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Ανάπτυξη με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα

Ο φαύλος κύκλος κρίσης και αποβιομηχάνισης, αποβιομηχάνισης
και κρίσης, διαμορφώνει την πτωτική συμμετοχή της μεταποίησης
στο σχηματισμό του
ΑΕΠ στη χώρα μας
και στη Βόρεια Ελλάδα τα τελευταία τριάντα
χρόνια. Δυστυχώς πρόκειται για το φαινόμενο
της αποβιομηχάνισης
Αθανάσιος Σαββάκης
που είναι το αποτέλεΠρόεδρος
σμα του στρεβλού παραγωγικού μοντέλου που ακολούθησε η πατρίδα
μας, του μοντέλου της δήθεν παραγωγικής ανάπτυξης, που δεν στηρίχθηκε ποτέ τα τελευταία τριάντα
χρόνια σε συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική, αλλά
μόνον σε αποσπασματικά μέτρα.

επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού.

Έχει λεχθεί κατά κόρον και έχουν συγγραφεί δεκάδες μελέτες ότι αν δεν αλλάξει ταχύτατα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας, με πραγματική
στροφή στην παραγωγή με κάθε τρόπο «διεθνώς
εμπορεύσιμων προϊόντων», τότε είμαστε βέβαιοι
ότι δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος από την κρίση.

Αναγκαίες προσαρμογές, περισσότερη εξωστρέφεια, με παραγωγή «διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων», βελτίωση του γενικότερου οικονομικού
περιβάλλοντος…

Για μια χώρα με τα χαρακτηριστικά της Ελλάδας, η
ύπαρξη ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα αποτελεί
προϋπόθεση ισόρροπης ανάπτυξης, κοινωνικής
συνοχής και εξόδου από την οικονομική κρίση.
Είναι σε όλους γνωστό ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο την
αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ
της ΕΕ στο 20% έως το 2020, από 15,1% που ήταν
τον Ιούνιο του 2013.
Και εμείς ως χώρα τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα;
Τι μέτρα έχουμε σχεδιάσει για να εφαρμόσουμε τη
νέα ευρωπαϊκή πολιτική για την αύξηση του ρόλου
της βιομηχανίας στην ΕΕ;
Νομίζω πως η ερώτηση είναι ρητορική.
Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει ακόμη και σήμερα
να θέσουμε ως στόχο την αύξηση της συμμετοχής
της Ελληνικής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας
από 9% που είναι σήμερα, στο 12% έως το 2020.
Για την υλοποίηση του στόχου αυτού χρειαζόμαστε
μια εθνική βιομηχανική πολιτική που θα συμβάλλει
αποφασιστικά στην προσαρμογή των ελληνικών

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
αποτελεί αδήριτη ανάγκη η κυβερνητική πολιτική
να θέσει άμεσα σε προτεραιότητα την ισχυροποίηση
του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας και την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μια νέα συμφωνία πολιτείας και επιχειρήσεων σε μια ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική που θα συμβάλλει:
1. στην ενθάρρυνση των αναγκαίων προσαρμογών
που θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τις
εγχώριες επιχειρήσεις, και οι οποίες θα τις καταστήσουν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, και,
2. στη βελτίωση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου λειτουργούν οι
επιχειρήσεις.

Πώς;
Με την υπογραφή της συμφωνίας με τους εταίρους μας που μόνον ύφεση μπορεί να φέρει στην
οικονομία;
Η φοροεπιδρομή που επέρχεται στο πλαίσιο της
συμφωνίας της χώρας μας με τους εταίρους, που
περιλαμβάνει την αύξηση της φορολογίας των υγιών
και συνεπών επιχειρήσεων, την αύξηση της προκαταβολής φόρου και την επιβολή επιπρόσθετου
φόρου στα κέρδη τους, σε συνδυασμό με την αύξηση
των εργοδοτικών εισφορών, συνιστούν μια άνευ
προηγουμένου αντιαναπτυξιακή επίθεση στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που θα οδηγήσει με σιγουριά
στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων στη χώρα μας.
Η Κυβέρνηση αντί να περιορίσει το σπάταλο, αντιπαραγωγικό και άκρως γραφειοκρατικό κράτος,
επιμένει σε μια ιδιότυπη προστασία του και στην
υπεράσπιση των λειτουργιών που υποτίθεται ότι
αυτό επιτελεί. Και γι’ αυτό επιβάλλει σκληρά φοροεισπρακτικά μέτρα σε συνεπείς πολίτες και
επιχειρήσεις, ενώ η έμφαση θα έπρεπε να δοθεί
στην φοροδιαφυγή και στην εισφοροδιαφυγή, που
διαβρώνουν καθημερινά την ανταγωνιστικότητα
των υγιών επιχειρήσεων.

Διοικητικό Συμβούλιο

Development with internationally
marketable products
The vicious circle of crisis, de-industrialisation and further crisis has meant
a falling contribution of the manufacturing sector towards GNP figures in
Greece as a whole and in Northern Greece in particular over the last thirty
years. Lamentably, this de-industrialisation is the result of a distorted production model pursued by our country, the model of supposed productive
growth which, for the last thirty years, has never been based on any specific
industrial policy, but little more than piecemeal measures.
As has been pointed out in countless discussions and studies on the subject,
unless the production model changes very soon with a real shift towards the
production of ‘internationally marketable products’ in every way, it is certain
that there can be no way out of the crisis.
In a country with Greece’s characteristics, the existence of a strong manufacturing sector is a sine qua non for steady development, social cohesion
and exit from the financial crisis.
It is widely known that the European Commission has set a target of increasing the contribution of industry to the EU’s GDP to 20% by 2020 from 15.1%
in June 2013.
And what has Greece to show up till now?
What measures have we planned in order to implement the new European
policy on increasing the role of industry in the EU?
A rhetorical question perhaps?
This however does not stop us from setting the goal of increasing Greek
industry’s contribution from today’s 9% to 12% by 2020.
To achieve that, we need a national industrial policy which will play a crucial part in Greek companies’ adapting to the new realities of international
competition.
For the Federation of Industries of Northern Greece, it is a pressing need for
government policy to place priority on bolstering the manufacturing sector of
the economy as well as on the productive reconstruction of Greece.
In this context, a new deal has to be reached between the State and enterprises on a realistic industrial policy which will
1. encourage the necessary adjustments to be immediately adopted by domestic companies, thus making them more internationally-focussed and
competitive, and
2. improve the general economic climate in which these companies operate.
Necessary adjustments, more emphasis on internationalisation, with the
production of ‘internationally marketable products’, improvement in the
general economic climate...
How is this going to happen?
Will not the signing of the deal with our partners just mean a deeper depression for the economy?
The increase in taxes that await Greece as part of the agreement with its
partners, including the tax increase for healthy and law-abiding businesses,
the increase in the tax advance and the imposing of additional tax on their
profits, together with the increase in employers’ contributions, constitutes
unprecedented recessional aggression towards private ventures, which will
inevitably lead to the closing of many more companies in Greece.
Rather than cutting back on the wasteful, counter-productive and extremely
bureaucratic state, the Government is actually persisting not only in bolstering it, but in supporting the functions which it supposedly carries out
as well. And it is for this reason that it has imposed tough tax measures on
law-abiding citizens and businesses, when emphasis should be placed on
measures to stop tax evasion and tax avoidance, which daily erode competitive and healthy companies.
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06.05.15
• Εκδήλωση με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός και
εκτός Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και αναπτύσσουν
δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που συνδιοργάνωσαν
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο Σύνδεσμος, και πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
• Ημερίδα «Πώς να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, στις επιχειρήσεις
μας, στην οικονομία μας», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος και
το ICBS Business School και πραγματοποιήθηκε στο ICBS. Από
το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
07.05.15
• Εθιμοτυπική συνάντηση με την Πρέσβη και Γενική Διευθύντρια
Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών κα Κων/να
Κόλιου, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• 1o Συνέδριο Επιχειρηματικότητας «Επιχειρώντας στο μέλλον,
2015-2020», που διοργάνωσε η εφημερίδα Ναυτεμπορική και
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τον
Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
08.05.15
• Εθιμοτυπική συνάντηση με την κα M. Fragkakis, Political Officer
της Πρεσβείας των ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και
Γ. Σταύρου.
11.05.15
• Διοικητικό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Porto Palace.
12.05.15
• Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Πρ. Παυλόπουλο,
που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, στην Αθήνα. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• 1η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Environment»
του Enterprise Europe Network, που διοργάνωσε το PRAXI και
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
• Workshop για τις πολιτικές που προτείνονται στο πλαίσιο του
Σχεδίου RIS3 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που
διοργάνωσε η ερευνητική μονάδα URENIO – ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Ε. Κοψαχείλης.
13.05.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. REAL FM, και
στη δημοσιογράφο Μ. Παπακωνσταντίνου στο Κεντρικό Δελτίο
Ειδήσεων με θέμα: «Τα προβλήματα στης βιομηχανίας στη Βόρεια
Ελλάδα – Το οριστικό κλείσιμο της Hellenic Steel»
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στους δημοσιογράφους
Π. Πάνο και Π. Μητρούλια, στην οικονομική εκπομπή του Πρώτου
Προγράμματος της ΝΕΡΙΤ με θέμα: «100 Χρόνια ΣΒΒΕ».
• Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής – Πειραιά,
που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΠ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Πρόεδρος.
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Π. Τριάρχη, Αναπληρωτή Γενικό
Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο του Enterprise Europe Network με θέμα
«Intellectual Property Management for SMEs», που διοργάνωσε
το PRAXI και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στο
Ηράκλειο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

• Συνάντηση εργασίας και κοινωνικού διαλόγου με συναφείς κοινοπραξίες, στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ, που διοργάνωσαν
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και ο Σύνδεσμος
Επιχειρήσεων Πλεκτικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΠΕΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Κ. Στυλιαράς.
• Συνάντηση εργασίας και κοινωνικού διαλόγου με συναφείς κοινοπραξίες, στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΣΑ, που διοργάνωσε
ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
14.05.15
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.
14-15.05.15
• 19η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση, που διοργάνωσε το Economist και πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
15.05.15
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στους δημοσιογράφους Π. Πάνο και Π. Μητρούλια, στην οικονομική εκπομπή του
Πρώτου Προγράμματος της ΝΕΡΙΤ με θέμα: «Τα προβλήματα
στης βιομηχανίας στη Βόρεια Ελλάδα – Το οριστικό κλείσιμο της
Hellenic Steel»
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. FOCUS FM, στον
δημοσιογράφο Γ. Δαμιανίδη, στην εκπομπή Ραδιοεφημερίδα με
θέμα: «Το οριστικό κλείσιμο της Hellenic Steel».
18.05.15
• Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
20.05.14
• Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Μη Κερδοσκοπικής
Εταιρείας (Α.Μ.Κ.Ε.) «Επιχειρείν και απασχόληση στη μεταποίηση» στο πλαίσιο της δράσης Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση
(ΤΟΠΣΑ), που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
21.05.15
• Διεθνές Συνέδριο «Industrial Waste & Wastewater Treatment
& Valorisation», που διοργάνωσε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο President, στην Αθήνα. Από
τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
25.05.15
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΕΔΕ – Τμήμα
Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra
Palace. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ. κ. Γ. Σταύρου και
Χ. Γεωργίου.
• Συνάντηση εργασίας για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «Μελέτη για τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας», που διοργάνωσε
η Ακρώνυμο Μελετητική, και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα
του μουσείου φωτογραφίας, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
27.05.15
• Υπογραφή του Κατάστικτού του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής από τους φορείς υποστήριξης, που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα της Δ.Ε. του ΕΒΕΘ. Από το σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Πρόεδρος.
• Δείπνο με θέμα: «Είναι η Λιτότητα το Πρόβλημα;», με ομιλήτρια
την Δρ. Μιράντα Ξαφά, που παρέθεσε το Κολλέγιο Ανατόλια και

πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από τον Σύνδεσμο
παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
28.05.15
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Θεσσαλικών
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που πραγματοποιήθηκε στο
ξενοδοχείο Larissa Imperial, στη Λάρισα. Από τον Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
03.06.15
• Συνάντηση Εργασίας Αναπτυξιακών Συμπράξεων έργων ΤΟΠΣΑ
και ΤΟΠΕΚΟ, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Εμπορίου,
εταίρου της Α.Σ. «Θεσσαλονίκη της Απασχόλησης» και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
04.06.15
• Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ. Πολίτου.
08.06.15
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
• Εκδήλωση «HORIZON 2020: fast track to funding. Χρηματοδοτικές
ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλη του δικτύου
Enterprise Europe Network - Hellas, και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από το Σύνδεσμο παρουσίαση
πραγματοποίησε η κα. Μ. Νάζη.
08-10.06.15
• Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Enterprise Europe Network, που
πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο ‘The Egg’ στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
09.06.15
• Εκδήλωση «Εξαγωγικές Πιστώσεις», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Porto Palace. Χαιρετισμό
απεύθυνε ο κ. Πρόεδρος και την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Γ.
Μητράκης, Δημοσιογράφος.
10.06.15
• Εγκαίνια της συνεργασίας Technopolis Thessaloniki Business
Incubation Center of CERN Technologies, που πραγματοποιήθηκε
στη Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας «Περιβάλλον», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα Σ. Πολίτου.
11.06.15
• Δεξίωση με την ευκαιρία Εθνικής Εορτής που παρέθεσε το Γενικό Προξενείο Ρωσίας, και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
12.06.15
• Συνεδρίαση του Συμβουλίου Φορέων Λιμένος Θεσσαλονίκης, που
διοργάνωσε ο ΟΛΘ και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.
15.06.15

Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη και Σ. Ζαχαρό με θέμα: «Οι αρνητικές
επιπτώσεις στη βιομηχανία από την επικείμενη φοροεπιδρομή».
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Προέδρου, στον δημοσιογράφο
Γ. Παπαδόπουλο, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Ρ.Σ. FM
100 με θέμα: «Οι αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία από την
επικείμενη φοροεπιδρομή».
19.06.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη,
στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» και στους δημοσιογράφους Σ.
Διαμαντόπουλο και Δ. Διαμαντίδη με θέμα: «Οι αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία από την επικείμενη φοροεπιδρομή».
• 1η Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κεντρικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Τα έσοδα της εκδήλωσης
διατέθηκαν για τις ανάγκες του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής. Ο Πρόεδρος του Δικτύου κ. Ν. Πέντζος απηύθυνε
ομιλία. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
22.06.15
• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Προέδρων του «Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών Επιχειρήσεων χωρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος
και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
• Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου,
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
22-23.06.15
• 2ο Συνέδριο Ευρωπαϊκή – Εδαφική συνεργασία: Εγκαινιάζοντας την
προγραμματική περίοδο Η πρόκληση των συνεργασιών 2014 2020,
οργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των επιχειρησιακών
προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Στυλιαράς και Ε. Κοψαχείλης.
25.06.15
• 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ.
Γεωργίου.
26.06.15
• Συνέδριο «Η επανεκκίνηση της Ελληνικής Βιομηχανίας. Οι παράμετροι της παραγωγικής ανασυγκρότησης», που διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος. Χαιρετισμό και ομιλία απεύθυνε ο κ. Πρόεδρος και
το Συνέδριο συντόνισε ο κ. Χρ. Κώνστας, Δημοσιογράφος.
30.06.15
• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στη δημοσιογράφο Μ.
Σμιλίδου, στο SBC TV Channel με θέμα: «Δημοψήφισμα – Επιπτώσεις στη βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος».
• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στο Κεντρικό Δελτίο της
TV 100 με θέμα: «Δημοψήφισμα – Επιπτώσεις στη βιομηχανία
της Βορείου Ελλάδος».
• Τηλεοπτική συνέντευξη του Προέδρου, στους δημοσιογράφους
Χρ. Χατζημίση και Ε. Μιχωλού και στην εκπομπή «Από το Ε μέχρι
το Χ» στη ΔΙΟΝ TV με θέμα: «Δημοψήφισμα – Επιπτώσεις στη
βιομηχανία της Βορείου Ελλάδος».

• Διοικητική Επιτροπή Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου για τη συγκρότηση σε σώμα.

16.06.15

• Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΔΕ για τη συγκρότηση σε σώμα, που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.

• Ημερίδα με θέμα: «Ελλάδα: Βήματα προς την Οικονομική Ανασυγκρότηση και τη Διπλωματική Αναβάθμιση», που διοργάνωσε
το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και η εταιρεία SGT Α.Ε και πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε
ο κ. Πρόεδρος.
18.06.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. Αθήνα 9.84, στην
εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και στους δημοσιογράφους Γ.

• Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΑΠ/ΤΕΠ Θεσσαλονίκης ΑΕ. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

30.06 – 01.07.15
• 1η Συνάντηση της Θεματικής Ομάδας Εργασίας «Sustainable
Construction» του Enterprise Europe Network, που διοργάνωσε
το EEN Aveiro, Πορτογαλία και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του AIDA (Associaçâo Industrial do Distrito de Aveiro).
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού

6

[ γενική συνέλευση ]

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με χαιρετισμό του πρώην Υπουργού Οικονομικών κ. Χ. Σταϊκούρα και ομιλία - παρουσίαση του Απολογισμού Ενεργειών και Δραστηριοτήτων
του Συνδέσμου από τον Προέδρο, κ. Α. Σαββάκη.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε ο Οικονομικός Απολογισμός για το 2014 και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός
για το 2015 από τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο κ. Γ.
Σταύρου και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής
από το μέλος της Επιτροπής, κ. Χρ. Διαμαντόπουλο.
Ακολούθησε ψηφοφορία για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ για την επόμενη διετία,
καθώς και για την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του οικονομικού απολογισμού
2014 και του οικονομικού προϋπολογισμού 2015.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε
με την ευγενική χορηγία των επιχειρήσεων:

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

[ γενική συνέλευση ]
Χαιρετισμός του πρώην Υπουργού Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα
Από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΒΕ
ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρας, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τους τελευταίους πέντε μήνες,
η Ελλάδα έχασε το 2% του ΑΕΠ. Κατά την ομιλία του
στην Κλειστή Συνεδρίαση της Συνέλευσης ο κ. Σταϊκούρας, ευχήθηκε, οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές
να καταλήξουν σε συμφωνία, για την οποία επισήμανε
μάλιστα ότι θα είναι πολύ βαρύτερη για τους Έλληνες,
από εκείνη που συζητούσε η προηγούμενη κυβέρνηση.
Ο κ. Σταϊκούρας συμπλήρωσε επίσης ότι η χώρα θα
πρέπει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και σταδιακά
να περάσει σε μείωση της φορολογίας, μειώνοντας και
εξορθολογίζοντας παράλληλα τις δημόσιες δαπάνες.

Σημεία ομιλίας του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
κ. Α. Σαββάκη
χώρας, προσπαθώντας να πείσει το πολιτικό σύστημα για
την ορθότητα των θέσεων και των προτάσεων του ΣΒΒΕ
για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
και των επιχειρήσεων.
• Ανάπτυξη θέσεων και προτάσεων, τις οποίες ανέδειξε
με κάθε πρόσφορο μέσον, πάντοτε προσηλωμένος στο
καθήκον υποστήριξης των επιχειρήσεων μελών του.
• Ενίσχυση της διεθνούς δικτύωσης του Συνδέσμου, ούτως
ώστε να έχει την ευκαιρία ανάπτυξης νέων συνεργασιών
με επιχειρήσεις στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες.
• Στενή συνεργασία με όλους ανεξαιρέτως του Συνδέσμους Βιομηχανιών της χώρας, έχοντας πάντοτε ενεργό
ρόλο, εισφέροντας θετικά με τεκμηριωμένες θέσεις
και προτάσεις για την άσκηση ρεαλιστικής και αποτελεσματικής βιομηχανικής πολιτικής.

Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, στην ομιλία του, απευθυνόμενος στους επιχειρηματίες-μέλη του Συνδέσμου,
τόνισε ότι παρά τις εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες, ο ΣΒΒΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει
με αμείωτη ένταση στη στήριξη της βιομηχανίας, που
αποτελεί τη σημαντικότερη διέξοδο για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικονομίας.

Μα πάνω απ΄ όλα, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, επιμείναμε στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την
υλοποίηση πάσης φύσεως επενδύσεων, που είναι τελικά
η μοναδική πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας νέων και
βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Στο πολυδιάστατα εχθρικό και αντιφατικό εξωτερικό
περιβάλλον με τη διαρκή και μόνιμη αβεβαιότητα στην
οικονομία, τη μόνιμη απουσία ρευστότητας από την αγορά, τις επιδεινούμενες σχέσεις του ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας με το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, την εγχώρια ζήτηση σε ελεύθερη πτώση, τις εξαγωγές διαρκώς
μειούμενες, τις αντιφατικές δηλώσεις κυβερνητικών
στελεχών για την πορεία και το μέλλον της οικονομίας,
ο Σύνδεσμος υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, κλήθηκε να
δραστηριοποιηθεί και να υπερασπισθεί, τα καλώς εννοούμενα, συμφέροντα των επιχειρήσεων – μελών του.

Φυσικά ο κατάλογος των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε η Διοίκηση του ΣΒΒΕ συνέχισε ο κ. Σαββάκης
«είναι μακρύς, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όμως, πάνω
απ΄ όλα, θέλω να υπογραμμίσω, ότι οι άοκνες – κυριολεκτικά – προσπάθειές μας, είχαν αρχή και τέλος ΕΣΑΣ, τα
μέλη μας. Γι΄ αυτό καλέσαμε την κυβέρνηση να πράξει
το αυτονόητο, που για μας δεν είναι άλλο από την υποστήριξη της παραγωγής ελληνικών προϊόντων, ούτως
ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων μελών μας, και να δημιουργήσουμε
νέες θέσεις εργασίας για την κοινωνία.

Παράλληλα, ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε στους παρακάτω βασικούς άξονες παραγωγής έργου και θέσεων
που απασχόλησαν τον ΣΒΒΕ το τελευταίο δωδεκάμηνο:
• Επανειλημμένες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία της

Η παροχή ρευστότητας, η μείωση της φορολογίας και
του υπερβολικού κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία,
ζητήσαμε ν΄ αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα, για
να διασωθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας».
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Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2015 - 2017
Από τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνέλευσης εξελέγησαν, με αλφαβητική σειρά, οι ακόλουθοι εκπρόσωποι εταιρειών:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΜΠΑΤΖΗΣ Κ. Δημήτρης
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ Κ. Ιζαμπέλλα
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Π. Χρήστος
ΓΚΙΝΗΣ Γ. Χρήστος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Χρ. Ανδρέας
ΔΟΥΦΟΣ Μ. Ιωάννης
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ν. Ευθύμιος
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Μιχάλης
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Σ. Αλέξανδρος
ΚΟΘΑΛΗΣ Στ. Αγις Ιωάννης
ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ Ν. Κωνσταντίνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Στ. Κωνσταντίνος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Π. Σταύρος
ΜΑΚΙΟΣ Θ. Θρασύβουλος
ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Γ. Αντώνιος
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αλ. Νικόλαος
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Ν. Μιχαήλ
ΜΠΕΛΛΑΣ Φ. Ιωάννης
ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΣ Απ. Νικόλαος
ΝΕΝΔΟΥ Στ. Αικατερίνη
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Π. Δημήτριος
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Πρ. Ιωάννης
ΠΕΝΤΖΟΣ Π. Τηλέμαχος
ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ε. Αναστάσιος
ΡΟΔΑΣ Κ. Αλέξανδρος
ΣΑΒΒΑΚΗΣ Ι. Αθανάσιος
ΣΙΑΡΚΟΣ Ορ. Αντώνιος
ΣΠΑΝΟΥ Χρ. Μαρία
ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. Ιωάννης
ΤΑΚΑΣ Β. Νικόλαος
ΤΖΙΡΙΤΗΣ Στ. Αθανάσιος
ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ Χρ. Ιωάννης
ΤΣΙΟΛΙΑΣ Δ. Χρήστος
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ Αλ. Νικόλαος
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Χρ. Κωνσταντίνος

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Μέλος Δ.Σ.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS», Διευθυντής
EUROCO SA ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Πρόεδρος Δ.Σ.
Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
Κ. + Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΙΝΤΕΡΦΟΡΜ ΑΕ, Γενικός Διευθυντής
ΚΕΒΕ ΑΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
PELOPAC ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ, Οικονομικός Διευθυντής, Μέλος Δ.Σ.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ, Διευθυντής Εργοστασίου Θεσσαλονίκης
ΜΠΕΛΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, Μέλος Δ.Σ. & Γενικός Διευθυντής
ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ, Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΒΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, Μέλος Δ.Σ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, Υποδιευθυντής, Μέλος Δ.Σ.
ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
CONTROLA AEΒΕ, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
NATIONAL CAN HELLAS AE, Διευθύνων Σύμβουλος
ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΕ – ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ, Διευθύνουσα Σύμβουλος
WHALE GRAPHICS AE, Μέλος Δ.Σ.
ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΑΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ISOMAT ABEE, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
OXFORD COMPANY ABEE, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΧΑΙΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ, Μέλος Δ.Σ.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Απ. Χαρίλαος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Κων/νος
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ Π. Δημήτριος
ΚΑΛΕΥΡΑ Ηλ. Κυριακή
ΚΑΦΑΤΟΣ Εμ. Βασίλειος
ΜΑΜΑΔΑΣ Αθ. Δημήτριος
ΜΑΡΑΓΚΟΥ Γ. Μαριλένα
ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. Κωνσταντίνος
ΤΣΟΚΑΣ Δ. Γεώργιος
ΤΣΟΛΑΚΗΣ Δ. Σταύρος

ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
GOLDAIR CARGO AE, Διευθυντής
PATAFRITAS ΑΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΛΕΥΡΑ, Γενική Διευθύντρια
DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS AE, Εταίρος
ΜΑΜΑΔΑΣ Σ. & Α. ΑΕ «Porto Palace Hotel», Διευθύνων Σύμβουλος
Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ – Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΕ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ADECCO H.R. AE, Γενικός Διευθυντής
NOVOCOM GROUP, Διευθύνων Σύμβουλος
DST SHIPPING INC, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

[ γενική συνέλευση ]
Εκλογή Διοικητικής Επιτροπής ΣΒΒΕ για τη διετία 2015-2017
Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μετά τις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης στις 22 Ιουνίου 2015 και εξέλεξε
τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΒΕ για την επόμενη διετία ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος
Σαββάκης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιάννης Σταύρου

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δημήτρης Αμπατζής

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ανδρέας Δημητρίου

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ευθύμιος
Ευθυμιάδης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ
Θάνος Τζιρίτης

ΕΦΟΡΟΣ
Κωνσταντίνος
Κουκούντζος

ΜΕΛΟΣ
Νικόλαος
Μπακατσέλος

ΜΕΛΟΣ
Αικατερίνη Νένδου
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[ 100 χρόνια ΣΒΒΕ ]

100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΒΒΕ
Δείπνο με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλόπουλο

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για την
επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, ο ΣΒΒΕ,
διοργάνωσε εκδήλωση – δείπνο, με την παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Π.
Παυλόπουλου, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς.
Την εκδήλωση – δείπνο, και την προβολή του ντοκιμαντέρ για τα 100 χρονιά του ΣΒΒΕ, παρακολούθησαν η Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης κα Μ.
Κόλλια - Τσαρουχά, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ. Μπουτάρης, ο Μητροπολίτης Άνθιμος,
ο Πρύτανης του ΑΠΘ κ. Π. Μήτκας, ο Πρύτανης του
ΠΑΜΑΚ κ. Α. Ζαπράνης, οι Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Συνδέσμων και Φορέων της Θεσσαλονίκης,
οι πρώην Πρόεδροι του ΣΒΒΕ, καθώς και πλήθος
επιχειρηματιών. Τα έσοδα του δείπνου θα διατεθούν

για τις ανάγκες του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.
Η Α.Ε. ο Προέδρος της Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της επιχειρηματικότητας και το ήθος που έχουν επιδείξει
όλα αυτά τα χρόνια οι επιχειρηματίες της Βόρειας
Ελλάδας. Αναφερόμενος στις τρέχουσες πολιτικές
εξελίξεις υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ανήκει στην
Ευρώπη και ότι αυτός είναι ο δρόμος της από τότε
που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είπε το «ανήκομεν
εις την Δύσιν» και υπέγραψε την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. «Δεν
έχουμε άλλο δρόμο και δεν μπορούμε να έχουμε
άλλο δρόμο», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, εκ μέρους όλων των
επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ, απευθυνόμενος

[ 100 χρόνια ΣΒΒΕ ]

στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον ευχαρίστησε
θερμά για την ιδιαίτερη τιμή που έκανε προς τον
Σύνδεσμο να είναι παρών στην πραγματικά ιστορική
στιγμή του εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων
από την ίδρυση του.
Στην ομιλία του ο κ. Σαββάκης, τόνισε ότι ο ΣΒΒΕ,
έχει αποδείξει στην πράξη εδώ και 100 χρόνια, ότι
βρίσκεται στην πρωτοπορία ανάληψης δράσεων
κοινωνικής ευθύνης και επεσήμανε ότι και σήμερα παρά τις εξαιρετικά αντίξοες οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες, συνεχίζει να συμβάλλει με
αμείωτη ένταση στη στήριξη της βιομηχανίας και
της κοινωνίας. Η πρωτοβουλία ίδρυσης του Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, υπογράμμισε
ο κ. Σαββάκης έγινε γρήγορα με θέρμη αποδεκτή
και μετεξελίσσεται σταδιακά σε πυλώνα κοινωνικής
συνοχής στη Βόρεια Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Αρωγής, κ. Ν. Πέντζος, εκ μέρους όλων των
επιμελητηρίων και των φορέων που έχουν συστήσει
το «Δίκτυο», στην ομιλία του, παρουσίασε τις δράσεις του οι οποίες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες
πληθυσμών, που παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες
ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, θρησκεία, ηλικία,
εθνικότητα, ιδεολογία ή πολιτικές πεποιθήσεις.
Παράλληλα, ο κ. Πέντζος, τόνισε ότι το έργο του
«Δικτύου» δεν θα ήταν εφικτό αν δεν ήταν κοντά του

τόσοι πολλοί επιχειρηματίες που αγκάλιασαν από την
αρχή και με ιδιαίτερη θέρμη αυτή την προσπάθεια,
αποδεικνύοντας ότι η επιχειρηματική κοινότητα σε μια
τόσο σημαντική στιγμή της ελληνικής ιστορίας είναι
πιο κοντά στα προβλήματα της κοινωνίας από ποτέ.
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[ 100 χρόνια ΣΒΒΕ ]

100 ΧΡΟΝΙΑ ΣΒΒΕ
Επανεκκίνηση της Ελληνικής Βιομηχανίας.
Οι παράμετροι της παραγωγικής ανασυγκρότησης

Κύριος στόχος του Συνεδρίου που διοργάνωσε ο
ΣΒΒΕ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για
την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυσή του, την
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο Porto
Palace στη Θεσσαλονίκη, ήταν η διαμόρφωση της
στρατηγικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χώρας μας, ως απαραίτητης προϋπόθεσης για
την επανεκκίνηση της Ελληνικής Βιομηχανίας. Το
συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή της
πολιτείας, εργαζομένων, και εργοδοτών, ούτως ώστε
να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συλλογικότητα
και συμφωνία, για την πορεία και το μέλλον της
βιομηχανίας την επόμενη δεκαετία.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, κατά την ομιλία του, πρότεινε προς την Κυβέρνηση, τη δημιουργία
πακέτου μέτρων «Αναπτυξιακής Εξισορρόπησης»,
ούτως ώστε να αντισταθμιστεί το περιεχόμενο της
επικείμενης συμφωνίας της χώρας μας με τους
εταίρους. Μιας συμφωνίας, που κατά τον κ. Σαββά-

κη, χαρακτηρίζεται από υφεσιακά μέτρα, αμφίβολη
εισπρακτικότητα, πίεση ρευστότητας στον ιδιωτικό
τομέα, αντικίνητρα για επενδύσεις, και, εμπόδια στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
του ιδιωτικού τομέα.
Το προτεινόμενο πακέτο «Αναπτυξιακής Εξισορρόπησης» του ΣΒΒΕ, αποτελείται από επτά (7) σημεία
– προτάσεις:
1. Τη δημιουργία «Λευκού Μητρώου Ασφαλιστικού
Συστήματος» για τις συνεπείς επιχειρήσεις, που
πληρώνουν στην ώρα τους τις υποχρεώσεις τους,
δεν χρωστούν στο κράτος και δημιουργούν θέσεις
εργασίας μέσα στην κρίση. Αυτές χρειάζονται
επιβράβευση. Προτείνεται λοιπόν, γι’ αυτές τις
επιχειρήσεις να ισχύσουν μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές, τόσο για τη διακράτηση των
υφιστάμενων θέσεων εργασίας, όσο και για τη
διατήρηση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας τους στα σημερινά, έστω, επίπεδα.
2. Την εκ νέου ενεργοποίηση του «Λευκού Τειρεσία»
για αυτόνομο συμψηφισμό φόρων και επιστροφών,
για τις συνεπείς επιχειρήσεις, μετά τον πρώτο
έλεγχο.
3. Τη μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης. Δεν είναι δυνατόν η Κυβέρνηση από τη μια να
υποστηρίζει τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων»
και από την άλλη με πράξεις όπως η νέα συμφωνία,
ουσιαστικά να «κυνηγά» τις συνεπείς επιχειρήσεις.
Αν βοηθηθούν οι συνεπείς, θα δουλέψει καλύτερα
το κύκλωμα της οικονομίας, γεγονός που σημαίνει
επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας.
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4. Τη θεσμοθέτηση γενναιόδωρου και άκρως ελκυστικού πακέτου αναπτυξιακών κινήτρων για την
υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια.
Απαιτείται η άμεση ψήφιση ευέλικτου, σε διαδικασίες έγκρισης, εκταμίευσης επιχορηγήσεων και
ελέγχων «Αναπτυξιακού Νόμου», που θα δώσει
τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων, τόσο από
εγχώριους επιχειρηματίες, όσο και από ξένους.
5. Την απελευθέρωση των αγορών, τη συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων και τη θεσμοθέτηση μέτρων
που τονώνουν την απασχόληση και δημιουργούν
βιώσιμες θέσεις εργασίας.
6. Τη δημιουργία ενός σταθερού και απλού ρυθμιστικού περιβάλλοντος με στόχο τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
7. Την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο, εκτός από την εισροή χρημάτων στα δημόσια
ταμεία, τον εκσυγχρονισμό βασικών λειτουργιών
του κράτους και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων που θα συνοδεύουν απαραίτητα τις συγκεκριμένες ιδιωτικοποιήσεις
Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρείες: ADECCO
H.R. AE, ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΕ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΒΕΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Κ. & Ν. ΑΒΕΕ,
EULER HERMES HELLAS, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ERGASIAS AE, ISOMAT ABEE, ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ
ΑΒΕΕ, SIEMENS.
Χορηγοί Επικοινωνίας του συνεδρίου ήταν: e-οικονομική εφημερίδα VORIA. GR, HONEYBEE, COLIBRI.
Υποστηρικτής του συνεδρίου ήταν το ENTERPRISE
EUROPE NETWORK, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Συνάντηση του Προέδρου του ΣΒΒΕ με τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Π. Παυλόπουλος, δέχθηκε την Τρίτη 12 Μαΐου 2015, τον Πρόεδρο
του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο.
Κατά την συνάντηση, ο κ. Σαββάκης επέδωσε στον κ.
Πρόεδρο της Δημοκρατίας το επετειακό λεύκωμα, με
τίτλο: «ΣΒΒΕ: 1915-2015 τα πρώτα εκατό χρόνια», το
οποίο έχει εκδοθεί από τον Σύνδεσμο με αφορμή τις
εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου των 100 ετών από
την ίδρυσή του.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
μετέφερε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις ανησυχίες
του σχετικά με τα μηνύματα που ο Σύνδεσμος λαμβάνει
καθημερινά από τις βιομηχανίες της Βορείου Ελλάδος, που αφορούν κατά κύριο λόγο στην καθημερινά
εντεινόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας, την
απουσία ρευστότητας, τη μείωση των εξαγωγών και την
καταβαράθρωση της εγχώριας κατανάλωσης.

Εξαγωγικές Πιστώσεις & Εξωστρέφεια

Ο ΣΒΒΕ, πιστεύοντας ότι η αναθέρμανση και υποστήριξη
της εξαγωγικής δράσης της χώρας μας, είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ενίσχυση του ρόλου των οργανισμών
ασφάλισης των εξαγωγικών πιστώσεων, διοργάνωσε
την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015, στο ξενοδοχείο Porto Palace,
στη Θεσσαλονίκη, εκδήλωση με θέμα: «Εξαγωγικές
Πιστώσεις & Εξωστρέφεια».
Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο Πρόεδρος του
ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, και στη συνέχεια ομιλίες απεύθυναν ο κ. Θ. Καλπακτσόγλου, Πρόεδρος του Οργανισμού
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), η κα Μ.
Παπαζαρκάδα, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της
ATRADIUS Credit Insurance N.V. και ο κ. Β. Χριστίδης,
Διευθύνων Σύμβουλος, Euler Hermes Hellas, η οποίοι

βοήθησαν να κατανοηθούν οι δυσκολίες, να διαπιστωθεί
το μέγεθος του προβλήματος, και, κυρίως, να βρεθούν οι
ενδεδειγμένες λύσεις που θα είναι άμεσα εφαρμόσιμες.
Ακολούθησε σχολιασμός από τους εκπροσώπους εταιρειών μελών του ΣΒΒΕ, κ.κ. Α. Ζέρβα, Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου KLEEMANN HELLAS ABEE, Δ.
Τσακωνίτη, Γενικό Διευθυντή Μεταλλείων και Εργοστασίων της ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕΕ και Θ.
Ζωντανό, Γενικό Διευθυντή της ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΑΕ
Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα κάνει ο δημοσιογράφος, κ. Γιώργος Μητράκης.
Χορηγός Επικοινωνίας είναι η e-οικονομική εφημερίδα
VORIA.GR.

[ δραστηριότητα ]

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για τη δημιουργία
Δικτύου Επιχειρηματικών Φορέων Ελληνικών
Επιχειρήσεων χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στις 22 Ιουνίου 2015 ο ΣΒΒΕ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με επιχειρηματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία
και ΠΓΔΜ και με την παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού
Γραμματέα Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Πέτρου Τριάρχη.
Στόχος του μνημονίου είναι η υποστήριξη και προβολή
των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
ήδη ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων ενημέρωσης, πληροφόρησης και
καθοδήγησης των επιχειρήσεων, καθώς και η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των Επιχειρηματικών Φορέων
Ελληνικών Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων χωρών.
Στις πρώτες δραστηριότητες του Δικτύου που αποφασίστηκαν κατά την υπογραφή του μνημονίου περιλαμβάνονται:
1. η δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας,
2. η καταγραφή και παρουσίαση των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
3. η προετοιμασία κοινού ενημερωτικού υλικού για την
προώθηση των δραστηριοτήτων και στόχων του Δικτύου, και, τέλος,
4. η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο
της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
Tο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τους:
• Αθανάσιο Σαββάκη, Πρόεδρο Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος

• Σταμάτη Θεοδωρόπουλο, Πρόεδρο Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία
• Μιχάλη Σωτηρίου, Πρόεδρο Ελληνο-Ρουμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
• Περικλή Δρούγκα, Πρόεδρο Ένωσης Ελληνικών Επιχειρήσεων Αλβανίας
• Φίλιππο Καραμανώλη, Πρόεδρο Συνδέσμου Ελληνικών
Επιχειρήσεων Σερβίας
• Άρη Βλάχο, Πρόεδρο Ένωσης Ξένων Επενδυτών στην
ΠΓΔΜ
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Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία
και τις επιχειρήσεις

Στις 8 Ιουνίου 2015, το Enterprise Europe Network του
ΣΒΒΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργάνωσε εκδήλωση με
θέμα: «HORIZON 2020: Fast track to funding - Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αυτής πραγματοποιήθηκαν
εισηγήσεις από τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) του
προγράμματος Ορίζοντας 2020, σχετικά με τις ανοιχτές προκηρύξεις στον τομέα των τροφίμων. Επίσης
παρουσιάστηκαν τα εργαλεία χρηματοδότησης καινοτόμων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα η προκήρυξη
SME instrument & Fast Track to Innovation. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαδικασίες συμμετοχής μιας
επιχείρησης στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Επίσης,
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις για τις υπηρεσίες που
παρέχονται τόσο από το Enterprise Europe Network του
ΣΒΒΕ όσο και από το δίκτυο των ΕΣΕ στους υποψήφιους για την προετοιμασία της πρότασης, αλλά και της
κοινοπραξίας. Στην ημερίδα παραβρέθηκαν συνολικά
90 συμμετέχοντες, η συντριπτική πλειοψηφία από επιχειρήσεις, κυρίως του τομέα των τροφίμων.

Ομιλία Προέδρου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
και επεσήμανε ότι η παρουσία του στην Γενική Συνέλευση είναι μια μικρή απόδειξη ότι οι Σύνδεσμοί μας
συνεργάζονται και πραγματικά βρίσκονται πολύ κοντά.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, τόνισε ο
κ. Σαββάκης, όπως και όλοι οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών
της χώρας, τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά
ειδικά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ζητά ουσιαστικά ένα, και μόνον ένα πράγμα από τις κυβερνήσεις
του τόπου: το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής. Η Ελλάδα είναι ίσως η
μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που η ασάφεια
και η αντιφατικότητα σ’ αυτό που υποτίθεται ονομάζουμε
«βιομηχανική πολιτική» είναι «παραδειγματική».

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου
Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, την Πέμπτη
28 Μαΐου 2015, που πραγματοποιήθηκε, στη Λάρισα, ο
Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, απηύθυνε ομιλία στο ανοιχτό
μέρος της Συνέλευσης.
Ο κ. Σαββάκης, στην ομιλία του ευχαρίστησε τον Πρόεδρο
του Συνδέσμου για την πρόσκλησή του να είναι ομιλητής

Η συγκεκριμένη θέση δεν υπαγορεύεται από κανενός
είδους συντεχνιακή λογική. Υπαγορεύεται αποκλειστικά
και μόνον από τη διάθεση για θετική συνεισφορά στην
ανάπτυξη της χώρας και για τη διατήρηση και δημιουργία
θέσεων εργασίας, στην εποχή των φοβερών επιπτώσεων
από την οικονομική κρίση.
Αν τεθεί σαν στόχος το σημερινό 8,5% - 9% με το οποίο
εισφέρει η βιομηχανία στο ΑΕΠ να γίνει τα επόμενα
χρόνια 12% τότε υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης «μπορούμε
να το καταφέρουμε. Κι αν το καταφέρουμε θα έχουμε
κάνει μια ουσιαστική αναπτυξιακή επανάσταση».

[ δραστηριότητα ]

Επιχειρώντας στο μέλλον, 2015-2020
Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, απηύθυνε ομιλία στην 2η
Ενότητα με τίτλο «Χρηματοδότηση/Επενδύσεις 11+1
εργαλεία τόνωσης της ρευστότητας και των business
plans των επιχειρήσεων», στο 1ο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας με θέμα: «Επιχειρώντας στο μέλλον, 20152020», που διοργάνωσε η εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Η εγχώρια βιομηχανία βρίσκεται κυριολεκτικά ένα βήμα
πριν την καταστροφή, επεσήμανε στην ομιλία του ο κ.
Σαββάκης. Το κυρίαρχο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας είναι η απουσία ρευστότητας για τον ιδιωτικό
τομέα, που με τη σειρά της δημιουργεί αβεβαιότητες
στο επιχειρείν, διαμορφώνει αρνητικό επιχειρηματικό
κλίμα και αναστέλλει τις επενδύσεις. Παράλληλα, δρα
απαγορευτικά για την ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων
απ΄ τις επιχειρήσεις, αφού οι προμηθευτές ζητούν την
προπληρωμή τους και οι εγγυητικές των τραπεζών δεν
γίνονται δεκτές.
Για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων ο
ΣΒΒΕ, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, προτείνει την εναλλακτική στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας νέων χρηματιστηριακών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, είναι ξεκάθαρο ότι από τώρα και στο εξής η
παροχή ρευστότητας στην αγορά είναι η απαραίτητη
προϋπόθεση για την επιβίωση και την ενίσχυση των
υγιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, και συμπληρωματικά με τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο ΣΒΒΕ, επεσήμανε
ο κ. Σαββάκης, προτείνει έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και παροχής ρευστότητας
στην αγορά.

Ελλάδα: Βήματα προς την Οικονομική Ανασυγκρότηση
και τη Διπλωματική Αναβάθμιση

Τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΒΒΕ για τη μετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης, και συνολικά της Κεντρικής
Μακεδονίας, σε κόμβο Logistics στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, σε ομιλία του στην ενότητα με τίτλο: Ελλάδα,
πύλη εμπορικών δραστηριοτήτων» στο πλαίσιο ημερίδας,
που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και η
εταιρεία SGT Α.Ε, στην Αθήνα την Τρίτη, 16 Ιουνίου, 2015.
Για τον ΣΒΒΕ, τόνισε ο κ. Σαββάκης, η ανάδειξη μιας περιοχής όπως η Κεντρική Μακεδονία ως κόμβου logistics
προϋποθέτει δύο στοιχεία: την ύπαρξη σημαντικών

εμπορευματικών ροών προς διαχείριση και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων υποδομών για την εκτέλεση
των λειτουργιών logistics που θα τις διαχειρισθούν.
Για αυτό οι αναγκαίες παρεμβάσεις που προτείνονται
περιλαμβάνουν:
1. Την επιτάχυνση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης
του ΟΛΘ.
2. Τη δημοσιοποίηση χρονοδιαγραμμάτων και την εύρεση πόρων για την αναβάθμιση και επέκταση των
σιδηροδρομικών υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα.
3. Την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης, και,
4. Την παροχή κινήτρων για την προσέλκυση περιφερειακών κέντρων αποθήκευσης και διανομής ξένων
επιχειρήσεων στην Κεντρική Μακεδονία.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Σαββάκης υπογράμμισε,
ότι ακόμη και στην εποχή της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας, μέσω
της ανάδειξής της σε κόμβο Logistics και ουσιαστικά
της μετεξέλιξής της σε μια σημαντική πύλη εμπορικών
και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.
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Επικείμενη καταστροφή του παραγωγικού ιστού, αν δεν
εξευρεθούν άμεσα λύσεις. Η οικονομία σε απόλυτο αδιέξοδο
Τον τελευταίο μήνα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος έχει γίνει αποδέκτης σωρείας αρνητικών
μηνυμάτων από τις βιομηχανίες μέλη του, οι οποίες
μεταφέρουν την καθημερινή επιδείνωση στις σχέσεις
τους με το κράτος, το τραπεζικό σύστημα, τους προμηθευτές και τους πελάτες τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή
της, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2015.
Ενώ βρισκόμαστε ουσιαστικά στο τελευταίο στάδιο μιας
μακροχρόνιας και επίπονης διαδικασίας δημοσιονομικής
προσαρμογής, η αβεβαιότητα παραμένει και εντείνεται
καθημερινά. Αν δεν αναστραφεί η παρούσα κατάσταση,
η πραγματική οικονομία θα συνεχίσει να ασφυκτιά για
πέμπτο χρόνο από την έλλειψη ρευστότητας, οι εξαγωγές
θα υποχωρήσουν περαιτέρω και η ανεργία θα εκτιναχθεί
σε υψηλότερα, από τα σημερινά, επίπεδα.
Ειδικά η βιομηχανία είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης

από κάθε άλλο τομέα της οικονομίας. Δεν μπορεί με
την εγχώρια ζήτηση σε διαρκή πτώση, με καθημερινή
αύξηση της αναξιοπιστίας και της αφερεγγυότητας της
Ελλάδα στο εξωτερικό που δυσκολεύουν τις εξαγωγές,
με τους διεθνείς μας προμηθευτές να μη δίνουν πιστώσεις αλλά να ζητούν να προπληρωθούν, με τις εγγυητικές
των τραπεζών μας να μην γίνονται πουθενά δεκτές στον
κόσμο και με πέντε (5) μόλις μήνες εξασφαλισμένη
παραγωγή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Απρίλιος 2015), να
επιβιώσει η εγχώρια μεταποίηση.
Για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
θα πρέπει επιτέλους το πολιτικό προσωπικό της χώρας
(Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση) να αντιληφθεί την οριακή
κατάσταση και να συζητήσει ταχύτατα και με νηφαλιότητα
τις λύσεις στα αδιέξοδα της χώρας μας που προτείνουν
οι δημιουργικές δυνάμεις αυτού του τόπου.

Η αβεβαιότητα της Ελληνικής οικονομίας ακυρώνει ξένες
επενδύσεις. Άδικο κλείσιμο της Hellenic Steel
Με αφορμή το άδικο κλείσιμο της Hellenic Steel, σε
ανακοίνωσή του ο ΣΒΒΕ, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015,
απηύθυνε έκκληση προς στην πολιτεία ν’ αντιληφθεί
την κρισιμότητα του προβλήματος που προκαλεί η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά, και το δυσμενές
επιχειρηματικό περιβάλλον που έχει διαχρονικά διαμορφωθεί στη χώρα.
Στην ανακοίνωση του ο ΣΒΒΕ αναφέρει ότι το οριστικό
κλείσιμο της Hellenic Steel, μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Θεσσαλονίκης και της χώρας,
επιβεβαιώνει την πορεία αποβιομηχάνισης της χώρας
μας τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζει ότι
η πολυπόθητη ανάκαμψη δεν θα έρθει, αν δεν καταφέρουμε να πείσουμε σοβαρούς ξένους επενδυτές ότι το

επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα υποδέχεται με
σοβαρότητα και αξιοποιεί νέες επενδύσεις.
Σε συνέχεια των προηγούμενων εν δυνάμει επενδυτών
που αποσύρθηκαν, η τελευταία ανακοίνωση του οίκου
Mittal για την εξαγορά της Hellenic Steel, ότι δηλαδή
αποσύρει το ενδιαφέρον του λόγω της ρευστότητας
της οικονομικής κατάστασης της χώρας είναι χαρακτηριστική.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ κάλεσε με την ανακοίνωσης της τα αρμόδια Υπουργεία να υποστηρίξουν κάθε
επενδυτική πρωτοβουλία στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, για να καταπολεμηθεί επιτέλους η υψηλή
ανεργία και να επανέλθει η κοινωνική ηρεμία, ειδικά
στην Ελληνική Περιφέρεια.

[ θέσεις ]

Κοινή επιστολή ΚΕΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΒΕ
στον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα
Κοινή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ.
Α. Τσίπρα απέστειλαν την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, οι
επικεφαλής των επιχειρηματικών φορέων της χώρας,
κ.κ. Κ. Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), Θ. Φέσσας, Πρόεδρος ΣΕΒ
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Β. Κορκίδης,

Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Α. Ανδρεάδης, Πρόεδρος
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
και Α. Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Οι χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που μοχθούν καθημερινά
και δημιουργούν τον πλούτο στην ελληνική οικονομία, σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία μας για
την πορεία των διαπραγματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους μας και το ενδεχόμενο
αδιέξοδο σε αυτές.
Οι σχέσεις της Ελλάδας με τους εταίρους μας δοκιμάζονται, με ευθύνη και των δύο μερών. Το μείζον
όμως είναι να μην θυσιαστεί η σπουδαία εθνική κατάκτηση της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη
και να τερματιστεί αυτή η «ισορροπία τρόμου» που έχει παγώσει την οικονομία και υπονομεύει κάθε
προοπτική ανάπτυξης.
Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στηρίζει τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος και,
ιδίως, κάθε προσπάθεια για την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήματος, τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου φορολογικού πλαισίου, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αξιοποίηση της Δημόσιας
περιουσίας καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας στη δημόσια διοίκηση της χώρας, ώστε να
υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα της διαπραγμάτευσης. Μόνον έτσι, θα αποφευχθούν η υπερφορολόγηση, οι έκτακτες εισφορές και άλλες αντιπαραγωγικές πρακτικές που πληγώνουν τις επιχειρήσεις, την
απασχόληση και εν τέλει την οικονομία.
Η Κυβέρνηση οφείλει έμπρακτα να αποδεχθεί, ότι η ευημερία των Ελλήνων, η βελτίωση των συνθηκών
απασχόλησης και των αμοιβών της εργασίας, προϋποθέτουν αύξηση της παραγωγικότητας, της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας. Προϋποθέτει δηλαδή σημαντικές μεταρρυθμίσεις κι αύξηση των επενδύσεων. Οι επενδύσεις με τη σειρά τους είναι εφικτές μόνο σε ένα σταθερό
και προβλέψιμο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, με ανοιχτή την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και
ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Χωρίς συμφωνία και συνεπώς χωρίς επενδύσεις, οι άνεργοι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά, οι νέοι δεν
πρόκειται να μείνουν στη χώρα, οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να αναπτυχθούν και το κράτος, χάνοντας
συνεχώς έσοδα, μπορεί να θα βρεθεί σε αδυναμία να διατηρήσει τα σημερινά επίπεδα μισθών και συντάξεων.
Όσο και αν την επικαλούμαστε, η ανάπτυξη δεν εκβιάζεται, ούτε έρχεται με κάποιο μαγικό τρόπο. Είναι δε
σχεδόν ανέφικτη, όταν προτείνονται περισσότερες και μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις, όταν το
κόστος άντλησης κεφαλαίων και ρευστότητας είναι μη ανταγωνιστικό και η πρόσβαση στις αγορές αδύνατη.
Είμαστε βέβαιοι ότι προσωπικά θα κάνετε τα αδύνατα δυνατά –σύμφωνα με τις προεκλογικές αλλά και μετεκλογικές σας δεσμεύσεις– για να αποφύγει η χώρα τη ρήξη με τους εταίρους και την έξοδο από την Ευρωζώνη.
Η ώρα της ευθύνης έχει φτάσει. Η Ελλάδα της εργασίας, της δημιουργίας και της εξωστρέφειας, θέλει περισσότερη Ευρώπη για να προχωρήσει μπροστά. Σε αυτήν την προσπάθεια, είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας.»
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[ έρευνα ]

Έκκληση για άμεση επιστροφή της Κυβέρνησης
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
Εκκληση στην κυβέρνηση να επιστρέψει άμεσα στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές απηύθυναν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, από κοινού οι κ.κ. Δ.
Μπακατσέλος, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Π. Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μ.
Ζορπίδης, Πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, Α. Σαββάκης, Πρόεδρος Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Κ. Λουφάκης, Πρόεδρος
Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Π. Φιλιππίδης,
Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Στην
κοινή τους ανακοίνωση το ΕΒΕΘ, το ΒΕΘ, το ΕΕΘ, ο
ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ και ο ΕΣΘ τονίζουν:
Με κλειστές τράπεζες, για χρονικό διάστημα που θα είναι
πιθανότατα πολύ μακρύτερο της 7ης Ιουλίου, ανεξάρτητα
από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οι συνέπειες
για την οικονομία της χώρας θα είναι ανυπολόγιστες:
• Παρατείνεται η αδυναμία πληρωμής των εργαζομένων,
• Η εφοδιαστική αλυσίδα έχει σπάσει, γιατί δεν παραδίδονται ούτε παραλαμβάνονται εμπορεύματα και Α’

ύλες, ακόμα και στην εσωτερική αγορά,
• Οι εισαγωγές έχουν παγώσει και τα αποθέματα Α’ υλών
και ετοίμων προϊόντων (τρόφιμα, φάρμακα κλπ) είναι
αμφίβολο αν επαρκούν για περισσότερο από έναν μήνα,
• Η τουριστική κίνηση και οι μεταφορές έχουν διαταραχθεί, και,
• Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, λόγω της κορύφωσης της αγροτικής παραγωγής στους μήνες που
διανύουμε, η παραγωγική διαδικασία θα διαταραχθεί
με πολλαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις.
Εν ολίγοις, οδηγούμαστε στο χάος.
Η ελληνική οικονομία και κοινωνία, δεν έχει καμία
τύχη επιβίωσης έξω από τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την
Ευρωζώνη.
Ως εκ τούτου, καλούμε την Κυβέρνηση να προσγειωθεί στην -έστω και δυσάρεστη- πραγματικότητα και να
προσέλθει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων,
δεσμευόμενη ρητά ότι δεν θα διακυβευθεί η παραμονή
της χώρας μας στην Ευρωζώνη.

Δήλωση Προέδρου ΣΒΒΕ για το δημοψήφισμα
Την Τρίτη 30 Ιουνίου ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης με δήλωση του τάχτηκε υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα στις 5 Ιουλίου 2015. Στη δήλωση αναφέρεται:
Το δημοψήφισμα της Κυριακής με βεβαιότητα θα κρίνει
το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας για τα
επόμενα χρόνια.
Το διακύβευμα του δημοψηφίσματος, μετά τις τοποθετήσεις των Ευρωπαίων εταίρων μας, είναι πλέον η
παραμονή μας ή όχι στην Ευρώπη.
Με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης ο ΣΒΒΕ λέει ΝΑΙ στην
παραμονή μας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Για
τον επιχειρηματικό κόσμο της Βορείου Ελλάδος είναι η
μοναδική επιλογή, για μια Ελλάδα ισχυρή τις επόμενες
δεκαετίες, εντός Ευρώπης.
Για μας η Ελλάδα είναι ανεπίτρεπτο σε μια νύχτα να

γίνει τριτοκοσμική χώρα, και να επιστρέψει στη δραχμή.
Γι΄ αυτό καλούμε όλες τις δυνάμεις της παραγωγής, της
εργασίας, της προόδου και της ανάπτυξης, να στηρίξουν
το ΝΑΙ.
Θα είναι ηχηρή απάντησή μας στις δυνάμεις της οπισθοδρόμησης, των αντιφάσεων, της αμφισημίας, και
της αναποτελεσματικότητας.
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάνει έκκληση προς την Κυβέρνηση να δεχθεί τη συνέχιση των
διαπραγματεύσεων, με πνεύμα ευθύνης απέναντι στις
επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους, και να συνάψει
συμφωνία για το καλό της πατρίδας μας.
Σε αντίθετη περίπτωση, η χώρα θα κηρυχθεί σε κατάσταση χρεωκοπίας κι από απόψε τα μεσάνυχτα θα
επικρατήσει το χάος.

