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Κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας και επιτάχυνση
των μεταρρυθμίσεων
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ) το χρονικό διάστημα από 7 έως 13
Ιουλίου 2015 πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ επιχειρήσεων μελών
του για τη διερεύνηση
του μεγέθους και της
έντασης των επιπτώσεων στην επιχειρηματική δραστηριότητα της
Βόρειας Ελλάδας, από
Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος
την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και
την τραπεζική αργία. Στην έρευνα ανταποκρίθηκαν
112 επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ με έδρα και στις
τέσσερις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου
δηλαδή την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας καταγράφεται
η εξαιρετικά δεινή θέση και η πλήρη παράλυση
στην οποία έχει οδηγηθεί ο παραγωγικός ιστός της
Βορείου Ελλάδος από το κλείσιμο των τραπεζών
και τους κεφαλαιακούς ελέγχους.
Συγκεκριμένα:
• Το σύνολο των επιχειρήσεων του δείγματος (100%)
αντιμετωπίζει προβλήματα στις πληρωμές και
στις εισπράξεις, το 94% στη διεκπεραίωση των
εξαγωγών, ενώ το 92% στην παραγωγή και στη
διάθεση προϊόντων.
• Τα προβλήματα στις πληρωμές και στις εισπράξεις
προέρχονται από τις απαιτήσεις των προμηθευτών για πληρωμή τους με μετρητά (94%), από την
αδυναμία εξόφλησης και πληρωμής επιταγών
(92%), και από την αδυναμία ή και την άρνηση
των πελατών να πληρώσουν με μετρητά. (88%)
• Τα προβλήματα στις εξαγωγές προέρχονται από
τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις στις
εγκρίσεις πληρωμών προμηθευτών (90%), από
τις ακυρώσεις παραγγελιών (89%) και από τις
απαιτήσεις για επιπλέον εξασφαλίσεις. (87%)
• Τα προβλήματα στην παραγωγή και στη διάθεση
προϊόντων προέρχονται από την αδυναμία εισαγωγής α΄ υλών, ημιέτοιμων και ετοίμων προϊόντων
(89%), από τις ακυρώσεις παραγγελιών πελατών
(82%), και από τις δυσκολίες των επιχειρήσεων να
συνεργασθούν με μεταφορικές εταιρείες. (76%)

Είναι φανερό ότι ο παραγωγικός ιστός της Βόρειας
Ελλάδας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Η επίτευξη της συμφωνίας με τους εταίρους
μας και η προοπτική της ταχύτατης ψήφισης των
μέτρων από τη νέα βουλή και μάλιστα με ευρεία
κοινοβουλευτική συναίνεση, θα δημιουργήσουν
την ελπίδα για γρήγορη επαναφορά στην ομαλότητα με το σταδιακό άνοιγμα των τραπεζών, για τη
διευκόλυνση εισαγωγών πρώτων υλών και για την
πληρωμή προμηθευτών του εξωτερικού.
Η βιομηχανία απαιτεί πλέον να λήξουν τα πολιτικά
παιχνίδια σε βάρος της πραγματικής οικονομίας
και να επικρατήσει η νηφαλιότητα και η εθνική
συνεργασία, διαφορετικά διακυβεύεται το μέλλον
της παραγωγικής βάσης της χώρας και ενέχει ο
κίνδυνος απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Γι΄ αυτό, ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας
Ελλάδας από τη νέα κυβέρνηση αναμένει να εξασφαλίσει την πολυπόθητη για τον τόπο πολιτική
σταθερότητα. Και τούτο διότι τίποτε πραγματικά δεν
μπορεί ν΄ αλλάξει στη χώρα, αν η νέα Κυβέρνηση
δεν είναι Κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Άρα,
κεντρικό ζητούμενο για τον επιχειρηματικό κόσμο
αποτελεί ο συνδυασμός κυβερνητικής σταθερότητας με την προσήλωση της νέας κυβέρνησης στην
υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, που θα
οδηγήσουν τη χώρα ξανά στην ανάπτυξη.
Αναπτυξιακές πολιτικές, έμπρακτη υποστήριξη
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διεύρυνση
της παραγωγικής βάσης της χώρας, δημιουργία
φιλικού περιβάλλοντος για εγχώριες και διεθνείς
επενδύσεις, πρέπει, για τις επιχειρήσεις μέλη του
ΣΒΒΕ, ν΄ αποτελέσουν τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, την επομένη των εκλογών.
Γι΄ αυτό προτείνουμε η νέα κυβέρνηση:
1. Να προβεί άμεσα στη θεσμοθέτηση και ψήφιση
σε 12 μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων
της, της άρσης όλων των εμποδίων πρόσβασης
στην επιχειρηματικότητα που καταγράφηκαν από
τον ΣΕΒ, τον ΣΒΒΕ και τους άλλους Συνδέσμους
Βιομηχανιών της χώρας από το 2010, και,
2. Να αξιοποιήσει την εμπειρία των προηγούμενων
ετών και να διοχετεύσει το μεγαλύτερο μέρος των
πόρων του νέου ΕΣΠΑ στον ιδιωτικό τομέα της
οικονομίας, για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη διεθνώς
εμπορεύσιμων προϊόντων και στη δημιουργία
νέων και καλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας.

Διοικητικό Συμβούλιο

A government with a four-year
mandate and an acceleration
of reforms
The Federation of Industries of Northern Greece (FING) conducted research
among its member companies between 7 and 13 July 2015 to investigate the
extent and intensity of the impact of capital controls and bank closures on
business activity in Northern Greece. In total, 112 member companies of FING
responded, established in all four regions of the Northern Greece, namely
Epirus, Macedonia and Thrace.
The findings of the research have highlighted the terrible plight and total
paralysis the manufacturing sector of Northern Greece has been led to, following the bank closures and the imposition of capital controls.
Specifically:
• All companies in the survey sample (100%) are facing problems in payments
and collection, 94% in carrying out exports, while 92% in production and
placing of goods on the market.
• Problems in making payments and collecting dues derive from the demands
of the suppliers for cash payments (94%), the inability to redeem and pay
cheques (92%), as well as the inability or unwillingness of clients to pay
in cash (88%).
• Problems in exports stem from bureaucracy and delays in approval for
paying suppliers (90%), order cancellations (89%) and claims for further
indemnities (87%).
• Problems in production and placing of goods on the market derive from the
failure to import raw materials, semi-finished and finished goods (89%), and
from client order cancellations (82%), as well as the difficulties companies
encounter in collaborating with haulage companies (76%).
It is clear that the manufacturing sector of Northern Greece is standing on the
brink of an abyss. The success of the agreement with our partners and the
prospect of the rapid endorsement of the measures by the new parliament
with a broad consensus will create the hope for a swift return to normality
with the gradual opening of the banks, facilitating the import of raw materials
and the paying of suppliers abroad.
Industry now demands that the political games which are harming the real
economy are brought to an end and that common sense and national cooperation prevail. Otherwise, the future of the country’s productive capacity
is in the balance and with it the loss of thousands of jobs.
For this reason, the business world of Northern Greece expects the new
government to secure the much sought-after political stability for the country.
And this is because nothing at all can change in the country unless the new
government remains for a full term of four years. Therefore, the main issue for
the business world is the combination of governmental stability together with
its determination to carry out those reforms necessary to bring back growth.
Growth policies, genuine support for the private sector in the economy, the
broadening of the country’s production base, the creation of an environment
which is welcoming for domestic and international investors must, for FING
member companies, be the priorities for government policy following the
elections.
Therefore we propose that the new government:
1. within 12 months of assuming its duties, proceeds immediately with the
establishing of and voting for the lifting of all barriers for access to entrepreneurship as recorded by the Hellenic Federation of Enterprises (SEV), FING
and other Greek industrial associations during the period from 2010 and,
2. makes use of the experience of previous years, and channels the largest
part of the resources of the new NSRF into the private sector, to bring about
production investments and thus lead to the growth of internationallysaleable goods, as well as the creation of new and well-paid employment.
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08.07.15
• Διοικητικό Συμβούλιο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
10.07.15
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
15.07.15
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο
Ρ.Σ. REAL FM, και στη δημοσιογράφο Μ.
Παπακωνσταντίνου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων με θέμα: «Έρευνα του ΣΒΒΕ για τις
επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της
τραπεζικής αργίας».
23.07.15
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΑΕ. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
30.07.15
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ ΑΕ, με τη
συμμετοχή της κας Μ. Κόλλια – Τσαρουχά,
Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - ΥΜΑΘΡΑ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
27.08.15
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο
Ρ.Σ. FOCUS FM, στους δημοσιογράφους Δ.
Βενιέρη και Κ. Βαραγιάννη, στην εκπομπή
Focus Press με θέμα: «Τρέχουσες πολιτικές
εξελίξεις και επιπτώσεις στην επιχειρηματική
δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα».
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνέδριο με θέμα: «Παραγωγικότητα και Απασχόληση κατά τη διάρκεια της χειρότερης
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα μετά τον
Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», που διοργάνωσε ο
Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Από τον
Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

[ δραστηριότητα ]

Παραγωγικότητα και Απασχόληση κατά τη διάρκεια
της χειρότερης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα μετά
τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
Στο Συνέδριο με θέμα: «Παραγωγικότητα και Απασχόληση κατά την διάρκεια της χειρότερης οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο»
που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας, στην Καβάλα στις 27
Ιουλίου 2015, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης,
απηύθυνε ομιλία για τον ρόλο της βιομηχανίας στην
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας.
Ο κ. Σαββάκης, στην ομιλία του αναφέρθηκε στον φαύλο
κύκλο της κρίσης και της αποβιομηχάνισης, ο οποίος
διαμορφώνει την πτωτική συμμετοχή της μεταποίησης
στο σχηματισμό του ΑΕΠ στη χώρα και στη Βόρεια
Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Αν δεν αλλάξει ταχύτατα το παραγωγικό μοντέλο της
χώρας μας, υπογράμμισε ο κ. Σαββάκης, με πραγματική στροφή στην παραγωγή με κάθε τρόπο «διεθνώς
εμπορεύσιμων προϊόντων», τότε είμαστε βέβαιοι ότι
δεν μπορεί να υπάρξει διέξοδος από την κρίση.
Η ύπαρξη ενός ισχυρού δευτερογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση ισόρροπης ανάπτυξης, κοινωνικής
συνοχής και εξόδου από την οικονομική κρίση. Σε
ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει
ως στόχο την αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας
στο ΑΕΠ της ΕΕ στο 20% έως το 2020, από 15,1% που
ήταν τον Ιούνιο του 2013.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μια νέα συμφωνία πολιτείας και επιχειρήσεων σε μια ρεαλιστική βιομηχανική
πολιτική που θα συμβάλλει:
1. στην ενθάρρυνση των αναγκαίων προσαρμογών που
θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν από τις εγχώριες επιχειρήσεις, και οι οποίες θα τις καταστήσουν
περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές, και,
2. στη βελτίωση του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις.
Ο ΣΒΒΕ, σταθερός στις απόψεις του για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας,
τόνισε ο κ. Σαββάκης, και μάλιστα κατά προτεραιότητα
σε σχέση με άλλους τομείς της οικονομίας, και για
την ταχύτατη αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της
χώρας, προτείνει ένα νέο πρόγραμμα «αναπτυξιακής
εξισορρόπησης».
Το πρόγραμμα της «αναπτυξιακής εξισορρόπησης» θα
έχει ως βασική λογική την επιβράβευση των συνεπών

επιχειρήσεων με μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών, με κίνητρα για επενδύσεις, για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της
χαμένης ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας
την εποχή της οικονομικής κρίσης. Ο ΣΒΒΕ, ανέφερε
κλείνοντας στην ομιλία του ο κ. Σαββάκης, προτείνει
το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
1. Τη δημιουργία «Λευκού Μητρώου Ασφαλιστικού
Συστήματος» για τις συνεπείς επιχειρήσεις.
2. Παράλληλα, προτείνουμε την επανενεργοποίηση του
«Λευκού Τειρεσία» για αυτόνομο συμψηφισμό φόρων
και επιστροφών, για τις συνεπείς επιχειρήσεις, μετά
τον πρώτο έλεγχο.
3. Τη μείωση των συντελεστών εταιρικής φορολόγησης.
4. Τη θεσμοθέτηση γενναιόδωρου και άκρως ελκυστικού πακέτου αναπτυξιακών κινήτρων για την
υλοποίηση επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια.
Την απελευθέρωση των αγορών, τη συνέχιση των
μεταρρυθμίσεων και τη θεσμοθέτηση μέτρων που
τονώνουν την απασχόληση και δημιουργούν βιώσιμες
θέσεις εργασίας.
5. Τη δημιουργία ενός σταθερού και απλού ρυθμιστικού
περιβάλλοντος με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, και,
6. Την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων.
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Συγκέντρωση από την επιτροπή υποστήριξης
«ναι στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκης

Η επιτροπή υποστήριξης «ναι στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκης, που συγκροτήθηκε στις 30 Ιουνίου 2015 από
προσωπικότητες προερχόμενες από αυτοδιοικητικούς,
επιστημονικούς, παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς
της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε ανοιχτή συγκέντρωση για την πληρέστερη
ενημέρωση των πολιτών, ενόψει του Δημοψηφίσματος
της 5ης Ιουλίου 2015, την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στην Πλατεία
Αγίας Σοφίας της Θεσσαλονίκης.
Τα μέλη της Επιτροπής, τη σύσταση και τους σκοπούς
της οποίας συνυπόγραψε και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ.
Α. Σαββάκης, από κοινού, δηλώνουν τα εξής:
«Την Κυριακή 5 Ιουλίου ο ελληνικός λαός, βρίσκεται
στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της μεταπολιτευτικής
ιστορίας του με τα φαινόμενα του κοινωνικού διχασμού
να εντείνονται καθημερινά.
Επιλέγει ανάμεσα στη συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας

της Ελλάδας και στην εθνική περιπέτεια υπό συνθήκες
διεθνούς απομόνωσης.
Το ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, διατηρεί τη χώρα σε ένα μονοπάτι που έχει δύσκολες στροφές, αλλά και προορισμό,
διατηρώντας την Ελλάδα στον πυρήνα της Ε.Ε.
Το ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, διότι περί αυτού θα πρόκειται,
εγκυμονεί την επιστροφή σε ένα απαξιωμένο και υποτιμημένο εθνικό νόμισμα, τη ραγδαία επιδείνωση της
οικονομικής ασφυξίας που ήδη βιώνουμε, την καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων και τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης
ζημίας σε όλα τα εθνικά μέτωπα.
Θεωρούμε παντελώς ψευδεπίγραφο το δίλημμα «φόβος» ή «αξιοπρέπεια». Ο ρεαλισμός δεν συνιστά φόβο.
Μια εθνική τραγωδία, δεν θα έχει τίποτα το αξιοπρεπές.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΛΕΜΕ «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ
ΝΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΡΙΟ!»

[ θέσεις ]

Δραματικές επιπτώσεις από ενδεχόμενο αρνητικό
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σε επιχειρήσεις
και εργαζόμενους
Οι πρωτόγνωρες και συγχρόνως εφιαλτικές στιγμές που
ζει η Ελλάδα μετά την προκήρυξη δημοψηφίσματος
στις 28 Ιουνίου του 2015, επέβαλλαν σ΄ έναν υπεύθυνο
φορέα όπως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος να αναλάβει την πρωτοβουλία επισήμανσης των
δυσάρεστων επιπτώσεων που θα βιώσουν επιχειρήσεις
και εργαζόμενοι στην περίπτωση αρνητικής κατάληξης,
δηλαδή επικράτησης του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου 2015.
Σε ανακοίνωση του ο ΣΒΒΕ, την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015,
ανέφερε:
Ήδη οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, επιφανείς οικονομολόγοι και φορείς, έχουν υποστηρίξει δημόσια ότι το
δημοψήφισμα της Κυριακής 5 Ιουλίου δεν αφορά την
όποια συμφωνία με τους εταίρους μας, αλλά αναφέρεται
ευθέως στην παραμονή της Ελλάδας ή όχι στο Ευρώ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε μια τέτοια, απευκταία περίπτωση, επιχειρήσεις και
εργαζόμενοι θα βιώσουμε συνέπειες που δεν έχουμε
ποτέ φανταστεί.
Οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις, τραγικές:
• Κλειστές τράπεζες και κεφαλαιακοί έλεγχοι επ’ αόριστον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το συνολικό κύκλωμα
της οικονομίας, και κυρίως αδυναμία υλοποίησης
παντός είδους συναλλαγών,
• Δυσκολία εισαγωγής πρώτων υλών, έτοιμων και ημιέτοιμων προϊόντων, λόγω των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων και στην γραφειοκρατία που θα δημιουργηθεί, (επιτροπές έγκρισης πληρωμών εξωτερικού
στις τράπεζες και στην τράπεζα της Ελλάδος, κλπ.)
• Αδυναμία κάλυψης και ασφάλισης των εξαγωγικών
πιστώσεων,
• Αδυναμία πληρωμής μισθών, και ημερομισθίων από
τις επιχειρήσεις προς τους εργαζομένους τους,
• Παύση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη διεθνή
χρηματοδότηση,

• Σε περίπτωση που γίνουν απαιτητά τα κεφάλαια του ELA
και τα δάνεια του ESM, σαρωτικό κούρεμα καταθέσεων,
• Πιθανή αλλαγή νομίσματος, με διαρκείς υποτιμήσεις
σε σύντομο χρονικό διάστημα, που θα δυσκολέψουν
περαιτέρω τη λειτουργία της οικονομίας, και,
• Διακοπή της δανειοδότησής τους από τις τράπεζες ή/
και εκτίναξη του κόστους δανεισμού τους,
Οι συνέπειες για τους εργαζόμενους, τραγικότερες:
• Αδυναμία λήψης δεδουλευμένων από το τραπεζικό σύστημα, λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων, με αποτέλεσμα
τη δυσκολία διεκπεραίωσης της καθημερινότητάς τους,
• Έλλειψη βασικών αγαθών, με πρώτα τα φάρμακα και τα
καύσιμα, και ακολούθως τα τρόφιμα και τα μηχανήματα,
• Εκτίναξη της ανεργίας στα ύψη, μετά την πτώχευση
πληθώρας επιχειρήσεων, η οποία δεν θα μπορεί να
μειωθεί ακόμα και για δεκαετίες,
• Σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος, κάθετη πτώση
της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων, λόγω των
συνεχών υποτιμήσεων, και της τρομακτικής αύξησης
του πληθωρισμού,
• Χρεοκοπία νοικοκυριών και όχι μόνον επιχειρήσεων,
τα δάνεια δεν διαγράφονται, ακόμη και σε περίπτωση
κατάρρευσης των τραπεζών.
και βέβαια,
• Υπολειτουργία του εθνικού συστήματος υγείας, και,
• Θέση σε κίνδυνο της εθνικής ασφάλειας και αύξηση
των εξωτερικών απειλών για την πατρίδα μας.
Συνεπώς, για να μην καταντήσει η Ελλάδα την Κυριακή
το βράδυ μια τριτοκοσμική περιοχή, απόβλητη της διεθνούς κοινότητας και παράδειγμα προς αποφυγή, θα
πρέπει με νηφαλιότητα και αίσθημα ευθύνης για τις
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σ΄ αυτή τη χώρα,
να εξασφαλίσουμε την παραμονή της χώρας μας στην
Ευρωζώνη και στην Ευρώπη.
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Κοινή δήλωση των συνδέσμων της βιομηχανίας,
για το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015
Με κοινή τους δήλωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών ΣΕΒ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής
– Πειραιώς ΣΒΑΠ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος ΣΒΒΕ, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας
και Κεντρικής Ελλάδος ΣΒΘΚΕ και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος ΣΒΠΔΕ,
την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2015, τάχθηκαν υπέρ του ΝΑΙ για
το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015.
Στην κοινή τους ανακοίνωση οι σύνδεσμοι της βιομηχανίας τονίζουν:
«Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι παρακολουθούμε έντρομοι τη ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης
της πατρίδας μας.
Η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη της
Διεθνούς Κοινότητας και να βρεθεί απομονωμένη.
Όλοι εμείς, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών της χώρας, ενώνουμε τις φωνές μας, προσπαθώντας να αποτρέψουμε

την επαπειλούμενη καταστροφή. Ανησυχούμε ακούγοντας δηλώσεις που, δήθεν, εγγυώνται τη σταθερότητα
της οικονομίας και των καταθέσεων.
Γι’ αυτό, με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης απέναντι στους
εργαζομένους των επιχειρήσεών μας και την Ελληνική
κοινωνία, διακηρύσσουμε ότι την Κυριακή κρίνεται το
μέλλον της πατρίδας μας. Για να αποφευχθεί η καταστροφική απομόνωση, που θα φέρει φτώχεια, εξαθλίωση
και χάος.
Επιλέγουμε να πούμε ΝΑΙ στη διάσωση χιλιάδων θέσεων
εργασίας και στην επαναφορά στη σταθερότητα.
Υποστηρίζουμε την Ελλάδα της δημιουργίας, της παραγωγής, της εργασίας, των επενδύσεων, της δυναμικής
ανάπτυξης.
ΝΑΙ στην Ελλάδα
ΝΑΙ στην Ευρώπη
ΝΑΙ στο Ευρώ»

Απαιτείται εθνική προσπάθεια και συναίσθηση ευθύνης
για ν΄ αλλάξουμε σελίδα
Η συμφωνία που υπογράφηκε στις 13 Ιουλίου 2015, στη
Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες, δημιουργεί την προοπτική και τις προϋποθέσεις
για να γυρίσει επιτέλους σελίδα η χώρα μας, υπογράμμισε σε σχετική ανακοίνωσή του την ίδια μέρα, ο ΣΒΒΕ.
Τα επώδυνα μέτρα για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και
την οικονομία, ήταν αναμενόμενα, αφού το αδιέξοδο στις
διαπραγματεύσεις των προηγούμενων μηνών, οδηγούσε,
με βεβαιότητα, είτε στο σημερινό αποτέλεσμα, είτε στην
έξοδο της Ελλάδας απ΄ την Ευρωζώνη, δηλαδή στο χάος.
Ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας, τονίζεται
στην ανακοίνωση του Συνδέσμου, με επανειλημμένες
παρεμβάσεις τους τελευταίους μήνες είχε ζητήσει την
υπογραφή έστω και μιας κακής συμφωνίας για την εξασφάλιση της Ευρωπαϊκής πορείας της χώρας. Ο ΣΒΒΕ
καλεί το σύνολο του πολιτικού συστήματος της χώρας να
αναλάβει τις ευθύνες του και να οδηγήσει συντεταγμένα, με αξιοπιστία, με ρεαλισμό και με σκληρή δουλειά,
χωρίς ανούσιες διακηρύξεις και λογομαχίες, τη χώρα
ξανά στον πυρήνα των ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως.

Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος η
συμφωνία είναι η ευκαιρία μας να ξεφύγουμε επιτέλους
από τη μιζέρια, να χτυπήσουμε για πάντα τα συντεχνιακά
συμφέροντα, να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κράτος,
να θέσουμε τις βάσεις για μια ευνομούμενη πολιτεία
και να δώσουμε ρεαλιστική ελπίδα για το μέλλον στις
επιχειρήσεις, στην κοινωνία και ειδικά στους νέους.
Αυτό είναι το όραμά μας και το πιστεύω μας για την
επόμενη μέρα.
Η βιομηχανία για άλλη μια φορά είναι παρούσα, όπως
ήταν πάντοτε παρούσα στις δύσκολες στιγμές που πέρασε ο τόπος μας.
Γι΄ αυτό η βιομηχανία θα στηρίξει με όλες της τις δυνάμεις την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,
μιας και η μεταποίηση αποδεικνύει, ακόμη και μετά
απ΄ όσα έχει περάσει τα τελευταία χρόνια της κρίσης,
ότι υπάρχει ακόμα η Ελλάδα της σκληρής δουλειάς, της
εξωστρέφειας, των επενδύσεων και της δημιουργίας
βιώσιμων θέσεων εργασίας.

[

Πολιτικές αποφάσεις απαξιώνουν μεγάλης κλίμακας
ξένες άμεσες επενδύσεις
Την αντίθεση του στην πολιτική απόφαση της κυβέρνησης για την αναστολή της λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη άμεση
επένδυση στη χώρα, εξέφρασε με ανακοίνωσή του, την
Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, υπογραμμίζοντας ότι στέλνει
το πλέον αρνητικό μήνυμα στους διεθνούς επενδυτές,
σε μια χρονική συγκυρία που το μόνο που χρειάζεται
η χώρα είναι η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων.
Η μείωση της ανεργίας, η εισροή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στα δημόσια ταμεία δεν επιτυγχάνεται
με τέτοιου είδους αποφάσεις, υπογραμμίζεται στην
ανακοίνωση. Αντίθετα, πολιτικές αποφάσεις τέτοιου
τύπου, δημιουργούν νέα ανεργία, μειώνουν τη δυναμική
της τοπικής ανάπτυξης και υποθηκεύουν το επενδυτικό
μέλλον της χώρας.
Με τέτοιες αποφάσεις, που μόνο πολιτικά μπορούν να
ερμηνευτούν αφού δεν διαθέτουν ουσιαστική τεκμηρίωση, και τέτοιου είδους συμπεριφορές από τη δημό-

σια διοίκηση, αναρωτιόμαστε αν θα υπάρχουν σύντομα
πρόθυμα κεφάλαια να επενδύσουν στην αξιοποίηση
πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας, που θα
συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ως χώρα, αντί να υπερασπιζόμαστε σημαντικές ιδιωτικές
επενδύσεις, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να τις απαξιώσουμε και να τις αναγκάσουμε σε κλείσιμο, στέλνοντας
το μήνυμα σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές ότι
η Ελλάδα δεν αποτελεί τελικά προορισμό ιδιωτικών
επενδύσεων.
Για άλλη μια φορά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος κάνει έκκληση καλώντας το πολιτικό σύστημα
να αντιληφθεί ότι η χώρα χρειάζεται τέτοιας κλίμακας
ξένες άμεσες επενδύσεις. Ας αναλογισθούν οι υπεύθυνοι ότι η απρόσκοπτη λειτουργία τους θα δημιουργήσει
θετικό κλίμα για την προσέλκυση στο άμεσο μέλλον και
άλλων τέτοιων ιδιωτικών επενδύσεων, που αποτελούν
επείγουσα ανάγκη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.

θέσεις
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Η αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιακών δομών
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
οδηγεί σε απόλυτη αδράνεια τους στόχους
της παραγωγικής ανασυγκρότησης
Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) απέστειλε την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015,
επιστολή προς τον κ. Π. Σκουρλέτη συγχαίροντας τον
για την τοποθέτηση του ως Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισημαίνοντας ότι «….στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης
της δημόσιας διοίκησης μετά την εκλογή της νέας
κυβέρνησης, και ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) εντάχθηκε στο Υπουργείο Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι
«οριζόντιες υποστηρικτικές δομές» της εντάχθηκαν
στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού. Λόγω της παραπάνω απόφασης καταγράφηκε εξαιρετική δυσλειτουργία, έως και αδράνεια της
ΓΓΒ τους τελευταίους πέντε μήνες, γεγονός το οποίο,
όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν υποβοηθά σε καμία περίπτωση τον κεντρικό κυβερνητικό στόχο της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας.

δράσεις και πρωτοβουλίες που είχε σχεδιάσει κατά
το παρελθόν κατέστησαν απολύτως αδρανείς εξαιτίας
ακριβώς των ανολοκλήρωτων οικονομικών και διοικητικών δομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
υποστήριξη των διοικητικών αποφάσεων.

Εξαιτίας της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας, έργα,

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής

Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης τους τελευταίους πέντε μήνες είναι: α) η αδυναμία αποπληρωμής
ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, β) η καταβολή
επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, και, γ) το πάγωμα του σχεδιασμού
πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
εγχώριας βιομηχανίας….»
και προτείνοντας «…είτε να εξεταστεί άμεσα η ένταξη
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο οργανόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, είτε να βρεθούν λύσεις στα διοικητικά
προβλήματα που προαναφέρθηκαν…»

κ. Πάνο Σκουρλέτη
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και εγώ προσωπικά,
θα θέλαμε να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων. Παρακαλούμε
δεχθείτε, εσείς και οι συνεργάτες σας, τις ευχές μας για καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο
δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει.
Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, θεωρούμε αυτονόητη τη συνέχιση και εντατικοποίηση των
προσπαθειών για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας, με τολμηρές αποφάσεις

[ θέσεις ]

που θα οδηγούν σύντομα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας και την οικονομία μας σε πορεία ανάκαμψης. Στην πορεία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου
επισημαίνουμε το στρατηγικό ρόλο και την εξαιρετική σημασία της εύρυθμης λειτουργίας της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ).
Δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης μετά
την εκλογή της νέας κυβέρνησης, και ενώ η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) εντάχθηκε
στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι «οριζόντιες
υποστηρικτικές δομές» της εντάχθηκαν στο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού. Λόγω της παραπάνω απόφασης καταγράφηκε εξαιρετική δυσλειτουργία, έως
και αδράνεια της ΓΓΒ τους τελευταίους πέντε μήνες, γεγονός το οποίο, όπως αντιλαμβάνεσθε, δεν υποβοηθά σε καμία περίπτωση τον κεντρικό κυβερνητικό στόχο της παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας .
Εξαιτίας της συγκεκριμένης δυσλειτουργίας, έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες που είχε σχεδιάσει
κατά το παρελθόν κατέστησαν απολύτως αδρανείς εξαιτίας ακριβώς των ανολοκλήρωτων
οικονομικών και διοικητικών δομών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των
διοικητικών αποφάσεων.
Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης τους τελευταίους πέντε μήνες είναι: α) η αδυναμία
αποπληρωμής ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων, β) η καταβολή επιχορηγήσεων σε
επιχειρήσεις από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, και, γ) το πάγωμα του σχεδιασμού
πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας.
Με βάση τα παραπάνω, είναι φανερό ότι κυρίαρχο ζητούμενο στην παρούσα χρονική συγκυρία
είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιακών δομών της δημόσιας διοίκησης.
Γι’ αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) προτείνει είτε να εξεταστεί
άμεσα η ένταξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο οργανόγραμμα του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, είτε να βρεθούν λύσεις στα διοικητικά
προβλήματα που προαναφέρθηκαν.
Ευελπιστούμε ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημά μας, θέτοντας στις προτεραιότητες των άμεσων
αποφάσεών σας την εξέταση του συγκεκριμένου προβλήματος και αίροντας μια προφανή
δυσλειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
Θερμά συγχαρητήρια και πάλι, με τις ευχές μας για μία γόνιμη και παραγωγική θητεία.
Με εκτίμηση,
Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος
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[ έρευνα ]

Αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD
Τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και οι προτάσεις του ΣΒΒΕ

Τα αποτελέσματα από την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο
του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββακη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
τύπου την Πέμπτη 28 Μαΐου 2015. Τα αποτελέσματα και η
συνολική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας με όρους
ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας
μας κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2014.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του IMD η ανταγωνιστική θέση
της Ελλάδας κατά το 2014 βελτιώθηκε κατά επτά (7)
θέσεις και εφέτος κατατάσσεται στην 50η θέση μεταξύ 61 χωρών από την 57η την οποία κατείχε κατά την
περσινή χρονιά.
Για την εξαγωγή της συνολικής θέσης μιας χώρας στη
διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας λαμβάνονται υπόψη
τέσσερεις μεγάλες ομάδες παραγόντων: η «Οικονομική
Αποδοτικότητα», η «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», η «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και οι
«Υποδομές». (συνολικά περισσότεροι από 340 δείκτες).
• Στην επιμέρους κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην
πεντηκοστή όγδοη θέση (58η) για το 2014, βελτιώνοντας
κατά δύο θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με το 2013,
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα διατηρεί το 2014 την 57η

θέση που είχε καταλάβει και το προηγούμενο έτος,
παραμένοντας στην τελευταία πεντάδα των 61 χωρών
που συμμετέχουν στην έρευνα.
• Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής
Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται σημαντική
άνοδος. Συγκεκριμένα, η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε κατά έντεκα (11) θέσεις, και πλέον η Ελλάδα
κατατάσσεται 43η από την 54η θέση που κατείχε το
2013, και, τέλος,
• Στην κατηγορία των «Υποδομών» καταγράφεται επίσης
βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας κατά τέσσερις
θέσεις: συγκεκριμένα από την 39η θέση του 2013, η
χώρα μας για το 2014 κατατάσσεται στην 35η θέση,
επιστρέφοντας στη θέση που είχε προ διετίας.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ σχολιάζοντας τ’ αποτελέσματα
της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του
IMD, δήλωσε:
«Σήμερα βρισκόμαστε σε εντελώς διαφορετική οικονομική συγκυρία, απ’ αυτή που καταγράφεται στ’
αποτελέσματα του IMD για το 2014. Το επιχειρηματικό
περιβάλλον είναι εντελώς διαφορετικό και σαφέστατα αρνητικότερο απ’ αυτό που ήταν πέρυσι, από αυτό
δηλαδή που καταγράφεται στην Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας του IMD.

[ έρευνα ]
Υπενθυμίζεται ότι πριν την προκήρυξη της εκλογής
Προέδρου Δημοκρατίας υπήρχαν τεκμηριωμένες τάσεις
και ελπίδες ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας εντός
του 2015.
Δυστυχώς, οι ελπίδες ανάκαμψης της οικονομίας που
αποτυπώνονται στ’ αποτελέσματα του IMD για το 2014,
κινδυνεύουν πλέον με εξαφάνιση, αφού εδώ και έξι μήνες
οι πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις έχουν καταστεί
αφόρητες: ανυπαρξία ρευστότητας, υψηλό λειτουργικό
κόστος για τη βιομηχανία, εξαγωγές που φθίνουν, τραπεζικό σύστημα που δεν χρηματοδοτεί καμία επιχείρηση του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, απουσία αναπτυξιακού
νόμου για την υλοποίηση επενδύσεων, νέο ΕΣΠΑ χωρίς
προκηρύξεις προγραμμάτων, είναι μεγάλα ζητήματα που
δημιουργούν ασφυξία στις επιχειρήσεις και οδηγούν με
βεβαιότητα την εγχώρια παραγωγική βάση σε αφανισμό.
Δυστυχώς, το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον αντί
να βελτιώνεται δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης
και διεθνούς ανταγωνιστικότητας, είναι απολύτως αβέβαιο, εξακολουθεί να είναι εχθρικό για τις επιχειρήσεις,
δηλαδή παραμένει αντιαναπτυξιακό».
Γι’ αυτό επιβάλλεται σύσσωμο το πολιτικό σύστημα ν’
αντιληφθεί ότι η οικονομική δραστηριότητα στη χώρα
μας είναι κυριολεκτικά παγωμένη και η ύφεση βαθαίνει
μέρα με την ημέρα.

Ο ΣΒΒΕ καλεί το πολιτικό σύστημα ν’ αποφασίσει για το
μέλλον της χώρας πράττοντας τα αυτονόητα που επισημαίνει διαρκώς τα τελευταία χρόνια ο επιχειρηματικός
κόσμος της χώρας: παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Ευρώ, συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην οικονομία και στη λειτουργία του κράτους,
συμφωνία για μια συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική
στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, και απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην
επιχειρηματικότητα και ειδικά στην υλοποίηση επενδύσεων, για τη γρήγορη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
της διεθνούς κοινότητας στη χώρα και την παραγωγική
της βάση.
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
(www.sbbe.gr) ως εθνικός εκπρόσωπος του IMD στην
Ελλάδα, δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας
Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness
Yearbook – WCY) του International Institute for
Management Development (IMD). Για την κάλυψη των
αναγκών που προέκυψαν από τη συνεργασία του ΣΒΒΕ
με το IMD, η υπεύθυνη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και
Μελετών του ΣΒΒΕ συνεργάζεται, με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), (www.
iobe.gr) το οποίο παρέχει τα μακροοικονομικά δεδομένα
που αφορούσαν την ελληνική οικονομία.

Διάγραμμα κατάταξης της Ελλάδας την τελευταία πενταετία στον συνολικό και στους επιμέρους δείκτες ανταγωνιστικότητας
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[ έρευνα ]

Έρευνα του ΣΒΒΕ για τις επιπτώσεις στην
επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βόρεια Ελλάδα
κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας
Ταυτότητα έρευνας:
• Μέγεθος δείγματος: 112 επιχειρήσεις-μέλη ΣΒΒΕ
• Χρονική Περίοδος Υλοποίησης: 07/07/2015 έως 13/07/2015

Α] Ποσοστό επιχειρήσεων του δείγματος που αντιμετώπισαν προβλήματα ανά λειτουργία

[ έρευνα ]
Β] Προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις ανά λειτουργία
(α) στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων

(β) στις εξαγωγές

15

16

[ έρευνα ]
(γ) στις πληρωμές και τις εισπράξεις

Γ] Μέτρα τα οποία έλαβαν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων
ανά λειτουργία
(α) στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων

[ έρευνα ]
(β) στις πληρωμές και τις εισπράξεις

Δ] Άλλες αποφάσεις που έλαβαν οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της δυσάρεστης κατάστασης

17

18

[ νέα μελών ]

Α. Χατζόπουλος Α.Ε., η μεγαλύτερη βιομηχανία εύκαμπτων
υλικών συσκευασίας στην Ελλάδα
τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών σε ότι αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την
καταπολέμηση της διαφθοράς.
Η συνεχώς εξελικτική πορεία μας είναι αποτέλεσμα σειράς
σημαντικών επενδύσεων σε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό
(νέα εκτυπωτική μηχανή βαθυτυπίας, πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή εγχάραξης κυλίνδρων και 2 νέα κοπτικά).
Είναι επίσης αποτέλεσμα της έμφασης στην έρευνα για την
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων συσκευασίας και στη συνεχή
εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού μας, το οποίο
αποτελεί και το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο.

Με τζίρο που ξεπέρασε τα 57 εκ. ευρώ το 2014, 2 παραγωγικές
μονάδες στην Θεσσαλονίκη και ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων
17% την δεδομένη στιγμή, η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία εύκαμπτων υλικών συσκευασίας στην
Ελλάδα και η πιο ταχέως αναπτυσσόμενη του κλάδου στην
Ευρώπη. Υιοθετώντας μία συμβουλευτική προσέγγιση, στην
Α. Χατζόπουλος Α.Ε. προσφέρουμε απαράμιλλη υποστήριξη
στους πελάτες μας συνάπτοντας εταιρικούς δεσμούς με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και προσφέροντας λύσεις συσκευασίας
που ξεπερνούν τις προσδοκίες τους, βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία μας και στον προηγμένο μηχανολογικό μας εξοπλισμό.
Αποτελούμενη από μία ομάδα 269 εργαζομένων, μέσω ενός
άρτια οργανωμένου δικτύου πωλήσεων, δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 25 χώρες. Με γραφεία πωλήσεων
σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία, οι
εξαγωγές μας αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 70% των
συνολικών πωλήσεων.
Οι πρακτικές της εταιρίας μας ως προς την υγιεινή και την
ασφάλεια τροφίμων είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς
(πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και BRC/IoP). Ο σεβασμός
στο περιβάλλον είναι βαθιά εδραιωμένος στην εταιρική μας
κουλτούρα, ώστε η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. να αποτελεί συνώνυμο
της οικολογικής ευθύνης. Η επιχείρηση δεσμεύεται στην
εφαρμογή περιβαλλοντικών πρακτικών σύμφωνα με το ISO
14001:2004, ενώ παράλληλα έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
μας απόδοσης (σύστημα ανάκτησης διαλυτών).
Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι πρωτοπόρος σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα
SEDEX (Social Ethical Data Exchange), για τη δημοσίευση
στοιχείων σχετικών με τις συνθήκες εργασίας, ασφάλειας και
υγιεινής στα εργοστάσια της και με τις περιβαλλοντικές της
πολιτικές. Επιπλέον, στηρίζουμε ενεργά το United Nations
Global Compact, την παγκόσμια επιχειρηματική πρωτοβουλία
κοινωνικής ευθύνης, για εταιρίες που δεσμεύονται για την

Στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε. παράγουμε υλικά συσκευασίας για:
• Καφέ και ροφήματα
• Συσκευασίες κατάλληλες για παστερίωση και αποστείρωση
• Re-closable συσκευασίες για τυριά & αλλαντικά
• Snacks
• Σοκολατοειδή
• Αναψυκτικά
• Κατεψυγμένα τρόφιμα
• Μπισκότα
• Παιδικές τροφές
• Γαλακτοκομικά
• Υλικά υψηλού φραγμού σε οξυγόνο και υγρασία
• Ξηρούς καρπούς
• Έτοιμα γεύματα
• Καρυκεύματα και σάλτσες
• Καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής
• Φαρμακευτικά
• Προϊόντα καπνού
• Προκατασκευασμένες σακούλες (Stand up, wicket κλπ)
Παράλληλα, στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε. προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις μέσω τεχνολογιών αιχμής, όπως η τεχνολογία
X-Laser (Laser Scoring) για εύκολο άνοιγμα της συσκευασίας,
εκτύπωση μοναδικού κωδικού σε κάθε πακέτο μέσω της τεχνολογίας X-Code, εκτύπωση διπλής όψης, ετικέτες σε ρολά,
θερμοσυρρικνούμενες ετικέτες (sleeves), τεχνολογία cold seal
και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας.
Οι στόχοι της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. για το μέλλον είναι ξεκάθαροι:
• Παροχή Προστιθέμενης Αξίας στον πελάτη μέσω της Τελειότητας στη Συσκευασία.
• Ανάπτυξη των πωλήσεων μας με ρυθμό μεγαλύτερο του 10%.
• Παροχή αειφόρων, καινοτόμων, υψηλής ποιότητας και
ανταγωνιστικών λύσεων συσκευασίας στην αγορά, χρησιμοποιώντας πράσινες μεθόδους ανάπτυξης και παραγωγής, με αποτέλεσμα τη διάθεση στο καταναλωτικό κοινό
εξαιρετικών και ασφαλών συσκευασιών.
• Διατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με
τους συνεργάτες μας.

[ νέα μελών ]
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Η Adecco προσφέρει 5.000 θέσεις μαθητείας σε νέους
στην Ευρώπη
Ο Όμιλος Adecco, ηγέτης στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως, εντάχθηκε στην
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία (European Alliance
for Apprenticeships, EAfA) στο πλαίσιο του προγράμματος
Adecco Way to Work™. Με την προσφορά 5.000 θέσεων
μαθητείας στην Ευρώπη μέχρι το τέλος του 2017, η Adecco
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της
ανεργίας των νέων και την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς
τους μέσω πολύτιμων ευκαιριών εργασιακής κατάρτισης.
Η ανεργία των νέων παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας. Η εργασιακή μαθητεία και κατάρτιση
είναι η καλύτερη μέθοδος προετοιμασίας των νέων ώστε να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας έχοντας όλα τα απαραίτητα
εφόδια. Το 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Μαθητεία (European Alliance for
Apprenticeships, EAfA) για την προώθηση των προγραμμάτων
μαθητείας σε όλη την Ευρώπη, φέρνοντας σε επαφή δημόσιες

αρχές, επιχειρήσεις, κοινωνικούς
εταίρους, φορείς
παροχής εκπαίδευσης και εκπροσώπους της
νεολαίας.
Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, η
Adecco δεσμεύεται να παράσχει 5.000 θέσεις μαθητείας σε
νέους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια (2015-2017). Συνδυάζοντας την κατάρτιση σε εταιρικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, το
μοντέλο μαθητείας έχει αναγνωριστεί στην Ευρώπη ως ένα
από τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα για την ανάπτυξη
δεξιοτήτων που βελτιώνουν την απασχολησιμότητα και βοηθούν τη μετάβαση των νέων από την εκπαιδευτική κοινότητα
στην αγορά εργασίας.

H Alumil google-άρει στο 111 Eighth Avenue, Νέα Υόρκη
Η Alumil επιλέχθηκε από την Google
ανάμεσα σε διεθνώς αναγνωρισμένες
εταιρίες για την ανακαίνιση των νέων
της κτιριακών εγκαταστάσεων στην
111 8th Avenue της Νέας Υόρκης,
συνολικής έκτασης 270,000m2.
Το R&D της Alumil σχεδίασε για τις
ανάγκες του έργου το ένα από τα πλέον εξελιγμένα, υψηλής τεχνολογίας
ανοιγόμενο σύστημα αλουμινίου με
πολύ χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας (Uw=1,2 W/m2K). Το σύστημα της Google σχεδιάστηκε σύμφωνα
με τις Αμερικανικές προδιαγραφές
για window walls με έμφαση στις ιδιαίτερα στιβαρές κατασκευές καθώς
και στα υψηλά επίπεδα υδατοστεγάνωσης και αεροδιαπερατότητας.
Χαρακτηριστικό του συστήματος αποτελεί τόσο η εξωτερική του σκίαση με
ειδικά διαμορφωμένες περσίδες για
τη συγκράτηση των πάγων, όσο και η χρήση ειδικών φίλτρων
στα τζάμια που διαχέουν το φως του ήλιου στο εσωτερικό
του κτιρίου αυξάνοντας τη φωτεινότητα του.

Η ανάθεση του συγκεκριμένου έργου επιβεβαιώνει ακόμη μία
φορά την ανωτερότητα των συστημάτων της Alumil και την
υψηλή τεχνογνωσία της εταιρίας αναφορικά με το σχεδιασμό
προηγμένων συστημάτων αλουμινίου.
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Η Μπάρμπα Στάθης Α.Ε πρωτοπόρος στην «συμβολαιακή γεωργία»
βραβεύεται για την Μακροπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής Εμβέλειας
Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από διαρκείς επενδύσεις
στον πρωτογενή και το δευτερογενή τομέα, αλλά και από την
απαιτούμενη έμφαση στη σημασία της διατροφικής αξίας των
λαχανικών, αφού, μέσω της καμπάνιας επικοινωνίας υπό τον
τίτλο «Διατροφική αξία», προωθείται με συστηματικό τρόπο
η αύξηση της κατανάλωσής τους.

Την ανώτατη διάκριση απέσπασε ο Μπάρμπα Στάθης, στην κατηγορία της Μακροπρόθεσμης Επένδυσης Εθνικής Εμβέλειας
των Responsible Business Awards 2015 για το πρόγραμμα
συμβολαιακής γεωργίας που εφαρμόζει.
Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της στρατηγικής της
εταιρείας, η οποία, αξιοποιώντας συστηματικά την πείρα και
τη γνώση 45 χρόνων πρωταγωνιστικής παρουσίας στην ελληνική αγορά, το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και τις
δυνατότητες της ελληνικής γης και έχοντας ως προτεραιότητα
την άριστη ποιότητα και βέλτιστη ασφάλεια των προϊόντων
της, επενδύει καθημερινά στην ενίσχυση της σχέσης της με
τον Έλληνα αγρότη.

Παράλληλα με τον Μπάρμπα Στάθη, αναπτύσσει την επιτυχημένη επενδυτική της δραστηριότητα και η Χρυσή Ζύμη, η
οποία συστηματικά επιλέγει τα καλύτερα και πιο αγνά υλικά
για να προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από προϊόντα που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη δημιουργικότητα των συνταγών
και την υπέροχη γεύση τους.
Δίνοντας έμφαση σε προϊόντα που συνδυάζουν με μοναδικό
τρόπο την καινοτομία με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της
κατηγορίας, η Χρυσή Ζύμη καινοτόμησε στην ελληνική αγορά
λανσάροντας κατεψυγμένες πίτες και πιτάκια έτοιμα για ψήσιμο. Σήμερα, μέσα από τη συνεχή αναζήτηση νέων γευστικών
προτάσεων και ιδεών οδηγεί στην ανάπτυξη μιας αγοράς με
υψηλή διείσδυση και συχνότητα χρήσης από τους Έλληνες
καταναλωτές, ενισχύοντας παράλληλα τον προσανατολισμό
της στην εξαγωγική δραστηριότητα.

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Κέντρο Ιατρικού Εξοπλισμού- Η επέτειος μας
Το 1914 ο Αθανάσιος Παπαποστόλου έβαλε το θεμέλιο λίθο.
Το 2014 η επιχείρηση ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ συμπλήρωσε 100
χρόνια ιστορίας.
Έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε:
• Έναν αιώνα ακατάπαυστης προσφοράς στον χώρο της Υγείας
• Εκατό χρόνια αδιάκοπης εξέλιξης και βελτίωσης
• 3 γενιές με πάθος για την ποιότητα
• Καθημερινή σκληρή δουλειά από το 1914.
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, είμαστε υπερήφανοι που συγκαταλεγόμαστε μεταξύ των

ελαχίστων στην Ευρώπη, αμιγώς
οικογενειακών επιχειρήσεων με
συνεχή παρουσία 100 ετών.
Είμαστε ακόμα περήφανοι που
σήμερα που εμείς γιορτάζουμε
την είσοδό μας στο δεύτερο αιώνα
της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, ενώνουμε τη γιορτή μας
με τον εορτασμό της επετείου των
100 χρόνων από την ίδρυση του Σ.Β.Β.Ε. που έχουμε την τιμή
να είμαστε μέλος.
Οικογένεια Παπαποστόλου

