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Μήπως – επιτέλους – να αξιολογούσαμε εκ νέου την
οικονομική μας πολιτική

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος

Αναρωτιέμαι μήπως
τελικά πρέπει να
ασχοληθούμε – ΟΛΟΙ
ΜΑΣ – με το συνολικό
πρόβλημα της χώρας,
που σημαίνει διαμόρφωση και άσκηση οικονομικής πολιτικής
με ρεαλισμό και αναπτυξιακή προοπτική,
και να αφήναμε τις
δημόσιες συζητήσεις
για τη συμμετοχή ή όχι
του ΔΝΤ στο δανειακό
πρόγραμμα της χώρας;

Το γράφουμε αυτό, διότι μελετώντας βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας,
διαπιστώνουμε ότι χρειαζόμαστε επειγόντως ένα
συμφωνημένο, αξιόπιστο, ρεαλιστικά τεκμηριωμένο, σχέδιο εφαρμογής οικονομικής πολιτικής που
θα οδηγήσει, με πολύ μεγάλες πιθανότητες, στην
επανεκκίνηση της οικονομίας της πατρίδας μας.
Δυστυχώς, οι συγκεκριμένοι μακροοικονομικοί
δείκτες, πραγματικά τεκμηριώνουν από μόνοι τους
την παραπάνω πρόταση:
• Χρέος ως προς το ΑΕΠ στο 175%, προφανώς μη
διαχειρίσιμο, και μη βιώσιμο,
• Αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας στο «noninvestment grade», δηλαδή σε κατηγορία σύστασης προς επενδυτές για τον μεγάλο κίνδυνο να
χάσουν τα χρήματά τους επενδύοντας στην Ελλάδα,
• Μείωση των εξαγωγών μας τον Αύγουστο κατά
5,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό μέγεθος,
• Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής, που κι
αυτή μειώθηκε κατά 5,7%, ενώ,
• Το μέγεθος «κλειδί» για την ανάπτυξη, που είναι
οι ιδιωτικές επενδύσεις, μειώθηκαν κατά 8% το
πρώτο εξάμηνο, ενώ η σχετική πρόβλεψη στον
Προϋπολογισμό του 2014 προέβλεπε αύξηση κατά
5,4% …
Είναι φανερό ότι πρέπει να πετύχουμε υψηλούς
ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 4% για πολλά χρόνια, με ταυτόχρονη επίτευξη πρωτογενών
πλεονασμάτων στον ετήσιο προϋπολογισμό μας
ανάλογου ή και μεγαλύτερου μεγέθους από το 4%,
για να επαληθευτεί η προοπτική άμεσης ανάταξης
της οικονομίας.

Και όλοι μας ξέρουμε ότι αυτό είναι σχεδόν αδύνατον
να επιτευχθεί υπό τις παρούσες συνθήκες. Γι’ αυτό
χρειαζόμαστε ένα εθνικό σχέδιο εφαρμογής συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής που θα ξεκινά με
την πραγματική αποτύπωση των αποτελεσμάτων της
ασκούμενης από το 2009 μέχρι σήμερα πολιτικής.
Στη συνέχεια πρέπει να συμφωνήσουμε στις αναγκαίες ενέργειες και αποφάσεις που θα πρέπει να
ληφθούν για να συνδεθεί η μακροοικονομική πολιτική με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε με μεγάλες πιθανότητες
την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Παράλληλα,
και για να λήξει επιτέλους η σχετική «φιλολογία»,
θα πρέπει να υπολογίσουμε με ακρίβεια τις ανάγκες
σε κεφάλαια της ελληνικής οικονομίας. Και τέλος,
ας δώσουμε την πρέπουσα σημασία στην εγχώρια
επιχειρηματικότητα. Με συγκεκριμένα μέτρα και
πολιτικές, ας προσπαθήσουμε γρήγορα να δώσουμε
την ώθηση που χρειάζεται ο ιδιωτικός τομέας της
οικονομίας, αφενός για να επιβιώσει και αφετέρου
για να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Προτείνω να χαμηλώσουμε τους τόνους και να ομονοήσουμε για το καλό της χώρας. Δεν μπορούμε να
δεχθούμε ότι λανθασμένες, επικοινωνιακού μάλιστα
τύπου κινήσεις, και όχι αποφάσεις οικονομικής
πολιτικής, θα γυρίσουν πολίτες και επιχειρήσεις
πέντε χρόνια πίσω.
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, κάνω για μια
ακόμη φορά έκκληση προς τους ασκούντες την
οικονομική πολιτική, να προβούν σε εξορθολογισμό της, κυρίως με αφορμή τον Προϋπολογισμό
για το 2015. Γιατί δεν είναι απολύτως σαφής, και
αρκούντως τεκμηριωμένη, η πρόβλεψη που έχει
συμπεριληφθεί στον Προϋπολογισμό του 2015 για
ανάπτυξη 2,9%, η οποία βασίζεται στην αύξηση
των ιδιωτικών επενδύσεων κατά 11,7%. Μετά την
εφετινή πτώση, αναρωτιέμαι πραγματικά πως θα
γίνει πραγματικότητα αυτή η, πραγματικά, αισιόδοξη
πρόβλεψη …
Γι’ αυτό ας ξαναέρθουμε στο κύριο ζητούμενο:
συγκεκριμένη, αξιόπιστη, ρεαλιστική και συμφωνημένη απ’ όλους οικονομική πολιτική, που θ’ αντιμετωπίζει προβλήματα χωρίς αναίτιες καθυστερήσεις.
Γιατί, για παράδειγμα, δεν αποτελεί αξιόπιστη συμπεριφορά η συζήτηση για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των «κόκκινων δανείων» να κρατάει
δυο χρόνια …
Κάτι – επιτέλους – πρέπει ν’ αλλάξει !!!

Διοικητικό Συμβούλιο

Is our economic policy finally due
for a re-evaluation?
I am wondering that perhaps we should ALL be concerning ourselves with
the overall problem our country is facing, namely the formulation and implementation of a realistic economic policy promoting growth, and not with
the public debate on whether or not the IMF should participate in Greece’s
loan programme.
These thoughts arise from an analysis of the basic macroeconomic indicators for the Greek economy, which urgently requires an agreed, reliable
and realistically-based economic plan to be put into place that would have a
strong chance of jump-starting the Greek economy.
Lamentably, the specific macroeconomic indicators support the above proposal:
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• Debt to the tune of 175% of GNP, evidently non-serviceable and non-viable
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• Evaluation of the Greek economy as of ‘non-investment grade’, in other
words, in a category that warns investors of the grave risk of losing their
money were they to invest in Greece
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Let us therefore return to the main issue: a specific, reliable, realistic and
universally agreed upon economic policy that will address the problems
without unnecessary procrastination.
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For instance, the debate over dealing with the problem of non-performing
loans, which has been going on for the last two years, is hardly going to inspire
confidence and trust. Something has got to change at last!!!
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• A drop in our exports in August of 5.9% compared to the same period last year,
• A similar decrease in industrial output of 5.7%, while,
• The ‘crunch’ figure for growth (that of private investment), dropped by 8% in
the first half of 2014 when the outlook for this year according to the Budget
was for growth of 5.4%.
It is obvious that we must attain high growth rates of around 4% over a period
of many years, in conjunction with primary surpluses in our annual budgets
equal to and/or greater in size than 4%, in order to demonstrate that there
is to be an immediate turnaround in the Greek economy.
We are all aware that present conditions make such a scenario all but impossible to achieve. And it is for this reason that we need to put into effect a
national plan based on a specific economic policy. This plan would start out
by presenting the real results of the economic policy pursued from 2009 until
the present. Then we should agree on the necessary actions and decisions to
be taken to link macro-economic policy with the needs of the real economy,
thus creating more favourable conditions for private investment. At the same
time, and to put to rest all the idle talk surrounding it, we need to calculate
precisely the needs, in terms of financial capital, of the Greek economy.
Lastly, let us give domestic entrepreneurship the importance it deserves. Let
us endeavour, by applying specific measures and policies, to give the private
sector economy the impetus it needs both to survive as well as to create jobs.
I suggest therefore that we lower our voices and show a united front for the
good of the nation. We simply cannot accept that public posturing (rather
than actually deciding on an economic policy) should set citizens and businesses back five years.
In addition to the above, I once again appeal to our economic policy-makers
to rationalize this policy, principally vis-à-vis the 2015 Budget. The reason for
this is that the projected growth of 2.9%, as set out in the 2015 Budget and
based on an increase of 11.7% in private investment, is neither absolutely
clear nor sufficiently supported by facts. Following this year’s fall, I really
wonder how this remarkably optimistic outlook is to come about …



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2014

01.09.14
• Ραδιοφωνική Δήλωση του Προέδρου, στο Ρ.Σ. Αθήνα
9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και στους
δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη και Σ.
Ζαχαρό με θέμα την επιβολή του ΕΝΦΙΑ στη βιομηχανία.
• Συνάντηση με τον κ. Γ. Σκλαβούνο, Γενικό Γραμματέα
του Επιχειρηματικού Συμβούλιου Ελλάδας – Λατινικής
Αμερικής με θέμα τη συνδιοργάνωση της ημερίδας
«Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Λατινική Αμερική»,
που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
02.09.14
• Συνάντηση της Διοίκησης του Συνδέσμου με τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Α. Σαμαρά, ενόψει
των εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ, που πραγματοποιήθηκε
στο Μέγαρο Μαξίμου.
03.09.14
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τη Γενική Πρόξενο της
ΠΓΔΜ κα Αποστόλοβα, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ΣΕΒΕ, σχετικά
με την αναπτυξιακή δυναμική του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
ΣΕΒΕ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
04.09.14
• Συνάντηση του έργου «ECHOES» για τον οικολογικό
σχεδιασμό, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Innovation Center Iceland, Reykjavik Ισλανδία. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
05.09.14
• Δείπνο που παράθεσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο The MET.
Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.
06.09.14
• Τελετή εγκαινίων της 79ης ΔΕΘ και ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Α. Σαμαρά προς τους φορείς της πόλης,
που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι.
Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ.
Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Γεύμα εργασίας με ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης
κ. Ν. Δένδια, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, που παρέθεσε το ΕΒΕΘ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Μακεδονία Παλλάς. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν
οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή του κ. Ν.
Δένδια Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μακεδονία
Παλλάς.
07.09.14
• Εκδήλωση «Δράσεις Εξωστρέφειας: καλές πρακτικές
και νέες προοπτικές», που διοργάνωσε το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της
79ης ΔΕΘ και πραγματοποιήθηκε στο Περίπτερο 15
της ΔΕΘ. Από τον Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ. Χ.
Γεωργίου και συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
08.09.14
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
09.09.14
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχαν ο κ. Χ. Γκίνης και η κα
Σ. Πολίτου.
10.09.14
• Σύνοδος εργασίας για την Ενιαία Αγορά «Διερεύνηση
των προκλήσεων στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών», που συνδιοργάνωσαν το Υπουργείο Οικονομικών
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ. Γεωργίου και
η κα Κ. Τζιτζινού.
• Γεύμα προς τιμήν των Ομιλητών της Ημερίδας «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Λατινική Αμερική», που
παρέθεσε η Διοίκηση του Συνδέσμου.
• Ενημερωτική Ημερίδα «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
στη Λατινική Αμερική», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒ, ο
ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ και το EΒΕΘ σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Λατινικής Αμερικής,
και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος και συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Σταύρου και Χ.
Γεωργίου και οι κες Κ. Τζιτζινού και Μ. Νάζη.
12.09.14
• Διάλογος για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ
που διοργάνωσε το Ελληνικό δίκτυο για την ΕΚΕ και
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, στην Αθήνα.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
13.09.14
• Συνάντηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Α. Τσίπρα με
τους φορείς της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.

• Εκδήλωση «Δράσεις Εξωστρέφειας: καλές πρακτικές
και νέες προοπτικές», που διοργάνωσε το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της
79ης ΔΕΘ και πραγματοποιήθηκε στο Περίπτερο 15 της
ΔΕΘ. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
15.09.14
• Ενημερωτική συνάντηση για τις αγορές του Κουβέιτ
και της Ρουμανίας που διοργάνωσε το Υπουργείο
Μακεδονίας-Θράκης και πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Υπουργείου. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα Κ. Τζιτζινού.
16.09.14
• Ημερίδα Διαλόγου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την ΕΚΕ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στο
Μέγαρο Καρατζά, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Διοικητικό Συμβούλιο ΕΣΥΠ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΕΛΟΤ στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
18.09.14
• Ημερίδα «Κρατικές ενισχύσεις και ανάπτυξη», που
διοργάνωσε ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΕΦΕΠΑΕ) και πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
• Δεξίωση προς τιμήν του International Visitors’
Leadership and Exchange Programs Alumni, που
διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών και πραγματοποιήθηκε στην Οικία του Προξένου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
23.09.14
• Ημερίδα «Εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού στο
σημερινό πολυσύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο
περιβάλλον», που διοργάνωσε η Emetris, και πραγματοποιήθηκε στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.
24.09.14
• Πρωϊνό εργασίας, που παρέθεσε ο Γενικός Πρόξενος
των ΗΠΑ, κ. Robert Sanders, προς τιμήν της κας
Suzanne Lawrence, νέας επιτετραμένης της Πρεσβείας των ΗΠΑ, και πραγματοποιήθηκε στην Οικία
του Προξένου. Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ.
Πρόεδρος.
• Τηλεοπτική συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στους
δημοσιογράφους Μ. Αναγνωστίδου και Κ. Λουτζιούδη,
στην εκπομπή «Άκου να δεις» της TV 100 σχετικά με
τη μελέτη των ισολογισμών του οικονομικού έτους
2014 (χρήσης 2013).
• Ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Χ. Γεωργίου, στους
δημοσιογράφους Κ. Μπρανιώτη και Δ. Λαζόπουλο,
στην εκπομπή «Εδώ Θεσσαλονίκη», στο Ρ.Σ. ALPHA,
σχετικά με τη μελέτη των ισολογισμών του οικονομικού έτους 2014 (χρήσης 2013).

• Διοικητικό Συμβούλιο ΙΟΒΕ, που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του ΙΟΒΕ, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
25.09.14
• Ημερίδα Διαβούλευσης «Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης, κρίσιμη προϋπόθεση για τις επενδύσεις και
την ανάπτυξη», που διοργάνωσε το Παρατηρητήριο
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση με τον κ. Π. Σελέκο, Γενικό Γραμματέα
Στρατηγικών Επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκε
στο γραφείο του Γενικού, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
26.09.14
• Συνάντηση εργασίας σχετικά με το συντονισμό των
δράσεων στο πλαίσιο της νέας πρότασης που υποβλήθηκε από το Enterprise Europe Network, που
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΤ, στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
02.10.14
• Συνάντηση εργασίας για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε το ΤΤΕ/ΤΚΜ και
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από τον
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
03.10.14
• Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Enterprise Europe
Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ VOLOS, στο Βόλο. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
06.10.14
• Δείπνο με θέμα: «Πως επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις η σύγχρονη οικονομική κατάσταση»,
με επίσημο ομιλητή τον Δρα Θ. Ασκητή, Νευρολόγο
Ψυχίατρο, που διοργάνωσε το ξενοδοχείο Grand Hotel
Palace σε συνεργασία με το σωματείο «Καλλιπάτειρα», το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό απηύθυνε
ο κ. Ν. Πέντζος, Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής.
08.10.14
• Επίσκεψη του Προέδρου του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Ν. Πέντζου στα γραφεία
της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Κυριών Θεσσαλονίκης.
Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε η κα Σ. Πολίτου.
09.10.14
• Τεχνική σύσκεψη σχετικά με την πορεία υλοποίησης
των Τοπικών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση και
τη διαδικασία τροποποίησης των χρονοδιαγραμμάτων
τους, που διοργάνωσε η Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή και πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Χ. Γεωργίου
και Κ. Στυλιαράς.

10.10.14
• Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Α.Ε. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Σταύρου.
• Συνάντηση εργασίας για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης, που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
13.10.14
• Διοικητικό Συμβούλιο της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης ΑΕ, που πραγματοποιήθηκε στο ΝΟΗΣΙΣ.
Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
14.10.14
• Εθιμοτυπική συνάντηση με τον κ. Στ. Κεχρή, Πρόεδρο
Οίνων Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στα
γραφεία του Συνδέσμου. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
16.10.14
• Επίσκεψη του Προέδρου του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Ν. Πέντζου στο Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα».
Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε η κα Σ. Πολίτου.
• Ενημερωτική Ημερίδα «Επιχειρηματική Συνεργασία με την Αίγυπτο», που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΒ,
ο ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ και το EΒΕΘ σε συνεργασία με
τον Οργανισμό Egyptian Businessmen Association
(ΕΒΑ), και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ. Από τον Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε η κα. Μ. Νάζη.
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με
θέμα: «Εργασιακά», που συντονίζει η κα Ε. Ασβεστά
και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συνδέσμου.
Από τις Υπηρεσίες του Συνδέσμου συμμετείχε η κα
Σ. Πολίτου.
16-17.10.14
• Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Enterprise Europe
Network, που πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές
εγκαταστάσεις «Pala Alpitour», στην Ιταλία. Από
τον Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Κ. Τζιτζινού.
20.10.14
• Επιθεώρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας
και Κοινωνικής Ευθύνης του ΣΒΒΕ, σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 9001:2008 και SA 8000:2008.
21-31.10.14
• Επιχειρηματική αποστολή στην Κίνα (Chengdu,
Zhongshan και Beijing) στο πλαίσιο του έργου
«DragonSTAR». Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε η
κα. Κ. Τζιτζινού.

22.10.14
• Επίσκεψη του Προέδρου του Δικτύου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αρωγής κ. Ν. Πέντζου στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άσυλο του Παιδιού». Από
το Σύνδεσμο παρευρέθηκε η κα Σ. Πολίτου.
• Συνάντηση με τον κ. Χ. Σταϊκούρα, Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, που πραγματοποιήθηκε στο
γραφείο του Υπουργού, στην Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Γ. Σταύρου.
• Ενημερωτική Συνάντηση, που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 και πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒΕ. Από τον Σύνδεσμο
συμμετείχε η κα Σ. Πολίτου.
23-24.10.14
• Εκπαίδευση στο πλαίσιο της νέας πρότασης για την
καινοτομία του ΕΕΝ, που διοργάνωσε το ΕΚΤ και
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του στην
Αθήνα. Από τον Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.
23.10.14
• Συνέδριο «Χρηματοδοτώντας την Ανάπτυξη», που
διοργάνωσε η A-Energy και πραγματοποιήθηκε στον
Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από τον Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.
24.10.14
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Προέδρου, στο Ρ.Σ.
Αθήνα 9.84, στην εκπομπή «Η τρόικα του 9.84» και
στους δημοσιογράφους Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Νώτη
και Σ. Ζαχαρό με θέμα την πρόταση του ΣΒΒΕ για την
εναλλακτική στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας νέων χρηματιστηριακών
προϊόντων.
29.10.14
• Εγκαίνια κινητής έκθεσης «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων», που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ.
Από τον Σύνδεσμο παρευρέθηκαν ο κ. Πρόεδρος και
η κα Σ. Πολίτου.
31.10.14
• 4η Πανβορειοελλαδική Συνδιάσκεψη Επαγγελματικών, Εμπορικών και Επιχειρηματικών Στελεχών
«Ανάπτυξη – Επενδύσεις – Εμπόδια στην Επιχειρηματικότητα», που διοργάνωσε η ΟΕΕΘ-ΣΕΕ και
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Νικ.
Γερμανός. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Δείπνο προς τιμήν του κ. Ν. Μηταράκη, Υφυπουργού
Ανάπτυξης που παρέθεσε η Διοίκηση του Συνδέσμου
και πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο Nikopolis.

[ δραστηριότητα ]

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΒΒΕ, με την παρουσία του
Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Ν. Δένδια

Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Ν. Δένδια, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014, στο
ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, Διοικητικό Συμβούλιο
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.
Από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, κ. Α. Σαββάκη, κατατέθηκε
υπόμνημα θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της περιφερειακής βιομηχανίας.
Στο υπόμνημα υπογραμμίζεται ότι 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 ΣΒΒΕ η απάντηση
διέρχεται από την άμεση, και με στρατηγικό σχεδιασμό,
αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας.
Το κύριο μέσο προσέγγισης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιφερειακής βιομηχανίας, υποστηρίζεται στο υπόμνημα, είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται στους
ακόλουθους τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι περιέχουν
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης:
• Στην ολοκληρωμένη βιομηχανική στρατηγική και πολιτική.
• Στην ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, που μπορούν
να υποστηρίξουν με αξιώσεις την εξωστρέφεια του
εγχώριου παραγωγικού συστήματος, σε αγορές υψηλού
εισοδήματος.
• Στην επανεξέταση, και μάλιστα σε βάθος, του μοντέλου
διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με
την εγχώρια μεταποίηση, για την ταχύτερη ανάταξη της
οικονομίας και την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων
τύπου «εμπάργκο από τη Ρωσία», και,

• Σε Κυβερνητικές αποφάσεις που αίρουν στρεβλώσεις
δεκαετιών και οδηγούν σε μείωση κόστους παραγωγής
και λειτουργίας, και σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α. Σαββάκης μετά την ολοκλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:
«… Η περιφερειακή βιομηχανία κυριολεκτικά βρίσκεται
σήμερα σε αδιέξοδο.
Τα δυο τελευταία χρόνια μας δίνεται η εντύπωση ότι η
Κυβέρνηση στη δίνη των μνημονιακών της υποχρεώσεων
και έχοντας ως αποκλειστικό στόχο τη δημιουργία πλεονάσματος έχει αποκοπεί από την πραγματική οικονομία.
Έξοδος από την κρίση και ανάπτυξη δεν μπορούν να
επιτευχθούν χωρίς την επανεκκίνηση της εγχώριας βιομηχανίας, χωρίς την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων και χωρίς την υλοποίηση νέων επενδύσεων.
Δυστυχώς, η πολιτική που ακολουθείται –ή μάλλον η
απουσία πολιτικής– έχει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, δηλαδή τη συρρίκνωση των παραγωγικών
δραστηριοτήτων στη χώρα μας.
Εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί θα καταλήξουμε να μην
παράγουμε στην Ελλάδα παρά μόνον ελάχιστα προϊόντα
με προφανείς ανυπολόγιστες αρνητικές επιπτώσεις για
την οικονομία της χώρας.
Θεωρώ ότι η Κυβέρνηση καλείται να πράξει το αυτονόητο, που παραμένει ακόμη ζητούμενο, ενισχύοντας την
παραγωγή ελληνικών προϊόντων, συμβάλλοντας καταλυτικά στην εξωστρέφεια των Ελληνικών επιχειρήσεων
και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.
Η παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, η
μείωση της φορολογίας και του κόστους ενέργειας, όπως
επίσης και οι ενισχύσεις λειτουργικών δαπανών για την
περιφερειακή βιομηχανία, θα πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν
κατά προτεραιότητα από την Κυβέρνηση άμεσα…»
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[ δραστηριότητα ]

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΒΒΕ,
με τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γ. Ορφανό

Πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014,
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με τη συμμετοχή
του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης κ. Γ. Ορφανού.
Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Α.
Σαββάκης έθεσε το θέμα της απρόσκοπτης λειτουργίας
της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης (ΕΜΑ) που έχει
έδρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
Στη συνέχεια διεξοδικά συζητήθηκε το θέμα των εγκεκριμένων επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου στη
Βόρεια Ελλάδα και των διαδικασιών υλοποίησής τους.
Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από τον ΣΒΒΕ η διαχείριση
των κονδυλίων που αφορά εκταμιεύσεις υλοποιημένων

επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα να γίνεται από ειδικούς
λογιστικούς κωδικούς αποκλειστικά για το Υπουργείο
Μακεδονίας Θράκης (ΕΜΑ) και όχι από τις υπηρεσίες
του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο πραγματικής
και αποκεντρωμένης λειτουργίας της Επιχειρησιακής
Μονάδας Ανάπτυξης.
Η συγκεκριμένη πρόταση του ΣΒΒΕ θα καταστήσει την
ΕΜΑ πραγματικό φορέα διαχείρισης αναπτυξιακών
κονδυλίων για τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα
μειώσει την αναίτια μετάβαση επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων στην Αθήνα για τη διεκπεραίωση των
διαδικασιών διαχείρισης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Λατινική Αμερική

Με σκοπό την εξοικείωση των ελληνικών εταιριών που
αναζητούν νέες και εναλλακτικές αγορές και ευκαιρίες
για εξαγωγές και επενδύσεις, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
στη Λατινική Αμερική» στις 10 Σεπτεμβρίου 2014 στην
Αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Επιχειρηματικό Συμ-

βούλιο Διεθνών Δράσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο
Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, σε συνεργασία με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας
(ΣΒΒΕ) μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas,
και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ).

[ δραστηριότητα ]

Χρηματοδοτώντας την ανάπτυξη
Ο Πρόεδρος κ. Α. Σαββάκης, με ομιλία του στο διήμερο
επενδυτικό φόρουμ με τίτλο «Χρηματοδοτώντας την
Ανάπτυξη», παρουσίασε την πρόταση του ΣΒΒΕ για την
εναλλακτική στήριξη της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας νέων χρηματιστηριακών
προϊόντων.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από την επενδυτική έκδοση
A-ENERGY, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας «Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη», με τη συνεργασία και υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, της Εθνικής Τράπεζας, της Eurobank, του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και άλλων
κορυφαίων χρηματοοικονομικών οργανισμών αλλά και
επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στην έναρξη της ομιλίας του ο κ. Σαββάκης υπογράμμισε:
«Είναι ξεκάθαρο ότι από τώρα και στο εξής η παροχή
ρευστότητας στην αγορά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση
για την επιβίωση και την ενίσχυση των υγιών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, και συμπληρωματικά με τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα δανειοδότησης των επιχειρήσεων
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, ο ΣΒΒΕ προτείνει
έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης 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» .
Ο Πρόεδρος πρόσθεσε επίσης ότι με την πρόταση του
ΣΒΒΕ τα οφέλη είναι πολλαπλά, για όλα τα εμπλεκόμενα
μέρη, δηλαδή για τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες, και την
πραγματική οικονομία, ενώ ο προτεινόμενος - εναλλακτικός τρόπος κεφαλαιακής ενίσχυσης των εταιρειών
προϋποθέτει:
• να υπάρχουν ελκυστικές αποδόσεις για τους επενδυτές, και,
• να υπάρξει άντληση κεφαλαίων από τους υφιστάμενους
μετόχους, επιτυγχάνοντας έτσι αποσυμφόρηση των
δανείων μέσω μετοχοποίησης και εισροής «φρέσκου»
χρήματος στην αγορά.
Υπογράμμισε ότι για την υλοποίηση της πρότασης υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, αφού η Ελληνική
πολιτεία έχει προηγηθεί σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες με την ψήφιση του νόμου ν. 4141/13, ενώ «εν
δυνάμει εγγύηση» επιτυχίας της πρότασης, αποτελεί
το επιτυχημένο παράδειγμα της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών στη χώρα μας.
Ο κ. Σαββάκης, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του,
επισήμανε τον κρίσιμο – ρυθμιστικό ρόλο της πολιτείας

για την επιτυχημένη υλοποίηση της πρότασής του ΣΒΒΕ,
αφού η μοναδική δυσκολία είναι ο συντονισμός όλων
των εμπλεκομένων φορέων, δηλαδή των τραπεζών, των
επιχειρήσεων, των εταιρειών asset management, του
Χρηματιστηρίου κλπ.
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Επιχειρηματική αποστολή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων
στην Κίνα, στο πλαίσιο του έργου «DragonSTAR»,
με την υποστήριξη του ΣΒΒΕ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Dragon Star “Dragon
- Sustaining Technology And Research (EU-China
Collaboration)”, υλοποίησε δράση χρηματοδότησης
των εξόδων μετακίνησης ευρωπαϊκών οργανισμών (επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων, θερμοκοιτίδων κλπ.)
στην Κίνα, με στόχο την επίτευξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών ή ερευνητικών συνεργασιών με αντίστοιχες
κινέζικες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς.
Συνολικά ο ΣΒΒΕ υποστήριξε τη συμμετοχή 36 επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων από 11 χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που επισκέφθηκαν τρεις διαφορετικές τοποθεσίες της Κίνας (Chengdu 21-23/10/2014,
Zhongshan 24-25/10/2014, Beijing 27-28/10/2014) και
συμμετείχαν σε μία σειρά επιχειρηματικών και επενδυτικών εκδηλώσεων.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εργασίας της επιχειρηματικής αποστολής στη Κίνα περιελάμβανε:
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις επιχειρηματικής / τεχνολογικής συνεργασίας (B2B),
• Συμμετοχή στην Έκθεση «EU-China Business &
Technology Co-operation Fair»,
• Κατ’ ιδίαν συναντήσεις με επενδυτές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και επιχειρήσεις,
• Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη δυνατότητα
δημιουργίας Σινο-ευρωπαϊκού επιστημονικού πάρκου, και,
• Συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις διαφορετικής θεματολογίας όπως διαφύλαξη των πνευματικών

δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη Κίνα καθώς, ιδιαιτερότητες
και προοπτικές της κινέζικης αγοράς κλπ.
Οι επιχειρήσεις οι οποίες συμμετείχαν είναι οι ακόλουθες: PRIME FASHION (GR), MLS MULTIMEDIA
(GR), DOPPLER (GR), UNIVERSITY OF CATALONIA
(ES), UNIVERSITY OF PARIS (FR), VITA NEL LUSSO
(UK), JPRC (UK), CIMNE (ES), ACQUABIOTECH (ML),
DOTSOFT (GR), DRAXIS (GR), LYNCOS TECHNOLOGIES
(ES), RAPTECH (IT), NITEL (IT), STRIGOLAB (IT),
UNIVERSITY OF TORINO (IT), LINK TECHNOLOGIES
(IT), AUTH – Engineering (GR), TERO (GR), UNIVERSITY
OF THESSALY (GR), VIDAVO (GR), LC INNOCONSULT
(HU), TECHMINHO (PL), ELISAS AMBIENTE (IT), AGRO
BUSINESS PARK (DK), IPCA (PL), COMPASS (ES), UCL
- University College London (UK), SESTO SENSOR (IT),
KOMPETENZ (DE), NIKOLOV UG (DE), SANEX PRO (HU),
WEB4BUSINESS (GR), TECHNICAL UNIVERSITY OF
CLUJ NAPOCA (RO), UWD ENVIRONMENTAL SERVICES
(DE), HANSESINOCONTACT (DE).

[ δραστηριότητα ]

Επιχειρηματική Συνεργασία με Αίγυπτο

Με σκοπό την ενημέρωση των επιχειρήσεων για επιχειρηματικές ευκαιρίες με την Αίγυπτο, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Επιχειρηματική
Συνεργασία με Αίγυπτο» στις 16 Οκτωβρίου 2014 στην
Αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΒΕΘ.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Διεθνών Δράσεων του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με τον Οργανισμό Egyptian
Businessmen Association (ΕΒΑ), σε συνεργασία με το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ), τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας
(ΣΒΒΕ) μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas,
και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ).
Στην ημερίδα τα στελέχη του Υπουργείου Εμπορίου και

Βιομηχανίας της Αιγύπτου, του Αιγυπτιακού Οργανισμού
Επενδύσεων και Ελεύθερων Ζωνών (GAFI) και του Αιγυπτιακού Συνδέσμου Επιχειρηματιών (EBA) παρουσίασαν το
οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, τις πρόσφατες
εξελίξεις και εκτιμήσεις, τα κίνητρα σε ξένες εταιρείες
καθώς και τις προοπτικές και δυνατότητες σε διάφορους
τομείς. Τέλος, Έλληνες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αίγυπτο παρουσίασαν την εμπειρία τους.
Τα συμπεράσματα από την ημερίδα τέθηκαν υπόψη του
Υπουργείου Εξωτερικών καθώς στις αρχές Δεκεμβρίου
αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Μικτή Διυπουργική
Επιτροπή Ελλάδας-Αιγύπτου στο Κάιρο, στο πλαίσιο της
οποίας θα προγραμματισθεί επιχειρηματική αποστολή
και συνάντηση του Επιχειρηματικού Συμβουλίου.

Φιλανθρωπικό Δείπνο με επίσημο ομιλητή
τον Δρα Θάνο Ασκητή

Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον Δρα Θάνο Ασκητή, Νευρολόγο Ψυχίατρο, Διδάκτορα Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Ψυχικής
& Σεξουαλικής Υγείας διοργανώθηκε τη Δευτέρα 6

Οκτωβρίου 2014, με την ευκαιρία συμπλήρωσης των
10 ετών λειτουργίας του το Grand Hotel Palace σε
συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδος, το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών
«Καλλιπάτειρα» και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Στην φιλανθρωπική αυτή εκδήλωση, της οποίας μέρος
των εσόδων διατέθηκαν στον Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών «Καλλιπάτειρα», για να προσφέρει είδη
πρώτης ανάγκης σε βρέφη και ηλικιωμένους απόρους
οικογενειών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Δρ. Θ. Ασκητής
απηύθυνε ομιλία με θέμα: «Πως επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις η σύγχρονη οικονομική κατάσταση».
Ο Πρώην Πρόεδρος του ΣΒΒΕ και Πρόεδρος του Δικτύου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής, κ. Ν. Πέντζος, στο
χαιρετισμό του αναφέρθηκε στην έννοια της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης.
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Το χρηματοοικονομικό προφίλ της μεταποίησης
της Βορείου Ελλάδος το 2014
Ο ΣΒΒΕ, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, δημοσιοποίησε, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, τα αποτελέσματα
της επεξεργασίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων
ισολογισμών του έτους 2013, διακοσίων εικοσιέξι (226)
μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα το Βορειοελλαδικό
Τόξο.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, προέβη
στην ακόλουθη δήλωση:
«… Η αναιμική – οριακή κερδοφορία της βιομηχανίας της
Βορείου Ελλάδος για το 2013, επιβεβαιώνει, για ακόμη μια
φορά, το αδιέξοδο των τελευταίων ετών στο οποίο βρίσκεται
η περιφερειακή παραγωγική βάση.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση ασχολείται αποκλειστικά και μόνον
με την εκπλήρωση μνημονιακών υποχρεώσεων, ενασχόληση
που συνεπάγεται δημιουργία πλεονάσματος με κάθε τρόπο,
ενώ παράλληλα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις θα έπρεπε
να εργάζεται με την ανάπτυξη της χώρας και τη διάσωση της
εγχώριας παραγωγικής βάσης. Πιθανή εμμονή στη συνέχιση
της συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης, συνιστά ευθεία
αποκοπή της Κυβέρνησης από τις πραγματικές ανάγκες της
πραγματικής οικονομίας.
Η σημερινή – αλλά και διαχρονική – απουσία άσκησης συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής, έχει καταφέρει να συρρικνώσει
δραματικά την παραγωγική βάση της χώρας και να προκαλεί
καθημερινή αβεβαιότητα για το μέλλον της μεταποίησης στην
Ελλάδα. Αν συνεχιστεί η συγκεκριμένη απουσία πολιτικής,
τότε σε λίγα χρόνια κινδυνεύουμε ως χώρα να μην παράγουμε
παρά ελάχιστα προϊόντα.
Για τις επιχειρήσεις – μέλη του ΣΒΒΕ η οικονομική και κοινωνική κρίση μπορεί να αποτελέσει παρελθόν μόνο με την
έμπρακτη ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας, που θα σημάνει
αυτόματα την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, την
υλοποίηση επενδύσεων, και, κυρίως, τη δημιουργία βιώσιμων
θέσεων εργασίας. Είναι ο μόνος δρόμος για την ανατροπή της
δυσάρεστης κατάστασης που αποτυπώνεται στην επεξεργασία
των στοιχείων των ισολογισμών των επιχειρήσεων της Βορείου
Ελλάδος. …»
Τα βασικά συμπεράσματα από την εφετινή επεξεργασία
των στοιχείων, ακολουθούν:
1. Το 2013 το 62% των επιχειρήσεων του δείγματος είναι
κερδοφόρες, ποσοστό που είναι σαφώς βελτιωμένο
από το αντίστοιχο 50% της περυσινής επεξεργασίας.
(2012) Παρά ταύτα το υπόλοιπο 38% των επιχειρήσεων εξακολουθεί να εργάζεται με ζημίες, και μάλιστα
υψηλές, οι οποίες ουσιαστικά εξανεμίζουν τη συνολική
κερδοφορία της βιομηχανίας της Βορείου Ελλάδος. Σε
κάθε περίπτωση, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων παραμένει για άλλη μια χρονιά έντονα υψηλό,
(38%) αφού από το 2008, δηλαδή στην αρχή της κρίσης,
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 17%.

2. Το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους για το 2013 είναι περίπου 1%, επανερχόμενο σε θετικό πρόσημο σε σχέση
με το αρνητικό πρόσημο του 2012, αλλά σε ουσιαστικά
χαμηλότερα επίπεδα από τα έτη 2009, 2010 και 2011.
3. Ο Κύκλος Εργασιών των επιχειρήσεων του δείγματος
μειώθηκε το 2013 σε σχέση με το 2012 κατά περίπου
2,9%, δηλαδή κατέγραψε πτώση κατά 100 εκ. €.
4. Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες μειώθηκαν
κατά 22%, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν κατά 54,8% τα
ίδια κεφάλαια.
Όσον αφορά συμπεράσματα κατά τάξη κύκλου εργασιών:
5. Τις μεγαλύτερες «αντοχές» την πενταετία 2009 – 2014
παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών
από 100 – 200 εκ. €, οι οποίες εμφανίζουν θετικό
περιθώριο κέρδους για το σύνολο της εξεταζόμενης
πενταετίας 2009 – 2013, και ακολουθούν κατά σειρά οι
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 10 – 50 εκ. €, ενώ
έπονται αυτές με κύκλο εργασιών από 50 – 100 εκ. €.
6. Στον αντίποδα, οι βιομηχανίες με κύκλο εργασιών μέχρι
3 εκ. €, παρουσιάζουν διαχρονικά ζημίες, και το 2013,
είναι το έτος κατά το οποίο εμφανίζουν το μεγαλύτερο
ποσοστό ζημιών προς τον κύκλο εργασιών (-12,52%).
7. Τέλος, οι βιομηχανίες με κύκλο εργασιών από 3 έως
5 εκ. €, εργάζονται την τελευταία τριετία με ζημίες,
αλλά το 2013 το συγκεκριμένο ποσοστό έχει βελτιωθεί
(-1,3% από -4,8% το 2012).
Όσον αφορά τα κλαδικά αποτελέσματα, η πλέον ανησυχητική ένδειξη προέρχεται από τον κλάδο που παρουσίαζε
όλη την πενταετία της οικονομικής κρίσης αξιοσημείωτες
«αντοχές» και σχετική «σταθερότητα» τόσο στην κερδοφορία, όσο και στο ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων. Πλέον μια στις τρεις επιχειρήσεις του κλάδου
τροφίμων και ποτών είναι ζημιογόνα, ενώ το 2012 το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν δυο στις δέκα.
Σημειώνεται ότι συνολικά, όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της
μεταποίησης εμφανίζουν ποσοστό ζημιογόνων επιχειρήσεων άνω του 50%, με το «ξύλο», την «κλωστοϋφαντουργία» και τα «δομικά υλικά», να αποτελούν τους
αρνητικούς «πρωταθλητές».
Συγκεκριμένα, ζημιογόνες επιχειρήσεις είναι:
8. 7 στις 10 επιχειρήσεις από τον κλάδο του «ξύλου» και
των «προϊόντων από ξύλο»,
9. 6 στις 10 επιχειρήσεις από τον κλάδο της «κλωστοϋφαντουργίας» και των «δομικών υλικών», και,
10. 6 στις 10 επιχειρήσεις από τον κλάδο του «χαρτιού»,
των «προϊόντων από χαρτί» και των «εκδόσεων – εκτυπώσεων».

[ έρευνα ]
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Α] Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου
Καθαρού Κέρδους για την πενταετία 2009 – 2013 στο σύνολο των 226 επιχειρήσεων του δείγματος
Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών, των καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων και η εξαγωγή του περιθωρίου κέρδους για τις 226 επιχειρήσεις του δείγματος, (σε σταθερές τιμές 2009) ουσιαστικά αποτυπώνουν και φέτος, και
επαναλαμβάνουν μάλιστα, την περυσινή εικόνα του πραγματικού αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει η περιφερειακή βιομηχανία.
Η – κυριολεκτικά – ξεχασμένη από την πολιτεία περιφερειακή βιομηχανία, καλείται στην πιο δύσκολη χρονική
στιγμή της οικονομικής κρίσης να επιβιώσει, χωρίς την – οφειλόμενη – ουσιαστική υποστήριξη από την πολιτεία.
Στον ακόλουθο Πίνακα 1, αποτυπώνεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών, η οποία αποδεικνύει ότι για την ανάκαμψη της περιφερειακής βιομηχανίας απαιτείται συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική, ουσιαστικά επενδυτικά
κίνητρα και μεταρρυθμιστικές αποφάσεις προς όφελος της πραγματικής οικονομίας, που θα μειώνουν το κόστος
λειτουργίας των επιχειρήσεων και θα τις καθιστούν διεθνώς ανταγωνιστικές.

Πίνακας 1. Ποσοτική παρουσίαση της Εξέλιξης του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου
καθαρού Κέρδους την περίοδο 2009 – 2013

Γράφημα 1. Εξέλιξη του Κύκλου Εργασιών, των Καθαρών Αποτελεσμάτων προ Φόρων και του Περιθωρίου καθαρού Κέρδους
την περίοδο 2009 – 2013
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[ έρευνα ]
Τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αποτυπώνουν την πτωτική πορεία των μεγεθών της βιομηχανίας στο Βορειοελλαδικό Τόξο, αφού την πενταετία 2009 – 2013:
➤ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε σε ποσοστό που ξεπερνά το 13,5%, σε σταθερές τιμές του 2009,
➤ τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων μειώθηκαν σε ποσοστό 76,2%, ενώ,
➤ το περιθώριο καθαρού κέρδους μειώθηκε αντίστοιχα σε ποσοστό 72,3%
Είναι φανερό ότι το βασικό ζητούμενο των ημερών από την πολιτεία, που είναι η υλοποίηση επενδύσεων για
την έξοδο από την οικονομική κρίση, πρέπει να αντιμετωπισθεί κατά προτεραιότητα από την Κυβέρνηση, αφού
αποτελεί τη μοναδική διέξοδο για την ανάκαμψη της βιομηχανίας στο Βορειοελλαδικό Τόξο, και τη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων εργασίας. Άρα, η λήψη μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων στην περιφέρεια, αποτελούν κατά τον ΣΒΒΕ, μονόδρομο για την χάραξη μιας πραγματικά
αναπτυξιακής πορείας για τη μεταποιητική βάση της Βόρειας Ελλάδας.

Β] Οι βιομηχανίες με κύκλο εργασιών έως 10 εκ. € τα «θύματα» της κρίσης. Με «αναιμικό» Περιθώριο Καθαρού Κέρδους οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 10 εκ. €
Με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών των 226 επιχειρήσεων του δείγματος, έγινε η κατηγοριοποίηση του μέσου
όρου του περιθωρίου καθαρού κέρδους ανά εύρος του κύκλου εργασιών τους, για καθένα από τα έτη 2009 – 2013.
(Πίνακας 2)

Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση του περιθωρίου καθαρού περιθωρίου κέρδους ανά μέγεθος κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων
του δείγματος την πενταετία 2009 – 2013
Σημείωση: στον παραπάνω Πίνακα 2, με κόκκινη σκίαση επισημαίνεται η χειρότερη χρονιά για την πενταετία 2009 – 2013
και με πράσινο η καλύτερη.)

Η μελέτη των στοιχείων του Πίνακα 2 καταδεικνύει ακριβώς το μέγεθος των επιπτώσεων της κρίσης στη βιομηχανία στο Βορειοελλαδικό Τόξο.
Το βασικό συμπέρασμα κατά τον ΣΒΒΕ είναι ότι οι βιομηχανίες με κύκλο εργασιών έως 10 εκ. € είναι αυτές που
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, αφού «εργάζονται» με ζημίες, είτε στο σύνολο της τελευταίας πενταετίας – οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 3 εκ. €, είτε στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία χρόνια – οι
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 5 – 10 εκ. €, είτε, τέλος, τα τελευταία τρία χρόνια, χρονική περίοδος που
αναφέρεται στις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 3 – 5 εκ. €.
Σε κάθε περίπτωση, η παραπάνω επισήμανση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως
10 εκ. € είναι αυτές που εμφανίζονται λιγότερο ανθεκτικές στην οικονομική κρίση και περισσότερο ευάλωτες
στις επιπτώσεις της.
Από την άλλη μεριά, οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 10 – 50 εκ. € παρουσιάζουν μια «ασταθή» συμπεριφορά, με κριτήριο την «εναλλαγή» κερδοφόρων – ζημιογόνων χρήσεων, αλλά το βασικό συμπέρασμα και γι’ αυτή
την κατηγορία επιχειρήσεων είναι η διαχρονικά πτωτική πορεία της παραγωγής κερδών.

[ έρευνα ]
Γ] Κατανομή κερδοφόρων – ζημιογόνων επιχειρήσεων
Το 2013, είναι το πρώτο έτος την τελευταία πενταετία κατά το οποίο ανακόπτεται η διαχρονική αύξηση του ποσοστού
των ζημιογόνων επιχειρήσεων. Η εξέλιξη της σχέσης «κερδοφόρων» - «ζημιογόνων» είναι σαφώς βελτιωμένη
σε σχέση με τη διετία 2011 – 2012, κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά 15 περίπου μονάδες πάνω από
το αντίστοιχο ποσοστό του 2009. Το περίπου 50% των ζημιογόνων βιομηχανιών της διετίας 2011 – 2012, έχει
μειωθεί πλέον στο 37,6% το 2013, γεγονός το οποίο αφήνει ελπίδες για ανάκαμψη – υπό προϋποθέσεις – της
μεταποιητικής βάσης της Βορείου Ελλάδος τα επόμενα χρόνια.
Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη βελτίωση δεν μετουσιώνεται σε κέρδη για το σύνολο της βιομηχανίας, αφού, με
όρους συνόλου καθαρών κερδών σε σταθερές τιμές 2009, η βιομηχανία στο Βορειοελλαδικό Τόξο επανέρχεται
σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2011.

Γράφημα 2. Κατανομή Κερδοφόρων – Ζημιογόνων Επιχειρήσεων στο δείγμα κατά την πενταετία 2009 - 2013

Το 2013, είναι το πρώτο έτος την τελευταία πενταετία κατά το οποίο ανακόπτεται η διαχρονική αύξηση του ποσοστού
των ζημιογόνων επιχειρήσεων. Η εξέλιξη της σχέσης «κερδοφόρων» - «ζημιογόνων» είναι σαφώς βελτιωμένη
σε σχέση με τη διετία 2011 – 2012, κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά 15 περίπου μονάδες πάνω από
το αντίστοιχο ποσοστό του 2009. Το περίπου 50% των ζημιογόνων βιομηχανιών της διετίας 2011 – 2012, έχει
μειωθεί πλέον στο 37,6% το 2013, γεγονός το οποίο αφήνει ελπίδες για ανάκαμψη – υπό προϋποθέσεις – της
μεταποιητικής βάσης της Βορείου Ελλάδος τα επόμενα χρόνια.
Παρά ταύτα, η συγκεκριμένη βελτίωση δεν μετουσιώνεται σε κέρδη για το σύνολο της βιομηχανίας, αφού, με
όρους συνόλου καθαρών κερδών σε σταθερές τιμές 2009, η βιομηχανία στο Βορειοελλαδικό Τόξο επανέρχεται
σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2011.

Δ] Κατανομή ζημιογόνων επιχειρήσεων ανά τάξη μεγέθους της ζημίας
Όσον αφορά την κατανομή του μεγέθους των ζημιών ΜΟΝΟΝ για τις ζημιογόνες επιχειρήσεις του δείγματος,
δηλαδή για το 37,6% των επιχειρήσεων του συνολικού δείγματος, κατανεμημένο ανά τάξη μεγέθους της ζημίας,
παρουσιάζεται η ακόλουθη εικόνα:
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[ έρευνα ]
➤ Συνολικά, διαπιστώνεται βελτίωση στις τέσσερις από τις έξι κατηγορίες τάξης μεγέθους ζημιών, και συγκεκριμένα:
• Στην κατηγορία ζημιών που είναι μεγαλύτερες από 2 εκ. €, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων από
25,2% το 2012, βελτιώθηκε κατά 5,2% και πλέον διαμορφώνεται στο 20,0 %.
• Ομοίως, στην κατηγορία ζημιών από 500 χιλ. € έως 1 εκ. €, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων από
15,0% το 2012, βελτιώθηκε κατά 5,0% και πλέον διαμορφώνεται στο 10,0 %.
• Επίσης, στην κατηγορία ζημιών από 200 χιλ. € έως
500 χιλ. €, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων από 19,6% το 2012, βελτιώθηκε κατά 1,8%
και πλέον διαμορφώνεται στο 17,8 %, ενώ, τέλος,
• Στην κατηγορία ζημιών που είναι μέχρι 100 χιλ.
€, το ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων από
17,8% το 2012, βελτιώθηκε κατά 10,0% και πλέον
διαμορφώνεται στο 7,8 %.
➤ Από την άλλη μεριά:
• Αυξημένο παρουσιάζεται κατά 8,8% το ποσοστό
των επιχειρήσεων του δείγματος που παρουσιάζουν
ζημίες από 1 εκ. € μέχρι 2 εκ. €, ενώ,
• Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ο υπερ- διπλασιασμός του ποσοστού των ζημιογόνων από 11,2%
σε 24,4%, για τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν
ζημίες από 100 έως 200 χιλ. €, μεταξύ των ετών
2012 και 2013. (αύξηση 13,2%)
Στον Πίνακα 3 και στο Γράφημα 3 που ακολουθούν
καταγράφονται ακριβώς τα ποσοστά ζημιογόνων ανά
μέγεθος ζημιών για τη διετία 2012 – 2013

Γράφημα 3. Κατανομή των ζημιογόνων επιχειρήσεων του
δείγματος ανά τάξη μεγέθους της ζημίας 2013

Πίνακας 3. Κατανομή των ζημιογόνων επιχειρήσεων του δείγματος ανά τάξη μεγέθους της ζημίας

Ε] Κατανομή κερδοφόρων - ζημιογόνων επιχειρήσεων με κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους
Η μελέτη κερδοφόρων - ζημιογόνων επιχειρήσεων με κριτήριο τον κύκλο εργασιών που αυτές πραγματοποίησαν
κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς 2013, καταδεικνύει ότι: (Γράφημα 4)
➤ 5 στις 10 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 3 εκ. € παραμένουν και για το 2013 ζημιογόνες,
➤ ομοίως, περίπου 5 στις 10 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 5 εκ. € έως 10 εκ. € είναι επίσης ζημιογόνες,
➤ 4 στις 10 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 5 έως 10 εκ. € είναι επίσης ζημιογόνες,
➤ ζημίες επίσης παρουσιάζουν περίπου 3 στις 10 επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών από 10 – 50 εκ. €,
➤ 25% περίπου των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών από 50 έως 100 εκ. €, εξακολουθούν και το 2013 να είναι
ζημιογόνες, ενώ,
➤ το 17% των επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών από 100 – 200 εκ. €, εμφανίζει ζημίες για το 2013.

[ έρευνα ]

Γράφημα 4. Κατανομή κερδοφόρων - ζημιογόνων επιχειρήσεων ανά μέγεθος κύκλου εργασιών

ΣΤ] Κατανομή αύξησης και μείωσης του «Κύκλου Εργασιών»
Η εξέταση των επιχειρήσεων του δείγματος με κριτήριο τη μείωση του κύκλου εργασιών τους δείχνει ότι περίπου
οι μισές επιχειρήσεις (46,7%) κατέγραψαν το 2013 μείωση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με το 2012. (βλ.
Πίνακας 4)
Η κατηγοριοποίηση του ποσοστού μείωσης του κύκλου εργασιών δείχνει ότι:
➤ μείωση κύκλου εργασιών έως 10% παρουσιάζει το 21,8% του συνολικού δείγματος, δηλαδή μια (1) στις πέντε
(5) επιχειρήσεις στο Βορειοελλαδικό Τόξο, ενώ,
➤ μείωση του κύκλου εργασιών πάνω από 10% παρουσιάζει το υπόλοιπο 25,8%, δηλαδή σχεδόν μια (1) στις
τέσσερις (4) επιχειρήσεις

Πίνακας 4. Κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος που σημείωσαν μείωση του κύκλου εργασιών ανά τάξη μεγέθους της μείωσης

Από την άλλη μεριά, η εξέταση του ποσοστού αύξησης του κύκλου εργασιών για το υπόλοιπο 53,3% του δείγματος,
δείχνει ότι η αύξηση που διαπιστώθηκε προήλθε από την αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 38,2% για ποσοστά
από 10 – 50%. (βλ. Πίνακας 5)
➤ μέχρι 5% αύξηση κύκλου εργασιών διαπιστώθηκε στο 11,5% του δείγματος,
➤ από 5% έως 10% αύξηση καταγράφηκε στο 12%,
➤ αύξηση από 10% έως 20% παρατηρήθηκε στο 15,1% των επιχειρήσεων του δείγματος, και,
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[ θέσεις ]
➤ από 20% ως 50% το ποσοστό αύξησης κύκλου εργασιών που καταγράφηκε για το 2013, αφορά το 11,1% των
επιχειρήσεων του δείγματος.
➤ Τέλος, μόνο το 3,6% των επιχειρήσεων του δείγματος καταγράφει αύξηση κύκλου εργασιών μεγαλύτερη από 50%.

Πίνακας 5. Κατανομή των επιχειρήσεων του δείγματος που σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών ανά τάξη μεγέθους της αύξησης

Ζ] Κλαδικά αποτελέσματα
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και εφέτος, στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε η κατανομή του ποσοστού
κερδοφόρων - ζημιογόνων επιχειρήσεων μεταξύ του συνόλου των κλάδων της μεταποίησης. Τα αποτελέσματα
και για την εφετινή χρονιά αποτυπώνουν σαφώς την επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, εκτός από συνολικό, και σε κλαδικό επίπεδο.
Η αύξηση των ποσοστών των ζημιογόνων επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους αποδεικνύει – για ακόμη μια φορά
– την κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μεταποίηση τα τελευταία χρόνια και την ανάγκη λήψης άμεσων
μέτρων για την πραγματική οικονομία, που θα καταστήσουν την παραγωγική βάση της χώρας, και ειδικά της Ελληνικής περιφέρειας, πρωταγωνίστρια της ανάπτυξης και αιχμή του δόρατος για την ανάταξη της οικονομίας της χώρας.
Από τα στοιχεία του δείγματος προκύπτει ότι το μικρότερο ποσοστό των ζημιογόνων επιχειρήσεων που παρατηρείται
είναι στον κλάδο τροφίμων και ποτών, όπου όμως «παγιώνεται» η σχέση 1 προς 3, δηλαδή πλέον μια στις τρεις
επιχειρήσεις του κλάδου εργάζονται με ζημίες. Κλάδος – αρνητικός πρωταθλητής είναι οι επιχειρήσεις ξύλου
και προϊόντων από ξύλο, όπου έξι (6) και πλέον στις δέκα (10) επιχειρήσεις είναι πλέον ζημιογόνες.
Γενικά, όλοι οι κλάδοι παρουσιάζουν ποσοστό ζημιογόνων επιχειρήσεων άνω του 30% για το 2013, διαπίστωση
άκρως ανησυχητική για το μέλλον της μεταποίησης στην Ελληνική περιφέρεια και σε σχέση με την προοπτική
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος.

Πίνακας 6. Κατανομή κερδοφόρων – ζημιογόνων επιχειρήσεων ανά κλάδο για τα έτη 2011, 2012 και 2013

[ νέα μελών ]
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H AEGEAN χρυσός χορηγός της Ελληνικής Αποστολής για τους
Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2014 Special Olympics
Η AEGEAN, ως χρυσός χορηγός των Special Olympics Hellas,
είχε την τιμή να μεταφέρει τη Φλόγα της Ελπίδας καθώς και
την 74μελή Ελληνική Αποστολή, που συμμετείχε στους Θερινούς Ευρωπαϊκούς Αγώνες 2014 Special Olympics. Τα μέλη
της ελληνικής αποστολής αγωνίσθηκαν σε 9 αθλήματα και
συγκεκριμένα: Κολύμβηση, Ποδηλασία, Στίβο, Ποδόσφαιρο
7 x 7, Τζούντο, Μπάντμιντον, Unified Πινγκ – Πονγκ, Unified
Μπάσκετ και Μπότσε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AEGEAN κ. Δημήτρης Γερογιάννης, που παραβρέθηκε στην τελετή αναχώρησης της
Ελληνικής Αποστολής στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»,
δήλωσε: «Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αποδοχής και
της ένταξης, η AEGEAN υποστηρίζει με όσα μέσα διαθέτει
τα Special Olympics Hellas ώστε να μπορούν να βοηθούν
άτομα με νοητική υστέρηση να ανακαλύπτουν τις ξεχωριστές
τους ικανότητες. Θα ήθελα εκ μέρους της οικογένειας της
AEGEAN να μεταφέρω τις θερμότερες ευχές μας για καλή
επιτυχία σε όλους τους αθλητές και όλες τις αθλήτριες που
θα συμμετάσχουν στους θερινούς Ευρωπαϊκούς Αγώνες
Special Olympics στην Αμβέρσα. Για εμάς είναι όλοι ήδη
νικητές. Καλή επιτυχία!».

Η Aegean βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στα Special Olympics
Hellas από την αρχή της δραστηριοποίησής της, στηρίζοντας
ενεργά τον αγώνα ζωής που κάνουν. Το κίνημα των Special
Olympics δίνει την ευκαιρία σε παιδιά και νέους με διανοητική αναπηρία να ανακαλύψουν τις ικανότητές τους και να
αναπτυχθούν σωματικά, διανοητικά, κοινωνικά και πνευματικά, μοιραζόμενοι τη χαρά που ο αθλητισμός προσφέρει,
µε τους φίλους τους, τους γονείς τους, τους εθελοντές τους
και υποστηρικτές τους, σε ένα περιβάλλον σεβασμού και
αξιοπρέπειας.

Μια μέρα αφιερωμένη στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους
Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η KLEEMANN υποδέχτηκε
στις εγκαταστάσεις της, τις οικογένειες των εργαζομένων
της, επενδύοντας στη νέα γενιά. Πρόκειται για το family day
(μέρα οικογένειας), κατά την οποία διοργανώθηκαν μεταξύ
άλλων και ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρίας (γραφεία, εργοστάσια παραγωγής, εκθετήρια, πύργο δοκιμών).
Η συγκεκριμένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
ενός συνολικού πλέγματος ενεργειών εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης της KLEEMANN και παροχών της προς το προσωπικό
της, με σκοπό την ενδυνάμωση του δεσμού της εταιρείας με
τους ανθρώπους της.
Παράλληλα, ήταν μία ξεχωριστή μέρα για τα παιδιά, αφού είχαν
την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε μοναδικές δραστηριότητες
ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα με αποκορύφωμα το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής FLL (First
Lego League) της eduAct, που τους έδωσε τη δυνατότητα
να κατασκευάσουν το δικό τους ρομπότ από κομμάτια lego
και να το προγραμματίσουν. Τέλος, στο κλείσιμο της ημέρας
έγινε η καθιερωμένη βράβευση των επιτυχόντων σε ΑΕΙ &
ΤΕΙ, καθώς και των αριστούχων γυμνασίου και λυκείου. Σε
μια εποχή έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η KLEEMANN
παραμένει δίπλα στους ανθρώπους της και η επιτυχημένη
πορεία τους αποτελεί εφόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη

της εταιρίας. Υπερήφανη για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης,
τον επαγγελματισμό και την ευσυνειδησία των ανθρώπων της,
δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξή τους,
σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, υποστηρίζοντας,
ενθαρρύνοντας και επιβραβεύοντάς τους. Παραμένοντας πιστή
στους στόχους της και τα σχέδια για ανάπτυξη, κατόρθωσε
να μετατρέψει το εργοστάσιο σε μια από τις μεγαλύτερες
και πλέον σύγχρονες μονάδες παραγωγής ανελκυστήρων
στην Ευρώπη, παρέχοντας προϊόντα άριστης ποιότητας και
υψηλής αισθητικής.
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Διεθνείς Αναγνωρίσεις της Pelopac για τα Προϊόντα,
την Καινοτομία και τις Εξαγωγές
Η χρονιά που πέρασε, ήταν για την Pelopac, γεμάτη σημαντικά
βραβεία και αναγνώριση για τα προϊόντα, την καινοτομία και
την εξωστρέφεια.
Για ακόμη μια φορά, προϊόντα της Pelopac διακρίθηκαν
για την γεύση και την ποιότητά τους στα Great Taste Award
(UK) και δύο από αυτά κέρδισαν Gold Star Awards: οι Ελιές
Καλαμών (Εκπυρηνωμένες) σε σακουλάκι σνακ και η Πάστα
Ελιάς Καλαμών. Ο διαγωνισμός Great Taste Award είναι
παγκοσμίως αναγνωρισμένος και οργανώνεται στη Μεγάλη
Βρετανία από το Guild of Fine Foods. Το λογότυπό τους (GTA)
αποτελεί διεθνές σύμβολο της εξαιρετικής γεύσης και ποιότητας. Η Pelopac έχει λάβει 12 βραβεία Great Taste Awards
από το 2004 έως σήμερα.
Τον Οκτώβριο, μία νέα σειρά προϊόντων της Pelopac με
τίτλο “Mediterranean Cooking Sauces”, επιλέχθηκε για
την καινοτομία της και προβλήθηκε στην παρουσίαση 2014
Innovation Selection στην έκθεση τροφίμων SIAL, την κορυφαία παγκοσμίως έκθεση τροφίμων. Οι καινοτόμες cooking
sauces της Pelopac είναι έτοιμες για χρήση και βοηθούν τον
καταναλωτή να δημιουργήσει γεύματα γεμάτα νοστιμιά, γρήγορα και εύκολα. Οι συνταγές είναι βασισμένες σε αυθεντικά
Μεσογειακά και Ελληνικά συστατικά όπως φρέσκα λαχανικά,
ελληνικό γιαούρτι, φέτα, ελιές και κρασί. Αυτή είναι η τρίτη

φορά που η Pelopac ξεχωρίζει
για την καινοτομία των προϊόντων της στην SIAL, καθώς το
2008 έλαβε το SIAL Trends &
Innovations Award για το Tζατζίκι μακράς διάρκειας εκτός
ψυγείου και το 2012 επιλέχτηκε και πάλι για τη σειρά Greek
Yogurt Spreads.
Πέρα από τις διακρίσεις των
προϊόντων της, η Pelopac
επιλέχθηκε σαν ένας από
τους Εθνικούς Πρωταθλητές
στην κατηγορία ‘’Εισαγωγές /
Εξαγωγές’’ από τα European
Business Awards. Στη συγκεκριμένη κατηγορία επιλέγονται εταιρείες και οργανισμοί που επιδεικνύουν συνεχόμενη
ανοδική τάση στις εξαγωγές/εισαγωγές αγαθών, επέκταση
σε υφιστάμενες ή νέες αγορές και ανθεκτικότητα, μέσω της
εισαγωγής των δημιουργικών και καινοτόμων επιχειρησιακών
διαδικασιών, στη διαχείριση και την ανάπτυξη του διεθνούς
εμπορίου. Αυτή είναι η πρώτη διάκριση της εταιρίας για την
δραστηριότητα της, από διεθνή φορέα.

ΚΡΙ ΚΡΙ: Νέο υπερσύγχρονο εργοστάσιο γιαουρτιού στις Σέρρες.
Πρότυπο ανάπτυξης & δυναμικού επιχειρηματικού πλάνου
Η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι παρουσιάσε με υπερηφάνεια τη νέα πρότυπη μονάδα γιαουρτιού που κατασκεύασε
στις Σέρρες που, με τη λειτουργία της, θεμελιώνει το όραμά
της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια
αγορά ελληνικού γιαουρτιού.
Η επένδυση της Κρι Κρι πραγματοποιήθηκε στο χώρο των
κεντρικών εγκαταστάσεών της στις Σέρρες και περιλαμβάνει
την κατασκευή νέας, υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας,
με τους αναγκαίους αποθηκευτικούς χώρους υλικών και
ετοίμων προϊόντων, συνολικής κάλυψης 12.000 τ.μ. Το νέο
εργοστάσιο γιαουρτιού έχει διπλάσια παραγωγική δυναμικότητα από το προηγούμενο και στην πλήρη λειτουργία του θα
απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους.
Στον κλάδο του γιαουρτιού η Κρι Κρι έχει ισχυρή πανελλαδική
διανομή, με διαρκώς ανοδικά μερίδια αγοράς, καθώς και
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 10
χώρες (με πιο σημαντικές Γερμανία, Δανία, Ολλανδία, Ιταλία,
Αγγλία, Ιράκ). Το νέο εργοστάσιο ενισχύει ακόμη περισσότερο
την αναπτυξιακή της δυναμική, διευρύνοντας τις δυνατότητες
ανταπόκρισης στη ζήτηση και καθιστώντας ευχερέστερη την

αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος δήλωσε σχετικά: «Το δυσμενές οικονομικό
περιβάλλον και η ατυχής συγκυρία δεν πτόησαν την ΚΡΙΚΡΙ. Εφαρμόζουμε με συνέπεια το αναπτυξιακό μας πλάνο. Η δημιουργία του
νέου εργοστασίου γιαουρτιού, συνολικής επένδυσης 20 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ορόσημο για την εταιρία μας και πιστεύουμε ότι θα
αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξης μας, τα επόμενα χρόνια. Στην
πορεία αυτή, αναγνωρίζουμε τον καθοριστικό ρόλο της στήριξης των
ανθρώπων μας, που αποτελούν και το σημαντικότερο κεφάλαιο της
εταιρείας. Δείχνουμε, έμπρακτα, το σεβασμό μας στους παραγωγούς
γάλακτος, τους προμηθευτές και τους μετόχους μας. Γνώμονάς
μας παραμένει πάντα
ο καταναλωτής, στις
ανάγκες του οποίου
επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε και αυτός
να νιώθει υπερήφανος που καταναλώνει
τα προϊόντα μας».

