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Μηδενικά πλέον τα κέρδη για τη μεταποίηση
της Βορείου Ελλάδος το 2010 και ζημιογόνα
μία (1) στις (3) επιχειρήσεις
Στο τέλος του εφετινού
Αυγούστου, και λίγο πριν
την έλευση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για τη Διεθνή Έκθεση, δημοσιοποιήσαμε τα
αποτελέσματα, για έκτη
μάλιστα συνεχή χρονιά,
από την επεξεργασία
στοιχείων τριακοσίων
(300) ισολογισμών αντίστοιχων επιχειρήσεων μελών του Συνδέσμου
που έχουν έδρα το ΒοΝικόλαος Πέντζος
ρειοελλαδικό Τόξο.
Πρόεδρος
Τα κύρια ευρήματα της
έρευνας για το 2010, ως
προς όλους ανεξαιρέτως
τους οικονομικούς δείκτες της μεταποίησης, παρουσιάζουν και εφέτος,
όπως και πέρυσι, λόγω της οικονομικής κρίσης, σημαντική επιδείνωση, γεγονός που ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Συγκεκριμένα οι κύριες διαπιστώσεις της
έρευνας είναι:
1. ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα εξακολούθησε και το 2010 να συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών,
έχοντας σημειώσει πτώση το 2010 σε σχέση με το
2009 κατά - 7,1%, και,
2. το περιθώριο καθαρού κέρδους της μεταποίησης
στη Βόρεια Ελλάδα το 2010 παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2009, και διαμορφώνεται πλέον οριακά λίγο πάνω από το μηδέν (+0,5%).
Είναι φανερό ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα, θέση την οποία υποστηρίζουμε τα τελευταία χρόνια και η οποία, με βάση και τα στοιχεία από τους ισολογισμούς είναι αναγκαία να υλοποιηθεί, για την έξοδο της χώρας από
την οικονομική κρίση.
Ειδικά για την ανάκαμψη της μεταποίησης επαναφέρουμε δύο (2) προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα
που η εφαρμογή τους θα συμβάλει καθοριστικά στη
διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και
στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων με έδρα την
Ελληνική περιφέρειας. Αυτές είναι:

1.κατ΄ αρχήν μας λείπει ένα επιτελικό όργανο για
την υποστήριξη της βιομηχανίας. Σε τέτοιο μπορεί να μετεξελιχθεί η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, η οποία μπορεί να μετατραπεί από όργανο που διαχειρίζεται προγράμματα, σε υπηρεσία
παραγωγής πραγματικής αναπτυξιακής πολιτικής
για τη μεταποίηση, και,
2.από την άλλη μεριά, και αυτό αποτελεί πάγια θέση του ΣΒΒΕ, κύριο ζητούμενο για την ανάπτυξη
της μεταποίησης είναι η άρση των πολλών, άλλοτε μικρών, άλλοτε μεγάλων, εμποδίων στην καθημερινή της λειτουργία, αλλά κυρίως στις σχέσεις
της με το κράτος.
Τέλος, και σε ότι αφορά το γενικότερο ζήτημα της
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας θεωρώ ότι
οκτώ είναι οι «αναπτυξιακές οδοί» για την ανάπτυξη της χώρας το επόμενο διάστημα. Αυτές είναι:
1.Να επισπευσθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές για τη
δημοσιονομική εξυγίανση και τη βελτίωση της
αξιοπιστίας και της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
2.Να μην υπάρξει επιβολή άμεσων και έμμεσων φόρων, ώστε να προστατευθούν τα χαμηλά κυρίως
εισοδήματα.
3.Να υπάρξει άμεση και έμπρακτη βελτίωση της αίσθησης της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και
στον Έλληνα επιχειρηματία.
4.Να θεσπισθούν άμεσα μέτρα ανάπτυξης που θα
βελτιώσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην
καθημερινότητά τους και τελικά θα τις βοηθήσουν
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
5.Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και να υιοθετηθεί ένα νέο – εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.
6.Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί
να ισχύσει για τα επόμενα πέντε χρόνια, να έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι φοροεισπρακτικό,
7.Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, δηλαδή προτείνουμε την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον για τα επόμενα τρία
χρόνια, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, και, τέλος,
8.Να ενισχυθεί η ρευστότητα και εν τέλει η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.
Αν όλα τα παραπάνω υλοποιηθούν τότε είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις τους στην
ανάταξη της οικονομίας και στην επαναφορά της
χώρας σε τροχιά ανάπτυξης.

Zero profits for processing industries
in Northern Greece in 2010, with one
in three businesses reporting losses
At the end of August this year, shortly before the Prime Minister arrived
in Thessaloniki for the International Fair, we made public the results for
the sixth consecutive year of 300 company balance sheets which are members of the Federation whose registered offices are in Northern Greece.
The main findings of this survey for 2010, for almost all financial indicators and ratios in the manufacturing sector, show that this year, like last
year, there was a significant decline due to the economic crisis, which was
to be expected. In particular, the main findings of the survey are:
1. turnover from manufacturing in Northern Greece continued to shrink
in 2010, with the result that it reached the lowest level for the last 5
years, down in 2010 by 7.1% compared to 2009 and
2. the net profit margin for manufacturing in Northern Greece in 2010 was
significantly down compared to 2009, and stood just slightly above zero
at 0.5%.
It is clear that it is now vital to put manufacturing back at the centre of the
growth process in Greece; a position we have supported over recent years
and which - based on the data from the balance sheets - must be implemented in order to lead Greece out of the economic crisis.
In order to allow the manufacturing sector to recover, we wish to reiterate two proposals entailing legislative reforms which, if implemented, will
make a decisive contribution to retaining existing jobs and ensuring the
viability of businesses based in the Greek regions. These are:
1. the need to introduce an executive body to support industry, something
which is currently missing. The General Secretariat for Industry could
be transformed into such a body, being converted from a body which
simply manages programmes and plans, into a service which develops
a real growth policy for manufacturing and
2. on the other hand, the main issue for the development of processing –
which is a longstanding demand of the Federation - is the need to remove the numerous barriers – some small, some large - from the
way in which industries operate on a day-to-day basis, and in their dealings with the State.
As far as the general issue of the recovery of the Greek economy is concerned, I consider that there are eight ‘developmental aspects’ to
restoring Greece to development and growth over the period to come.
These are:
1. The need to accelerate structural changes related to fiscal consolidation, so as to improve the credibility and image of the country abroad.
2. No new direct or indirect taxes must be imposed, so as to protect the
low income brackets in particular.
3. There must be a direct, practical improvement in the sense of security
felt by Greek citizens and Greek businessmen.
4. Development measures must be introduced immediately which will improve the operation of businesses on a day-to-day basis and which
will help them bolster their competitiveness.
5. Greek businesses must adopt an outward-looking approach and take
up a new, outgoing model of development for the Greek economy.
6. The new draft law on taxation which will be enacted must be valid for
the next five years and must be aimed at promoting development rather
than simply at collecting taxes.
7. Labour should be subsidised rather than unemployment. In other words,
we propose that employer social security contributions be subsidised
for at least the next three years so as to retain existing jobs and lastly,
8. Liquidity must be bolstered, as must the competitiveness of domestic
businesses.
If all these points are implemented then I am certain that they will have a
positive impact, resulting in the recovery of the economy and the restoration of the country to growth and development.

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2009-2011
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Β' Αντιπρόεδροι
Γ' Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

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



Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Ι ο ύ λ ι ο ς

–

01.07.11




Επιχειρηματική αποστολή με τη συμμετοχή 8 επιχειρήσεων
από την π.Γ.Δ.Μ. με σκοπό την πραγματοποίηση
επιχειρηματικών συναντήσεων. Η εκδήλωση διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία του Enterprise Europe Network – Hellas
του ΣΒΒΕ σε συνεργασία με το Foundation for Management
& Industrial Research, Skopje και πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του ΣΕΠΒΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κες Β. Βλοτίδου και Μ. Νάζη.
Συνάντηση με την κα Κ. Τεκτονίδου, Περιφερειακή
Διευθύντρια του ΟΑΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς



Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.



Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Μ. Πρώιο.

08.07.11


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

Συνάντηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού
Παρατηρητηρίου ΜΜΕ του ΕΟΜΜΕΧ, που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

12.07.11


04 – 08.07.11


2 0 1 1

Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
«Αριστοτέλης», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

13.07.11


Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης

05.07.11


Τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού Εφαρμοσμένης
Έρευνας και Καινοτομίας που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒ
και η EUROBANK και πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

14.07.11


Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μετρολογίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

18.07.11


2η Συνάντηση των εταίρων του προγράμματος «SBD-Hellas»
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΒΒΕ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κες Β. Βλοτίδου
και Μ. Νάζη.

19.07.11


07.07.11

1η Επιτροπή Παρακολούθησης των δράσεων των
Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων MEID «Mediterranean
Eco Industrial Development» και ECOMARΚ «Πράσινο
marketing για την προώθηση Οικο-Βιομηχανικών Πάρκων»,
που συνδιοργανώνουν το ΑΠΘ και η Ανατολική AE και
πραγματοποιήθηκε στο ΑΠΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
η κα Σ. Πολίτου.


20.07.11

26.08.11





Συνάντηση εργασίας με την Περιφερειακή Διευθύντρια
ΟΑΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κ. Τεκτονίδου,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΒΒΕ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Πρόεδρος,
τα μέλη της Ομάδας Εργασίας «Εργασιακών» και
οι κες Β. Βλοτίδου και Σ. Πολίτου.

Συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη, με εκπροσώπους των φορέων
της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

29.08.11
22.07.11


Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης
Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Μυλωνάς.



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



Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης
Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία
Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Μυλωνάς.

30.08.11


Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.



Ενημερωτική συνάντηση με θέμα: «Επιβολή ειδικού φόρου
κατανάλωσης στο φυσικό αέριο», πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ ΑΕ).
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.



Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Αγορανομικός Κώδικας», που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου.

29.07.11


Συνεδρίαση Συμβουλίου Πιστοποίησης ΕΛΟΤ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

24 – 26.08.11


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

31.08.11
25.08.11


Συνάντηση με τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Δ. Δόλλη,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος
και Γ. Σταύρου.



Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συμμετοχή του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
κ. Μ. Χρυσοχοΐδη.
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[ δραστηριότητες ]

Μήνυμα ελπίδας για την επαναφορά της μεταποίησης
στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
Η κεντρική αναπτυξιακή πολιτική συνοψίζεται απ΄ εδώ
και στο εξής στο τρίπτυχο «εξωστρέφεια – παραγωγή –
μεταποίηση», υπογράμμισε στη διάρκεια της τοποθέτησής του ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης σε συνάντηση εργασίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΒΕ. Το γεγονός αυτό δικαιώνει το Σύνδεσμο, οποίος επιμένει τα
τελευταία χρόνια στην επαναφορά της μεταποίησης στο
επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2011 ο Πρόεδρος
του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, και τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, έθεσαν σημαντικά ζητήματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, όπως: την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ),
την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για εξαγωγικές επιχειρήσεις για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια, την
ακρίβεια στην αγορά και τις σχέσεις προμηθευτών και
αλυσίδων λιανικής πώλησης, τον έλεγχο της αγοράς, το

καθεστώς των μεταχρονολογημένων επιταγών, των προκηρύξεων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ κλπ.
Παράλληλα, ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης πληροφόρησε
τα μέλη του ΣΒΒΕ ότι είναι υπο διαμόρφωση νομοσχέδιο για την άρση εβδομήντα (70) εμποδίων για την επιχειρηματικότητα, ενώ από το τέλος του Οκτωβρίου θα
λειτουργεί η πλατφόρμα ηλεκτρονικής διενέργειας
των διαγωνισμών που αφορούν προμήθειες του δημοσίου. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η απλοποίηση των
εξαγωγικών διαδικασιών, ενώ φιλοδοξία του Υπουργείου είναι από την αρχή του 2012 αυτές να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Για το μείζον θέμα της ενίσχυσης της
ρευστότητας είπε ότι θα υπογραφούν σύντομα οι συμβάσεις ύψους 900 εκ. € με τις τράπεζες για τη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει όσες
επιχειρήσεις υλοποιούν προγράμματα του παλιού αναπτυξιακού νόμου και του ΕΣΠΑ, αφού θα μπορούν να
δανείζονται μέσω του ΕΤΕΑΝ με χαμηλό επιτόκιο. Συμπληρωματικά, το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει ποσό 15
δις € από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ)
για τη χρηματοδότηση έργων του ΕΣΠΑ, ενώ προχωρά
εντατικά η δημιουργία της επενδυτικής τράπεζας. Ακόμη, εξήγγειλε το σχεδιασμό νέου προγράμματος στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, το οποίο θα αφορά την ενίσχυση της
εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων, το οποίο θα
έχει προϋπολογισμό ενίσχυσης επιχειρήσεων περί τα
40 εκ. €.
Οι εξαγγελίες του κ. Υπουργού, κατά τον Πρόεδρο του
ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζο, αποτελούν αισιόδοξο μήνυμα για τη
μεταποίηση και την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, ενώ
δίνουν ελπίδες ανάκαμψης της βιομηχανίας με έδρα την
ελληνική περιφέρεια κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης.

[ δραστηριότητες ]

Επιχειρηματική Αποστολή Επιχειρήσεων
από την π.Γ.Δ.Μ. στη Θεσσαλονίκη
Την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011 πραγματοποιήθηκε στη
Θεσσαλονίκη, στα γραφεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) Επιχειρηματική Αποστολή 8 επιχειρήσεων από την π.Γ.Δ.Μ.
η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Enterprise
Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ σε συνεργασία με
το Foundation for Management & Industrial Research,
Skopje.
Στόχος της επίσκεψης ήταν η διεξαγωγή επιχειρηματικών ή / και τεχνολογικών συναντήσεων μεταξύ των

Ελληνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων από
την π.Γ.Δ.Μ., και η διερεύνηση σύναψης συνεργασιών.
Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής πραγματοποιήθηκαν 29 επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των Ελληνικών επιχειρήσεων και
των επιχειρήσεων από την π.Γ.Δ.Μ..

Αναλυτικά στην επιχειρηματική αποστολή συμμετείχαν
οι εξής επιχειρήσεις ανά χώρα:

Π.Γ.Δ.Μ.

ΕΛΛΑΔΑ
1

EUROCO S.A.

1

KIPS COM

2

DOTSOFT S.A.

2

LINK SOLUTIONS

3

OLYMPIA ELECTRONICS S.A.

3

ΝΙ ΤΕΚΝΑ

4

SALONICA INTERNATIONAL CONSULTANCY

4

SIMPLEKS

5

MAKEDONIKI

5

MIRKO UZELAC

6

INFODIM

6

VELE NELKOVSKI

7

NOVOCAPTIS

7

4WARD

8

SEPVE

8

ZANEKS 21
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Αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
δημοσιοποίησε την Τετάρτη 18 Μαΐου 2011 τα αποτελέσματα
της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World
Competitiveness Yearbook – WCY) του International Institute for Management Development (IMD).
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 δέκατη μάλιστα συνεχόμενη χρονιά, με το Ινστιτούτο
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), το οποίο
παρείχε τα μακροοικονομικά δεδομένα που αφορούσαν την
ελληνική οικονομία κατά το έτος 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, κατά τη διάρκεια του
περασμένου έτους 2010 η Ελλάδα κατέλαβε την 56η θέση
στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας μεταξύ
των 59 χωρών που μελετώνται από το διεθνές ινστιτούτο,
σημειώνοντας πτώση κατά δέκα (10) θέσεις σε σχέση με την
περυσινή κατάταξη, καταγράφοντας για εφέτος τη μεγαλύτερη
πτώση χώρας παγκοσμίως στην κατάταξη του IMD.
Ειδικότερα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η κατάταξη
της Ελλάδας το 2011 σε σχέση με το 2010 είναι η ακόλουθη:
1. στον τομέα της «Οικονομικής Αποδοτικότητας» η κατάταξη
της χώρας μας επιδεινώθηκε κατά δέκα (10) θέσεις και
από την 48η το 2010, βρίσκεται πλέον στην 58η, δηλαδή
στην προτελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης, τη
χειρότερη θέση που είχε ποτέ από το 1999, ξεπερνώντας
μόνον την Βενεζουέλα.
2. στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας»
η Ελλάδα απώλεσε δυο (2) θέσεις και από την 54η το 2010,
βρίσκεται πλέον στην 56η, δηλαδή τέταρτη από το τέλος,
ευρισκόμενη σε καλύτερη θέση από την Αργεντινή, τη
Βενεζουέλα και την Ουκρανία.
3. στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας»
η θέση της χώρας μας επιδεινώθηκε κατά οκτώ (8) θέσεις
και από την 45η το 2010 βρίσκεται πλέον στην 53η για
το 2011, ευρισκόμενη σε καλύτερη θέση από τις Ρωσία,
Ουκρανία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Βενεζουέλα και Κροατία.
4. στον τομέα των «Υποδομών», η κατάταξη της Ελλάδας
βελτιώθηκε κατά μια (1) θέση, καταλαμβάνοντας πλέον
την 32η θέση, από την 33η που κατείχε το 2010.
Η πτώση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο και εξηγείται λόγω της
δημοσιονομικής προσαρμογής, της εφαρμογής των όρων
του Μνημονίου και της απουσίας ουσιαστικών μέτρων για
την ανάπτυξη της χώρας. Τα μακρο - οικονομικά στοιχεία
της χώρας, οι επιμέρους οικονομικοί δείκτες και οι σχετικές
προβλέψεις για την εξέλιξή τους, κατατάσσουν πλέον τη
χώρα μας στις τέσσερις τελευταίες θέσεις της παγκόσμιας
κατάταξης.
Από την άλλη μεριά, οι χώρες που πρωτοπορούν παγκοσμίως,
κρινόμενες με όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας, είναι :
το Χονγκ – Κονγκ (1ο), οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

(ΗΠΑ) (2ες) και η Σιγκαπούρη (3η), χώρες οι οποίες εδώ και
πολλά χρόνια μονοπωλούν τις τρεις πρώτες θέσεις, με κάποιες
απλώς εναλλαγές στην κατάταξη.
Η κορυφαία δεκάδα των πλέον ανταγωνιστικών οικονομιών
στον κόσμο συμπληρώνεται με τις ακόλουθες χώρες κατά
σειρά (από την 4η έως τη 10η θέση): Σουηδία, Ελβετία,
Ταϊβάν, Καναδάς, Κατάρ, Αυστραλία, και Γερμανία.
Οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας, είναι:
1. 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 δραστική
2. μείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την
επιχειρηματικότητα,
3. εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, με στόχο
τη μείωση της φοροδιαφυγής,
4. ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, και,
5. πάταξη των φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο τομέα.
Για το ΣΒΒΕ το μήνυμα από τα αποτελέσματα της εφετινής
κατάταξης της χώρας στην Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας είναι να προχωρήσει η κυβέρνηση στη
λήψη μέτρων για την ανάπτυξη που θα βοηθήσουν ουσιαστικά,
αλλά κυρίως ΤΩΡΑ, τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε αυτές να
αποτελέσουν την «ατμομηχανή» της ανάπτυξης και το
«όχημα» που θα βγάλει την Ελλάδα από την οικονομική
κρίση.

[ έρευνες ]
Η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στην Ε.Ε.
Οι επιδόσεις των 24* χωρών της Ε.Ε. στη συνολική ανταγωνιστικότητα
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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 2011 την περίοδο 2007 - 2011

Οι χώρες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μεταβολή στη συνολική κατάταξη της
Παγκόσμιας Επετηρίδας για την Ανταγωνιστικότητα IMD WCY 2011

[ έρευνες ]

Το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης
της Βορείου Ελλάδος το 2011
Την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011, για έκτη (6η) συνεχή χρονιά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της επεξεργασίας χρηματοοικονομικών στοιχείων τριακοσίων (300) ισολογισμών επιχειρήσεων μελών του, με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο.
Βασικές διαπιστώσεις της έρευνας
Τα κύρια ευρήματα της έρευνας για το 2010, ως προς όλους ανεξαιρέτως τους οικονομικούς δείκτες της μεταποίησης,
παρουσιάζουν και εφέτος, λόγω της οικονομικής κρίσης, σημαντική επιδείνωση, όπως ήταν άλλωστε αναμενόμενο. Συγκεκριμένα οι κύριες διαπιστώσεις της έρευνας είναι:
1. ο κύκλος εργασιών της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα εξακολούθησε και το 2010 να συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών, έχοντας σημειώσει πτώση το 2010 σε σχέση με το 2009 κατά - 7,1%.
2. το περιθώριο καθαρού κέρδους της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα το 2010 παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2009, και διαμορφώνεται πλέον οριακά λίγο πάνω από το μηδέν (+0,5%).
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι μείωση παρουσιάζεται σε όλα τα οικονομικά μεγέθη της μεταποίησης
το 2010 σε σχέση με το 2009 (βλ. Πίνακα 1), εκτός των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά +3,7%,
διαπίστωση όμως η οποία επίσης είναι αρνητική μαζί με όλες τις υπόλοιπες του πίνακα. (Σημειώνουμε ότι οι τιμές
όλων των μεγεθών που αναφέρονται στην έρευνα έχουν αναχθεί σε σταθερές τιμές του έτους 2009.)
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος θεωρεί ότι η άσχημη εικόνα της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο
είναι το προφανές, αλλά εν τέλει αρνητικό, αποτέλεσμα της καθυστέρησης στη λήψη συμπληρωματικών μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητα των εγχώριων επιχειρήσεων και στη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη κάνει ο ΣΒΒΕ και τις έχει καταθέσει στον
Πρωθυπουργό της χώρας κ. Γ. Α. Παπανδρέου.
Δυστυχώς για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας η αναποτελεσματικότητα εφαρμογής των όρων του Μνημονίου έχει
δράσει ανασταλτικά σε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Παράλληλα, οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα
δεν έχουν προχωρήσει και η άρση των προσκομμάτων και των γραφειοκρατικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα παραμένουν ίδιες τα τελευταία είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια.
Ζητούμενο για το ΣΒΒΕ είναι να υπάρξει συναίνεση και σύμπνοια της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτικών δυνάμεων της
χώρας, όπως έγινε πρόσφατα με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την παιδεία, για τη λήψη ρεαλιστικών αποφάσεων που
θα έχουν άμεσα θετικό αντίκτυπο στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και στη διατήρηση τουλάχιστον των υφιστάμενων
θέσεων εργασίας.
Ο ΣΒΒΕ καλεί την Κυβέρνηση, και γενικότερα τον πολιτικό κόσμο της χώρας, να λάβει τολμηρές αποφάσεις για την άρση του αναπτυξιακού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα.
Η Ελλάδα και η Ελληνική Περιφέρεια έχει δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης. Το μόνο που λείπει είναι η πολιτική
βούληση για τη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία δημιουργίας ενός
σύγχρονου κράτους και μιας παραγωγικής κοινωνίας.
Ο ΣΒΒΕ επιμένει ότι θα πρέπει το κράτος και η κυβερνητική πολιτική να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη μεταποίηση και
έμπρακτα να την επαναφέρουν στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Σημειώνεται ότι το αίτημα του Συνδέσμου
δεν αποτελεί συντεχνιακή απαίτηση, αλλά κοινωνική επιταγή, αφού η μεταποιητική δραστηριότητα, και έχει αυτό αποδειχθεί και αποδεικνύεται και σήμερα με επίσημα στοιχεία, τελικά αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα τόσο για την οικονομία της Ελλάδας, όσο και για την ίδια την κοινωνία, και ειδικά την Ελληνική περιφέρεια.
Προτάσεις του ΣΒΒΕ για την επάνοδο της χώρας
σε τροχιά ανάπτυξης
Στο πλαίσιο αυτό, και για την ανάκαμψη της μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), προτείνει:
1. Να θεσπισθούν άμεσα μέτρα ανάπτυξης που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην καθημερινότητά τους
και τελικά θα τις βοηθήσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους με συνέπεια την επιβίωσή τους, τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας και εν τέλει την ανάπτυξή τους. Είναι σημαντικό ν’ αναφέρει κανείς ότι τα έσοδα του κράτους
θα πρέπει να προέλθουν από την ανάπτυξη, τη μείωση της φοροδιαφυγής, της εισφοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.
2. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ψηφισθεί να ισχύσει για τα επόμενα πέντε χρόνια και να έχει χαρακτήρα αναπτυξιακό και όχι φοροεισπρακτικό. Στο πλαίσιο αυτό να μην υπάρξει επιβολή άλλων άμεσων και έμμεσων φόρων, ώστε
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να προστατευθούν τα χαμηλά κυρίως εισοδήματα. Άλλωστε η επιβολή αυτών των φόρων έχει δημιουργήσει μείωση
εισοδήματος, αρνητική ψυχολογία στην αγορά και την ύφεση που έχει φθάσει δυστυχώς κοντά στο -8%.
3. Να επιδοτείται η εργασία και όχι η ανεργία, δηλαδή προτείνεται η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών τουλάχιστον
για τα επόμενα τρία χρόνια, ούτως ώστε να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας,
4. Να ενισχυθεί η ρευστότητα και εν τέλει η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.
5. Να επισπευσθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές για τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη βελτίωση της αξιοπιστίας και της
εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
6. Να υπάρξει άμεση και έμπρακτη βελτίωση της αίσθησης της ασφάλειας στον Έλληνα πολίτη και στον Έλληνα επιχειρηματία, και, τέλος,
7. Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και να υιοθετηθεί ένα νέο – εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.
Τα πλήρη στοιχεία της έρευνας ισολογισμών επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ
με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο, παρουσιάζονται στις σελίδες που ακολουθούν:
Οι τριακόσιες (300) επιχειρήσεις του δείγματος ανήκουν στους δεκαοχτώ (18) κλάδους της μεταποίησης κατά ΣΤΑΚΟΔ
2003, είναι όλες εγκατεστημένες στις τέσσερις (4) περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου ενώ στο δείγμα δεν έχουν συμπεριληφθεί μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής οι οποίες παρουσίασαν κατά το έτος 2010 κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από €200 εκατ.
Η αρνητική εξέλιξη του κύκλου εργασιών, των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων και του περιθωρίου καθαρού κέρδους αποτυπώνεται στο ακόλουθο Γράφημα 1.
Γράφημα 1. Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου
καθαρού Κέρδους την πενταετία 2006 – 2010

Γράφημα 2. Κατανομή Κερδοφόρων – Ζημιογόνων Επιχειρήσεων στο δείγμα κατά την πενταετία 2006 - 2010

[ έρευνες ]
Πίνακας 1. Σύνολο Ισολογισμών 300 μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα στη Βόρεια Ελλάδα
(σε €, σε σταθερές τιμές 2009)

Α. Κύκλος Εργασιών
1. Το 2010 σημειώθηκε περαιτέρω συρρίκνωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της μεταποίησης της Βορείου
Ελλάδος, κατά -7% στο σύνολο των 300 επιχειρήσεων του δείγματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεκαεπτά από τους δεκαοκτώ κλάδους της μεταποίησης σημειώνουν μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Ο μοναδικός κλάδος ο οποίος εμφανίζει αύξηση του κύκλου εργασιών του είναι ο κλάδος των ηλεκτρικών μηχανών
και συσκευών.
2. Ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς κατά το 2007, όπου καταγράφηκε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +12,1%
σε σχέση με το 2006, δεν κατάφερε να επιδράσει θετικά και τελικά να διαμορφώσει συνολική θετική εικόνα για το
σύνολο της πενταετίας 2006 – 2010. Έτσι, καταγράφεται συνολική μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της
μεταποίησης κατά -6,6% μεταξύ των ετών 2006 και 2010.
Γράφημα 3. Ποσοστιαίες Μεταβολές Κύκλου Εργασιών ανά διετία (σε σταθερές τιμές 2009)
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3. Επτά (7) στις δέκα (10) επιχειρήσεις του δείγματος κατά το 2010 σημείωσαν μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ σχεδόν έξι (6) στις δέκα (10) επιχειρήσεις σημειώνουν μείωση του κύκλου εργασιών
συνολικά για την πενταετία 2006 – 2010.
4. Μία (1) στις δέκα (10) επιχειρήσεις καταγράφει μείωση του κύκλου εργασιών μεγαλύτερη του -50% το 2010 σε σχέση με το 2009, ενώ σχεδόν τέσσερις (4) στις δέκα (10) σημειώνουν μείωση του κύκλου εργασιών τους μεγαλύτερη του
-20% τη διετία 2009-2010 (Πίνακας 2). Αντίθετα, τα ποσοστά των επιχειρήσεων που σημειώνουν αύξηση του κύκλου
εργασιών είναι χαμηλότερα (Πίνακας 3).
5. Οι τρεις (3) κλάδοι που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση του κύκλου εργασιών τους για το σύνολο της πενταετίας 2006 – 2010 είναι οι κλάδοι: (α) κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης και υπόδησης, (β) μεταλλουργίας και μεταλλικών
προϊόντων, και (γ) ξύλου, προϊόντων από ξύλο και επίπλων. Αντίθετα, μόνον οι κλάδοι (α) τροφίμων – ποτών και (β)
ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και μηχανημάτων, κατάφεραν να σημειώσουν αύξηση του κύκλου εργασιών το 2010
σε σχέση με το 2006.
6. Διακρίνοντας τις επιχειρήσεις ως προς το εύρος του κύκλου εργασιών, διαπιστώνουμε ότι σχεδόν το 40% των επιχειρήσεων του δείγματος πραγματοποιεί κύκλο εργασιών από €10 εκατ. έως €50 εκατ..
Πίνακας 2.
Κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος που
σημείωσαν μείωση του κύκλου εργασιών ανά τάξη
μεγέθους της μείωσης

Πίνακας 3.
Κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος που
σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών ανά τάξη
μεγέθους της αύξησης

Β. Καθαρά Αποτελέσματα Προ Φόρων
7. Τα κέρδη προ φόρων των επιχειρήσεων του δείγματος μηδενίστηκαν το 2010 σε σχέση με το 2009, καταγράφοντας
μείωση της τάξης του -78%, συνεχίζοντας τη δραματική πτώση των προηγούμενων ετών. Σημειώνουμε ότι η πτώση
των κερδών προ φόρων τη διετία 2008-2009 ήταν -20,6%.
8. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα την συνολική μείωση των καθαρών κερδών κατά την πενταετία 2006 – 2010, κατά -91% περίπου, καθώς το 2010 διαμορφώθηκαν μόλις σε €24 εκατ. συνολικά για τις 300 επιχειρήσεις του δείγματος, έναντι €274 εκατ. το 2006 για τις ίδιες ακριβώς επιχειρήσεις.

Γράφημα 4. Ποσοστιαίες Μεταβολές Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων ανά διετία και για το σύνολο
της πενταετίας (σε σταθερές τιμές 2009)

[ έρευνες ]
9. Μία (1) στις δέκα (10) επιχειρήσεις του δείγματος καταγράφει ζημίες μεγαλύτερες από €2 εκατ., ενώ το 30% του
δείγματος καταγράφει κέρδη που δεν ξεπερνούν τα €100 χιλ..
10. Τέλος, η μελέτη της κατανομής κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων ανά εύρος κύκλου εργασιών καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €50 εκατ. έως και €100 εκατ. καταγράφουν το μεγαλύτερο ποσοστό
κερδοφόρων (83%), ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό ζημιογόνων (47%, δηλ. σχεδόν μία στις δύο) καταγράφεται στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως €3 εκατ. (Γράφημα 5).
Γράφημα 5. Κατανομή κερδοφόρων ή/και ζημιογόνων επιχειρήσεων ανά εύρος κύκλου εργασιών

Πίνακας 4.
Κατανομή των ζημιογόνων επιχειρήσεων
του δείγματος ανά τάξη μεγέθους της ζημίας

Πίνακας 5.
Κατανομή των κερδοφόρων επιχειρήσεων
του δείγματος ανά τάξη μεγέθους των κερδών

11.Επιπλέον, είναι σημαντικό το γεγονός ότι όλοι οι κλάδοι της μεταποίησης καταγράφουν μείωση του ποσοστού
των κερδοφόρων επιχειρήσεων και – αντίστοιχα – αύξηση του ποσοστού των ζημιογόνων. Μάλιστα, στην περίπτωση των επιχειρήσεων δομικών υλικών, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων καταγράφει ζημίες, καθώς το ποσοστό
των ζημιογόνων διαμορφώνεται στο 67%. Από τους υπόλοιπους κλάδους, πρέπει να σημειωθεί ότι περισσότερες
από μία (1) στις δύο (2) επιχειρήσεις του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος ήταν
το 2010 ζημιογόνες.
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Γράφημα 6.
Κατανομή των ζημιογόνων επιχειρήσεων
του δείγματος ανά τάξη μεγέθους της ζημίας

Γράφημα 7.
Κατανομή των κερδοφόρων επιχειρήσεων του
δείγματος ανά τάξη μεγέθους της ζημίας

Γ. Περιθώριο Καθαρού Κέρδους
12. Το περιθώριο καθαρού κέρδους το 2010 σχεδόν μηδενίστηκε, καθώς διαμορφώθηκε σε μόλις 0,5%. Αποτελεί δε
ιστορικό χαμηλό αυτό το ποσοστό για την τελευταία δεκαετία.
13. Η κατηγοριοποίηση του μέσου όρου του περιθωρίου καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων του δείγματος με κριτήριο το εύρος του κύκλου εργασιών τους, δείχνει ότι:
• οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι €3 εκ. παρουσιάζουν μόνον ζημίες από το 2007 και μετά. Αναφορικά για
την πενταετία, μόνο το 2006 είχαν παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα.
• οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €3 – €5 εκατ. το 2010 αποτελούν την εξαίρεση στο άσχημο κλίμα που διαπιστώνεται μέσω της έρευνας και σημειώνουν κέρδη όλα τα έτη της τελευταίας πενταετίας, και με διαρκή τάση μείωσης.
• Σε ζημίες οδηγήθηκαν την περασμένη χρονιά οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €5 έως €10 εκατ. Συγκεκριμένα από +3,9% το 2008 το περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε αρνητικά επίπεδα (-2,5%) το 2010, αφού τα
αποτελέσματα των επιχειρήσεων του δείγματος συνολικά ήταν αρνητικά το 2010, καταγράφοντας ζημιές της τάξης
των €9,1 εκατ.
• οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €10 έως €50 εκατ. σημείωσαν το 2008 τη χειρότερη επίδοση της πενταετίας αναφορικά με το περιθώριο καθαρού κέρδους, καθώς αυτό διαμορφώθηκε σε 2,8%, ενώ έκτοτε σημειώνουν
βελτίωση με το έτος 2010 να καταγράφουν περιθώριο καθαρού κέρδους της τάξης του 3,5%.
• το περιθώριο καθαρού κέρδους των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών από €50 έως €100 εκατ. σημείωσε σημαντική επιδείνωση το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και διαμορφώνεται πλέον στο -0,2%, καθώς το 2010 οι
επιχειρήσεις που λαμβάνουν μέρος στην έρευνα κατέγραψαν συνολικά ζημίες για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία.
• Τέλος, η ίδια εικόνα όπως και προηγουμένως ισχύει για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των €100 εκατ.
και κάτω των €200 εκατ., αλλά με μικρότερη ένταση, απ΄ ότι στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από €50 εκατ.
έως €100 εκατ. καθώς το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώνεται για το έτος 2010 σε οριακά αρνητικά επίπεδα (-0,2%).

Πίνακας 6.
Κατανομή κερδοφόρων –
ζημιογόνων επιχειρήσεων
ανά κλάδο για τα έτη 2008,
2009 και 2010

[ θέσεις - προτάσεις ]

Άρα, η ιδιαίτερη προσοχή του κράτους στη μεταποίηση
δεν αποτελεί συντεχνιακή απαίτηση, αλλά κοινωνική επιταγή, αφού η μεταποιητική δραστηριότητα τελικά αποτελεί σταθεροποιητικό παράγοντα τόσο για την οικονομία
της Ελλάδας, όσο και για την ίδια την κοινωνία, και ειδικά την Ελληνική περιφέρεια.
Αναλυτικά οι θέσεις – προτάσεις του ΣΒΒΕ προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ε.
Βενιζέλο, είναι:

Θέσεις – Προτάσεις
για την Οικονομική
Πολιτική
Η παρούσα κρίσιμη οικονομική συγκυρία επιβάλλει τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών για επιχειρήσεις
και πολίτες, γεγονός που μπορεί ν΄ αποτελέσει παράγοντα κοινωνικής σταθερότητας και να θέσει υγιείς βάσεις για την ανάταξη της οικονομίας και την επάνοδο της
χώρας μας σε τροχιά ανάκαμψης. Με αυτό το σκεπτικό, η
Διοίκηση του ΣΒΒΕ κατέθεσε το παρακάτω υπόμνημα
προς τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο, υπογραμμίζοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει έμπρακτα και με συγκεκριμένες
αποφάσεις να επαναφέρει τη μεταποίηση στο επίκεντρο
της αναπτυξιακής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η
βιομηχανία:
1. συνεισφέρει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του κράτους που προέρχονται από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, σε σχέση με τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας, και,
2. απασχολεί πάνω από 25% του εργατικού δυναμικού της
χώρας, γεγονός που αυτόματα μεταφράζεται σε καταβολή πολύ μεγάλου μέρους των ασφαλιστικών εισφορών προς το Ελληνικό Κράτος.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η «δορυφορική» δραστηριότητα που αναπτύσσεται εξ΄ αιτίας της μεταποίησης,
τότε η συνεισφορά της στο σχηματισμό του εγχώριου προϊόντος, είναι κατά πολύ μεγαλύτερη απ΄ όσο τα επίσημα
στοιχεία καταγράφουν.

1.Εθνικό Φορολογικό Σύστημα:
το νέο «Εθνικό Φορολογικό Σύστημα» θα πρέπει να διέπεται από κανόνες φορολογικής δικαιοσύνης και χρονική σταθερότητα στην εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό και σε ό,τι αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις
προτείνονται τα ακόλουθα:
• Άμεσο συμψηφισμό κάθε απαίτησης επιχείρησης από
το Δημόσιο με τρέχουσες υποχρεώσεις προς αυτό (όπως
λ.χ. επιστροφή ΦΠΑ, επιδότηση ΟΑΕΔ, επιδότηση αναπτυξιακών νόμων, υποχρεώσεις προς ΙΚΑ και άλλα
ασφαλιστικά ταμεία, φόροι εισοδήματος, παρακρατούμενοι φόροι, κλπ.), χωρίς τους περιορισμούς και προϋποθέσεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ, που δυσχεραίνουν και
περιορίζουν δραστικά το πεδίο εφαρμογής της δυνατότητας συμψηφισμού.
• Εξορθολογισμό του τρόπου υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 ν. 3986/2011 είναι άδικη καθώς επιβάλλεται χωρίς τον κανόνα της «προοδευτικότητας του φόρου», ενώ ο υπολογισμός της επί των
συνολικών καθαρών εισοδημάτων, πραγματικών ή τεκμαρτών, φορολογούμενων ή απαλλασσόμενων, οδηγεί
σε «διπλή» επιβολή έκτακτης εισφοράς, στις περιπτώσεις που στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, περιλαμβάνεται και εισόδημα από κινητές αξίες, λόγω
συμμετοχής σε εταιρίες, για το οποίο εισόδημα έχει ήδη
καταβληθεί έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης, σύμφωνα με το ν. 3845/2010.
• Νομοθετική ρύθμιση για ενιαία φορολόγηση όλων των
αφορολογήτων αποθεματικών, ανεξαρτήτως επενδυτικού νόμου, με συντελεστή 5% σε περίπτωση διανομής
ή με συντελεστή 1% σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης,
μετά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος
(5ετία ή 10ετία κατά περίπτωση) από τη δημιουργία τους.
• Κατάργηση της χαρτοσήμανσης 3,6% στα δάνεια που
λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, είτε από τους μετόχους τους,
είτε από θυγατρικές εταιρείες, για ταμειακή τους διευ-
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•
•

•

•

•

•

κόλυνση, καθώς, με την προαναφερόμενη επιβάρυνση παρατηρείται το οξύμωρο, οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις και εξαιτίας του τραπεζικού εγκλωβισμού,
να βρίσκονται αντιμέτωπες με πρόσθετα βάρη, που αυξάνουν υπέρμετρα το κόστος δανεισμού (αντικίνητρο
για αυτοχρηματοδότηση επιχειρήσεων).
Κατάργηση της εισφοράς του ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ
128 στα επιχειρηματικά δάνεια.
Κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων σε
τρεις εφημερίδες, σύμφωνα με το άρθρο 43β § 5 κ.ν.
2190/1920, με παράλληλη θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου
ή/και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).
Στον νέο νόμο να συμπεριληφθεί σαφής αναφορά για
το ποιες δαπάνες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων. Το Υπουργείο θα πρέπει να καταρτίσει έναν εξαντλητικό κατάλογο με το σύνολο των
«μη εκπιπτόμενων δαπανών».
Ως προς τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του
Ετήσιου Πιστοποιητικού Φορολογικού Ελέγχου που αφορά στις ΑΕ και ΕΠΕ που οι ετήσιες οικονομικές τους
καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία προτείνουμε στις περιπτώσεις που από την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης
δεν προκύπτουν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, να γίνεται αυτό δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών χωρίς περαιτέρω έλεγχο.
Αντιστροφή του βάρους απόδειξης, σε ό,τι αφορά τις
συναλλαγές των ημεδαπών επιχειρήσεων με πρόσωπα
που είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα σε κράτη με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα, ώστε να εκπίπτουν,
κατ’ αρχήν, από τα ακαθάριστα έσοδα ή από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων οι σχετικές δαπάνες που καταβάλλονται από τις ημεδαπές επιχειρήσεις,
χωρίς να απαιτείται η απόδειξη των προϋποθέσεων των
άρθρων 51Α και 51Β ΚΦΕ από το φορολογούμενο, αλλά από τη φορολογική αρχή. Με το σημερινό καθεστώς,
πλήθος επιχειρήσεων που συνεργάζονται σε καθημερινή βάση με εταιρίες εγκαταστημένες σε χώρες της
Ε.Ε., όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στις συναλλαγές τους με τις προαναφερόμενες εταιρίες, μόνο και μόνο, λόγω των χαμηλότερων επιπέδων φορολόγησης στις χώρες αυτές.
Αύξηση του ποσοστού των προβλέψεων για επισφαλείς
απαιτήσεις σε 3% επί του κύκλου εργασιών, που αφορά σε πωλήσεις εσωτερικού, για τις χρήσεις 2011 και
μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς.

2.Αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών
και της οικοδομής,
μέσω της λήψης ειδικών μέτρων όπως η μείωση του
φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 50% και η πλήρης
απαλλαγή από την πληρωμή του για τις εισοδηματικά
ασθενέστερες τάξεις, ο συμψηφισμός των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ των εταιρειών δομικών υλικών,

των τεχνικών εταιρειών κλπ με τις βεβαιωμένες οφειλές τους κράτους προς αυτές, η αποτύπωση και πολεοδόμηση ιδιωτικών και δημόσιων εκτάσεων για ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας, η ένταξη νέων εκτάσεων στα σχέδια πόλεων των δήμων κλπ..
3.Εξυγίανση του συστήματος πληρωμών –
Μεταχρονολογημένες επιταγές:
θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων με στόχο την εξυγίανση της αγοράς και τον εξορθολογισμό της συγκεκριμένης πρακτικής, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε άλλες
χώρες της Ευρώπης. Να προσδιορισθεί νομοθετικά
το ανώτερο όριο ημερών πληρωμής, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες, και να προβλέπονται
συγκεκριμένες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης
των ορίων αυτών.
4.Κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών
και επιβαρύνσεων υπέρ τρίτων:
Ενδεικτικά παραδείγματα:
• Εισφορά – Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ)
που βεβαιώνεται κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταμόρφωση αγαθών και καυσίμων,
• Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (Οργανισμού
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) σε ποσοστό 3% για
τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό 0,5%
για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης .
• Πλήθος χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στα
75 άρθρα του Προεδρικού Διατάγματος 28/1931(ΦΕΚ
Α 239)
• Μεγαρόσημα, παράβολα, Κ.Ε.Α.Δ. και υπέρ ταμείων
προνοίας για πολιτικές και διοικητικές δικαστικές υποθέσεις.
• Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτο-υγειονομικών ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών προϊόντων προς
εξαγωγή.
• Τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2644/1998.
5.Απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, με άρση
των σχετικών προσκομμάτων και αντικινήτρων, μέσω:
• του εξορθολογισμού της λειτουργίας των τελωνείων και
της απλοποίησης των τελωνειακών διαδικασιών,
• της μείωσης ή/και της κατάργησης των ειδικών τελών
για εξαγωγές, και,
• του εξορθολογισμού των πάσης φύσεως ελέγχων.

[ θέσεις - προτάσεις ]

Σχέδιο Νόμου για την επικαιροποίηση του Ρυθμιστικού
Σχεδίου Θεσσαλονίκης
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με επιστολή της, την Τετάρτη 25 Μαΐου
2011, προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Κωνσταντίνα Μπιρμπίλη, ζήτησε την
προσωπική της παρέμβαση και τις άμεσες ενέργειές της,
καθώς έχει δημιουργηθεί κλίμα τεράστιας αβεβαιότητας
για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στην
οδηγία ΣΕΒΕΖΟ, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Στο σχέδιο νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση στον ιστότοπο του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, στο άρθρο 23 (Βιομηχανικά Ατυχήματα) παράγραφος 4.1 προβλέπεται η πολιτική προστασίας και ασφάλειας για βιομηχανικά ατυχήματα, η οποία βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων ΣΕΒΕΖΟ καθώς και στη μετεγκατάσταση ήδη υπαρχόντων (βιομηχανιών) εκτός αστικών περιοχών, σε περιοχές με ειδικές απαιτήσεις χωροθέτησης.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οδηγία ΣΕΒΕΖΟ
(ΚΥΑ 12044/619/ΦΕΚ376Β/19.3.2007), για τις βιομηχανίες
που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή δεν προβλέπονται μετεγκαταστάσεις, αλλά κατάλληλος σχεδιασμός χρήσεων γης.

Είναι προφανές, υπογραμμίζεται στην επιστολή, το αντιφατικό των διατάξεων υφιστάμενων και υπό διαβούλευση,
όπως επίσης είναι προφανές ότι για τις περισσότερες από
τις βιομηχανίες αυτές, η μετεγκατάσταση δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Για παράδειγμα, το κόστος μετεγκατάστασης της
εταιρείας «Ελληνικά Πετρέλαια» είναι μεγαλύτερο από το
κόστος αρχικής εγκατάστασης και συνεπώς οι διατάξεις του
σχεδίου νόμου ισοδυναμούν ουσιαστικά με παύση λειτουργίας της εγκατάστασης.
Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υποστήριξε, ότι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας θα
πρέπει να αφορά στη χωροθέτηση αποκλειστικά νέων
βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε περιοχές με ειδικές απαιτήσεις χωροθέτησης.
Παράλληλα, ο ΣΒΒΕ τόνισε στην επιστολή του ότι, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι υπάρχουσες σύννομες βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να λειτουργούν και
καθορίζονται ανάλογα οι χρήσεις γης στις γειτνιάζουσες
περιοχές.

Παράταση του προγράμματος επιχορήγησης με επιδότηση100%
των εργοδοτικών εισφορών και άμεση εφαρμογή του προγράμματος
μείωσης των εργοδοτικών εισφορών κατά 25%
Με επιστολή της, προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Κουτρουμάνη, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ,
την Τρίτη 26 Ιουλίου 2011, επανήλθε στην πρόταση της
για επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, πρόταση η οποία υποστηρίζει τη διατήρηση της κοινωνικής
συνοχής καθώς διασφαλίζει τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας παράλληλα με την επιβίωση των επιχειρήσεων,
που είναι και το κεντρικό ζητούμενο στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμός χαιρέτισε την απόφαση του
Υπουργού για το «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων εργασίας με επιδότηση έως 100% των εργοδοτικών
εισφορών και σκοπό τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000
θέσεων εργασίας», του Οκτωβρίου 2010.
Για το Σύνδεσμο αποτελεί πεποίθηση, τονίζεται στην επιστολή, ότι η πολιτεία έχει αντιληφθεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο πολιτικής συμβάλλει με ουσιαστικό τρόπο στην
ανάπτυξη και πρότεινε την παράταση του παραπάνω προγράμματος με ορισμένες βελτιώσεις, ώστε να τύχει όσο
το δυνατόν ευρύτερης εφαρμογής και να επιτευχθούν οι
στόχοι για τους οποίους έχει σχεδιασθεί.
Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του ΣΒΒΕ επεσήμανε ότι:
Καταρχήν, είναι σημαντικό να αυξηθεί το όριο των ατόμων
που επιχορηγούνται ώστε το πρόγραμμα να είναι ελκυστικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν άνω των
200 ατόμων. Επομένως στην παράταση – νέα προκήρυξη

θα μπορούσε η επιχορήγηση να αφορά σε ανώτατο όριο τα
80 άτομα, όπως ήταν στο αρχικό πρόγραμμα, ενώ για τις
μεγάλες επιχειρήσεις να εξεταστεί η δυνατότητα επιδότησης έως και του 50% των απασχολουμένων.
Όσον αφορά την εξαγγελθείσα μείωση κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων σταδιακά έως το
2013, για την οποία ο ΣΒΒΕ έχει εκφράσει την ικανοποίησή του, ο ΣΒΒΕ αναμένει την κατάθεση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, με έναρξη εφαρμογής από 1ης
Ιουλίου 2011 χωρίς κλιμάκωση του ποσοστού μείωσης έως
το 2013, αλλά να ισχύσει από την αρχή το ποσοστό 25%.
Επιπλέον, και με σκοπό την άμεση έναρξη εφαρμογής του
μέτρου προτείνεται η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του
δεσμεύοντος την επιχείρηση, ότι θα τηρηθούν οι όροι και
οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξή της στο
σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό και τη
διενέργεια αναδρομικών ελέγχων διασφαλίζεται η συνέπεια των επιχειρήσεων στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε, τις προσωπικές
ενέργειές του Υπουργού το συντομότερο δυνατόν καθώς
οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση ενέχει τον κίνδυνο ελαχιστοποίησης των αναμενόμενων ωφελειών τόσο
για την ανάκαμψη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων όσο και για τη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

19

20

[ νέα μελών ]

1ο βραβείο για το project AquAsZero στην εταιρεία ΛΟΥΦΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ στον διαγωνισμό η «Ελλάδα Καινοτομεί»

Η εταιρεία ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ, βραβεύτηκε στον διαγωνισμό η «Ελλάδα Καινοτομεί» που διοργάνωσαν ΣΕΒ-Eurobank με το 1ο βραβείο για το project AquAsZero. Το
AquAsZero απομακρύνει εξ ολοκλήρου τόσο το πεντασθενές όσο και το τρισθενές αρσενικό από το νερό, επίσης έχει
μεγαλύτερη απορροφητικότητα και συνεπώς διάρκεια και πιο
ανταγωνιστικό κόστος από τα υπάρχοντα υλικά.
Η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια και στηρίχθηκε
σε μια ιδέα του καθηγητή του ΑΠΘ κ. Μ. Μήτρακα. Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΑ το υποστήριξε από την πρώτη στιγμή και εξασφάλισε χρηματοδότηση από το 7ο FP της Ε.Ε. Η ΛΟΥΦΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΑ ήτανε ο επικεφαλής του συγκεκριμένου προγράμματος και ο μοναδικός κάτοχος των δικαιωμάτων τεχνογνωσίας. Το υλικό ήδη έχει πατενταριστεί και η εταιρεία προβαίνει προς την διεθνοποίηση της πατέντας. Έχει ήδη στηθεί μια πιλοτική μονάδα για την παραγωγή 1 τόνου υλικού την
ημέρα.
Το αρσενικό είναι ένα από τα ισχυρότερα δηλητήρια στην φύση. Η παρουσία του στο πόσιμο νερό προκαλεί καρκίνο του
δέρματος, του συκωτιού και άλλων ανθρώπινων οργάνων καθώς και καρδιοαγγειακές παθήσεις. Γι’ αυτό τόσο η Ε.Ε. όσο
και οι ΗΠΑ καθόρισαν ότι από το 2007, το νέο όριο είναι 10
ppb από 50 ppb ώστε το νερό να είναι πόσιμο. Πολλά νερά
σε όλο τον κόσμο παρουσιάζουν πρόβλημα με την συγκέντρωση αρσενικού. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα που παρουσιάζεται πρόβλημα στην περιοχή του Δέλτα Αξιού, Νέα Τρίγλια και Καλλικράτεια Χαλκιδικής, Κως, Σιδηρόκαστρο Σερρών, Πλατύ Ημαθίας, Αγιά Λάρισας και αλλού. Στο εξωτερι-

κό πρόβλημα με το αρσενικό εντοπίζεται στην Κεντρική
Ευρώπη (Ουγγαρία, Β. Ιταλία, Ρουμανία), Ιβηρική χερσόνησος (Ισπανία, Πορτογαλία). Στις Η.Π.Α. 3,5% των εγκαταστάσεων υδροδότησης παρουσιάζει πρόβλημα από την παρουσία αρσενικού στο νερό. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και σε
άλλες περιοχές του πλανήτη όπως στο Μπαγκλαντές και στην
Δ. Βεγγάζη, Ινδίας , όπως και στην Κίνα, Ταϊλάνδη κλπ.
Το AquAsZero είναι ένα υλικό που πλεονεκτεί όλων των υπαρχόντων και γι’ αυτό προβλέπεται να έχει μια εντυπωσιακή
καριέρα.
Η εταιρεία ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ έχει συμμετοχή και σε ένα
ακόμα project που διακρίθηκε στον διαγωνισμό η «Ελλάδα
Καινοτομεί». Συγκεκριμένα, έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για την πιλοτική παρασκευή τροποποιημένου Διοξειδίου του Τιτανίου σε νανοσωματίδια που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό του αέρα εσωτερικών χώρων. Το
προϊόν αναπτύχθηκε από την επιστημονική ομάδα του καθηγητή κ. Γ. Κυριακίδη του Ι.Τ.Ε της Κρήτης.

