαστικά επηρεάζοντας τελικά την ανάπτυξη της
χώρας, είναι:
1. Οι αντίξοες πραγματικά οικονομικές συνθήκες, οι
οποίες προκάλεσαν την τραγική επιδείνωση των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών,
2. Η αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους με τη συμμετοχή των ιδιωτών, και,
3. Η αδυναμία πρόσβασης των τραπεζών στις διεθνείς
αγορές.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η καθημερινή εκροή
καταθέσεων από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα προς
το εξωτερικό, τότε μπορεί να δοθεί πλήρη εξήγηση για
τις πιέσεις που έχουν δεχθεί οι τράπεζες στο πεδίο της
ρευστότητας και της κεφαλαιακής τους βάσης. Ουσιαστικά αυτοί οι λόγοι συνιστούν τη μόνιμη και διαρκή
απειλή της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος
της χώρας μας, η οποία ουσιαστικά αποτελεί ευθεία
απειλή για την ίδια την οικονομία συνολικά.
Το τραπεζικό σύστημα σε μια οικονομία πρέπει, κατά
κύριο λόγο, να λειτουργεί ως πηγή χρηματοδότησης
επενδύσεων και με τον τρόπο αυτό να χρηματοδοτεί την
ανάπτυξη της οικονομίας, με τη δημιουργία ευημερίας
και θέσεων εργασίας. Εδώ και πέντε χρόνια αυτή η λειτουργία για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα έχει πάψει
να υφίσταται. Γι’ αυτό σήμερα, το τραπεζικό σύστημα
στη χώρα μας βρίσκεται σε οριακό σημείο.
Μετά από τις πιέσεις των τελευταίων ετών έχει τρωθεί
σε σημαντικό βαθμό τόσο η αξιοπιστία του όσο και η
φερεγγυότητά του. Η μη αναγνώριση και αποδοχή εγγυητικών επιστολών Ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, και όχι μόνο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά ακόμη και από αφρικανικές χώρες, οι οποίες δεν
αποδέχονται τις εγγυητικές επιστολές των Ελληνικών
τραπεζών, είναι δυστυχώς η απόδειξη ότι το τραπεζικό μας σύστημα χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση. Η
κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί υγιές
τραπεζικό σύστημα σημαίνει εξασφάλιση της συνέχειας των επιχειρήσεων, διατήρηση θέσεων εργασίας
και, τελικά, συνέχεια της ίδιας μας της χώρας. Γι’ αυτό
ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι ο τραπεζικός τομέας χρειάζεται
άμεσα ουσιαστική ενίσχυση για να υποβοηθήσει την
πολυπόθητη επανεκκίνηση της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι σημερινές συνθήκες, διαμορφώνουν
ουσιαστικά τρεις προκλήσεις για το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα:
1. Την υποβοήθηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία
και το εφετινό δύσκολο 2015.
2. Την εξασφάλιση σταθερότητας, γεγονός που αυτόματα
μεταφράζεται σε ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ικανοποιητική ρευστότητα, και,
3. Τη διοχέτευση της ιδιωτικής αποταμίευσης στην κατεύθυνση υλοποίησης επενδύσεων που τόσο έχει
ανάγκη η χώρα.
Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον για τις τράπεζες, αλλά
ταυτόχρονα και για τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,
η αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ μεταποιητικών
επιχειρήσεων και εγχώριου τραπεζικού συστήματος είναι
μονόδρομος. Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος η συνεργασία αυτή έχει δυο προτεραιότητες:
1. Την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
για την υλοποίηση επενδύσεων και την αύξηση των
εξαγωγών, και,
2. Τη ρύθμιση των λεγόμενων «κόκκινων επιχειρηματικών δανείων».
Η παροχή ρευστότητας σημαίνει κατ’ ουσία άρση των
επαχθών όρων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά
την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, που ανεβάζουν κατακόρυφα το χρηματοοικονομικό κόστος και μειώνουν
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Δυο θέματα
που πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν σ’ αυτό το πλαίσιο είναι: α) η μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, και, β) η
αύξηση των ορίων δανειοδότησης. Είναι δυο ζητήματα
που κυριολεκτικά σχετίζονται άμεσα με την επιβίωση
των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Το ζήτημα των «κόκκινων επιχειρηματικών δανείων»
αφορά ευθέως την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων
δανείων των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, αλλά με
ευνοϊκότερους όρους από τους ισχύοντες και, κυρίως,
με την ισχύ παρόμοιας τάξης μεγέθους επιτοκίων, με
αυτά που ισχύουν στις χώρες της ΕΕ. Οι πρόσφατες
εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος είναι σαφώς
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Απαιτείται όμως αποφασιστικότητα στη λήψη αποφάσεων, τόλμη στο σχεδιασμό των λύσεων και εξαγγελία
ρεαλιστικών χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής.
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Διευθέτηση «κόκκινων δανείων» με προστασία
του υγιούς ανταγωνισμού
Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας αναμένει με
πραγματική αγωνία τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της
Κυβέρνησης για τη διευθέτηση του μείζονος ζητήματος
για την επανεκκίνηση της οικονομίας μας που είναι τα
«κόκκινα δάνεια» πολιτών και επιχειρήσεων.
Παράλληλα, οι διοικήσεις των τραπεζών αναμένουν
κι αυτές τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτως
ώστε οι αυτόνομες μονάδες διαχείρισης επισφαλειών
να εκκινήσουν και πάλι τη διαδικασία διευθέτησης των
δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.
Πλέον οι επιχειρήσεις δεν βρίσκονται στο όριο, αλλά το
έχουν ξεπεράσει κατά πολύ. Η προκήρυξη των εκλογών
και η διαπραγμάτευση της χώρας μας με τους θεσμούς,
έχει ανακόψει την πορεία ανάκαμψης της οικονομίας,
που είχε διαφανεί στο τέλος του χρόνου και η οποία
θα γινόταν με όχημα τη βελτίωση των επιδόσεων των
εγχώριων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, το ζήτημα της
αναχρηματοδότησης των εγχώριων επιχειρήσεων πρέπει
να τεθεί σε άμεση προτεραιότητα, ούτως ώστε να μη βρεθεί η χώρα μπροστά σε νέες δυσάρεστες καταστάσεις,
με πρώτη την περαιτέρω αύξηση της ανεργίας εξ’ αιτίας
του κλεισίματος πολλών επιχειρήσεων που αδυνατούν
να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις.
Όμως, για άλλη μια φορά ο ΣΒΒΕ θα υποστηρίξει ότι
το βασικό κριτήριο για την αναχρηματοδότηση των
«κόκκινων δανείων» θα πρέπει να είναι οι προοπτικές
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που θα λάβουν τελικά
τις ρυθμίσεις. Αυτό συνεπάγεται την υποβολή ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει ρεαλιστικές
εκτιμήσεις βιωσιμότητας και συγκεκριμένη στρατηγική
ανάκαμψης της επιχείρησης που θα λάβει τη διευθέτηση.
Αν η κυβέρνηση διασφαλίσει τη βασική αυτή προϋπόθεση, τότε θα προστατευθούν οι υγιείς επιχειρήσεις και δεν
θα υπάρξουν προβλήματα νόθευσης του ανταγωνισμού.
Ο ΣΒΒΕ πιστεύει ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να είναι

ιδιαίτερα προσεκτική στις αποφάσεις της, για να μπορέσει τελικά να εξασφαλίσει την υγιή αναδιάρθρωση
της επιχειρηματικής βάσης της χώρας, θέτοντας έτσι
τα θεμέλια για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και
την έναρξη της υλοποίησης επενδύσεων που έχει πολύ
μεγάλη ανάγκη η χώρα.
Πληρωμή μόνο των τόκων, επιμήκυνση της χρονικής
διάρκειας αποπληρωμής του υφιστάμενου δανείου, πιθανός συνδυασμός λύσεων, μέχρι και διαγραφή μέρους
του χρέους ή/και αναστολή πληρωμών, βρίσκονται στις
σκέψεις του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης.
Αυτό όμως που και πάλι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
από το Κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κάθε περίπτωση
αναδιάρθρωσης δανείων επιχείρησης είναι διαφορετική. Γι’ αυτό και η πρότασή του ΣΒΒΕ είναι ότι η κάθε
περίπτωση να εξετάζεται μεμονωμένα και με γνώμονα
την υποβολή ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού σχεδίου.
Πιθανές «οριζόντιου τύπου» ρυθμίσεις είναι βέβαιο ότι
θα δημιουργήσουν στρεβλώσεις στην αγορά και το αποτέλεσμα βεβαίως θα είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών
σχεδίων αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
Σ’ αυτή την περίπτωση γεννάται επίσης και μεγάλο ηθικό
ζήτημα, μιας και οι επιχειρήσεις που έχουν πραγματικές
προοπτικές βιωσιμότητας και ανάπτυξης, θα βρεθούν να
ενισχύονται παράλληλα με όσες πραγματικά δεν μπορούν
να αντέξουν το βάρος και τις επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης. Άρα, η πρότασή του ΣΒΒΕ είναι: τα κριτήρια
αναδιάρθρωσης να τεθούν εξ’ αρχής, να είναι γνωστά
και όσο περισσότερο αντικειμενικά γίνεται.
Άλλωστε, οι ξεκάθαροι κανόνες στην όλη διαδικασία, θα
είναι αυτοί που τελικά θα κρίνουν το αποτέλεσμα προς
όφελος της ανάπτυξης της χώρας, υλοποιώντας μια
αποτελεσματική αναδιάρθρωση δανείων επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί πραγματικά από την οικονομική κρίση,
αλλά μπορούν βοηθούμενες να ανακάμψουν.

[ θέσεις ]

Ιδιωτικοποιήσεις: με νηφαλιότητα να τονίσουμε τα οφέλη
για το κράτος, την κοινωνία και τους πολίτες»
Στον ανεπτυγμένο Δυτικό Κόσμο, εδώ και αρκετές δεκαετίες, οι ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων
του δημόσιου τομέα, γίνονται δεκτές στις συγκεκριμένες
κοινωνίες ως επενδυτικά εργαλεία, μοχλοί οικονομικής
ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Στην
περίπτωση της χώρας μας, ο ΣΒΒΕ είναι πεπεισμένος
ότι οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν πραγματικά να έχουν
θετική επίπτωση στη μείωση του υπέρογκου χρέους
της χώρας μας, στην τόνωση των δημοσίων εσόδων και
στην υλοποίηση επενδύσεων.
Γιατί όμως ο Σύνδεσμος επιμένει στην υλοποίηση των
ιδιωτικοποιήσεων; Οι ιδιωτικοποιήσεις έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην οικονομία, μερικές από
τις οποίες είναι:
• Η δημιουργία πλούτου και η συνεπακόλουθη ανάπτυξη
κοινωνικών ωφελειών, που χωρίς τις ιδιωτικοποιήσεις
δεν θα υπήρχαν. Ο ιδιώτης επενδυτής επιδιώκει τη
μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής του –
εννοείται με θεμιτά μέσα και στο πλαίσιο της κείμενης
νομοθεσίας– και στο πλαίσιο αυτό πληρώνει φόρους,
εργοδοτικές εισφορές, τέλη κλπ. προς το κράτος, ενώ
ταυτόχρονα τα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες της
ιδιωτικοποιημένης επιχείρησης δημιουργούν ευχαριστημένους καταναλωτές.
• Η μεταφορά σημαντικού ύψους κεφαλαίων, τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας, που δημιουργούν πολλαπλασιαστικά
οφέλη σε συνδεδεμένους κλάδους, με αποτέλεσμα
την αναβάθμισή τους και τη σταδιακή βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους.
• Η δημιουργία πραγματικών συνθηκών ανταγωνισμού.
Πλέον δεν υπάρχει μόνον μια επιχείρηση, που πιθανόν
να έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά και ειδικά στον
κλάδο στον οποίο ανήκει, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Είναι σε όλους γνωστό ότι μια
δημόσια επιχείρηση λειτουργεί μάλλον με υπέρογκο
λειτουργικό κόστος, το οποίο πληρώνουν οι, προφανώς,
ανυποψίαστοι φορολογούμενοι. Το φαινόμενο αυτό με
την ιδιωτικοποίηση παύει να υφίσταται.
• Μια δημόσια επιχείρηση, η οποία, κρατική ούσα,
ουσιαστικά δεν υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο, με
αποτέλεσμα το σύνολο των επιχειρηματικών αποφάσεων να επηρεάζονται ευθέως από το εκάστοτε
πολιτικό προσωπικό που «εργάζεται» στη συγκεκριμένη επιχείρηση, το οποίο υπολογίζει πρωτίστως το

πολιτικό κόστος και παραμερίζει την επιχειρηματική
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Ουσιαστικά,
με τη μεθόδευση αυτή οι δημόσιες επιχειρήσεις γίνονται εν δυνάμει θύλακες διαφθοράς. Αντίθετα, σε
μια ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση αυτά τα φαινόμενα
παύουν να υπάρχουν, και το αποτέλεσμα είναι και πάλι
ωφέλιμο προς την κοινωνία.
• Τέλος, μια ιδιωτικοποίηση συνεπάγεται έσοδα και όχι
έξοδα για τον προϋπολογισμό του κράτους. Ουσιαστικά
μια ιδιωτικοποίηση συμβάλλει στη μείωση του κόστους
λειτουργίας του δημόσιου τομέα και στον περιορισμό
των δημοσίων ελλειμμάτων.
Βεβαίως, ο «κατάλογος» με τα πλεονεκτήματα από την
επιτυχημένη υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων είναι σίγουρα
μεγαλύτερος από τα πέντε προαναφερόμενα σημεία.
Στη χώρα μας όμως αντί οι ιδιωτικοποιήσεις να ειδωθούν
σαν μέσον για την ανάπτυξη, για τον εξορθολογισμό
της λειτουργίας του κράτους, για τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και να δημοσιοποιηθούν τα πραγματικά οφέλη απ’ αυτές, η κοινή γνώμη έχει σχηματίσει
δυο «άλλου τύπου» εντυπώσεις, που είναι μακριά από
τον πραγματικό στόχο: η πρώτη αφορά στο ότι η ιδιωτικοποίηση είναι τελικά εισπρακτικό μέτρο για την
κάλυψη, πρόσκαιρα βεβαίως, δαπανών για τη λειτουργία
του κράτους. Η δεύτερη σχετίζεται με την «τιμωρία»
κάποιων συντεχνιών εργαζομένων, που κατά την κοινή
γνώμη απομυζούν το κράτος.
Μήπως ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή
τους θέση, αίροντας τις λάθος εντυπώσεις στην κοινωνία,
δημοσιοποιώντας με νηφαλιότητα και επιχειρήματα τα
οφέλη για το κράτος και τον πολίτη από μια ιδιωτικοποίηση και τονίζοντας ότι μια επιτυχημένη ιδιωτικοποίηση
συνεπάγεται δημιουργία θέσεων εργασίας;
Ο ΣΒΒΕ συμφωνεί με τις ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε σωστή κατεύθυνση, διότι τότε μπορούμε
να επιτύχουμε ουσιαστική τόνωση των δημοσίων εσόδων
και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις χειροπιαστής
ανάπτυξης, με την υλοποίηση επενδύσεων και με τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Άλλωστε, αυτό δεν είναι που τελικά χρειαζόμαστε για
την ανάπτυξη της χώρας;
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Επένδυση της Goldair Cargo σε συνεργασία με τους
σιδηρόδρομους του αυστριακού κράτους
Στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο της Goldair είναι η συνεργασία με τους σιδηροδρόμους του αυστριακού κράτους ,
τη Rail Cargo Logistics Austria. O ελληνικός όμιλος, μέσω της
μεικτής εταιρείας Rail Cargo Logistics- Goldair, που συστάθηκε μόλις το Δεκέμβριο του 2014, εντός του 2015 πρόκειται
να επενδύσει 6 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, για την ανάπτυξή του
στο τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η Rail Cargo Logistics- Goldair, θα δημιουργήσει ένα δίκτυο
διανομής που θα ενώνει όλες τις χώρες μεταξύ Βόρειας
Θάλασσας, Μαύρης Θάλασσας και Μεσογείου.
Σε αυτό τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, κομβικό σημείο έχει
το κέντρο που διαθέτει ο όμιλος της Goldair στη ΒΙΠΕ Σίνδου, όπου δραστηριοποιούνται οι Goldair Cargo και Hellas
Logistics. To κέντρο αυτό- αποθήκες και διαχείριση εμπορευμάτων ( logistics)- συνδέεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο,
με δυνατότητα ταυτόχρονης φορτοεκφόρτωσης δύο πλήρων
συρμών 30 βαγονιών.
Η Goldair μπήκε στο 2015 έχοντας εγγράψει σημαντική

ανάπτυξη κατά την
περυσινή χρονιά,
στις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων (cargo) και τα
logistics. Στα πλαίσια της προσπάθειάς της για παροχή
καινούργιων υπηρεσιών δημιούργησε την νέα δραστηριότητα, στοχεύοντας
τόσο στην βελτίωση του κόστους και του χρόνου μεταφοράς,
αλλά και την υποστήριξη transit φορτίων χρησιμοποιώντας
τα λιμάνια Θεσσαλονίκης και Πειραιά ως πύλες εισόδου.
Στις μεταφορές, η Goldair Cargo αυξάνει σταδιακά και σταθερά το μερίδιό της παρότι η κρίση κλόνισε μεγάλες εταιρείες
του κλάδου. Σημειώνεται ότι το 2014 πέτυχε αύξηση των
φορτίων που μετέφερε κατά 13%, ενώ ο τζίρος στις μεταφορές
αυξήθηκε κατά 5%, διατηρώντας όλες τις θέσεις εργασίας.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: παράγουμε Heineken στην Ελλάδα
για τον κόσμο
Σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών της εταιρίας με νέα
συμφωνία για την παραγωγή 160.000 εκατόλιτρων μπίρας
Heineken για τις αγορές της Κίνας και της Ιταλίας
Στην εξαγωγή μπίρας Heineken στις δυναμικές διεθνείς
αγορές της Ιταλίας και της Κίνας προχωρά η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, πετυχαίνοντας σημαντική συμφωνία για την παραγωγή
160.000 εκατολίτρων. Η συνολική επένδυση που απαιτήθηκε
στη γραμμή παραγωγής ανέρχεται σε δύο εκατομμύρια ευρώ.
Για το 2015, ο όγκος εξαγωγών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας προβλέπεται να
υπερδιπλασιαστεί
σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά, ξεπερνώντας τα
400.000 εκατόλιτρα.
Η ανοδική αυτή πορεία οφείλεται στο
δυναμικό και αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο εξαγωγών της
εταιρίας, που αποτελούν αγαπημένες
μάρκες μπίρας όπως
οι Heineken, Amstel,

ΑΛΦΑ, Fischer, το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, καθώς και
καινοτόμα προϊόντα με βάση τη βύνη, που προορίζονται
αποκλειστικά για αγορές του εξωτερικού, όπως η Fayrouz.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, από το 2008, σχεδόν από την αρχή
της κρίσης δηλαδή, η αξία των εξαγωγών της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας έχει ανέλθει στα 122 εκατομμύρια Ευρώ.
Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, παρουσία του Πρέσβη του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, εξοχότατου
Jan Versteeg, της εμπορικής ακολούθου της Πρεσβείας
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κας Zhou Ruojun, του
εμπορικού ακολούθου της Ιταλικής Δημοκρατίας κ. Marco
Midolo, καθώς και εκπροσώπων εμπορικών επιμελητηρίων,
επιχειρηματικών συνδέσμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Ζωούλλης Μηνά, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Εργαστήκαμε σκληρά και μεθοδικά για να φέρουμε στην Ελλάδα την παραγωγή Heineken
για την Κίνα και την Ιταλία. Η επιτυχία μας οφείλεται στη
μακροπρόθεσμη στρατηγική μας, στις υψηλές παραγωγικές
μας δυνατότητες, στις αναμφισβήτητες ικανότητες των ανθρώπων μας και στην κορυφαία ποιότητα των προϊόντων μας
σε ανταγωνιστικό κόστος. Αποτελεί σημαντικό βήμα για τη
βιώσιμη ανάπτυξή μας στο μέλλον, δημιουργεί αξία για την
εθνική οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες που μας φιλοξενούν και ενδυναμώνει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε
να επενδύουμε στην εξωστρέφεια ακόμα πιο δυναμικά».

