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 [ περιεχόμενα  ] 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, με τη συμμετοχή του κ. Οδυσσέα 
Κωνσταντινόπουλου, Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιου για       
θέματα βιομηχανίας

 Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τα μέλη της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος - 
ΕΚΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Γ. Στεργίου

 Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ σε επιχειρήσεις – μέλη σε Πιερία, Πέλλα και Ημαθία 

 Food For Success Conference 2014

 GR FOR GROWTH: funding SMEs

 Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον 
κλάδο της μεταποίησης τροφίμων

ΘΕΣΕΙΣ

 Να σταματήσει ο εμπαιγμός της βιομηχανίας αναφορικά με την μείωση τις τιμής του 
φυσικού αερίου

 Οι απεργίες της ΔΕΗ με ταυτόχρονες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, θα οδηγήσουν 
σε κλείσιμο επιχειρήσεις και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας

 Απομείωση ρευστότητας και χτύπημα στις επενδύσεις της βιομηχανίας ο ΕΝΦΙΑ: 
άμεση κατάργησή του ζητά ο ΣΒΒΕ

ΕΡΕΥΝΑ

 Ερευνα γνώμης μεταξύ των μελών του ΣΒΒΕ για την αποτύπωση των «Οικονομικών 
Προοπτικών και του Επενδυτικού Κλίματος»

 Αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD



Σε μια χρονική περίοδο 
κατά την οποία η κάμ-
ψη των εξαγωγών μας 
δημιούργησε ανησυχία 
για τη μελλοντική τους 
πορεία και τη συμβολή 
τους στη διεύρυνση της 
παραγωγικής βάσης 
και στην επανεκκί-
νηση της οικονομίας, 
προέκυψε το εμπάρ-
γκο από τη Ρωσία, με 
τις γνωστές μέχρι σή-
μερα αρνητικές συνέ-
πειες για αγρότες και 

μεταποιητές αγροτικών προϊόντων. Οι επιπτώσεις 
είναι πολύ σημαντικές για τις τοπικές οικονομίες, 
μιας και αρκετές απ’ αυτές στηρίζουν το μεγαλύ-
τερο μέρος της ανάπτυξης και της κοινωνικής τους 
συνοχής ακριβώς στην αγροτική παραγωγή και στη 
διασύνδεσή της με την τοπική μεταποιητική δραστη-
ριότητα. Το παράδειγμα του κλάδου της παραγωγής 
και μεταποίησης των ροδάκινων στην Ημαθία και 
στην Πέλλα, είναι απολύτως χαρακτηριστικό …

Επιπλέον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αγορά της 
Ρωσίας δεν άνοιξε από τη μια μέρα στην άλλη … 
Υπενθυμίζουμε ότι οι πολύ καλές εμπορικές μας 
σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση και ο μεγάλος όγκος 
εξαγωγών αγροτικών προϊόντων που εξάγονταν ως το 
1990, πέρασαν μια μεγάλη κρίση λόγω των κοινωνι-
κών, αλλά, κυρίως, των οικονομικών προβλημάτων 
της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι Έλληνες παραγωγοί 
και μεταποιητές μόχθησαν επί 15 και πλέον χρόνια, 
και εξακολουθούν να μοχθούν, για να κατακτήσουν 
τη θέση που είχαν μέχρι το 1990. Αν το εμπάργκο 
συνεχιστεί, προφανώς η αναζήτηση νέων αγορών 
είναι μονόδρομος. Αλλά και πάλι, ας σκεφθούμε ότι 
απαιτείται μια σειρά δύσκολων ενεργειών όπως: άρση 
εξαγωγικών εμποδίων, υπογραφή φυτο-υγειονομικών 
πρωτοκόλλων, αμοιβαιότητα δασμών, απλοποίηση 
της τελωνειακής νομοθεσίας, κλπ., ζητήματα που, 
είναι φανερό, χρειάζονται χρόνο για να υλοποιηθούν. 

Συνεπώς, μήπως θα πρέπει να βρεθεί μια συνολική 
λύση μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάρτιση 

ενός πανευρωπαϊκού σχεδίου διοχέτευσης της αδι-
άθετης παραγωγής σε άλλες χώρες, μήπως είναι 
περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένο; Μήπως ένα 
μεγάλο μέρος αυτών των προϊόντων θα πρέπει να 
απορροφηθεί από τις χώρες της ΕΕ;

Επιπλέον, ας σκεφθούμε τι θα συμβεί αν το εμπάρ-
γκο συνεχισθεί, για παράδειγμα για έναν χρόνο; 
Μήπως ως ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσουμε συ-
νολικά το καθεστώς εισαγωγών από τρίτες χώρες, 
θέτοντας αυστηρότερες προδιαγραφές και ελέγχο-
ντας καλύτερα και αποτελεσματικότερα την αγορά;

Αν δεν επιτευχθεί κάποια θετική εξέλιξη στο συγκε-
κριμένο θέμα, τότε η απώλεια για το ΑΕΠ της χώρας 
θα είναι πολλαπλάσια από την αξία των εξαγωγών 
μας. Τούτο θα συμβεί διότι η αλυσίδα παραγωγής 
και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων περιλαμβάνει 
πολλές δορυφορικές δραστηριότητες, οι οποίες θα 
πληγούν αναλόγως: εταιρείες μεταφορών, βιομη-
χανίες παραγωγής συσκευασιών, διαλογητήρια, 
εταιρείες διακίνησης και εμπορίας καυσίμων κλπ. 
Ας συνυπολογίσουμε λοιπόν και τις παράπλευρες 
απώλειες, για να μπορέσουμε να συνειδητοποιή-
σουμε το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, 
κυρίως για τις τοπικές οικονομίες. 

Επιπλέον, η στροφή σε νέες αγορές θα πρέπει να 
γίνει απαραίτητα σε συντονισμό με την πολιτεία. Και 
μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα και υψηλή ευελιξία. Η 
ελληνική οικονομική διπλωματία θα πρέπει να συ-
ντονισθεί με την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα, 
τόσο για την επιλογή των αγορών – στόχων, όσο και 
για το είδος και την προτεραιότητα συγκεκριμένων 
κινήσεων που θα πρέπει να γίνουν σε διπλωματικό 
και επιχειρηματικό επίπεδο.

Ας ελπίσουμε ότι η νέα κρίση θα δημιουργήσει 
τελικά συνένωση δυνάμεων πολιτείας και επιχει-
ρήσεων, δημιουργώντας προϋποθέσεις κατάκτησης 
νέων αγορών, που με βεβαιότητα θα απορροφήσουν 
τα αγροτικά μας προϊόντα. Μόνον έτσι θα βρεθούν 
οι αναγκαίες εναλλακτικές αγορές για τα προϊόντα 
μας, και έτσι θα είμαστε σίγουροι για τη διάθεσή 
τους, μιας και ο κίνδυνος από πιθανό μελλοντικό 
αποκλεισμό των ελληνικών προϊόντων από τη ρω-
σική αγορά διαφαίνεται μεγάλος …

Άνοιγμα νέων αγορών για τα αδιάθετα αγροτικά προϊόντα: 
μια δύσκολη υπόθεση … 

Αθανάσιος Σαββάκης 
Πρόεδρος



Opening of new markets for unsold 
agricultural products: a tough nut 
to crack…

 Πρόεδρος Αθανάσιος Σαββάκης

 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Γιάννης Σταύρου

 Β’ Αντιπρόεδροι Χαρίλαος Αλεξόπουλος
  Δημήτριος Αμπατζής

 Γ’ Αντιπρόεδροι Κωνσταντίνος  Αποστόλου
  Χρήστος Γιορδαμλής
  Κυριάκος Λουφάκης
  Λιβέριος Μητακάκης
  Μάρκος Μπόλαρης 
  Κωνσταντίνος Παπακωνσταντίνου
  Αθανάσιος Πατσατζής
  Αθανάσιος Τζεβελέκης
  Ιάκωβος Φραντζής

 Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνος Κουκούντζος

 Οικονομικός Επόπτης Ευθύμιος Ευθυμιάδης

 Έφορος Αναστάσιος Πιστιόλας

 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

 Πρόεδροι επί Τιμή Αλέξανδρος Μπακατσέλος 
  Βασίλειος Πανούτσος 
  Νίκος Ευθυμιάδης 
  Βασίλης Τακάς 
  Γεώργιος Μυλωνάς

 Πρώην Πρόεδροι Βύρων Αντωνιάδης 
  Δημήτρης Συμεωνίδης 
  Νικόλαος Πέντζος

Just at a time when the future course of our exports and their contribution 
to broadening Greece’s production base, on top of having to kick-start the 
economy, are cause for concern, we are hit by the embargo from Russia 
with its well-known negative consequences for farmers and those in the 
agro-industry. The impact of this embargo on local economies cannot be 
understated since many of these depend greatly on farming production 
and its link with local agro-industry activity for their development and 
social cohesion. A perfect example of this is the peach production and 
processing sector in Imathia and Pella. 

What is more, we are well aware that the Russian market did not open 
overnight. It should be remembered that we had excellent commercial 
relations with the Soviet Union and that the large volume of agricultural 
products which were being exported up to 1990 went through a serious 
crisis due to the social and principally economic upheavals of the Russian 
Federation. Greek producers and those in the manufacturing industry 
struggled for over 15 years to regain the market position they had gained 
before 1990. If the embargo is protracted there will be no choice other 
than to look for new markets. But then we must consider that all this 
requires a whole series of tough actions, such as the lifting of export 
obstacles, the signing of plant-hygiene protocols, mutuality regarding 
duties, streamlining of customs’ legislation, etc., issues which clearly 
require years to implement.  

Consequently, perhaps a more comprehensive solution should be sought 
through the European Union. Is it not the case that the launching of a 
pan-European plan to divert the unsold production to other countries is 
nothing short of imperative? Could it be that a large part of this produc-
tion should be absorbed by the countries of the EU?

Let us consider furthermore what might happen were the embargo to 
continue for a year. Perhaps the EU needs to re-examine the regime of 
imports from third countries as a whole, placing stricter specifications 
and controlling the market more effectively? 

If there is no positive outcome on this subject, the loss for Greece’s 
GDP will dwarf the value of our exports. The reason for this is that the 
production-processing chain for agricultural products includes numerous 
satellite activities which will hit accordingly transportation companies, 
packaging manufacturers, sorting plants, movement and trade of fuel, 
etc. Thus we should factor in the side effects to get a clear picture of the 
full scale of the problem, mainly for local economies.  

Moreover, should it not be necessary, in co-ordination with the State, to 
look to new markets. And in that case, it should be done swiftly and with 
a high degree of flexibility. Greek economic diplomatic services should 
co-ordinate with the domestic business community, both in the selection 
of target markets and also regarding the type and prioritisation of certain 
actions carried out both at a diplomatic and an entrepreneurial level. 

Let us hope that from the new crisis there will emerge a joining of forces 
between the State and business, creating in turn the foundation for 
dynamically entering new markets which should certainly absorb our 
agricultural products. Only in this way can the necessary alternative 
markets for our products be found, and thus we can be sure of selling 
them, since there appears to be a very real danger of a future ban on 
Greek products from the Russian market.… 

Διοικητικό Συμβούλιο
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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01.07.14

• Food for Success Conference 2014, που διοργάνωσε 
η Palladian Conferences και πραγματοποιήθηκε 
στο Συνεδριακό Κέντρο Helexpo Palace. Από τον 
Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

04.07.14

• Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γ. Για-
κουμάτο, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο. Από 
τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. 
Σταύρου.

• Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή και 
Βιομηχανίας, κ. Γ. Στεργίου, που πραγματοποιήθηκε 
στο Υπουργείο. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. 
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

08.07.14

• Συνάντηση των Φορέων του Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Αρωγής, που πραγματοποιήθηκε 
στο ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. 
Πολίτου.

10.07.14

• Εκδήλωση, με θέμα: «Οικονομικές εξελίξεις και 
επιλογές με μέθοδο», που διοργάνωσε η Τράπεζα 
Eurobank, στο ξενοδοχείο Domotel Les Lazaristes. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

11.07.14

• Συνάντηση εργασίας για την ιεράρχηση προτεραιο-
τήτων και τη διαμόρφωση κοινών δράσεων σε περι-
φερειακό επίπεδο στα ζητήματα της Αγροδιατροφής, 
που διοργάνωσε το ΙΝΕΒ και πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο 
κ. Χ. Γεωργίου.

14.07.14

• Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Ο. 
Κωνσταντινόπουλου.

18.07.14

• Συνάντηση της Διαχειριστικής Ομάδας του Enterprise 
Europe Network – Hellas, που πραγματοποιήθηκε 
στα γραφεία του ΕΚΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.

21-22.07.14

• Συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του Συνδέσμου, 
με τα μέλη της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος με 
τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή 
και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Στεργίου, στα γραφεία 
της Ένωσης. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε 
εταιρίες-μέλη του Συνδέσμου σε Πιερία, Πέλλα και 
Ημαθία.

22.07.14

• Συνάντηση στο πλαίσιο της δράσης δικτύωσης των 
αναπτυξιακών συμπράξεων, που διοργάνωσε η Ανα-
πτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη 
ΑΜΚΕ», και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημο-
τικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς. 

24.07.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. με τη συμμετοχή 
του κ. Γ. Ορφανού, Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης. 
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.

• Συνάντηση στο πλαίσιο της δράσης δικτύωσης των 
αναπτυξιακών συμπράξεων, που διοργάνωσε η Ανα-
πτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη 
Μεταποίηση», και πραγματοποιήθηκε στις εγκατα-
στάσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι 
κ.κ. Χ. Γεωργίου και Κ. Στυλιαράς. 

27.08.14

• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο 
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

«… Η Κυβέρνηση καλείται να πράξει το αυτονόητο, που 
δυστυχώς παραμένει ακόμη ζητούμενο, ενισχύοντας την 
παραγωγή ελληνικών προϊόντων, συμβάλλοντας καταλυ-
τικά στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και 
δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 
Παροχή ρευστότητας, μείωση φορολογίας και κόστους 
ενέργειας, όπως επίσης και ενισχύσεις λειτουργικών δα-
πανών για την περιφερειακή βιομηχανία, ζητήσαμε να 
αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα από την Κυβέρνηση 
εντός του Σεπτεμβρίου. …»

Με την παραπάνω δήλωση ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. 
Α. Σαββάκης, δημοσιοποίησε τα βασικά θέματα που 
συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της Διοίκησης του 
ΣΒΒΕ, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014, με τον Πρωθυ-
πουργό κ. Α. Σαμαρά. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνάντησης κατατέθηκε 
Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, στο οποίο τεκμη-
ριώνονται έξι δέσμες προτάσεων για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας 
και περιγράφονται τα κυριότερα προσκόμματα στην 
καθημερινή λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων 

της Βορείου Ελλάδος. Επιπλέον, συζητήθηκαν θεσμικά 
ζητήματα για τη βιομηχανία, όπως:

1. Η συγκεκριμένη – συμφωνημένη ατζέντα αναδιάρ-
θρωσης της περιφερειακής βιομηχανίας.

2. Η άσκηση κλαδικών πολιτικών.

3. Η άμεση εφαρμογή και ο έλεγχος αυστηρών προδι-
αγραφών κατασκευής και υλικών στα δημόσια κτίρια 
– σχολεία.

4. Η συμμετοχή του ΣΒΒΕ στη «Διϋπουργική Επιτροπή 
για τη Βιομηχανική Πολιτική».

5. Η καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στο νέο 
ΕΣΠΑ, χωρίς αποκλεισμούς φορέων της περιφέρειας.

6. Η αποκεντρωμένη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων 
μέτρων για τη βιομηχανία, και, 

7. Η δημιουργία νέου συστήματος χρηματοδότησης της 
καινοτομίας, με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης 
και χωρίς δημοσιονομικό κόστος.

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος βρίσκεται στην 
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sbbe.
gr/docs/theseis/ypomnimata/ypomnima2014.pdf
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Οι προϋποθέσεις της παραγωγικής ανασυγκρότησης                                                  
της περιφερειακής βιομηχανίας:  

ΟΙ ΕΞΙ ΔΕΣΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΒΒΕ 

Το κύριο μέσο προσέγγισης της παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της περιφερειακής βιομηχανίας είναι η βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Κατά τον ΣΒΒΕ αυτή 
θα πρέπει να στηρίζεται στους ακόλουθους έξι πυλώνες:

1. Στην ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική και 
πολιτική. 

2. Στη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας, 
και σε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

3. Στην αλλαγή φορολογικής πολιτικής. 

4. Στην ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

5. Στην επανεξέταση, του μοντέλου διασύνδεσης του 
πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με την εγχώρια 
μεταποίηση, και,

6. Στην ολοκλήρωση των πάσης φύσεως υποδομών 
(υλικών και άϋλων).

Ο ΣΒΒΕ προτείνει δέσμη μέτρων, τα οποία υλοποιού-
μενα οδηγούν πραγματικά στην έμπρακτη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας.

Α]  Παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφερειακής 
βιομηχανίας, με την υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων 
βιομηχανικής πολιτικής 

1. Διευρυμένη και αποκεντρωμένη λειτουργία της «Διϋ-
πουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική», 
με τη συμμετοχή απαραίτητα εκπροσώπων του ΣΒΒΕ 
και άλλων περιφερειακών συνδέσμων βιομηχανιών.  

2. Συμφωνία κράτους – επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη 
ατζέντα για την αναδιάρθρωση της περιφερειακής 
βιομηχανίας.

3. Άσκηση έμμεσης κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής. 

4. Προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
βασισμένη στην ποιότητα, με τη θέσπιση Εθνικής 
Πολιτικής Ποιότητας. 

5. Υλοποίηση επενδύσεων στη μεταποίηση.

6. Καθιέρωση της αρχής της «εταιρικότητας» στη δια-
χείριση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ, χωρίς απο-
κλεισμούς περιφερειακών και κλαδικών φορέων. 

7. Αποκεντρωμένη διοίκηση και διαχείριση μέτρων 
πολιτικής. 

Β] Μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας 
της περιφερειακής βιομηχανίας, για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της 

1. Ενίσχυση της ρευστότητας της περιφερειακής βιο-
μηχανίας, 

2. Μείωση του κόστους παραγωγής, και γενικότερης 
λειτουργίας, των βιομηχανιών που έχουν έδρα στην 
ελληνική περιφέρεια, 

3. Μείωση των τιμών στα τιμολόγια της ενέργειας, 

4. Εξορθολογισμός των σχέσεων μεταξύ εγχώριας βι-
ομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου

Γ] Αλλαγή φορολογικής πολιτικής, με αναπτυξιακά 
κριτήρια 

Απαιτείται η αλλαγή της ασκούμενης φορολογικής πο-
λιτικής, με βασικό άξονα τον περιορισμό της φοροδι-
αφυγής, για τον περιορισμό των ελλειμμάτων και την 
αποπληρωμή του χρέους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Τη μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης. 

2. Την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής πιστω-
τικού ΦΠΑ. 

3. Την έκδοση εγκυκλίου για την εξαίρεση από τον αυ-
τόματο συμψηφισμό των απαιτήσεων για μη ληξι-
πρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων στο Δημόσιο.

4. Τη βελτίωση των διατάξεων για την έκπτωση δαπανών 
εκδηλώσεων, συναντήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας.

5. Την έκδοση διαφόρων ερμηνευτικών – διευκρινιστικών 
εγκυκλίων για θέματα που εκκρεμούν, 

6. Την επίλυση φορολογικών διαφορών, με τη σύσταση 
στη Θεσσαλονίκη, «Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανε-
ξέτασης».

7. Την επαναφορά της καταβολής ποσοστού 10% για την 
προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Δ] Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστι-
θέμενης αξίας, για την υποστήριξη της εξωστρέφειας 
της περιφερειακής βιομηχανίας 

1. Χρηματοδότηση επενδύσεων καινοτομίας με τη θεσμο-
θέτηση χρηματοδοτικού εργαλείου ανακυκλώμενης 
πίστωσης. 

2. Ο ΣΒΒΕ συμφωνεί με την πρόταση της Κυβέρνησης 
για τη δημιουργία θέσης «Συντονιστή Τεχνολογίας» στο 
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Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ο οποίος 
προτείνουμε να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. 
Επιπλέον, προτείνει να συσταθεί πενταμελές «Συντο-
νιστικό Συμβούλιο Καινοτομίας», 

3. Θεσμοθέτηση μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ συλ-
λογικών φορέων εκπροσώπησης επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων / ερευνητικών κέντρων / ερευνητικών 
ινστιτούτων κλπ. 

4. Επιχορήγηση μέρους της απαιτούμενης μεταφοράς 
τεχνογνωσίας για την «Οργάνωση Τμημάτων Έρευνας 
και Ανάπτυξης» σε μεταποιητικές επιχειρήσεις.

5. Συνεργασία της ερευνητικής κοινότητας με τον πα-
ραγωγικό ιστό της χώρας, για τη δημιουργία «Πόλων 
Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας», κατά το πρότυπο 
της Γαλλίας. 

Ε] Επανεξέταση του μοντέλου διασύνδεσης του πρω-
τογενούς τομέα με τη μεταποίηση

Στο ευρύτερο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της περιφε-
ρειακής βιομηχανίας, και για τη μελλοντική αποφυγή 
δυσάρεστων καταστάσεων όπως το εμπάργκο από τη 
Ρωσία, ο ΣΒΒΕ προτείνει να αποτελέσει πυλώνα ανά-
πτυξης για τη χώρα το πλέγμα των διασυνδέσεων μεταξύ 
του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση. Η παραγωγή 
προϊόντων ονομασίας προέλευσης, υψηλής ποιότητας, 

που είναι ελκυστικά συσκευασμένα και τυποποιημένα, 
είναι μερικές μόνον από τις επιχειρηματικές κατευθύν-
σεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που θα πρέπει 
να ενισχυθούν αναλόγως από την ελληνική πολιτεία. 

Η υλοποίηση της συνολικής μας πρότασης εκκινεί από 
τη μετεξέλιξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, από φορέα υλοποίησης των διαδικασιών 
διαχείρισης των Κοινοτικών Πόρων, σε εστιακό σημείο 
σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής για την ανά-
πτυξη της Ελληνικής γεωργίας και των διασυνδέσεών 
της με την εγχώρια μεταποιητική βάση.

Στ] Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και υποδομές 
στο Βορειοελλαδικό Τόξο

1. Εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης.

2. Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης.

3. Έργα στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και 
Ηγουμενίτσας.

4. Παροχή φυσικού αερίου σε βιομηχανικές συγκε-
ντρώσεις. 

5. Ολοκλήρωση Ιόνιας Οδού και αυτοκινητόδρομου Ε65.

6. Σιδηροδρομική σύνδεση Ηπείρου με Μακεδονία και 
Θράκη, και ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμ-
μής Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρούπολη.
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Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2014, συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, 
με τη συμμετοχή του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, 
Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, αρμόδιου 
για θέματα βιομηχανίας.  Κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίασης του Δ.Σ. του ΣΒΒΕ, ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος 
Σαββάκης, παρουσίασε αναλυτικά τρεις ομάδες σημα-
ντικών προβλημάτων στην προσπάθεια για την ανάκαμψη 
της μεταποιητικής βάσης της χώρας και την ουσιαστική 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
Συγκεκριμένα τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Α] η μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρή-
σεων. Προς τούτο ο ΣΒΒΕ πρότεινε:

1. τη μείωση του κόστους ενέργειας για τη βιομηχανία, 
με τον εξορθολογισμό των τιμολογίων της ΔΕΗ, του 
φυσικού αερίου και του μαζούτ,

2. την πρόβλεψη για ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων, αφού αυτές προ-
βλέπονται μετά από πρόσφατη απόφαση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης,

3. την κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών και επιβα-
ρύνσεων που πληρώνει χωρίς αιτία η εγχώρια βιο-
μηχανία, και,

4. την παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις και 
τον εξορθολογισμό του υπέρμετρου σημερινού χρη-
ματοοικονομικού κόστους.

Β] η ουσιαστική μείωση των τιμών στα προϊόντα, με τη 
δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου συνεργασίας με-
ταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων super 
market. Για το συγκεκριμένο θέμα ο ΣΒΒΕ προτείνει: 

1. να ισχύσουν καθαρές τιμές πώλησης προϊόντων, 

2. η καθαρή τιμή να εφαρμόζεται ενιαία για όλο το χρόνο,

3. οι λοιπές παροχές να προσδιορίζονται σε συγκεκριμέ-
νο ποσοστό επί του καθαρού τζίρου του προμηθευτή 
και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο, και,

4. ο χρόνος εξόφλησης των εμπορικών πιστώσεων να 
μην υπερβαίνει τις 60 ημέρες, όπως δηλαδή συμβαίνει 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γ] η μετεξέλιξη της Ελλάδας από χώρα κατανάλωσης 
σε χώρα παραγωγής, με: 

1. τη διοχέτευση του 80% των κονδυλίων του νέου ΕΣ-
ΠΑ για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της 
χώρας, και,

2. την έμπρακτη υποστήριξη συγκεκριμένων τομέων 
ανάπτυξης της εγχώριας βιομηχανίας, όπως η πα-
ραγωγή και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής τεχνο-
λογίας και καινοτομίας, και, η ανάπτυξη ουσιαστικών 
διασυνδέσεων και συνεργασιών μεταξύ πρωτογενούς, 
δευτερογενούς τομέα και τουρισμού.

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΒΒΕ, 
με τη συμμετοχή του κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, 

Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, 
αρμόδιου για θέματα βιομηχανίας
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Τη Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τα μέλη της 
Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) παρουσία του 
Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Γιώργου Στεργίου.

Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κατά τη 
διάρκεια της εισήγησής του, υπογράμμισε τη δυναμική 
των βιομηχανιών μελών της ΕΚΕ, οι οποίες αποτελούν 
διαχρονικά την αιχμή του δόρατος των εξαγωγών για 
χώρα μας. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε προς τον Γενικό 
Γραμματέα Βιομηχανίας την ανάγκη έμπρακτης υποστή-
ριξης του κλάδου, και κυρίως υποστήριξη για το μείζον 
ζήτημα του διαρκούς τεχνολογικού εκσυχρονισμού των 
συγκεκριμένων βιομηχανιών. Ο κ. Σαββάκης ανέφερε 
ότι τα μέλη της ΕΚΕ παράγουν κομπόστες φρούτων, 
είναι κατά 98% εξαγωγικές, αποτελούν παγκόσμιους 
ηγέτες στο συγκεκριμένο τομέα, με αποτέλεσμα την 
εισαγωγή πολύτιμου συναλλάγματος στη χώρα το οποίο 
υπερβαίνει τα 400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της ΕΚΕ κ. Κώστας Αποστό-
λου, παρουσιάζοντας τον κλάδο και τις επιχειρήσεις που 
τον αποτελούν, τόνισε την οικονομική και κοινωνική 
συνεισφορά του σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αναφέ-

ροντας ότι οι 17 βιομηχανίες μέλη της ΕΚΕ απασχολούν 
πάνω από 10.000 εργαζόμενους σε μόνιμη ή εποχιακή 
βάση, πραγματοποιούν πάνω από 600.000 ημερομίσθια 
το χρόνο, διασφαλίζοντας και την αντίστοιχη κοινωνική 
ασφάλιση, ενώ τα συγκεκριμένα προϊόντα παράγονται 
από περισσότερες από 12.000 αγροτικές οικογένειες. 

Επίσης, συζητήθηκε εκτενώς το νομικό πλαίσιο της αδει-
οδότησης των επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί μείζον 
ζήτημα για τα μέλη της ΕΚΕ. Ειδικά για το συγκεκριμένο 
θέμα, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας επεσήμανε 
ότι σήμερα στη χώρα υφίστανται περισσότεροι από 200 
Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Προεδρικά Διατάγματα 
κτλ. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην αδειοδοτική δια-
δικασία εμπλέκονται 12 υπουργεία, δηλαδή το σύνολο 
σχεδόν του κυβερνητικού σχήματος, ενώ είναι χαρακτη-
ριστικό ότι τα 128 από τα 200 κείμενα που το αφορούν 
προέρχονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Για την επίλυση του προβλήματος  ο Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας υποσχέθηκε ότι έως το τέλος του έτους θα 
έχει δημιουργηθεί και ψηφισθεί το νέο πλαίσιο αδειοδό-
τησης, το οποίο θα είναι σύγχρονο, σαφώς απλούστερο 
και περισσότερο ευέλικτο από το σημερινό. 

Συνάντηση της Διοίκησης του ΣΒΒΕ, με τα μέλη 
της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος-ΕΚΕ, παρουσία 
του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Γ. Στεργίου
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Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ πραγματοποίησε τη Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Ιουλίου 2014, επισκέψεις και ξεναγήσεις 
στις εγκαταστάσεις των παρακάτω επιχειρήσεων – μελών του Συνδέσμου στην Πιερία, Πέλλα και Ημαθία, με τη 
συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Γ. Στεργίου.

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ 
σε επιχειρήσεις – μέλη σε Πιερία, Πέλλα και Ημαθία 

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ στην εταιρεία VENUS GROWERS 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ στην εταιρεία 
ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ στην εταιρεία 
ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε.

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ στην εταιρεία ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε. 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ στην εταιρεία ΕΛΒΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΣΒΒΕ στην εταιρεία 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
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Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης, συμμετείχε και 
απηύθυνε χαιρετισμό, στο συνέδριο «Food For Success 
Conference 2014», που διοργανώθηκε από την Palladian 
Conferences, την Τρίτη 1 Ιουλίου 2014, στο Συνεδριακό 
Κέντρο HELEXPO PALACE. 

Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών αποτελεί έναν από 
τους κρισιμότερους τομείς της οικονομίας της χώρας 
μας, αλλά και της Ευρώπης. 

Γι’ αυτό εξάλλου αποτελεί και έναν από τους τομείς 
προτεραιότητας των πολιτικών ενίσχυσης της ανταγω-
νιστικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη χώρα μας, ο 
κλάδος απασχολεί σχεδόν το ένα πέμπτο των εργαζο-
μένων στη βιομηχανία, δηλαδή περίπου 20 χιλιάδες 
άτομα, ενώ συνεισφέρει κατά 20% περίπου - στην αξία 
παραγωγής της οικονομίας, η οποία διαμορφώνεται σε 
11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δυστυχώς όμως ο κλάδος, όπως και το σύνολο των με-
ταποιητικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε οριακό σημείο. 
Η οικονομική κρίση έχει μειώσει κατακόρυφα την κατα-
νάλωση τροφίμων στην εγχώρια αγορά γεγονός που έχει 
ως συνέπεια οι επιχειρήσεις τροφίμων να έχουν στραφεί 
πολύ εντατικά στην ανάπτυξη δράσεων διεθνοποίησης 
και εξωστρέφειας για το άνοιγμα νέων αγορών.

Ειδικότερα για την ανάπτυξη του κλάδου των τροφί-
μων και των ποτών, ως χώρα δεν έχουμε καταφέρει, να 
συνεργασθεί με επάρκεια και επιτυχία ο πρωτογενής 
τομέας της οικονομίας με τη μεταποίηση. Όλοι μας 

παραδεχόμαστε ότι παράγουμε τα καλύτερα αγροτικά 
προϊόντα του κόσμου. Αντί αυτό να το μετατρέψουμε σε 
συγκριτικό πλεονέκτημα, με την πολιτική των επιδοτήσε-
ων καταστρέψαμε τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα 
της οικονομίας μας. Η αναστροφή αυτής της κατάστασης 
είναι το σημείο κλειδί για την ανάπτυξη ενός κλάδου που 
είναι πυλώνας για τη μεταποίηση στη χώρα και ειδικά 
στην ελληνική περιφέρεια.

Θα ήθελα όμως να σας μεταφέρω και έναν σοβαρό 
προβληματισμό. Χωρίς πραγματική βούληση για την 
ανάπτυξη της χώρας και χωρίς – επιτέλους – μέτρα 
που θα ενισχύουν την πραγματική οικονομία, ανάπτυξη 
δεν θα υπάρξει. Αντίθετα, ο κύκλος της διαρκούς ύφε-
σης θα είναι επαναλαμβανόμενος και κάθε φορά θα 
έχει θύματα μόνον επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. 
Αναρωτιόμαστε πως μέτρα όπως η αύξηση των φόρων 
στο πετρέλαιο ή τα τέλη κυκλοφορίας, ή η αύξηση του 
κόστους ενέργειας, αλλά και πολλά άλλα τα οποία δεν 
δημιουργούν κανένα δημοσιονομικό όφελος, τουναντίον 
δημιουργούν πρόβλημα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Για όλα τα παραπάνω, προτείνουμε να υπάρξει συναίνε-
ση στο μεγάλο ζήτημα της βιομηχανικής πολιτικής της 
χώρας. Αν καταφέρουμε πολιτεία και επιχειρήσεις να 
σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα βιομηχανική 
πολιτική για τη χώρα, τότε τα μεταποιημένα ελληνικά 
προϊόντα, όπως τρόφιμα, μπορούν να κατακτήσουν τις 
διεθνείς αγορές και να εισφέρουν θετικά στην ανάπτυξη 
της χώρας και στην αποπληρωμή του χρέους». 

Food For Success Conference 2014
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Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκης, απηύθυνε ομιλία 
με θέμα: «Πρόταση για την υποστήριξη του προβλή-
ματος ρευστότητας των επιχειρήσεων στην ελληνική 
αγορά - Το παράδειγμα της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών. Εφαρμογή  στην Πραγματική Οικονομία», στο 
παραπάνω Συνέδριο, που διοργάνωσε, στις 26 Ιουνίου 
2014, ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Σαββάκης αναφέρθηκε 
στην επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιχειρη-
ματικότητα επισημαίνοντας ιδιαίτερα το πρόβλημα της 
ρευστότητας, τις επισφάλειες που διαρκώς αυξάνουν, 
το χρηματοοικονομικό κόστος που παραμένει υψηλό, 
τη μηδενική σχεδόν επενδυτική δραστηριότητα, κ.α.

«Βεβαίως, γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα της μεταποί-
ησης είναι πάρα πολλά. Προτείνουμε να επιλύσουμε το 
βασικό μας πρόβλημα που είναι η ρευστότητα» υπογράμ-
μισε ο κ. Σαββάκης καταθέτοντας στο ακροατήριο την 
πρόταση του ΣΒΒΕ για έναν εναλλακτικό τρόπο χρημα-
τοδότησης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, μέσω 
της τιτλοποίησης των δανείων τους και της έκδοσης και 
διάθεσης σχετικών τίτλων στη χρηματιστηριακή αγορά, 
με τη δημιουργία «καλαθιών» μετοχών επιχειρήσεων.

Αναλύοντας την πρόταση του ΣΒΒΕ, ο κ. Σαββάκης, 
κατέθεσε τα παρακάτω πλεονεκτήματα της πρότασης 
για τις Επιχειρήσεις, για τους Παλαιούς Μετόχους, για 
τις Τράπεζες και για τους Asset Managers:

• Συνδυασμός αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά 
και με μετοχοποίηση των δανείων τους.

• Αναβάθμιση κεφαλαιακής διάρθρωσής τους εξασφα-
λίζοντας έτσι προϋποθέσεις ανάπτυξης.

• Μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων τους 

και βελτίωση του bottom line με ταυτόχρονη βελτίωση 
των ταμειακών τους ροών.

• Με δεδομένο το – για πολλές ΜΜΕ – υψηλό κόστος 
εξυπηρέτησης των δανείων, μια τέτοια λύση μπορεί 
να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στα κέρδη προ φόρων 
(εάν φυσικά δεν υπάρχουν σημαντικές απομειώσεις).

• Προστασία των ΜΜΕ από τον κίνδυνο ενδεχόμενης 
μεταβίβασης δανείων τους από τις τράπεζες σε τρίτους 
(πχ distress funds, vulture funds κτλ).

• Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα διατήρησης της 
συμμετοχής τους και να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ με 
ποσοστό σημαντικό (Χ%) λαμβάνοντας ως sweetener 
τα covered warrants.

• Μπορούν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες άσκη-
σης των warrants να ασκήσουν μερικώς ή ολικώς τα 
warrants καθώς και να πουλήσουν μέρος αυτών στην 
αγορά, αγοράζοντας άμεσα μετοχές ή εξασφαλίζοντας 
τα χρήματα για να ασκήσουν τα υπόλοιπα warrants.

• Μειώνουν το ενεργητικό τους και πετυχαίνουν το στόχο 
απομόχλευσης.

• Ρευστοποιούν με λιγότερο επαχθή τρόπο το χαρτοφυ-
λάκιο δανείων τους. 

• Αναπτύσσουν τα τμήματα investment banking και 
αναδοχών σε περίοδο κατά την οποία χρειάζονται 
ανάπτυξη εργασιών.

• Δημιουργούν Προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην αγορά 
είτε με την μορφή ETF, είτε με την μορφή ΑΕΕΧ.

• Αντλούν κεφάλαια από την διεθνή επενδυτική κοινότητα 
και μεγεθύνουν την δραστηριότητα τους.

GR FOR GROWTH: funding SMEs
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Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Ιουνίου, στη Βέροια, 
εκδήλωση ενημέρωσης και εκπαίδευσης μεταποιητικών 
επιχειρήσεων τροφίμων με θέμα τη διαχείριση απο-
βλήτων. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), η Αμερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΓΣΘ) και η Ένωση 
Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ). 

Στο χαιρετισμό του κατά την έναρξη της εκδήλωσης ο κ. 
Σαββάκης, Πρόεδρος του ΣΒΒΕ τόνισε την ιδιαίτερη ση-
μασία του θέματος της περιβαλλοντικής διαχείρισης, σε 
έναν κλάδο όπως αυτός της μεταποίησης τροφίμων, και 
ειδικά της μεταποίησης ροδάκινων, ενώ όπως ανέφερε: 
«…το θέμα της περιβαλλοντικής διαχείρισης δεν είναι 
μόνο κοστολογικό. Έχουμε την  ευθύνη να παραδώσουμε 
στις επόμενες γενιές αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον όχι 
περαιτέρω επιβαρυμένο το περιβάλλον…».  

Ο κ. Αποστόλου, Πρόεδρος της ΕΚΕ σημείωσε ότι η 
εμπειρία του κλάδου σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος ξεπερνά 
τα τριάντα χρόνια, όντας ένας από τους πρωτοπόρους 
κλάδους της βιομηχανίας στα συγκεκριμένα θέματα. 
Ο Δρ. Ευάγγελος Βέργος, Αναπληρωτής Διευθυντής 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής της 
ΑΓΣΘ, κατά τη διάρκεια δικής του παρέμβασης υπο-
γράμμισε τη σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της διαδικασίας παραγωγής, από την καλλιέργεια μέχρι 
και τη διάθεση του τελικού προϊόντος. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Στυλιαράς, Αναλυτής της Διεύθυνσης 
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ παρουσίασε το 
πλαίσιο του καινοτόμου πιλοτικού προτύπου GuardEn. 
Όπως ανέφερε, το πρότυπο Guarden, το οποίο ανα-
πτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου GuardEn*, είναι μια 
καινοτόμος προσέγγιση στην περιβαλλοντική διαχείριση 
των επιχειρήσεων τροφίμων, μέσω και της υιοθέτησης 
αρχών κοινωνικής ευθύνης 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν τρεις 
προσεγγίσεις για τη περιβαλλοντική διαχείριση των 
αποβλήτων μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων, από 
τους κ.κ. Σ. Κιουρτσίδη από την εταιρεία ENVICHEM A.E., 
Π. Κυριακίδη, στέλεχος της Zeologic Α.Ε. και Η. Κεσί-
σογλου, Διευθυντή Εγκατάστασης της Biosolids ΕΠΕ.

Ακολούθησε συζήτηση για τις δυνατότητες εφαρμογής 
των αρχών και Πρακτικών του Προτύπου GuardEn στην 
παραγωγή και τη μεταποίηση ροδακίνου, καθώς και 
διαβούλευση για την προοπτική υιοθέτησής του ως αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της περιοχής. 

Την εκδήλωση συντόνισε ο Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, 
Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΒΕ.

*Το έργο GuardΕn εντάσσεται στο Διακρατικό Πρόγραμμα 
«Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (South East Europe 
Transnational Cooperation Programme) το οποίο συγχρημα-
τοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Καλές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κλάδο 

της μεταποίησης τροφίμων
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Ερευνα γνώμης μεταξύ των μελών του ΣΒΒΕ                 
για την αποτύπωση των «Οικονομικών Προοπτικών 

και του Επενδυτικού Κλίματος»

Η οικονομική και κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει το αποτέλεσμα 
του δημόσιου διαλόγου σε ένα αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα: στην επιτακτική αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου 
της χώρας. Κυρίαρχο ερώτημα στην αλλαγή πορείας της οικονομίας είναι το πώς τελικά θα γίνει πιο παραγωγική 
και πιο ανταγωνιστική. Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η απάντηση διέρχεται από την 
άμεση, και με στρατηγικό σχεδιασμό, αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας. 

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

Η καθολική απαίτηση για τη δημιουργία του νέου αναπτυξιακού προτύπου για τη χώρα, το οποίο θα είναι πιο 
ορθολογικό από το υφιστάμενο, περισσότερο εξωστρεφές και δυναμικό, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν 
αρθεί το αδιέξοδο που έχει προκληθεί από την κρίση στην περιφερειακή βιομηχανία. Για την αποτύπωση των 
«Οικονομικών Προοπτικών & του Επενδυτικού Κλίματος» στο Βορειοελλαδικό Τόξο, ο ΣΒΒΕ πραγματοποίησε 
ομότιτλη έρευνα γνώμης το χρονικό διάστημα από 18 έως 26 Αυγούστου μεταξύ των επιχειρήσεων μελών του.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν – για ακόμη μια φορά την τελευταία πενταετία– το αδιέ-
ξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η μεταποιητική βάση της περιφέρειας και την αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής 
βιομηχανικής πολιτικής, με στόχο την αναδιάρθρωση της μεταποίησης σε αναπτυξιακή κατεύθυνση. 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΣΒΒΕ    

Α] Προβλέψεις για τα βασικά μεγέθη της μεταποίησης στο Βορειοελλαδικό Τόξο

Οι μεγαλύτερες βιομηχανίες της Βόρειας Ελλάδας προβλέπουν σημαντική περαιτέρω πτώση των βασικών τους 
μεγεθών για το 2014 σε σχέση με το 2013.

Το πλέον ανησυχητικό μέγεθος που αποτυπώνεται στην έρευνα είναι η περαιτέρω άπνοια στο πεδίο των επεν-
δύσεων, με το 65% των ερωτώμενων να απαντά ότι δεν προβλέπει να πραγματοποιήσει επενδύσεις το επόμενο 
χρονικό διάστημα.
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Β] Τα ΔΕΚΑ (10) κατά σειρά σπουδαιότητας βασικά προβλήματα της περιφερειακής βιομηχανίας 

Για την αποτύπωση των βασικών παραμέτρων του αντιαναπτυξιακού οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δρα-
στηριοποιούνται οι βιομηχανίες στη χώρα μας, ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να αναφέρουν και να ιεραρχήσουν 
τα δέκα (10) προβλήματα, που κατά σειρά προτεραιότητας αποτελούν σημαντικά προσκόμματα στην καθημερινή 
τους λειτουργία. Η κατηγοριοποίηση των προβλημάτων ακολουθεί: 

Α.Α. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Το υπάρχον φορολογικό καθεστώς.

2 Η παντελής έλλειψη ρευστότητας στην αγορά.

3 Η αδυναμία συμψηφισμού οφειλών κράτους και επιχειρήσεων.

4 Το υψηλό κόστος ενέργειας, το οποίο διαμορφώνει υψηλό κόστος παραγωγής. 

5 Το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος.

6 Η μη ουσιαστική άσκηση ελέγχου της αγοράς.

7 Η γραφειοκρατία των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που λειτουργεί αποτρεπτικά για την υλοποίηση επενδύσεων. 

8 Οι σχέσεις βιομηχανίας και λιανεμπορίου.

9 Η μη θεσμοθετημένη εξωδικαστική διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων, και, 

10 Οι ανολοκλήρωτες μεταφορικές και λοιπές υποδομές, που σχετίζονται ευθέως με την εύρυθμη λει-
τουργία των επιχειρήσεων.

Γ] Αξιολόγηση της γενικής οικονομικής πολιτικής των τελευταίων δυο ετών   

Μετά την καταγραφή των δέκα (10) σημαντικότερων προβλημάτων, οι ερωτώμενοι εκλήθησαν να αξιολογήσουν 
την γενική οικονομική πολιτική που έχει ασκηθεί τα τελευταία δυο χρόνια. 

Δ] Αξιολόγηση της πορείας και των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων που έχουν συντελεσθεί τα 
τελευταία δυο χρόνια, στην οικονομία      

Λόγω ακριβώς της κρισιμότητας των μεταρρυθμίσεων για την ανάταξη της οικονομίας, ζητήθηκε από τους ερω-
τώμενους να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων, το εύρος τους και να προτείνουν αν θα πρέπει 
να συνεχισθούν ή όχι.  
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Ε] Αξιολόγηση του αντίκτυπου της δημοσιονομικής πολιτικής και προσαρμογής στην οικονομία και 
την ανάπτυξη      

Το επόμενο ζήτημα το οποίο αξιολογήθηκε μέσω της έρευνας γνώμης, ήταν αυτό του αντικτύπου της δημοσιο-
νομικής πολιτικής και προσαρμογής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, στην οικονομία και στην ανάπτυξη.  

ΣΤ] Αξιολόγηση του Κυβερνητικού έργου στον τομέα των επενδύσεων, της περιφερειακής ανάπτυξης, 
της ενίσχυσης της απασχόλησης και της γενικότερης υποστήριξης της βιομηχανίας      

Η έρευνα ολοκληρώθηκε με τη βαθμολόγηση των επιδόσεων του Κυβερνητικού έργου στα τέσσερα παραπάνω 
κρίσιμα ζητήματα για την ανάπτυξη σε κλίμακα από 1 – η χαμηλότερη επίδοση έως 10 – η άριστη επίδοση 
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Αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας 
Ανταγωνιστικότητας του IMD 

Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και                                
οι προτάσεις του ΣΒΒΕ

Α] Η θέση της Ελλάδας στη συνολική κατάταξη 
μεταξύ των 60 χωρών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD, κατά τη διάρκεια του 
περασμένου έτους 2013, η Ελλάδα κατέλαβε την 57η 
θέση στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας 
μεταξύ των 60 χωρών που μελετώνται από το διεθνές 
ινστιτούτο, σημειώνοντας ΠΤΩΣΗ κατά τρεις (3) θέσεις 
σε σχέση με την περυσινή της κατάταξη. 

Η πτώση της Ελλάδας ήταν αναμενόμενη, εξ’ αιτίας:

• κυρίως της πτωτικής πορείας που κατέγραψαν και αυτή 
τη χρονιά τα βασικά μακροοικονομικά της μεγέθη, 

• από τη στασιμότητα στο πεδίο της υλοποίησης επεν-
δύσεων και της προσέλκυσης ξένων άμεσων επεν-
δύσεων, και, 

• από το πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας το οποίο κατα-
γράφεται στη χώρα. 

Υπογραμμίζεται ότι η Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικό-
τητας (WCY) του IMD, αποτελεί το πλέον αξιόπιστο «εργαλείο» 
διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης 
του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε χώρες 
και περιφέρειες, για την εξαγωγή της απόφασής τους που 
αφορά στην επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών 
τους δραστηριοτήτων. 

Β] Η θέση της Ελλάδας στις επιμέρους κατηγο-
ρίες δεικτών 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κα-
τάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 60 χωρών που συμμε-
τέχουν στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας, 
είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που 
αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες 
δεικτών, και συγκεκριμένα: στην «Οικονομική Αποδο-
τικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», 
στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα», και, στις 
«Υποδομές». 

Συγκεκριμένα, στις επιμέρους κατηγορίες δεικτών η 
κατάταξη της Ελλάδας το 2014 σε σχέση με το 2013 
είναι η ακόλουθη: 

1. Στην κατηγορία δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτι-
κότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση 

(60η) για το 2014, από την 59η (προ-τελευταία) στην 
οποία βρισκόταν το 2013, 

2. Στην κατηγορία δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτε-
λεσματικότητας», η πτώση που καταγράφεται είναι 
κατά μια θέση, και πλέον η χώρα μας βρίσκεται στην 
57η θέση από την 56η που κατείχε το 2013,

3. Στην κατηγορία δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτε-
λεσματικότητας», καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση 
από τις τέσσερις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η πτώση 
είναι κατά επτά (7) ολόκληρες θέσεις, και πλέον η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 54η θέση από την 47η που 
κατείχε το 2013, και, τέλος, 

4. Στην κατηγορία των «Υποδομών» καταγράφεται η 
δεύτερη μεγαλύτερη πτώση κατά τέσσερις θέσεις: 
συγκεκριμένα από την 35η θέση του 2013, η χώρα 
μας για το 2014 κατατάσσεται στην 39η θέση. 

Η πτώση στην κατηγορία της «Επιχειρηματικής Απο-
τελεσματικότητας» οφείλεται στη μεγάλη πτώση των 
επιμέρους δεικτών που συνιστούν τη συγκεκριμένη 
κατηγορία, όπως: α) η εικόνα της χώρας μας στο εξω-
τερικό, β) η ανάγκη για περαιτέρω οικονομικές μεταρ-
ρυθμίσεις, γ) η στάση της κοινωνίας μας απέναντι στην 
παγκοσμιοποίηση, κλπ, ζητήματα δηλαδή που επηρε-
άζουν αρνητικά την εξωστρέφεια και το άνοιγμα νέων 
αγορών για τις ελληνικές επιχειρήσεις και προφανώς 
συνιστούν εμπόδια στην εγχώρια επιχειρηματικότητα 
στην προσπάθειά της για επιβίωση κατά τη διάρκεια 
της οικονομικής κρίσης. 

Γ] Οι πέντε (5) κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση 
της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας

Για τον ΣΒΒΕ η πτώση της Ελλάδας κατά τρεις (3) θέ-
σεις στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας 
του IMD για το 2014 συνιστά σαφέστατο μήνυμα προς 
την κυβέρνηση για εντατικοποίηση των προσπαθειών 
που κάνει για την ανάταξη της οικονομίας της χώρας 
και για το σχεδιασμό κατάλληλων πολιτικών ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων. 

Άρα, για τον ΣΒΒΕ: 

• η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την προ-
σέλκυση και υλοποίηση επενδύσεων,
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• η προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις 
ανάγκες τους και τα όσα διαδραματίζονται στο διεθνές 
περιβάλλον, 

• η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας με μείωση 
των δίδυμων ελλειμμάτων, 

με βεβαιότητα θα αντιστρέψουν την άσχημη εικόνα για τη 
χώρα μας στο εξωτερικό, θα βελτιώσουν το επενδυτικό 
κλίμα και θα αυξήσουν κατακόρυφα την εμπιστοσύνη 
και την αξιοπιστία της Ελλάδας κατ’ αρχήν στους εταί-
ρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολούθως σε 
ολόκληρο τον κόσμο. 

Με βάση τις επιδόσεις της χώρας μας στους 338 δείκτες 
(ποσοτικούς και ποιοτικούς) που αξιολογούνται από το 
IMD στο πλαίσιο της εξαγωγής των αποτελεσμάτων της 
Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (WCY), το 
διεθνούς φήμης ινστιτούτο θεωρεί ότι οι πέντε (5) κύριες 
προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
Ελληνικής οικονομίας, κατά το 2014, είναι:

1. η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα, για την ουσιαστική ενίσχυση της 
διεθνούς τους ανταγωνιστικότητας, 

2. η προσέλκυση και υλοποίηση ξένων και εγχώριων 
επενδύσεων, 

3. η απλοποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά την 

επιχειρηματικότητα, για τη μείωση του υπέρογκου 
διοικητικού κόστους που επιβαρύνει αναίτια τις επι-
χειρήσεις, 

4. η ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του εγχώριου 
παραγωγικού συστήματος, με άξονα τη μεταποιητική 
δραστηριότητα και την υλοποίηση δράσεων καινοτο-
μίας, και, 

5. ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και της εισφορο-
διαφυγής. 

Την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (World 
Competitiveness Yearbook – WCY) εκδίδει κάθε χρόνο το 
παγκοσμίου φήμης business school της Λωζάνης (Ελβετία), 
IMD. (www.imd.ch) 
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), (www.
sbbe.gr) ως εθνικός εκπρόσωπος του IMD στην Ελλάδα, δημο-
σιοποιεί σήμερα τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας 
Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook – WCY) 
του International Institute for Management Development 
(IMD), για το έτος 2014. Για την κάλυψη των αναγκών που προ-
έκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ με το IMD, η υπεύθυνη 
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάσθηκε 
και φέτος επιτυχώς, για δέκατη τρίτη (13η) συνεχόμενη χρο-
νιά, με το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(Ι.Ο.Β.Ε.), (www.iobe.gr) το οποίο παρείχε τα μακροοικονομικά 
δεδομένα που αφορούσαν την ελληνική οικονομία το 2013.

Διάγραμμα κατάταξης της Ελλάδας την τελευταία πενταετία στον συνολικό και στους επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας
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Ο ΣΒΒΕ ζητά να σταματήσει ο εμπαιγμός της βιομηχανίας 
αναφορικά με την μείωση τις τιμής του φυσικού αερίου

Την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 ο ΣΒΒΕ απέστειλε επιστολή 
διαμαρτυρίας, προς τον κ. Σπύρο Παλαιογιάννη Διευθύ-
νοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ ΑΕ, ζητώντας να σταματήσει 
ο εμπαιγμός της βιομηχανίας αναφορικά με την μείωση 
τις τιμής του φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε 
την άμεση μετακύλιση της μειωμένης τιμής αγοράς του 
φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, στη βιομηχανία.

Αφορμή για τη συγκεκριμένη παρέμβαση του Συνδέσμου 
απετέλεσαν πλήθος διαμαρτυριών των επιχειρήσεων 
μελών του που είναι καταναλωτές φυσικού αερίου και 
δεν έχουν διαπιστώσει μείωση των τιμολογίων αγοράς 
φυσικού αερίου από τον περασμένο Μάρτιο που υπε-
γράφη η σχετική συμφωνία μεταξύ ΔΕΠΑ και GAZPROM 
και ούτε έχουν λάβει επιστροφές ποσών λόγω της ανα-
δρομικής ισχύος των μειωμένων τιμολογίων από την 
1η Ιουλίου 2013.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο διαμαρτυρίας του ΣΒΒΕ 
προς τη ΔΕΠΑ: 

Αγαπητέ Κύριε Παλαιογιάννη, 

Ο ΣΒΒΕ κατ’ επανάληψη, με παρεμβάσεις του προς το 
Υπουργείο Ενέργειας, ακόμη και προς τον Πρωθυπουρ-
γό της χώρας, έχει υπογραμμίσει τον κίνδυνο παύσης 
λειτουργίας των μεταποιητικών επιχειρήσεων έντασης 
ενέργειας, εξ’ αιτίας των μη ανταγωνιστικών τιμολογίων 
της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ και των ΕΠΑ. 

Όπως γνωρίζετε, στα συγκεκριμένα τιμολόγια συμπε-
ριλαμβάνονται πλήθος φόρων και τελών που τα επιβα-
ρύνουν υπέρμετρα και τα οποία θέτουν τις εγχώριες 
επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση έναντι ανταγωνιστριών 
επιχειρήσεων με έδρα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και των Βαλκανίων. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: το 
κόστος παραγωγής των εγχώριων επιχειρήσεων έχει 
κυριολεκτικά εκτοξευθεί στα ύψη, λόγω ακριβώς του 
υψηλού κόστους ενέργειας. 

Η ανεπιθύμητη αυτή κατάσταση που δημιουργεί αφόρητη 
πίεση για τις επιχειρήσεις, οδήγησε σε συμφωνία τον 
περασμένο Μάρτιο τη ΔΕΠΑ με την GAZPROM, η οποία 
προβλέπει τη μείωση της τιμής προμήθειας του φυσικού 
αερίου κατά 15%. Με την υλοποίηση της συμφωνίας, η 
σχετική κυβερνητική διακήρυξη έκανε λόγο για την προ-
σέγγιση της μέσης ευρωπαϊκής τιμής προμήθειας αερίου. 
Σύμφωνα μάλιστα με τις σχετικές ανακοινώσεις, η συγκε-
κριμένη μείωση θα ίσχυε από την 1η Ιουλίου του 2013.

Τόσο η ίδια η συμφωνία, όσο και η αναδρομική ισχύς 
της εφαρμογής του περιεχομένου της, δημιούργησαν 
κλίμα αισιοδοξίας στον επιχειρηματικό κόσμο της χώ-
ρας και ελπίδες για άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητάς τους σε όρους κόστους παραγωγής. Όμως, 
κι ενώ έχουν παρέλθει τρεις και πλέον μήνες από την 
υπογραφή της συμφωνίας, οι εγχώριες επιχειρήσεις 
δεν έχουν διαπιστώσει καμία απολύτως μείωση στα 
τιμολόγια του φυσικού αερίου, ενώ ούτε λόγος να γίνεται 
για τις υπεσχημένες επιστροφές ποσών, εξ΄ αιτίας της 
αναδρομικής ισχύος της συμφωνίας. 

Πρόκειται σαφώς για ένα ακόμη χτύπημα στη βιωσιμό-
τητα των ελληνικών επιχειρήσεων, που ενώ θα έπρεπε 
να ενισχύονται την εποχή της οικονομικής κρίσης με την 
ισχύ εξορθολογισμένων τιμολογίων ενέργειας, αντίθε-
τα, η πολιτεία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τις πάει 
ακόμη παρακάτω. Το κράτος είναι για μια ακόμη φορά 
ανακόλουθο, αφού από τη μια προβαίνει σε βαρύγδου-
πες εξαγγελίες για τη μείωση του τιμολογίου διανομής 
φυσικού αερίου, και από την άλλη δεν εφαρμόζει τη 
σχετική απόφαση. 

Επιπλέον, και σύμφωνα με πληροφορίες του Συνδέ-
σμου μας, δεν πρόκειται να υπάρξει κανενός είδους 
μείωση του σχετικού τιμολογίου εντός του 2014. Αν 
αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται 
για πραγματικό εμπαιγμό των εγχώριων βιομηχανιών 
που καταναλώνουν φυσικό αέριο. 

Αγαπητέ Κύριε Παλαιογιάννη, 

Σας ζητούμε να εξετάσετε άμεσα το θέμα και να προβείτε 
σε όλες εκείνες τις αποφάσεις που θα καθιερώνουν 
το νέο – μειωμένο τιμολόγιο φυσικού αερίου για τη 
βιομηχανία. Η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση δεν 
είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Και τούτο διότι πιθανή 
προσωρινή ή ολοκληρωτική παύση των δραστηριοτήτων 
πολλών ενεργοβόρων επιχειρήσεων στη χώρα μας που 
θα προέλθει εξ’ αιτίας του υπερβολικού κόστους ενέρ-
γειας, θα συμβεί με ευθύνη του κράτους και σε καμία 
περίπτωση των ίδιων των επιχειρηματιών. 

Οι στρεβλώσεις στο σύστημα τιμολόγησης ενέργειας 
για τη βιομηχανία θα πρέπει να διορθωθούν άμεσα και 
όχι να διαιωνισθούν. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε ότι πρέπει 
να μετακυλισθεί η μείωση του 15% της τιμής του φυσι-
κού αερίου στη βιομηχανία. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
κίνδυνος απώλειας πολλών χιλιάδων θέσεων εργασίας, 
πραγματικά μπορεί να είναι πολύ κοντά. 
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Οι απεργίες της ΔΕΗ με ταυτόχρονες διακοπές 
ηλεκτρικού ρεύματος, θα οδηγήσουν σε κλείσιμο 

επιχειρήσεις και απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας

Απομείωση ρευστότητας και χτύπημα στις επενδύσεις της 
βιομηχανίας ο ΕΝΦΙΑ: άμεση κατάργησή του ζητά ο ΣΒΒΕ

Οι επαπειλούμενες (πιθανές) επαναλαμβανόμενες απερ-
γίες των εργαζομένων στη ΔΕΗ, με αντίστοιχες χρονικές 
διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον 
πραγματοποιηθούν, υποστήριξε ο ΣΒΒΕ με ανακοίνωσή 
του, την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2014, θα οδηγήσουν με βεβαι-
ότητα στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων μεταποίησης 
εποχικών και ευπαθών προϊόντων κυρίως στη Βόρεια 
Ελλάδα, που κατά την παρούσα περίοδο βρίσκονται στο 
μέγιστο της παραγωγής τους και απασχολούν χιλιάδες 
εργαζόμενους στην Περιφέρεια και θα θέσουν εκτός 
αγοράς αρκετές από τις επιχειρήσεις εντάσεως χρήσης 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εφαρμογή πρακτικών του παρελθόντος που οδηγεί 
στον εκβιασμό του κράτους, των πολιτών  και των επι-
χειρήσεων, δεν είναι ούτε ανεκτή, ούτε αποδεκτή από 
κανέναν, ειδικά για μια χρονική περίοδο όπως η τρέχου-
σα, όπου όλη η κοινωνία έχει καταβάλλει υπεράνθρωπες 
προσπάθειες για την επιβίωση της ίδιας της χώρας.

Ενώ στην πρώτη προτεραιότητα όλων μας θα έπρεπε 
να είναι η προσήλωση στην με κάθε τρόπο προσέλκυση 
επενδύσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 
που τις έχουμε ανάγκη, και στη μείωση των υπέρογκων 
τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, ένα πολύ μικρό κομ-
μάτι προνομιούχων συμπολιτών μας αποφασίζει να 
στείλει μήνυμα οπισθοδρόμησης. 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος εκπρο-
σωπώντας τη μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς 
και η Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος κάνουν έκκληση 
να επικρατήσει η λογική, για να μη γίνουμε μάρτυρες 
νέων λουκέτων σε επιχειρήσεις και απώλειας χιλιάδων 
θέσεων εργασίας, αποκλειστικά και μόνον με δική τους 
υπαιτιότητα. 

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει οποιοδή-
ποτε πρόσφορο μέσον για την ομαλή λειτουργία της 
οικονομίας.

Με αφορμή πλήθους έντονων διαμαρτυριών από επιχει-
ρήσεις μέλη του, ο ΣΒΒΕ, τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014, 
απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, διαμαρτυρόμενος για 
την επιβολή του ΕΝΦΙΑ στη βιομηχανία, επισημαίνοντας 
τον αντιαναπτυξιακό και αντιεπενδυτικό χαρακτήρα του 
μέτρου και ζητώντας την άμεση κατάργησή του.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι πιθανή επιμονή της 
κυβέρνησης για θεσμοθέτηση και καταβολή του ΕΝΦΙΑ 
από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οδηγεί με βεβαιό-
τητα στο κλείσιμο χιλιάδες βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
της περιφέρειας και σε σαφή αδιέξοδα ρευστότητας 
πλήθος άλλων.

Παράλληλα, επιδεινώνει το ήδη άσχημο κλίμα για την 
υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα μας, αφού στην ου-
σία του φορολογεί κάθε χρόνο χρήματα που έχουν ήδη 

φορολογηθεί κατά το παρελθόν και με τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί οι εγκαταστάσεις λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων. Επιπλέον, πρόκειται για αντιφατικό μέτρο σε 
σχέση με την ανάπτυξη της χώρας, αφού η θεσμοθέτησή 
του ουσιαστικά αποτρέπει το σύνολο των επιχειρήσεων 
να λειτουργούν σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. 

Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν μετά από πέντε χρόνια 
διαρκούς ύφεσης της οικονομίας να θεσμοθετούνται 
μέτρα που βάλλουν εναντίον της βιωσιμότητας των επι-
χειρήσεων και κατά της υλοποίησης επενδύσεων.

Ο ΣΒΒΕ πρότεινε στον Υπουργό Οικονομικών την άμεση 
κατάργηση ενός ακόμη άδικου φόρου για τα ακίνητα της 
βιομηχανίας η οποία μονίμως καλείται να «πληρώσει 
το μάρμαρο» και να καλύψει δημοσιονομικά κενά που 
δημιουργούνται ερήμην της.


