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Το	δίμηνο	που	μας	πέρα-
σε	η	χώρα	διεκπεραίωσε	
με	επιτυχία	δύο	εκλογι-
κές	αναμετρήσεις,	γε-
γονός	πολύ	σημαντικό	
για	τα	μεταπολιτευτικά	
δρώμενα	στην	Ελλάδα.	
Αφορμή	για	τις	δύο	δι-
αδοχικές	εκλογές	ήταν	
η	«νομιμοποίηση»	της	
απόφασης	για	την	υπο-
γραφή	της	δανειακής	
σύμβασης	με	την	τρόικα	
και	η	εφαρμογή	συγκε-
κριμένων	μέτρων	οικο-
νομικής	πολιτικής	που	
θα	βγάλουν	τη	χώρα	από	

το	μνημόνιο	και	θα	εξασφαλίσουν	τη	συνέχειά	της.
Δυστυχώς,	το	πρώτο	εκλογικό	αποτέλεσμα	του	Μαΐ-
ου	το	μόνο	που	κατάφερε	ήταν	να	επιτείνει	την	ανη-
συχία	του	επιχειρηματικού	κόσμου	για	τη	συνέχιση	
της	αβεβαιότητας	που	αφορούσε	τη	μελλοντική	
πορεία	της	χώρας.	
Τότε	επεσημάναμε	ότι:	«….τα	προβλήματα	είναι	
πολλά,	και	οι	κίνδυνοι	από	ενδεχόμενη	ακυβερ-
νησία	προφανείς:	χρεοκοπία	της	Ελλάδας,	έξοδος	
από	το	ευρώ	και	οικονομική	καταστροφή	για	όλους	
μας.	Γι’	αυτό	επιβάλλεται,	στις	πραγματικά	δύσκο-
λες	στιγμές	για	τη	χώρα	και	τους	πολίτες	της,	να	
υπάρξουν	συμφωνίες	και	συνεργασίες	μεταξύ	των	
κοινοβουλευτικών	κομμάτων	για	την	αποτροπή	του	
κινδύνου	της	εθνικής	καταστροφής.	Ας	πρυτανεύσει	
επιτέλους	η	ψυχραιμία	και	η	κοινή	λογική	και	ας	
μπει	το	συμφέρον	της	χώρας	μας	πάνω	από	τις	
προσωπικές	φιλοδοξίες	προσώπων,	έστω	και	για	
μια	φορά	στην	ιστορία	της	Ελλάδας.	Θα	είναι	για	
το	συμφέρον	όλων	μας….>
Παρά	τις	δικές	μας	παροτρύνσεις,	η	κοινή	λογική	δεν	
κατάφερε	να	κυριαρχήσει	και	ο	πολιτικός	κόσμος	
δεν	ανέλαβε	την	ευθύνη	της	διακυβέρνησης	της	
χώρας,	για	να	πει	την	αλήθεια	στον	Ελληνικό	λαό.	
Τότε,	το	εγχώριο	πολιτικό	σύστημα	δεν	κατάλαβε	
ότι	η	οικονομία	και	ο	ιδιωτικός	τομέας	δεν	αντέ-
χουν	άλλο	τους	ακροβατισμούς,	τα	πειράματα	και	
την	αναβλητικότητα.	Ότι	παράταση	της	κρίσης	θα	
οδηγήσει	με	βεβαιότητα	στον	πολλαπλασιασμό	των	
λουκέτων	και	σε	πλήρη	κατάρρευση	των	ιδιωτικών	
επιχειρήσεων,	με	κατακόρυφη	αύξηση	της	ανεργίας.	
Βεβαίως,	από	τότε	αρχίζει	η	αντίστροφη	μέτρηση	
για	την	πραγματική	και	ουσιαστική	ανάληψη	των	

ευθυνών	για	τους	Έλληνες	πολιτικούς.	Ο	ΣΒΒΕ	
πιστεύει	ότι	με	το	αποτέλεσμα	των	εκλογών	του	
Ιουνίου	μπήκε	ένα	τέλος	στο	πολιτικό	αδιέξοδο	
των	τελευταίων	μηνών	και	πιστεύουμε	ότι	προς	
στιγμήν	έχει	απομακρυνθεί	ο	φόβος	για	επικείμενη	
αποχώρηση	της	χώρας	από	την	Ευρωζώνη	και	την	
Ευρωπαϊκή	Ένωση.	
Για	τον	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	
(ΣΒΒΕ)	αποτελεί	αδήριτη	ανάγκη	να	υπάρξει	εθνική	
συστράτευση	για	να	ληφθούν	επιτέλους	οι	σοβαρές	
αποφάσεις	που	με	σταθερά	βήματα	θα	οδηγήσουν	
τη	χώρα	μας	σε	σταδιακή	έξοδο	από	την	κρίση	και	
στην	εξασφάλιση	και	διατήρηση	της	κοινωνικής	συ-
νοχής.	Γι’	αυτό	πιστεύουμε	ότι	πρέπει	η	νέα	κυβέρ-
νηση,	χωρίς	καμία	καθυστέρηση,	να	έχει	ως	πρώτη	
προτεραιότητα	το	σεβασμό	των	δεσμεύσεών	μας	
απέναντι	στη	διεθνή	κοινότητα	και	να	προσπαθήσει	
να	επαναδιαπραγματευθεί	τους	κρίσιμους	όρους	
του	μνημονίου	προς	όφελος	των	ελλήνων	πολιτών.	
Είναι	ξεκάθαρο	ότι	τα	έσοδα	πρέπει	επιτέλους	να	
έρθουν	από	την	πάταξη	της	φοροδιαφυγής,	της	
παραοικονομίας,	της	εισφοροδιαφυγής	και	βεβαί-
ως	από	την	πολυπόθητη	ανάπτυξη	και	όχι	από	την	
επιβολή	άμεσων	και	έμμεσων	φόρων	στα	ελληνικά	
νοικοκυριά	και	στις	ελληνικές	επιχειρήσεις.	
Για	τον	επιχειρηματικό	κόσμο	της	Βόρειας	Ελλάδας	
η	νέα	κυβέρνηση	θα	πρέπει	να	εργαστεί	εντατικά	
και	να	δράσει	με	αποτελεσματικότητα	και	συνέπεια,	
προσηλωμένη	σε	σαφή	και	ρεαλιστικά	χρονοδια-
γράμματα	εφαρμογής	των	διαρθρωτικών	αλλαγών	
και	με	σαφές	πολιτικό	πλαίσιο	της	συνεργασίας	
των	κομμάτων	που	την	απαρτίζουν.	Θέματα	όπως:	
παροχή	ρευστότητας	στις	επιχειρήσεις	και	στην	
πραγματική	οικονομία,	μέτρα	υπέρ	της	αύξησης	
της	ανταγωνιστικότητας,	σταθερό	και	δίκαιο	φο-
ρολογικό	σύστημα,	λήψη	αναπτυξιακών	μέτρων	
για	την	πραγματική	οικονομία,	εξυγίανση	του	τρα-
πεζικού	συστήματος,	αναμόρφωση	της	δημόσιας	
διοίκησης,	αποκρατικοποιήσεις,	εμπέδωση	κλί-
ματος	ασφάλειας,	ενεργειακές	συμφωνίες	κλπ,	
μπορούν	να	αναμορφώσουν	τη	χώρα,	αν	βεβαίως	
αντιμετωπισθούν	σε	σύντομο	χρονικό	διάστημα,	
για	ν’	ανατρέψουν	τη	μέχρι	σήμερα	κακή	εικόνα	
της	Ελλάδας	στο	εξωτερικό.	
Βεβαίως,	και	πάνω	απ’	όλα,	απαιτείται	συλλογική	
προσπάθεια	του	Ελληνικού	λαού	για	έξοδο	από	την	
κρίση,	γιατί	τα	προβλήματα	της	χώρας	δεν	εξαφα-
νίστηκαν	με	το	αποτέλεσμα	των	δεύτερων	εκλογών,	
δυστυχώς	παραμένουν,	αναζητώντας	λύση,	σε	ελά-
χιστο	μάλιστα	χρονικό	διάστημα.
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Political	maturity	and	measures	to	
promote	growth	are	key	issues	for	
the	new	government	
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 Πρόεδρος	 Νικόλαος	Πέντζος
 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος	 Γιάννης	Σταύρου
 Β’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος	Κωνσταντινίδης
	 	 Στέφανος	-	Λάζαρος	Τζιρίτης
 Γ’ Αντιπρόεδροι	 Κωνσταντίνος		Αποστόλου
	 	 Χρήστος	Γιορδαμλής
	 	 Ελευθέριος	Καλταπανίδης
	 	 Δημήτριος	Λακασάς
	 	 Λιβέριος	Μητακάκης
	 	 Μάρκος	Μπόλαρης
	 	 Γεώργιος	Νικολαϊδης
	 	 Βασίλειος	Σκαρλάτος
	 	 Αθανάσιος	Τζεβελέκης
	 	 Αναστάσιος	Τζήκας
 Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος	Σαββάκης
 Οικονομικός Επόπτης	 Ευθύμιος	Ευθυμιάδης
 Έφορος Χαρίλαος	Αλεξόπουλος
 Μέλη Δ.Ε. Δημήτριος	Αμπατζής
	 	 Κωνσταντίνος	Κουκούντζος
 Σύμβουλοι 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	
 Πρόεδροι επί Τιμή	 Παντελής	Κωνσταντινίδης
	 	 Αλέξανδρος	Μπακατσέλος
	 	 Βασίλειος	Πανούτσος
	 	 Νίκος	Ευθυμιάδης
	 	 Βασίλης	Τακάς
 Πρώην Πρόεδροι	 Βύρων	Αντωνιάδης
	 	 Δημήτρης	Συμεωνίδης
	 	 Γεώργιος	Μυλωνάς

In	the	previous	two	months	the	country	successfully	conducted	two	sets	of	
elections,	which	was	a	very	important	event	in	the	history	of	Greece	since	the	
return	to	democracy.	The	reason	for	those	two	successive	rounds	of	elec-
tions	was	the	need	to	‘legitimise’	the	decision	to	sign	the	loan	agreement	
with	the	Troika	and	to	implement	specific	economic	policy	decisions	which	
would	take	the	country	out	of	the	Memorandum	or	ensure	its	continuation.
Unfortunately	the	results	of	the	first	elections	in	May	only	managed	to	intensify	
concerns	among	businesspeople	that	the	uncertainty	over	the	future	of	the	
country	would	continue.	
Back	then	we	pointed	out	that,	“…	the	problems	are	many	and	the	risks	of	any	
lack	of	government	are	clear:	Greece	going	bankrupt,	exiting	the	euro	and	
financial	ruin	for	all	of	us.	That	is	why	in	these	truly	difficult	times	for	Greece	
and	its	citizens	what	is	needed	are	agreements	and	partnerships	between	the	
parliamentary	parties	to	prevent	the	risk	of	national	disaster.	Let	a	level	head	
and	common	sense	prevail	once	and	for	all,	and	let	the	country’s	interests	
take	precedence	over	the	personal	ambitions	of	individuals,	even	if	only	once	
in	the	history	of	Greece.	It	will	be	in	everyone’s	interests.”
Despite	our	exhortations,	common	sense	did	not	prevail	and	politicians	did	
not	assume	responsibility	for	governing	the	country,	in	order	to	tell	the	truth	
to	the	Greek	people.	Our	local	politicians	had	not	realised	that	the	economy	
and	the	private	sector	could	no	longer	stand	their	balancing	act,	experiments	
and	procrastination.	Nor	did	they	realise	that	prolonging	the	crisis	would	
most	certainly	lead	to	an	increase	in	the	number	of	companies	closing	and	
to	the	utter	collapse	of	private	sector	business,	with	a	massive	increase	in	
unemployment.	
Of	course	since	then	the	need	for	Greek	politicians	to	assume	actual,	real	
responsibility	for	the	situation	has	become	all	the	more	urgent.	The	Federa-
tion	believes	that	the	results	of	the	June	elections	have	brought	the	political	
impasse	of	recent	months	to	an	end	and	we	consider	that,	for	the	time	be-
ing,	the	fear	of	any	imminent	exit	of	the	country	from	the	Euro	Area	and	the	
European	Union	has	moved	away.	
The	Federation	of	Industries	of	Northern	Greece	considers	it	vital	that	all	
forces	within	the	nation	come	together	in	order	to	make	serious	decisions	
that	will	lead	the	country	gradually	out	of	the	crisis	by	taking	firm	steps	in	
that	direction,	while	also	safeguarding	and	preserving	social	cohesion.	That	
is	why	we	believe	that	while	respecting	the	commitments	assumed	in	relation	
to	the	international	community,	the	new	government’s	first	priority	must	be	
without	any	delay	to	attempt	to	renegotiate	the	critical	terms	and	conditions	
of	the	Memorandum	for	the	benefit	of	Greek	citizens.	
It	is	clear	that	revenues	must	at	long	last	begin	to	flow	in	by	stamping	out	
tax	evasion,	the	black	economy,	social	security	contribution	evasion	and,	of	
course,	from	much	sought	after	growth,	and	not	from	imposing	direct	or	
indirect	taxes	on	Greek	households	and	Greek	businesses.	
For	the	businesspeople	of	Northern	Greece	the	new	government	has	to	work	
intensively	and	act	efficiently	and	reliably,	focusing	on	clear,	realistic	time	
frames	for	implementing	structural	changes	and,	within	a	clear	political	
framework	for	collaboration	between	the	parties	comprising	the	government.	
Issues	such	as	the	provision	of	liquidity	to	businesses	and	the	real	economy,	
measures	that	increase	competitiveness,	a	stable,	fair	tax	system,	the	in-
troduction	of	development	measures	for	the	real	economy,	restructuring	of	
the	banking	system,	reform	of	the	public	administration,	privatisations,	the	
development	of	a	climate	of	security	and	trust,	energy	agreements,	and	so	
on	can	transform	the	country,	if	all	dealt	with	within	a	short	period	of	time,	in	
order	to	reverse	the	negative	picture	of	Greece	abroad	which	prevails	today.	
Of	course,	above	all	what	is	needed	is	a	collective	effort	by	the	Greek	people	
to	get	out	of	the	crisis	because	the	country’s	problems	did	not	disappear	with	
the	results	of	the	second	round	of	elections;	unfortunately	they	remain,	and	
a	solution	needs	to	be	found	within	a	very	short	period	of	time.
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03.05.12

•	 Συνέδριο	που	διοργάνωσε	ο	Σύνδεσμος	Εξαγωγέων	Βορείου	
Ελλάδος,	με	τίτλο		“Export	Summit:	Roadmap	To	Growth”	
και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace.	Από	
το	Σύνδεσμο	ομιλία	απηύθυνε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Παρουσίαση	προγράμματος	εφαρμογής	καινοτόμων	τεχνολο-
γιών	μείωσης	του	λειτουργικού	κόστους	μεταποιητικών	επι-
χειρήσεων,	στο	πλαίσιο	του	έργου:	«Διασυνοριακή	Εφαρμογή	
Καινοτόμων	Τεχνολογιών	Μείωσης	Κόστους	σε	Μικρομεσαίες	
Επιχειρήσεις»,	Cross	–	Inno	–	Cut,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	της	Περιφέρειας	Δυτικής	Μακεδονίας.	Η	πα-
ρουσίαση	πραγματοποιήθηκε	από	τον	κ.	Χρ.	Γεωργίου.			

11.05.12

•	 Αξιολόγηση	των	προτάσεων	του	1ου	διαγωνισμού	Καινοτο-
μικών	και	Επιχειρηματικών	Ιδεών	και	Σχεδίων	της	Δ.Α.ΣΤΑ.	
του	Πανεπιστημίου	Μακεδονίας,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	
γραφεία	του	Πανεπιστημίου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Χρ.	Γεωργίου.

11-12.05.12

•	 1ο	σεμινάριο	του	έργου	«CBC-Hellas»	που	διοργάνωσε	το	
Enterprise	Europe	Network	–	Hellas	του	ΣΒΒΕ,	με	θέμα:	
«Διαχείριση	πιστώσεων	και	χρηματοοικονομικά	εργαλεία»	
και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου	και	η	κα	Κ.	
Τζιτζινού.	

14.05.12

•	 1η	συνάντηση	συντονιστικής	επιτροπής	δια	βίου	μάθησης	
και	σύνδεσης	με	την	απασχόληση,	που	διοργάνωσε	ο	Δήμος	
Θεσσαλονίκης,	που	πραγματοποιήθηκε	σε	αίθουσα	συνεδρι-
άσεων	του	Δημαρχείου.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	
Χρ.	Γεωργίου.		

•	 Ετήσια	Γενική	Συνέλευση	της	ΕΕΔΕ	–	Τμήμα	Μακεδονίας	που	
πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Electra	Palace.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Γ.	Σταύρου	και		Χρ.	Γεωργίου.

15.05.12

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	Συνδέσμου	με	θέμα:	«Πε-
ριβάλλον	–	Δημοτικά	Τέλη»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	
γραφεία	του	Συνδέσμου.	Από	το	ΣΒΒΕ	συμμετείχαν	η	κ.	Σ.	
Πολίτου	και	ο	κ.	Κ.	Χατζηγιαννάκης.			

•	 Συνάντηση	της	Εθνικής	Επιτροπής	εκπροσώπησης	της	Ελ-
ληνικής	επιχειρηματικής	κοινότητας	στο	Επιχειρηματικό	
Συμβούλιο	ΟΣΕΠ	και	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	
ΕΒΕΘ.		Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα	Κ.	Τζιτζινού.	

16.05.12

•	 Γεύμα,	που	παρέθεσε	η	Τράπεζα	Eurobank,	σε	συνεργασία	
με	το	ΣΒΒΕ	και	το	ΣΕΒΕ,	με	επίσημο	προσκεκλημένο	ομιλητή	
τον	κ.	Πλάτωνα	Μονοκρούσο,	Βοηθό	Γενικό	Διευθυντή	της	
Eurobank	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	The	MET.	
Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.	

•	 Διοικητικό	Συμβούλιο	ΙΟΒΕ.		Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

17.05.12

•	 Εκδήλωση	με	θέμα:	«Το	Μάνατζμεντ		του	απρόβλεπτου»,	
διοργάνωσαν	ο	ΣΒΒΕ	με	το	ICBS	Business	School,	και	
πραγματοποιήθηκε	στο	συνεδριακό	κέντρο	του	ICBS.	Από	
το	Σύνδεσμο	απηύθυνε	ομιλία	ο	κ.	Κ.	Κωνσταντινίδης	και	
συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

18.05.12

•	 Απονομή	των	Επαγγελματικών	Τίτλων	της	Ένωσης	Διεθνών	
Ορκωτών	Λογιστών	Μ.	Βρετανίας	και	των	πιστοποιητικών	
εξειδίκευσης	του	Καποδιστριακού	Πανεπιστημίου	Αθηνών	
στους	επιτυχόντες	των	εξεταστικών	περιόδων	Δεκεμβρίου	
2011	και	Μαρτίου	2011,	που	διοργανώθηκε	από	την	Ένωση	
Διεθνών	Ορκωτών	Λογιστών	Μ.	Βρετανίας,	το	Καποδιστριακό	
Πενεπιστήμιο	Αθηνών	και	την	Epsilon	Net,	στο	ξενοδοχείο	
Grand	Hotel	Palace.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	
ο	κ.	Γ.	Σταύρου.

•	 Συνάντηση	εργασίας	για	την	υποβολή	πρότασης	με	τίτλο	
“Cross	Inno	Cut	-	2”,	στο	πλαίσιο	του	Προγράμματος	Ευ-
ρωπαϊκής	Εδαφικής	Συνεργασίας	Ελλάδα	–	FYROM	2007	
–	2013,	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	της	Περιφέρειας	
Δυτικής	Μακεδονίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	
Γεωργίου.	

18 - 19.05.12

•	 2ο	σεμινάριο	του	έργου	«CBC-Hellas»	που	διοργάνωσε	το	
Enterprise	Europe	Network	–	Hellas	του	ΣΒΒΕ,	με	θέμα:	
«Σύγχρονες	τεχνικές	και	στρατηγικές	διαπραγμάτευσης»	
και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	Porto	Palace.	Από	
το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	κες	Κ.	Τζιτζινού	και	Μ.	Νάζη.	

19.05.12

•	 Εργαστήριο	καθοδήγησης	του	έργου	«Business	Mentors»	
που	διοργάνωσε	η	OLN	Learning	και	πραγματοποιήθηκε	στα	
γραφεία	της	AA	&	Partners.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	
κα	Μ.	Νάζη.

21.05.12

•	 Γενική	Συνέλευση	του	Χρηματιστηριακού	Κέντρου	Θεσσα-
λονίκης.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

•	 Ημερίδα	που	διοργάνωσε	ο	ΣΕΒ	σε	συνεργασία	με	το	ΣΒΒΕ,	
με	θέμα:	«Επιχειρηματικές,	επενδυτικές	και	εμπορικές	ευ-
καιρίες	στην	Ινδία»	και	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
Nikopolis	στη	Θεσσαλονίκη.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	
απηύθυνε	η	κα	Μ.	Νάζη.

23.05.12

•	 37η		Τακτική	Γενική	Συνέλευση	του	Συνδέσμου	Εξαγωγέων	
Βορείου	Ελλάδος,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	
Porto	Palace.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Πρόεδρος.

24-28.05.12

•	 Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	του	ΙΚΑ	Πύλης	Αξιού.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Σ.	Πολίτου.

24-25.05.12

•	 2η	Συνάντηση	της	Ομάδας	Εργασίας	«Clusters»	που	δι-
οργάνωσε	το	«Executive	Agency	for	Competitiveness	and	
Innovation	(EACI)»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	
EACI	στις	Βρυξέλλες,	Βέλγιο.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

25.05.12

•	 Τηλεφωνική	δήλωση	του	κ.	Προέδρου	στην	κρατική	τηλεό-
ραση	της	ΕΤ3,	στη	Δημοσιογράφο	κα.	Σ.	Αντωνακοπούλου,	με	
θέμα:	«Πιθανό	νέο	κύμα	πτωχεύσεων	τους	επόμενους	μήνες.	
Τα	συμπεράσματα	έρευνας	του	ΣΒΒΕ	για	την	Οικονομική	
Κρίση».



28.05.2012

•	 1η	Συνάντηση	Συνεργασίας	Φορέων	της	Περιφέρειας	Κε-
ντρικής	Μακεδονίας	στα	πλαίσια	του	έργου	«Inno	–	Food”,	
οργάνωσε	το	Ινστιτούτο	Εφαρμοσμένων	Βιοεπιστημών,	στις	
εγκαταστάσεις	του	ΕΚΕΤΑ.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	οι	
κ.κ.	Χρ.	Γεωργίου	και	Κ.	Στυλιαράς.

31.05.12

•	 11ο	Συνέδριο	Μεταποιημένων	Φρούτων,	που	διοργάνωσε	η	
Ένωση	Κονσερβοποιών	Ελλάδας,	στο	ξενοδοχείο	Dion	Palace	
στο	Λιτόχωρο.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε	ο	κ.	
Πρόεδρος.

•	 Τηλεφωνική	δήλωση	του	κ.	Προέδρου	στην	ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ	TV,	
σχετικά	την	απόφαση	της	αντασφαλιστικής	εταιρίας	Euler	
Hermes,	να	μην	καλύπτει	τα	φορτία	που	εισάγονται	στην	
Ελλάδα.

•	 Δείπνο	στα	πλαίσια	του	διεθνούς	επιχειρηματικού	συνεδρί-
ου	με	τίτλο:	Leadership	Against	Crisis:	Public	–	Private	
Cooperation	for	Growth”,	που	διοργάνωσαν	το	Επιχειρημα-
τικό	Συμβούλιο	για	τη	ΝΑ	Ευρώπη	και	το	Vienna	Economic	
Forum,	στο		ξενοδοχείο	Hyatt.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	
οι.κ.κ.	Πρόεδρος,	Χρ.	Γεωργίου,	Β.	Κοψαχείλης,	Κ.	Στυλιαράς,	
και	οι	κες	Στ.	Πολίτου	και	Μ.	Νάζη.

•	 Γενική	Συνέλευση	του	ΣΕΒ,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Μέγαρο	Μουσικής	Αθηνών.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	
κ.	Γ.	Σταύρου.

01.06.12

•	 Συνέδριο	που	διοργάνωσε	το	BAC,	με	θέμα:	«Leadership	
Against	Crisis.		Public-Private	Cooperation	for	Growth”,	στο	
ξενοδοχείο	Hyatt	Regency	Thessaloniki.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	οι	κ.κ.	Πρόεδρος	και	Γ.	Σταύρου.

06.06.12

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	Συνδέσμου	με	θέμα:	«Ερ-
γασιακά»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Συνδέ-
σμου,	με	συντονιστή	την	κα	Ε.	Ασβεστά.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχε	η	κα	Σ.	Πολίτου.		

08.06.12

•	 Συνεδρίαση	Συμβουλίου	Πιστοποίησης	ΕΛΟΤ.	Από	το	Σύν-
δεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

08 - 09.06.12

•	 3ο	σεμινάριο	του	έργου	«CBC-Hellas»	που	διοργάνωσε	το	
Enterprise	Europe	Network	–	Hellas	του	ΣΒΒΕ,	με	θέμα:	
«Έλεγχος	Πιστώσεων	–	Διαχείριση	Δεδομένων»	και	πραγ-
ματοποιήθηκε	στο	ξενοδοχείο	The	Met.	Από	το	Σύνδεσμο	
συμμετείχαν	ο	κ.	Κ.	Στυλιαράς	και	οι	κες	Κ.	Τζιτζινού	και	
Μ.	Νάζη.	

11.06.12

•	 1ο	Συνέδριο	Αγροτεχνολογίας,	διοργάνωσαν	το	Ελληνο-
Αμερικανικό	Επιμελητήριο	και	η	Αμερικάνικη	Γεωργική	
Σχολή,	στο	Κολέγιο	Περρωτής.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχαν	
οι	κ.κ.	Γ.	Σταύρου	και	Χρ.	Γεωργίου.	

12.06.12

•	 Συνάντηση	Ομάδας	Εργασίας	του	Συνδέσμου	με	θέμα:	«Πε-
ριβάλλον	–	Δημοτικά	Τέλη»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	
γραφεία	του	Συνδέσμου.	Από	το	ΣΒΒΕ	συμμετείχαν	η	κ.	Σ.	
Πολίτου	και	ο	κ.	Κ.	Χατζηγιαννάκης.			

13.06.12

•	 2η	Συνάντηση	του	προγράμματος	«EEN-PACT»,	που	πραγ-
ματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Εμπορικού	Επιμελητηρίου	
της	Βενετίας,	Ιταλίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	
Τζιτζινού.

14.06.12

•	 Εκπαιδευτικό	σεμινάριο	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	
«EEN-PACT»	με	θέμα	«Περιβαλλοντικές	υπηρεσίες»,	που	
πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	Εμπορικού	Επιμελητη-
ρίου	της	Βενετίας,	Ιταλίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	
κα.	Κ.	Τζιτζινού.

15.06.12

•	 Διεθνές	σεμινάριο	στο	πλαίσιο	του	προγράμματος	«WE-EEN»	
με	θέμα	«Διαχείριση	αποβλήτων»,	που	πραγματοποιήθηκε	
στα	γραφεία	του	Εμπορικού	Επιμελητηρίου	της	Βενετίας,	
Ιταλίας.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.

21.06.12
•	 Γεύμα	που	παρέθεσε	η	Πρέσβειρα	της	Αυστραλίας,	κατά	
τη	διάρκεια	εθιμοτυπικής	επίσκεψης	στη	Θεσσαλονίκη,	
στο	εστιατόριο	«Β».	Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	
Πρόεδρος.

22.06.12

•	 Γεύμα	που	παρέθεσε	ο	Γενικός	Πρόξενος	της	Γερμανίας,	
προς	τιμήν	του	Υφυπουργού	Εργασίας	της	Γερμανίας,	με	την	
ευκαιρία	της	επίσκεψής	του	στη	Θεσσαλονίκη,	στο	εστια-
τόριο	«Χαμόδρακας».	Από	το	Σύνδεσμο	παρευρέθηκε	ο	κ.	
Πρόεδρος.

25-28.06.12

•	 Συνεδρίαση	της	Επιτροπής	του	ΙΚΑ	Πύλης	Αξιού.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	η	κα.	Σ.	Πολίτου.

26.06.12

•	 Εκδήλωση	με	θέμα:	«Ένας	αιώνας	management	στη	βιομη-
χανία	της	Θεσσαλονίκης»,	διοργάνωσαν	ο	ΣΒΒΕ	με	το	ICBS	
Business	School,	και	πραγματοποιήθηκε	στο	συνεδριακό	
κέντρο	του	ICBS.	Από	το	Σύνδεσμο	χαιρετισμό	απηύθυνε		ο	
κ.	Πρόεδρος	και	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.	

27.06.12

•	 Γενική	Συνέλευση	ΣΒΒΕ,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	στο	
ξενοδοχείο	ΗΥΑΤΤ	Regency	Θεσσαλονίκης.

28.06.12

•	 Γενική	Συνέλευση	του	Τεχνολογικού	Πάρκου	Θεσσαλονίκης	
(ΤΠΘ),	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	ΤΠΘ.	Από	το	
Σύνδεσμο	συμμετείχε	ο	κ.	Χρ.	Γεωργίου.

28-29.06.12

•	 3η	Συνάντηση	της	Ομάδας	Εργασίας	«Clusters»	που	δι-
οργάνωσε	το	«Executive	Agency	for	Competitiveness	and	
Innovation	(EACI)»,	που	πραγματοποιήθηκε	στα	γραφεία	του	
EACI	στις	Βρυξέλλες,	Βέλγιο.	Από	το	Σύνδεσμο	συμμετείχε	
η	κα.	Κ.	Τζιτζινού.
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Οι	εργασίες	της	Ετήσιας	Τακτικής	Γενικής	Συνέλευσης	
του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος,	πραγ-
ματοποιήθηκαν,	την	Τετάρτη	27	Ιουνίου	2012,	με	την	
παρουσία	περισσότερων	από	200	βιομηχανικές	επιχει-
ρήσεις	από	το	σύνολο	του	Βορειοελλαδικού	Τόξου,	στο	
ξενοδοχείο	Hyatt	Regency.

Η	κλειστή	συνεδρίαση	ξεκίνησε	με	ομιλία	του	Προέδρου	
του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζου.	Αμέσως	μετά	παρουσιάστη-
κε	ο	Απολογισμός	Ενεργειών	και	Δραστηριοτήτων	του	
Συνδέσμου	κατά	την	περασμένη	χρονιά,	ο	Οικονομικός	
Απολογισμός,	και	η	Έκθεση	της	Εξελεγκτικής	Επιτροπής.	

Στη	συνέχεια	ακολούθησε	ψηφοφορία	για	την	έγκριση	
των	πεπραγμένων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	του	
οικονομικού	απολογισμού	2011	και	του	οικονομικού	
προϋπολογισμού	2012.

Κατά	τη	διάρκεια	της	παρέμβασής	του,	ο	Πρόεδρος	του	
ΣΒΒΕ	κ.	Νικόλαος	Πέντζος,	μεταξύ	άλλων	ανέφερε:
«…Εδώ	και	περίπου	πέντε	χρόνια,	η	μεταποίηση	στη	
χώρα	μας,	και	ειδικά	στη	Βόρεια	Ελλάδα,	βιώνει	την	οι-
κονομική	κρίση,	με	κλείσιμο	επιχειρήσεων,	με	απώλεια	
θέσεων	εργασίας	και	με	τη	συνεχή	απειλή	της	ρήξης	
του	κοινωνικού	ιστού.	

Εκφράζοντας,	θεωρώ,	το	σύνολο	των	συναδέλφων	μου	
επιχειρηματιών	θέλω	να	δηλώσω	τον	βαθύ	σκεπτικισμό	
μου	για	τη	λειτουργία	του	πολιτικού	μας	συστήματος,	
ουσιαστικά	του	τρόπου	διακυβέρνησης	που,	κατά	κοινή	
ομολογία,	μας	οδήγησε	στην	οικονομική	κρίση	και	στην	
κατάσταση	που	βρισκόμαστε	σήμερα.		

Κάποιες	φορές	σκέφτομαι	ότι	εμείς	στον	ΣΒΒΕ	κα-
ταντήσαμε	σχεδόν	γραφικοί	διακηρύσσοντας,	όπου	κι	

αν	βρεθήκαμε,	ότι	η	χώρα	μας	έναν	δρόμο	πρέπει	ν’	
ακολουθήσει	αν	θέλει	να	επιστρέψει	σε	ρυθμούς	ανά-
πτυξης:	να	δουλέψει	παραγωγικά.	Μάλιστα,	η	πρότασή	
μας,	που	έγινε	στο	τέλος	σύνθημά	μας,	ήταν,	και,	δυ-
στυχώς,	παραμένει,	ανεκπλήρωτη,	ήταν	και	είναι	πολύ	
συγκεκριμένη:	να	επανέλθει	η	μεταποίηση	στο	επίκεντρο	
της	αναπτυξιακής	πολιτικής	της	χώρας.	

Όπως	όλοι	μας	γνωρίζουμε,	όχι	μόνο	δεν	έγινε	πράξη	η	
πρότασή	μας,	αλλά	από	το	2009	και	μετά	έχουμε	δεχθεί	
ένα	ανελέητο	κυνηγητό	μέσω	των	τακτικών	και	έκτακτων	
φόρων,	μέσω	των	τεράστιων	ανείσπρακτων	οφειλών	
του	κράτους	προς	τις	επιχειρήσεις	από	τις	δημόσιες	
προμήθειες,	από	τη	μη	επιστροφή	του	ΦΠΑ	των	εξα-
γωγικών	επιχειρήσεων,	από	την	αύξηση	των	τιμών	της	
ηλεκτρικής	ενέργειας,	από	την	αύξηση	των	τιμών	στις	
εισαγόμενες	πρώτες	ύλες,	και,	μόλις	τις	προηγούμενες	
μέρες,	από	την	παύση	της	εγγυοδοσίας	σε	επιχειρήσεις	
του	εξωτερικού	που	προσπαθούν	να	εξάγουν	τα	προϊόντα	
τους	στην	Ελλάδα.	

Γι’	αυτό	θεωρούμε	ότι:
•	σ’	ένα	περιβάλλον	που	επικρατεί	διάχυτη	η	απαισιο-
δοξία,	

•	σ’	ένα	περιβάλλον	στο	οποίο	οι	αντοχές	των	επιχει-
ρήσεών	μας	είναι	πλέον	μηδενικές,	

•	σ’	ένα	περιβάλλον	στο	οποίο	ο	ιδιωτικός	τομέας	έχει	
αφεθεί	κυριολεκτικά	στο	έλεος	του	θεού,

η	αποφασιστικότητα	στη	λήψη	μέτρων	και	μεταρρυθ-
μιστικών	αποφάσεων,	που	δεν	θα	υπολογίζουν	το	πο-
λιτικό	κόστος,	αλλά	θα	εξυπηρετούν	το	συμφέρον	των	
πολιτών	και	της	επιχειρηματικότητας,	δημιουργώντας	
πραγματικές,	αλλά,	σε	κάθε	περίπτωση,		μεσοπρόθεσμες	
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αναπτυξιακές	προοπτικές,	είναι	για	τον	ΣΒΒΕ	τα	κύρια	
ζητούμενα	από	τη	νέα	κυβέρνηση.	

Η	νέα	κυβέρνηση	θα	πρέπει	να	προχωρήσει	στην	ενί-
σχυση	της	ρευστότητας	και	της	ανταγωνιστικότητας	των	
επιχειρήσεων,	με	μέτρα	που	θα	έχουν	άμεσα	θετικές	
επιπτώσεις	στην	πραγματική	οικονομία.

Φτάνουν	πια	τα	συνθήματα.	

Αν	θέλουν	οι	κυβερνώντες	να	κρατήσουν	τις	Ελληνικές	
επιχειρήσεις	και	την	παραγωγική	βάση	της	χώρας	εντός	
των	συνόρων,	ας	λύσουν	τα	βασικά	μας	προβλήματα.	Ας	
σκύψουν	με	σοβαρότητα	στα	πραγματικά	προβλήματα,	
στην	πραγματική	οικονομία,	κι	ας	δώσουν	άμεσες	λύσεις	
για	την	πραγματική	οικονομία.

Δεν	μπορούμε	να	πάμε	σε	ένα	νέο	μοντέλο	ανάπτυξης	
που	θα	μας	βγάλει	απ΄την	κρίση,	το	οποίο	μάλιστα	θέλου-
με	να	βασίζεται	στη	διεθνοποίηση	και	την	εξωστρέφεια	
με	συνθήματα.	Κανένας	οδικός	χάρτης	για	ανάπτυξη	
μέσω	της	διεθνοποίησης	και	της	εξωστρέφειας	δεν	
μπορεί	να	είναι	πετυχημένος,	όσο	καλός	και	να	είναι,	
αν	δεν	έχουν	λυθεί	τα	βασικά	μας	προβλήματα	για	να	
υπάρχει	μια	επιχείρηση.	Κι	αναφέρομαι	στα	δυο	προ-
βλήματα	που	απασχολούν	σήμερα	τις	επιχειρήσεις	μας:	
τη	ρευστότητα	και	την	ανταγωνιστικότητα.	

Πρέπει,	με	κάθε	τρόπο	πρέπει	να	αλλάξει	η	ψυχολογία	
όλων	μας,	πολιτών	και	επιχειρηματιών.	Θα	πρέπει	άμεσα	
να	απελευθερώσουμε	τις	δημιουργικές	δυνάμεις	της	
ιδιωτικής	οικονομίας,	που	είναι,	και	θέλουμε	να	πα-
ραμείνει,	η	ατμομηχανή	της	ανάπτυξης	της	Ελληνικής	
οικονομίας…»
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Ένας αιώνας μάνατζμεντ στη βιομηχανία της Θεσσαλονίκης

Η	εκδήλωση	διοργανώθηκε	στο	πλαίσιο	του	εορτασμού	
για	τα	100	χρόνια	από	την	απελευθέρωση	της	Θεσσαλο-
νίκης,	από	το	Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	
και	το	ICBS	THESSALONIKI	BUSINESS	COLLEGE	με	
την	υποστήριξη	του	Δήμου	Θεσσαλονίκης,	την	Τρίτη	
26	Ιουνίου	2012,	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	του	ICBS	στο	
Ωραιόκαστρο	Θεσσαλονίκης.

Σκοπός	της	εκδήλωσης		ήταν	η	ανάδειξη	των	προσπαθει-
ών	και	δράσεων	μάνατζμεντ	που	έγιναν	στη	βιομηχανική	
κοινότητα	της	Θεσσαλονίκης	κατά	τα	100	τελευταία	
χρόνια,	όπως	τα	διηγούνται	οι	απόγονοι	και	οι	συνεχιστές	
των	πρωτοπόρων	επιχειρηματιών,	οι	οποίοι	έδρασαν	στη	
Θεσσαλονίκη	από	τις	αρχές	του	20ου	αιώνα.

Στόχος	ήταν	να	κατατεθούν	τα	δεδομένα	της	περιόδου	
και	οι	πρακτικές	μάνατζμεντ	που	ακολουθήθηκαν	και	
αποδείχθηκαν	επιτυχημένες,	ώστε	να	ξεπεραστούν	τα	
όποια	προβλήματα	και	δυσκολίες	που	κατά	καιρούς	
εμφανίσθηκαν.	

Συνεκτικός	ιστός	των	«αφηγήσεων»	ήταν	το	μάνα-
τζμεντ,	η	διαχρονική	του	δύναμη	και	ισχύς,	αλλά	και	
τα	διαφορετικά	στυλ	και	οι	διαφορετικές	πρακτικές	και	
προσεγγίσεις,	οι	ιδιαιτερότητες	των	καταστάσεων,	που	
αντιμετωπίσθηκαν,		υιοθετήθηκαν	και	επιχειρήθηκαν	
κατά	την	περίοδο	αυτή.			

Στην	έναρξη	της	εκδήλωσης	χαιρετισμούς	απηύθυνε	
ο	εκπρόσωπος	του	Δημάρχου	Θεσσαλονίκης	κ.	Α.	Κα-
ρούμπης,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος	και	ο	
Πρόεδρος	του	ICBS	κ.	Ρ.	Τζελέπεγλου.	Στη	συνέχεια	
παρουσιάσθηκε	η	ιστορία	ανάπτυξης	των	παρακάτω	6	
βιομηχανικών	επιχειρήσεων	που	συνεχίζουν	από	τις	
αρχές	του	20ου	αιώνα	έως	σήμερα	τη	λειτουργία	τους:	

Redestos	Efthymiadis	Group,	Α.	Χατζόπουλος		Α.Ε.,	
ZANAE	Α.Ε.,	ΑΦΟΙ	Χαίτογλου	Α.Β.Ε.Ε.,	Ε.	Τσάνταλης	
και	Ι.	Μπουτάρη	&	Υιός	Οινοποιητική	Α.Ε.	Ακολούθησε,	
τέλος,	εισήγηση	με	τίτλο	«Η	βιώσιμη	ανάπτυξη	των	επι-
χειρήσεων»	και	η	παρουσίαση	των	συμπερασμάτων	από	
τον	κ.	Χ.	Μαλαβάκη,	Ακαδημαϊκό	Διευθυντή	του	ICBS.	

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	στην	ομιλία	του	
τόνισε	ότι	«…η	εκδήλωση	άμεσα	ή	έμμεσα,	είναι	ένας	
φόρος	τιμής	σ’	εκείνους	τους	επιχειρηματίες	που	δεν	
δίστασαν	να	αψηφήσουν	όλες	τις	δυσκολίες	της	κάθε	
εποχής	και	οι	οποίοι	έδωσαν	δουλειά	σε	χιλιάδες	συ-
νανθρώπους	μας.	Είναι	αυτοί	που	συνέβαλλαν	με	το	έργο	
τους	και	τη	δράση	τους	στην	αύξηση	του	τοπικού	και	του	
εθνικού	πλούτου,	στην	ανάπτυξη	της	απασχόλησης	και	
στην	ανάπτυξη,	τελικά,	της	πατρίδας	μας.	

Πρόκειται	γι’	ανθρώπους	πραγματικά	τολμηρούς	που	
διέθεταν	όραμα,	αναλάμβαναν	ρίσκο,	αναγνώριζαν	τις	
ευκαιρίες	και	τελικά	τολμούσαν.	Πολλοί	απ’	αυτούς	δεν	
βρίσκονται	ανάμεσά	μας	σήμερα,	αλλά	μας	συνοδεύει	
η	παρακαταθήκη	που	μας	κληρονόμησαν:	την	έντιμη	
επιχειρηματική	ανάπτυξη,	που	στηρίζεται	στις	δικές	
της	δυνάμεις.

Θα	ακούσουμε	σε	λίγο	την	ιστορία	ανάπτυξης	έξι	(6)	
σπουδαίων	και	γνωστών	σε	όλους	μας	βιομηχανιών	
της	Θεσσαλονίκης,	που	εδώ	και	πάρα	πολλά	χρόνια,	
80	έως	100,	διακονούν	πραγματικά	την	κοινωνία	της	
πόλης	μας.	Επιχειρήσεις,	που	σε	πείσμα	των	καιρών,	
άντεξαν	όλ’	αυτά	τα	χρόνια,	για	να	βρουν,	δυστυχώς	
γι’	αυτές,	μπροστά	τους	την	πιο	δύσκολη	πρόκληση	
της	επιχειρηματικής	τους	ζωής:	να	ξεπεράσουν	με	τις	
λιγότερες	απώλειες	την	οικονομική	κρίση.	Μια	περί-
πτωση	κρίσης	που	ούτε	οι	πιο	μοντέρνες	τεχνικές	και	
μέθοδοι	του	management	δεν	έχουν	καταφέρει	να	την	
αντιμετωπίσουν	ολοκληρωτικά…».	

Τη	δραστηριότητα	της	Redestos	Efthymiadis	group,	
παρουσίασε	Αντιπρόεδρος	του	Ομίλου	κ.	Εύθυμης	Ευ-
θυμιάδης,	η	οποία	ιδρύθηκε	το	1935	από	τον	συνονόματο	
παππού	του	πρόσφυγα	από	τη	Μικρά	Ασία.	Η	δεύτερη	
γενιά,	ο	γεωπόνος	Νίκος	Ευθυμιάδης,	μπαίνει	το	1959	
στην	εταιρία.	Τις	δεκαετίες	1990	και	2010	η	εταιρία	δι-
ευρύνει	το	πεδίο	δράσης	της,	με	τον	κάποτε	εισαγωγικό	
οίκο	καλλωπιστικών	φυτών	να	αναδεικνύεται	σε	διεθνή	
όμιλο	αγροτικών	εφοδίων,	με	410	άτομα,	60.000.000	ευ-
ρώ	τζίρο	και	παρουσία	σε	12	χώρες.	«Δεν	φοβόμαστε	την	
αποτυχία.	Τη	θεωρούμε	κομμάτι	της	εξέλιξης»	σημείωσε	
ο	κ.		Ευθυμιάδης,	μιλώντας	για	πίστη	σε	διαχρονικές	
αξίες	και	ανθρωποκεντρική	κουλτούρα.

Η	Α.	Χατζόπουλος	Α.Ε.	ιδρύθηκε	από	τον	Θανάση	Χα-
τζόπουλο,	ο	οποίος	το	1931	ξεκίνησε	την	κατασκευή	
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χαρτοσακούλας	από	την	πλατεία	Εμπορίου.	Ο	γιος	του,	
Λευτέρης	αναλαμβάνει	το	1965	και	εστιάζει	στη	συσκευ-
ασία	για	τρόφιμα.	Σήμερα	η	εταιρεία	είναι	ηγέτιδα	του	
κλάδου	στην	Ελλάδα,	αλλά	και	μια	από	τις	πιο	ταχέως	
αναπτυσσόμενες	επιχειρήσεις	συσκευασίας	στη	νοτιο-
ανατολική	Ευρώπη	με	το	65%	του	τζίρου	της	να	πηγάζει	
από	εξαγωγές	και	με	στόχο	το	90%	το	2013.	Βρίσκεται	
σε	25	χώρες	και	στην	εξαετία	υλοποίησε	επενδύσεις	
50.000.000	ευρώ,	ανέφερε	ο	σημερινός	Aντιπρόεδρος	
κ.	Θανάσης	Χατζόπουλος	υπογραμμίζοντας	«Πιστεύουμε	
στον	άνθρωπο.	Αυτή	είναι	η	φιλοσοφία	μας».

Το	1930	τα	αδέρφια	Νίκογλου	και	ο	Γιώργος	Ξάνθος	
ιδρύουν	στην	περιοχή	Χατζή	Μπαχτσέ	τη	«Ζύμαι	Αρτο-
ποιίας	Νίκογλου	ΑΕ»	με	αντικείμενο	τη	ζύμη	αρτοποιίας.	
Το	1939	επεκτείνονται	στην	παραγωγή	έτοιμων	συσκευ-
ασμένων	φαγητών,	ενώ	το	1960	ξεκινούν	τις	εξαγωγές.	
Η	εταιρία	διαθέτει	σήμερα	40%	μερίδιο	αγοράς	στη	ζύμη	
αρτοποιίας	και	26°/ο	στα	έτοιμα	γεύματα,	ενώ	το	45%	
του	τζίρου	της	προέρχεται	από	εξαγωγές.	Η	αρμονική	
μετάβαση	της	διοίκησης	από	γενιά	σε	γενιά,	με	σεβασμό	
στις	αξίες	των	παλιών	και	δεκτικότητα	στη	δημιουργι-
κότητα	των	νέων,	σε	συνδυασμό	με	το	όραμα	και	την	
καινοτομία,	βοήθησαν	και	βοηθούν	στην	επιβίωση	σε	
δύσκολες	συνθήκες,	τόνισε	ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	
της	ΖΑΝΑΕ	κ.	Τηλέμαχος	Πέντζος.

Η	βιομηχανία	τροφίμων	Αφοί	Χαΐτογλου	ΑΒΕΕ	ιδρύθηκε	
το	1924	στη	Θεσσαλονίκη,	από	την	ομώνυμη	προσφυγική	
οικογένεια	και	αρχικά	είχε	την	μορφή	οικοτεχνίας	στο	
κέντρο	της	πόλης.	Το	1950	ξεκινά	την	πρώτη	προσπάθεια	
τυποποίησης	χαλβά,	που	μέχρι	τότε	πωλούνταν	χύμα,	και	
αρχίζει	να	τον	διαθέτει	σε	λιθογραφημένες	μεταλλικές	

συσκευασίες	μισής	οκάς,	με	τη	«Μακεδονοπούλα»	σή-
μα	κατατεθέν.	Σήμερα	εκτός	από	την	εγχώρια	ηγετική	
θέση	που	κατέχει	στον	κλάδο	δραστηριοποίησης	της,	
αποτελεί	leader	στον	κλάδο	επεξεργασίας	σησαμιού	
πανευρωπαϊκά,	ενώ	επεξεργάζεται	το	4%	της	παγκό-
σμιας	παραγόμενης	ποσότητας.	Η	ανάπτυξη	τεχνολογίας	
στους	κόλπους	της,	το	καινοτόμο	πνεύμα,	η	αφοσίωση	
στην	ποιότητα	και	η	εξωστρέφεια	βοήθησαν	την	Αφοί	
Χαΐτογλου	να	αναπτυχθεί	αλλά	και	να	ανταπεξέλθει	σε	
προκλήσεις	και	δυσκολίες	υπογράμμισε	ο	Υπεύθυνος	
Διαχείρισης	Ποιότητας	κ.	Αντώνης	Χατζηχριστοδούλου.

Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	Ε.	Τσάνταλης	ΑΕ	κ.	Άγγε-
λος	Δημητριάδης	τόνισε	ότι	το	μεράκι	ήταν	η	κινητήρια	
δύναμη	της	αρχής	για	την	οικογένεια	Τσάνταλη	που	
ξεκίνησε	το	1890	από	το	Σαμμάκοβο	της	Ανατολικής	
Θράκης.	«Η	δική	μας	οικογένεια	ευτύχησε	να	έχει	τον	
Ευάγγελο	Τσάνταλη.	Έναν	άνθρωπο	διορατικό	και	και-
νοτόμο,	που	ενέπνεε	με	τις	ιδέες	του	και	είχε	επιχει-
ρηματικό	ένστικτο	που	ξεπερνούσε	τα	στενά	όρια	της	
εποχής	και	έναν	πρωτόγνωρο	για	την	εποχή	εξωστρεφή	
προσανατολισμό».Το	1938	ανοίγει	το	πρώτο	οινοποιείο	
στις	Σέρρες,	ενώ	το	1945,	εγκαθίσταται	στη	Θεσσαλονίκη	
και	το	1970	δημιουργείται	το	οινοποιείο	της	οικογένειας	
στη	Νάουσα.	Το	1971	μετατρέπεται	σε	Ανώνυμη	Εταιρεία	
με	έδρα	τον	Άγιο	Παύλο	Χαλκιδικής.	Σήμερα	η	εταιρία	
έχει	παρουσία	σε	55	χώρες	και	διαχειρίζεται	αμπελώνες	
σε	14	ζώνες	της	επικράτειας,	συνολικής	έκτασης	που	
ξεπερνά	τα	18.000	στρέμματα.

Η	εταιρεία	Ι.	Μπουτάρη	&	Υιός	Οινοποιητική	Α.Ε.	ιδρύ-
θηκε	το	1879	από	τον	Ιωάννη	Μπουτάρη.	Η	εταιρεία	
σφράγισε	το	ξεκίνημα	της	με	ένα	ιδιαίτερα	καινοτόμο	
εγχείρημα,	την	δημιουργία	της	«Νάουσσας	Μπουτά-
ρη»,	του	πρώτου	ερυθρού	εμφιαλωμένου	κρασιού	που	
κυκλοφόρησε	στην	Ελλάδα.	Το	1906	κτίστηκε	και	το	
πρώτο	ιδιόκτητο	οινοποιείο	&	κάβα	λιανικής	στη	Νά-
ουσα,	και	από	τα	μέσα	της	δεκαετίας	του	1930		ξεκινά	
τις	εξαγωγές.	Το	1978	εγκαινιάζεται	το	υπερσύγχρονο	
οινοποιείο-εμφιαλωτήριο	στην	Νάουσα,	όπου	είναι	και	
σήμερα	η	κύρια	παραγωγική	μονάδα	της	εταιρίας.	Ο	
Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	της	Μπουτάρης	
Οινοποιητική	κ.	Κώστας	Μπουτάρης,	κλείνοντας	την	
παρουσίαση	της	εταιρείας	σημείωσε	«Σήμερα	η	χώρα	
περνά	φουρτούνα.	Οι	επιχειρήσεις	έχουν	7-8	μποφόρ	
μπροστά	τους.	Μην	τα	φοβάστε.	Προσαρμοστείτε.	Κι-
νηθείτε	γρήγορα».

Τέλος	κατά	την	παρουσίαση	των	συμπερασμάτων	ο	κ.	Χ.	
Μαλαβάκης,	Ακαδημαϊκός	Διευθυντής	του	ICBS	υπο-
γράμμισε	«…Η	διατηρησιμότητα	και	άρα	η	«κερδοφόρα	
επιβίωση»	δεν	εξαρτάται	τελικά	τόσο	πολύ	από	την	όποια	
επίδραση	εξωτερικών	παραγόντων	–	βλέπε	ύφεση	ή	
κρίση-,	όσο	εξαρτάται	δραματικά	από	παράγοντες	τους	
οποίους	η	ίδια	η	επιχείρηση	χειρίζεται	–	κύρια	στρατηγι-
κές	επιλογές	που	έγιναν,	ή	συνηθέστερα,	δεν	έγιναν…».
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Το Μάνατζμεντ του Απρόβλεπτου

Η	εκδήλωση	διοργανώθηκε	από	το	Σύνδεσμο	Βιομη-
χανιών	Βορείου	Ελλάδος,	και	το	ICBS	Thessaloniki	
Business	College,	στο	Συνεδριακό	Κέντρο	του	ICBS	στο	
Ωραιόκαστρο	Θεσσαλονίκης,	την	Τετάρτη	17	Μαΐου	2012.
Ομιλητές	στην	εκδήλωση	ήταν	ο	κ.	Κ.	Κωνσταντινίδης,	
Β’	Αντιπρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	
της	Pelopac	A.Ε.	και	ο	κ.	Χ.	Μαλαβάκης,	Ακαδημαϊκός	
Διευθυντής	του	ICBS	Business	College.
Ο	κ.	Κωνσταντινίδης,	στην	ομιλία	του	τόνισε	ότι	πέρα	
από	τη	συνηθισμένη	αντίδραση	ενός	βραχυπρόθεσμου	
προγραμματισμού	για	επιβίωση	και	μείωση	όλων	των	
δαπανών,	ο	σχεδιασμός	έκτακτης	ανάγκης	πρέπει	να	
περιλαμβάνει	την	αντιμετώπιση	συγκεκριμένων	ενδε-
χόμενων	κινδύνων,	ξεχωριστά	πλάνα	με	βάση	σενάρια,	
να	προετοιμάζει	την	εταιρεία	και	το	προσωπικό	πως	
θα	αντιδράσουν	στην	περίπτωση	αυτή,	να	καταγράψει	
λίστες	ελέγχου	ενεργειών	(checklists).
Η	περίοδος	της	μειωμένης	απασχόλησης	υπογράμμισε,	
ενδείκνυται	για	εκπαίδευση	και	οργάνωση.	Επισήμανε	
ότι	η	σημερινή	συγκυρία	παρομοιάζεται	με	τις	δίνες	
που	αντιμετωπίζει	κανείς	στο	rafting,	γι’	αυτό	απαι-

τείται	ευελιξία	για	την	αποφυγή	των	κινδύνων	και	την	
εκμετάλλευση	των	ευκαιριών	που	παρουσιάζει	η	κρίση.
Ο	κ.	Κωνσταντινίδης	επικαλέστηκε	τη	θέση	του	CEO	της	
IBM	κ.	Louis	Gerstner,	που	υποστηρίζει	ότι	«…για	να	
ξεπεράσεις	τους	αντιπάλους	σου	και	να	επιβιώσεις	στις	
σημερινές	συνθήκες	πρέπει	να	επικοινωνείς	καθαρές	
στρατηγικές	και	αξίες,	να	ενισχύεις	αυτές	τις	αξίες	σε	
ό,τι	κάνει	η	εταιρεία	και	να	δίνεις	την	ελευθερία	στους	
ανθρώπους	να	ενεργούν	με	την	πίστη	ότι	θα	εκτελέσουν	
τη	στρατηγική	αυτή	σύμφωνα	με	τις	αξίες…».
Στη	συνέχεια	ο	κ.	Χ.	Μαλαβάκης,	αναφέρθηκε	στη	δι-
αμόρφωση	και	το	σχεδιασμό	μιας	στρατηγικής	για	την	
επιτυχημένη	αντιμετώπιση	των	απρόβλεπτων	και	πρω-
τόγνωρων	καταστάσεων,	οι	οποίοι	αναμένονται	να	εμφα-
νιστούν	σε	μια	περίοδο	κρίσης	και	ύφεσης,	πάντα	όταν	
επιδιώκεται	ένα	κερδοφόρο	αποτέλεσμα.	Παρουσίασε	
τις	τελευταίες	εξελίξεις	στην	επιστήμη,	ενώ	πρότεινε	
και	το	κατά	τη	γνώμη	του	πιο	κατάλληλο	μοντέλο	για	
την	αντιμετώπιση	της	κατάστασης.	Με	παραδείγματα	
από	την	πράξη	αναφέρθηκε	και	στα	συνήθη	λάθη	που	
γίνονται	και	πώς	αυτά	μπορούν	να	αποφεύγονται.

Στο	πλαίσιο	υποστήριξης	της	ελληνικής	επιχειρηματι-
κής	εξωστρέφειας	σε	χώρες	πρωταρχικής	σημασίας	ο	
Σύνδεσμος	Επιχειρήσεων	και	Βιομηχανιών	(ΣΕΒ)	και	ο	
Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(Σ.Β.Β.Ε.),	
μέλη	του	Enterprise	Europe	Network	–	Hellas,	σε	συ-
νεργασία	με	τον	Σύνδεσμο	Εξαγωγέων	Βορείου	Ελλάδας	
(Σ.Ε.Β.Ε.)	διοργάνωσαν	ενημερωτική	ημερίδα	με	θέμα:	
«Επιχειρηματικές,	επενδυτικές	και	εμπορικές	ευκαιρίες	
στην	Ινδία»	που	πραγματοποιήθηκε	την	Τρίτη	22	Μαΐου	
2012	στο	Ξενοδοχείο	Nikopolis	στη	Θεσσαλονίκη.	
Η	εκδήλωση	είχε	ως	στόχο	την	προβολή	των	δυνατοτήτων	
αλλά	και	των	ιδιαίτερων	χαρακτηριστικών	της	μεγάλης	
και	δυναμικά	αναπτυσσόμενης	Ινδικής	αγοράς	καθώς	
επίσης	και	τις	ευκαιρίες	εισόδου	ελληνικών	επιχειρή-
σεων	στην	αγορά	αυτή.	Στην	ημερίδα	πραγματοποιήθηκε	
εισήγηση	από	την	κα	Sudha	Nair,	εκδότρια	του	περιο-
δικού	Insider	Publications,	σχετικά	με	την	οικονομική	
κατάσταση,	τις	τάσεις	και	τις	προοπτικές	της	Ινδίας,	και	

από	την	κα	Leena	Pishe	Thomas,	Regional	Manager	
του	European	Business	and	Technology	Centre	για	
τις	δυνατότητες	δραστηριοποίησης	των	ελληνικών	
επιχειρήσεων	σε	σύγχρονες	τεχνολογίες	στους	τομείς	
βιοτεχνολογίας,	ενέργειας,	περιβάλλοντος,	μεταφορών.	
Ο	κ.	Κυριάκος	Λουφάκης,	Αντιπρόεδρος	του	Σ.Ε.Β.Ε.	
απηύθυνε	χαιρετισμό.
Στην	εκδήλωση	συμμετείχαν	37	εκπρόσωποι	ελληνικών	
επιχειρήσεων.	

Επιχειρηματικές, επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες στην Ινδία



		[	δραστηριότητες	]		11

Το	11ο	Παγκό-
σμιο	Συνέδριο	
Μεταποιημένων	
Φρούτων,	πραγ-
ματοποιήθηκε	
από	την	Ένωση	
Κονσερβοποι-
ώ ν 	 Ε λ λ ά δ ο ς	
(ΕΚΕ)	από	τις	
30	Μαΐου	έως	
2	Ιουνίου	2012,	
στο	ξενοδοχείο	
Dion	Palace	στο	
Λιτόχωρο	Πιερί-
ας.	Στο	Συνέδριο	
μετείχαν	εκπρό-
σωποι	οργανώ-

σεων	βιομηχανιών	μεταποίησης	φρούτων	αλλά	και	
παραγωγοί	α’	ύλης	από	την	Ελλάδα	και	από	τις	βα-
σικές	χώρες	παραγωγής	κομπόστας	φρούτων	όπως	
οι	ΗΠΑ,	η	Αργεντινή,	η	Χιλή,	η	Αυστραλία,	η	Νότιος	
Αφρική,	η	Κίνα,	και	η	Ισπανία.	

Ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Ν.	Πέντζος,	απηύθυνε	χαι-
ρετισμό	κατά	τη	έναρξη	των	εργασιών	του	συνεδρίου,	
στον	οποίο	μεταξύ	άλλων	ανέφερε:

«Ευχαριστώ	θερμά	την	Ένωση	Κονσερβοποιών	Ελ-
λάδος	(ΕΚΕ)	και	τον	Πρόεδρο	της	κ.	Κώστα	Αποστό-
λου,	για	την	πρόσκλησή	να	απευθύνω	έναν	σύντομο	
χαιρετισμό	στο	συνέδριο.	Ένα	συνέδριο,	το	οποίο	
τιμούν	με	την	παρουσία	τους	εκλεκτοί	εκπρόσωποι	
βιομηχανιών	και	παραγωγών	φρούτων	από	οκτώ	(8)	
χώρες	του	κόσμου,	αποδεικνύοντας	έτσι	ότι	η	χώρα	
μας,	ακόμα	και	σ΄	αυτές	τις	δύσκολες	ώρες	που	περ-
νάει,	διαθέτει	συμμάχους	στον	επιχειρηματικό	τομέα	
σε	ολόκληρο	τον	κόσμο,	αλλά	και	ελληνικές	επιχει-
ρήσεις	που	μας	κάνουν	περήφανους	στις	διεθνείς	
αγορές	στο	διεθνή	στίβο,	που	άλλωστε	για	μας	που	
εξάγουμε	γνωρίζουμε	πόσο	ανταγωνιστικός	είναι.

Για	τον	ΣΒΒΕ,	ο	τομέας	των	τροφίμων,	και	ειδικά	
αυτός	των	μεταποιημένων	τροφίμων	και	των	συ-
σκευασμένων	φρούτων,	πρέπει	να	αποτελέσει	από	
τώρα	και	στο	εξής	πυλώνα	για	την	επαναφορά	της	
ελληνικής	οικονομίας	σε	τροχιά	ανάπτυξης.	

Στην	Ελλάδα	η	μεταποίηση	των	τροφίμων	εξαιτί-
ας	ακριβώς	της	διαθεσιμότητας	πρώτων	υλών	και	
προϊόντων	υψηλής	ποιότητας,	αλλά	και	λόγω	της	
ύπαρξης	επιχειρήσεων	με	εξειδικευμένη	τεχνογνω-
σία,	παρουσιάζει	πραγματικά	πολλές	δυνατότητες	να	
αυξήσει	περαιτέρω	την	αξία	και	τις	εξαγωγές	της,	

και	να	περιορίσει	τις	εισαγωγές,	κατά	τη	διάρκεια	
της	οικονομικής	κρίσης…».

Τέλος,	ο	κ.	Πέντζος	απευθυνόμενος	ξεχωριστά	στους	
Έλληνες	και	ξεχωριστά	στους	ξένους	συνέδρους	
υπογράμμισε:	«Στους	Έλληνες	θέλω	να	πω	ότι	θα	
πρέπει	να	πιστέψουμε	στις	δυνατότητές	μας	οι	οποίες	
είναι	πολλές	και	αυτό	αποδεικνύεται	καθημερινά	από	
τα	θετικά	αποτελέσματα	των	επιχειρήσεων	μας	που	
κάποιες	απ΄	αυτές	συγκαταλέγονται	στις	καλύτερες	
του	κόσμου	και	απολαμβάνουν	την	εμπιστοσύνη	πολ-
λών	καταναλωτών	στο	εξωτερικό	σε	κάθε	ήπειρο.	

Στους	ξένους	συναδέλφους	μου	θέλω	να	πω	ότι	
είναι	οι	πολύτιμοι	συνεργάτες	μας	την	εποχή	της	
οικονομικής	κρίσης	και	αυτοί	που	πραγματικά	θα	
μας	βοηθήσουν	να	κατακτήσουμε	νέες	αγορές	συ-
νεργαζόμενοι	μαζί	τους	σε	όποια	χώρα	του	κόσμου	
κι	αν	βρίσκονται,	και	παρόλο	που	η	χώρα	βιώνει	μια	
δύσκολη	περίοδο	και	τα	μηνύματα	στο	εξωτερικό	εί-
ναι	αρνητικά	για	την	εικόνα	της,	στην	πραγματικότητα	
εσείς	που	συνεργάζεστε	με	τον	ιδιωτικό	τομέα	και	τις	
επιχειρήσεις	μας	ξέρετε	από	πρώτο	χέρι	ότι	πρέπει	
να	αισθάνεστε	ήσυχοι	γιατί	οι	ελληνικές	επιχειρήσεις	
είναι	αξιόπιστες	παράγουν	και		θα	εξακολουθούν	να	
παράγουν	εξαιρετικά	προϊόντα.	Επίσης,	πιστεύω	ότι	
η	μέχρι	σήμερα	αποδοτικές	συνεργασίες	ελληνικών	
και	ξένων	επιχειρήσεων	μπορεί	να	λειτουργήσουν	
ως	καλά	παραδείγματα	και	για	άλλους	συνεργάτες,	
για	νέες	επιχειρήσεις	του	εξωτερικού	που	θα	θελή-
σουν	να	εμπιστευτούν	τα	Ελληνικά	προϊόντα	και	την	
Ελληνική	παραγωγή	αλλά	και	για	την	ενίσχυση	και	
επέκταση	των	υφιστάμενων	συνεργασιών».

11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Μεταποιημένων Φρούτων 
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Προτελευταία η Ελλάδα παγκοσμίως στη επετηρίδα 
για την ανταγωνιστικότητα του IMD

Α]	Η	θέση	της	Ελλάδας	στη	συνολική	κατάταξη	μεταξύ	
των	59	χωρών	

Σύμφωνα	με	τα	στοιχεία	του	IMD,	κατά	τη	διάρκεια	του	
περασμένου	έτους	2011	η	Ελλάδα	κατέλαβε	την	58η	
θέση	στην	Παγκόσμια	Κατάταξη	Ανταγωνιστικότητας	
μεταξύ	των	59	χωρών	που	μελετώνται	από	το	διεθνές	
ινστιτούτο,	σημειώνοντας	πτώση	κατά	δυο	(2)	θέσεις	σε	
σχέση	με	την	περυσινή	κατάταξη.	
Η	πτώση	ήταν	αναμενόμενη	λαμβανομένης	υπόψη	της	
κατάστασης	που	επικράτησε	στη	χώρα	το	2011	λόγω	
της	οικονομικής	κρίσης.	Η	Ελλάδα	ξεπερνά	μόνον	τη	
Βενεζουέλα,	η	οποία	βρίσκεται	σταθερά	στην	59η	θέση	
της	διεθνούς	κατάταξης	από	το	2004	κ.ε..

Β]	Η	θέση	της	Ελλάδας	στις	επιμέρους	κατηγορίες	
δεικτών	

Σύμφωνα	με	τη	μεθοδολογία	του	IMD,	η	συνολική	κα-
τάταξη	μιας	χώρας,	μεταξύ	των	59	χωρών	που	συμμε-
τέχουν	στην	Παγκόσμια	Επετηρίδα	Ανταγωνιστικότητας,	
είναι	αποτέλεσμα	της	σύνθεσης	των	επιδόσεων	που	
αυτή	επιτυγχάνει	στις	τέσσερις	επιμέρους	κατηγορίες	
δεικτών,	και	συγκεκριμένα:	στην	«Οικονομική	Αποδο-
τικότητα»,	στην	«Κυβερνητική	Αποτελεσματικότητα»,	
στην	«Επιχειρηματική	Αποτελεσματικότητα»,	και,	στις	
«Υποδομές».	
Συγκεκριμένα,	στις	επιμέρους	κατηγορίες	δεικτών	η	
κατάταξη	της	Ελλάδας	το	2012	σε	σχέση	με	το	2011	
είναι	η	ακόλουθη:	

1.	στον	τομέα	της	«Οικονομικής	Αποδοτικότητας»,	η	
χώρα	μας	παρέμεινε	για	το	2012	στην	58η	θέση,	την	
οποία	κατείχε	και	στην	περυσινή	κατάταξη,	μετά	την	
πτώση	κατά	δέκα	(10)	θέσεις	μεταξύ	των	ετών	2010	
και	2011.	Πρόκειται	για	την	προτελευταία	θέση	της	
παγκόσμιας	κατάταξης,	τη	χειρότερη	θέση	που	είχε	
ποτέ	η	χώρα	μας	από	το	1999.	

2.	στον	τομέα	της	«Κυβερνητικής	Αποτελεσματικότητας»,	
η	Ελλάδα	απώλεσε	για	δεύτερη	συνεχόμενη	χρονιά	

δυο	(2)	ακόμη	θέσεις	και	από	την	56η	το	2011,	βρί-
σκεται	πλέον	στην	58η,	δηλαδή	και	πάλι	τοποθετείται	
στην	προτελευταία	θέση	της	Παγκόσμιας	κατάταξης,	
ομοίως	τη	χειρότερη	θέση	από	το	2009.

3.	στον	τομέα	της	«Επιχειρηματικής	Αποτελεσματικότη-
τας»,	η	θέση	της	χώρας	μας	επιδεινώθηκε	κατά	τρεις	
(3)	θέσεις	και	από	την	53η	το	2011	βρίσκεται	πλέον	
στην	56η	για	το	2012,	δηλαδή	μόλις	τρεις	θέσεις	πριν	
την	τελευταία	χώρα	της	κατάταξης,	και,		

4.	στον	τομέα	των	«Υποδομών»,	η	θέση	της	Ελλάδας	
επιδεινώθηκε	επίσης	κατά	δυο	(2)	θέσεις,	καταλαμ-
βάνοντας	για	το	2012	την	34η	θέση,	από	την	32η	που	
κατείχε	το	2011.

Γ]	Η	επεξήγηση	της	πτώσης	της	Ελλάδας	και	οι	πέντε	(5)	
κύριες	προκλήσεις	για	τη	βελτίωση	της	ανταγωνιστικής	
της	θέσης	παγκοσμίως

Η	πτώση	κατά	δυο	(2)	θέσεις	της	χώρας	μας	στην	Πα-
γκόσμια	κατάταξη	ανταγωνιστικότητας,	αποτελεί	φυ-
σιολογική	συνέπεια	καταρχήν	της	αβεβαιότητας	και	
ανασφάλειας	που	κυριαρχεί	αναφορικά	με	την	έξοδο	
ή	όχι	της	χώρας	μας	από	την	Ευρωζώνη,	και,	εξ’	αιτίας	
της	βίαιης	δημοσιονομικής	προσαρμογής	της	χώρας,	η	
οποία	δεν	συνοδεύτηκε	από	κανένα	ουσιαστικό	μέτρο	
για	την	ανάπτυξη	της	Ελληνικής	οικονομίας.	

Τη	θέση	της	χώρας	το	2012	σε	σχέση	με	το	2010	επι-
δείνωσαν	περαιτέρω	τόσο	τα	άσχημα		μακροοικονομικά	
μεγέθη,	όσο,	και,	το	κυριότερο,	οι	προβλέψεις	για	την	
(αρνητική)	εξέλιξή	τους	κατά	το	2012.	

Ως	εκ	τούτου,	το	IMD	θεωρεί	ότι	οι	πέντε	(5)	κύριες	
προκλήσεις	για	τη	βελτίωση	της	ανταγωνιστικότητας	
της	Ελληνικής	οικονομίας,	κατά	το	2012,	είναι:

1.	η	ταχεία	προώθηση	διαρθρωτικών	μεταρρυθμίσεων	για	
τη	μείωση	των	δαπανών	του	δημόσιου	τομέα,	ούτως	
ώστε	να	διευκολυνθεί	η	χώρα	στην	προσπάθειά	της	
για	έξοδο	από	την	οικονομική	κρίση,	με	παράλληλα	
μέτρα	ανάπτυξης	προς	την	πραγματική	οικονομία,

O	Σύνδεσμος	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	
δημοσιοποίησε	την	Τετάρτη	30	Μαΐου	2012,	τα	αποτε-
λέσματα	της	Παγκόσμιας	Επετηρίδας	Ανταγωνιστικό-
τητας	(World	Competitiveness	Yearbook	–	WCY)	του	
International	Institute	for	Management	Development	
(IMD),	για	το	έτος	2012.	Για	την	κάλυψη	των	αναγκών	
που	προέκυψαν	από	τη	συνεργασία	του	ΣΒΒΕ	με	το	IMD,	

η	υπεύθυνη	Διεύθυνση	Τεκμηρίωσης	και	Μελετών	του	
ΣΒΒΕ	συνεργάσθηκε	και	φέτος	επιτυχώς,	για	ενδέκα-
τη	(11η)	μάλιστα	συνεχόμενη	χρονιά,	με	το	Ινστιτούτο	
Οικονομικών	και	Βιομηχανικών	Ερευνών	(Ι.Ο.Β.Ε.),	το	
οποίο	παρείχε	τα		μακροοικονομικά	δεδομένα	για	την	
ελληνική	οικονομία	το	2011.

Τα αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ
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2.	η	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	ανταγωνιστικότητας	
των	επιχειρήσεων,	

3.	ο	εξορθολογισμός	του	φορολογικού	συστήματος,	με	
στόχο	τη	μείωση	της	φοροδιαφυγής,

4.	η	μείωση	της	γραφειοκρατίας	που	αφορά	την	επιχει-
ρηματικότητα,	και,

5.	η	πάταξη	των	φαινομένων	διαφθοράς	στο	δημόσιο	
τομέα.

Δ]	Δήλωση	του	Προέδρου	του	ΣΒΒΕ	για	τη	θέση	της	
Ελλάδας	στη	διεθνή	κατάταξη	ανταγωνιστικότητας	

Σχολιάζοντας	τα	αποτελέσματα	και	τη	θέση	της	Ελλάδας	
στην	εφετινή	Παγκόσμια	Επετηρίδα	Ανταγωνιστικότητας	
του	IMD,	ο	Πρόεδρος	του	ΣΒΒΕ	κ.	Νικόλαος	Πέντζος,	
προέβη	στην	ακόλουθη	δήλωση:

«…	Το	μήνυμα	των	αποτελεσμάτων	από	την	εφετινή	θέση	
της	Ελλάδας	στην	Παγκόσμια	Κατάταξη	Ανταγωνιστικό-
τητας,	είναι	ένα	και	μοναδικό:	αποτελεί	επείγουσα,	αλλά	
κυρίως	αδήριτη		ανάγκη	για	διαρθρωτικές	αλλαγές	και	
μεταρρυθμίσεις	στην	οικονομία,	που	θα	ανασύρουν	τη	
χώρα	από	το	«βυθό»	της	παγκόσμιας	αφάνειας,	και	θα	
την	τοποθετήσουν	και	πάλι	μεταξύ	των	αναπτυγμένων	
οικονομιών	διεθνώς.
Γι΄	αυτό	από	τις	επικείμενες	εκλογές	της	17ης	Ιουνίου	
πρέπει	να	προκύψει	κυβέρνηση	η	οποία	με	αποφασι-
στικές	κινήσεις	θα	άρει	την	ανησυχία	των	πολιτών	και	
του	επιχειρηματικού	κόσμου,	σε	σχέση	με	το	μέλλον	
της	χώρας	και	την	ανάπτυξη.	Ενδεχόμενη	δυστοκία	
στο	σχηματισμό	κυβέρνησης	θα	έχει	ως	αποτέλεσμα	
τη	χρεοκοπία	της	Ελλάδας,	την	έξοδο	της	χώρας	από	
το	ευρώ	και	οικονομική	καταστροφή	για	όλους	μας.	
Ως	εκ	τούτου	αναμένουμε	την	18η	Ιουνίου	να	πρυτανεύ-
σει	η	ψυχραιμία,	η	κοινή	λογική	και	το	συμφέρον	της	
πατρίδας	μας,	ούτως	ώστε	να	σωθεί	η	χώρα	από	την	
καταστροφή.	Η	οικονομία	και	ο	ιδιωτικός	τομέας	δεν	
αντέχουν	άλλο	τους	ακροβατισμούς,	τα	πειράματα	και	
την	αναβλητικότητα.	Παράταση	της	κρίσης	θα	οδηγήσει	
με	βεβαιότητα	στον	πολλαπλασιασμό	των	λουκέτων	και	
σε	πλήρη	κατάρρευση	των	ιδιωτικών	επιχειρήσεων,	με	
ταυτόχρονη,	κατακόρυφη	μάλιστα,	αύξηση	της	ανεργίας.	
Επιπλέον,	και	για	την	αντιστροφή	του	ήδη	τεταμένου	
κλίματος	τόσο	σε	κοινωνικό,	όσο	και	σε	επιχειρηματικό	
επίπεδο,	επιβάλλεται	η	νέα	κυβέρνηση	να	προχωρήσει	
στην	ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	της	ανταγωνιστικό-
τητας	των	επιχειρήσεων,	με	μέτρα	που	θα	έχουν	άμεσα	
θετικές		επιδράσεις	στην	πραγματική	οικονομία.
Τέλος,	για	τον	ΣΒΒΕ	ο	δρόμος	για	την	επαναφορά	της	
χώρας	στην	τροχιά	της	ανάκαμψης	είναι	ένας:	η	Ελλάδα	
να	δουλέψει	παραγωγικά.	Γι’	αυτό,	ο	ΣΒΒΕ	αναμένει	η	
μεταποίηση	ν’	αποτελέσει	έναν	απ΄	τους	κύριους	πυλώνες	
ανάπτυξης	την	επόμενη	μέρα,	ούτως	ώστε	να	μπει	η	χώρα	
σε	φάση	αναγέννησης	και	πραγματικής	ανάπτυξης.	…»

Ε]	Οι	προτάσεις	του	ΣΒΒΕ	για	την	ενίσχυση	της	αντα-
γωνιστικότητας	της	Ελληνικής	οικονομίας

Οι	προτάσεις	του	Συνδέσμου	Βιομηχανιών	Βορείου	
Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	για	την	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικό-
τητας	της	Ελληνικής	οικονομίας,	έχουν	δυο	άξονες:	την	
ενίσχυση	της	ρευστότητας	και	τη	βελτίωση	της	αντα-
γωνιστικότητας	των	επιχειρήσεων.	Ουσιαστικά	έχουν	
τίτλο	«άμεσες	λύσεις	για	την	πραγματική	οικονομία».	

Όσον	αφορά	τη	ρευστότητα	οι	προτάσεις	μας	αφορούν	
τα	ακόλουθα:

1.	την	άμεση	πληρωμή	των	οφειλών	του	κράτους	προς	
τις	επιχειρήσεις.	Προς	τούτο	θεωρούμε	ότι	σημαντικά	
ποσά	από	τις	επόμενες	δόσεις	της	δανειακής	σύμβα-
σης	θα	πρέπει	να	κατευθυνθούν	προς	την	πραγματική	
οικονομία.	Θεωρούμε	ότι	αφενός	οποιαδήποτε	άλλη	
πρόταση	είναι	μεσο-	μακροπρόθεσμη,	π.χ.	εγγυοδοτι-
κά	ταμεία,	αφετέρου	ότι	ο	χρηματοπιστωτικός	τομέας	
μετασχηματίζεται,	και	ώσπου	να	διαμορφωθεί	το	
τοπίο	ελάχιστα	χρήματα	θα	δούμε	να	οδεύουν	στην	
πραγματική	οικονομία	και	τις		επιχειρήσεις,	

2.	τον	συμψηφισμό	των	οφειλών	των	επιχειρήσεων	προς	
το	κράτος	με	τις	οφειλές	του	δημοσίου	προς	τις	επι-
χειρήσεις,	κάτι	που	σήμερα	δεν	γίνεται,	

3.	την	άμεση	επιστροφή	του	ΦΠΑ	των	εξαγωγικών	επι-
χειρήσεων.	Είναι	αδιανόητο	να	λέμε	ότι	θέλουμε	να	
ενισχύσουμε	ένα	νέο	μοντέλο	ανάπτυξης	που	θα	βασί-
ζεται	στην	εξωστρέφεια	και	στη	διεθνοποίηση,	είναι	
αδιανόητο	να	βλέπουμε	τις	εξαγωγικές	επιχειρήσεις	
να	αυξάνουν	τη	δυναμική	τους	συνεισφέροντας	στο	
ΑΕΠ	της	χώρας,	και	στην	πραγματικότητα	να	τους	τρα-
βάμε	το	χαλί	κάτω	από	τα	πόδια	τους,	να	μην	μπορούν	
δηλαδή	οι	επιχειρηματίες	να	εξασφαλίσουν	ρευστό-
τητα,	και	όταν	την	εξασφαλίσουν	να	την	πληρώνουν	
πολύ	ακριβά,	και,	

4.	την	άμεση	κινητοποίηση	του	κρατικού	μηχανισμού	
ούτως	ώστε	να	βεβαιωθούν	οι	οφειλές	του	κράτους	
προς	τις	επιχειρήσεις.	Δεν	γίνονται	βεβαιώσεις	πλέον,	
οι	οποίες,	παρεμπιπτόντως,	δεν	κοστίζουν.

Από	την	άλλη	μεριά	υπάρχει	το	θέμα	της	ανταγωνιστικό-
τητας	και	για	μας	περιλαμβάνει	τέσσερις	προτεραιότητες:

5.	την	επιδότηση	της	εργασίας	και	όχι	της	ανεργίας,	με	
την	επιδότηση	των	εργοδοτικών	εισφορών,	ούτως	
ώστε	να	διασωθούν	οι	υφιστάμενες	θέσεις	εργασί-
ας,	να	διατηρήσει	ο	εργαζόμενος	το	εισόδημά	του,	
αλλά	να	βελτιωθεί	και	το	κόστος	των	επιχειρήσεων	
ή	τουλάχιστον	ν’	αντισταθμισθεί	με	τις	συνεχόμενες	
αυξήσεις	που	δέχεται	η	βιομηχανία.	

6.	την	εξαίρεση	των	προγραμμάτων	του	ΟΑΕΔ	από	τον	
κανόνα	de	minimis	ούτως	ώστε	να	μπορέσει	η	πολι-
τεία	να	προχωρήσει	στην	κατά	100%	επιδότηση	των	
εργοδοτικών	εισφορών,	και	σε	μεσαίες	και	μεγάλες	
επιχειρήσεις,		
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7.	τη	σταθερότητα	του	φορολογικού	πλαισίου,	το	οποίο	
σήμερα	δεν	είναι	τίποτε	άλλο	από	ένα	πλαίσιο	φοροε-
πιδρομής,	με	έκτακτους	φόρους	που	γίνονται	μόνιμοι,	
και	οι	οποίοι	δεν	αξιοποιούνται	παραγωγικά,	και	την	
προστασία	των	μεσαίων,	αλλά	κυρίως	των	χαμηλών	

εισοδημάτων,	για	να	επιτύχουμε	τη	διατήρηση	της	
κοινωνικής	συνοχής,	και,	τέλος,	

8.	η	άρση	–	επιτέλους	–	των	τριάντα	(30)	εμποδίων	στην	
επιχειρηματικότητα,	που	έχουμε	υποσχεθεί	ως	χώρα	
στην	τρόικα	από	το	2010.		

Θ]	Οι	πρωτοπόροι	και	οι	ουραγοί	της	Παγκόσμιας	κατάταξης	

Οι	δέκα	(10)	χώρες	που	πρωτοπορούν	το	2012	παγκοσμίως,	είναι:

ΣΤ]	Οι	χώρες	που	πρωταγωνιστούν	παγκοσμίως	

Για	το	2012,	οι	τρεις	πιο	ανταγωνιστικές	χώρες	παγκο-
σμίως	είναι	κατά	σειρά	κατάταξης:	το	Χονγκ	–	Κονγκ	
(στην	1η	θέση),	οι	Ηνωμένες	Πολιτείες	Αμερικής	(ΗΠΑ)	
(στη	2η	θέση)	και	η	Ελβετία	(στην	3η	θέση).	Παρά	την	
οικονομική	κρίση,	οι	ΗΠΑ	παραμένουν	στο	επίκεντρο	της	
παγκόσμιας	ανταγωνιστικότητας	εξ΄	αιτίας	της	μοναδικής	
οικονομικής	τους	δύναμης,	του	δυναμισμού	των	επιχει-
ρήσεών	τους	και	της	ικανότητάς	τους	να	καινοτομούν.

Ζ]	Οι	πλέον	ανταγωνιστικές	οικονομίες	της	Ευρώπης		

Οι	πλέον	ανταγωνιστικές	οικονομίες	στην	Ευρώπη	για	
το	2012,	είναι	κατά	σειρά:	η	Ελβετία	(στην	3η	θέση),	η	
Σουηδία	(στην	5η	θέση)	και	η	Γερμανία	(στην	9η	θέση),	
οι	οποίες	έχουν	ως	βασικά	ανταγωνιστικά	τους	πλεο-
νεκτήματα	τις	εξαγωγές	βιομηχανικών	προϊόντων	και	
τη	δημοσιονομική	πειθαρχία.	
Από	την	άλλη	μεριά,	φαίνεται	ότι	η	Ιρλανδία	(στην	20η	
θέση),	η	Ισλανδία	(στην	26η	θέση)	και	η	Ιταλία	(στην	
40η	θέση),	εμφανίζονται	ως	οι	χώρες	της	Ευρώπης	που	
μπορούν	να	επιστρέψουν	σε	ρυθμούς	ανάπτυξης,	ενώ	

αντίθετα	χώρες	όπως	η	Ισπανία	(στην	39η	θέση),	η	Πορ-
τογαλία	(στην	41η	θέση)	και	η	Ελλάδα	(στην	58η	θέση),	
εξακολουθούν	να	μην	προσελκύουν	ξένες	επενδύσεις,	
που	θα	τις	βοηθήσουν	να	ανακάμψουν.

Η]	Η	κατάσταση	στις	αναδυόμενες	οικονομίες

Οι	αναδυόμενες	οικονομίες	φαίνεται	ότι	επηρεάζονται	
από	τις	διεθνείς	εξελίξεις	στο	οικονομικό	πεδίο.	Η	Κίνα	
(στην	23η	θέση),	η	Ινδία	(στην	35η	θέση)	και	η	Βραζιλία	
(στην	46η	θέση)	παρουσίασαν	πτώση	στη	συνολική	και	
στις	επιμέρους	κατατάξεις,	ενώ	η	Ρωσία	(στην	48η	θέση)	
βελτίωσε	την	παρουσία	της	στη	διεθνή	κατάταξη	μόνο	
κατά	μία	θέση.	
Όλες	οι	ασιατικές	οικονομίες	παρουσίασαν	επίσης	πτώ-
ση,	με	εξαίρεση	το	Χονγκ	–	Κονγκ	(στην	1η	θέση),	τη	
Μαλαισία	(στην	14η	θέση)	και	την	Κορέα	(στην	22η	θέση).
Το	ίδιο	παρατηρείται	και	με	τις	οικονομίες	της	Λατινι-
κής	Αμερικής,	η	οποίες	δοκιμάστηκαν	σκληρά	κατά	τη	
διάρκεια	της	περασμένης	χρονιάς,	με	αποτέλεσμα	όλες	
να	παρουσιάζουν	σχετική	πτώση,	εκτός	από	το	Μεξικό,	
το	οποίο	καταλαμβάνει	την	37η	θέση.	

Το διεθνές τοπίο ανταγωνιστικότητας και το βασικό (παγκόσμιο) μήνυμα από την εφετινή κατάταξη
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Ι]	Το	βασικό	μήνυμα	των	αποτελεσμάτων	της	Παγκόσμιας	
Επετηρίδας	Ανταγωνιστικότητας	για	το	2012

Το	ένα	τρίτο	από	τα	329	κριτήρια	που	εξετάζονται	στο	
πλαίσιο	της	εφαρμογής	της	μεθοδολογίας	κατάταξης	
των	59	χωρών	με	κριτήριο	την	ανταγωνιστικότητά	τους,	
προέρχεται	από	έρευνα	γνώμης	μεταξύ	ανωτέρων	και	
ανωτάτων	στελεχών	επιχειρήσεων	με	έδρα	τις	59	αυ-
τές	χώρες,	ο	αριθμός	των	οποίων	ξεπερνά	κάθε	χρόνο	
τις	4.200	άτομα.	Δυο	από	τα	κύρια	συμπεράσματα	της	
έρευνας	γνώμης	είναι	αφενός	ο	διαρκώς	αυξανόμενος	
σκεπτικισμός	απέναντι	στην	παγκοσμιοποίηση	σε	αρ-
κετές	από	τις	59	οικονομίες	και	αφετέρου	η	ανάγκη	για	
οικονομικές	μεταρρυθμίσεις.	
Συμπληρωματικά	με	τα	παραπάνω,	η	παγκοσμιοποίηση	
φαίνεται	ότι	αποτελεί	θετικό	παράγοντα	για	την	ανάπτυξη	

σε	χώρες	όπως	η	Ιρλανδία,	οι	Σκανδιναβικές	χώρες,	
η	Χιλή,	τα	Ηνωμένα	Αραβικά	Εμιράτα	και	για	πολλές	
ασιατικές	οικονομίες.	Αλλά	η	στάση	απέναντι	στην	πα-
γκοσμιοποίηση	είναι	πολύ	αρνητική	σε	χώρες	όπως	η	
Ελλάδα,	η	Ρωσία,	στις	περισσότερες	από	τις	χώρες	της	
Ανατολικής	Ευρώπης,	σε	ένα	μέρος	των	χωρών	της	Λα-
τινικής	Αμερικής,	και,	το	κυριότερο	απ’	όλα,	στη	Γαλλία.

Η	στάση	/	ανάγκη	για	οικονομικές	μεταρρυθμίσεις	είναι	
περισσότερο	θετική	στην	Ιρλανδία,	στις	αναδυόμενες	
χώρες	της	Ασίας,	στο	Κατάρ	και	στα	Ηνωμένα	Αραβικά	
Εμιράτα,	στην	Ελβετία	και	στη	Σουηδία.	Αλλά	η	ανάγκη	
για	μεταρρυθμίσεις	γίνεται	περισσότερο	ασθενής	στην	
Αργεντινή,	στην	Τσεχία,	στην	Ισπανία,	και,	ξανά,	στη	
Γαλλία,	όπου	η	λιτότητα	σαν	μέτρο	εξόδου	από	την	ύφεση	
φαίνεται	να	είναι	χειρότερη	από	την	ίδια	την	ύφεση.	

Αντίθετα	οι	δέκα	(10)	χώρες	–	ουραγοί	στην	Παγκόσμια	Επετηρίδα	Ανταγωνιστικότητας	για	το	2012,	είναι:

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 2012 την περίοδο 2008 - 2012
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*στην	Παγκόσμια	Επετηρίδα	για	την	Ανταγωνιστικότητα	δεν	λαμβάνουν	μέρος	οι:	Κύπρος,	Μάλτα,	Λετονία

Η θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD 2012* 
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Οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην παραγωγική 
βάση της Βόρειας Ελλάδας

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας γνώμης

Γενικεύεται	το	φαινόμενο	της	πιστωτικής	ασφυξίας	
από	την	έλλειψη	ρευστότητας	για	τις	επιχειρήσεις	της	
Βόρειας	Ελλάδος,	τα	προβλήματα	εντείνονται	καθημε-
ρινά,	ο	τζίρος	έχει	μειωθεί	δραματικά,	το	περιθώριο	
κέρδους	έχει	εξανεμισθεί	τελείως,	το	κόστος	δανεισμού	
διαρκώς	αυξάνεται,	ενώ	οι	γενικότερες	περικοπές	που	
αφορούν	το	κόστος	λειτουργίας	προβάλλουν	ως	η	πλέον	
πρόσφορη	απόφαση	για	την	επιβίωση	των	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων.	
Η	οικονομική	κατάσταση	των	επιχειρήσεων	προμηνύει	
ότι	το	αμέσως	ερχόμενο	διάστημα,	θα	οδηγήσει,	με	
βεβαιότητα,	πολλές	επιχειρήσεις	στη	χρεοκοπία.	
Τα	παραπάνω	σημεία	αποτελούν	τις	βασικές	διαπιστώ-
σεις	της	έρευνας	γνώμης	που	αφορά	την	«Οικονομική	
κρίση	και	τις	επιπτώσεις	της	στην	παραγωγική	βάση	
της	Βόρειας	Ελλάδας»,	η	οποία	διενεργήθηκε	από	τον	
Σύνδεσμο	Βιομηχανιών	Βορείου	Ελλάδος	(ΣΒΒΕ)	το	
χρονικό	διάστημα	Απριλίου	–	Μαΐου	2012,	και	στην	οποία	
συμμετείχαν	επιχειρήσεις	μέλη	του	ΣΒΒΕ	με	έδρα	όλες	
τις	περιφέρειες	του	Βορειοελλαδικού	Τόξου.	

Τα αναλυτικά αποτελέσματα

Από	την	έρευνα	προκύπτει	ότι	οι	επιπτώσεις	της	οικονο-
μικής	κρίσης	έχουν	επηρεάσει	καθοριστικά	την	πορεία	
και	τη	γενικότερη	δραστηριοποίηση	των	μεταποιητικών	
επιχειρήσεων	με	έδρα	το	Βορειοελλαδικό	Τόξο.	Μάλιστα,	
η	ένταση	των	αρνητικών	παραγόντων	διαπιστώνεται	ότι	
είναι	ιδιαίτερα	αυξημένη	σε	σχέση	με	την	ίδια	έρευνα	
που	υλοποίησε	ο	ΣΒΒΕ	μεταξύ	των	μελών	του	το	2009.	

Α] Η ένταση της αρνητικής επίδρασης της οικονομικής 
κρίσης στη μεταποίηση και στην οικονομία

Στην	ερώτηση	κατά	πόσο	η	παγκόσμια	οικονομική	κρίση	
έχει	επηρεάσει	αρνητικά	τους	τελευταίους	έξι	(6)	μή-
νες	διάφορα	μεγέθη	της	επιχείρησης	και	του	κλάδου	
στον	οποίο	αυτή		ανήκει,	οι	σημαντικότερες	απαντήσεις	
που	δίνονται	από	τις	επιχειρήσεις	είναι:	(σημείωση:	
μέσα	στην	παρένθεση	σημειώνεται	το	ποσοστό	των	
απαντήσεων	της	ίδιας	έρευνας	του	2009,	ούτως	ώστε	
να	διαπιστωθεί	η	ένταση	των	διαφορών	μεταξύ	των	
ετών	2012	και	2009)
•	τα	επενδυτικά	σχέδια	της	επιχείρησης:	81,2%	(62,1%)
•	την	κερδοφορία:	76,8%	(65,0%)
•	τη	ρευστότητα:	76,8%	(69,2%),	και,
•	το	κόστος	δανεισμού:	75,4%	(46,6%).

Ουσιαστικά	οκτώ	(8)	στις	δέκα	(10)	επιχειρήσεις	δίνουν	

τις	ανωτέρω	απαντήσεις	σε	αντίθεση	με	το	2009	όπου	
τις	ίδιες	απαντήσεις	έδιναν	έξι	(6)	στις	δέκα	(10).	

Σημειώνεται	ότι	οι	εκτιμήσεις	για	τον	αρνητικό	επηρεα-
σμό	της	μεταποιητικής	δραστηριότητας,	της	οικονομίας	
της	περιφέρειας	στην	οποία	ανήκει	η	επιχείρηση,	της	
Θεσσαλονίκης	και	της	Βόρειας	Ελλάδας,	το	ποσοστό	των	
απαντήσεων	σε	όλους	τους	παράγοντες	ξεπερνά	το	92%,	
δηλαδή	αγγίζει	ουσιαστικά	το	σύνολο	των	επιχειρήσεων	
που	απαντούν.	

Β] Τα μέτρα που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις μέχρι 
σήμερα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

Στην	ερώτηση	για	τα	μέτρα	τα	οποία	έχουν	λάβει	μέχρι	
σήμερα	οι	επιχειρήσεις	για	την	αντιμετώπιση	της	οικο-
νομικής	κρίσης,	οι	απαντήσεις	αποδεικνύουν	την	υγιή	
αντίδρασή	τους	στις	συνθήκες	που	επικρατούν.	

Ειδικότερα,	οι	επιχειρήσεις	έχουν	προβεί:

•	σε	γενικότερες	περικοπές	που	αφορούν	το	κόστος	
λειτουργίας:	οι	εννέα	(9)	στις	δέκα	(10)	επιχειρήσεις	
έχουν	λάβει	τη	συγκεκριμένη	απόφαση,	ενώ	το	2009	
οι	οκτώ	(8)	στις	δέκα	(10),

•	στη	μείωση	των	περιθωρίων	κέρδους:	περίπου	εννιά	
(9)	στις	δέκα	(10)	το	2012,	σε	αντίθεση	με	τις	επτά	(7)	
στις	δέκα	(10)	το	2009,	

•	στη	μείωση	των	εξόδων	για	διαφήμιση:	οκτώ	(8)	στις	
δέκα	(10)	το	2012,	ενώ	το	αντίστοιχο	ποσοστό	ήταν	
επτά	(7)	στις	δέκα	(10)	το	2012,	και,	

•	στη	μείωση	των	τιμών	πώλησης	των	προϊόντων,	οι	επτά	
(7)	στις	δέκα	(10)	από	αυτές,	ενώ	το	2009	την	ίδια	από-
φαση	είχαν	λάβει	έξι	(6)	στις	δέκα	(10)	επιχειρήσεις.	

Γ] Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τα βασικά 
μεγέθη λειτουργίας τους το επόμενο εξάμηνο

Οι	προβλέψεις	των	επιχειρήσεων	για	τα	βασικά	μεγέθη	
λειτουργίας	τους	κατά	το	επόμενο	εξάμηνο,	έχουν	ως	
εξής,	κατά	σειρά	δήλωσής	τους	από	τις	επιχειρήσεις	
που	απαντούν	το	ερωτηματολόγιο	της	έρευνας:	(εντός	
της	παρενθέσεως	σημειώνεται	το	ποσοστό	των	επιχει-
ρήσεων	του	δείγματος	που	δηλώνει	τη	συγκεκριμένη	
αύξηση	ή	μείωση)

Μεγέθη	που	θα	μειωθούν	το	επόμενο	εξάμηνο:

•	η	ρευστότητα,	(63,8%)

•	το	κόστος	εργασίας,	(63,8%)

•	τα	καθαρά	κέρδη,	(60,9%)

•	ο	κύκλος	εργασιών,	(56,5%),	και,	

•	ο	αριθμός	των	πελατών	(37,7%).	
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Μεγέθη	που	θα	αυξηθούν	το	επόμενο	εξάμηνο:

•	το	κόστος	δανεισμού,	(59,4%)

•	οι	ανείσπρακτες	οφειλές,	(53,6%)

•	οι	ανείσπρακτες	επιταγές,	(52,2%),	και,	

•	οι	απαιτήσεις	των	επιχειρήσεων	προς	τους	πελάτες	
τους,	(44,9%).

Μεγέθη	που	θα	παραμείνουν	σταθερά	το	επόμενο	εξά-
μηνο:

•	οι	τιμές	των	προϊόντων	των	προμηθευτών,	(55,1%)

•	το	μερίδιο	αγοράς	στην	Ελλάδα,	(52,2%)

•	το	μερίδιο	αγοράς	στο	εξωτερικό,	(50,7%),	και,	

•	οι	εξαγωγές,	(43,5%).

Δ] Τα μέτρα που θα λάβουν οι επιχειρήσεις το επόμενο 
εξάμηνο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από 
την οικονομική κρίση

Στην	ερώτηση	για	τα	μέτρα	που	προτίθενται	να	λάβουν	οι	
μεταποιητικές	επιχειρήσεις	το	αμέσως	επόμενο	εξάμηνο	
για	την	αντιμετώπιση	της	οικονομικής	κρίσης,	και	πάλι	
αποτυπώνεται	η	υγιής	αντίδραση	των	επιχειρήσεων	στην	
κρίση,	η	οποία	άλλωστε	είχε	αποτυπωθεί	αναλόγως	και	
στα	αποτελέσματα	της	έρευνας	του	2009.	

Συγκεκριμένα,	τα	τέσσερα	(4)	κυριότερα	μέτρα	τα	οποία	
θα	λάβουν	οι	επιχειρήσεις	εντός	των	επομένων	έξι	(6)	
μηνών,	είναι:

•	γενικότερες	περικοπές	στο	κόστος	λειτουργίας	τους,	
(92,8%)

•	η	μείωση	των	διαφημιστικών	δαπανών,	(65,2%)

•	η	μείωση	των	περιθωρίων	κέρδους,	(63,8%),	και,	

•	η	μείωση	των	εξόδων	εκπαίδευσης.	(59,4%)

Ε] Η προτεραιοποίηση των προτάσεων από τις επιχει-
ρήσεις για την αντιμετώπιση της  οικονομικής κρίσης

Στη	συγκεκριμένη	ερώτηση,	δόθηκαν	δέκα	(10)	πα-
ράγοντες	–	δυνητικές	προτάσεις	αντιμετώπισης	της	
οικονομικής	κρίσης,	και	ζητήθηκε	από	τις	επιχειρήσεις	
να	τους	τοποθετήσουν	σε	σειρά	προτεραιότητας	/	σημα-
ντικότητας,	για	την	αντιμετώπιση	της	κρίσης.	

Η	ενίσχυση	της	ρευστότητας	των	επιχειρήσεων,	η	πλη-
ρωμή	των	οφειλών	του	κράτους	προς	τις	επιχειρήσεις,	η	
μείωση	των	συντελεστών	φορολογίας	εισοδήματος,	και	η	
πάταξη	της	διαφθοράς	στο	δημόσιο	τομέα,	καταλαμβά-
νουν	τις	τέσσερις	(4)	πρώτες	θέσεις,	ενώ	η	προκήρυξη	
των	προγραμμάτων	του	ΕΣΠΑ,	η	αντιμετώπιση	της	φο-
ροδιαφυγής	και	οι	αποκρατικοποιήσεις	καταλαμβάνουν	
τις	θέσεις	7,8	και	9	αντίστοιχα	όπως	και	το	2009.	

Στον	πίνακα	που	ακολουθεί	φαίνονται	οι	προτεραιότητες	
που	τίθενται	από	τις	επιχειρήσεις	μεταξύ	των	ετών	2012	
και	2009,	όπου,	ουσιαστικά,	οι	βασικές	προτεραιότητες	

παραμένουν	οι	ίδιες,	άρα	το	συμπέρασμα	είναι	ότι	αυτές	
παραμένουν	ανεκπλήρωτες	μεταξύ	των	τριών	ετών	που	
έχουν	μεσολαβήσει	μεταξύ	των	δυο	ερευνών.	

Προτάσεις για την      
αντιμετώπιση της κρίσης

Κατάταξη 
2012

Κατάταξη 
2009

Ενίσχυση	της	ρευστότητας	
των	επιχειρήσεων	μέσω	
του	τραπεζικού	συστή-
ματος

1 1

Μείωση	των	συντελεστών	
φορολογίας

2 6

Πληρωμή	των	οφειλών	
του	κράτους	προς	τις	
επιχειρήσεις

3 2

Πάταξη	διαφθοράς	στο	
δημόσιο	τομέα

4 4

Ενισχύσεις	&	Κίνητρα	
για	τη	διατήρηση	των	
υφιστάμενων	θέσεων	
εργασίας

5 3

Μείωση	των	τιμολογίων	
ενέργειας

6 10

Άμεση	προκήρυξη	προ-
γραμμάτων	ενίσχυσης	
της	επιχειρηματικότητας	
από	το	ΕΣΠΑ

7 7

Αποτελεσματικότερη	
αντιμετώπιση	της	φορο-
διαφυγής

8 8

Περαιτέρω	αποκρατικο-
ποιήσεις

9 9

Αύξηση	δημόσιων	επεν-
δύσεων

10 5

Τελικά,	από	την	παραπάνω	λίστα	προτάσεων	προκύπτει,	
όπως	και	το	2009,	ότι	μείζον	θέμα	κατά	τη	διάρκεια	
της	κρίσης	αποτελεί	η	ενίσχυση	της	ρευστότητας	των	
επιχειρήσεων,	ενώ	το	ζήτημα	της	προκήρυξης	προγραμ-
μάτων	ενίσχυσης	επιχειρηματικότητας	δεν	αποτελεί	λύση	
στο	πρόβλημα	της	ρευστότητας	που	αντιμετωπίζουν	οι	
επιχειρήσεις	σήμερα,	και	για	το	λόγο	αυτό	καταλαμβά-
νει	την	7η	θέση	στις	δέκα	(10)	προτάσεις	εξόδου	των	
επιχειρήσεων	από	την	κρίση.
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Γενικεύεται η πιστωτική ασφυξία για τον 
ιδιωτικό τομέα της Ελληνικής Οικονομίας

Η	Διοίκηση	του	ΣΒΒΕ	με	αφορμή	την	
απόφαση	της	εταιρίας	ασφάλισης	πι-
στώσεων	EULER	–	HERMES	να	εξαιρέ-
σει	την	Ελλάδα	από	την	ασφαλιστική	κά-
λυψη	των	εισαγομένων	εμπορευμάτων	
και	πρώτων	υλών,	την	Τρίτη	5	Ιουνίου	
2012,	εξέδωσε	ανακοίνωση	τονίζοντας	
ότι	η	απόφαση	αυτή	αποτελεί	ένα	ακό-
μα	χτύπημα	για	τον	ιδιωτικό	τομέα	της	
οικονομίας	στη	χώρα,	ο	οποίος	πλέον	
αντιμετωπίζει	κατά	πρόσωπο	το	κλεί-
σιμο,	ή,	στην	καλύτερη	περίπτωση,	το	
δραστικό	περιορισμό	των	δραστηριο-
τήτων	του.

Η	συγκεκριμένη	απόφαση,	αυξάνει	στο	
μέγιστο	την	πιστωτική	ασφυξία	όλων	
των	επιχειρήσεων	που	πραγματοποιούν	
εισαγωγές,	αφού	πλέον	πρέπει	να	προ-
πληρώνονται	σε	μετρητά	οι	παραγγελίες	
και	να	εξανεμίζεται	η	πίστωση	που	είχαν	
οι	επιχειρήσεις,	λόγω	της	συνεργασίας	
τους	με	εταιρίες	ασφάλισης	πιστώσεων.	
Παράλληλα,	με	βεβαιότητα	αυξάνεται	
ο	κίνδυνος	κατάρρευσης	της	αγοράς	
συνολικά	που,	εφόσον	συμβεί,	θα	δη-
μιουργήσει	ελλείψεις	σε	είδη	πρώτης	
ανάγκης	όπως	τα	φάρμακα,	τα	κατα-
ναλωτικά	αγαθά,	και	οι	πάσης	φύσεως	
πρώτες	ύλες.

Αν	στα	παραπάνω	προσθέσουμε	την	
αδυναμία	χρηματοδότησης	των	επι-
χειρήσεών	του	ιδιωτικού	τομέα	από	το	
εγχώριο	τραπεζικό	σύστημα,	την	καθη-
μερινή	μείωση	του	πιστωτικού	ορίου	των	

δανείων	των	τραπεζών	προς	τις	επιχει-
ρήσεις,	αλλά	και	τη	διαρκή	μείωση	των	
ορίων	της	ασφάλισης	των	πιστώσεων	
από	το	εξωτερικό,	τότε	ο	κίνδυνος	του	
ντόμινο	των	λουκέτων	είναι	προ	των	
πυλών	το	επόμενο	χρονικό	διάστημα.

«Αναρωτιόμαστε,	υπογραμμίζεται	στην	
ανακοίνωση,	για	δύο	πράγματα:	πρώτον,	
πως	είναι	δυνατόν	οι	επιχειρήσεις	μας	
να	διαθέτουν	μετρητά	για	την	αγορά	
πρώτων	υλών,	πριν	ακόμα	παράξουν	
και	πουλήσουν	τα	τελικά	τους	προϊόντα,	
και	δεύτερον,	πως	μπορεί	κάτω	από	
τέτοιες	συνθήκες	να	λειτουργήσει	το	
κύκλωμα	της	οικονομίας,	αφού	κάτω	
απ΄	αυτές	τις	συνθήκες	οι	μεταποιητικές	
επιχειρήσεις	θα	πρέπει	να	ζητήσουν	απ΄	
τους	πελάτες	τους	το	ακατόρθωτο,	δη-
λαδή	την	προπληρωμή	των	παραγγελιών	
τους.	Σημειώνουμε	ότι	οι	πληρωμές	
των	επιχειρήσεων	στην	Ελλάδα	γίνο-
νται	σαφώς	μεταχρονολογημένα,	κι	εδώ	
και	δύο	χρόνια	το	χρονικό	διάστημα	της	
πίστωσης	λόγω	ακριβώς	της	πιστωτι-
κής	ασφυξίας	αγγίζει	ή	και	ξεπερνά	σε	
πολλούς	κλάδους	τους	8	έως	12	μήνες.	

Καλούμε	το	πολιτικό	σύστημα	της	χώρας	
να	δείξει	αυτοσυγκράτηση	στις	κάθε	
είδους	δηλώσεις	του	για	την	οικονομία	
και	την	ανάπτυξη	κατά	την	τρέχουσα	
προεκλογική	περίοδο	και	το	εγχώριο	
τραπεζικό	σύστημα	να	υποστηρίξει	
έμπρακτα	τους	πελάτες	του,	δηλαδή	
τις	ιδιωτικές	επιχειρήσεις».
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Νέα καμπάνια επικοινωνίας από την Οινοποιία Μαλαματίνα

ΜΕΛ Α.Ε., Ανανέωση Δυνάμεων

Η	Οινοποιία	Μαλαμα-
τίνα,	πρωτοπόρος	στον	
κλάδο	του	κρασιού	για	
περισσότερα	από	117	
χρόνια,	ενισχύει	ακόμη	
περισσότερο	την	πα-
ρουσία	της	στην	Αττική.

Με	μια	νέα	διαφημι-
στική	καμπάνια	προ-
σκαλεί	τον	κόσμο	της	
Αθήνας	να	βγει	έξω,	
σε	κάθε	γειτονιά,	για	
να	ανακαλύψει	 την	
ξεχωριστή	γεύση	της	
Ρετσίνας	Μαλαματίνα.

Το	διαφημιστικό	μήνυ-
μα	της	νέας	καμπάνιας,	με	τίτλο	«Αναζητάς	την	παρέα	της»,	
ξεκίνησε	τον	Μάιο	και	προβλήθηκε	σε:	συρμούς	του	metro,	

λεωφορεία,	περιοδικά,	websites,	facebook,	twitter,	ενώ	
μόλις	πρόσφατα	ολοκληρώθηκε	και	το	online	game	της	στο	
facebook,	το	οποίο	μοίρασε	πλούσια	δώρα	στους	φίλους	
της,	που	πλέον	έχουν	ξεπεράσει	τους	50.000.	Επιπλέον,	
έγινε	εντυποδιανομή	στο	κέντρο	της	Αθήνας.	Προωθητικά	
έντυπα	μοιράστηκαν	σε	επιλεγμένες	στάσεις	του	metro,	
αλλά	και	σε	δημοφιλή	στέκια	στο	κέντρο	της	πόλης,	προ-
τρέποντας	το	κοινό	να	απολαύσει	δωρεάν	μια	Ρετσίνα	
Μαλαματίνα.

Η	μεγάλη	σε	έκταση	και	ένταση	κάλυψη	της	καμπάνιας	που	
επιμελήθηκε	η	Blender,	έχει	ως	στόχο	να	ενισχύσει	την	
εικόνα	της	μάρκας	στα	νεανικά	κοινά.	Ταυτόχρονα,	αυξάνει	
τη	διαδραστικότητα	της	εταιρείας	και	την	αναγνωρισιμότητα	
της	ρετσίνας,	ενεργοποιώντας	τους	καταναλωτές	να	δράσουν	
και	να	την	αναζητήσουν.

Η	Ρετσίνα	Μαλαματίνα,	διατηρώντας	ηγετική	θέση	στον	κλάδο,	
εξάγεται	σήμερα	σε	37	χώρες	και	έχει	παγκόσμιες	πωλήσεις	
που	ξεπερνούν	τις	50.000.000	φιάλες	ετησίως.

Η	Μακεδονική	Εταιρεία	Χάρτου	–	ΜΕΛ	Α.Ε.,	βαδίζοντας	
ολοταχώς	προς	την	6η	δεκαετία	του	παραγωγικού	της	βίου,	
εξαργυρώνει	την	επιτυχημένη	έως	τώρα	πορεία	της	αλλά	
κυρίως	την	προοπτική	της,	αποτελώντας,	από	τον	Φεβρουάριο	
του	2012	το	νεότερο	μέλος	της	PAK	Group.
Ο	όμιλος	ΡΑΚ,	αξιολογώντας	την	δυναμική	της	εταιρείας	και	
την	ποιότητα	του	στελεχιακού	της	δυναμικού,	εξαγόρασε	το	
σύνολο	των	μετοχών	από	τους	προηγούμενους	μετόχους.
Με	την	εξαγορά	αυτή	η	δραστηριότητα,	που	αφορά	στην	παρα-
γωγή	επιχρισμένου	χαρτονιού	συσκευασίας,	ξεπερνά	το	25%	του	
συνολικού	κύκλου	εργασιών	του	ομίλου,	φθάνοντας	τα	150	εκ.€	
(52	ΜΕΛ,	98	KARTONSAN),	ενώ	ταυτόχρονα	την	κατατάσσει	
στην	4η	θέση	Πανευρωπαϊκά	σε	παραγωγική	δυναμικότητα.
Στην	πρωτοφανή	περίοδο	που	βιώνει	η	πατρίδα	μας,	στην	οποία	
η	όποια	κίνηση	κεφαλαίων	είναι	μονόδρομη,	με	κατεύθυνση	
το	εξωτερικό,	η	ΜΕΛ	προσέλκυσε	δεκάδες	εκ.€	τα	οποία	και	
χρησιμοποιήθηκαν	για	την	οικονομική	της	εξυγίανση.
Στόχος	του	ομίλου	είναι	η,	εντός	διετίας,	αναρρίχησή	του	στην	
3η	θέση	στην	Ευρώπη,	κάτι	που	σημαίνει	πως	οι	προγραμμα-
τισμένες	επενδύσεις	στα	δύο	εργοστάσια,	που	ανήκουν	στο	
δυναμικό	του,	θα	υλοποιηθούν	τάχιστα.

Τη	σημασία	που	προσδίδει	ο	όμιλος	σ’	αυτή	του	την	επένδυση,	
μαρτυρά	και	η	επιλογή	των	μελών	του	νέου	Δ.Σ.	της	ΜΕΛ	Α.Ε.	
η	σύνθεση	του	οποίου	είναι:

Πρόεδρος:	Prof.	Mehmet	Imregun	(C.E.O.	του	ομίλου)

Δ/νων	Σύμβουλος:	Σωτήριος	Καραπατάκης

Εκτελεστικό	μέλος:	Prof.	Unal	Bozkurt	(Οικονομικός	Σύμ-
βουλος	του	ομίλου)

Εκτελεστικό	μέλος	:	Suleyman	Kaya	

Εκτελεστικό	μέλος	&	Εμπορικός	Δ/ντής:	Ευθύμιος	Ναλμπάνης	

Απλό	μέλος:	Canan	Pak	Imregun

Απλό	μέλος:	Recep	Pehlivanoglou

Η	μεγάλη	αυτή	Ελληνική	βιομηχανία	διανύοντας	στη	μα-
κρόχρονη	πορεία	της	περιόδους	ύφεσης	αλλά	και	αιχμής	
στο	πρόσφατο	παρελθόν,	εκπληρώνει	το	πεπρωμένο	της	και	
επιστρέφει	ως	μέλος	ενός	ισχυρού	και	δυναμικού	ομίλου,	
όπως	και	κατά	την	ίδρυσή	της,	στις	κορυφαίες	θέσεις	της	
Ευρώπης	στον	κλάδο.


