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Αποκατάσταση της ρευστότητας και επανεκκίνηση
της επιχειρηματικότητας

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος

Κατά τη διάρκεια του
τρέχοντος έτους και για
την έξοδο της χώρας από
την κρίση, θεωρούμε ότι
θα πρέπει να δοθεί από
την Κυβέρνηση ιδιαίτερη
βαρύτητα στη σταθεροποίηση της οικονομίας
και ακολούθως στη λήψη
αναπτυξιακών μέτρων
για την πραγματική οικονομία. Όμως, για να
συμβεί αυτό, κυρίαρχη
προϋπόθεση αποτελεί η
αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά.

Για την αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά,
θα πρέπει πρωτίστως να αποκατασταθούν:
1. οι σχέσεις κράτους και επιχειρήσεων, και,
2. οι σχέσεις επιχειρήσεων και εγχώριου τραπεζικού
συστήματος.
Για την αποκατάσταση της σχέσης κράτους – επιχειρήσεων με κριτήριο τη ρευστότητα, προτείνουμε:
• την πληρωμή, το ταχύτερο δυνατόν, των οφειλών
του κράτους προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες
ανέρχονται σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ, και οι οποίες εξοφλούμενες θα δώσουν
ουσιαστική ώθηση στην εγχώρια επιχειρηματική
δραστηριότητα και με βεβαιότητα θα συμβάλλουν στην επανεκκίνηση του κυκλώματος της
οικονομίας,
• την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγών: ο κοινός στόχος για μια εξωστρεφή Ελλάδα που θα
συμβάλλει στην αποπληρωμή του χρέους και
στην αύξηση του ΑΕΠ, μπορεί να πραγματωθεί
αν δουλέψουμε παραγωγικά και αν εξάγουμε
τα προϊόντα μας στις διεθνείς αγορές. Δεν είναι
συνεπώς δυνατόν, ενώ από τη μια όλοι συμφωνούμε και να υποστηρίζουμε αυτόν το στόχο, και
από την άλλη το κράτος να κάνει ότι μπορεί για
να λειτουργεί ως τροχοπέδη για την επίτευξη του
συγκεκριμένου στόχου. Προτείνουμε, τουλάχιστον
το 80% του ΦΠΑ καθενός τιμολογίου για εξαγωγές
να επιστρέφεται στις επιχειρήσεις σε διάστημα
10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία
έκδοσής του, με μια απλή υπεύθυνη δήλωση του
επιχειρηματία. Το υπόλοιπο ποσόν προτείνουμε να
αποδίδεται στις επιχειρήσεις μετά τους ελέγχους
από τις αρμόδιες αρχές, και,
• τη θεσμοθέτηση – επιτέλους – της διαδικασίας
συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων

προς το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
με τις οφειλές του κράτους προς αυτές. Η θεσμοθέτηση του συμψηφισμού θα δώσει μια επιπλέον
ανάσα στις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και θα
συμβάλλει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Από την άλλη μεριά, για την αποκατάσταση της σχέσης των εγχώριων επιχειρήσεων με το τραπεζικό
σύστημα, προτείνουμε:
• τη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων και ειδικότερα τη μείωση των επιτοκίων για δάνεια κεφαλαίου κίνησης,
• την αύξηση του ορίου δανειοδότησης των επιχειρήσεων, και,
• την αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων
με όρους που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (ΕΕ) Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την
εναρμόνιση της χώρας μας με τα χαμηλά επιτόκια
μακροπρόθεσμου δανεισμού που ισχύουν σήμερα
στις χώρες της ΕΕ.
Βεβαίως, και πέρα από τα άμεσα μέτρα που προαναφέρθηκαν, η ανάσχεση της πτωτικής πορείας
μπορεί να συμβεί μόνο αν ληφθούν αποφάσεις και
θεσμοθετηθούν μέτρα πολιτικής που θα έχουν μέσο
– μακρο – πρόθεσμα θετική επίδραση στην εγχώρια
ιδιωτική επιχειρηματικότητα και ειδικά στη μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας. Οι άξονες μέτρων
πολιτικής που προτείνουμε, να θεσμοθετηθούν για
το σκοπό αυτό είναι:
1. ο στρατηγικός σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής, και ακολούθως η
άσκησή της χωρίς ενδοιασμούς,
2. η θεσμοθέτηση μέσω του νέου ΕΣΠΑ:
- κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων στη
μεταποίηση, και,
- μέτρων και μηχανισμών, όπως αυτός του ελέγχου της αγοράς, για τη βελτίωση της ποιότητας
και της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών
προϊόντων, και,
3. η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, με τόνωση επενδύσεων και αύξηση
εξαγωγών, η μείωση των τιμολογίων της ενέργειας, η κατάργηση πλήθους ειδικών τελών και
επιβαρύνσεων, η παροχή εγγυήσεων από το
κράτος και η προεξόφληση απαιτήσεων, και,
τέλος η ενίσχυση του λειτουργικού κόστους των
μεταποιητικών επιχειρήσεων, και ειδικά όσων
επιχειρήσεων έχουν έδρα την Ελληνική περιφέρεια και παρουσιάζουν αυξημένα μεταφορικά
κόστη και κόστη προσωπικού.

Διοικητικό Συμβούλιο

Restoring liquidity and restarting
entrepreneurship

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
2 0 13- 2 0 1 5
Πρόεδρος
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

During the course of this year, and in order for the country to exit the crisis,
we believe that the Government should first give priority to stabilising the
economy and then to taking measures for the development of the real
economy. However, in order for this to happen, it is very important to restore
liquidity in the market.

Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Δημήτριος Αμπατζής

Γ’ Αντιπρόεδροι

Κωνσταντίνος  Αποστόλου
Χρήστος Γιορδαμλής
Δημήτριος Λακασάς
Λιβέριος Μητακάκης
Μάρκος Μπόλαρης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
Αθανάσιος Πατσατζής
Αθανάσιος Τζεβελέκης

Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Κουκούντζος

Οικονομικός Επόπτης

Ευθύμιος Ευθυμιάδης
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Μέλη Δ.Ε.

Ανδρέας Δημητρίου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Σύμβουλοι

Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος
Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου
Νάρκισος Γεωργιάδης
Χρήστος Γκίνης
Γιάννης Δούφος
Αθανάσιος Ζαφειρίδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Κυριακή Καλεύρα
Χρήστος Καλλίας
Σταύρος Κοθάλης
Αναστάσιος Κυριακίδης
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Θρασύβουλος Μακιός
Δημήτριος Μαμαδάς
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Ιωάννης Μπέλλας
Αικατερίνη Νένδου
Θεοφάνης Ουγγρίνης
Αχιλλέας Παπακώστας
Δημήτριος Παπαμαυρουδής
Γιάννης Παυλίδης
Τηλέμαχος Πέντζος
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Στέφανος Στεφάνου
Νικόλαος Τακάς
Στάθης Ταυρίδης
Νικόλαος Τζιμούρτος
Θάνος Τζιρίτης
Ιωάννης Τζίτζικας
Παναγιώτης Τσινάβος
Χρήστος Τσιόλιας
Γεώργιος Τσόκας
Σταύρος Τσολάκης
Νικόλαος Χαΐτογλου
Βασίλειος Χαλκίδης
Κωνσταντίνος  Χατζηϊωάννου

On the other hand, in order to restore the relationship between domestic
enterprises and the banking system, we propose:
• the reduction of lending rates and, in particular, the reduction of interest
rates for working capital loans;
• the increase of the lending ceiling of enterprises, and
• the restructuring of long-term loans based on terms that currently apply in
the European Union (EU). In this framework, we request the harmonisation
of Greece with the low long-term lending rates that currently apply in EU
countries.
Of course, apart from the direct measures mentioned above, the downward
trend can be stopped only if decisions are made and policy measures are
institutionalised, which will have a medium to long-term positive effect on
domestic private entrepreneurship and especially on the manufacturing
activity of the country. The axes of policy measures that we propose should
be institutionalised for this purpose include:
1. strategic planning of an integrated industrial policy, followed by its
implementation without hesitation;
2. institutionalisation via the new National Strategic Reference Framework
(NSRF) of:
- incentives for the implementation of investments in manufacturing, and
- measures and mechanisms, such as the market control mechanism,
to improve the quality and competitiveness of industrial products, and
3. reduction of the operating costs of enterprises by boosting investments
and increasing exports, lowering of energy rates, abolition of the many
special fees and charges, provision of guarantees by the State, discounting
of debt claims, and lastly, supporting the operating costs of manufacturing
enterprises, especially of those enterprises based in the Greek regions
which incur higher transport and personnel costs.

Γιάννης Σταύρου

Β’ Αντιπρόεδροι

The restoration of liquidity in the market requires the prior restoration of:
1. the relations between the State and enterprises, and
2. the relations between enterprises and the domestic banking system.
In order to restore the relations between the State and enterprises based
on the criterion of liquidity, we propose:
• the payment, as soon as possible, of the State’s debts to enterprises,
which amount to several hundred million Euros; the settlement of these
debts will substantially boost domestic entrepreneurial activity and will
certainly contribute to reviving the economy;
• export VAT refund: the common goal of having an outward-looking Greece
that can contribute to the repayment of its debt and to increasing the country’s
GDP can be achieved if we are productive and if we export our products
to international markets. Given that we all agree and support this goal,
it is inconceivable that the State is doing everything possible to hinder
the achievement of this goal. We propose that at least 80% of the VAT
corresponding to each invoice issued for exports be refunded to enterprises
within a period of 10 calendar days from the date of issue, following the
simple provision of a solemn declaration by the entrepreneur. Furthermore,
we propose that the remaining amount be refunded to the enterprises
following the necessary audits by the competent authorities, and
• the establishment, at last, of the procedure for offsetting the debts of
enterprises to the public sector (and broader public sector) against the
State’s debts to them. Setting up this procedure will offer yet another form of
relief to heavily indebted enterprises and will help maintain social cohesion.

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Γεώργιος Μυλωνάς
Βύρων Αντωνιάδης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Νικόλαος Πέντζος



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Ι ο ύ λ ι ο ς - Α ύ γ ο υ σ τ ο ς

03.07.13
• Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΣΒΒΕ. Συγκρότηση σε σώμα.
• Συνάντηση εργασίας με θέμα: «Παρουσίαση μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων του
κλάδου τροφίμων και ποτών στη Βόρεια Ελλάδα και
τη Νότια Βουλγαρία», στο πλαίσιο των δράσεων του
έργου FIND Consulting, και πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων του επιμελητηρίου Σερρών.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
04.07.13
• Τελική συνάντηση των εταίρων του έργου «Business
Mentors», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Militos στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η  κα Μ. Νάζη.
• Τελικό συνέδριο του έργου «Business Mentors»,
που πραγματοποιήθηκε στο Nossa Cafe στην Αθήνα.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η  κα Μ. Νάζη.
04-05.07.13
• Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Echoes» για τον
οικολογικό σχεδιασμό, που πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Enterprise Europe Network του
Vasteras, Σουηδία. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η
κα Κ. Τζιτζινού.
08.07.13
• Συνάντηση με τον κ. Αθ. Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο
Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.
09.07.13
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ.
Πολίτου.
10.07.13
• Forum για την Εργασία και τις Δεξιότητες του Αύριο, που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Εκδήλωση με θέμα «Το περιεχόμενο της ανάπτυξης:
Συζήτηση με τον Daniel Gros», που συνδιοργάνωσαν
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το Konrad –Adenauer-Stiftung (KAS) και το ΙΟΒΕ και
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο The Hub
Events, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Γ. Σταύρου.
11.07.13
• Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας
κ. Γ. Στεργίου, που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο
του ΓΓΒ, στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε
ο κ. Γ. Σταύρου.  
• Παρουσίαση του Σωματείου Επιχειρηματικότητας
Νέων (ΣΕΝ) και του έργου του σε στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων – μελών του ΣΒΒΕ,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
12.07.13
• 143η Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή αρ.7 Ν.
3299/2004, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
17.07.13
• Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα και τις
δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του
έργου «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» με στόχο την αντιμετώπιση της ανεργίας και την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που οργάνωσε
η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση», και πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν με εισηγήσεις οι κ.κ. Χρ.
Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς.
• Συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου «Αριστοτέλης», που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία της ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο
κ. Χρ. Γεωργίου.
18.07.13
• Συνάντηση της Διαχειριστικής Ομάδας του Enterprise
Europe Network – Hellas, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ.Τζιτζινού.

22.07.13
• Συνάντηση γνωριμίας με τον νέο Πρόεδρο του ΣΕΠΒΕ
κ. Θ. Μυλωνά, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι
κ.κ. Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Χρ. Γεωργίου.
• Συμβούλιο Αντιπροέδρων ΣΒΒΕ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
23.07.13
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα Σ.
Πολίτου.
24.07.13
• 2η Συνάντηση Επιτροπής Επιστημονικής Εποπτείας
του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΣΥΔ στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
27.08.13
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπουτάρη, που πραγματοποιήθηκε στο
Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
28.08.13
• Συναντήσεις με θέματα που άπτονται των αντίστοιχων
Υπουργείων, με τους κ.κ. Αθ. Σκορδά, Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Γ. Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονομικών,
Ν. Μηταράκη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκαν,
στην Αθήνα. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος, Γ. Σταύρου και Ν. Πέντζος.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα:
«Φορολογικά», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Μ. Πρώιο. Από
το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Σ. Πολίτου.
30.08.13
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Α. Σαμαρά
και κατάθεση Υπομνήματος
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013 η
καθιερωμένη συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με
τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αντώνη Σαμαρά, πριν
τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, προέβη στην ακόλουθη
δήλωση:
«Χωρίς παραγωγή, χωρίς βιομηχανία το μέλλον της
χώρας μας είναι απολύτως αβέβαιο.
Η έξοδος από την οικονομική κρίση και η δημιουργία
θέσεων εργασίας διέρχεται από την έμπρακτη και χωρίς
κυβερνητικούς δισταγμούς ενίσχυση της Ελληνικής
παραγωγής.
Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι τουριστικές περιοχές, αλλά
και η παραμεθόρια ξεχασμένη Βόρεια Ελλάδα που μαστίζεται από την ανεργία, γιατί αφήσαμε τη βιομηχανία
και τη βιοτεχνία στο έλεος του διεθνούς ανταγωνισμού.
Δυστυχώς, το υψηλό λειτουργικό κόστος που αντιμετωπίζει η εγχώρια βιομηχανία και το πλήθος των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων την έχουν φέρει στα όρια
της βιωσιμότητας.
Γι’ αυτό απαιτείται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, που θα δώσει ελπίδα
στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους.
Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος πρότεινε στον Πρωθυπουργό δύο πολύ σημαντικά θέματα:
1. να τεθεί ως ΕΘΝΙΚΟΣ στόχος η υγιής παραγωγική βάση
της χώρας να εισφέρει στο εθνικό ΑΕΠ τουλάχιστον
12%, μέχρι το έτος 2020, και,
2. το 80% των κονδυλίων του επόμενου ΕΣΠΑ να διοχετευθούν για την ενίσχυση της παραγωγής.»
Στην ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν με τον
Πρωθυπουργό συμπεριλαμβάνονται και τα ακόλουθα: η ενίσχυση της ρευστότητας, η αποκατάσταση των
σχέσεων των επιχειρήσεων με το εγχώριο τραπεζικό
σύστημα, η θεσμοθέτηση κινήτρων για την υλοποίηση
επενδύσεων στη μεταποίηση, η δημιουργία υγιέστερου
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μεταποίησης και αλυσίδων
λιανεμπορίου, το θέμα της ανάκτησης ενισχύσεων που
δόθηκαν σε επιχειρήσεις της περιφέρειας το χρονικό
διάστημα 1993 – 2005 και η ανάπτυξη ουσιαστικών
συνεργασιών μεταξύ του πρωτογενούς τομέα και της
μεταποίησης.
Ακολουθούν στοιχεία από το υπόμνημα  που υπεβλήθη
στον Πρωθυπουργό. Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος
βρίσκεται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://
www.sbbe.gr/docs/dt/ypomnima_2013.doc
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Προτάσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης
στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο
Αποκατάσταση της ρευστότητας των επιχειρήσεων
Κατά τον ΣΒΒΕ θα πρέπει άμεσα, και στο πνεύμα ουσιαστικής αντιμετώπισης της άσχημης κατάστασης στην
οποία έχει περιέλθει ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας,
να αντιμετωπισθούν τα ακόλουθα θέματα:

Θεσμοθέτηση κινήτρων για επενδύσεις στη μεταποίηση

1. η πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις,
2. η επιστροφή τουλάχιστον του 80% του ΦΠΑ των τιμολογίων για εξαγωγές σε διάστημα έως δέκα (10)
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εξαγωγής, και,

Η διαχρονική αδυναμία έμπρακτης υποστήριξης της
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στο ΒορειοΕλλαδικό
Τόξο έχει δημιουργήσει πλήθος υστερήσεων και σταδιακή απομείωση και απαξίωση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. Για την άρση
του αδιεξόδου των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων
στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο, προτείνεται η περιφερειακή
εξειδίκευση της ασκούμενης βιομηχανικής πολιτικής.

3. η θεσμοθέτηση – επιτέλους – της διαδικασίας συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων προς τον
δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τις αντίστοιχες οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις.

Κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων στη μεταποίηση με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων
προγραμμάτων ως εξής:

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
ρευστότητας αποτελεί προϋπόθεση η κινητοποίηση των
κατά τόπους εφοριών για τη βεβαίωση των οφειλών του
κράτους προς τις επιχειρήσεις, κάτι που είναι παντελώς
άγνωστο για τις επιχειρήσεις τα τελευταία τέσσερα (4)
χρόνια.

Συνεργασία μεταποιητικών επιχειρήσεων και
τραπεζικού συστήματος
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί, αλλά με κυβερνητική παρέμβαση θα πρέπει
να εξασφαλισθούν τα ακόλουθα:
1. η μείωση των επιτοκίων για δάνεια κεφαλαίου κίνησης,
2. η αύξηση του ορίου δανειοδότησης των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, και,
3. η αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων των
μεταποιητικών επιχειρήσεων, αλλά με ευνοϊκότερους
όρους από τους ισχύοντες και, κυρίως, με την ισχύ
παρόμοιας τάξης μεγέθους επιτοκίων, με αυτά που
ισχύουν στις χώρες της ΕΕ.

Παροχή εγγυήσεων και προεξόφληση απαιτήσεων
για εξαγωγές
Προτείνεται η έμμεση χρηματοδοτική υποστήριξη των
εξαγωγών κατά το πρότυπο άλλων χωρών που είτε
ανήκουν στην ΕΕ (π.χ. Ιταλία) είτε στην ευρύτερη γεωπολιτική «γειτονιά» μας. (π.χ. Τουρκία) Στο πλαίσιο
αυτό ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι το προσφορότερο μέτρο προς
την κατεύθυνση αυτή είναι η παροχή εγγυήσεων και η
προεξόφληση απαιτήσεων, από το Τραπεζικό σύστημα
μέσω της δημιουργίας ειδικού Ταμείου ή μέσω του
Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

• Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στρατηγικής
σημασίας για το Βορειοελλαδικό Τόξο, στο οποίο
προτείνεται να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα υποπρογράμματα:
− Υποπρόγραμμα 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων
− Υποπρόγραμμα 2: Ενίσχυση κλάδων στρατηγικής
σημασίας - Κλαδική πολιτική
− Υποπρόγραμμα 3: Οριζόντιες ενισχύσεις
− Υποπρόγραμμα 4: Ενισχύσεις για τη δημιουργία νέων
μεταποιητικών επιχειρήσεων
• Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της μεθοριακής βιομηχανίας

Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας βιομηχανικών προϊόντων
Το πρόγραμμα προτείνεται να απευθύνεται σε πολύ
μικρές και μικρές οικοτεχνικές, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, που απασχολούν μέχρι 50 άτομα,
και ο κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά τα 5.000.000
ευρώ/έτος, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας και
ανταγωνιστικότητας των βιομηχανικών τους προϊόντων
και τη χρηματοδότηση της απόκτησης των σχετικών
πιστοποιητικών και εκθέσεων δοκιμών και ελέγχων.

Αναθέρμανση συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας με σαφείς προοπτικές ανάπτυξης
Ανάπτυξη διασυνδέσεων του πρωτογενούς τομέα της
παραγωγής με την εγχώρια μεταποίηση
Για την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και επαρκέστερων διασυνδέσεων του πρωτογενούς τομέα και της
μεταποίησης, προτείνονται τα ακόλουθα:  
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ιδικ

• Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγροτικού
marketing.
• Σχεδιασμός, με αναπτυξιακά όμως κριτήρια, νέου
προγράμματος ενίσχυσης των διασυνδέσεων και των
συνεργιών μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα, για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των προϊόντων της Ελληνικής γεωργίας.
• Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων αγροτικής αναδιάρθρωσης.
• Δημιουργία ειδικών ζωνών «οικολογικής» - «παραδοσιακής» - συνδυασμένης γεωργίας και κτηνοτροφίας.
• Ανάπτυξη και αναβάθμιση του κλάδου των βιολογικών
προϊόντων.
Κλάδος δομικών υλικών - Οικοδομική δραστηριότητα
Για την αναθέρμανση του συγκεκριμένου κλάδου, του
οποίου η «δορυφορική» δραστηριότητα, δηλαδή η έμμεση αναπτυξιακή δραστηριότητα που δημιουργεί, είναι
πολύ μεγάλη, προτείνεται η λήψη συγκεκριμένων μέτρων,
σε δύο κατευθύνσεις:
1. Μέτρα που θα διευκολύνουν την επανεκκίνηση των
αγοραπωλησιών ακινήτων, και,
2. Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για την αναθέρμανση
συνολικά της οικοδομικής δραστηριότητας
Ενδεικτικά, μέρος από τις επιμέρους προτάσεις του
ΣΒΒΕ για καθεμιά από τις παραπάνω δέσμες μέτρων,
είναι:
1. Μέτρα που θα διευκολύνουν την επανεκκίνηση των
αγοραπωλησιών ακινήτων
• Άμεση μείωση του ΦΜΑ από 8% και 10% που ισχύει
κλιμακωτά σήμερα, σε ένα ενιαίο 3%-5%, σε συνδυ-

ασμό με μείωση των συμβολαιογραφικών εξόδων.
• Άμεση μείωση του ΦΠΑ πώλησης στις νέες άδειες
στο 13%, που σημαίνει σημαντική μείωση στο  κόστος αγοράς νέων ακινήτων (8%), μέτρο που θα
οδηγήσει στην επανεκκίνηση των αγοραπωλησιών
νέων ακινήτων με άμεση επίπτωση και στα δημόσια
έσοδα που σήμερα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα από
αυτή την πηγή φορολόγησης.
• Σταδιακή εφαρμογή του ιδίου ποσοστού (13%) και
στην πώληση οικοδομικών υλικών.
2. Μέτρα οριζόντιου χαρακτήρα για την αναθέρμανση
της οικοδομικής δραστηριότητας
• Επιτάχυνση και ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.
• Κατάρτιση Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗΚΙΕ) με ανάλογα κριτήρια όπως το μητρώο
κατασκευαστών δημοσίων έργων (ΜΕΕΠ), με στόχο
την με κανόνες πλέον αναθέρμανση του κλάδου και
την σε υγιείς βάσεις ανάπτυξή του.
• Εφαρμογή και στα ιδιωτικά τεχνικά έργα των Εθνικών
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), όπως ισχύει για τα
δημόσια έργα από τον Οκτώβριο του 2012 με ταυτόχρονη ενσωμάτωση της απόφασης αρ. 305/211 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τη θέσπιση
εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα
δομικών κατασκευών. Με αυτόν τον τρόπο και η
ποιότητα των υλικών και κατασκευών των ιδιωτικών
έργων θα διασφαλίζεται, αλλά και η νοθεία και το
λαθρεμπόριο υλικών θα παταχθεί. Ενδεχομένως
το σχετικό μέτρο να αποτελέσει την προϋπόθεση
για τη ζητούμενη εφαρμογή μείωσης του ΦΠΑ στα
δομικά υλικά.

Προτάσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους
των μεταποιητικών επιχειρήσεων
Μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία
1. Εξορθολογισμός των τιμολογίων της ΔΕΗ,   
2. Μείωση των ειδικών φόρων στην ενέργεια για τις
ενεργοβόρες επιχειρήσεις,
3. Σωστή τιμολόγηση για τη βιομηχανία. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας υπογραφής εξατομικευμένων
συμβάσεων,
4. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της βιομηχανίας της
εισαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από γειτονικές χώρες, και,
5. Επαναδιαπραγμάτευση της εξαίρεσης της χώρας από
το μηχανισμό δικαιωμάτων ρύπων.

Σχέσεις της βιομηχανίας με τις εγχώριες αλυσίδες
λιανεμπορίου
Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα
για τη βιομηχανία, η οποία, εξ΄ αιτίας χρόνιων στρεβλώσεων και αγκυλώσεων, βρίσκεται σε μειονεκτική θέση
σε σχέση με τις εγχώριες αλυσίδες λιανεμπορίου. Στο
πλαίσιο αυτό προτείνεται:
1. Ακρίβεια στην αγορά – Σχέσεις προμηθευτών και
αλυσίδων λιανικής πώλησης: δημιουργία υγιέστερου
πλαισίου συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εμπορίου για τη
μείωση των τιμών στον καταναλωτή και την ανάπτυξη
της παραγωγικής βάσης της περιφέρειας.
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2. 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.
3. Διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις
σχέσεις προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης: στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της αύξησης των
τιμών σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα, θα πρέπει
να επανεξετασθεί το πλαίσιο σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης. Η δημιουργία ενός υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ
μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού
εμπορίου θα έχει άμεση επίπτωση τόσο στη μείωση
των τιμών όσο και στην ανάπτυξη της παραγωγικής
βάσης της περιφέρειας.

Ανάκτηση ενισχύσεων
Σε πρόσφατη απόφασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κήρυξε παράνομες τις επιδοτήσεις επιτοκίου που η Ελληνική Πολιτεία είχε θεσπίσει από το 1993 έως το 2005

σε επιχειρήσεις των παραμεθορίων και προβληματικών
περιοχών της χώρας, λόγω του εμπάργκο στη FYROM.
Πιθανή εφαρμογή της συγκεκριμένης άδικης απόφασης,
θα οδηγήσει - με βεβαιότητα – πλήθος μεταποιητικών
επιχειρήσεων στην αναστολή της λειτουργίας τους.
Τέλος, ο Νόμος 4172/13, σε άρθρο που αφορά τις
ανακτήσεις προβλέπει την απαράδεκτη διάταξη: «…τα
ποσά προς ανάκτηση καταβάλλονται εφάπαξ και δεν
υπάγονται σε καμία ρύθμιση, διευκόλυνση ή διοικητική
αναστολή…»

Ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων
που είναι εγκατεστημένες σε Ακριτικές Περιοχές
Την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις,
είναι το αυξημένο λειτουργικό κόστος. Σύμφωνα με την
πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
θέμα: «Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις
περιφερειακού χαρακτήρα 2014 – 2020», C(2013) 3769
τελικό, της 28ης Ιουνίου 2013, προβλέπονται καθεστώτα
ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών για τις επιχειρήσεις
στην ΕΕ. (υποκεφάλαιο 3.4.1.3, σημείο 56, σελ. 17)
Ειδικότερα για τις Ακριτικές Περιοχές, (Θράκη, Ήπειρος)
θα πρέπει να προβλεφθούν ρητά λειτουργικές ενισχύσεις
για την αποφυγή φαινομένων σοβαρής αποβιομηχάνισης.  

Θέματα υποδομών Βορείου Ελλάδος
Ιδιωτικοποίηση του Λιμένα Θεσσαλονίκης
Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μακροχρόνια
παραχώρηση τμημάτων – συγκεκριμένων χρήσεων της
ΟΛΘ ΑΕ σε ιδιώτες, οι οποίοι όμως απαραίτητα θα πρέπει
να είναι εξειδικευμένοι πάροχοι των υπηρεσιών που
πρόκειται να προσφέρουν.

Συγχώνευση ΔΕΘ και HELEXPO – δημιουργία
νέου εκθεσιακού φορέα
Ο ΣΒΒΕ συμφωνεί με την πρόταση ανακατασκευής και
ανάπλασης του υφιστάμενου Εκθεσιακού Κέντρου, στο
πλαίσιο της διατήρησης και ανάπτυξης της εκθεσιακής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη. Με βάση τα

παραπάνω ζητήθηκε από την κυβέρνηση το ταχύτερο
δυνατόν, η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου
και η δημοσιοποίηση ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος
υλοποίησής του.

Ζώνη Καινοτομίας
Μετά την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου με το
οποίο τροποποιούνται βασικά άρθρα του ιδρυτικού της
νόμου, η Κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να ορίσει τον
πρώτο θύλακα υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων.
Ο ορισμός του θύλακα θα αποτελέσει με βεβαιότητα την
έμπρακτη απόφαση υποστήριξης του συγκεκριμένου
εγχειρήματος.
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Συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Κ. Χατζηδάκη
Αναφορικά με την ακρίβεια στην αγορά και τις σχέσεις
προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης, ο κ.
Σαββάκης, πρότεινε τη δημιουργία υγιέστερου πλαισίου
συνεργασίας μεταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και
των εγχώριων αλυσίδων λιανικού εμπορίου, το  οποίο
θα έχει άμεση επίπτωση τόσο στη μείωση των τιμών
όσο και στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της
περιφέρειας.

Συνάντηση εργασίας, με τον Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη, στο γραφείο του
στην Αθήνα, πραγματοποίησε η νέα Διοίκηση του ΣΒΒΕ,
την Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2013.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Α. Σαββάκης
έθεσε ως πρώτο θέμα για τον ΣΒΒΕ, την σημασία άσκησης ολοκληρωμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα.
Η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα μας, τουλάχιστον την τελευταία δεκαπενταετία, επεσήμανε ο κ.
Σαββάκης στον κ. Υποργό, εξαντλείται στο σχεδιασμό
και στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και
προγραμμάτων. Γι’ αυτό ο  ΣΒΒΕ προτείνει από τώρα
και στο εξής:
1. Για την Ελλάδα ν’ αποτελέσει εθνικό στόχο να ανέλθει η συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ στο 12%
έως το 2020 από περίπου 9% που είναι, σύμφωνα με
εκτιμήσεις, σήμερα, και,
2. Η άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής κατά το πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ. Η άσκηση
(έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, προτείνεται να εκκινήσει με την ανάπτυξη διασυνδέσεων του
πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την εγχώρια
μεταποίηση.

Παράλληλα, ο κ. Πρόεδρος, και σε σχέση με τη μείωση
του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία υπογράμμισε ότι σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα
στοιχεία, η διαφορά κόστους για τη μέση ελληνική βιομηχανία σε σχέση με την αντίστοιχη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, φθάνει το 160%. Για τη μείωση του κόστους
ενέργειας για τη βιομηχανία, πρότεινε στον κ. Υπουργό,
τα ακόλουθα:
1. Εξορθολογισμό των τιμολογίων της ΔΕΗ.
2. Μείωση των ειδικών φόρων στην ενέργεια για τις
ενεργοβόρες επιχειρήσεις.
3. Σωστή τιμολόγηση για τη βιομηχανία.
4. Συμμόρφωση της ΔΕΗ με τις σχετικές υποδείξεις της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. (ΡΑΕ).
5. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας της βιομηχανίας για
εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από γειτονικές χώρες.
6. Επαναδιαπραγμάτευση της εξαίρεσης της χώρας από
το μηχανισμό δικαιωμάτων ρύπων, ο οποίος αποτελεί
απειλή για τη βιομηχανία.
Τέλος, μεταξύ της Διοίκησης του ΣΒΒΕ και του κ. Υπουργού, συζητήθηκε το θέμα της λειτουργίας των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου
ελέγχου της αγοράς, που αφορούν στην κυκλοφορία
προϊόντων είτε χαμηλής ποιότητας, είτε απομιμήσεων,
που παράγονται σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το ζήτημα της συμμόρφωσης των προϊόντων
με συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο έλεγχος της
αγοράς για επιχειρήσεις, επεσήμανε ο κ. Πρόεδρος,  
που δεν είναι συνεπείς ως προς τις φορολογικές και
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις θα πρέπει να αντιμετωπισθεί περισσότερο εντατικά από την πολιτεία, έτσι
ώστε οι συμμορφούμενες ελληνικές επιχειρήσεις να
αντεπεξέλθουν στον συνεχώς αυξανόμενο εσωτερικό
και εξωτερικό ανταγωνισμό.

  [ συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία ]  11

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Α. Σκορδά
νία Υφυπουργό Ανάπτυξης, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συγκεκριμένης
βιομηχανικής πολιτικής, με στόχο την επαναφορά της
μεταποίησης στο προσκήνιο της αναπτυξιακής προσπάθειας. Για να γίνει όμως ο στόχος αυτός πραγματικότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η θέσπιση
συγκεκριμένων μέτρων που θα στηρίξουν έμπρακτα την
παραγωγική βάση της χώρας.
Αναφορικά με το πλαίσιο του «Σχεδιασμού και της Κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού» για την
περίοδο 2014 – 2020, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος επιθυμεί να συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια, υπογράμμισε ο κ. Πρόεδρος, παρουσιάζοντας
και τεκμηριώνοντας, προτάσεις για την ενίσχυση της
μεταποιητικής δραστηριότητας στο ΒορειοΕλλαδικό
Τόξο (ΒΕΤ), δηλαδή στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και
τη Θράκη.

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, η
μέχρι σήμερα αντιμετώπιση της βιομηχανίας από την
Ελληνική πολιτεία, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ.
Σαββάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Διοίκησης του Συνδέσμου, την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 με
τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Α.
Σκορδά, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ουσιαστικά κανείς
δεν θέτει σε προτεραιότητα τα ζητήματα της βιομηχανίας
ή, τις περισσότερες φορές, η δημόσια διοίκηση δεν
ασχολείται καν με τα προβλήματά της. Πολλές φορές
μάλιστα η ενασχόληση της δημόσιας διοίκησης με τα
προβλήματα της μεταποίησης είναι μάλλον προσχηματική
παρά ουσιαστική.
Για να εξέλθει η χώρα μας από την οικονομική κρίση,
τόνισε ο κ. Σαββάκης, προς τον αρμόδιο για τη βιομηχα-

Τα ειδικότερα μέτρα που προτάθηκαν, από τον ΣΒΒΕ, για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο ομαδοποιούνται
σε δύο άξονες:
• Άξονας προτεραιότητας 1: Ενίσχυση μεταποιητικών
επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας για το ΒορειοΕλλαδικό Τόξο, και,
• Άξονας προτεραιότητας 2: Βελτίωση της ποιότητας και
της ανταγωνιστικότητας προϊόντων της μεταποίησης.
Επιπλέον, και σε ότι αφορά το μείζον ζήτημα της μείωσης του λειτουργικού κόστους για τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις ο κ. Σαββάκης, ανάπτυξε τις θέσεις του
Συνδέσμου για τη μείωση του κόστους της ενέργειας
για τη βιομηχανία, καθώς και την επιδότηση των λειτουργικών δαπανών που πλέον είναι δυνατή με βάση
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, κ. Ν. Μηταράκη
Η συνάντηση μεταξύ της Διοίκησης του ΣΒΒΕ και του
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Ν.
Μηταράκη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013.

προγραμμάτων που θα υποβοηθήσουν την υλοποίηση
επενδύσεων σε φθίνουσες βιομηχανικά περιοχές:

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα
που αφορούν στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα, την ενίσχυση του κλάδου
της μεταποίησης, αλλά, και, της εξωστρέφειας των
Ελληνικών επιχειρήσεων.

2. Ενίσχυση κλάδων στρατηγικής σημασίας - Κλαδική
πολιτική.

Ο κ. Υφυπουργός σχετικά με το νέο φορέα εξωστρέφειας, ενημερώνοντας τη Διοίκηση του ΣΒΒΕ, ανέφερε ότι
αυτός θα αξιοποιεί τις συνέργειες και θα στοχεύει στη
διείσδυση των ελληνικών προϊόντων σε νέες αναδυόμενες αγορές και δίκτυα.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, ανέφερε ότι κατά
την τρέχουσα περίοδο της οικονομικής κρίσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις
στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο, είναι το αυξημένο λειτουργικό
τους κόστος. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ο κ. Πρόεδρος, προβλέπονται καθεστώτα ενίσχυσης λειτουργικών δαπανών
για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ.
Ειδικότερα, για τις Ακριτικές Περιοχές, (Θράκη, Ήπειρος)
και στο πλαίσιο της υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων,
ο κ. Πρόεδρος ζήτησε να προβλεφθούν ρητά λειτουργικές ενισχύσεις για την αποφυγή φαινομένων σοβαρής
αποβιομηχάνισης.
Ο ΣΒΒΕ έχει προτείνει κατά το παρελθόν την ενοποίηση
των φορέων ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας με τη δημιουργία ενός «κέντρου» στη χώρα
που θα έχει ως αποστολή την προώθηση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων.
Η περυσινή εξαγγελθείσα συγχώνευση του ΟΠΕ με το
Invest in Greece δεν έχει ακόμη προχωρήσει. Σε κάθε
περίπτωση στο νέο σχήμα του οργανισμού εξωστρέφειας θα πρέπει, τόνισε ο κ. Σαββάκης, οι φορείς της
Βόρειας Ελλάδας να έχουν ουσιαστική εκπροσώπηση
και συμμετοχή.
Τέλος, για την άρση του αδιεξόδου των τοπικών μεταποιητικών επιχειρήσεων στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο, ο κ.
Σαββάκης, πρότεινε την περιφερειακή εξειδίκευση της
ασκούμενης βιομηχανικής πολιτικής, με την υιοθέτηση
στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας των ακόλουθων

1. Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων στρατηγικής
σημασίας για το Βορειοελλαδικό Τόξο.

3. Βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας
βιομηχανικών προϊόντων.
4. Ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης της μεθοριακής βιομηχανίας.
5. Ενισχύσεις για τη δημιουργία νέων μεταποιητικών
επιχειρήσεων.
6. Οριζόντιες ενισχύσεις λειτουργικού χαρακτήρα για
Θράκη, Ήπειρο και συνοριακούς νομούς της Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας.
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών,
κ. Γ. Μαυραγάνη
αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο και
παράλληλα για τυχόν υπόλοιπο ποσό να ισχύσει αυτό το
οποίο ισχύει για τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
Ο κ. Σαββάκης, πρότεινε επίσης, αναφορικά με την
επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστωτικού
ΦΠΑ, να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις με την
υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης να καταβάλλεται το 50%
του οφειλόμενου ποσού άμεσα σε χρονικό διάστημα
10 ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
Παράλληλα, πρότεινε να τεθεί ανώτατο χρονικό όριο
από την αίτηση της επιχείρησης για βεβαίωση έως και
τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, ζητώντας το χρονικό
αυτό όριο να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες.   
Επιπλέον, ζητήθηκε από τον κ. Υφυπουργό η κατάργηση
ειδικών τελών και επιβαρύνσεων, όπως ενδεικτικά:
• η εισφορά του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια,
• η χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων και γενικότερα των δανείων που παρέχουν οι
μέτοχοι στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, κλπ.
Η νέα Διοίκηση του ΣΒΒΕ, συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη, την Τετάρτη 28
Αυγούστου 2013.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ
κ. Α. Σαββάκης, κατέθεσε τις θέσεις και τις προτάσεις του
Συνδέσμου για την ανάπτυξη των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο ΒορειοΕλλαδικό Τόξο, που σχετίζονται με τις
αρμοδιότητες και τον τομέα ευθύνης του κ. Μαυραγάνη.
Σε ότι αφορά τη διαδικασία συμψηφισμού των οφειλών
του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, με τις οφειλές των
επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο
Τομέα, πρότεινε τον άμεσο συμψηφισμό σε περίπτωση
που υπάρχει βεβαιωμένη οφειλή του Δημοσίου προς
την επιχείρηση.
Αναφορικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, ο
κ. Σαββάκης, πρότεινε να ορισθούν δια νόμου χρονικά
περιθώρια εντός των οποίων οι αρμόδιοι λειτουργοί της
δημόσιας διοίκησης θα είναι υποχρεωμένοι να εκκαθαρίζουν τις σχετικές υποθέσεις.
Προτάθηκε επίσης στον κ. Υφυπουργό, να εξαιρεθούν
του αυτεπάγγελτου συμψηφισμού οι χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα,

Σε σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου 49 (Υποκεφαλαιοδότηση) του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
ο κ. Σαββάκης, πρότεινε την κατάργηση του πλαφόν
του 1.000.000 € και τη θεσμοθέτηση της έκπτωσης
των τόκων από δάνεια στο σύνολό τους, δοθέντος του
υψηλού δανεισμού των εγχώριων επιχειρήσεων και των
υψηλών επιτοκίων χορηγήσεων τα οποία επικρατούν
στην εγχώρια τραπεζική αγορά.
Άλλωστε, υπογράμμισε ότι από την ανάγνωση του νέου ΚΦΕ, η ρύθμιση που επιχειρείται με το άρθρο 49
δεν βρίσκεται σε αρμονία με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν.
4172/2012, που εξαιρεί, γενικά και, επομένως, εντάσσει,
χωρίς καμία επιφύλαξη, στις εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, χωρίς ειδικότερες προϋποθέσεις και
όρια, τους τόκους από τραπεζικά δάνεια.
Τέλος, ο κ. Σαββάκης πρότεινε στον κ. Υφυπουργό, στον
νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) στον οποίο
ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν οι δαπάνες οργάνωσης και
διεξαγωγής ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων
όταν οι συνολικές ετήσιες σχετικές δαπάνες υπερβαίνουν
το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης,
η συγκεκριμένη διάταξη να τροποποιηθεί και να αυξηθεί
το πλαφόν στο 5% του ετήσιου κύκλο εργασιών.
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Άμεση αναστολή της απόφασης περί
κατάσχεσης καταθέσεων επιχειρήσεων
με ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο
Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με επιστολή της, την Παρασκευή
26 Ιουλίου 2013, προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.
Γ Μαυραγάνη, ζήτησε να ανασταλεί άμεσα το μέτρο της
κατάσχεσης των καταθέσεων ούτως ώστε να δοθεί η
δυνατότητα στις επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμα
χρέη να προχωρήσουν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις πληρωμών.
Έτσι, αφενός διασφαλίζεται η είσπραξη των δημοσίων
εσόδων και αφετέρου η επιβίωση των επιχειρήσεων,
δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στο σύνολο
της οικονομίας.
Όπως μας πληροφορούν επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου, αναφέρεται στην επιστολή, ξεκίνησε η διαδικασία

κατάσχεσης χρηματικών ποσών καταθέσεών τους, έναντι
ληξιπροθέσμων χρεών τους προς το Δημόσιο.
Η κατάσχεση καταθέσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων, υποστήριξε ο ΣΒΒΕ, αφενός
επιδεινώνει την έλλειψη ρευστότητας, ειδικά στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που ήδη επιβιώνουν οριακά,
και αφετέρου μειώνει δραματικά τα κεφάλαια κίνησής
τους. Είναι βέβαιο ότι εάν συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, πλήθος επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα
της οικονομίας θα αναστείλουν τη λειτουργία τους το
επόμενο χρονικό διάστημα.
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Αποτελέσματα από
την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας
του IMD
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Επετηρίδας
Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook
– WCY) του International Institute for Management
Development (IMD), για το έτος 2013, η Ελλάδα βρίσκεται στην 54η θέση σε σύνολο 60 χωρών, βελτιώνοντας
την παγκόσμια κατάταξή της κατά 4 θέσεις, αφού το 2012
βρισκόταν στην 58η θέση, δηλαδή δεύτερη από το τέλος.
Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα από την Παγκόσμια
Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD έχουν ως εξής :

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η θέση της Ελλάδας στη συνολική κατάταξη μεταξύ των 60 χωρών
Η άνοδος της Ελλάδας θεωρείται αναμενόμενη, εξ’
αιτίας των προσπαθειών δημοσιονομικής προσαρμογής
της χώρας και της εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού
προγράμματος, με άξονα τις αποκρατικοποιήσεις, τη
μείωση του δημόσιου τομέα και τη βελτίωση της εικόνας
της χώρας στο εξωτερικό.
Παρά ταύτα, στη συνολική κατάταξη η κατηγορία δεικτών
«Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» είναι αυτή που
εισφέρει τα μέγιστα στη βελτίωση της κατάταξης της
χώρας μας κατά τέσσερις θέσεις. Συγκεκριμένα, στην
ιδιαίτερη κατάταξη της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» παρουσιάστηκε η μεγαλύτερη βελτίωση και
φέτος η χώρα μας βρίσκεται στην 47η θέση από την 56η
στην οποία βρισκόταν το 2012, γεγονός που τονίζει τη
θετική συνεισφορά των προσπαθειών του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας, η χώρα μας να κρατηθεί όρθια
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγορίες
δεικτών
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 60 χωρών που συμμετέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας,
είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που
αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες
δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα»,
στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και, στις
«Υποδομές».

Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η
κατάταξη της Ελλάδας το 2013 σε σχέση με το 2012
είναι η ακόλουθη:
1. στον τομέα της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η
χώρα μας απώλεσε για το 2013 μια θέση και από την
58η θέση του 2013 βρίσκεται πλέον στην 59η, δηλαδή
είναι προτελευταία στην παγκόσμια κατάταξη. Πρόκειται για τη χειρότερη θέση που κατείχε ποτέ η χώρα
μας στον τομέα της «οικονομικής αποδοτικότητας»
από το 1999.
2. στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας»,
η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της κατά δυο (2) και από
την 58η το 2012, βρίσκεται πλέον στην 56η, δηλαδή
στην τελευταία πεντάδα χωρών παγκοσμίως.
3. στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», η θέση της χώρας μας βελτιώθηκε κατά εννέα
(9) θέσεις και από την 56η το 2012 βρίσκεται πλέον
στην 47η για το 2013, και,  
4. στον τομέα των «Υποδομών», η θέση της Ελλάδας
επιδεινώθηκε κατά μια (1) θέση, καταλαμβάνοντας
για το 2013 την 35η θέση, από την 34η που κατείχε
το 2012.

Η επεξήγηση της ΑΝΟΔΟΥ της Ελλάδας και οι
πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικής της θέσης παγκοσμίως
Η χώρα μας βρίσκεται στην 6η θέση παγκοσμίως με
κριτήριο το εξειδικευμένο και έμπειρο εργατικό δυναμικό που διαθέτει, στη 10η θέση όσον αφορά τα έσοδα
από τον τουρισμό, στη 19η με κριτήριο τις εξαγωγές, και
στην 5η θέση για την ύπαρξη πολύ καλά εκπαιδευμένων
και αποτελεσματικών μηχανικών.
Από την άλλη μεριά, η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, και γενικότερα των μακροοικονομικών μεγεθών,
παραμένει ζητούμενο, αφού η χώρα μας βρίσκεται στην
τελευταία (60η) θέση στην αύξηση του κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, στην 59η στην προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και στο συνολικό χρέος της γενικής κυβέρνησης,
όπως επίσης, στην 58η με κριτήριο το ποσοστό ανεργίας
των νέων.
Ως εκ τούτου, το IMD θεωρεί ότι οι πέντε (5) κύριες
προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
της Ελληνικής οικονομίας, κατά το 2013, είναι:
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1. η ταχεία προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για
τη μείωση των δαπανών του δημόσιου τομέα, ούτως
ώστε να διευκολυνθεί η χώρα στην προσπάθειά της
για έξοδο από την οικονομική κρίση, με παράλληλα
μέτρα ανάπτυξης προς την πραγματική οικονομία,
2. η ενίσχυση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων,
3. ο εξορθολογισμός του φορολογικού συστήματος, με
στόχο τη μείωση της φοροδιαφυγής,
4. η μείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηματικότητα, και,
5. η πάταξη των φαινομένων διαφθοράς στο δημόσιο
τομέα.

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΟΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2013
ΣΤ] Οι χώρες που πρωταγωνιστούν παγκοσμίως
Για το 2013, οι τρεις πιο ανταγωνιστικές χώρες παγκοσμίως είναι κατά σειρά κατάταξης: οι Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) (στη 1η θέση), η Ελβετία
(στην 2η θέση) και το Χονγκ – Κονγκ (στην 3η θέση).
Οι ΗΠΑ επανακάμπτουν στην 1η θέση της Παγκόσμιας
Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας.

Ζ] Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες της Ευρώπης
Οι πλέον ανταγωνιστικές οικονομίες στην Ευρώπη για
το 2013, είναι κατά σειρά: η Ελβετία (στην 2η θέση), η
Σουηδία (στην 4η θέση), η Νορβηγία (στην 6η θέση) και
η Γερμανία (στην 9η θέση), οι οποίες έχουν ως βασικά
ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η] Η κατάσταση στις αναδυόμενες οικονομίες
Από την εφετινή κατάταξη για τις αναδυόμενες οικονομίες (BRIC’s) προκύπτει ότι αυτές έχουν επηρεαστεί
από την παγκόσμια οικονομική κρίση και παραμένουν
για δεύτερη συνεχή χρονιά σε μέσες και χαμηλές κατατάξεις ανταγωνιστικότητας.  
Οι ασιατικές οικονομίες παρουσίασαν επίσης πτώση, με
πρώτο το Χονγκ – Κονγκ (στην 3η από την 1η θέση), τη
Σιγκαπούρη (στην 5η από την 4η θέση), την Ταϊβάν (στην
11η από την 7η θέση), τη Μαλαισία (στην 15η από τη 14η
θέση), ενώ η Κορέα παρέμεινε σταθερή στην 22η θέση.

Θ] Οι πρωτοπόροι και οι ουραγοί της Παγκόσμιας
κατάταξης
Οι δέκα (10) χώρες που πρωτοπορούν το 2013 παγκοσμίως, είναι:

Κατάταξη 2013

Κατάταξη 2012

Χώρα

1

2

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

2

3

Ελβετία

3

1

Χονγκ Κονγκ

4

5

Σουηδία

5

4

Σιγκαπούρη

6

8

Νορβηγία

7

6

Καναδάς

8

16

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

9

9

Γερμανία

10

10

Κατάρ
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Αντίθετα οι δέκα (10) χώρες – ουραγοί στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας για το 2013, είναι:
Κατάταξη 2013

Κατάταξη 2012

Χώρα

51

46

Βραζιλία

52

51

Σλοβενία

53

50

Νότιος Αφρική

54

58

Ελλάδα

55

53

Ρουμανία

56

49

Ιορδανία

57

54

Βουλγαρία

58

57

Κροατία

59

55

Αργεντινή

60

59

Βενεζουέλα

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 δωδέκατη (12η) συνεχόμενη χρονιά, με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), το οποίο παρείχε τα  μακροοικονομικά
δεδομένα για την ελληνική οικονομία το 2012.
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Δύο επισκέψεις του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη,
σε επιχειρήσεις υποδείγματα της Βορείου Ελλάδος
Δύο επιχειρήσεις - υποδείγματα της Βορείου Ελλάδος επισκέφθηκε την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης,
συνοδεία του Πρόεδρου του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη.
Πρόκειται για τις εταιρείες ISOMAT και PELOPAC  οι οποίες
από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα παράγουν καινοτόμα προϊόντα σύμφωνα με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές
και στηρίζουν την πολυετή τους ανάπτυξη στη διεθνοποίηση
των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.
Οι άξονες στρατηγικής των δύο αυτών επιχειρήσεων, τις
έχουν οδηγήσει όχι απλά και μόνο να επιβιώνουν κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά να αναπτύσσονται
και να κατακτούν νέες – διεθνείς αγορές.
Η ISOMAT ABEE, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο, παράγει καινοτόμα δομικά υλικά με υψηλή τεχνολογία και αυστηρές
διεθνείς προδιαγραφές. Στεγανωτικά υλικά, βελτιωτικά σκυροδέματος και κονιαμάτων, κόλλες και αρμόστακοι, καθώς
και άλλα συναφή δομικά υλικά, εξάγονται στο εξωτερικό και
έχουν χρησιμοποιηθεί σε πλήθος γνωστών τεχνικών έργων,
όπως το μουσείο της Ακρόπολης, κτίρια πολυκατοικιών στη
Ρωσία, εμπορικά κέντρα στη Ρουμανία κτλ. Μεγάλο ποσοστό
της παραγωγής της εξάγεται, ενώ διαθέτει επιχειρηματική
παρουσία στο σύνολο των χωρών των Βαλκανίων, είτε με
θυγατρικές παραγωγής προϊόντων, είτε με εταιρείες διανομής.
Η PELOPAC ΑΒΕΕ που είναι εγκατεστημένη στη βιομηχανική
περιοχή της Θεσσαλονίκης μεταποιεί και τυποποιεί προϊόντα

του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, και κυρίως ελιές
και πιπεριές ενώ παράγει Snacks με ελιές και dips. Το 98%
των προϊόντων της εξάγεται στις πολύ απαιτητικές αγορές
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας, ευρισκόμενο στα ράφια των μεγαλύτερων super markets του
κόσμου. Απόδειξη της ανάπτυξης της PELOPAC την εποχή
της κρίσης είναι οι προσλήψεις 41 ατόμων κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2013.
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Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων & βιομάζας με γνώμονα
το περιβάλλον & την ανάπτυξη

ΣΚΟΠΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

• Υπολείμματα οινοποιίας και ζυθοποιίας

Σκοπός της BIOSOLIDS είναι η ορθολογική διαχείριση των
αποβλήτων και της βιομάζας με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη

• Υπολείμματα βιομηχανιών επεξεργασίας και τυποποίησης
τροφίμων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

• Φυτικά υπολείμματα καλλιεργειών(π.χ. άχυρο, καλαμιές)

Η παραγωγή οργανοχημικών λιπασμάτων και εδαφοβελτιωτικών προϊόντων μέσω της κομποστοποίησης βιομάζας και
στερεών αποβλήτων. Η επεξεργασία της ιλύος που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Λύση στο ζήτημα της σύννομης διάθεσης αποβλήτων των
βιομηχανιών
Λύση στο ζήτημα της ορθολογικής αξιοποίησης διάθεσης
των οργανικών υπολειμμάτων των καλλιεργειών
Λύση στο ζήτημα της διάθεσης αποβλήτων των τοπικών
δήμων(ιλύες, κλαδέματα, απόβλητα κήπου κ.τ.λ.)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αντικείμενο της δραστηριότητας της BIOSOLIDS είναι η
κομποστοποίηση στερεών αποβλήτων και βιομάζας προς
παραγωγή βελτιωτικών εδάφους-κομπόστ

• Φυτικά υπολείμματα από βιομηχανική επεξεργασία καλλιεργειών(π.χ. από εκκοκκιστήρια βάμβακος)
• Υπολείμματα ξύλου(π.χ. πριονίδι, κλαδέματα)
• Κοπριές
• Προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα δημοτικών απορριμμάτων
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΠΟΣΤ
Ως προς τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, βελτιώνει τη δομή
και μειώνει την πυκνότητα του, καταπολεμά τη διάβρωση και
αυξάνει την ικανότητα κατακράτησης νερού.
Ως προς τις χημικές ιδιότητες του εδάφους, σταθεροποιεί
το pH και βελτιώνει την κατακράτηση θρεπτικών στοιχείων
μέσω της αύξησης της ικανότητας ανταλλαγής κατιόντων.
Ως προς τις βιολογικές ιδιότητες του εδάφους, περιέχει θρεπτικό οργανικό υλικό και καταπολεμά τις αρρώστιες των φυτών
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΠΟΣΤ

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Το κομπόστ είναι βελτιωτικό εδάφους, που έχει προκύψει
από ελεγχόμενη αερόβια αποσύνθεση οργανικών υλικών,
βιολογικά σταθερό, πλούσιο σε χουμικά, κατάλληλο για την
ανάπτυξη φυτών

• Ιλύς βιολογικών καθαρισμών
• Υπολείμματα κήπου, δεντροστοιχιών, γκαζόν κλπ

Έχει σκούρο καφέ χρώμα/Είναι εύθρυπτο και χαλαρό/Έχει
γήινη μυρωδιά.

  [ νέα μελών ]

20

ΜΕΛ Α.Ε., Ανανέωση δυνάμεων
Η Μακεδονική Εταιρεία Χάρτου-ΜΕΛ ΑΕ, βαδίζοντας προς
την έκτη δεκαετία της παραγωγικής ζωής της, εξαργύρωσε
την μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία της, όντας από τον Φεβρουάριο του 2012, το νεότερο μέλος του ομίλου Pak.
Ο Όμιλος Pak, αξιολογώντας την δυναμική της εταιρείας και
την ποιότητα των δυνατοτήτων διαχείρισης της, απέκτησε
το σύνολο των μετοχών της εταιρίας, από τους παλαιούς
μετόχους.
Με την εξαγορά αυτή, η δραστηριότητα της παραγωγής επιχρισμένου χαρτονιού για  συσκευασία, υπερβαίνει το 25%
του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου, φθάνοντας τα
150 εκατ. € (MΕΛ ΑΕ 52 εκατ. €, Kartonsan 98 εκατ. €), ενώ
κατατάσσεται στην 4η θέση πανευρωπαϊκά, από πλευράς
δυναμικότητας.
Ενώ η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή οικονομική περίοδο,
κατά την οποία κάθε κίνηση κεφαλαίων είναι ανάδρομη ή κατευθύνεται στο εξωτερικό, η ΜΕΛ κατάφερε να προσελκύσει
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για
την οικονομική της ανάκαμψη.
Ο στόχος του ομίλου είναι, μέσα σε δύο χρόνια, να ανέβει
στην τρίτη θέση στην Ευρώπη, πράγμα που σημαίνει ότι οι
σχεδιαζόμενες επενδύσεις στα δύο εργοστάσια του ομίλου,
πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα.
Η επιλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
ΜΕΛ Α.Ε., αποδεικνύει τη σημασία αυτής της επένδυσης
για τον όμιλο. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου
έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Suleyman Kaya
Διευθύνων Σύμβουλος: Ευθύμιος Ναλμπάνης
Εκτελεστικό μέλος: Prof. Unal Bozkurt
Mέλος: Mehmet Imregun
Mέλος: Canan Pak Imregun
Mέλος: Recep Pehlivanoglou
Mέλος: Γεώργιος Κοσμίδης
Η ΜΕΛ ΑΕ, είναι επίσης μέλος του νέου τμήματος «Χαρτόνι & Εύκαμπτη Συσκευασία», το οποίο έχει δημιουργηθεί
εντός του ομίλου Pak. Στο τμήμα αυτό θα περιλαμβάνονται
οι ακόλουθες εταιρείες: Kartonsan, MΕΛ ΑΕ, Dönkasan,
Selka (εμπορία χαρτονιού) και Intermat. Ο κος Suleyman
Kaya, ως Διευθυντής για την Ελλάδα, θα είναι επικεφαλής
με ευρείες αρμοδιότητες, όπως η αξιοποίηση των συνεργιών
εντός του τμήματος και το στρατηγικό όραμα.
Αυτή η μεγάλη Eλληνική βιομηχανία, η οποία κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας της έχει
βιώσει περιόδους ύφεσης, αλλά
και ανάπτυξης κατά το πρόσφατο
παρελθόν, εκπληρώνοντας το πεπρωμένο της, επιστρέφει ως μέλος ενός ισχυρού και δυναμικού
ομίλου, όπως και κατά την ίδρυσή
της και κατατάσσεται μεταξύ των
κορυφαίων θέσεων της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

