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Η μεταποίηση να τεθεί στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής

HMEPOΛOΓIO
Μάιος - Ιούνιος

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ 

NEA MEΛΩN

Μ ά ι ο ς  -  Ι ο ύ ν ι ο ς  2 0 0 9

• Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό 

Μακεδονίας – Θράκης κ. Στ. Καλαφάτη

• Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό 

Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου

• Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό 

Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη

• Συνεδρίαση Συμβουλίου Αντιπροέδρων του ΣΒΒΕ στην

Κομοτηνή: ομόφωνη απόφαση για να επανέλθει η

μεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας

• Μεγάλα έργα υποδομής και οικονομική ανάπτυξη

ΕΡΕΥΝΕΣ
• Πτώση κατά δέκα (10) θέσεις της Ελλάδας το 2009 σε σχέση

με το 2008 στη Παγκόσμια Eπετηρίδα Aνταγωνιστικότητας του

IMD

• Έρευνα ΣΒΒΕ σχετικά με την οικονομική κρίση
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Η μεταποίηση να τεθεί στις προτεραιότητες της
κυβερνητικής πολιτικής

Η επιδείνωση της θέσης
της χώρας μας στη διεθνή
κατάταξη της Ετήσιας Πα-
γκόσμιας Επετηρίδας για
την Ανταγωνιστικότητα του
IMD για το 2009 επιβεβαι-
ώνει τις επισημάνσεις
όλων των παραγωγικών
φορέων της χώρας για τα
προβλήματα ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οι-
κονομίας.
Σε μια περίοδο οικονομι-
κής κρίσης, όπως αυτή

που διανύουμε σήμερα, είναι αναγκαίο να ληφθούν
άμεσα μέτρα στήριξης των παραγωγικών επιχειρή-
σεων της χώρας, στο πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, και κυρίως να αφυπνιστεί το σύνολο του πο-
λιτικού συστήματος, αλλά και η κοινωνία, για την πο-
ρεία και το μέλλον της οικονομίας της χώρας.
Η ευαισθησία του κράτους προς τους σημαντικούς
για τη χώρα κλάδους του τουρισμού, της οικοδομής
και της εμπορίας αυτοκινήτων θα πρέπει να επεκτα-
θεί και στον κλάδο της μεταποίησης. Ο μύθος ότι η
χώρα μας δεν διαθέτει βιομηχανία θα πρέπει να κα-
ταρριφθεί, αφού τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι
σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της περιφέρειας προ-
έρχεται από τη μεταποιητική δραστηριότητα, ενώ με-
γάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας απα-
σχολείται στην μεταποίηση.  Κυρίως στη Βόρεια Ελλά-
δα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν το ση-
μαντικότερο κλάδο της τοπικής οικονομίας και ου-
σιαστικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής.
Κατά τη παρούσα αρνητική συγκυρία και σύμφωνα
με έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΒΒΕ μεταξύ των μελών
του, η πτώση της παραγωγής  σε πολλούς κλάδους
της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα φθάνει έως και
το 80%, ενώ η ρευστότητα αποτελεί το υπ΄ αριθμόν
ένα πρόβλημα των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδι-
κού Τόξου. Μάλιστα, οι προβλέψεις για το επόμενο
εξάμηνο κάθε άλλο παρά ευοίωνες είναι, αφού πά-
νω από το 50% των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος
στην έρευνα υποστηρίζει ότι οι ανείσπρακτες επιτα-
γές θα αυξηθούν το 2ο εξάμηνο του 2009. 
Είναι λοιπόν φανερό ότι κατά την τρέχουσα περίοδο
της οικονομικής κρίσης, η μεταποίηση είναι ο τομέ-

ας της οικονομίας που έχει πληγεί περισσότερο από
κάθε άλλον στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό θα πρέ-
πει έμπρακτα η μεταποίηση να επανέλθει στο επίκε-
ντρο της κυβερνητικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Οικονομίας και Οικο-
νομικών και το Υπουργείο Ανάπτυξης καλούνται να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να επανέλθει η πα-
ραγωγική βάση της χώρας στο επίκεντρο της αναπτυ-
ξιακής διαδικασίας. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχα-
νίας (ΓΓΒ) θα πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό.
Αντί να διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδότησης
θα πρέπει να επανακτήσει το ρόλο της παραγωγής
και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής. Προτείνουμε
την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής πολιτικής – ενίσχυ-
σης των δυναμικών, και εφόσον αποδεικνύεται βιω-
σιμότητα, των ευπαθών κλάδων της μεταποίησης (π.χ.
αγροτικά προϊόντα),  με ταυτόχρονη ανάδειξη των συ-
γκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερει-
ών της χώρας, κατ’ αντιστοιχία με πολιτικές που ακο-
λούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μέτρα όπως: η παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δη-
μοσίου σε νέα δάνεια μεταποιητικών επιχειρήσεων
που δεν εμπίπτουν στο ΤΕΜΠΜΕ, η επιμήκυνση
της περιόδου χάριτος στις εγγυήσεις δανείων για τις
παραμεθόριες περιοχές, η στήριξη της απασχόλη-
σης με ειδικά προγράμματα κατάρτισης που ενισχύ-
ουν το εισόδημα των εργαζομένων από τη μείωση
ωρών εργασίας, η κατάργηση της εισφοράς 0,6% στα
δάνεια και η μείωση του ΕΤΑΚ για τα βιομηχανοστά-
σια και τις αποθήκες, θα μπορούσαν να συμβάλουν
στην αποφυγή δυσμενών εξελίξεων, αν λάβουμε υπό-
ψη μας ότι πολλές επιχειρήσεις κυρίως στην περι-
φέρεια βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης.
Τα άμεσα μέτρα στήριξης της πραγματικής οικονο-
μίας, κατά τη περίοδο αυτή, πρέπει να ληφθούν
από την παρούσα κυβέρνηση. 
Τα δομικά όμως προβλήματα της ελληνικής οικονο-
μίας απαιτούν ένα νέο πνεύμα συναντίληψης απ’ όλο
τον πολιτικό κόσμο. 
Αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι η κα-
θολική επαναξιολόγηση της λειτουργίας του κράτους,
με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων δομών που θ’
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοι-
νωνίας και οικονομίας. Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο
χωρίς μια σαφή διακομματική συμφωνία.

Νικόλαος Πέντζος
Πρόεδρος
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Industry should be among the
Government’s policy priorities 
The worsening of Greece's position in the international ranking of the
IMD’s annual World Competitiveness Yearbook for 2009 confirms what all
the manufacturing organisations in Greece have been saying about the
competitiveness problems of the Greek economy.
In times of economic crisis, such as the current one, it is vital for meas-
ures to be taken immediately to support the country’s producers along
the lines of other European countries, and above all for the entire politi-
cal system and society to wake up to the progress and future of the coun-
try’s economy.
The State’s sensitivity to the tourism, building and car retail sectors, which
are important for Greece, must also be extended to the manufacturing
sector. The myth that Greece has no industry needs to be demolished,
since official data shows that a significant proportion of regional GDP
comes from industrial activities, whereas a large part of Greece’s work-
force is involved in industry. In Northern Greece in particular, manufac-
turing companies are the most important sector of the local economy and
are key players in social cohesion.
Given the current negative climate, a survey conducted by the Federation
of Industries of Northern Greece among its members showed that the
drop in production in many manufacturing sectors in Northern Greece
is as high as 80%, while liquidity is the number one problem for business-
es in the Northern Greece region. Moreover, forecasts for the next six
months are far from favourable since more than 50% of businesses which
took part in the survey claim that the number of unpaid cheques will in-
crease in the second half of 2009. 
It is therefore clear that during the current economic crisis, industry is
the sector of the economy which has been hit more than any other in
Greece. That is why industry must return to the very centre of government
policy in practical terms.
Against that background, the Ministries of Economy & Finance and De-
velopment need to take appropriate measures in order to place Greece’s
production base at the centre of the development process. The General
Secretariat for Industry must change focus. Instead of managing financ-
ing programmes, it must reinstate its role of producing and implement-
ing industrial policy. We propose an (indirect) sectoral policy of aid for dy-
namic manufacturing sectors (and if viable for vulnerable sectors too such
as agricultural produce), while at the same time highlighting the compar-
ative advantages of various areas and regions of Greece in a manner com-
parable to the policies followed by other European countries.
They include measures such as: providing Greek State guarantees for new
loans for manufacturing companies outside the scope of the Credit Guar-
antee Fund for Small and Very Small Enterprises (TEMPME), extending
the period of grace for loan guarantees for border areas, supporting em-
ployment via special training courses which bolster the income of em-
ployees affected by reduced working hours, abolishing the 0.6% levy on
loans and reducing the property tax for industrial plants and ware-
house. All these measures could forestall the emergence of unfavourable
developments, especially if one takes into account that many business-
es, especially in the regions, are just about ticking over.
Direct measures to support the real economy at this time must be taken
by this government. 
However, the structural problems of the Greek economy also require a
new outlook on things from the entire political system. 
A vital condition for bolstering the competitiveness of the Greek economy
is universal re-evaluation of how the State functions, with the aim of cre-
ating modern structures which reflect the needs and requirements of
modern society and the modern economy. Something like that is not fea-
sible without a clear cross-party agreement.

Νίκος Πέντζος
Γιάννης Σταύρου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος
Λιβέρης Μητακάκης
Ιωάννης Μιχαηλίδης
Χαράλαμπος Μπουντουρίδης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Δημήτριος Αμπατζής
Αθανάσιος Σαββάκης
Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Θρασύβουλος Μακιός
Ιωάννης Ακκάς
Ευτύχιος Βασιλάκης
Ιωάννης Βένος
Ιωάννης Βεργίνης
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Χρήστος Γκίνης
Παντελής Γρηγοριάδης
Μάρκος Δούφος
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Γρηγόρης Ναϊσίδης
Αικατερίνη Νένδου
Κυριάκος Οικονόμου
Δημήτριος Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αναστάσιος Πιστιόλας
Μιχαήλ Πολάτ
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Ευστράτιος Σιμόπουλος
Ρήγας Τζελέπογλου
Νικόλαος Τρυπάνης
Ιωάννης Τσάρας
Παναγιώτης Τσινάβος
Σταύρος Τσολάκης
Κώστας Χαΐτογλου
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

2 0 0 9 - 2 0 1 1

Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Β' Αντιπρόεδροι

Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης

Έφορος
Μέλη Δ.Ε.

Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι
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06.05.09
� Συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου με τον Υπουργό Μακεδονίας –

Θράκης κ. Στ. Καλαφάτη, με αντικείμενο συζήτησης θέματα που άπτονται
των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο
του Υπουργού. 

07.05.09
� Συνάντηση για το έργο «Το μέλλον της μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη»,

που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της ερευνητικής μονάδας URENIO, στο
Αγρόκτημα του ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

08.05.09
� Συνάντηση με τον κ. Γ. Γραμματίδη, Πρόεδρο του Ελληνο-Αμεαρικανικού

Επιμελητηρίου, με θέμα τη συνεργασία του Επιμελητηρίου με τον ΣΒΒΕ,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Επιμελητηρίου στην Αθήνα. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση με τον κ. Δ. Δασκαλόπουλο, Πρόεδρο του ΣΕΒ, με θέμα τη συ-
νεργασία του ΣΕΒ με τον ΣΒΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
ΣΕΒ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Μυλωνάς και Γ.
Σταύρου.

� Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ι. Παπαθανα-
σίου για την υποβολή υπομνήματος θέσεων και προτάσεων του Συνδέ-
σμου, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Μυλωνάς και Γ. Σταύρου.

08 – 10.05.09
� Εορταστικό τριήμερο εκδηλώσεων με θέμα: «Η Κοινωνική Ευρώπη στην

υπηρεσία των Πολιτών», που διοργανώθηκε από το  Γραφείο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Ελλάδα και πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Αριστο-
τέλους. Συμμετείχε με περίπτερο το Enterprise Europe Network–Hellas/ΣΒΒΕ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου, Μ. Νάζη, Χ. Αρβανίτη,
Μ. Σοφιανού, και Ε. Καράμπαλη.

11.05.09
� Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.

12.05.09
� 1η Σύσκεψη του Επιχειρηματικού Forum Βορείου Ελλάδος, που διοργά-

νωσε το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, και πραγματοποιήθηκε στο
Υπουργείο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

13.05.09
� Διοικητική Επιτροπή ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Β.

Πανούτσος, Β. Τακάς και Γ. Σταύρου.
� Γενική Συνέλευση Μελών της ΕΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνε-

δριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Α. Λαδένης.

14.05.09
� Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που

συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΥΠΑΝ, ο ΕΟΜΜΕΧ, το
EEN Hellas και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, και πραγμα-
τοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Από το Σύνδεσμο απηύθυνε ομι-
λία ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Βιολογικών Προϊόντων. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχαν οι κ.κ. Δ. Συμεωνίδης και Α. Λαδένης.

15.05.09
� Επιχειρηματικό γεύμα με επίσημο ομιλητή τον Πρόεδρο του Συνδέσμου

κ. Ν. Πέντζο με θέμα «Η χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικο-
νομίας, τροχοπέδη στην ανάπτυξη των ΜΜΕ της χώρας», που διοργάνω-
σε το Propeller Club of the United States και πραγματοποιήθηκε στο ξε-
νοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. 

� Συνάντηση της διαχειριστικής ομάδας έργου Enterprise Europe Network
– Hellas που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΚΤ, στην Αθήνα. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

18.05.09
� Συνέντευξη Τύπου με θέμα «IMD Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικο-

νομίας», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
� Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμε-

τείχε ο κ. Α. Λαδένης.

19.05.09
� 1η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για τις Εκδηλώσεις «100 χρό-

νια ελεύθερης Θεσσαλονίκης», που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

20.05.09
� Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του

ΙΟΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

21.05.09
� 1η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Εφαρμογών

Πληροφορικής που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Εκθέ-
σεως Infosystem, που διοργάνωσε η Helexpo και πραγματοποιήθηκε στο
Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ.
Πολίτου.

22.05.09
� Συνεδρίαση του Συμβουλίου Αντιπροέδρων του Συνδέσμου, που πραγμα-

τοποιήθηκε στο ΕΒΕ Ροδόπης, στην Κομοτηνή.
� Ημερίδα με θέμα: «Μεγάλα έργα υποδομής και οικονομική ανάπτυξη»,

που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ, το ΕΒΕ Ροδόπης και η Εγνατία Οδός, και
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕ Ροδόπης, στην Κομοτηνή. Συμμετείχε η Δι-
οίκηση του Συνδέσμου, ενώ ο κ. Πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό.

23.05.09
� Ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικότητα της αγροδιατροφικής βιομηχα-

νίας» που διοργανώθηκε στα πλαίσια του Συνεδρίου Γαστρονομίας Ν.Α.
Ευρώπης από το Επιμελητήριο Σερρών και πραγματοποιήθηκε στο ξε-
νοδοχείο Ελπίδα Resort, στις Σέρρες. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυ-
νε ο κ. Πρόεδρος.

25.05.09
� Γεύμα εργασίας με επίσημο καλεσμένο τον κ. Στ. Καλαφάτη Υπουργό Μα-

κεδονίας – Θράκης, που διοργάνωσε το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητή-
ριο και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Nikopolis. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

� Εκπαίδευση σε οικονομικά θέματα του δικτύου Enterprise  Europe Network,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Capsis. Από το Σύνδεσμο συμμε-
τείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

� Συνάντηση των εταίρων του Module A του Enterprise  Europe Network
– Hellas που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Capsis. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Μ. Νάζη.

� Ραδιοφωνική Συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στην εκπομπή του ΕΒΕΘ με
τίτλο «Επιχειρούμε μαζί», στη δημοσιογράφο κα. Δ. Ιωαννίδου, με θέμα
τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World
Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management
Development (IMD).

26.05.09
� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.

� 2η ετήσια συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise  Europe Network
– Hellas που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Capsis. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

27.05.09
� Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με αντικείμενο «Θέμα-

τα ΒΙΠΕ», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Συμμετεί-
χαν ο κ. Χ. Αλεξόπουλος, η κα. Σ. Πολίτου και τα μέλη της Ομάδας.

� Εκπαίδευση στελεχών Επιμελητηρίου Ηρακλείου, μέλος του  Enterprise
Europe Network – Hellas από στελέχη του ΣΒΒΕ σε θέματα καθημερι-
νής εργασίας και χρήσης εργαλείων του Enterprise  Europe Network που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Μ. Νάζη.

28.05.09
� Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Μι-

κρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ, που πραγματο-
ποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
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�
29.05.09
� Συνάντηση στελεχών του ΣΕΒ με στελέχη Περιφερειακών Συνδέσμων, που

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

29-30.05.09
� Σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονος Εσωτερικός Ελεγχος (Internal Audit) και

η πρακτική εφαρμογή του», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΒΒΕ με την Epsilon
Business Training και πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της
Epsilon Business Training.

02.06.09
� 1η συνάντηση της ΟΚΕ Νομού Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στην

αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συν-
δέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και η κα. Σ. Πολίτου.

09.06.09
� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με αντικείμενο «Ανάπτυξη

καινοτομίας και έρευνας – Σύνδεση παιδείας με παραγωγή», που πραγ-
ματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. 

10.06.09
� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα «Περιβάλλον», που

πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. 
� Συνάντηση με τον κ. Δ. Παπαγεωργίου εκπρόσωπο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με θέ-

μα το Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

11.06.09
� Συνάντηση με τον κ. Ι. Κυριακού, Συντονιστή Μονάδας Αναπτυξιακών Προ-

γραμμάτων του ΣΕΒ, με θέμα τη συνεργασία του ΣΕΒ με τον ΣΒΒΕ, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου, Α. Λαδένης και Χ. Γεωργίου.

� Σύσκεψη του Επιχειρηματικού Forum Μακεδονίας – Θράκης, που διορ-
γάνωσε το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρό-
εδρος και Γ. Σταύρου.

� Εκδήλωση του Επιχειρηματικού Forum Μακεδονίας – Θράκης με φορείς
και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, που διοργάνωσε το Υπουρ-
γείο Μακεδονίας – Θράκης και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μα-
κεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ.
Σταύρου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με αντικείμενο «Θέματα
ΒΙΠΕ», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. 

12.06.09
� Συνάντηση με θέμα τη δημιουργία φορέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος, Δ. Συμεωνίδης, Γ. Σταύρου, Α. Σαββάκης και Ρ. Τζελέπογλου.

� Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το Σύνδεσμο συμμετεί-
χε ο κ. Χ. Γεωργίου.

14.06.09
� Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ),

που πραγματοποιήθηκε στο Ναύπλιο. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε με ομι-
λία ο κ. Χ. Γεωργίου.

15.06.09
� Παρουσίαση «Η Eurobank στηρίζει τις ΜΜΕ και τους ελεύθερους επαγ-

γελματίες», που διοργάνωσε η Eurobank και πραγματοποιήθηκε στην Απο-
θήκη Δ’ στο Λιμάνι.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

16.06.09
� 130η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ-

θρου 8 του Ν.2601/98, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Έδεσσας.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη, στο Υπουργείο.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

17.06.09
� Συνάντηση για την υποβολή υπομνήματος με τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ.

Χατζηδάκη, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού στην Αθή-
να.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με αντικείμενο «Εργασια-

κά και Εκπαίδευσης Προσωπικού», που πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία του Συνδέσμου. 

18.06.09
� Συνάντηση με το κ. Κ. Μουσουρούλη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου

Ανάπτυξης σχετικά με θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� 2η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Εφαρμογών
Πληροφορικής που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Εκθέ-
σεως Infosystem, που διοργάνωσε η Helexpo και πραγματοποιήθηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερμανός. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα.
Σ. Πολίτου.

� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με αντικείμενο «Φορολογι-
κά θέματα», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. 

19.06.09
� Συνάντηση με τους κ.κ. Θ. Αλγιανάκογλου και Β. Θωμαϊδη σχετικά με

θέματα που αφορούν το ΚΕΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
ΚΕΠΑ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

� 2η συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για τις Εκδηλώσεις «100 χρό-
νια ελεύθερης Θεσσαλονίκης», που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύν-
δεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

22.06.09
� Ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ

Μικρών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013), που πραγμα-
τοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου και Μ. Νάζη.

23.06.09
� Συνάντηση με τον κ. Ι. Κυριακού, Συντονιστή Μονάδας Αναπτυξιακών Προ-

γραμμάτων του ΣΕΒ, με θέμα τη συνεργασία του ΣΕΒ με τον ΣΒΒΕ, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

� Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και η κα. Σ.
Πολίτου.

� Αποχαιρετιστήρια εκδήλωση προς τιμήν του Γενικού Προξένου των ΗΠΑ
κ. Bryan Hoyt Yee, που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο και πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδε-
σμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

24.06.09
� Εκδήλωση «Leading People in Turbulent Times», που συνδιοργάνωσαν

ο ΣΒΒΕ και ο Σύνδεσμος Στελεχών Διοίκησης Προσωπικού και πραγμα-
τοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HYATT Regency Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδε-
σμο ο κ. Πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό και συμμετείχε η κα. Σ. Πολί-
του και ο κ. Κ. Στυλιαράς.

25.06.09
� Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με αντικείμενο «Βαλκανι-

κά θέματα», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. 

29.06.09
� Συνάντηση με τον Βουλευτή ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Μαγκριώτη, στα γραφεία του Συν-

δέσμου.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
� Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Πρέσβη της Βρετανίας, που πραγματοποι-

ήθηκε στα γραφεία του ΣΒΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρό-
εδρος και Γ. Σταύρου.

30.06.09
� Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Αθή-
να. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

� Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.  Από το Σύνδεσμο συμ-
μετείχε ο κ. Γεώργιος Μυλωνάς.

� Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων ΕΔΑΠ-ΤΠΘ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Α. Λαδένης.

� Γενική Συνέλευση ΦΑΟΣ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέ-
σμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Στ. Τζιρίτης και η κα. Σ. Πολίτου.

� Παρουσίαση «Οι νέες πρωτοβουλίες της EUROBANΚ», που διοργάνωσε
η Eurobank και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HYATT Regency Θεσ-
σαλονίκη. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
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06 [ δραστηριότητες ]

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό
Μακεδονίας – Θράκης κ. Στ. Καλαφάτη

Την Τετάρτη 6 Μαΐου 2009, πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση της νέας Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με τον Υπουργό Μα-
κεδονίας – Θράκης κ. Σταύρο Καλαφάτη, στο Υπουρ-
γείο Μακεδονίας – Θράκης. 
Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέ-
ντζος αναφέρθηκε στην παγκόσμια οικονομική κρί-
ση, και κυρίως στο ότι κατά τη διάρκειά της έχουν
αναδειχθεί τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οι-
κονομίας, τα οποία, όπως υπογράμμισε, είναι εντο-
νότερα στην περιφέρεια εξ΄ αιτίας της συνεχούς δι-
εύρυνσης των περιφερειακών και ενδοπεριφερεια-
κών ανισοτήτων. Ακολούθως, τόνισε προς τον κ. Υπουρ-
γό τη σημασία και τη διαχρονικά σημαντική συμβο-
λή της μεταποιητικής δραστηριότητας στην ανάπτυ-
ξη της Βόρειας Ελλάδας και στη διατήρηση της κοι-
νωνικής συνοχής στην περιοχή. Παρ’ όλ’ αυτά, υπο-
γράμμισε, ο τομέας της οικονομίας ο οποίος έχει πλη-
γεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι η
μεταποίηση, η οποία, τα τελευταία δέκα χρόνια του-
λάχιστον, δεν έχει τεθεί σε προτεραιότητα από καμία
κυβέρνηση της χώρας.  
Στη συνέχεια ο κ. Πέντζος ανέλυσε τις θέσεις και τις
προτάσεις του ΣΒΒΕ για τη Ζώνη Καινοτομίας, τη με-
τεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και
τον Λιμένα Θεσσαλονίκης. Και για τις τρεις πρωτο-
βουλίες τονίσθηκαν ιδιαίτερα προς τον κ. Υπουργό οι
σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις, οι οποίες, κα-
τά τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, απαξιώνουν τέτοιου εί-
δους εγχειρήματα, και για το λόγο αυτό ζητήθηκε η

άμεση υποβολή συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.  
Ειδικότερα επισημάνθηκαν προς τον κ. Υπουργό τα
ακόλουθα:
• Για τη μετεγκατάσταση του εκθεσιακού κέντρου:

θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η απόφαση για την επι-
λογή του χώρου στον οποίο θα μετεγκατασταθεί η
ΔΕΘ, ενώ τα έργα στο νέο εκθεσιακό κέντρο θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2012, ού-
τως ώστε να συμπέσουν με τα εκατό χρόνια από
την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, 

• Για τον Λιμένα Θεσσαλονίκης: θα πρέπει να υπάρ-
ξει εκσυγχρονισμός του συνόλου των παραγωγι-
κών υποδομών του λιμένα και, κυρίως, η επιτάχυν-
ση της κατασκευής του 6ου προβλήτα. Παράλλη-
λα, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα του
λιμένα και να εφαρμοσθεί τιμολογιακή πολιτική
που θα καταστήσει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης το
ανταγωνιστικότερο της περιοχής, ούτως ώστε
αυτό να επανέλθει άμεσα στη διεθνή λιμενική αγο-
ρά, με την επανάκτηση πελατών που αποχώρη-
σαν λόγω των πρόσφατων προβλημάτων λειτουρ-
γίας του, και, 

• Για τη Ζώνη Καινοτομίας: είναι το εγχείρημα για το
οποίο ο χρόνος είναι ο πλέον σημαντικός παράγο-
ντας για την επιτυχία του. Οι καθυστερήσεις στην
υλοποίηση του έργου και κυρίως στον ορισμό των
θυλάκων υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων
είναι αξιοσημείωτες, κυρίως όταν υπάρχει πρω-
θυπουργική εντολή για την άμεση υλοποίηση του
έργου, ενώ η πρόσφατη δημόσια δήλωση περί εγκα-
τάστασης των πρώτων επιχειρήσεων εντός της Ζώ-
νης το 2013, αντιβαίνει σε οποιαδήποτε λογική επί-
σπευσης των ρυθμών υλοποίησης. Σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει: α) να επιταχυνθούν οι ρυθμοί
υλοποίησης του έργου, β) να ορισθούν άμεσα του-
λάχιστον δυο θύλακες υποδοχής καινοτόμων δρα-
στηριοτήτων, και, γ) οι πρώτες επιχειρήσεις να
εγκατασταθούν στους θύλακες στις αρχές του 2010.

Ο Υπουργός Μακεδονίας – Θράκης κ. Στ. Καλαφάτης
συμφώνησε με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και
ανέφερε ότι θα υπάρξουν άμεσες αποφάσεις στα πε-
ρισσότερα θέματα αρμοδιότητάς του στις ερχόμενες
ημέρες.
Τέλος, πρότεινε τη συμμετοχή του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Βορείου Ελλάδος στην Επιτροπή των
Επιμελητηρίων της Βόρειας Ελλάδας, που θα συνέρ-
χεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα για τη συζή-
τηση των προβλημάτων του επιχειρηματικού κόσμου.

O Yπουργός κ. Σταύρος Καλαφάτης
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Η συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τον Υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου,
πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2009, στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Νίκος Πέντζος αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζει η περιφερειακή βιομηχανία κα-
τά τη τρέχουσα περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης, τα οποία είναι ιδιαίτερα οξυμένα και κατέθεσε
τις παρακάτω προτάσεις: 

Α. Για την έξοδο από την οικονομική κρίση: 
1. Το κράτος να είναι συνεπές στις οικονομικές υποχρε-

ώσεις του προς τις επιχειρήσεις. 
Σήμερα η ρευστότητα των επιχειρήσεων μειώνεται
δραματικά όχι μόνο από την περιοριστική τακτική των
τραπεζών απέναντί τους αλλά και από την ασυνέ-
πεια του κράτους να καταβάλει τις βεβαιωμένες οφει-
λές του προς αυτές. 
Επίσης, οι καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις των επι-
χορηγήσεων για επενδύσεις που έχουν προ πολλού
υλοποιηθεί δημιουργούν επιπλέον πρόβλημα ρευστό-
τητας και μάλιστα σε υγιείς και αναπτυσσόμενες επι-
χειρήσεις.  
Σχετικά με το θέμα αυτό ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέ-
πει να εξεταστεί η δυνατότητα συμψηφισμού των
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ, Φό-
ρους κτλ με  τις βεβαιωμένες οφειλές του δημοσί-
ου προς αυτές (Δήμοι, ΟΤΑ, και γενικότερα δημόσι-
οι οργανισμοί).

2. Η ευαισθησία του κράτους προς τον σημαντικό για τη
χώρα κλάδο του τουρισμού και του κλάδου εμπορίας
αυτοκινήτων θα πρέπει να επεκταθεί και στον κλάδο
της μεταποίησης. Ο μύθος ότι η χώρα μας δεν διαθέ-
τει βιομηχανία θα πρέπει να καταρριφθεί, αφού τα
επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό του
ΑΕΠ της περιφέρειας προέρχεται από τη μεταποιητι-
κή δραστηριότητα, ενώ μεγάλο μέρος του εργατικού
δυναμικού της χώρας απασχολείται στην μεταποίη-
ση.  Κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα οι μεταποιητικές
επιχειρήσεις αποτελούν το σημαντικότερο κλάδο της
τοπικής οικονομίας και ουσιαστικό παράγοντα κοινω-
νικής συνοχής. 

3. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για την ενί-
σχυση της οικοδομικής δραστηριότητας και της κτη-
ματαγοράς δεν είναι στοχευμένα και γι΄ αυτό θα πρέ-
πει να διευρυνθούν και να συμπληρωθούν με νέα.

Β. Βραχυχρόνιου χαρακτήρα με ισχύ ως το
τέλος του 2009:
1. Να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα στήριξης των με-

ταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας κατά το πρό-
τυπο του αντίστοιχου προγράμματος για τον τουρισμό
και την οικοδομή.  

2. Να θεσμοθετηθεί πρόγραμμα τύπου ΤΕΜΠΜΕ που
θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και θα ισχύ-
ει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέ-
γεθός τους.

3. Να υπάρξει νέα απόφαση για την παροχή εγγυήσεων
του Ελληνικού δημοσίου σε δάνεια επιχειρήσεων: α)
με έδρα τις παραμεθόριες περιοχές, και, β) για όσες
ανήκουν σε ευαίσθητους κλάδους της μεταποίησης
ή είναι στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. 

4. Να συμπληρωθούν τα είδη εξαγγελθέντα μέτρα από
την κυβέρνηση για τη  στήριξη της οικοδομικής δρα-
στηριότητας με μέτρα όπως η μείωση του φόρου με-
ταβίβασης ακινήτων, η αναστολή του πόθεν έσχες και
η μείωση του ΦΠΑ πώλησης ακινήτων.

5. Να υπάρξει επιδότηση της απασχόλησης στις μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις.

6. Να αυξηθούν από 0,5% σε 2% οι προβλέψεις των επι-
σφαλειών στους ισολογισμούς των επιχειρήσεων.

7. Να μειωθεί το 1€ ανά τετραγωνικό μέτρο που αφο-
ρά το ΕΤΑΚ στα βιομηχανοστάσια και στις απο-
θήκες.

8. Να καταργηθεί η εισφορά 0,6 (ΑΝΕ128) στα δάνεια.
9. Να επανέλθει η έκπτωση του 1% των δαπανών χω-

ρίς δικαιολογητικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
10. Να ενισχυθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με δρά-

σεις που θα τις επιτρέψουν να πραγματοποιήσουν
επιθετική εξαγωγική πολιτική για να στηρίζουν τις
θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό Οικονομίας
και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου

O Yπουργός κ. Γιάννης Παπαθανασίου
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Να τεθεί η μεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνη-
τικής πολιτικής για την ενίσχυση της παραγωγικής
βάσης της χώρας, ζήτησε η Διοίκηση του ΣΒΒΕ από
τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, στο
πλαίσιο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθη-
κε, την Τρίτη 16 Ιουνίου 2009, στο γραφείο του Υπουρ-
γού στην Αθήνα.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος κατέθεσε υπόμνημα
θεμάτων που αφορούν την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της
χώρας μας.

Aκολουθεί το πλήρες κείμενο του υπομνήματος.

Η διαχρονική σημασία και η συμβολή της μεταποί-
ησης στην ανάπτυξη της χώρας αποτελεί αδιαμφι-
σβήτητο γεγονός, το οποίο αποδεικνύεται τόσο με
ποσοτικά όσο και με ποιοτικά στοιχεία. Παρά το γε-
γονός αυτό, κατά την τελευταία δεκαετία η παραγω-
γική βάση της χώρας μας έχει πάψει να αποτελεί προ-
τεραιότητα της ασκούμενης κάθε φορά κυβερνητι-
κής πολιτικής. 
Ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής
κρίσης, η μεταποίηση είναι ο τομέας της οικονομίας
που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον στη
χώρα μας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει έμπρακτα η
μεταποίηση να επανέλθει στο επίκεντρο της κυ-
βερνητικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣBBE πρότεινε:
1. Την άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτι-

κής: η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) τα τε-
λευταία χρόνια έχει μετεξελιχθεί σε φορέα εφαρ-

μογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμά-
των, ενώ θα έπρεπε κατ΄ ουσία να παράγει και να
ασκεί βιομηχανική πολιτική. 
Η εκχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης ειδικών αρ-
μοδιοτήτων εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου
ενίσχυσε το διαχειριστικό ρόλο της Γενικής Γραμ-
ματείας Βιομηχανίας, αλλά υποβάθμισε την απο-
στολή της αναφορικά με τη χάραξη βιομηχανικής
πολιτικής. 
Οι πρόσφατες εξαγγελίες σχετικά με τη διαχείρι-
ση μεγάλου αριθμού προγραμμάτων ενίσχυσης επι-
χειρήσεων από τη ΓΓΒ, επεκτείνουν περαιτέρω το
διαχειριστικό της ρόλο, και υποβαθμίζουν έτσι την
αποστολή της στην άσκηση της βιομηχανικής πο-
λιτικής.
Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω η πρόταση δημι-
ουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής προγραμ-
μάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, εφόσον
αυτή αναλάβει σημαντικό έργο διαχείρισης και απο-
σαφηνισθούν οι αρμοδιότητές της με τις Διευθύν-
σεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Προτείνουμε:
Α) Το σαφή διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων εφαρ-
μογής και διαχείρισης προγραμμάτων από την κύ-
ρια αποστολή του Υπουργείου που κατά την άποψη
μας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της βιο-
μηχανικής πολιτικής.
Β) Την άσκηση (έμμεσης) κλαδικής πολιτικής –
ενίσχυσης των δυναμικών και εφόσον αποδεικνύε-
ται βιωσιμότητα των ευπαθών κλάδων της μετα-
ποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιο-
χών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία
με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, όπως π.χ. η Γαλλία («Πόλοι Βιομηχανικής
Ανταγωνιστικότητας»), και με τη χρηματοδότηση
κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της
χώρας. 
Γ) Τη θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ
που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και
θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από
το μέγεθός τους,
Δ) Την παροχή ενισχύσεων για τη δημιουργία κλα-
δικών ινστιτούτων, με τη συμμετοχή των επιχει-
ρήσεων του ιδιωτικού τομέα ως βάση για τα θέ-
ματα ελέγχου της αγοράς (πιστοποίηση – προδια-
γραφές) και για την υλοποίηση ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων.
Ε) Τη θεσμοθέτηση κινήτρων από την πολιτεία προς
τις επιχειρήσεις αποκλειστικά για την αγορά τε-
χνογνωσίας: η αναβάθμιση της τεχνολογικής ικα-

08 [ δραστηριότητες ]

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό
Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη

O Yπουργός κ. Κωστής Χατζηδάκης
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νότητας των επιχειρήσεων μπορεί να προέλθει από
την αγορά και εισαγωγή τεχνολογίας στην παραγω-
γική διαδικασία των επιχειρήσεων. 

2. Την αποτελεσματικότερη λειτουργία του επενδυ-
τικού νόμου: μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί με-
γάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των επεν-
δυτικών προτάσεων, που σε ορισμένες περιπτώ-
σεις έχουν ξεπεράσει τους 15 μήνες.
Παράλληλα, παρατηρούνται μεγάλες καθυστερή-
σεις στους ελέγχους και την πιστοποίηση δαπα-
νών, στις επενδύσεις αρμοδιότητας του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί μεγά-
λες καθυστερήσεις στην έγκαιρη πληρωμή των
επενδύσεων, όπως και χρονικές καθυστερήσεις
στη σύγκλιση και λειτουργία των ειδικών γνωμο-
δοτικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων που εξετά-
ζουν προτάσεις ειδικών επενδύσεων όπως καινο-
τομία, υψηλή τεχνολογία, επενδύσεις λογισμικού,
νέα προϊόντα κλπ.
Κατά συνέπεια προτείνουμε τη διερεύνηση από το
Υπουργείο Ανάπτυξης της δημιουργίας και θεσμο-
θέτησης ενός περισσότερο ευέλικτου και αποτε-
λεσματικότερου συστήματος διαχείρισης του επεν-
δυτικού νόμου. 

3. Τον έλεγχο της αγοράς: διαχρονικό αίτημα του
ΣΒΒΕ αποτελεί η δημιουργία αποτελεσματικού θε-
σμικού πλαισίου για τον έλεγχο της αγοράς και η
πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού. Είναι αυτονόη-
το ότι όπως σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ), έτσι και στην Ελλάδα, θα πρέπει να λη-
φθούν μέτρα για την προστασία των ελληνικών προϊ-
όντων από προϊόντα τρίτων χωρών τα οποία κυκλο-
φορούν στην αγορά χωρίς έλεγχο (π.χ. πιστοποίη-
ση προϊόντων - σήμανση CE) ή αποτελούν προϊό-
ντα απομίμησης. 
Ας σημειωθεί ότι έχει διαπιστωθεί η έλλειψη δια-
πιστευμένων εργαστηρίων δοκιμών και φορέων πι-
στοποίησης, ειδικά στον κλάδο των δομικών υλι-
κών, με αποτέλεσμα η εποπτεία της αγοράς να
είναι ελλιπής τόσο για τα εγχώρια όσο και για τα
εισαγόμενα προϊόντα που φέρουν σήμανση CE αμ-
φιβόλου εγκυρότητας. Αυτό, εκτός από αθέμιτο
ανταγωνισμό, συνιστά κίνδυνο για την ασφάλεια των
καταναλωτών. 
Προτείνουμε, να δοθούν από το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης κίνητρα προκειμένου υφιστάμενα ή νέα ερ-
γαστήρια δοκιμών να μπουν στη διαδικασία διαπί-
στευσης και κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Μάλιστα, για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις
οποίες είναι απαραίτητη η συνεργασία με εργαστή-
ρια του εξωτερικού, προτείνουμε ο ΕΛΟΤ να συνά-
ψει σχέση συνεργασίας με εργαστήρια του εξωτε-
ρικού, ώστε οι εγχώριοι παραγωγοί να διευκολύ-

νονται στη διαδικασία πιστοποίησης, κερδίζοντας
με τον τρόπο αυτό κόστος και χρόνο. 

4. Την αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά βιο-
μηχανικές άδειες: το σχετικό σχέδιο νόμου που
έχει προετοιμασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης
την προηγούμενη περίοδο είναι προς τη σωστή κα-
τεύθυνση, και για το λόγο αυτό προτείνουμε να κα-
ταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη θεσμο-
θέτησή του.

5. Την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση
της γραφειοκρατίας: όλα τα θέματα αρμοδιότητας
(άδειες, πιστοποιήσεις, ελεγκτικές διαδικασίες,
κυρώσεις κλπ) του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πρέ-
πει να μελετηθούν και στη συνέχεια να γίνουν συ-
γκεκριμένες προτάσεις για τη μείωση της γραφει-
οκρατίας.

6. Μείωση Τιμών: οι αγορανομικές διατάξεις που
αφορούν τον έλεγχο των τιμών έχουν αναχρονιστι-
κό χαρακτήρα και δημιουργούν σε πολλές περι-
πτώσεις πρόσθετη γραφειοκρατία και κόστος, χω-
ρίς πολλές φορές να επιτυγχάνεται το επιδιωκό-
μενο αποτέλεσμα, δηλαδή η μείωση της ακρί-
βειας.

7. Θέματα προμηθειών δημοσίου: για τη βελτίωση
της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος προ-
τείνουμε τα ακόλουθα:
Α) υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και
προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή
δημοσίων έργων. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά θα
πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες προδιαγρα-
φές οι οποίες θα ελέγχονται από τις αναθέτουσες
αρχές.
Β) σταδιακή μείωση των καθυστερήσεων πληρω-
μών εταιρειών προμηθευτών του δημοσίου,
Γ) δημιουργία μητρώου προμηθευτών του δημοσί-
ου, με: α) σαφή προσδιορισμό των κριτηρίων έντα-
ξης των επιχειρήσεων στο Μητρώο Προμηθευ-
τών του Δημοσίου, και, β) λειτουργία αυστηρού πει-
θαρχικού συμβουλίου για τη διατήρηση του Μη-
τρώου,
Δ) σμίκρυνση του μεγάλου χρονικού διαστήματος
για την κατακύρωση προμηθειών, σε αντιδιαστολή
με τον ισχύοντα «σύντομο χρόνο παράδοσης» στις
διακηρύξεις, και, 
Ε) κατάργηση του παραβόλου ένστασης για διαγω-
νισμούς του δημοσίου με προϋπολογισμό κατώτε-
ρο των 100.000 €. 

8. Υποχρεωτικές δημοσιεύσεις εταιριών: το μοναδι-
κό, για τα διεθνώς κρατούντα και ιδιαίτερα στην
Ευρώπη, καθεστώς υποχρεωτικών δημοσιεύσεων
στον τύπο (πολιτικό, οικονομικό, τοπικό) για τις
ανώνυμες εταιρίες, που δεν είναι εισηγμένες στο
ΧΑΑ, θα πρέπει να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί.
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10 [ δραστηριότητες ]

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009,
συνεδρίαση του Συμβουλίου Αντιπροέδρων του ΣΒΒΕ
στην Κομοτηνή, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της πόλης. 
Κατά την εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νι-
κόλαος Πέντζος τόνισε την ιδιαίτερη σημασία των συ-
νεδριάσεων του Συμβουλίου στην ανάδειξη θεμάτων
που απασχολούν την περιφερειακή βιομηχανία και
στην παροχή ποιοτικών στοιχείων για το οικονομικό
κλίμα και τις αναπτυξιακές προοπτικές κάθε μιας
από τις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου.  
Στη διάρκεια της συνεδρίασης επισημάνθηκε το γε-
γονός ότι ακόμα και στην τρέχουσα περίοδο χρημα-
τοπιστωτικής κρίσης η περιφερειακή βιομηχανία
αντιστέκεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να επι-
βιώσει, παρά τα εμπόδια που πρέπει να αντιπαρέλ-
θει στην καθημερινή της λειτουργία.
Τα ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα τα οποία συζητή-
θηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ήταν:
1.τα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρί-

σης: η απουσία βιομηχανικής πολιτικής σε συνδυα-
σμό με την οικονομική κρίση έχει δυσμενείς επι-
πτώσεις για την περιφερειακή βιομηχανία. Για την
έξοδο από την κρίση συμφωνήθηκε να ζητηθεί η
άσκηση κλαδικής πολιτικής, η δημιουργία ειδικού
προγράμματος στήριξης της παραγωγικής βάσης
κατά το πρότυπο του τουρισμού και της οικοδομής,

η συνέπεια του κράτους στην πληρωμή των υπο-
χρεώσεών του προς τις επιχειρήσεις (π.χ. οι επι-
χειρήσεις της Θράκης δεν έχουν λάβει την επιδό-
τηση του κόστους εργασίας από το 2ο εξάμηνο του
2007) και η επιδότηση του κόστους απασχόλησης.

2.η αρνητική αντιμετώπιση της περιφερειακής
βιομηχανίας από το τραπεζικό σύστημα, το οποίο
δεν υποβοηθά τις επιχειρήσεις του Βορειοελλα-
δικού Τόξου στο κρίσιμο ζήτημα της ενίσχυσης της
ρευστότητάς τους.

3.η ανεξέλεγκτη εισαγωγή Τουρκικών και Βουλγα-
ρικών προϊόντων αμφίβολης τήρησης προδιαγρα-
φών, τα οποία ανταγωνίζονται ευθέως τα παραγό-
μενα προϊόντα από τις επιχειρήσεις του Βορειοελ-
λαδικού Τόξου, αφού είναι φθηνότερα από τα πα-
ραγόμενα στη Βόρεια Ελλάδα.  Ας σημειωθεί ότι
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Προέδρων των Συν-
δέσμων επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θρά-
κης το 70 έως 80% αυτών των προϊόντων έχουν ση-
μαντικές ελλείψεις στη σήμανση.

Ομόφωνα το Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση
του Προέδρου του ΣΒΒΕ για την με κάθε τρόπο επα-
ναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυ-
ξιακής διαδικασίας και στις προτεραιότητες της κυ-
βερνητικής πολιτικής.  Είναι η απαραίτητη προϋπό-
θεση για την επιβίωση της και την έξοδό της από την
κρίση με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.  

Συνεδρίαση Συμβουλίου Αντιπροέδρων του ΣΒΒΕ στην
Κομοτηνή: ομόφωνη απόφαση για να επανέλθει η
μεταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας

H ημερίδα διοργανώθηκε από το ΣΒΒΕ, το ΕΒΕ
Ροδόπης και την Εγνατία Οδό, την Παρασκευή 22
Μαΐου  2009 στο ΕΒΕ Ροδόπης, στην Κομοτηνή.
Ο Πρόεδρος κ. N. Πέντζος, στη σύντομη παρέμβασή
του υπενθύμισε ότι τα προβλήματα και οι ελλείψεις
σε υποδομές στη Βόρεια Ελλάδα ήταν ήδη καταγε-
γραμμένα από το ΣΒΒΕ στο Στρατηγικό Σχέδιο Ανά-

πτυξης της Μακεδονίας και της Θράκης το οποίο εκ-
πονήθηκε το 1994.  Δεκαπέντε χρόνια μετά διαπι-
στώνεται ότι οι υποδομές στην περιφέρεια, σε κά-
θε τους μορφή, μεταφορικές, τηλεπικοινωνιακές,
ενεργειακές, παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση,
ενώ το κράτος, στην πορεία αυτών των ετών, είναι
φανερό ότι έχει κατανοήσει πως χωρίς την ύπαρξη
υποδομών δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στό-
χος της περιφερειακής ανάπτυξης και, εν τέλει,
της περιφερειακής σύγκλισης. 
Για την περιφέρεια και την ανάπτυξή της το παρά-
δειγμα υλοποίησης της Εγνατίας Οδού, συνέχισε ο
κ. Πρόεδρος, θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο και
οδηγό για το σύστημα κατασκευής μεγάλων δημο-
σίων έργων στη χώρα μας. 
Τέλος, ο κ. Πέντζος υπογράμμισε ότι στη συζήτηση
για τα μεγάλα έργα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και
θα πρέπει απαραίτητα να λαμβάνουμε υπόψη, τη
σχέση που έχει η υλοποίηση των μεγάλων έργων με
την παραγωγική βάση στις περιοχές που αυτά υλο-
ποιούνται.

Μεγάλα έργα υποδομής και οικονομική ανάπτυξη
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Τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Αντα-
γωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook –
WCY) του International Institute for Management
Development (IMD), δημοσίευσε ο ΣΒΒΕ τη Δευτέ-
ρα 18 Μαΐου 2009, κατά  τη διάρκεια συνέντευξης τύ-
που. Για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν
από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD, η υπεύθυ-
νη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ
συνεργάσθηκε και φέτος επιτυχώς, για ένατη μάλι-
στα συνεχόμενη χρονιά, με το Ινστιτούτο Οικονομι-
κών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), το οποίο
παρείχε τα  μακροοικονομικά δεδομένα που αφορού-
σαν την ελληνική οικονομία κατά το έτος 2008.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, κατά τη διάρκεια
του περασμένου έτους 2008 η Ελλάδα κατέλαβε την
52η θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικό-
τητας μεταξύ των 57 χωρών που μελετώνται από το
διεθνές ινστιτούτο, σημειώνοντας πτώση κατά δέκα
(10) θέσεις σε σχέση με την περυσινή κατάταξη.
Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι οι χώρες που κα-
τέχουν τις τρεις (3) κορυφαίες θέσεις σε όρους αντα-
γωνιστικότητας παγκοσμίως για το 2009 εξακολου-
θούν για ακόμη μία χρονιά να είναι οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες Αμερικής (ΗΠΑ), το Χονγκ – Κονγκ και η Σι-
γκαπούρη. 
Η κορυφαία δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών οι-
κονομιών στον κόσμο συμπληρώνεται με τις ακόλου-
θες χώρες κατά σειρά: (από την 4η έως τη 10η θέ-
ση): Ελβετία, Δανία, Σουηδία, Αυστραλία, Καναδάς,
Φινλανδία και Ολλανδία. 
Στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη της
Ελλάδας το 2009 σε σχέση με το 2008 είναι η ακό-
λουθη: 
1. στον τομέα της «Οικονομικής Αποδοτικότητας»

η χώρα μας απώλεσε τέσσερις (4) θέσεις και από
την 48η το 2008, βρίσκεται πλέον στην 52η. 

2. στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικό-
τητας» η Ελλάδα απώλεσε επτά (7) θέσεις και από
την 46η το 2008, βρίσκεται πλέον στην 53η το 2009.

3. στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσμα-
τικότητας» η χώρα μας απώλεσε επτά (7) θέ-
σεις και από την 42η το 2008 βρίσκεται πλέον στην
49η για το 2009. 

4. στον τομέα των «Υποδομών», η Ελλάδα παραμέ-
νει τη διετία 2008 – 2009 στην 35η θέση της διε-
θνούς κατάταξης. 

Με βάση τα ευρήματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας παρουσιάζονται παρακάτω ορι-
σμένες από τις σημαντικότερες υποχωρήσεις της
Ελλάδας σε όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας για
το 2008. 
1. Αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμιστικού

προγράμματος της κυβέρνησης
2. Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος)
3. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε

πιστώσεις 
4. Αδυναμία της κυβερνητικής πολιτικής να προσαρ-

μοστεί στις τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις
5. Έλλειμμα Κρατικού Προϋπολογισμού (ως % του

ΑΕΠ)
6. Διαφάνεια 
7. Κόστος Κεφαλαίου 
8. Ευκολία Πρόσβασης σε Venture Capital 
9. Η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών δεν θα

βελτιωθεί τα επόμενα δύο χρόνια 

Σχολιάζοντας τα φετινά αποτελέσματα ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ επισήμανε ότι αποτυπώνουν με ρεαλισμό
την πραγματική εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας. Ο
κ. Πέντζος τόνισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα αποτε-
λέσματα αυτά προέκυψαν από την εφαρμογή του εσω-
στρεφούς μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, το
οποίο στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κατα-
νάλωση, ενώ οι εξαγωγές αποτελούν ένα πολύ μικρό
ποσοστό του παραγόμενου ΑΕΠ.  
Έτσι, η διαχρονικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα της
Ελληνικής οικονομίας δρα ως τροχοπέδη στην ανά-
πτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.
Τα προσκόμματα στην βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας της ελληνικής οικονομίας, εντοπίζονται στους
ακόλουθους τομείς: 
1. στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας,
2. στη γενικότερη λειτουργία του κράτους, το οποίο,

σε καθημερινή μάλιστα βάση, δεν διευκολύνει την
ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητα στη
χώρα και παρέχει κατά κοινή ομολογία χαμηλής
ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες, 

Πτώση κατά δέκα (10) θέσεις της Ελλάδας το 2009 σε σχέση με
το 2008 στη Παγκόσμια Eπετηρίδα Aνταγωνιστικότητας του IMD

[ έρευνα ]  11
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3. στην ατέλειωτη γραφειοκρατία και στη γενικότε-
ρη αναξιοπιστία του δημόσιου τομέα με την ύπαρ-
ξη εκτεταμένης διαφθοράς,

4. στην αγορά εργασίας και τη διαχρονική ύπαρξη
δομικής ανεργίας,

5. στη στρεβλή λειτουργία του ανταγωνισμού, ο οποί-
ος αποτελεί μέγιστο πρόσκομμα για τις εγχώριες
μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  

6. στην απουσία σύνδεσης του εκπαιδευτικού συ-

στήματος με την αγορά εργασίας,
7. στη χαμηλή δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη, τό-

σο στον επιχειρηματικό όσο και στο δημόσιο το-
μέα, με αποτέλεσμα την πολύ περιορισμένη εν-
σωμάτωση νέας γνώσης στο παραγωγικό σύ-
στημα, και 

8. στην εκτεταμένη παραοικονομία, που συνιστά το
μεγαλύτερο μέρος του αθέμιτου ανταγωνισμού για
όλες τις επιχειρήσεις.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ πρότεινε την ακόλουθη δέσμη
μέτρων:

Α] Μέτρα μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα:

Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας:
οι επιδόσεις της χώρας στη συνολική κατάταξη και τις επιμέρους κατηγορίες της Παγκόσμιας
Επετηρίδας για την Ανταγωνιστικότητα IMD WCY 2009 την περίοδο 2005 - 2009

1. Ουσιαστική άσκηση βιομηχανικής πολιτικής, ού-
τως ώστε να επανέλθει η βιομηχανία στο επίκε-
ντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) θα πρέπει να
αλλάξει προσανατολισμό. Αντί να διαχειρίζεται
προγράμματα χρηματοδότησης θα πρέπει να επα-
νακτήσει το ρόλο της άσκησης βιομηχανικής πο-
λιτικής. Προτείνεται η άσκηση (έμμεσης) κλαδι-
κής πολιτικής – ενίσχυσης των δυναμικών και
εφόσον αποδεικνύεται βιωσιμότητα των ευπαθών
κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊό-

ντα),  με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της
χώρας, κατ΄ αντιστοιχία με πολιτικές που ακολού-
θησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

2. Το κράτος θα πρέπει να είναι συνεπές στις υπο-
χρεώσεις του με τις επιχειρήσεις.  Σήμερα η ρευ-
στότητα των επιχειρήσεων μειώνεται δραματικά
όχι μόνο από την περιοριστική τακτική των τρα-
πεζών απέναντί τους αλλά και από την ασυνέπεια
του κράτους να καταβάλει τις βεβαιωμένες οφει-
λές του προς αυτές.
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3. Το κράτος θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα
συμψηφισμού των υποχρεώσεων των επιχειρή-
σεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ με τις βεβαιωμένες οφει-
λές του δημοσίου προς αυτές, 

4. Αποτελεσματικότερη λειτουργία του επενδυτικού
νόμου, με την άρση των καθυστερήσεων στην αξιο-
λόγηση των προτάσεων και στην εκταμίευση
των εγκεκριμένων κονδυλίων. Για τη μείωση της
γραφειοκρατίας που αφορά τις επενδύσεις προ-
τείνεται η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής δια-
κυβέρνησης.

5. Δημιουργία ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, σε δυναμικούς κλά-
δους της οικονομίας (δομικά υλικά, τρόφιμα και
ποτά, επώνυμα προϊόντα).

6. Τη θεσμοθέτηση προγράμματος τύπου ΤΕΜΠΜΕ
που θα ενισχύει αποκλειστικά τη μεταποίηση και

θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα
από το μέγεθός τους.

7. Τη δημιουργία αποτελεσματικού θεσμικού πλαι-
σίου ελέγχου της αγοράς και την πάταξη του αθέ-
μιτου ανταγωνισμού. 

8. Την υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών
και προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην κα-
τασκευή δημοσίων έργων. Τα χρησιμοποιούμενα
υλικά θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες προ-
διαγραφές οι οποίες θα ελέγχονται από τις ανα-
θέτουσες αρχές. 

9. Την αναμόρφωση της νομοθεσίας που αφορά τις
βιομηχανικές άδειες, και, 

10. Την κατάργηση ή την τροποποίηση του καθεστώ-
τος των υποχρεωτικών δημοσιεύσεων στον τύπο
για ανώνυμες εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες
στο χρηματιστήριο. 

Οι χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μεταβολή στη συνολική κατάταξη της Παγκόσμιας Επετηρίδας για
την Ανταγωνιστικότητα IMD WCY 2009

Οι χώρες που παρουσίασαν τη 
μεγαλύτερη βελτίωση στη συνολική  κατάταξη

Οι χώρες που παρουσίασαν τη 
μεγαλύτερη υποχώρηση στη συνολική  κατάταξη

Ινδονησία (9 θέσεις)

Φινλανδία (6 θέσεις)

Νότιος Αφρική (5 θέσεις)

Εσθονία (12 θέσεις)

Ελλάδα (10 θέσεις)

Κολομβία (10 θέσεις)

Λιθουανία (5 θέσεις) Ταϊβάν (10 θέσεις)

Ιαπωνία (5 θέσεις) Ρουμανία (9 θέσεις)

Β] Μέτρα μακροπρόθεσμου χαρακτήρα:

1. Αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας είναι
η καθολική επαναξιολόγηση της λειτουργίας του
κράτους, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων
δομών που θ΄ ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, 

2. Μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος
για την παραγωγή αποφοίτων που θα μπορούν
άμεσα να εργασθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις,
και ειδικά σε όσες είναι διεθνοποιημένες,

3. Βελτίωση και ολοκλήρωση υλικών και άϋλων υπο-
δομών που συνδέονται άμεσα με την επιχειρημα-
τικότητα, 

4. Μεταρρύθμιση της λειτουργίας του δημοσιονομι-
κού συστήματος της χώρας, το οποίο θα επι-
διώκει τον περιορισμό των δαπανών, τη μείωση
της γραφειοκρατίας και την καταπολέμηση της
διαφθοράς, και,

5. Ουσιαστική άσκηση περιφερειακής πολιτικής.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι περιφερεια-
κές ανισότητες διευρύνονται, και μεγαλώνει διαρ-
κώς η αναπτυξιακή απόσταση από το κέντρο. Η
άσκηση περιφερειακής πολιτικής θα αμβλύνει
τις υπάρχουσες ανισότητες και θα συμβάλλει στην
ανάπτυξη της χώρας.

Τέλος ο κ. Πέντζος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους και την πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων που θα τους επιτρέψουν να
αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Από τώρα και στο
εξής η ανάπτυξη της Ελλάδας θα πρέπει να στηρι-
χθεί στη δυναμικότητα της Ελληνικής Οικονομίας η
οποία μπορεί να προέλθει μόνο μέσα από την πα-
ραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων.  Κατά
συνέπεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα η διαμόρ-
φωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος ειδικά για την
παραγωγική βάση της χώρας.

[ έρευνα ]  13
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Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, για το
σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος, ότι έχουν
επηρεαστεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά τα επενδυτικά
τους σχέδια. Αυτό σημαίνει στασιμότητα επενδύσε-
ων στη Βόρεια Ελλάδα για τις μεταποιητικές επιχει-
ρήσεις τουλάχιστον έως το τέλος  του 2009.
Δεύτερη σημαντική διαπίστωση αποτελεί το γεγονός
ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά ή πολύ αρνητικά η κερ-
δοφορία του συνόλου των επιχειρήσεων του Βορει-
οελλαδικού Τόξου, γεγονός το οποίο έχει επιπτώσεις

τόσο στην υλοποίηση των προγραμματισμένων επεν-
δυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων της περιοχής,
όσο και στη γενικότερη λειτουργία τους.
Τέλος, ο κλάδος ο οποίος φαίνεται να έχει τις μεγα-
λύτερες αντιστάσεις στην οικονομική κρίση είναι ο
κλάδος τροφίμων και ποτών, για τον οποίο όμως πέ-
ντε (5) στις δέκα (10) επιχειρήσεις του δείγματος δη-
λώνουν ότι έχουν επηρεαστεί αρνητικά  ή πολύ αρ-
νητικά το τελευταίο εξάμηνο τα επενδυτικά τους σχέ-
δια και η κερδοφορία τους.

Έρευνα του ΣΒΒΕ σχετικά με την οικονομική κρίση: Κύρια
συμπεράσματα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και η
διαπίστωση ότι οι προκηρύξεις των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ δεν
εκλαμβάνονται ως λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
μεταποιητικές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα

Έντονα προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα ως αποτέλεσμα της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που διενήργησε
ο ΣΒΒΕ μεταξύ 197 επιχειρήσεων – μελών του, τη χρονική  περίοδο 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2009. 
Από την έρευνα αναδείχθηκαν δύο κύρια ζητήματα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης και την έξοδο από αυτή. Αυτά είναι:
1.η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, και,
2.το γεγονός ότι τα διάφορα προγράμματα του ΕΣΠΑ, ενώ είναι εργαλεία για την ενίσχυση της επιχειρημα-

τικότητας, δεν αποτελούν τη λύση στο έντονο πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχει-
ρήσεις σήμερα.

Α) Κατά πόσο έχει επηρεάσει αρνητικά ή πολύ αρνητικά η οικονομική κρίση τους τελευταίους έξι μήνες…
[ποσοστό (%) των επιχειρήσεων του δείγματος ανά κλάδο] - (βλ. πίνακα διπλανής σελίδας)

Ταυτότητα της Έρευνας
Η έρευνα περιλαμβάνει επιχειρήσεις μεσαίου και με-
γάλου μεγέθους, γεγονός το οποίο δίνει ιδιαίτερη
αξία στα αποτελέσματά της. Η κατανομή του δείγμα-
τος των επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στην έρευ-
να έχει ως εξής:
• Πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζόμενους

και έως €2 εκατ. κύκλο εργασιών): 4%
• Μικρές επιχειρήσεις (από 11 έως 50 εργαζομέ-

νους και έως €10 εκατ. κύκλο εργασιών): 20%
• Μεσαίες επιχειρήσεις (από 51 έως 250 εργαζομέ-

νους και έως €50 εκατ. κύκλο εργασιών): 55%
• Μεγάλες επιχειρήσεις  (περισσότερους από 250

εργαζομένους ή πάνω από €50 εκατ. κύκλο ερ-
γασιών): 20%.

Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα καλύ-
πτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, αντιπροσωπεύ-
οντας απολύτως τη δομή του παραγωγικού ιστού της
Βόρειας Ελλάδας. Η κατανομή του δείγματος ανά
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας έχει ως εξής:
• Τρόφιμα Ποτά :23%
• Δομικά Υλικά: 16%
• Ηλεκτρικές μηχανές, μηχανήματα & είδη εξοπλι-

σμού: 12%
• Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση: 10%

• Χημικές ουσίες, ελαστικό & πλαστικά: 10%
• Μεταλλικά Προϊόντα: 9%
• Ξύλο, προϊόντα από ξύλο & έπιπλα: 6%
• Χαρτί, εκδοτικές, εκτυπώσεις: 4%
• Λοιπές Επιχειρήσεις: 12%

Τα αποτελέσματα της Έρευνας
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επηρε-
άσει σημαντικά τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλά-
δας σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, η συντριπτική πλειοψη-
φία των επιχειρήσεων (83%) σημειώνουν ότι η κρί-
ση έχει επηρεάσει αρνητικά ή πολύ αρνητικά τη γε-
νικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βόρεια
Ελλάδα.
Επίσης, τρεις (3) στις τέσσερις (4) επιχειρήσεις του
δείγματος θεωρούν ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά ή
πολύ αρνητικά του τελευταίους έξι μήνες η οικονο-
μική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη, ενώ επτά (7)
στους δέκα (10) θεωρούν ότι έχει επηρεαστεί αρ-
νητικά η πορεία του κλάδου στον οποίο ανήκει η επι-
χείρηση που απαντά. Τέλος, πάνω από έξι (6) στις δέ-
κα (10) επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας σημειώ-
νουν ότι έχει επηρεαστεί αρνητικά η πορεία υλοποί-
ησης των επενδυτικών τους σχεδίων. 
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…τον κλάδο στον
οποίο ανήκει η

επιχείρηση

…τα επενδυτικά
σχέδια της

επιχείρησης

…τη γενικότερη
λειτουργία της
επιχείρησης

…την κερδοφορία της
επιχείρησης

Τρόφιμα Ποτά

Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση

Ξύλο, προϊόντα από ξύλο & έπιπλα

46%

70%

100%

50%

80%

100%

38%

80%

83%

50%

60%

100%

Χαρτί, εκδοτικές, εκτυπώσεις 50% 50% 25% 75%

Χημικές ουσίες, ελαστικό & πλαστικά 40% 50% 50% 50%

Δομικά Υλικά 94% 69% 88% 94%

Αναφορικά με τις αρνητικές επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης σε σειρά κρίσι-
μων παραγόντων λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων διαπιστώνουμε τα εξής: 
• Για το τελευταίο εξάμηνο πάνω από οκτώ

(8) στις δέκα (10) επιχειρήσεις δηλώ-
νουν ότι η οικονομική κρίση έχει αρνη-
τικές επιπτώσεις στα καθαρά τους κέρ-
δη, ενώ πάνω από πέντε (5) στις δέκα
(10) προβλέπουν ότι η κατάσταση αυτή
θα συνεχιστεί και το επόμενο εξάμηνο.
Η διαπίστωση αυτή συνάδει απόλυτα με
τη δήλωση των επιχειρήσεων περί ανά-
σχεσης των επενδυτικών τους σχεδίων.

• Ομοίως, οκτώ (8) στις δέκα (10) δηλώ-
νουν ότι μειώθηκε ο κύκλος εργασιών
τους το τελευταίο εξάμηνο, αλλά μόνο
τέσσερις (4) στις δέκα (10) προβλέπουν
περαιτέρω μείωση το επόμενο εξά-
μηνο.

• Πολύ σημαντική διαπίστωση αποτελεί
το γεγονός ότι έξι (6) στις δέκα (10) επι-
χειρήσεις δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι
ανείσπρακτες επιταγές το τελευταίο εξά-
μηνο. Περίπου αντίστοιχο ποσοστό προ-
βλέπει ότι αυτές θα αυξηθούν επίσης
το επόμενο εξάμηνο, γεγονός το οποίο
εξηγεί την κατακόρυφη πτώση της ρευ-
στότητας των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων της Βορείου Ελλάδος το τελευταίο
εξάμηνο.

Μεταλλικά προϊόντα 78% 67% 56% 78%

Ηλεκτρικές μηχανές,
μηχανήματα & είδη εξοπλισμού

92% 67% 58% 58%

Λοιπές επιχειρήσεις 46% 50% 38% 50%

Β] Αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε σειρά κρίσιμων παραγόντων λειτουργίας των επι-
χειρήσεων [ποσοστό (%) των επιχειρήσεων που απαντούν]

Ποσοστό των
επιχειρήσεων που

σημείωσαν μείωση

Ποσοστό των
επιχειρήσεων που

σημείωσαν αύξηση
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Δομικά Υλικά

Μεταλλικά προϊόντα

Ηλεκτρικές μηχανές,
μηχανήματα & είδη εξοπλισμού

-30,3%

-34,4%

-23,6%

-52,0%

-36,7%

-36,8%

-41,1%

-45,0%

-62,5%

-30,0%

-35,0%

-29,3%

Λοιπές επιχειρήσεις -13,7% -14,2% -12,0% -15,0%

Η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της οικονομικής
κρίσης στη λειτουργία των επιχειρήσεων εμφανίζει,
σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος των επιπτώσεων της
κρίσης στις μεταποιητικές επιχειρήσεις τη Βόρει-
ας Ελλάδας. Συγκεκριμένα:
• Η πτώση των καθαρών κερδών κατά το τελευταίο

εξάμηνο είναι πολύ σημαντική για το σύνολο
των κλάδων της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλά-
δα. Το εύρος της πτώσης των καθαρών κερδών
είναι από 20% - κλάδος χαρτιού, εκδόσεων και
εκτυπώσεων - έως και 55% - κλάδος ξύλου, προϊ-
όντων από ξύλο και έπιπλα. Η διαπίστωση αυτή
αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη γενικότε-
ρη λειτουργία των επιχειρήσεων το επόμενο εξά-
μηνο, ενώ έχει ήδη οδηγήσει τις επιχειρήσεις
στην απόφαση περικοπών που αφορούν το κόστος
λειτουργίας. 

• Η πτώση των καθαρών κερδών είναι άμεσο επα-
κόλουθο της πτώσης του κύκλου εργασιών των επι-
χειρήσεων. Οι δύο κλάδοι με τη μεγαλύτερη πτώ-
ση στον κύκλο εργασιών το τελευταίο εξάμηνο
είναι οι κλάδοι που σχετίζονται με την οικοδομική

δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα και στη χώρα,
και συγκεκριμένα ο κλάδος των μεταλλικών προϊ-
όντων και ο κλάδος των δομικών υλικών, οι οποί-
οι εμφανίζουν πτώση του κύκλου εργασιών τους
μεγαλύτερη από 30%.

• Ομοίως, η πτώση του κύκλου εργασιών έχει άμε-
σο αντίκτυπο στην πτώση των εξαγωγών όλων των
κλάδων της μεταποίησης. Δύο σημαντικοί κλάδοι,
δηλαδή ο κλάδος τροφίμων και ποτών και ο κλά-
δος κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης, εμφανίζουν
ισχυρή πτώση των εξαγωγών τους σε ποσοστό 19%,
αλλά μικρότερο συγκριτικά απ’ όλους τους υπόλοι-
πους κλάδους, οι οποίοι εμφανίζουν πτώση εξα-
γωγών έως και 62,5% (ηλεκτρικές μηχανές, μηχα-
νήματα και εξοπλισμός).

• Τέλος, η μείωση της ρευστότητας καταγράφεται
εξαιρετικά σημαντική για το σύνολο των κλάδων,
αφού δηλώνονται από τις επιχειρήσεις του δείγ-
ματος ποσοστά μείωσης ρευστότητας το τελευταίο
εξάμηνο άνω του 30%, γεγονός που δικαιολογεί
απόλυτα τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται
η μεταποίηση από τον Σεπτέμβριο του 2008 κ.ε..

…Πτώση Κύκλου
Εργασιών

Πτώση Καθαρών
Κερδών

Πτώση Εξαγωγών Μείωση Ρευστότητας

Τρόφιμα Ποτά

Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση

Ξύλο, προϊόντα από ξύλο & έπιπλα

-14,8%

-16,5%

-28,3%

-36,1%

-23,3%

-55,3%

-18,8%

-19,0%

-22,3%

-33,8%

-15,0%

-50,7%

Χαρτί, εκδοτικές, εκτυπώσεις -8,5% -20,0% -2,0% -40,0%

Χημικές ουσίες, ελαστικό & πλαστικά -25,7% -30,0% -20,0% -25,0%

Γ] Ποσοτικοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε σειρά κρίσιμων παραγόντων λει-
τουργίας των επιχειρήσεων ανά κλάδο το τελευταίο εξάμηνο

DELTIO T3 SITE.qxd:neo deltio.qxd  29-07-09  08:53  Page 16



[ έρευνα ]  17

…τις πωλήσεις
της επιχείρησης

…την κερδοφορία
της επιχείρησης

…τη ρευστότητα
της επιχείρησης …τη μεταποίηση

Τρόφιμα Ποτά

Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση

Ξύλο, προϊόντα από ξύλο & έπιπλα

46%

40%

16%

54%

60%

66%

45%

50%

66%

50%

60%

66%

Χαρτί, εκδοτικές, εκτυπώσεις 20% 50% 25% 75%

Χημικές ουσίες, ελαστικό & πλαστικά 50% 50% 60% 80%

Δομικά Υλικά 43% 62% 50% 81%

Μεταλλικά προϊόντα 33,3% 55,6% 33.3% 33,3%

Ηλεκτρικές μηχανές,
μηχανήματα & είδη εξοπλισμού 8,3% 25% 25% 66,7%

Λοιπές επιχειρήσεις 45% 54% 46% 50%

Δ] Η κατάσταση σε έξι μήνες από σήμερα θα είναι χειρότερη ή πολύ χειρότερη για…
[ποσοστό (%) των επιχειρήσεων του δείγματος ανά κλάδο]

Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για την κατάσταση
που θα επικρατεί το επόμενο εξάμηνο στην αγορά,
είναι απαισιόδοξες, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Το σύ-
νολο των απαντήσεων των επιχειρήσεων δείχνει την
απαισιοδοξία των επιχειρήσεων για την κατάσταση
που θα επικρατεί στην αγορά έως το τέλος του 2009,
γεγονός που αποτυπώνεται πλήρως στα πολύ υψηλά
ποσοστά που σημειώνουν για χειροτέρευση της κα-
τάστασης στις πωλήσεις τους, στην κερδοφορία τους,
στη ρευστότητά τους και στη γενικότερη κατάσταση
για τη μεταποιητική δραστηριότητα στη Βόρειο Ελλά-
δα. Ειδικότερα:

• Στους επόμενους έξι μήνες η κατάσταση στη με-
ταποίηση θα είναι χειρότερη ή πολύ χειρότερη σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του συνόλου των επιχειρή-
σεων του δείγματος. Η δήλωση αυτή γίνεται, κα-
τά μέσο όρο, από περισσότερες από δύο (2) στις
τρεις (3) επιχειρήσεις του δείγματος. 

• Η ίδια διαπίστωση ισχύει τόσο για την κερδοφορία
των επιχειρήσεων, όσο και για την ρευστότητά τους.
Ηπιότερες είναι οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων
για τη χειροτέρευση της κατάστασης στον τομέα
των πωλήσεων. 

Ε] Μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης από τις επιχειρήσεις

Στην ερώτηση για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί
έως σήμερα από τις επιχειρήσεις και εκείνα που πρό-
κειται να ληφθούν το επόμενο εξάμηνο διαπιστώνε-
ται η υγιής αντίδραση των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων της Βόρειας Ελλάδας στην προσπάθειά τους να
επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της οικονομικής της
κρίσης:

• Οκτώ (8) στις δέκα (10) επιχειρήσεις προέβησαν
σε γενικότερες περικοπές οι οποίες αφορούν το
κόστος λειτουργίας τους, γεγονός που συνιστά προ-
σπάθεια εξορθολογισμού των δραστηριοτήτων τους,
ούτως ώστε να επιβιώσουν κατά την περίοδο της
κρίσης και να εξέλθουν από αυτή με τις μικρότε-
ρες δυνατές απώλειες. 
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Προτάσεις των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας, οι δέκα προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, με την ιε-
ράρχηση που προέκυψε βάσει των απαντήσεων του ερωτηματολογίου είναι:
1. Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
2. Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις 
3. Παροχή ενισχύσεων και κινήτρων για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
4. Δημιουργία προγράμματος εξόδου από την κρίση πέντε ετών τουλάχιστον με συμφωνία όλων των κοινω-

νικών εταίρων
5. Πάταξη της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα
6. Λιγότερο αυστηροί κανόνες δανειοδότησης επιχειρήσεων 
7. Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων
8. Μείωση των συντελεστών φορολογίας
9. Άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ
10. Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 

Από την παραπάνω λίστα προτάσεων προκύπτει ότι μείζον θέμα κατά τη διάρκεια της κρίσης αποτελεί η ενί-
σχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ενώ το ζήτημα της προκήρυξης προγραμμάτων ενίσχυσης επι-
χειρηματικότητας δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
σήμερα, και για το λόγο αυτό καταλαμβάνει την 9η θέση στις δέκα (10) προτάσεις εξόδου από την κρίση.

• Τρεις (3) στις τέσσερις (4) επιχειρήσεις
έχουν μειώσει τα έξοδα για διαφήμιση
των προϊόντων τους κατά το προηγούμε-
νο εξάμηνο, ενώ έξι (6) στις δέκα (10) θα
το επαναλάβουν κατά τη διάρκεια του
επομένου εξαμήνου. Το γεγονός αυτό εί-
ναι φυσικό επακόλουθο της μείωσης της
ζήτησης στην εγχώρια αγορά, όπου κα-
τά κύριο λόγο απευθύνονται οι επιχειρή-
σεις του Βορειοελλαδικού Τόξου. 

• Αισιόδοξο μήνυμα για τα μέτρα που αφο-
ρούν την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης αποτελεί το γεγονός ότι μόνο μία
(1) στις δέκα (10) επιχειρήσεις έχει προ-
βεί σε κατάργηση τομέων επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας και στη διακοπή
παραγωγής προϊόντων, ενώ ίδιο είναι το
ποσοστό που προβλέπει ότι θα λάβει τις
συγκεκριμένες αποφάσεις το επόμενο
εξάμηνο. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι
η μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα αντι-
στέκεται στις επιπτώσεις της οικονομι-
κής κρίσης και θεωρεί ότι οι υφιστάμε-
νοι τομείς επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας θα εξακολουθήσουν και μετά το
τέλος της οικονομικής κρίσης να απο-
τελούν πρόσφορο έδαφος επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και
το εξωτερικό. 
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KLT ENERGY A.E.

Αύξηση του τζίρου, κατά 80%, στο πρώτο τετράμηνο του 2009,
κατέγραψε η KLT ENERGY A.E., σε σχέση με το ίδιο διάστημα
πέρυσι, ενώ αντίστοιχα αυξημένη καταγράφεται και η κερδοφο-
ρία της επιχείρησης. 
Διατηρώντας τη δραστηριότητά της στο Αέριο, τη Θέρμανση
και τον Κλιματισμό και με έμφαση στα Φωτοβολταϊκά - σαν ατμο-
μηχανή της αναπτυξιακής και κερδοφόρας τροχιάς της εταιρίας
- η KLT ENERGY A.E., στοχεύει για το σύνολο του έτους σε τζί-
ρο που θα αγγίζει τα 40 εκατ. €. 
Τα θετικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας, μέσα στην υπάρ-
χουσα σοβαρή αρνητική οικονομική συγκυρία, δικαιώνουν την

προ τετραετίας στρατηγική της, για στροφή των κυρίως δραστη-
ριοτήτων της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
ιδιαίτερα στον τομέα κατασκευής Φωτοβολταϊκών Σταθμών «με
το κλειδί στο χέρι». Σημειώνεται ότι η KLT ENERGY A.E., έχει
παραδώσει σε πελάτες - επενδυτές 25 σταθμούς, οι οποίοι λει-
τουργούν με μεγάλη επιτυχία. 
Η KLT ENERGY A.E., έχοντας, ήδη, δεσπόζουσα θέση στην αγο-
ρά των Φωτοβολταϊκών Σταθμών δυναμικότητας μέχρι 150
KW, κινείται με σταθερά και αισιόδοξα βήματα σε μια αγορά η
οποία λόγω της αυξημένης ροής εγκρίσεων για Φ/Β σταθμούς
από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας, είναι ισχυ-
ρά ανοδική και θα τονωθεί ακόμη περισσότερο εξαιτίας των νέ-
ων μέτρων για φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, τα οποία
προβλέπουν την εγκατάσταση μικρών Φ/Β μονάδων από ιδιώ-
τες σε οροφές κτιρίων.   
Σημειώνεται ότι η KLT ENERGY A.E., βρίσκεται εδώ και δύο δε-
καετίες, στους επικεφαλής του κλάδου εισαγωγών και εμπορίας
εξοπλισμών παραγωγής θερμικής ενέργειας (θέρμανση και ψύ-
ξη με Φυσικό Αέριο, πετρέλαιο, ηλεκτρικό και γεωθερμία) όλης
της χώρας. Από τη θέση αυτή, το 2006, μπήκε δυναμικά στον το-
μέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αξιοποίηση των Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά - Γεωθερμία - Ανε-
μογεννήτριες) διεκδικώντας και κερδίζοντας, ήδη, σημαντικό
μερίδιο στην ανερχόμενη αγορά των ΑΠΕ.

Αμβροσιάδης Κοτόπουλα Εξοχής ΑΒΕΕ όταν η παράδοση και η εμπειρία συναντά το πιάτο μας

Η εταιρεία Αμβροσιάδης ΑΒΕΕ που ιδρύθηκε το 1964, κατάφε-
ρε στα 45 χρόνια δραστηριότητας να είναι σήμερα η μεγαλύτε-
ρη εταιρεία στο χώρο της στην Βόρειο Ελλάδα και από τις πέντε
μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Τα ιδιόκτητα πτηνοτροφεία
της, την έχουν κατατάξει  ως τη μεγαλύτερη πτηνοπαραγωγό
εταιρεία στην Ελλάδα. Έδρα της εταιρείας είναι η Κατερίνη Πιε-
ρίας που χάρη σ’ αυτήν  κατέστη  ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα
παραγωγής πουλερικών στην Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις της συ-
νολικού εμβαδού 35.000 τ.μ. περιλαμβάνουν: 
• σύγχρονο αυτοματοποιημένο πτηνοσφαγείο δυνατότητας 4.500

τεμαχίων την ώρα, πλήρες εξοπλισμένο τεμαχιστήριο και συ-
σκευαστήριο με υπερσύγχρονες μεθόδους που εγγυώνται την
υγιεινή και φρεσκάδα του προϊόντος, 

• σύγχρονα πτηνοτροφεία (ίδρυση την τελευταία πενταετία) δια-
σκορπισμένα σε όλο τον νομό Πιερίας, ευνοούμενα από το ιδι-
αίτερο κλίμα της περιοχής λόγω των ορεινών όγκων Όλυμπος
και Πιέρια από την μία και τον θαλασσινό αέρα του Θερμαϊ-

κού από την άλλη,  με ελεγχόμενους (ηλεκτρονικά )θαλάμους
ώστε οι συνθήκες διαβίωσης και διατροφής να είναι άριστες,  

• εργοστάσιο ζωοτροφών (ίδρυση 2006) με δυνατότητα παρα-
γωγής 15 τόνων την ώρα, με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις
και  συστήματα ελέγχου ποιότητας HACCP και ISO 22000 που
διασφαλίζουν την ποιότητα των ζωοτροφών.

• Εργαστήριο ελέγχου για τη διασφάλιση τόσο των πρώτων υλών,
όσο και των τελικών προϊόντων και των διαδικασιών παρα-
γωγής,

• Ψυκτικές εγκαταστάσεις 
Οι επενδύσεις της εταιρείας τα τελευταία πέντε χρόνια ανήλθαν
στο ποσό των 10 εκατ. Ευρώ ενώ για την επόμενη πενταετία έχουν
προγραμματιστεί επενδύσεις 15 εκατ. Ευρώ, οι οποίες περιλαμ-
βάνουν ένα σύγχρονο εκκολαπτήριο, νέες πτηνοτροφικές μονά-
δες, ιδιόκτητο δίκτυο διανομής υποκαταστημάτων και επέκτα-
ση του πτηνοσφαγείου. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το
2007 ήταν 23,5 εκατ. Ευρώ, για το 2008 ανήλθε στα 28,5 εκατ.
Ευρώ, ενώ για το 2009 στόχος είναι να αυξηθεί κατά 20%.
Η καθημερινή απαίτηση του καταναλωτή δημιουργεί αίσθημα
ευθύνης στους μετόχους και συνεργάτες της επιχείρησης, με
αποτέλεσμα σήμερα η εταιρεία να είναι έτοιμη να παράγει ένα
νέο προϊόν, με εξειδικευμένη φυτική διατροφή, ώστε το κοτό-
πουλο που θα φθάνει στο πιάτο του καταναλωτή να του παρέ-
χει ακόμη περισσότερα γευστικά και διατροφικά οφέλη.
Αυτό που κάνει την διαφορά στην ποιότητα και τη γεύση των
προϊόντων της εταιρείας είναι οι σύγχρονες πτηνοτροφικές
μονάδες που χάρη της ιδιαιτερότητας του κλίματος της περιο-
χής και της διασποράς των θαλάμων μεγαλώνουν χωρίς πρό-
σθετα και φάρμακα, με ντόπια δημητριακά.
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Ελληνική Πρωτιά στην Ε.Ε. από τον ΔΡΟΜΕΑ  

Την Τετάρτη 06/05/09 υπεγράφη η σύμβαση μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της εταιρίας ΔΡΟΜΕΑΣ για την προμήθεια
επίπλων γραφείου (γραφεία εργασίας, διευθυντικά γραφεία, αρ-
χειοθήκες, συρταριέρες, καθίσματα, βοηθητικά έπιπλα, κτλ.)
όλων των υπηρεσιών της, ύψους 31 εκατ. € και διάρκειας 2 (δύο)
ετών με δυνατότητα παράτασης 1+1 έτος. 
Τα επόμενα δύο ή τέσσερα χρόνια όλες οι υπηρεσίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης θα προμηθεύονται αποκλειστικά και μόνο από

το ΔΡΟΜΕΑ τα έπιπλά τους. Πρόκειται για έπιπλα που ανταπο-
κρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ε.Ε. τα οποία παρά-
γονται εξολοκλήρου από το ΔΡΟΜΕΑ στις εγκαταστάσεις του στη
ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.
Όλα τα έπιπλα διατίθενται από το ΔΡΟΜΕΑ και στην ελληνική
αγορά.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις αρχές του 2007 και ολοκλη-
ρώθηκε σε τρία βασικά στάδια:
1.Εκδήλωση ενδιαφέροντος και προεπιλογή από την Ε.Ε. των

εταιριών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις (πρώτο στάδιο)
2.Υποβολή προσφορών από τις εταιρίες που προεπιλέχθηκαν

(δεύτερο στάδιο)
3.Κατάθεση δειγμάτων προς αξιολόγηση (τρίτο στάδιο)
Στο δεύτερο στάδιο επιλέχθηκαν να καταθέσουν προσφορές 23
εταιρίες από Αμερική και Ευρώπη. Από αυτές κλήθηκαν να κα-
ταθέσουν τελικώς δείγματα 6 διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρίες,
ανάμεσά τους και ο ΔΡΟΜΕΑΣ. 
Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, ελληνική εταιρία κερδίζει
τις εντυπώσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και αμε-
ρικάνικες εταιρίες κολοσσούς του κλάδου και επιλέγεται ως η
πλέον αξιόπιστη, ποιοτική και ανταγωνιστική εταιρία στα έπι-
πλα γραφείου. 

Κονσερβοποιία Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ): Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιστέκονται στην
κρίση με ανάπτυξη και επενδύσεις  

Τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας των εγκαταστάσεων της Κονσερ-
βοποιίας Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ) πραγματοποίησε ο υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Κιλτίδης, το Σάββα-
το 20 Ιουνίου 2009 στις 12 π.μ. στο εργοστάσιο της ΚΟΝΒΑ, στη
Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου Κιλκίς.
Το σύνολο της επέκτασης καταλαμβάνει περίπου 1.500 τμ. Κύ-

ριος στόχος της επένδυσης  είναι αφενός η καλύτερη απορρό-
φηση από την ΚΟΝΒΑ των ποσοτήτων ψαριών που οι αλιείς έχουν
διαθέσιμες, και κυρίως στους χρόνους που αυτό συμβαίνει, και
αφετέρου ο καλύτερος προγραμματισμός της παραγωγής. 
Στις νέες εγκαταστάσεις θα γίνεται η ταξινόμηση της πρώτης
ύλης και η βασική επεξεργασία αυτής, για διάφορους παραγω-
γικούς σκοπούς, σε ένα περιβάλλον με τις υψηλότερες συνθή-
κες υγιεινής και ασφάλειας όπως απαιτείται από τις ελληνικές
και ευρωπαϊκές αρχές ελέγχου ποιότητας.
Για τη νέα αυτή επένδυση και μάλιστα σε περίοδο οικονομικής
ύφεσης, ο πρόεδρος της ΚΟΝΒΑ κ. Θωμάς Τζίκας δήλωσε: «Ει-
δικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές η ΚΟΝΒΑ επιμένει να επεν-
δύει ώστε να είναι μία από τις πιο σύγχρονες και προηγμένες
βιομηχανίες επεξεργασίας ψαρικών στην Ευρώπη. Έχοντας
πίσω μας 100 χρόνια παράδοσης και ιστορίας, ο διαχρονικός
μας στόχος είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στο κατανα-
λωτικό  κοινό ψαρικά υψηλής ποιότητας, όχι μόνο στις κλασικές
κονσέρβες αλλά και σε νέες γεύσεις και συσκευασίες». 
Η ΚΟΝΒΑ διαθέτει στην αγορά τις κονσέρβες ψαρικών TRATA
και FLOKOS.
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