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Μόνο με τολμηρές αποφάσεις θα βγει η χώρα από το
αδιέξοδο

Ο πρόσφατος ανασχηματισμός ανέδειξε με
τον πιο δραματικό τρόπο
για τη χώρα, ότι η νέα
κυβέρνηση θα πρέπει
να προβεί, και μάλιστα
άμμεσα, σε δύσκολες
αποφάσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή
των διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται
στην παρούσα κρίσιμη
οικονομική συγκυρία
Νικόλαος Πέντζος
για την έξοδο της χώΠρόεδρος
ρας από την οικονομική
κρίση. Για το λόγο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει, από
τώρα και στο εξής ούτε μια στιγμή ολιγωρίας και
κανένας υπολογισμός με βάση το πολιτικό κόστος
στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.
Ο κίνδυνος της οικονομικής κατάρρευσης της χώρας λόγω χρεοκοπίας δεν έχει εκλείψει και η κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης είναι παρούσα.
Γι΄ αυτό επιμένουμε στην ουσιαστική συνεννόηση
των πολιτικών δυνάμεων με τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε να ειπωθεί, επιτέλους, η αλήθεια
στον ελληνικό λαό, και να βρεθεί ένας κοινός τόπος
αναπτυξιακών μέτρων για την έξοδο της χώρας από
την κρίση και την επαναφορά της σε τροχιά ανάκαμψης, παράλληλα βέβαια με τον επαναπροσδιορισμό
των εισπρακτικών μηχανισμών του κράτους ώστε
τα έσοδα εφεξής να έρχονται από την πάταξη της
φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας και όχι από  
το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών.
Δυστυχώς στην παρούσα συγκυρία οι επιχειρήσεις
είναι αυτές που καλούνται να πληρώσουν την κρίση
του ιδιωτικού τομέα.
Ας δούμε ένα – ένα τα προβλήματα ξεκινώντας από
το φλέγον ζήτημα της ρευστότητας, η οποία έχει
δύο διαστάσεις : α) τις οφειλές του κράτους προς
τις επιχειρήσεις, και, β) την αύξηση των επιτοκίων
δανεισμού των επιχειρήσεων από τις τράπεζες,
αλλά και στη δυσκολία να βρεθούν κεφάλαια για
τις επιχειρήσεις.

Πέρυσι, 2010, οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) με έδρα το
Βορειοελλαδικό Τόξο ξεπερνούσαν τα τριακόσια
εκατομμύρια (300 εκατ. ευρώ). Η επανάληψη της
ίδιας έρευνας έναν χρόνο μετά (Απρίλιος 2011)
κατέδειξε ότι πλέον οι οφειλές του κράτους προς
τις επιχειρήσεις αγγίζουν το μισό δις €. (περίπου
500 εκ. €)
Και σα να μην έφταναν τα παραπάνω πλέον δεν
δουλεύουμε με κέρδη, αλλά με ζημίες, αναμένοντας
την αναστροφή του υφιστάμενου κλίματος.
Ειδικότερα, τα στοιχεία από την πρώτη επεξεργασία οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμών
αντιπροσωπευτικού δείγματος των επιχειρήσεων
μελών του ΣΒΒΕ, καταγράφουν για το 2010 πτώση
του κύκλου εργασιών τους κατά -10% σε σχέση
με το 2009, ενώ για τα τελευταία έξι (6) χρόνια
(2005 – 2011) η πτώση του κύκλου εργασιών των
μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας
ανέρχεται σε -16,5%.
Μαζί με όλ’ αυτά βιώνουμε και τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεών
μας. (αύξηση της τιμής της ενέργειας, η οποία
τον Δεκέμβριο του 2010 αυξήθηκε κατά 17% σε
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009, αύξηση των
τιμών εισαγωγών για τη βιομηχανία κατά 7,6% σε
σχέση με πέρυσι, κλπ.)
Και τώρα ας μιλήσουμε για τις επενδύσεις.
Βρισκόμαστε σε μια αρνητική συγκυρία κατά την
οποία διαπιστώνεται μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και πρόβλεψη για
περαιτέρω μείωση και το εφετινό δύσκολο έτος
2011. Σε συνδυασμό με το κλίμα αβεβαιότητας
που έχει καλλιεργηθεί προς τον επιχειρηματικό
κόσμο και την ελληνική κοινωνία, το οποίο έχει
άμεση σχέση με την ακατάσχετη φημολογία περί
αναδιάρθρωσης του χρέους και πιθανής πτώχευσης
της χώρας, διερωτώμαι πως είναι δυνατόν να περιμένουμε επενδύσεις αν δεν αλλάξει δραστικά κάτι.
Τελικά, με δεδομένο το αρνητικό κλίμα στην αγορά,
και με όλα τα παραπάνω που προανέφερα, είναι
προφανές ότι απαιτείται μια νέα προσέγγιση στην
αναπτυξιακή προσπάθεια, κυρίως στον τομέα των
πολιτικών που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα
των επιχειρήσεων και θα τις κάνουν περισσότερο
ανταγωνιστικές αφού βέβαια πρώτα επιβιώσουν….

Only daring decisions will take the
country out of this impasse

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β’ Αντιπρόεδροι

The recent cabinet reshuffle showed Greece, in the most dramatic
of ways, that the new government line-up will have to make difficult
decisions immediately in order to effectively implement the structural
changes and reforms which, in view of the current critical financial
situation, are needed to take the country of out the economic crisis.
For that reason the Federation of Industries of Northern Greece has
argued that from here on not another single moment should be wasted
and no thought should be given to the political cost entailed during
the decision-making process.
The risk of the country collapsing financially due to bankruptcy has
not been eliminated and the critical nature of the economic situation
is ever present. That is why we insist on essential collaboration and
partnership between political forces and social partners, so that at
long last the Greek people are told the truth and so that common
ground can be found for developmental measures which will bring
Greece out of the crisis and put it back on a path to recovery, while
at the same time redefining how the State collects money so that its
revenues come from stamping out tax evasion and the black economy
rather than depriving Greek citizens of their earnings.
Unfortunately, under the current circumstances, businesses are those
being called upon to pay for the crisis in the private sector.
Let us examine the problems one by one, starting with the major issue
of liquidity, which has two aspects: a) the State’s debts to businesses
and b) the rise in bank borrowing rates for businesses and the difficulty
businesses now have in raising capital.
In 2010 the Greek State’s debts to businesses that are members
of the Federation of Industries of Northern Greece (F.I.N.G.) based
in Northern Greece were well over € 300 million. The same survey
conducted a year later in April 2011 showed that the State’s debts to
those businesses are now approximately half a billion Euros (around
€ 500 million).
And if that were not enough, businesses are no longer operating at
a profit but at a loss, simply biding time until the current climate is
reversed.
To be more precise, data from an initial survey of the financial
statements and balance sheets of a representative sample of Federation
members showed a drop in turnover of 2010 by around 10% compared
to 2009, while for the last 6 years (2005-2011) the drop in turnover for
manufacturing companies in Northern Greece was 16.5%.
Along with all that, there is also a major rise in production costs for
our businesses (a rise in energy prices, which have increased by 17%
since December 2010 compared to December 2009, a rise in the price of
imports for industry by 7.6% compared to the previous year, and so on).
Let us now talk about investments.
The situation is difficult, and we have noted a drop in investment
activity by businesses, and there are predictions of a further drop in
this difficult year of 2011. Coupled with the climate of uncertainty that
has been cultivated in the business world and Greek society, which
has a direct link to the relentless rumours about debt restructuring
and the possible bankruptcy of the country, I must ask myself how
can we possibly expect investments to be made, if something does
not change drastically?
Given the negative climate in the marketplace, in light of all the points
mentioned above, it is clear that a new approach towards promoting
development is needed, particularly in terms of policies which will
improve the day-to-day reality of businesses and which will make
them more competitive, if of course they survive…

Γ’ Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Νικόλαος Πέντζος
Γιάννης Σταύρου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Κωνσταντίνος  Αποστόλου
Χρήστος Γιορδαμλής
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Δημήτριος Λακασάς
Λιβέριος Μητακάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Αθανάσιος Σαββάκης
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Δημήτριος Αμπατζής
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Ιωάννης Ακκάς
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
Ιωάννης Βένος
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Χρήστος Γκίνης
Γιάννης Δούφος
Γρηγόριος Ζαρωτιάδης
Αθανάσιος Ζαφειρίδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Χρήστος Καλλίας
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Ευγένιος Κυρίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Νικόλαος Λέστος
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Αικατερίνη Νένδου
Κυριάκος Οικονόμου
Θεοφάνης Ουγρίνης
Δημήτριος Παζάρας
Αχιλλέας Παπακώστας
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Αναστάσιος Πιστιόλας
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Στέφανος Στεφάνου
Παναγιώτης Τσινάβος
Χρήστος Τσιόλιας
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Σίλια Χριστοφιλοπούλου
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Μ ά ι ο ς

–

Ι ο ύ ν ι ο ς

02.05.11
• Εσπερίδα με θέμα «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών», που
διοργάνωσε ο Σύνδεσμος σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Από το Σύνδεσμο
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
04.05.11
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών ΧΚΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση εκπροσώπων των εισηγμένων στο ΧΑ εταιριών της Βορείου
Ελλάδος με τον κ. Σ. Λαζαρίδη, Πρόεδρο του ΧΑ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου.
07.05.11
• Δεύτερη τελετή αποφοίτησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Σχολής
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
10 – 17.05.11
• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ του ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα. Σ. Πολίτου.
10.05.11
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών της ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εκδήλωση με επίσημο ομιλητή τον κ. Γ. Μπουτάρη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης,
που διοργάνωσε η ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση της διαχειριστικής ομάδας έργου Enterprise Europe Network
– Hellas στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
17.05.11
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης
18.05.11
• Συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των επίσημων αποτελεσμάτων της
Ετήσιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονομίας 2011, του
IMD, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.  
• Εκδήλωση για τον ένα χρόνο λειτουργίας του Ομίλου Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Χρ. Γεωργίου στο Ραδιόφωνο της ΝΕΤ, στην
εκπομπή Χάριν Οικονομίας και στον Δημοσιογράφο κ. Χρ. Παγώνη με θέμα
τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Εργασιακά», η οποία
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου, με συντονιστή την κα Ε.
Ασβεστά.  
18 – 19.05.11
• Επιχειρηματική αποστολή και εκδήλωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «Net4Biz» που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στον κλάδο
της ενέργειας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Μ. Νάζη.
19.05.11
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου στο Ραδιοφωνικό Σταθμό FLASH 99,4
στη Θεσσαλονίκη, στην εκπομπή VIA ΕΓΝΑΤΙΑ και στους Δημοσιογράφους
κ. Χρ. Τελίδη και κα Γ. Σαδανά με θέμα τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας
Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD.
• Τακτική Γενική Συνέλευση Μελών της ΕΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
20.05.11
• Συνέντευξη του Προέδρου στην TV ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με θέμα τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας
του IMD.
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
23.05.11
• Γενική Συνέλευση ΣΒΒΕ.
25.05.11
• Εγκαίνια του καινούργιου business lounge της Aegean Airlines. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
30.05.11
• Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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• Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Χ. Γεωργίου.
02.06.11
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΙΜ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
03.06.11
• Ημερίδα με θέμα: «Καταπολέμηση των Διακρίσεων. Ο Ρόλος της Κοινωνίας
των Πολιτών», που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ. Γεωργίου.
08.06.11
• Συνέντευξη Τύπου με θέμα τη διοργάνωση του 12ου Thessaloniki Forum,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HYATT Regency Θεσσαλονίκη.
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του
Δημοτικού Ραδιοφώνου FΜ 100 με θέμα το 12ο THESSALONIKI FORUM.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.
• Γενική Συνέλευση ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης.
08 – 16.06.11
• Συνεδριάσεις της ΤΔΕ ΙΚΑ Πύλης Αξιού. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα
Σ. Πολίτου.
09.06.11
• Συνάντηση εργασίας για την εξωστρέφεια με τη συμμετοχή του Υπουργού
κ. Μ. Χρυσοχοϊδη, που διοργάνωσε ο ΣΕΒΕ και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Les Lazaristes.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Γενική συνέλευση του ΣΕΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
14.06.11
• Παρουσίαση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση της κρίσης από
τις σύγχρονες Ελληνικές επιχειρήσεις, που συνδιοργάνωσε ο ΣΒΒΕ με την
Franklin Covey. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
• Ενημερωτική ημερίδα για την προετοιμασία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος “Black Sea Basin Programme” που διοργανώθηκε
από το Υπουργείο Regional Development & Tourism της Ρουμανίας και το
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας της Ελλάδας στη
Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.
16.06.11
• Εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος Μείωσης Λειτουργικού Κόστους
σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013
INTERREG IV. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου, Κ. Στυλιαράς
και Β. Κοψαχείλης.
20.06.11
• 7η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης Λιμένος Θεσσαλονίκης. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
22.06.11
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του Προέδρου στο Δημοτικό Ραδιοφώνο FΜ 100 και
στην εκπομπή «Πρωινά Δρομολόγια» και στη Δημοσιογράφο κα Ε. Τσαρούχα
με θέμα τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις μετά τον ανασχηματισμό της
κυβέρνησης.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης.
24.06.11
• Τακτική Γενική Συνέλευση της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
27.06.11
• 142η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή αρ.7 Ν. 3299/2004, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
27 – 28.06.11
• Συνάντηση όλων των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «SME Panels»
στις Βρυξέλλες. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΒΒΕ
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΒΒΕ,
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011, με αντικείμενο τη λογοδοσία και την έγκριση των πεπραγμένων της
απερχόμενης Διοίκησης, καθώς επίσης και την εκλογή
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου για την
επόμενη διετία.
Οι εργασίες της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του
ΣΒΒΕ ολοκληρώθηκαν και φέτος σε δύο μέρη: την κλειστή
συνεδρίαση, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο
τα μέλη του Συνδέσμου και στην ανοικτή συνεδρίαση, με
τη συμμετοχή  των μελών αλλά και των προσκεκλημένων
του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης, ομιλία απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής
Ευθύνης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ν.Δ.,

Μέγας Χορηγός:

Υποστηρικτές:

κ. Θ. Καράογλου. Στη συνέχεια έγινε η παρουσίαση του
απολογισμού των δραστηριοτήτων από τον Πρόεδρο κ. Ν.
Πέντζο και η αποτίμηση του έργου του ΣΒΒΕ για τη χρονιά
που πέρασε, ενώ ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για την
Εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Στο «ανοικτό» μέρος της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοίδης,
ενώ ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, κατά τη διάρκεια
της ομιλίας του κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για
την έξοδο της χώρας από την κρίση και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε η απονομή Πιστοποιητικού
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο ΣΒΒΕ από τον Υπουργό
κ. Μ. Χρυσοχοϊδη

Χορηγός:
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Κλειστή Συνεδρίαση
Ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θ. Καράογλου, ως εκπρόσωπος του Προέδρου
της Ν.Δ., κ. Α. Σαμαρά παρουσίασε την επικαιροποιημένη
πρόταση του κόμματός του για την «Επανεκκίνηση της
Οικονομίας» - «Ζάππειο ΙΙ».
Ο κ. Καράογλου ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι
ίσως αυτό που περίμενε ο ελληνικός λαός το 2004 και
το 2005 από την «Νέα Δημοκρατία» ήταν η ουσιαστική
επανίδρυση του κράτους και μία επαναστατική πολιτική
σε ότι αφορά τα δρώμενα της χώρας, κάτι το οποίο δεν
έγινε. «Δυστυχώς παρασυρθήκαμε και μπήκαμε σε μία
λογική διαχείρισης η οποία έφερε σε τελική ανάλυση
και την όξυνση των προβλημάτων ιδιαίτερα της οικονομίας και βέβαια καταλήξαμε στις εκλογές του 2009, που
υποστήκαμε μία πολύ βαριά ήττα…», δήλωσε κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του.
Επίσης ο κ. Καράογλου τόνισε ότι τη διακυβέρνηση της
χώρας ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ το οποίο παρέλαβε μία κρίση
ελλείμματος και χρέους και δυστυχώς τη μετέτρεψε σε
κρίση δανεισμού.
Σε ότι αφορά το στόχο της χώρας, ο κ. Καράογλου τόνισε
ότι αυτός κατά τη Νέα Δημοκρατία, είναι, σε ένα χρονικό
διάστημα 3 ετών να φτάσει στο σημείο, να εξαφανιστεί το
δημόσιο έλλειμμα, να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα,
και να αρχίσει σταδιακά να μειώνεται το δημόσιο χρέος.
«Ο δρόμος ο οποίος πρέπει να ακολουθήσουμε για να
υλοποιηθεί ο στόχος είναι ο δρόμος της δημοσιονομικής
εξυγίανσης της χώρας και αυτός των διαρθρωτικών αλλαγών. Εμείς ως ΝΔ σε ότι αφορά το δρόμο των διαρθρωτικών αλλαγών όχι απλώς συμφωνούμε, εγκρίνουμε και
επαυξάνουμε. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα, ως
Ν.Δ. καταθέσαμε πριν από λίγες ημέρες στο Ζάππειο τις
προτάσεις μας με βάση τα νέα δεδομένα της εφαρμογής
του μνημονίου μετά από ένα χρόνο».
Οι προτάσεις αυτές χωρίζονται σε τρεις βασικές ενότητες:
1. Επανεκκίνηση της οικονομίας, για την οποία προτείνουμε:
• Να ισχύει ενιαίος φορολογικός συντελεστής σχεδόν για
όλες τις επιχειρήσεις,
• Να υπάρξει μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος,
• Να γίνει νομιμοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων,
• Να υπάρξει εξόφληση των οικονομικών εκκρεμοτήτων
του κράτους προς τους ιδιώτες,
• Να υπάρξει δέσμευση του τραπεζικού συστήματος
ούτως ώστε ένα ποσοστό 20 έως 30% των εγγυήσεων
που παίρνουν από το ελληνικό δημόσιο για να δανεισθούν από την ΕΚΤ να το μετατρέψουν σε ρευστότητα
στην ελληνική αγορά, στην πραγματική οικονομία, και,
• Να θεσμοθετηθούν μέτρα οικονομικής ανάσας μηδε-

νικού ή ελάχιστου δημοσιονομικού κόστους.
2. Εξαφάνιση του δημοσιονομικού ελλείμματος μέσα
σε 3 χρόνια, για την επίτευξη του οποίου θα πρέπει να
υπάρχουν πρόσθετες περικοπές δαπανών στη λειτουργία
του κράτους, και,
3. Επαναδιαπραγμάτευση του μνημονίου.
Μετά το τέλος της ομιλίας του, ο κ. Καράογλου απάντησε σε ερωτήσεις των επιχειρηματιών μελών του ΣΒΒΕ
σχετικά με την πρόταση του κόμματός του «Ζάππειο ΙΙ»,
τόσο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης όσο
και για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέντζος παρουσίασε τον
Απολογισμό του έργου της Διοίκησης τη χρονιά που πέρασε, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Γ. Σταύρου τον
Οικονομικό Απολογισμό 2010 και τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 2011, ενώ το μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής
κ. Μ. Πρώϊος την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Το πλήρες κείμενο του Απολογισμού Ενεργειών Δραστηριοτήτων του ΣΒΒΕ βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ http://www.sbbe.gr/docs/apologismos_
etous_2010.pdf
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Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Το κλειστό μέρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή ψηφοφορίας για την
έγκριση των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοίκησης
και την εκλογή του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
ΣΒΒΕ για τα έτη 2011 – 2013. Κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών, επί συνόλου 161 ψηφισάντων, εκλέχθηκαν για
το Διοικητικό Συμβούλιο κατά σειρά επιτυχίας:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο
Ψήφοι
ΠΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Αδόλφου – Πέτρου 132
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου
91
ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΛΑΖΑΡΟΣ, του Αθανασίου 85
ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Νικολάου 74
ΜΑΚΙΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, του Θωμά
63
ΑΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Χρήστου
59
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, του Νικολάου
56
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ, του Κωνσταντίνου
55
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Σταύρου51
ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Μάρκου
50
ΠΑΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Νικολάου
48
ΝΕΝΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, του Σταύρου
45
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Ιωάννη
44
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Κωνσταντίνου
43
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, του Ευθυμίου
43
ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Γεωργίου
42
ΚΟΘΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Στυλιανού
38
ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Γεωργίου
38
ΤΣΙΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Δημητρίου
37
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, του Ευαγγέλου
36
ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Ορέστη
36
ΚΟΥΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, του Λεωνίδα
34
ΡΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, του Κωνσταντίνου
33

ΟνοματεπώνυμοΟνοματεπώνυμο
Ψήφοι
ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, του Γεωργίου
33
ΓΙΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, του Ματθαίου
32
ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, του Ανδρόνικου
31
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, του Αναστασίου
30
ΛΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Ιωσήφ
30
ΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Γεωργίου
29
ΚΑΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, του Κωνσταντίνου
29
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Παντελή
29
ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, του Βασιλείου
26
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Παναγιώτη 24
ΚΥΡΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, του Ιωάννη
16
ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, του Ναπολέοντος
14
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
Ονοματεπώνυμο
Ψήφοι
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, του Αποστόλου
54
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, του Γαρυφάλου
54
ΚΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, του Ηλία
51
ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, του Στεργίου
42
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, του Κωνσταντίνου
28
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ, του Χριστόφιλου
24
ΤΣΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Δημητρίου
24
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, του Δημητρίου
22
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, του Λεωνίδα
19
ΜΑΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, του Αθανασίου
19
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ονοματεπώνυμο
ΠΡΩΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ, του Πέτρου
ΒΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, του Χρήστου
ΞΕΝΤΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, του Κυρίλλου

Ψήφοι
67
54
52
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Ανοικτή Συνεδρίαση
Σημεία ομιλίας του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του
στο Ανοικτό Μέρος της Γενικής Συνέλευσης τόνισε ότι
κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ελήφθησαν από
την κυβέρνηση δύσκολες αλλά κρίσιμες αποφάσεις. Ο
κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο στρεβλό οικονομικό
περιβάλλον «στην πραγματικότητα που χτίζαμε όλοι»
μεταπολιτευτικά, δημιουργώντας ένα κράτος «πελατειακό» και μια οικονομία «προσοδοθηρική».
«Είμαστε όλοι παιδιά αυτού του συστήματος. Πρέπει
να σβήσουμε ό,τι γνωρίζαμε και να ξεκινήσουμε από
την αρχή δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα. Δεν
διαχειριζόμαστε απλά την οικονομική κρίση. Η χώρα
χρειάζεται μια εθνική επανεκκίνηση με χαρακτηριστικά
εθνικής παλιγεννεσίας. Ουσιαστικά μιλάμε για αποσοβιετικοποίηση της Ελλάδας», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης και
πρόσθεσε: «Θα αφήσουμε πίσω μας ό,τι κράτησε στη χώρα
δυνάμεις ζωντανές, χειραγωγημένες και φυλακισμένες».
Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία υπάρχουν θετικά σημάδια, κυρίως
σε ό,τι αφορά τις τάσεις της ύφεσης, τον πληθωρισμό και τις εξαγωγές. Τόνισε ότι όλες οι επενδύσεις
που θα εγκριθούν στο νέο αναπτυξιακό νόμο θα έχουν
εξασφαλισμένη δανειοδότηση από το Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) με το
μισό περίπου επιτόκιο της αγοράς (4%). Υπογράμμισε
ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την πάταξη της
γραφειοκρατίας με την υπηρεσία «one stop shop», με
την Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ) με έδρα τη
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης (πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης), ενώ προωθείται νομοθεσία
για την άρση των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα
και τη δημιουργία «Επενδυτικής Τράπεζας» που αναμένεται να λειτουργήσει από το φθινόπωρο, με δημόσια

και ιδιωτικά κεφάλαια για πολύ μεγάλες επενδύσεις.
Ειδικότερα ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι οι εξαγωγές
αυξήθηκαν 11% το 2010 και 35% μέσα στο πρώτο τρίμηνο
του 2011, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,7% από το
5,4%. Υπάρχουν, ακόμη, περί τα 500 επενδυτικά σχέδια
πολύ μεγάλου προϋπολογισμού που έχουν υποβληθεί στον
επενδυτικό νόμο, πάνω από 300 καινούριες επιχειρήσεις
συστάθηκαν μέσω του θεσμού της μιας στάσης (one stop
shop) από τις οποίες το 1/3 από τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ
υπάρχουν και πάνω από 500 επενδυτές με αιτήσεις ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια», του οποίου ο
προϋπολογισμός από τα 30 εκ. ευρώ, αυξήθηκε στα 100
εκ. ευρώ κι αν χρειαστεί θα αυξηθεί και άλλο.
Επιπλέον, για το θέμα του συμψηφισμού των οφειλών
του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις με υποχρεώσεις
των τελευταίων προς το δημόσιο, ο κ. Χρυσοχοΐδης δεν
έκρυψε πως η διάταξη που έχει ήδη ψηφιστεί δεν εφαρμόζεται, αλλά εξέφρασε την ευχή και την ελπίδα, ότι
«θα κλείσουμε με την αναξιοπιστία του κράτους έναντι
των επιχειρήσεων και νομίζω πως υπάρχει αποφασιστικότητα γι’ αυτό στο Υπουργείο των Οικονομικών».
Αναφερόμενος στο μνημόνιο δήλωσε ότι «Δεν διαχειριζόμαστε και δεν υπηρετούμε το λεγόμενο μνημόνιο»,
πρόσθεσε ο κ. Υπουργός, «υπηρετούμε ένα εθνικό σχέδιο
διάσωσης της οικονομίας».
Χαρακτήρισε, επίσης, «λαϊκισμό» τη σύγκριση των
συντελεστών φορολογίας της χώρας μας με τα όσα
ισχύουν στις βαλκανικές χώρες, αφού το επιχειρηματικό
περιβάλλον στην Ε.Ε. είναι διαφορετικό.
Ο κ. Υπουργός, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, τόνισε με
έμφαση ότι πίσω από όλα αυτά τα αποτελέσματα υπάρχει
σχέδιο και στρατηγική και πως τίποτε δεν γίνεται με
αυτόματο πιλότο.
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Σημεία Ομιλίας Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, κ. Νικόλαου Πέντζου
Ακολουθούν σημεία της ομιλίας του Προέδρου στο
Ανοικτό Μέρος της Γενικής Συνέλευσης. Το πλήρες
κείμενο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ (http://
www.sbbe.gr/m3/m3_2b.asp)

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, σας υποδεχόμαστε σήμερα στη
Θεσσαλονίκη, έχοντας αναγνωρίσει τις προσπάθειες
που κάνετε για την ανάπτυξη και αναμένουμε από
εσάς να ακούσετε τις προτάσεις συμπληρωματικών
πολιτικών που κρίνουμε ότι είναι απαραίτητες αυτή
τη χρονική στιγμή, παράλληλα με αυτές που ήδη υλοποιούνται ώστε να υποβοηθήσουν την επιβίωση των
επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη και στην έξοδο από την
οικονομική κρίση.
Δυστυχώς η ύφεση πλέον αρχίζει να παίρνει εκρηκτικές
διαστάσεις, αφού το τελευταίο τρίμηνο του 2010 έκλεισε με -7,6% και το πρώτο τρίμηνο του 2011 με -4,6%.
Το κυριότερο πρόβλημα των μεταποιητικών επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος κατά την τρέχουσα οικονομική
περίοδο είναι η έλλειψη ρευστότητας, η οποία έχει
δύο διαστάσεις : α) τις οφειλές του κράτους προς τις
επιχειρήσεις, και, β) την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού των επιχειρήσεων από τις τράπεζες, αλλά και στη
δυσκολία να βρεθούν κεφάλαια για τις επιχειρήσεις.
Πέρυσι, 2010, οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς
τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο ξεπερνούσαν τα τριακόσια εκατομμύρια
(300 εκατ. ευρώ). Η επανάληψη της ίδιας έρευνας έναν
χρόνο μετά (Απρίλιος 2011) κατέδειξε ότι πλέον οι
οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις αγγίζουν
το μισό δις €. (περίπου 500 εκ. €)
Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις μέλη του
ΣΒΒΕ, οι οφειλές του δημοσίου ανέρχονται:
1. σε πάνω από 150 εκ. € προς τις επιχειρήσεις της
Θράκης, ποσό που προέρχεται από την επιχορήγηση
12% του κόστους εργασίας,  
2. σε περίπου 110 εκ. € από την αποπληρωμή επενδύσεων (κυρίως του Αναπτυξιακού Νόμου),
3. σε 90 εκ. € από επιστροφή ΦΠΑ για τις εξαγωγικές
επιχειρήσεις , ενώ,
4. το ποσό που αφορά προμήθειες του Δημοσίου και
αποπληρωμή διαφόρων έργων ξεπερνά τα 120 εκατ.
ευρώ.
Επίσης, αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού των επι-

χειρήσεων, την ίδια στιγμή που το τραπεζικό σύστημα
μειώνει καθημερινά τα όρια χρηματοδότησης (πλαφόν)
των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, για το θέμα της μειωμένης κερδοφορίας
τα στοιχεία από την πρώτη επεξεργασία οικονομικών
καταστάσεων και ισολογισμών αντιπροσωπευτικού
δείγματος των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ, καταγράφουν για το 2010 πτώση του κύκλου εργασιών τους
κατά -10% σε σχέση με το 2009, ενώ για τα τελευταία
έξι (6) χρόνια (2005 – 2011) η πτώση του κύκλου εργασιών των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας
Ελλάδας ανέρχεται σε -16,5%.
Τέλος, και αυτό ήταν αναμενόμενο, διαπιστώθηκε δραστική μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η
οποία βάσει του δείκτη άμεσης ρευστότητας παρουσιάζει για το 2010 μείωση της τάξης του 35% σε σχέση
με το τελευταίο έτος πριν την κρίση, δηλαδή το 2007.
Από την άλλη μεριά το κόστος παραγωγής των μεταποιητικών επιχειρήσεων αυξάνεται εξ΄ αιτίας της αύξησης
της τιμής της ενέργειας, η οποία τον Δεκέμβριο του 2010
αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009.
Επίσης, αυξάνονται οι τιμές εισαγωγών για τη βιομηχανία
κατά 7,6% σε σχέση με πέρυσι. Αυτό μεταφράζεται σε
αύξηση των τιμών των πρώτων υλών που εισάγονται προς
μεταποίηση από την εγχώρια βιομηχανία. Επιπλέον η
διαρκής αύξηση της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου, μειώνει
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας στις διεθνείς αγορές, και καθιστά δυσκολότερες τις εξαγωγές.
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Βρισκόμαστε σε μια αρνητική συγκυρία κατά την οποία
διαπιστώνεται μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων και πρόβλεψη για περαιτέρω μείωση
και το εφετινό δύσκολο έτος 2011. Σε συνδυασμό με το
κλίμα αβεβαιότητας που έχει καλλιεργηθεί προς τον
επιχειρηματικό κόσμο και την ελληνική κοινωνία, το
οποίο έχει άμεση σχέση με την ακατάσχετη φημολογία
περί αναδιάρθρωσης του χρέους και πιθανής πτώχευσης της χώρας, διερωτώμαι πως είναι δυνατόν να
περιμένουμε επενδύσεις αν δεν αλλάξει δραστικά κάτι.
Με δεδομένο το αρνητικό κλίμα στην αγορά, κι όλα
τα παραπάνω που προανέφερα, είναι προφανές ότι
απαιτείται μια νέα προσέγγιση στην αναπτυξιακή προσπάθεια, κυρίως στον τομέα των πολιτικών που θα
βελτιώσουν την καθημερινότητα των επιχειρήσεων
στην Ελλάδα και θα τις κάνουν πιο ανταγωνιστικές
αφού βέβαια πρώτα επιβιώσουν.
Παράλληλα, είναι πολύ σημαντικό ν΄ αναφερθεί ότι
τα έσοδα πλέον του κράτους πρέπει να έρθουν από
την πάταξη της φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και
παραοικονομίας, και όχι από την επιβολή άμεσων και
έμμεσων φόρων. Οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις
δεν αντέχουν άλλο.  Άλλωστε, από την επιβολή αυτών
των φόρων, έχουμε δει την ύφεση στην οποία έχει
περιέλθει η οικονομία μας.
Στο πλαίσιο αυτό κ. Υπουργέ θέλουμε να σας παραθέσουμε τις προτάσεις μας για την ανάπτυξη και για την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
της χώρας. Αυτές είναι:
1. Ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων.
2. Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας
3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας ως νέου μοντέλου ανάπτυξης:
4. Εξυγίανση του συστήματος πληρωμών – Μεταχρονολογημένες επιταγές
5. Επίσπευση του νομοσχεδίου αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και αναμόρφωση της
βιομηχανικής νομοθεσίας,
6. Αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και της
οικοδομής,
7. Μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
(ΓΓΒ)
8. Άμεση Λειτουργία της ΕΜΑ:
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι ο νέος αναπτυξιακός
νόμος είναι εργαλείο υποβοήθησης της επιχείρησης
και όχι λύση για την ανάπτυξη. Σας υπενθυμίζω ότι σε
έρευνα που κάναμε ο αναπτυξιακός νόμος έρχεται 9ος
σε προτεραιότητα για τα μέλη μας. Το αναφέρω αυτό
γιατί πιστεύω ότι τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια όλο
το πολιτικό σύστημα πιστεύει το αντίθετο, γι’  αυτό και
ίσως δεν δίνεται η δέουσα σημασία στην επίλυση των

καθημερινών προβλημάτων των επιχειρήσεων, ενώ
αυτά είναι τελικά που απαιτεί η επιχειρηματικότητα
για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της και να έρθει
η ανάπτυξη.
Επίσης, με το να δίνουμε τεράστια έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση και στην αναζήτηση εσόδων (που
βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι ανάγκη να γίνει αυτή την
περίοδο) αλλά και στο να ξοδεύεται όλος ο χρόνος στη
νομοθέτηση χωρίς να ξοδεύεται ο αντίστοιχος χρόνος στο
να βλέπουμε αν αυτά τα μέτρα περνούν και πως περνούν
στην πραγματική οικονομία, ουσιαστικά αφήνουμε χωρίς
υποστήριξη τους τομείς της ελληνικής οικονομίας που
τελικά θα φέρουν την ανάπτυξη. Το ίδιο το κράτος πρέπει
να επενδύσει. Το να στερεί πόρους από τους κλάδους της
οικονομίας που θα φέρουν την ανάπτυξη, το αποτέλεσμα
είναι η ύφεση, το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και η
εκτόξευση της ανεργίας. Γι΄ αυτό σε απάντηση ότι χρήματα δεν υπάρχουν ειδικά όταν οφείλονται, θεωρούμε
ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, σας μιλήσαμε σήμερα με ειλικρίνεια και σας αναφέραμε πως αντιλαμβανόμαστε την
κατάσταση. Εμείς που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή
της καθημερινότητας, εμείς που βλέπουμε τα προβλήματα
και πως επηρεάζουν αυτά τη λειτουργία μας.

[ γενική συνέλευση  ]  11

Σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής
Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 23ης
Μαΐου και εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ για την επόμενη διετία. Τα μέλη της νέας Διοικητικής
Επιτροπής είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος
Πέντζος

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αθανάσιος
Σαββάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης Σταύρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
Ευθύμιος
Ευθυμιάδης

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδης

ΕΦΟΡΟΣ
Χαρίλαος
Αλεξόπουλος

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Στέφανος - Λάζαρος
Τζιρίτης

ΜΕΛΟΣ
Δημήτρης
Αμπατζής

ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος
Κουκούντζος

Ακολούθησε η εκλογή των κατωτέρω δέκα Αριστίνδην Μελών:
Κωνσταντίνος Αποστόλου, Χρήστος Γιορδαμλής, Ελευθέριος Καλταπανίδης, Δημήτριος Λακασάς, Λιβέριος
Μητακάκης, Μάρκος Μπόλαρης, Γεώργιος Νικολαϊδης, Βασίλειος Σκαρλάτος, Αθανάσιος Τζεβελέκης, Αναστάσιος Τζήκας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η εκλογή δέκα Γ’ Αντιπροέδρων που μαζί με τους τρεις Αντιπροέδρους της
Διοικητικής Επιτροπής συγκροτούν το Συμβούλιο των Αντιπροέδρων, ως εξής :
• Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. «Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος»
• Χρήστος Γιορδαμλής, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου
• Ελευθέριος Καλταπανίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας
• Δημήτριος Λακασάς, Πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  
• Λιβέριος Μητακάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Φλώρινας
• Μάρκος Μπόλαρης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών Επιχειρηματιών Χαλκιδικής
• Γεώργιος Νικολαϊδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών - Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης
• Βασίλειος Σκαρλάτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχάνων Ν. Ξάνθης «Δημόκριτος»
• Αθανάσιος Τζεβελέκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Κιλκίς
• Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.
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Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(ΧΑ), κ. Σ. Λαζαρίδη

Η συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ και εκπροσώπων
των εισηγμένων επιχειρήσεων  στο Χρηματιστήριο
Αθηνών (ΧΑ) με τον Πρόεδρό του κ. Σωκράτη Λαζαρίδη,
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαΐου 2011.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Λαζαρίδης ανέλυσε το σχέδιο νόμου για την ενοποίηση των αγορών
του χρηματιστηρίου, με το οποίο επιχειρείται η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το νέο σχέδιο νόμου θεωρείται
αναγκαία συνθήκη για την αναθέρμανση της εγχώριας
χρηματιστηριακής αγοράς, και, το κυριότερο, μοχλός
για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από την
Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ που

είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
επεσήμαναν ότι η αγορά είναι «παγωμένη»
και για το λόγο αυτό πράγματι απαιτούνται
διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο που διέπει την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά,
ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της προσέλκυσης κεφαλαίων κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης.
Σε σχέση με την υφιστάμενη λειτουργία της
χρηματιστηριακής αγοράς και τις σχέσεις
του χρηματιστηρίου με τις  εισηγμένες επιχειρήσεις ζητήθηκε η μείωση των διαφόρων
τελών και επιβαρύνσεων, τα οποία σήμερα,
μαζί με τις σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες που διέπουν τη σχέση Χρηματιστηρίου Αθηνών και εισηγμένων επιχειρήσεων,
αποτελούν σημαντικό στοιχείο κόστους στη
λειτουργία των εισηγμένων.
Για το θέμα της εξεύρεσης κεφαλαίων από το εξωτερικό οι εκπρόσωποι των εισηγμένων επιχειρήσεων
πρότειναν τη διοργάνωση παρουσιάσεων– road shows
σε θεσμικούς επενδυτές διότι θεωρούν ότι μπορούν
να υπάρξουν ξένα επενδυτικά κεφάλαια, που θα ενδιαφερθούν να επενδύσουν σε αξιόλογες ελληνικές
επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο.
Και τα δύο θέματα η διοίκηση του χρηματιστηρίου,
κατά δήλωση του κ. Λαζαρίδη, τα αντιμετωπίζει ιδιαιτέρως θετικά γιατί αντιλαμβάνεται και κατανοεί την
κρισιμότητα της τρέχουσας χρονικής περιόδου για τη
βιωσιμότητα των εισηγμένων επιχειρήσεων.

Επιχειρηματική αποστολή στη Μάλτα
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχειρηματική αποστολή στη Μάλτα στις 18 & 19 Μαΐου 2011, με στόχο τη συμμετοχή ελληνικών
επιχειρήσεων στην εκδήλωση
επιχειρηματικής συνεργασίας “Malta B2B 2011” στους
κλάδους των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, της πληροφορικής, των τροφίμων &
ποτών και της εκπαίδευσης.
Η Επιχειρηματική αποστολή πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ /
Enterprise Europe Network – Hellas στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Net4Biz το οποίο

αφορά την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των
Ευρωπαϊκών ΜμΕ, τη διευκόλυνση επιχειρηματικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για εμπορικές, τεχνολογικές και ερευνητικές
συμφωνίες μέσω διοργάνωσης
εκδηλώσεων επιχειρηματικής
συνεργασίας κατά τη διάρκεια
κλαδικών εκθέσεων.
Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής οι Έλληνες
επιχειρηματίες πραγματοποίησαν
επιχειρηματικές συναντήσεις με συναδέλφους τους
από: Ισπανία, Ιταλία, Βουλγαρία και Μάλτα.
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Έλεγχος και Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών
Με στόχο την ενημέρωση, τόσο του επιχειρηματικού
όσο και του τεχνικού κόσμου της Βόρειας Ελλάδας
για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα, της Εποπτείας της
Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών, και ενόψει
των σχετικών ελέγχων που θα ξεκινήσουν να διενεργούνται από την πολιτεία, διοργανώθηκε εσπερίδα από
το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011.
Στο πλαίσιο της εσπερίδας πραγματοποιήθηκε η
δημοσιοποίηση της υπάρχουσας κατάσταση σε όλα
τα επίπεδα (ευρωπαϊκό, εθνικό, κλαδικό, εμπορίας,
εισαγωγών, εξαγωγών), η ενημέρωση για τους μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς και τα προβλήματα
δυσλειτουργίας τους, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων
και κατάθεση σχετικών προτάσεων.
Στην έναρξη των εργασιών της εσπερίδας χαιρετισμό
απηύθυναν ο κ. Ν. Πέντζος, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ και
ο κ. Τ. Κονακλίδης, Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ.  
Την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου διακίνησης
και εμπορίας προϊόντων δομικών κατασκευών στην
Ελλάδα, ανέπτυξε ο κ. Α. Μητιακούδης, Προϊστάμενος
2ης Διεύθυνσης Κλαδικής Βιομηχανικής Πολιτικής,
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, την εποπτεία της
αγοράς και τους μηχανισμούς ελέγχου ανέπτυξε ο κ. Γ.
Φρυσσαλάκης, Διευθυντής, Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το νομοθετικό
πλαίσιο και την εποπτεία των προϊόντων δομικών κατασκευών παρουσίασε ο κ. Ρ. Δρακούλης, Επιμελητής
Συντονιστικής Επιτροπής του ΤΕΕ για το ΄Ετος 2010,
τη μελέτη (case study) ISOMAT ABEE  παρουσίασε
ο κ. Κ. Ασλάνης, Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης
και Marketing, της εταιρείας ISOMAT ABEE. Τέλος,
ο κ. Σ. Πελτέκης, Πρόεδρος, της Ελληνικής Ένωσης
Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης – Πιστοποίησης – Hellas Cert, ανέπτυξε το θέμα της εποπτείας
αγοράς δομικών υλικών ως μοχλός ανάπτυξης για την
οικονομική κρίση.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος στη διάρκεια της
ομιλίας του υποστήριξε ότι η εποπτεία της αγοράς δεν
είναι ένα εμπόδιο στην καθημερινή λειτουργία των
επιχειρήσεων αλλά ένα εργαλείο για την ορθολογική
ανάπτυξη της αγοράς.
Προκειμένου βέβαια, τόνισε ο κ. Πέντζος, η εποπτεία
της αγοράς να είναι εργαλείο και όχι εμπόδιο υπάρχουν
ορισμένες προϋποθέσεις. Με κύρια εξ αυτών να είναι η
ύπαρξη των κατάλληλων μηχανισμών, δηλαδή κέντρων
και φορέων πιστοποίησης. Αποτελεί κοινή διαπίστωση
ότι σε αυτόν τον τομέα υπάρχει πρόβλημα. Οι εγχώριοι
φορείς που είναι διαπιστευμένοι και κοινοποιημένοι

στην Ε.Ε. μετρώνται με τα δάχτυλα του ενός χεριού.
Επομένως, δημιουργείται αμέσως μία ασυμμετρία μεταξύ των ζητούμενων της αγοράς και των ελεγκτών για
την εποπτεία της αγοράς. Άρα, εκτός της υποστήριξης
της οικοδομικής δραστηριότητας ευρύτερα, προκύπτει
επιτακτική ανάγκη υποστήριξης των διαπιστευμένων
εργαστηρίων δοκιμών και φορέων πιστοποίησης.
Χορηγοί της εκδήλωσης, τις εταιρίες ISOMAT ΑΒΕΕ
και ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών
Δρ. Χρ. Γεωργίου.
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Παρουσίαση Βέλτιστων Πρακτικών για την Αντιμετώπιση
της Κρίσης από τις Σύγχρονες Ελληνικές Επιχειρήσεις
Η εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον ΣΒΒΕ και
την εταιρεία FRANKLIN COVEY, την Τρίτη 14 Ιουνίου
2011, θέλησε να δείξει πώς η έλλειψη εμπιστοσύνης
και σαφούς κατεύθυνσης επιβραδύνει την αντίδραση
στην παρούσα κατάσταση, εμποδίζει την επίτευξη των
επιθυμητών αποτελεσμάτων, αποπροσανατολίζει τις
προσπάθειες και αποτρέπει την εκμετάλλευση των
ευκαιριών.
Βασικός ομιλητής ήταν ο κ. Α. Αντωνιάδης, Γενικός
Διευθυντής της Franklin Covey Ελλάδος, ο οποίος υποστήριξε ότι κλειδί για την αντιμετώπιση της κρίσης για
τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η επικέντρωση και
η επανάκτηση της εμπιστοσύνης με άμεσες δράσεις,
ώστε να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες, αντί να
περιμένουν από τις συνθήκες της αγοράς να επανέλθουν
στην πρότερη κατάσταση.
Στην ομιλία του ο κ. Αντωνιάδης περιέγραψε την πραγματικότητα που βιώνει το ελληνικό επιχειρείν, υπογραμμίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να θεωρήσουν
την κρίση ως ευκαιρία και όχι ως απειλή. Παρουσίασε
επίσης στοιχεία έρευνας που αποδεικνύουν ότι ένα
από τα σοβαρά συστατικά για την αντιμετώπιση της
κρίσης είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης εντός
των οργανισμών, στην αγορά, στο κοινωνικοπολιτικό
περιβάλλον και στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων
ειδικότερα.
Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Ν. Πέντζος, σημείωσε ότι η εκδήλωση εντάσσεται
σε μια σειρά χρηστικών συναντήσεων εργασίας που ο
Σύνδεσμος εγκαινιάζει, προσπαθώντας να βοηθήσει

τα μέλη του με κατευθύνσεις και νέες ιδέες να ξεπεράσουν την κρίση. Παράλληλα, με αυτές τις συναντήσεις εργασίας ο ΣΒΒΕ φιλοδοξεί να φέρει τα στελέχη
των επιχειρήσεων του πιο κοντά και να τα βοηθήσει
ανταλλάσσοντας ιδέες και απόψεις να δικτυωθούν περισσότερο και να ενδυναμώσουν ή/και να εγκαινιάσουν
μεταξύ τους σχέσεις συνεργασίας.
Σήμερα ζητούμενο απ΄ όλους είναι η ταχύτητα αντίδρασης στα γεγονότα και η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων που θα δώσουν στις επιχειρήσεις πραγματικό
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια παγκόσμια αγορά
με πολυεπίπεδο και πολυπαραμετρικό ανταγωνισμό.
Γι΄ αυτό, υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, από τη σημερινή βραδιά «προσπαθούμε να δούμε την άποψη της
FRANKLIN COVEY και ελπίζουμε οι απόψεις αυτές
να φανούν χρηστικές και χρήσιμες σε όλους μας στις
δύσκολες αυτές συγκυρίες.
Ελπίζω στο τέλος αυτής της βραδιάς να μην έχουμε
φύγει απ΄ εδώ απλώς προβληματισμένοι για το θέμα
της εμπιστοσύνης και της σχέσης της με την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών μας, αλλά να
έχουμε πάρει πίσω στις επιχειρήσεις μας και κάποια
εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τέτοια που να μπορούμε να τα προσαρμόσουμε και να τα
χρησιμοποιήσουμε άμεσα στην καθημερινή λειτουργία
των εταιρειών μας».
Κλείνοντας την τοποθέτηση του ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε την FRANKLIN COVEY για τη παρουσίαση,
καθώς επίσης και την εφημερίδα Αγγελιοφόρος και το
site Aggelioforos.gr που ήταν οι χορηγοί επικοινωνίας.
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Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα Μείωσης Λειτουργικού Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011 η
εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος «Διασυνοριακή Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Μείωσης
Κόστους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» (Cross Border
Implementation of innovative cost cutting technologies),
το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, INTERREG IV με επικεφαλής εταίρο
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Στη συνάντηση συμμετείχαν τα αρμόδια στελέχη της
Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος κ. Γ.
Τασκούδης και κα G. Georgieva και εκπρόσωποι από
τους εννέα (9) εταίρους που υλοποιούν το πρόγραμμα.  
Μέσω του προγράμματος θα εφαρμοσθούν καινοτόμες
τεχνικές και διαδικασίες για την μείωση του λειτουργικού κόστους σε εκατό (100) επιχειρήσεις με έδρα τη
Βόρεια Ελλάδα και τη Νότια Βουλγαρία. Το αντικείμενο
του έργου συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής:
• Συλλογή καινοτόμων τεχνολογιών μείωσης κόστους σε
έξι περιοχές παρέμβασης και εκπαίδευση μέσα από
μια σειρά σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας στη
διασυνοριακή περιοχή εξειδικευμένων επιστημόνων
που θα αναλάβουν το έργο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. Ενδεικτικές
περιοχές συνεργασίας με τις επιχειρήσεις για τη μείωση του κόστους: ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα,
πάγιος εξοπλισμός, αλυσίδα παραγωγής, marketing,
προβολή – προώθηση προϊόντων και πωλήσεων, κ.α.
• Επιλογή εκατό (100) επιχειρήσεις με έδρα τη διασυνοριακή περιοχή οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, τις οποίες θα
επισκεφθούν οι εξειδικευμένοι επιστήμονες για να
διαγνώσουν την υπάρχουσα κατάσταση στις έξι (6)
περιοχές παρέμβασης.
• Με την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα επιλεγούν
τριάντα (30) επιχειρήσεις στις οποίες θα παραδοθεί
από τους ειδικούς του προγράμματος ένα συγκεκριμένο πλάνο εργασίας για τη μείωση του λειτουργικού
τους κόστους.
• Το τελευταίο στάδιο υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει την επιλογή των δέκα (10) από τις τριάντα
(30) επιχειρήσεις του προηγούμενου σταδίου για την
εφαρμογή των προτεινόμενων πλάνων εργασίας.
Επίσης, έχει προβλεφθεί να υπάρχει ένας διαδικτυακός
τόπος συζήτησης για την περιφερειακή τεχνολογική και
επιχειρηματική ανάπτυξη ιδιαίτερα καινοτόμος, ο οποίος
έχει ονομασθεί “Community of Interest”. Πρόκειται για

μια πρωτοβουλία που αντίστοιχή της, δεν
έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν τόσο στην
Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία. Φιλοδοξούμε ν΄ αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι
μόνο για το πρόγραμμα αλλά και για κάθε
ενδιαφερόμενο τρίτο μέρος το οποίο θα
ήθελε να συμμετάσχει στην προσπάθεια
των εταίρων του προγράμματος.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους ακόλουθους φορείς:
• Από την Ελλάδα:
1. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (επικεφαλής εταίρος)
2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ερευνητική Μονάδα URENIO
3. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Ανατολικής Μακεδονίας  
4. Σύνδεσμος Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Ν. Ροδόπης
5. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών  Ξάνθης
6. Σύνδεσμος Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Έβρου
• Από τη Βουλγαρία:
7. Πανεπιστήμιο “Neofit Rilski” (Blagoevgrad)
8. Industrial Association – Petritch
9. Industrial Association – Kardjali
Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Γενική Γραμματεία
Επενδύσεων και Ανάπτυξης).
Οι ενδιαφερόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και να λάβουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να
επικοινωνούν με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως εξής: αρμόδιο στέλεχος κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς, (τηλ. 2310 539817, εσωτ.202, email:
k.styliaras@sbbe.gr ).
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Κατάθεση Υπομνήματος Θέσεων - Προτάσεων προς τον
Πρωθυπουργό, κ. Γ. Α. Παπανδρέου

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων
της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του
IMD, ο ΣΒΒΕ απέστειλε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011
υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της χώρας προς
τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Α. Παπανδρέου, τεκμηριώνοντας
με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, ότι η κατάσταση
των εγχώριων επιχειρήσεων, και ειδικά όσων από αυτές βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιφέρεια, έχει
φθάσει στο όριο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ο  Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Νικόλαος Πέντζος ανέφερε ότι το κυριότερο πρόβλημα των επιχειρήσεων σήμερα είναι η έλλειψη
ρευστότητας. Σύμφωνα με έρευνα της περασμένης
εβδομάδος του ΣΒΒΕ μόνον οι οφειλές του ελληνικού
δημοσίου προς τις επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου
αγγίζουν το μισό δις ευρώ αυξημένα περίπου κατά
50% σε σχέση με την περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα
το κράτος οφείλει πάνω από 150 εκατ. ευρώ προς τις
επιχειρήσεις της Θράκης, ποσό που προέρχεται από
την επιχορήγηση 12% του κόστους εργασίας, περίπου
110 εκατ. ευρώ από την αποπληρωμή επενδύσεων
κυρίως του αναπτυξιακού νόμου, πάνω από 90 εκατ.

ευρώ που προέρχονται από επιστροφή ΦΠΑ προς τις
εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ το ποσό που αφορά
προμήθειες του δημοσίου από ιδιωτικές επιχειρήσεις
και από πληρωμή διαφόρων έργων ξεπερνά τα 120
εκατ. ευρώ.  Παράλληλα με τα παραπάνω ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ υπογράμμισε την αδυναμία του τραπεζικού
συστήματος να χρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις και
κυρίως την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού και τη
μείωση των πλαφόν δανεισμού, γεγονότα που θέτουν
σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τη βιωσιμότητα των
επιχειρήσεων.
Αναφορικά με το ζήτημα της κερδοφορίας των επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου ανέφερε, με βάση
τη πρώτη επεξεργασία στοιχείων ισολογισμών μεταποιητικών επιχειρήσεων, ότι: α) ο κύκλος εργασιών το
2010 σε σχέση με το 2009 είναι μειωμένος κατά -10%
ενώ το περιθώριο κέρδους που το 2005 ήταν στο +5,9%
για το 2010 οι επιχειρήσεις καταγράφουν ζημιές και
έχουν πλέον φθάσει πλέον στο -2,4%.
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ κ. Πέντζος υπογράμμισε την αύξηση του κόστους παραγωγής εξαιτίας της αύξησης της ενέργειας κατά +17%, από την αύξηση κατά +7,6% στις

[ θέσεις προτάσεις ]  17

τιμές εισαγωγών για τη βιομηχανία, αλλά και με την
αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις διεθνείς αγορές
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, των ταραχών στον
αραβικό κόσμο κτλ.
Τέλος, μιλώντας ο κ. Πέντζος για το επιχειρηματικό
κλίμα στη χώρα και την υλοποίηση επενδύσεων στηλίτευσε το κλίμα αβεβαιότητας που έχει καλλιεργηθεί
στον επιχειρηματικό κόσμο το οποίο έχει άμεση σχέση
με την αναδιάρθρωση του χρέους και τη πιθανή πτώχευση της χώρας. Μάλιστα προέβλεψε στασιμότητα
στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα εξαιτίας της ανεπάρκειας κεφαλαίων και του υψηλού ρίσκου το οποίο
κατά την τρέχουσα περίοδο είναι κατακόρυφα αυξημένο
λόγω της οικονομικής κρίσης και της εφαρμογής των
όρων του Μνημονίου.
Κατόπιν των παραπάνω δημοσιοποίησε πλέγμα προτάσεων για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ως εξής:
1. Ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Προς τούτο ο ΣΒΒΕ προτείνει:
• την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, με τις οφειλές
των επιχειρήσεων προς το κράτος,
• την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων και,
• την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών με την παροχή εγγυήσεων ή την προεξόφληση
απαιτήσεων.
2. Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας:  να
ληφθεί απόφαση ούτως ώστε να έχει ισχύ από 1ης
Ιανουαρίου 2011 η μείωση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων κατά 25%, και όχι να
γίνει σταδιακά. Επίσης, ο ΣΒΒΕ επικροτεί τα προγράμματα που επιδοτεί ο ΟΑΕΔ για το 100% των
εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων. Ακόμη,
ζητά τη συνέχιση των προγραμμάτων με στόχευση
και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας ως νέου μοντέλου ανάπτυξης:
• επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών
επιχειρήσεων κατά 30% για τα επόμενα πέντε (5)
χρόνια
• επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του ΟΠΕ και
του Invest in Greece, με ενέργειες που θα έχουν
στόχο στην αύξηση της κατανάλωσης, άρα και την ελληνικής παραγωγής. Παράλληλα να υπάρξει έμπρακτη αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ στις ελληνικές
πρεσβείες στο εξωτερικό.

4. Εξυγίανση του συστήματος πληρωμών – Μεταχρονολογημένες επιταγές: θέσπιση συγκεκριμένων
κανόνων με στόχο την εξυγίανση της αγοράς και
τον εξορθολογισμό της συγκεκριμένης πρακτικής,
σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Να προσδιορισθεί νομοθετικά το ανώτερο
όριο ημερών πληρωμής.
5. Επίσπευση του νομοσχεδίου αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων και αναμόρφωση της
βιομηχανικής νομοθεσίας, με έμφαση στη μείωση
των καθυστερήσεων και στον περιορισμό της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας.  
6. Αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και της
οικοδομής, μέσω της λήψης ειδικών μέτρων όπως
η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά
50% και η πλήρης απαλλαγή από την πληρωμή του
για τις εισοδηματικά ασθενέστερες τάξεις, ο συμψηφισμός των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ των
εταιρειών δομικών υλικών, των τεχνικών εταιρειών
κλπ με τις βεβαιωμένες οφειλές τους κράτους προς
αυτές, κλπ.
7. Μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
(ΓΓΒ) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας από φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα
σχεδιασμού, παραγωγής και άσκησης ουσιαστικής
βιομηχανικής πολιτικής και, παράλληλα την άσκηση
(έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, και
ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄ αντιστοιχία
με πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές
χώρες.
8. Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης (ΕΜΑ): επίσπευση
των διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας, ούτως ώστε να μπορέσει να δουλέψει τους επόμενους
μήνες στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού – επενδυτικού νόμου.
Το πλήρες κείμενο του Υπομνήματος προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. Α. Παπανδρέου, βρίσκεται
αναρτημένο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://212.251.3.66/ΥΠΟΜΝΗΜΑ.doc
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Aντιαναπτυξιακά τα μέτρα του Μεσοπρόθεσμου που με βεβαιότητα θα εμβαθύνουν την ύφεση
Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου
νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στο
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής,
η Διοίκηση του ΣΒΒΕ εξέδωσε, την Παρασκευή 10
Ιουνίου 2011, την παρακάτω ανακοίνωση:
«Την ώρα που η ελληνική βιομηχανία παλεύει για την
επιβίωσή της, οι κυβερνητικές αποφάσεις αποδεικνύονται καταστροφικές για το δύσκολο παρόν της
και το αβέβαιο μέλλον της.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
αντιλαμβάνεται πλήρως την αγωνία της κυβέρνησης
να συλλέξει έσοδα που θα την φέρουν πιο κοντά στην
επίτευξη των στόχων που θέτει το Μνημόνιο. Όμως
δεν αποτελούν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση
αποφάσεις που επιδεινώνουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με ορατό πλέον τον
κίνδυνο να οδηγήσουν επιχειρήσεις στο κλείσιμο, στην
αύξηση της ανεργίας, και με μαθηματική ακρίβεια
στην περαιτέρω εμβάθυνση της ύφεσης.
Η προβλεπόμενη αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο φυσικό αέριο θα επιβαρύνει περαιτέρω τις βιομηχανίες της χώρας μας, οι οποίες για
τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και στο
πλαίσιο της ευαισθησίας τους για την προστασία του
περιβάλλοντος, αποφάσισαν τα προηγούμενα χρόνια
να αντικαταστήσουν το πετρέλαιο με το φθηνότερο
και φιλικότερο προς το περιβάλλον, φυσικό αέριο.

Το ίδιο ισχύει και με τις αυξήσεις του ΦΠΑ, την επιβολή νέων τελών τραπεζικών εργασιών, την μείωση
του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων και την
αφαίμαξη της κατανάλωσης με μέτρα εισπρακτικού
χαρακτήρα, ενώ απουσιάζουν παντελώς μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Οι αποφάσεις αυτές αποδεικνύουν περίτρανα αυτό
που υποστηρίζουμε εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο,
ότι δηλαδή το κράτος τελικά είναι αυτό που αυξάνει
το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων με τις άδικες
και αντιφατικές του αποφάσεις, με αποτέλεσμα να
θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη συνέχεια μεγάλου μέρους
των επιχειρήσεων της χώρας. Δυστυχώς πρόκειται
για μια απαράδεκτη συνέχεια στις κρατικές παρεμβάσεις της τελευταίας χρονιάς, οι οποίες δημιούργησαν
αλλεπάλληλες αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας των
επιχειρήσεων (π.χ. αύξηση τιμολογίων ΔΕΗ, αύξηση
επιτοκίων τραπεζικού δανεισμού, αύξηση τελών και
φόρων, κτλ.), οι οποίες επιδεινώνουν καθημερινά
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της χώρας.
Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους ν΄ αντιληφθεί ότι
μόνον με μέτρα έμπρακτης ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας  μπορεί να επιτύχει την έξοδο της
χώρας από την κρίση και όχι με φοροεισπρακτικού
περιεχομένου αποφάσεις, καταφέρνοντας έτσι το
κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων ειδικά στην ελληνική
περιφέρεια».

Άμεση απόσυρση της πρότασης για την επιβολή ειδικού φόρου στο φυσικό αέριο
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος με επιστολή της, την Πέμπτη 23 Ιουνίου
2011, προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή της στην επιβολή
οποιουδήποτε είδους φόρου στην κατανάλωση του
φυσικού αερίου και ζήτησε να σταματήσει κάθε ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, καθώς σε αντίθετη
περίπτωση οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε περαιτέρω
συρρίκνωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
Στην επιστολή τονίζεται ότι ο νέος αυτός φόρος θα
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε κάθε βιομηχανία που χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως καύσιμο. Ήδη το ενεργειακό κόστος με τις αλλεπάλληλες
αυξήσεις της τιμής του φυσικού αερίου έχει αυξηθεί
υπέρμετρα και η οποιαδήποτε επιπλέον αύξηση θα
έχει καταστροφικά αποτελέσματα στην ανταγωνιστι-

κότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών.
Το συγκεκριμένο μέτρο χαρακτηρίζεται ως άκρως
αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό, σε μια εποχή
που απαιτεί την τόνωση της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, ως λύση στην ιδιαίτερα αρνητική
πορεία της οικονομίας.
Τέλος, στην επιστολή επισημαίνεται ότι, ο συγκεκριμένος φόρος που βαρύνει αποκλειστικά το φυσικό
αέριο ουσιαστικά καταδικάζει τις βιομηχανίες που
έκαναν την προοδευτική επιλογή να εκσυγχρονιστούν
και να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Το
ενδεχόμενο επιστροφής στο μαζούτ και διακοπής της
παροχής φυσικού αερίου εξετάζεται υπό τις παρούσες
συνθήκες από πολλές επιχειρήσεις που θεωρούν
πλέον ασύμφορη τη χρήση φυσικού αερίου.
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AEGEAN AIRLINES AE - 19 απευθείας συνδέσεις, 2,5 εκ. θέσεις
το 2011 από Θεσσαλονίκη. Εγκαίνια του νέου Business Lounge
στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Νέες πτήσεις Μόσχα, Παρίσι, Τελ
Αβίβ

Παρά την έντονη ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η Ελληνική
οικονομία, η AEGEAN προσφέρει το καλοκαίρι του 2011 στο
δίκτυό της από Θεσσαλονίκη 19 απευθείας συνδέσεις με προορισμούς εσωτερικού και εξωτερικού, τους περισσότερους
από ποτέ. Συγκεκριμένα προσφέρονται 11 άμεσες συνδέσεις
με προορισμούς εσωτερικού, σχεδόν όσες επιλογές υπάρχουν  
και από Αθήνα. Από αυτά 3 δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας,
για πρώτη φορά χωρίς επιδότηση, για πρώτη φορά με επιλογή
χαμηλότερων ναύλων, για πρώτη φορά με jet αεροσκάφη. Στο

δίκτυο εξωτερικού προσφέρονται 8 διεθνή δρομολόγια με 3
καινούργια, Μόσχα, Παρίσι και Τελ Αβίβ, 3 εξαιρετικά σημαντικές αγορές, που έχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.
Φυσικά συνεχίζονται οι 5 καθημερινές πτήσεις σε 4 πόλεις της
Γερμανίας καθώς και ενισχύεται η συχνότητα της σύνδεσης
με τη Λάρνακα.
Παράλληλα από το 2010 η AEGEAN ως μέλος της STAR Alliance,  
προσφέρει βελτιωμένη προσβασιμότητα και σημαντικά πλεονεκτήματα στους επιβάτες της στο παγκόσμιο δίκτυο των 27
εταιρειών μελών.
Έτσι για το 2011 η AEGEAN θα διαθέσει 2,5 εκατ. θέσεις για
την αγορά της Θεσσαλονίκης, από τις οποίες σχεδόν 1 εκ. σε
πτήσεις εξωτερικού, έχοντας τριπλασιάσει την προσφορά της
σε θέσεις εξωτερικού από τη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία
δεκαετία.
Επιπρόσθετα, η AEGEAN συνεχίζοντας τη στρατηγική της επένδυσης στην ποιότητα και την καινοτομία δημιούργησε ένα νέο
εξαιρετικά αναβαθμισμένο Business Lounge στο αεροδρόμιο
«Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Το νέο Business Lounge, το
οποίο θα φιλοξενεί τους επιβάτες της διακεκριμένης θέσης
αλλά και τους κατόχους της χρυσής κάρτας Miles & Bonus, έχει
υψηλή αισθητική με έμφαση στην άνεση, τη λειτουργικότητα
και την καινοτομία στην υπηρεσία του απαιτητικού, τακτικού  
επιβάτη.

Απονομή Πιστοποιητικού Περιβαλλοντικής διαχείρισης &
Πιστοποιητικού Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Κινδύνου και
Υγιεινής και Ασφάλειας στην National Can Hellas AE
Η εταιρία National Can Hellas AE είναι στην ευχάριστη θέση
να ανακοινώσει ότι έχει αξιολογηθεί θετικά και πιστοποιηθεί
ως προς τα παρακάτω πιστοποιητικά:
1. Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής διαχείρισης – BS EN ISO
14001:2004 (Lloyd’s Register Quality Assurance)
2. Πιστοποιητικό Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Κινδύνου και
Υγιεινής και Ασφάλειας – OHSAS 18001:2007 (Lloyd’s Register
Quality Assurance)
Οι παραπάνω πιστοποιήσεις αποτελούν την επιβράβευση της
σκληρής δουλειάς και της  ομαδικής προσπάθειας τουλάχιστον
δύο (2) ετών και υποδηλώνουν την προσήλωση της εταιρίας και
των στελεχών της σε διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον
και στις επιχειρησιακές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  
Επίσης, παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, η National
Can Hellas AE δεσμεύεται απολύτως για τη συνεχή βελτίωση
των λειτουργικών της διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα.
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Kleemann – Εγκαίνια του πρώτου πύργου δοκιμών
ανελκυστήρων στην Ελλάδα και παραγωγή στην Κίνα
Τον πρώτο πύργο δοκιμών
ανελκυστήρων στην Ελλάδα και τον τέταρτο μεγαλύτερο ιδιωτικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο εγκαινίασε
την Παρασκευή 24 Ιουνίου
στο Κιλκίς η εισηγμένη
Kleemann.
Ο πύργος προσφέρει τη
δυνατότητα δοκιμών σε
ανελκυστήρες με μεγάλες
ταχύτητες, σε πρώτη φάση
έως 6 μέτρα/δευτερόλεπτο.
Δεδομένου ότι οι εν λόγω
ανελκυστήρες εξυπηρετούν ουρανοξύστες έως
και 100 ορόφων (300 μέτρων ύψους), με την επένδυση αυτή η διοίκηση της
Kleemann έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των μεγάλων
αγορών των ΗΠΑ, της Μέσης και της Άπω Ανατολής.
Διαθέτοντας 18 ορόφους και πέντε φρεάτια δοκιμών, ο πύργος
έχει ύψος 61 μέτρων. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 2008 και
ολοκληρώθηκε το 2010, ενώ η επένδυσή του ξεπέρασε τα 5
εκατ. ευρώ.

Παραγωγή στην Κίνα
Στο μεταξύ, τη δημιουργία παραγωγικής βάσης και στην Κίνα
δρομολογεί η διοίκηση της Kleemann, μέσω της θυγατρικής
της Hong Kong Elevator Systems Limited. Με την επένδυση
αυτή, ύψους 2 εκατ. ευρώ, ο όμιλος στοχεύει να διεισδύσει στην
ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και Ωκεανίας.
Οι προοπτικές ανάπτυξης της εν λόγω αγοράς είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, καθώς ήδη - λόγω της οικονομικής της ανάπτυξης
και της αστυφιλίας που σημειώνεται - δημιουργεί το 50% της
παγκόσμιας ζήτησης.
Η απόφαση αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά τον εξωστρεφή
χαρακτήρα της εταιρείας, η οποία εξάγει το 60% της παραγωγής
της σε περισσότερες από 60 χώρες, διαθέτοντας θυγατρικές
σε Τουρκία, Σερβία, Ρουμανία, Αγγλία και Χονγκ Κονγκ και
γραφεία πωλήσεων στη Γερμανία, τη Ρωσία, και τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα, πρόσφατα η διοίκηση αποφάσισε
τη δημιουργία γραφείου αντιπροσώπευσης στη Πολωνία. Την
ίδια στιγμή, η Kleemann κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα.
Τέλος, σημειώνεται ότι το παγκόσμιας κυκλοφορίας αμερικανικό περιοδικό Elevator World, που αποτελεί  το σημαντικότερο
περιοδικό του κλάδου, στην τελευταία έκδοση του Ιουνίου
2011 κατατάσσει την Kleemann στις επτά σημαντικότερες
εταιρείες παραγωγής ανελκυστήρων στον κόσμο.

ΚΡΙ – ΚΡΙ ΑΒΕΕ - Ιδρυση θυγατρικής εταιρείας στο Ιράκ

Η Βιομηχανία Γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ, προχώρησε πρόσφατα στην
ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία KRI KRI DLBA
MIDDLE EAST LTD και έδρα το Ερμπίλ του Ιράκ. Η κίνηση αυτή,
εντάσσεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της παρουσίας της
στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις αραβικές χώρες. Η συμμε-

τοχή της ΚΡΙ-ΚΡΙ στη νέα εταιρεία είναι άμεση και ανέρχεται
σε ποσοστό 60%.
Με όχημα τη νέα θυγατρική, η ΚΡΙ-ΚΡΙ σχεδιάζει να προχωρήσει
σύντομα σε παραγωγική επένδυση ύψους 1,5-2 εκ. ευρώ αρχικά,
με την κατασκευή μονάδας γαλακτοκομικών προϊόντων. Στο
εργοστάσιο που θα κατασκευαστεί στην κουρδική περιοχή του
βόρειου Ιράκ, μόλις τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες αδειοδοτήσεων,  θα παράγονται αρχικά γιαούρτια παραδοσιακού τύπου,
ενώ γιαούρτια  ευρωπαϊκού τύπου θα συνεχίσουν να εξάγονται
από τη μητρική στις Σέρρες. Για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, η αγορά του Ιράκ
παρουσιάζει σημαντική δυναμική, με αυξανόμενα εισοδήματα
και καταναλωτική ζήτηση, ενώ το καθεστώς ημι-αυτονομίας του
βορείου τμήματος της χώρας, προσφέρει συνθήκες πολιτικής
και κοινωνικής ηρεμίας και σταθερότητας, που επιτρέπουν την
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Με βάση το Ιράκ, ο όμιλος
της ΚΡΙ-ΚΡΙ, σχεδιάζει μελλοντική ανάπτυξη στην ευρύτερη
περιοχή της μέσης ανατολής και των αραβικών κρατών.

