Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010

APΘPO ΠPOEΔPOY

[ περιεχόμενα  ]

Νέα Χρονιά – Νέες Προσδοκίες για την Ανάπτυξη

HMEPOΛOΓIO
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010

ΔPAΣTHPIOTHTEΣ
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ι. Μαγκριώτη
Επιχειρηματικό Φόρουμ Μαύρης Θάλασσας (Black Sea Business Forum), με
θέμα: “Η Νέα Εποχή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα”
Επίσκεψη κορυφαίων αρχιτεκτόνων σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ
Επιχειρηματική αποστολή στη Σουηδία
Δημόσιες Υποδομές και Υπηρεσίες σε Τροχιά Ανάπτυξης
Ελληνο-Τουρκική Οικονομική Συνεργασία
Διαβαλκανική Συνδιάσκεψη Νέων Επιστημόνων
Βιώσιμη παραγωγή και πράσινη επιχειρηματικότητα
Χρηματοδοτώντας την προσαρμογή μιας υφιστάμενης επιχείρησης σε πράσινη

ΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Θέσεις και Προτάσεις του ΣΒΒΕ για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ
Επικείμενο κλείσιμο Σταθμού Α’ Βοηθειών στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και αποφασιστική συμβολή στη διατήρηση
χιλιάδων θέσεων εργασίας, η μείωση κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών
Απόφαση καθορισμού των μη συνεργάσιμων κρατών
ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2011
Αποκλεισμός τουρκικών φορτηγών στα ελληνοτουρκικά σύνορα

NEA MEΛΩN

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιδιοκτήτης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 539.817, Fax: 2310 541 933, www.sbbe.gr
Εκδότης: ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ + ΧΡΩΜΑ • Υπεύθυνος Έκδοσης: Γιώργος Καραβελάκης
Υπεύθυνος Ύλης: Γιάννης Σταύρου
Παραγωγή: ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, 2310 797 476, e-mail: info@kethea-print.gr

Νέα Χρονιά – Νέες Προσδοκίες για την Ανάπτυξη

Ευρισκόμενος στην αρχή
του 2011 προβλέπω ότι
θα είναι πραγματικά μια
πολύ δύσκολη χρονιά για
τη χώρα και τις επιχειρήσεις, αφού τα προβλήματα από το 2010 μεταφέρονται στο 2011 περισσότερο διογκωμένα,
και τα αναπτυξιακά μέτρα τα οποία αναμένει ο
επιχειρηματικός κόσμος
της χώρας δεν έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και δυο
χρόνια.
Δυστυχώς μέχρι
Νικόλαος Πέντζος
σήμερα δεν έχουν γίνει
Πρόεδρος
αυτά που όλοι αναμέναμε για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και ειδικά της μεταποίησης. Αν δεν
ληφθούν άμεσα μέτρα για την ανάπτυξη, τότε είμαι
βέβαιος ότι θα κλείσουν επιχειρήσεις και θα χαθούν
πολλές θέσεις εργασίας.
Επίσης, σήμερα ούτε ο πολίτης ούτε οι επιχειρήσεις
νιώθουν ασφαλείς, λόγω της φημολογίας είτε για
πτώχευση, είτε για αναδιάρθρωση χρέους, είτε για
τη λήψη νέων επώδυνων μέτρων κλπ. Διερωτώμαι
λοιπόν πως χωρίς τη λύση όλων αυτών των προβλημάτων, είναι δυνατόν να μιλάμε για πραγματική
ανάπτυξη;
Δυστυχώς, τα μέτρα που ανακοινώνονται από την
κυβέρνηση σήμερα, θα αποδώσουν σε βάθος χρόνου.
Γι΄ αυτό οι επιχειρήσεις της χώρας αδημονούν την
τελευταία περίοδο για τη λήψη άμεσων μέτρων, τα
οποία θα είναι επίσης άμεσης επίσης απόδοσης.
Γι΄ αυτό οι προτάσεις μας για το σήμερα που ενισχύουν την πραγματική οικονομία, είναι αυτές που θα
συμβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν στην ανάκαμψη. Εάν
ληφθούν μέτρα που τονώνουν την πραγματική οικονομία και ενισχύουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων, όπως το πρόσφατο της μείωσης
κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών, όπως επίσης
η ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση
ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, όπως
είναι η πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις
επιχειρήσεις, (π.χ. επιστροφή ΦΠΑ, συμψηφισμός

οφειλών των επιχειρήσεων, πληρωμή έργων κλπ)
τότε είναι βέβαιο ότι θα βοηθηθούν σημαντικά τις
επιχειρήσεις και θα ενισχυθεί η ρευστότητά τους.
Πέρα από αυτά ο ΣΒΒΕ για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις μέλη του, έχει δημιουργήσει έναν αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας με τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σωκράτη Ξυνίδη, αρμόδιο για τα θέματα
της βιομηχανίας και της ανάπτυξης της Βόρειας
Ελλάδας. Τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του
έχουν αποδείξει μέχρι σήμερα το έμπρακτο ενδιαφέρον τους και την υποστήριξη τους, τόσο για την
επιστροφή του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις της
περιοχής μας, για τις οφειλές του Δημοσίου προς τις
επιχειρήσεις (Αναπτυξιακός Νόμος κλπ), όσο και για
την επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της
κυβερνητικής πολιτικής, μέσω της υλοποίησης των
προτάσεων βιομηχανικής πολιτικής που εξήχθησαν
στο πλαίσιο του περυσινού μας συνεδρίου ΣΒΒΕ –
Eurobank EFG Βιομηχανία 2020 .
Οι παραπάνω θέσεις μας έχουν τεθεί στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών και περιμένουμε...
Πέρα από τα παραπάνω βασική προτεραιότητα
στην κυβερνητική πολιτική για το 2011 θα πρέπει
να αποτελέσει η ανάκαμψη της ελληνικής περιφέρειας. Βασικό εργαλείο στην παρούσα κρίσιμη
χρονική περίοδο αποτελεί ο Αναπτυξιακός Νόμος.  
Δυστυχώς το κείμενο του νόμου που ήδη ψηφίστηκε
δημιουργεί την εντύπωση ότι δεν είναι προφανής
η ελκυστικότητα των διατάξεών του για τις επιχειρήσεις με έδρα την περιφέρεια, αφού φαίνεται να
στοχεύει προς την ενίσχυση κερδοφόρων επιχειρήσεων του κέντρου, περιορίζοντας τις επιχορηγήσεις
που αποτελούσαν το βασικό αναπτυξιακό κίνητρο
προσέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων στις
παραμεθόριες περιοχές.
Κλείνοντας το άρθρο μου για την νέα χρονιά, εύχομαι
σε όλες και όλους τους συναδέλφους μου «Καλή
Χρονιά» με υγεία και πολλές δουλειές, ενώ στους
λειτουργούς της δημόσιας διοίκησης εύχομαι η νέα
χρονιά να τους δώσει την ευκαιρία να δουν με θετική
διάθεση την επιχειρηματικότητα της πατρίδας μας.

A new year – new expectations for
growth and development

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

We are currently at the start of 2011 and I predict that this will be a very
difficult year both for Greece and for businesses, since 2010’s problems have
simply been carried forward to 2011 (but on a larger scale), and measures to
promote development, (which the Greek business world has been waiting for),
have not been put in place for the last two years now. Unfortunately, to date,
the actions everyone was expecting in order to bolster the competitiveness
of businesses, (especially in the processing sector), have not been taken. If
measures are not taken immediately to promote growth and development,
then I am convinced that businesses will close and countless jobs will be lost.
Furthermore, today - given the rumours about bankruptcy, debt
restructuring, new onerous measures being adopted, etc. - neither citizens
nor businesses feel secure. One must therefore ask how, without solving all
those problems, can we possibly talk about real growth and development?

Γ’ Αντιπρόεδροι

Γενικός Γραμματέας
Οικονομικός Επόπτης
Έφορος
Μέλη Δ.Ε.
Σύμβουλοι

Unfortunately, the measures which were announced by the government
today, will generate results only after considerable time has elapsed. That
is why Greece’s businesses have been concerned recently about the need
for measures to be taken without delay; measures which will generate
results immediately.
That is why our proposals for the present, (proposals which improve and
support the real economy), are the ones which will contribute to the fastest
possible recovery. If measures are taken to bolster the real economy and
to directly improve the competitiveness of businesses, such as the recent
25% reduction in employer social security contributions, or the initiatives
being taken to improve the liquidity of businesses (for example the payment
of the State’s debts to businesses in the form of VAT rebates, offsetting
debts owed by businesses against those owed by the State, payment of
projects and so on) then it is certain that a significant helping hand will
be given to businesses, and their liquidity will be improved.
In addition to that, in order to help those businesses which are members
of the Federation, F.I.N.G. has established an effective channel of
communication with the Deputy Minister of Regional Development &
Competitiveness, Mr. Sokratis Xynidis, who is responsible for issues relating
to industry and development in Northern Greece. Both the Minister and
his associates to date have shown their practical concern and support
for VAT rebates for exporting businesses in our area in relation to debts
of the State to businesses (Development Law, etc.) and for returning the
processing sector to the centre of government policy by implementing
the industrial policy proposals which were made in the context of our last
year’s conference “F.I.N.G.-Eurobank EFG Manufacturing 2020”.
Our views have also been submitted to the Prime Minister and the Minister
of Finance and we are now waiting…
In addition to the above, a key priority for government policy in 2011 must
be the recovery of the Greek regions. The main tool at this critical time
is the Development Law.  Unfortunately, the text of that law, which has
already been adopted, gives the impression that the provisions of that law
have not been designed to be attractive to businesses based in the regions,
since it is clear that the law is aimed at supporting profitable businesses
in the capital by limiting the grants available, which used to be the main
development incentive for attracting investments and ensuring they are
implemented in regional areas.
In closing my article related to the new year ahead, I wish all my colleagues
a very happy New Year full of health and numerous business deals, and
for those in the public administration, it is my hope that the New Year
will give them the opportunity to see this country’s business sector in a
more positive light.

Πρόεδροι επί Τιμή

Πρώην Πρόεδροι

Νικόλαος Πέντζος
Γιάννης Σταύρου
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Στέφανος - Λάζαρος Τζιρίτης
Κωνσταντίνος Αποστόλου
Ελευθέριος Καλταπανίδης
Λιβέρης Μητακάκης
Γεώργιος Νικολαϊδης
Βασίλειος Σκαρλάτος
Αθανάσιος Τζεβελέκης
Αναστάσιος Τζήκας
Bασίλειος Xαρόβας
Δημήτριος Αμπατζής
Αθανάσιος Σαββάκης
Χαρίλαος Αλεξόπουλος
Ευθύμιος Ευθυμιάδης
Θρασύβουλος Μακιός
Ιωάννης Ακκάς
Ευτύχιος Βασιλάκης
Ιωάννης Βένος
Ιωάννης Βεργίνης
Στάθης Γιαχανατζής
Παναγιώτης Γιώτας
Χρήστος Γκίνης
Παντελής Γρηγοριάδης
Σοφοκλής Ιωσηφίδης
Σταύρος Κοθάλης
Πάρις Κοκορότσικος
Αντώνιος Κουϊδης
Κωνσταντίνος Κουκούντζος
Σταύρος Κωνσταντινίδης
Δημήτριος Λακασάς
Νικόλαος Λέστος
Κωνσταντίνος Μαραγκός
Βασίλειος Μαυρίδης
Θεόδωρος Μαυρουδής
Ιωάννης Μίχος
Γρηγόρης Ναϊσίδης
Αικατερίνη Νένδου
Κυριάκος Οικονόμου
Δημήτριος Παζάρας
Αθανάσιος Παπαπαναγιώτου
Αναστάσιος Πιστιόλας
Μιχαήλ Πολάτ
Αλέξανδρος Ροδάς
Αντώνιος Σιάρκος
Ευστράτιος Σιμόπουλος
Ρήγας Τζελέπογλου
Νικόλαος Τρυπάνης
Παναγιώτης Τσινάβος
Σταύρος Τσολάκης
Κώστας Χαΐτογλου
Παντελής Κωνσταντινίδης
Αλέξανδρος Μπακατσέλος
Βασίλειος Πανούτσος
Νίκος Ευθυμιάδης
Βασίλης Τακάς
Βύρων Αντωνιάδης
Φιλώτας Καζάζης
Δημήτρης Συμεωνίδης
Γεώργιος Μυλωνάς



 Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων ΣΒΒΕ
Ν ο έ μ β ρ ι ο ς

–

Δ ε κ έ μ β ρ ι ο ς

2 0 1 0

03.11.10

26.11.2010

• Διοικητική Επιτροπή ΕΕΔΕ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου

• Επιχειρηματικό Φόρουμ Μαύρης Θάλασσας (Black Sea
Business Forum) με θέμα: «Η Νέα Εποχή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα» που διοργανώθηκε από το ΣΒΒΕ και το ΣΕΒ
και πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2010, στο Grand
Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο χαιρετισμό
απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχαν ο κ. Γ. Σταύρου, η
κα. Β. Βλοτίδου και η κα. Μ. Νάζη.

05.11.10
• Συνέδριο με θέμα: “Regional Centres of Expertise (RCEs)”,
παρουσίαση της πρότασης RCE Central Macedonia, που
οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στην αίθουσα συνεδριάσεών του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

08 – 09.11.10

• Εκδήλωση, με ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σ. Ξυνίδη
και θέμα: “Εξωστρέφεια και Αναπτυξιακός Νόμος”, που
διοργάνωσαν το ΕΒΕΘ, το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο και
ο ΣΕΒΕ, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

• Εκδήλωση Αρχιτεκτόνων στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία
με Alumil & Kleemann. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου, η κα. Β. Βλοτίδου και η κα. Μ. Νάζη.

27.11.10

11 – 12.11.10
• 1ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών, που πραγματοποίησε το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Θεσσαλονίκης, στο ξενοδοχείο Grand Hotel. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε με ομιλία ο κ. Χ. Γεωργίου.

11.11.10
• 139η συνεδρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν 3299/04, που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

12.11.10
• Διοικητικό Συμβούλιο της «Αλεξάνδρειας» Ζώνης Καινοτομίας που πραγματοποιήθηκε στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ. Μυλωνάς.
• Συνάντηση Συντονιστών των προγραμμάτων «Specific
Actions» που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

16.11.10
• Εκδήλωση με θέμα: “Το τουρκικό οικονομικό θαύμα” επιτεύγματα και προοπτικές, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

23-24.11.10
• Επιχειρηματική αποστολή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Net4Biz» που πραγματοποιήθηκε στο Vasteras
της Σουηδίας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Μ. Νάζη.

• Δείπνο με επίσημο ομιλητή τον ΥΠΕΘΑ κ. Ε. Βενιζέλο και
θέμα: «Το εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση», που παρέθεσε η Εκδοτική Βορείου Ελλάδος Α.Ε., στο ξενοδοχείο Hyatt
Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Πρόεδρος.

29.11.10
• Συνέδριο με θέμα: «Η ώρα της Ελληνικής Οικονομίας», που
διοργάνωσε το Ελληνο – Αμερικανικό Επιμελητήριο, στο
ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.

30.11.2010
• 2η Ετήσια συνάντηση των εταίρων του δικτύου Enterprise
Europe Network – Hellas που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
30/11/2010 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΤ στην Αθήνα. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε η κα. Β. Βλοτίδου.

01.12.10
• Συνέδριο με θέμα: “Δημόσιες Υποδομές και Υπηρεσίες σε
Τροχιά Ανάπτυξης”, που διοργάνωσε το Ελληνο – Αμερικανικό
Επιμελητήριο, στο ξενοδοχείο The MET. Από το Σύνδεσμο
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος και συμμετείχε ο κ.
Σταύρου.

02.12.10
• Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ΕΣΟΑΒ, που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Γ.
Σταύρου.

03.12.2010
• Διοικητικό Συμβούλιο ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Ι. Σταύρου και Χ. Γεωργίου.

06.12.2010
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων της μελέτης “Regional Report
on the state of the art in innovation in Central Macedonia,
Greece”, στο πλαίσιο του έργου AsviLoc Plus, που οργάνωσε  
η αναπτυξιακή εταιρεία «Ανατολική Θεσσαλονίκης» και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε με παρουσίαση ο κ. Κ. Στυλιαράς.

• Συνάντηση των φορέων της Θεσσαλονίκης με τον Πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας κ. Α. Σαμαρά, που πραγματοποιήθηκε
στο ξενοδοχείο Hyatt Regency Thessaloniki. Από το Σύνδεσμο συμμετείχαν οι κ.κ. Πρόεδρος και Σ. Τζιρίτης.
• Επίσημο δείπνο, με ομιλητή τον Πρόεδρο της ΝΔ και θέμα:
“Μέτρα εξόδου της Οικονομίας από την Κρίση και Μέτρα
τόνωσης της οικονομίας της Βόρειας Ελλάδας.”, που παρέθεσαν τα 5 διμερή επιμελητήρια, στο ξενοδοχείο Hyatt Regency
Thessaloniki.  Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Πρόεδρος.
• Συνάντηση εργασίας, στο πλαίσιο του έργου AsviLoc Plus, που
οργάνωσε η αναπτυξιακή εταιρεία Ανατολική Θεσσαλονίκης
και πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του ΕΚΕΤΑ.
Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Κ. Στυλιαράς.

09.12.2010
• Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης
για το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών Μεταφορών Ευρύτερης Περιοχής της Θεσσαλονίκης 2020, που διοργάνωσε το
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, στις εγκαταστάσεις του. Από το Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ.
Γ. Σταύρου.
• Ημερίδα, με θέμα: “Ελληνο-Τουρκική Οικονομική Συνεργασία”, που διοργάνωσαν το Ελληνο-Τουρκικό Επιμελητήριο και
το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής, στο ξενοδοχείο
Μακεδονίας Παλλάς. Από το Σύνδεσμο ομιλία απηύθυνε ο κ.
Πρόεδρος.
• 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμη Παραγωγή και
Πράσινη Επιχειρηματικότητα», που οργάνωσε το Ινστιτούτο
Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠ-ΠΟΥ)
της ΕΕΔΕ, στο ξενοδοχείο Divani Caravel. Από το Σύνδεσμο
συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα:
«Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη»,
ο κ. Χ. Γεωργίου.  
   

17.12.10
• Διαβαλκανική Συνδιάσκεψη Νέων Επιστημόνων, που διοργανώθηκε από το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κινητικότητα
των νέων επιστημόνων στην έρευνα και την τεχνολογία, και
πραγματοποιήθηκε στο The MET Hotel.  Από το Σύνδεσμο
χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Πρόεδρος.

18.12.10
• Διαβαλκανική Συνδιάσκεψη Νέων Επιστημόνων, με θέμα:
«Έρευνα Καινοτομία και Οικονομική ανάπτυξη», που διοργανώθηκε από το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κινητικότητα
των νέων επιστημόνων στην έρευνα και την τεχνολογία και
πραγματοποιήθηκε στο The MET Hotel. Από το Σύνδεσμο
ομιλία απηύθυνε ο κ. Χρ. Γεωργίου.

22.12.10
• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του ΣΒΒΕ για το Περιβάλλον, με
συντονιστή τον κ. Κ. Οικονόμου.

10.12.2010
• Ημερίδα με θέμα: “Εθνικό Πρόγραμμα για την Ουσιαστική
Ισότητα των Φύλων 2010 – 2013”, που οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και πραγματοποιήθηκε στο
πολιτιστικό κέντρο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Από το
Σύνδεσμο συμμετείχε ο κ. Χ. Γεωργίου.

23.12.10
• Διοικητικό Συμβούλιο ΦΑΟΣ

27.12.10

13.12.2010

• Διοικητική Επιτροπή με τη συμμετοχή του Υφυπουργού κ. Γ.
Μαγκριώτη.

• Συνάντηση Ομάδας Εργασίας του Συνδέσμου με θέμα: «Αναπτυξιακός Νόμος», που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του
Συνδέσμου, με συντονιστή τον κ. Γ. Σταύρου.

• Δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Πρόξενος Γερμανίας, στην
οικία του. Από το Σύνδεσμο παρευρέθηκε ο κ. Πρόεδρος.

  [ δραστηριότητες  ]

06

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, κ. Ι. Μαγκριώτη
Την Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε
συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος με τη συμμετοχή του
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.
Ι. Μαγκριώτη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του Συνδέσμου και η ανταλλαγή απόψεων στο σχέδιο υποδομών
– μεταφορών για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση με τους
φορείς το τελευταίο εξάμηνο.
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης που πραγματοποίησε ο Υφυπουργός κ. Μαγκριώτης τόνισε, ότι το
master plan της Θεσσαλονίκης αποτελεί την αρχή
και όχι το τέλος μιας διαδικασίας που θα δώσει στην
πόλη ένα συναινετικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης
των υποδομών – μεταφορών στην περιοχή. Σκοπός
είναι η γενικότερη αποδοχή του σχεδίου από τους
φορείς και την τοπική κοινωνία ώστε οι πιθανότητες
ολοκλήρωσης και λειτουργίας του να είναι οι μεγαλύτερες δυνατές.
Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στα έργα
που συνθέτουν το σχέδιο ανάπτυξης των υποδομών
– μεταφορών, ξεκινώντας από το μετρό και προτείνοντας πέρα από την κύρια γραμμή των 9,6 χλμ. να
μελετηθούν επεκτάσεις προς Δυτικά κατά μήκος
του άξονα της οδού Λαγκαδά προς Σταυρούπολη και
Ευκαρπία μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, προς
την περιοχή των Δήμων Αμπελοκήπων – Ευόσμου
– Κορδελιού – ΤΕΙ και προς Ανατολικά μέσα από

τις περιοχές Τούμπα – Χαριλάου – Πυλαία. Επίσης,
πρότεινε επέκταση από τη Μίκρα μέχρι το Αεροδρόμιο, σε «παραλιακή» χάραξη με ποιο ελαφρύ μέσο
- «μονορέϊλ», με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του
συνόλου του έργου το 2020.
Αναφέρθηκε επίσης στις οδικές υποδομές της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι για
την ολοκλήρωση των υποδομών αυτών επανέρχεται το
θέμα της «υποθαλάσσιας» αρτηρίας και υποστήριξε
ότι στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουν ολοκληρωθεί οι
αυτοκινητόδρομοι που θα συνδέουν τη Θεσσαλονίκη
με όλες τις πρωτεύουσες των νομών της Κεντρικής
Μακεδονίας.
Αναφορικά με το «Αεροδρόμιο Μακεδονία» ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι στα επόμενα 2-2,5 χρόνια θα έχει
ολοκληρωθεί η επέκταση του αεροδιαδρόμου, ενώ θα
υλοποιηθεί μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία
αεροσταθμού. Επίσης, για το θέμα του Λιμένα Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι παραμένει ως ζητούμενο η λειτουργία του ως σημείο μεταφόρτωσης εμπορευμάτων.
Τέλος, ο κ. Υπουργός υπογράμμισε ότι, το κόστος των
παραπάνω έργων, πέρα από το διαθέσιμο ποσό, θα
διεκδικηθεί μέσω το Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 5ου ΚΠΣ, άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και συμβάσεων παραχώρησης. Για το λόγο αυτό
εξάλλου απαιτείται και η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση
φορέων και τοπικής κοινωνίας ώστε η διεκδίκηση των
κονδυλίων να είναι ευκολότερη.
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Επιχειρηματικό Φόρουμ
Μαύρης Θάλασσας (Black
Sea Business Forum), με θέμα: “Η Νέα Εποχή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα”
Με τη συμμετοχή 75 ξένων επιχειρηματιών και στελεχών από διάφορες χώρες  του Ευξείνου Πόντου,
100 εκπροσώπων ελληνικών επιχειρήσεων, και τη
διοργάνωση περισσοτέρων από 150 επιχειρηματικών
συναντήσεων πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη,
στις 26 Νοεμβρίου 2010, το Επιχειρηματικό Φόρουμ
για την “Νέα Εποχή στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα”.
Το Φόρουμ συνδιοργανώθηκε από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και το Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας στον ΟΣΕΠ κατά το 2ο εξάμηνο
του 2010, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και
της Παρευξείνιας Τράπεζας Εμπορίου & Αναπτύξεως.
Στόχος του Φόρουμ ήταν να αναδείξει τους τομείς και τις
δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας που υπάρχουν
στις κρίσιμες αγορές, που εκτείνονται από τα Δυτικά
Βαλκάνια μέχρι την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και
της Κασπίας. Στο πνεύμα της νέας εποχής της πράσινης
οικονομίας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το
φόρουμ εστίασε το ενδιαφέρον στην ενέργεια και στις διάφορες μορφές ανανεώσιμων πηγών, στα κατασκευαστικά
έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν στη ευρύτερη περιοχή, στην παραγωγή και χρήση περιβαλλοντικά φιλικών
δομικών υλικών, στη χρηματοδοτική υποστήριξη από τα
πιστωτικά ιδρύματα, στην ανάγκη σύνδεσης της έρευνας
και της τεχνολογίας με την επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Στην έναρξη των εργασιών χαιρετισμό απηύθυναν  ο
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, ο Πρόεδρος της

Παρευξείνιας Τράπεζας Εμπορίου και Αναπτύξεως
κ. A. Kondakov και ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Σπ.
Κουβέλης, ενώ κατά τη διάρκεια του γεύματος, στο
οποίο συμμετείχαν οι Υπουργοί των χωρών ΟΣΕΠ,
απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δ.
Δρούτσας και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας
κ. Τ. Baconschi, καθώς η Ρουμανία αναλαμβάνει την
προεδρία του ΟΣΕΠ κατά το 1ο εξάμηνο του 2011.
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, παρουσίασε τους λόγους που
καθιστούν τη Βόρεια Ελλάδα ελκυστικό προορισμό
για την υλοποίηση κοινών επενδυτικών σχεδίων και
προσκάλεσε τους επιχειρηματίες του Ευξείνου Πόντου
να έρθουν στη Βόρεια Ελλάδα και να συνεργασθούν
με ελληνικές επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών, τόνισε ο κ. Πέντζος, ο τομέας της πράσινης επιχειρηματικότητας,
μπορεί να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες
και υπογράμμισε: «…μπορούμε από κοινού με συναδέλφους να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που διαθέτει η
χώρα μας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αναπτύσσοντας τεχνολογία και πουλώντας νέα καινοτόμα και
πρωτοπόρα προϊόντα. Με αφετηρία τις χώρες μας θα
στοχεύσουμε στην παγκόσμια αγορά…».
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Επίσκεψη κορυφαίων αρχιτεκτόνων σε επιχειρήσεις
μέλη του ΣΒΒΕ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τριήμερη
επίσκεψη 16 κορυφαίων αρχιτεκτόνων από την Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Η επίσκεψη,  η οποία πραγματοποιήθηκε το χρονικό
διάστημα 8 – 10 Νοεμβρίου 2010, διοργανώθηκε από
το ΣΒΒΕ σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΛ
Α.Ε. και με την υποστήριξη της εταιρείας Kleemann
Hellas ΑΒΕΕ.
Στόχος της επίσκεψης ήταν η γνωριμία των ξένων αρχιτεκτόνων με τα προϊόντα επιχειρήσεων της Βορείου
Ελλάδος που ανήκουν στον κλάδο των δομικών υλικών
για τη χρήση αυτών των προϊόντων στις αρχιτεκτονικές
τους προτάσεις και για την περαιτέρω προώθησή τους
στην αγορά των συγκεκριμένων χωρών.

Επιχειρηματική
αποστολή στη Σουηδία
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχειρηματική αποστολή
στο Vasteras της Σουηδίας, στις 23 & 24 Νοεμβρίου
2010, με στόχο τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην εκδήλωση επιχειρηματικής συνεργασίας
“Sustainable Construction B2B Matchmaking Event”
στον κλάδο της Αειφόρου Δόμησης.
Η Επιχειρηματική αποστολή στην οποία συμμετείχαν 3 Ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του ΣΒΒΕ / Enterprise Europe Network
– Hellas στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Net4Biz. Το οποίο αφορά την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών ΜμΕ, τη διευκόλυνση
επιχειρηματικών συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για
εμπορικές, τεχνολογικές και ερευνητικές συμφωνίες
μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων επιχειρηματικής
συνεργασίας κατά τη διάρκεια κλαδικών εκθέσεων.
Κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής αποστολής οι
Έλληνες επιχειρηματίες πραγματοποίησαν πάνω από
30 επιχειρηματικές συναντήσεις με συναδέλφους του
από: Σουηδία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ιταλία, Εσθονία
και Μάλτα.
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Δημόσιες Υποδομές και Υπηρεσίες σε Τροχιά Ανάπτυξης
«Οι δημόσιες υποδομές τόσο κατά την κατασκευαστική
τους περίοδο, όσο και κατά τη διάρκεια ζωής τους, διαδραματίζουν σε όλες τις χώρες του κόσμου, ιδιαίτερα
όμως στη χώρα μας, σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη.
Συνεπώς το θέμα μας σήμερα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αν
συνυπολογίσουμε και τη δύσκολη περίοδο που περνά η
χώρα μας», ανέφερε στο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος κ. Ν.
Πέντζος, κατά την έναρξη του συνεδρίου που  διοργάνωσε
το Ελληνο – Αμερικανικό Επιμελητήριο, με θέμα: «Δημόσιες Υποδομές και Υπηρεσίες σε Τροχιά Ανάπτυξης».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρόεδρος κ. Ν.
Πέντζος τόνισε ότι, από την εποχή των Μεσογειακών
Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει ξοδέψει πάνω από 130 δις €, στα Κοινοτικά
Πλαίσια Στήριξης δηλαδή ποσό μεγαλύτερο από το
δάνειο που έχει συνάψει με την τρόικα.
Το προφανές από ένα τέτοιο δυσθεώρητο ποσό επένδυσης, θα ήταν η συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αντί γι΄ αυτό
η χώρα διαρκώς κατρακυλά στις τελευταίες θέσεις
των διεθνών κατατάξεων, και τα πράγματα βαίνουν
χειρότερα από χρονιά σε χρονιά.
Δυο είναι οι εξηγήσεις για το τι μπορεί να σημαίνει
αυτό, υποστήριξε ο κ. Πέντζος:

θερά έδαφος στην πορεία προς την αναπτυξιακή τους
ανασυγκρότηση.

2. είτε ότι οι παρεμβάσεις σε έργα υποδομών δεν είναι
αποδοτικές.

Άρα, οι δημόσιες υποδομές θα πρέπει να αποτελούν μοχλούς ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και δεν
θα πρέπει να έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα. Απαιτείται
δε να συνδέονται με το οικονομικό, επιχειρηματικό και
γενικότερα κοινωνικό περιβάλλον και να συμβάλλουν
στην επίτευξη συγκεκριμένων αναπτυξιακών στόχων.  

Σε κάθε περίπτωση τα έργα υποδομών, συνέχισε ο κ.
Πρόεδρος, «θα πρέπει να συντελούν στη βελτίωση του
παραγωγικού ιστού μιας περιφέρειας ή μιας περιοχής
γενικότερα. Φαίνεται ότι στη χώρα μας τα χρησιμοποιήσαμε ως αναδιανεμητικούς μηχανισμούς εισοδήματος.

Συνεπώς μιας και η χρονική συγκυρία δεν επιτρέπει
πολυτέλειες σπατάλης επιπλέον πόρων, θα πρέπει
να μετρήσουμε και να μελετήσουμε σε πραγματικό
επίπεδο τα ακόλουθα ζητήματα, ώστε οι δημόσιες
υποδομές να μπουν στη σωστή τροχιά ανάπτυξης:

Μάλιστα, αν δεχθούμε ότι λειτουργούν ως μηχανισμοί
αναδιανομής εισοδήματος, και εκεί θα διαπιστώσουμε
ότι δεν έχουν επιτύχει τους στόχους τους.

• Ποιες είναι οι πραγματικές  μακροχρόνιες επιπτώσεις από την κατασκευή και τη λειτουργία δημόσιων
υποδομών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της περιφερειακής οικονομίας, και,

1. είτε ότι οι στρατηγικές επιλογές ήταν και ενδεχομένως παραμένουν λανθασμένες,

Για παράδειγμα αν εξετάσουμε την αύξηση του ΑΕΠ
της χώρας τα τελευταία δέκα χρόνια, αποδεικνύεται
περίτρανα ότι οι περιφερειακές ανισότητες αντί να μειωθούν διευρύνονται. Είναι προφανές λοιπόν ότι υπάρχει
στρέβλωση στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και
αυτό πρέπει να διορθωθεί, αφού οι περισσότεροι πόροι
κατευθύνθηκαν στο κέντρο και όχι στην περιφέρεια.
Η διαπίστωση αυτή αποτελεί μια σημαντική εξήγηση
για το γιατί οι περιφερειακές οικονομίες χάνουν στα-

• Κατά πόσο οι δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες
επηρεάζουν θετικά την αύξηση της παραγωγικότητας
των επιχειρήσεων.
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, αποτελεί
πλέον την τελευταία ελπίδα της χώρας μας και ελπίζουμε ότι τα συστήματα διαχείρισης και υλοποίησης
των έργων που θα εφαρμοστούν θα αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά τις ανεπάρκειες του παρελθόντος».
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Ελληνο-Τουρκική Οικονομική Συνεργασία
Ο στόχος του ΣΒΒΕ είναι να συμβάλει ουσιαστικά στην
υποστήριξη της ελληνοτουρκικής επιχειρηματικής
συνεργασίας, τόνισε ο Πρόεδρος κ. Ν. Πέτνζος, κατά τη
διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα που διοργάνωσε
το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και το
Ελληνοτουρκικό Επιμελητήριο Βορείου Ελλάδος, την
Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2010.
Κατά τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ, η αγορά των βαλκανικών
χωρών, εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, έχει πάψει να
θεωρείται για τις ελληνικές επιχειρήσεις ξένη αγορά.
Από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας μέχρι σήμερα,
η αγορά των βαλκανικών χωρών και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προέκταση
της εσωτερικής αγοράς.
Ειδικά στην τρέχουσα χρονική συγκυρία της οικονομικής κρίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν
να αναπληρώσουν τη χαμένη εσωτερική αγορά, και οι
συνεργασίες με τουρκικές επιχειρήσεις, που επίσης
γνωρίζουν τις γειτονικές αγορές, και έχουν σημαντική
επενδυτική παρουσία σ΄ αυτές, θεωρούμε, υποστήριξε
ο κ. Πρόεδρος, ότι μπορεί να αποτελέσουν ένα μέσο για
την έξοδο από την κρίση και την διεθνή τους ανάπτυξη.
Άλλωστε, συνέχισε ο κ. Πέντζος, τόσο οι Έλληνες
επιχειρηματίες όσο και οι συνάδελφοι τους από τη
γειτονική Τουρκία:
1. διαθέτουν ισχυρά δίκτυα επιχειρήσεων στην περιοχή, εξ΄ αιτίας της πολύχρονης παρουσίας τους στις
αγορές των χωρών αυτών,
2. γνωρίζουν πολύ καλά τις αγορές, και κυρίως γνωρίζουν όλα τα προσκόμματα που μπορεί να βρει εκεί
ένας υποψήφιος επενδυτής,
3. επιχειρήσεις από τις δυο χώρες έχουν εξασφαλίσει
πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των πλουτοπαραγωγικών
πηγών στις χώρες αυτές, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση

να τροφοδοτήσουν τις επιχειρήσεις τους με πρώτες ύλες,
4. εξ΄ αιτίας των πολιτιστικών τους διαφορών, έχουν
κερδίσει διαφορετικά, αλλά σημαντικά, μερίδια των
γειτονικών αγορών,
5. έχουν δυνατότητα να παράξουν προϊόντα που μπορούν να είναι ανταγωνιστικά σε δύσκολες αγορές,
όπως είναι αυτές των χωρών της Δυτικής Ευρώπης
και της Αμερικής,
6. προσαρμόζουν τα προϊόντα τους στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις των τοπικών αγορών, γεγονός που τους
δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις εμπορικές
τους δραστηριότητες και να απευθυνθούν έτσι σε
ομοειδείς αγορές, και,
7. ξεπέρασαν τις φοβίες των γειτόνων τους και κέρδισαν την εμπιστοσύνη τους, παγιώνοντας έτσι τη θέση
τους στις συγκεκριμένες αγορές.
Συμπερασματικά με βάση τα παραπάνω, μπορούν να
δημιουργηθούν συμμαχίες, είτε σε παραγωγικό, είτε
σε εμπορικό επίπεδο, ούτως ώστε από κοινού να εκμεταλλευθούν τις παραπάνω αγορές με περισσότερη
αποτελεσματικότητα. Βεβαίως, εκείνο που απαιτείται
για να ευοδωθούν αυτές οι προσπάθειες είναι να δημιουργηθεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ούτως ώστε
οι συνεργασίες αυτές να μπορούν να έχουν θετικό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να παραμείνουν ανταγωνιστές στις
χώρες αυτές, αλλά να μετεξελιχθούν σε συνεταίρους.
Τέλος, ο κ. Πρόεδρος, κάλεσε τους επιχειρηματίες να
ενώσουν τις επιχειρηματικές τους δυνάμεις, ούτως ώστε
να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες και των δύο χωρών όσο
και στις λεγόμενες τρίτες χώρες, υπενθυμίζοντας  επίσης
ότι σ΄ αυτή την προσπάθεια αρωγός θα είναι το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι υγιές, αρκούντως διεθνοποιημένο, άρα είναι ο απαραίτητος σύμμαχός για να
καταστούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια πραγματικότητα.
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Διαβαλκανική Συνδιάσκεψη Νέων Επιστημόνων
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη των εργασιών της τριήμερης
Διαβαλκανικής Συνδιάσκεψης Νέων Επιστημόνων, που
διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την
Κινητικότητα των Νέων Επιστημόνων στην Έρευνα και
την Τεχνολογία, την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010.  
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Πέντζος, τόνισε
ότι η Διαβαλκανική Συνδιάσκεψη αποτελεί σημαντικό
βήμα προς τη δημιουργία εκείνων των συνθηκών που
θα επιτρέψουν να μεταβούν οι οικονομίες των χωρών
της βαλκανικής στο επόμενο επίπεδο ανάπτυξης: εκείνο
της οικονομίας της γνώσης.
Ιδιαίτερα σήμερα, η καινοτόμος ανάπτυξη θα είναι
καθοριστική περισσότερο από ποτέ για τη δυναμική
και το μέλλον του παραγωγικού συστήματος. Και για
να πραγματωθεί το όραμα της καινοτόμου ανάπτυξης πρέπει να κινητοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας να
ενισχύσει την καινοτόμα επιχειρηματικότητα και να
υποστηρίξει τη δημιουργία νέων εταιρειών έντασης
γνώσης.
Επιπλέον απαιτείται διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε
ως χώρα και ως επιχειρήσεις να είμαστε διεθνώς
ανταγωνιστικοί.
Η πόλη της Θεσσαλονίκης, ανέφερε ο κ. Πρόεδρος,
διαθέτει τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ανώτατο Τεχνολογικό Ίδρυμα, αποτελεί την έδρα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, έχει τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση θερμοκοιτίδων στην Ελλάδα,
ενώ σύντομα θα δημιουργηθεί και η  Ζώνη Καινοτομίας.
Παράλληλα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο βιομηχανικό πόλο της χώρας. Άρα διαθέτει τους πόρους για
να εξελιχθεί σε μία πόλη καινοτομίας. Παρόλα αυτά οι
δείκτες καινοτομίας στην περιοχή δεν βρίσκονται στα
επιθυμητά επίπεδα.

Και αυτό γίνεται επειδή η ύπαρξη των πόρων δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιοποίησής
τους. Αυτό που απουσιάζει είναι ένα αποτελεσματικό
θεσμικό πλαίσιο, καθώς το πλαίσιο που διέπει την έρευνα στη χώρα μας δεν ισορροπεί μεταξύ της παραγωγής
ακαδημαϊκής γνώσης και δημιουργίας εμπορεύσιμου
αποτελέσματος, δηλαδή καινοτομίας.
Τέλος, ο κ. Πέντζος, υποστήριξε ότι παρά τις αγκυλώσεις, οι οποίες λίγο έως πολύ είναι κοινές για τις χώρες
των Βαλκανίων, και οι οποίες μέχρι σήμερα περιόρισαν
σημαντικά την αξιοποίηση της έρευνας, έχουν αποκτηθεί
πολύτιμες εμπειρίες στα θέματα διαχείρισης καινοτομίας. Εμπειρίες, τις οποίες πρέπει να αξιοποιηθούν ώστε
να δημιουργήσουν μία μακρόχρονη και αποτελεσματική
διακρατική συνεργασία, με σαφές στρατηγικό όραμα για
ολόκληρη την περιοχή.
Επίσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης μέρας των εργασιών της Διαβαλκανικής Συνδιάσκεψης ο Διευθυντής
Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ κ. Χ. Γεωργίου
απηύθυνε ομιλία με θέμα: Έρευνα, Καινοτομία και Οικονομική Ανάπτυξη.   
Ο κ. Γεωργίου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσίασε
την οπτική του ΣΒΒΕ για το θέμα και αναφέρθηκε εκτενώς στο νέο πλαίσιο  για την έρευνα και την καινοτομία
το οποίο η κυβέρνηση έχει δώσει στη δημοσιότητα τονίζοντας: «Βρισκόμαστε ενώπιον μιας μεταρρυθμιστικής
πρωτοβουλίας από την οποία όλοι αναμένουμε πολλά
πράγματα, στο πεδίο της ανάπτυξης της χώρας μας,
ειδικά σήμερα που βιώνουμε την οικονομική κρίση.
Αποτελεί λοιπόν ευκαιρία να αλλάξουμε το περιβάλλον
τώρα, μιας και τώρα όλοι μας μπορούμε να δεχθούμε
τη θεσμοθέτηση πραγματικών διαρθρωτικών αλλαγών
στο χώρο της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και
της καινοτομίας».

  [ δραστηριότητες ]
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Βιώσιμη παραγωγή και πράσινη
επιχειρηματικότητα

Ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών του ΣΒΒΕ κ.
Χ. Γεωργίου κατά τη διάρκεια του 11ου Πανελλήνιου
Συνέδριου με θέμα: «Βιώσιμη Παραγωγή και Πράσινη
Επιχειρηματικότητα», που οργάνωσε το Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΙΔΙΠΠΟΥ) της ΕΕΔΕ απηύθυνε ομιλία, στοιχεία της οποίας
παραθέτουμε στη συνέχεια.
«Αν μιλήσουμε για την περιβαλλοντική πλευρά της
πράσινης επιχειρηματικότητας, ουσιαστικά οι μόνες
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να συμμορφωθούν με τις επιταγές της κείμενης περιβαλλοντικής
νομοθεσίας, ούτως ώστε να παράξουν πράσινα προϊόντα
και να εφαρμόσουν πράσινες διαδικασίες παραγωγής
είναι οι επιχειρήσεις leaders της αγοράς. Οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης είναι
βέβαιο ότι θα ενσωματώσουν, αν δεν το έχουν κάνει
ήδη, την πράσινη δραστηριοποίηση στην εταιρική τους
στρατηγική.
Από την άλλη μεριά αξίζει να δούμε τι έχει συμβεί με
τις υφιστάμενες πολιτικές ενίσχυσης της μετεξέλιξης
των επιχειρήσεων σε «πράσινες».  
Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση» ουσιαστικά απέτυχε να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεταποιητικών
επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία στο
πρόγραμμα υποβλήθηκαν ογδονταεννέα προτάσεις (89)
με συνολικό προϋπολογισμό 12,5 εκατ. ευρώ και αιτούμενη δημόσια δαπάνη περί τα 5 εκατ. ευρώ τη στιγμή
που η συνολική διαθέσιμη δαπάνη ήταν 30 εκατ. ευρώ.
Από τις 13 περιφέρειες μόνον από την Αττική και την
Κεντρική Μακεδονία υποβλήθηκε διψήφιος αριθμός
προτάσεων 22 και 15 αντίστοιχα, ενώ στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα ο αριθμός
των προτάσεων ήταν ακριβώς δέκα (10).

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα για την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας και της περιφερειακής σύγκλισης
είναι αυτό της «πράσινης ενέργειας».
Στον τομέα της «πράσινης επιχειρηματικότητας» που
θα παράγει προϊόντα γύρω από την «πράσινη ενέργεια» - μπορούμε να ελπίζουμε. Τομείς όπως τα φωτοβολταϊκά, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο ως
επιχειρηματικές δράσεις όσο και ως τομείς παραγωγής
καινοτομιών και τεχνολογιών, μπορούν να φέρουν μια
αποκεντρωμένη, δηλαδή περιφερειακή, ανάπτυξη.
Υπάρχουν στη Θράκη τρία γεωθερμικά πεδία, στο Δέλτα
του ποταμού Έβρου, στο Δέλτα του Νέστου και στη Σαμοθράκη, που μαζί με αυτό της νότιας Χίου, μπορούν να
φέρουν στη χώρα μας επενδύσεις άνω των 200 εκ €. Στις
περιοχές αυτές θα δημιουργηθούν μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το συγκεκριμένο δυναμικό
θα χρησιμοποιηθεί και για τηλεθέρμανση.
Ήδη για τις περιοχές αυτές έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
από ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της γεωθερμίας και προέρχονται από χώρες όπως ο
Καναδάς, η Ιταλία, η Ισπανία κλπ, και οι οποίες έχουν
ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την αξιοποίηση της ελληνικής γεωθερμίας και για την έναρξη των
σχετικών ερευνών.
Στις τέσσερις περιοχές υπολογίζεται ότι μέσα στην
επόμενη πενταετία θα επενδυθούν για έρευνα και ανάπτυξη περίπου 40-50 εκ. €, ενώ αν τα αποτελέσματα των
ερευνών είναι θετικά, οι επενδύσεις για την εγκατάσταση
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να φθάσουν
τα 200 εκ. €, δηλαδή περίπου 50 εκ. € ανά μονάδα».

[ δραστηριότητες ]  13

Χρηματοδοτώντας την προσαρμογή μιας
υφιστάμενης επιχείρησης σε πράσινη

Τις παρακάτω, κατά την άποψη του ΣΒΒΕ, βασικές προϋποθέσεις μετατροπής μιας υφιστάμενης επιχείρησης
σε πράσινη, παρουσίασε ο Διευθυντής Τεκμηρίωσης
και Μελετών του ΣΒΒΕ κ. Χ. Γεωργίου κατά τη διάρκεια
του 1ου Διεθνές Συνεδρίου Πράσινων Υποδομών του
ΑΤΕΙΘ  με θέμα: Χρηματοδοτώντας την προσαρμογή
μιας υφιστάμενης επιχείρησης σε πράσινη.
Α) σημαντικό ζήτημα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας: η τεχνολογία μπορεί να μετατραπεί από
σημαντικό μέρος του προβλήματος σε καθοριστικό
στοιχείο της λύσης.
Το ζήτημα της αξιοποίησης εγχώριων τεχνολογιών που
προέρχονται από τα τοπικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που θα μετατρέπουν μια επιχείρηση σε
πράσινη μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα.
Χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων για να επιτευχθούν γόνιμες συνεργασίες.
Ακόμη, στον τομέα αυτό θα βοηθήσουν καταλυτικά
θεσμοί όπως αυτοί της μεταφοράς τεχνολογίας είτε
ακόμη και της τεχνομεσιτείας.

Β) επόμενο σημαντικό θέμα, ίσως και το κορυφαίο,
είναι η δημιουργία απασχόλησης: οι επιχειρήσεις
επιθυμούν να διακρατήσουν, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, το γνωσιακό κεφάλαιο που με κόπο
δημιούργησαν με την πάροδο των ετών. Συνεπώς,
η πρόκληση είναι να διατηρηθεί ή/και να αυξηθεί
η απασχόληση, ενώ παράλληλα να μειωθεί η χρήση
ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο
αυτό κύριο μέσον μπορεί να είναι μια πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, για την ανάπτυξη νέων
δραστηριοτήτων όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και
άλλων φυσικών πόρων, η αντιρρυπαντική τεχνολογία,
η υποκατάσταση τοξικών υλικών, η ανακύκλωση
αποβλήτων, η εφαρμογή νέων μεθόδων καθαρότερης παραγωγής, η οργάνωση και αξιοποίηση της
προστασίας της φύσης κ.λπ.
Η επανεπένδυση αφορολόγητων κερδών των επιχειρήσεων για πράσινες επενδύσεις, με απώτερο στόχο της
μετατροπή τους σε πράσινες σε έναν χρονικό ορίζοντα
πενταετίας, θα μπορούσε ν΄ αποτελέσει ισχυρό κίνητρο.
Αν η συγκεκριμένη πρόταση υιοθετηθεί τότε είμαστε
βέβαιοι ότι έχουμε σημαντικές ελπίδες για τη μετατροπή πολλών επιχειρήσεων σε πράσινες, αλλά πάντα
σε βάθος χρόνου και όχι άμεσα.
Γ) το τρίτο ζήτημα αφορά την προστασία του περιβάλλοντος: οι προσεγγίσεις ως προς την άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών δεν θα πρέπει να υπηρετούν αποκλειστικά και μόνον το κριτήριο της περιβαλλοντικής
αποτελεσματικότητας, αλλά θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τα κριτήρια της οικονομικής αποδοτικότητας
και ανάπτυξης που θα οδηγεί σε κοινωνική αποδοχή
και κοινωνική συνοχή.
Επιπλέον των παραπάνω θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά
υπόψη, και να αξιολογήσουμε βεβαίως, το ρόλο του
κράτους για το θέμα. Το κράτος δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να εξαντλεί το ρόλο του στην ψήφιση νομοθετημάτων για το περιβάλλον, που πολλές φορές είναι
ιδιαίτερα αυστηρά, χωρίς το ίδιο να έχει εξασφαλίσει
το περιβάλλον εφαρμογής τους.
Ζητούμενο στον τομέα του περιβάλλοντος είναι να
ληφθούν αποφάσεις για ζητήματα που θα έπρεπε να
είχαν αντιμετωπισθεί και επιλυθεί προ πολλού.
Δ) το τελευταίο ζήτημα είναι αυτό που αφορά την
εξοικονόμηση ενέργειας: η εξοικονόμηση ενέργειας
μπορεί να επιτευχθεί με τεχνολογικές βελτιώσεις και
καινοτομίες. Η υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών από τις
επιχειρήσεις μπορεί να γίνει το μέσον για επίτευξη
βιωσιμότητας και μακροχρόνιας ανάπτυξης.

  [ θέσεις προτάσεις ]
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Θέσεις και Προτάσεις του ΣΒΒΕ για
τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Σε μια κρίσιμη για τη χώρα περίοδο, ο επιχειρηματικός κόσμος της Βόρειας Ελλάδας έχει αποδείξει στην
πράξη ότι αντιλαμβάνεται ότι η λήψη των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και ανάταξης της οικονομίας
της χώρας από την κυβέρνηση αποτελούν μονόδρομο, θεωρώντας ότι η μείωση του μεγέθους του κράτους
και η γενικότερη μείωση των δαπανών λειτουργίας του δημόσιου τομέα βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση.
Παράλληλα έχει ζητήσει εγκαίρως τη λήψη συγκεκριμένων αναπτυξιακών μέτρων που θα υποβοηθήσουν τον
ιδιωτικό τομέα της οικονομίας αρχικά να επιβιώσει κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ακολούθως
να αναπτυχθεί στη μετά κρίση εποχή.
Στο πλαίσιο αυτό βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής απετέλεσαν διαχρονικά οι διάφοροι αναπτυξιακοί –
επενδυτικοί νόμοι, τα αποτελέσματα των οποίων άλλοτε ήταν θετικά για την περιφερειακή ανάπτυξη και άλλοτε
δεν κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους τους. Για τους παραπάνω λόγους ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόμος
δημιουργούσε ελπίδες και προσδοκίες, ειδικά στην περιφέρεια, για υλοποίηση επενδύσεων που θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας στην ελληνική επαρχία και προϋποθέσεις ευημερίας και τελικά ισόρροπης ανάπτυξης.

Η ελκυστικότητα του νέου νόμου για την
υλοποίηση επενδύσεων στην περιφέρεια
παραμένει ζητούμενο

να ενταχθούν στις φορολογικές απαλλαγές, τη διαγωνιστική διαδικασία, δηλαδή την υποβολή φακέλου
επένδυσης προς αξιολόγηση από τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου που έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση δημιουργεί την εντύπωση της στόχευσης προς την ενίσχυση κερδοφόρων επιχειρήσεων,
αφού περιορίζει τις επιχορηγήσεις και γενικεύει τις
φορολογικές απαλλαγές.

Ο ΣΒΒΕ αναγνωρίζει την ανησυχία της κυβέρνησης
να έχει προϋπολογίσει συγκεκριμένο ποσόν φόρου
εισοδήματος από τις επιχειρήσεις που δεν θα εισρεύσει
στα κρατικά ταμεία, για τους λόγους της δημοσιονομικής προσαρμογής. Όμως, για να υπάρξει πραγματική
ανάπτυξη, την οποία περισσότερο απ΄ όλους θέλει η
ίδια η κυβέρνηση, προτείνεται να επανέλθει το προηγούμενο σύστημα ένταξης επενδύσεων στο καθεστώς
των φορολογικών απαλλαγών, το οποίο ήταν εντελώς
απλό, αυτοματοποιημένο, μείωνε τη γραφειοκρατία
και δεν έβαζε τις επιχειρήσεις στη διαδικασία εξόδων
τόσο άμεσων (δημιουργία φακέλου υποψηφιότητας)
όσο και έμμεσων (ανθρωποώρες χαμένες για την παρακολούθηση της πορείας ένταξης της επιχείρησης
στις διατάξεις του νόμου).

Είναι γνωστό ότι οι φορολογικές απαλλαγές αφορούν,
κατά κύριο λόγο, τις επιχειρήσεις με υψηλή κερδοφορία. Δυστυχώς όμως, η συντριπτική πλειοψηφία
των κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας δεν είναι
εγκατεστημένες στην περιφέρεια, αλλά στο κέντρο. Έτσι
υπάρχει ο κίνδυνος η πλειονότητα των επιχειρήσεων της
περιφέρειας που δεν παρουσιάζουν σημαντικά κέρδη,
να μην μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, τόσο για τον παραγωγικό
τους εκσυγχρονισμό, όσο και για την παραγωγή νέων
προϊόντων. Το γεγονός αυτό μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα ελκυστικότητας του νέου
αναπτυξιακού νόμου, ενώ είναι δυνατόν, εν δυνάμει,
να οδηγήσει στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης
της χώρας με έδρα την ελληνική περιφέρεια.

Το σύστημα διαχείρισης των φοροαπαλλαγών δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία
στις επιχειρήσεις
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, και για την περίπτωση των φορολογικών απαλλαγών, ο νέος νόμος
καθιερώνει για τις επιχειρήσεις που θα προτιμήσουν

Για τη λειτουργία του νόμου απαιτείται
άμεση ψήφιση Υπουργικών Αποφάσεω
και Προεδρικών Διαταγμάτων
Σε συνέχεια των παραπάνω επισημαίνουμε τις πολλές
θετικές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο για το νέο νόμο.
Στην εποχή του μνημονίου, όπου για τον περιορισμό του
κράτους η κύρια απόφαση είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποφασίσθηκε η συμπερίληψη 29 Υπουργικών
Αποφάσεων και 3 Προεδρικών Διαταγμάτων, σε έναν
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νόμο με μόλις 17 άρθρα. Η μέχρι σήμερα εμπειρία λέει
ότι πριν το πρώτο τρίμηνο του 2012 είναι αδύνατον να
ισχύσει ο νέος νόμος. Συνεπώς αν δεν επιταχυνθούν
οι σχετικές διαδικασίες, η χώρα κινδυνεύει να μείνει
χωρίς αναπτυξιακό νόμο για δύο ολόκληρα χρόνια.

Πρόσθετες παρατηρήσεις
Επιπλέον των παραπάνω, στις διατάξεις του νόμου
ο ΣΒΒΕ πρότεινε να υπάρξει μνεία για τα ακόλουθα
που απουσιάζουν παντελώς από το κείμενο του
νόμου:

Τα κύρια ζητήματα εφαρμογής και διαχεί- 1. για την περιφερειακή διάσταση του νόμου, η οποία
θα μπορούσε να γίνει με τη συμπερίληψη διάταξης
ρισης δεν είναι γνωστά και παραπέμπονται
στην
οποία να ορίζεται η ποσόστωση των κονδυλίων
σε Υπουργικές Αποφάσεις
Ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας ανέμενε να επιλυθούν μέσω του νέου νόμου βασικά προβλήματα,
τα οποία ήταν προβλήματα όλων των προηγούμενων
αναπτυξιακών νόμων όπως οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου και πληρωμών.
Οι διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, οι διαδικασίες πληρωμών καθώς και το γενικότερο σύστημα
διαχείρισης ενώ θα έπρεπε να είναι ζητήματα τα
οποία περιμέναμε να περιέχονται στον κορμό του
νέου νόμου, εντούτοις διαπιστώνουμε τη μετάθεση
της επίλυσής τους, μέσω της υπογραφής σχετικών
Υπουργικών Αποφάσεων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία
δυστυχώς, για άλλη μια φορά παραμένει ανεκμετάλλευτη, ενώ οι προτάσεις των φορέων που έχουν
προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για όλ΄ αυτά τα θέματα
δεν έχουν συμπεριληφθεί.

Απαραίτητες διευκρινίσεις και συμπληρώσεις σε πολλά άρθρα του νόμου
Η προσεκτική ανάγνωση των διατάξεων του νόμου
υπαγορεύει το γεγονός ότι συγκεκριμένα άρθρα του
νόμου απαιτούν εξειδίκευση και παροχή συγκεκριμένων διευκρινίσεων.
Παράδειγμα το άρθρο 6 το οποίο αφορά το διαχωρισμό
των «Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων». Για την άρση της
αβεβαιότητας στους υποψήφιους επενδυτές, η οποία
οδηγεί στη μείωση της ελκυστικότητας του ίδιου του
νόμου, απαιτείται άμεσα η παροχή των ορισμών του
είδους και της μορφής των  σχεδίων που συμπεριλαμβάνονται στις κατηγορίες της «Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
και της «Περιφερειακής Συνοχής».
Έννοιες όπως η «τεχνολογική και οργανωτική καινοτομία» ή το «τοπικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» θα
μπορούσαν να ερμηνευθούν με πολλούς και διάφορους
τρόπους, οπότε καθίσταται αναγκαίο να υπάρξει ρητή
εξειδίκευση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν
να δημιουργηθούν νησίδες αδιαφάνειας και  αντιφατικές ερμηνείες για το ίδιο θέμα από διαφορετικές
υπηρεσίες.

μεταξύ κέντρου και περιφέρειας,
2. για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι επενδύσεις άμεσης απόδοσης και άμεσης συνεισφοράς στο εθνικό
εισόδημα,
3. για την μετεγκατάσταση υφισταμένων επιχειρήσεων
από τα αστικά κέντρα,
4. για τις ΒΙΠΕ – ΒΕΠΕ, οι οποίες δεν τυγχάνουν καμίας
ιδιαίτερης αντιμετώπισης, γεγονός που υποβαθμίζει
τη χωροταξική διάσταση των ενισχυόμενων επενδύσεων, και,
5. για την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων: ενώ είχε
δημοσιοποιηθεί ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση
στο θέμα, δυστυχώς δεν απαντάται το ζήτημα της
ενίσχυσης δραστηριοτήτων διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, με την απαιτούμενη σημασία.
Στα θετικά του νόμου καταγράφεται η ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας των νέων, και ειδικά το ζήτημα
της επιχορήγησης των λειτουργικών δαπανών, αλλά
κυρίως τις προθέσεις της Κυβέρνησης και του ίδιου
του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για λειτουργία του νόμου στην κατεύθυνση
ενίσχυσης της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας και της
ανάπτυξης της χώρας.
Βεβαίως και η δημιουργία της «Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης» (ΕΜΑ) με έδρα τη Θεσσαλονίκης και
τις αρμοδιότητές που αυτή αναλαμβάνει στο πλαίσιο
του νέου αναπτυξιακού νόμου. Προτείνεται όμως η
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της με την αξιολόγηση.
Έγκριση και έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων τεχνολογικής ανάπτυξης που θα προέρχονται από επιχειρήσεις
με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία, σύμφωνα με το
κείμενο του νέου νόμου, παραμένουν στις Κεντρικές
Υπηρεσίες στην Αθήνα.
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Οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις
μέλη του ΣΒΒΕ
Ο ΣΒΒΕ με επιστολή του, την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου
2010, προς τον  Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, επανήλθε για να θέσει για ακόμη μία
φορά, το κρίσιμο ζήτημα της επιστροφής του ΦΠΑ
προς τις επιχειρήσεις.  
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα, και παρά τις επανειλημμένες επιστολές του
Συνδέσμου προς τον Υπουργό, καθώς και τις σχετικές
συζητήσεις για το θέμα κατά τη διάρκεια των επαφών
του με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της χώρας,
δεν έχει λάβει καμία απάντηση για τη διευθέτηση του
συγκεκριμένου ζητήματος παρά μόνον την υπόσχεση
ότι σύντομα θα διευθετηθεί…
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου στο τέλος
Μαρτίου του 2010 η συνολική οφειλή του κράτους
από επιστροφή ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις μέλη του
Συνδέσμου ξεπερνούσε τα 56 εκατ. ευρώ. Οκτώ μήνες
μετά, οι συγκεκριμένες οφειλές έχουν ανέλθει σε ποσό
που πλέον ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ.
Αν στα παραπάνω ποσά προστεθεί η επιχορήγηση
12% του κόστους εργασίας προς τις επιχειρήσεις
της Θράκης, τα ποσά που προέρχονται από αποπληρωμή επενδύσεων, κυρίως του Αναπτυξιακού νόμου,
καθώς επίσης, και τα ποσά που αφορούν πληρωμή
προμηθειών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις μέλη
του Συνδέσμου για εκτέλεση διαφόρων έργων, τότε
το συνολικό ποσό που οφείλει το ελληνικό δημόσιο
προς τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ ξεπερνά τα
450 εκατ. ευρώ.
Δοθέντος ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά
προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω της μειωμένης
ρευστότητας, είναι ολοφάνερο ότι η αποπληρωμή
μέρους τουλάχιστον από τα ανωτέρω ποσά ή έστω
ο συμψηφισμός των οφειλών με υποχρεώσεις που
έχουν οι επιχειρήσεις, θα έλυνε εν μέρει το πρόβλημα
ρευστότητας, ειδικά την τρέχουσα περίοδο – κλείσιμο
έτους – κατά την οποία οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Ειδικά για το θέμα της επιστροφής του ΦΠΑ, στην
επιστολή ζητείται, για άλλη μια φορά, όπως προβούν
οι φορολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στην επιτάχυνση των ελεγκτικών διαδικασιών
για το θέμα, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να λάβουν
τουλάχιστον ένα μέρος από τα οφειλόμενα πριν τις
εορτές των Χριστουγέννων.

Σημειώνεται επίσης ότι η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη τακτική από τις φορολογικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών αφενός υποβιβάζει την αξιοπιστία
του κράτους έναντι των επιχειρήσεων της χώρας. Οι
καθυστερήσεις στην προσέλευση των υπηρεσιών για
οριστικούς ελέγχους είναι ο κανόνας ενώ σε πολλές
περιπτώσεις που έχει διενεργηθεί οριστικός έλεγχος,
οι υπογραφές των προϊσταμένων καθυστερούν έως
και 14 μήνες.
Τέλος, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υπογραμμίζει στην επιστολή ότι η απόφαση για πληρωμή των σχετικών ποσών
θα συμβάλει έμπρακτα στη διατήρηση πολλών θέσεων
εργασίας στην ελληνική περιφέρεια και κατ΄ επέκταση
στην κοινωνική συνοχή.

Επικείμενο κλείσιμο
Σταθμού Α’ Βοηθειών
στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
Την προσωπική παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη
για τη συνέχιση της λειτουργίας του Σταθμού
Α’ Βοηθειών στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ζήτησε
με επιστολή του, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2010,
ο ΣΒΒΕ.  
Στην επιστολή αναφέρεται ότι όπως έχουν ενημερώσει τις υπηρεσίες του Συνδέσμου, πολλά
μέλη του ΣΒΒΕ που δραστηριοποιούνται στη
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΕΘ), ο
Σταθμός Α’ Βοηθειών που λειτουργεί στην περιοχή πρόκειται να κλείσει εντός του Δεκεμβρίου.
Η ΒΙΠΕΘ είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας και ο συγκεκριμένος Σταθμός Α’
Βοηθειών είναι και ο μοναδικός της περιοχής.
Ο Σταθμός Α’ Βοηθειών της ΒΙΠΕΘ λειτουργεί συνεχώς τα τελευταία 30 χρόνια και παρά
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια λειτουργεί
μόνο με ένα Γιατρό και μόνο σε πρωϊνή βάρδια,
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες σε όσους
εργαζόμενους χρειάζονται πρώτες βοήθειες.
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Ανάσα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις και αποφασιστική
συμβολή στη διατήρηση χιλιάδων θέσεων εργασίας, η μείωση κατά 25% των εργοδοτικών εισφορών
Σε επιστολή που έστειλε την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου,
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, προς
την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κα
Λ. Κατσέλη, εκφράζει την ικανοποίησή του για την
εξαγγελθείσα μείωση έως και 25% των εργοδοτικών
εισφορών των επιχειρήσεων έως το 2013, η οποία
αποτελεί ιδιαίτερα θετική απόφαση για τις συνεπείς
επιχειρήσεις προς τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος. Με την απόφαση αυτή δικαιώνεται και η πάγια
θέση του ΣΒΒΕ που είναι η επιδότηση της εργασίας
και όχι της ανεργίας.
Η συγκεκριμένη απόφαση, επισημαίνεται στην επιστολή, αποτελεί πραγματικό αναπτυξιακό μέτρο το οποίο
αναμένεται να εφαρμοσθεί  σε μια δύσκολη χρονική
και οικονομική συγκυρία για τις επιχειρήσεις, ενώ
παράλληλα υποστηρίζει έμπρακτα την υγιή επιχειρηματικότητα της χώρας μας. Σε κάθε περίπτωση, το
νέο μέτρο συνιστά στην ουσία του απόφαση μείωσης
του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων μέχρι το
2013, το οποίο αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα
των υγιών επιχειρήσεων, δημιουργώντας έτσι ένα
νέο πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα στη χώρα.
Παράλληλα, συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση

χιλιάδων θέσεων εργασίας, ειδικά στην ελληνική
περιφέρεια.
Στην παρούσα χρονική συγκυρία κατά την οποία η ρευστότητα των επιχειρήσεων έχει μειωθεί στο ελάχιστο, το
μέτρο είμαστε βέβαιοι ότι θα προσδώσει μια «ανάσα»
στις επιχειρήσεις και θα τις βοηθήσει να αντεπεξέλθουν
στις πολύ μεγάλες υποχρεώσεις τους κατά την επόμενη
χρονιά, η οποία σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό που απαιτείται από την
πολιτεία είναι η επίσπευση των διαδικασιών εφαρμογής
του μέτρου ούτως ώστε να δημιουργηθούν ουσιαστικές
προϋποθέσεις και πραγματικές συνθήκες ανάκαμψης
των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε να υπάρξει εφαρμογή του
μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2011 και να μην υπάρξει
η κλιμάκωση του ποσοστού μείωσης, αλλά να ισχύσει
εξ΄ αρχής το ποσοστό του 25%.
Τέλος, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι μέτρα όπως
το προτεινόμενο τονώνουν την πραγματική οικονομία
και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, γι΄ αυτό και τυγχάνουν της άμεσης αποδοχής του
επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.

Απόφαση καθορισμού των μη συνεργάσιμων κρατών
Επιστολή, προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου,  για το κρίσιμο ζήτημα που δημιουργείται
στις μεγαλύτερες και περισσότερες επιχειρήσεις μέλη
του ΣΒΒΕ, από την απόφαση καθορισμού των μη συνεργάσιμων κρατών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται
η ΠΓΔΜ, η Σιγκαπούρη και το Χόνγκ-Κονγκ (απόφαση
αριθμ. πρωτ. ΔΟΣ/Α/1150236/ΕΞ/ 9.11.2010, θέση 33),
απέστειλε ο Σύνδεσμος την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2010.
Με τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, από 1ης Ιανουαρίου 2011 και εφεξής, δεν θα εκπίπτουν από τα
ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι δαπάνες που
καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις χώρες αυτές.
Πρόκειται για απόφαση που η υλοποίησή της θα έχει
τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στις ελληνικές
επιχειρήσεις που συνεργάζονται με επιχειρήσεις ή

έχουν θυγατρικές στις παραπάνω χώρες, καθώς δεν
θα αναγνωρίζεται πλήθος πραγματικών δαπανών από
την πραγματοποίηση των μεταξύ τους συναλλαγών.
Ειδικά για την ΠΓΔΜ, με δεδομένο το ιδιαίτερα θετικό
κλίμα που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο
χωρών και ειδικότερα των μεταποιητικών επιχειρήσεων
της Βόρειας Ελλάδας, η παραπάνω απόφαση προσθέτει
σοβαρά εμπόδια και αντικίνητρα στην περιφερειακή
ανάπτυξη και δημιουργεί περαιτέρω αρνητικές συνέπειες στην οικονομική ζωή του τόπου.
Με την επιστολή του αυτή ο Σύνδεσμος ζήτησε την
άμεση διευθέτηση του θέματος καθώς είναι ορατός
ο κίνδυνος μη έκπτωσης των δαπανών ελληνικών
επιχειρήσεων από συναλλαγές με επιχειρήσεις των
παραπάνω χωρών.
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ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2011
έχει τροποποιηθεί.
Με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων, • Μείωση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για
ο ΣΒΒΕ με επιστολή του την Τρίτη  16 Νοεμβρίου 2010,
την κατάρτιση στο εξωτερικό.
προς τον Διοικητική του ΟΑΕΔ κ. Η. Κικίλια, κατέθεσε  
• Να ενταχθούν στην κατάρτιση εξωτερικού προγράμτις προτάσεις του, ενόψει της επικείμενης έκδοσης της
ματα που υλοποιούν μη εκπαιδευτικοί φορείς, εφόεγκυκλίου ΛΑΕΚ 0,45% για το έτος 2011.
σον το αντικείμενο των προγραμμάτων άπτεται της
Οι προτάσεις του Συνδέσμου αναφέρονται στην άρση
ειδικότητας του εκπαιδευόμενου.
προβλημάτων και δυσλειτουργιών ώστε το συγκεκρι• Να υπάρξει ειδική μέριμνα για εκπαίδευση εξ απομένο πρόγραμμα να αποτελέσει ένα ουσιαστικό και
στάσεως (e – learning).
χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους εργα• Να δίνεται η δυνατότητα υποβολής των προγραμμάζόμενους και έχουν ως εξής:
των σε έντυπη εκτός από ηλεκτρονική μορφή στις
• Άμεση κατάργηση της υποχρεωτικότητας της αμοιβής
περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα
των εργαζομένων για συμμετοχή σε προγράμματα
του ΟΑΕΔ.
κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας.
• Καθορισμός της αποπληρωμής εντός εύλογου χρονι• Κατάργηση του περιορισμού της δυνατότητας συμκού διαστήματος (και όχι μετά το πέρας διετίας από
μετοχής του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα των
την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων).
δυο προγραμμάτων κατάρτισης ανά έτος.
• Κάλυψη των εξόδων μετακίνησης (πχ. τιμολόγια βεν• Αύξηση του ανώτατου ορίου των 100 ωρών σε 180
ζίνης) των καταρτιζομένων, όπου απαιτείται μετακίώρες εκπαίδευσης ετησίως ανά εργαζόμενο.
νηση, για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδεύσεις.
• Αύξηση των δικαιολογημένων απουσιών σε μακρο- • Να δοθεί η δυνατότητα αντικατάστασης ή διαγραφής
χρόνια προγράμματα (π.χ. εκμάθηση ξένης γλώσσας
των καταρτιζομένων  από την αρχική δήλωση.
με διάρκεια ένα έτος) από 10% σε 20%.
• Να μην καταγράφεται η δηλωμένη απουσία των καταρ• Να ενταχθούν και τα συνέδρια - forum στα προγράμτιζομένων, ως συμμετοχή σε σεμινάριο, αφαιρώντας
ματα κατάρτισης.
του το δικαίωμα επόμενης συμμετοχής.
• Να αυξηθεί το μέσο ωριαίο κόστος (33 ευρώ εσω- • Να προβλεφθεί δικαίωμα ένστασης σε περιπτώσεις
τερικό και 110 ευρώ εξωτερικό). Από το 2004 δεν
αντιδικίας με τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Αποκλεισμός τουρκικών φορτηγών στα ελληνοτουρκικά σύνορα
Την έντονη διαμαρτυρία, πολλών επιχειρήσεων μελών
του ΣΒΒΕ, από τον αποκλεισμό στα ελληνοτουρκικά σύνορα, τουρκικών φορτηγών, στα οποία δεν χορηγούνται
οι απαιτούμενες άδειες διέλευσης, γνωστοποίησε ο
Σύνδεσμος με επιστολή του, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010, προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Θ. Τσιόκα.  

με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η τελική αξία των
προϊόντων καθιστώντας τα μη ανταγωνιστικά.

Η αδυναμία εισόδου στη χώρα μας των φορτηγών αυτών,
δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς έχει σταματήσει η εισαγωγή πρώτων
υλών που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους
ενώ το πρόβλημα γίνεται οξύτερο για τις επιχειρήσεις
ευπαθών προϊόντων.

Με την επιστολή του αυτή ο Σύνδεσμος ζήτησε από το
Γενικό Γραμματέα την άμεση παρέμβασή του, αφενός,
επιτρέποντας τη διέλευση των τουρκικών φορτηγών που μεταφέρουν πρώτες ύλες για τη βιομηχανία
αφαιρώντας από την ποσόστωση του 2011 τις άδειες
που κρίνεται σκόπιμο να εγκριθούν και αφετέρου,
δίνοντας οριστική λύση  στο πρόβλημα.

Η λύση της μεταφοράς με ελληνικά φορτηγά είναι
απαγορευτική, καθώς οι χρεώσεις είναι υπέρογκες

Το πρόβλημα είναι γνωστό και επαναλαμβάνεται
στο τέλος κάθε χρόνου, όταν τελειώνουν οι ετήσιες
άδειες διέλευσης φορτηγών από την Τουρκία, οι
οποίες έχουν συμφωνηθεί σε διμερές επίπεδο των
δύο χωρών.
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Νέο εργοστάσιο της ISOMAT ABEE στη Σερβία
Με την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης,
ύψους 7 εκ. ευρώ, η θυγατρική της ISOMAT στη
Σερβία, ISOMAT D.O.O., μετατρέπεται από αμιγώς εμπορική εταιρία σε πλήρως παραγωγική.
Έτσι, δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνει πιο ανταγωνιστική και να
μπορέσει να τοποθετηθεί ως μία από τις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου της στη Σερβία.
Το νέο εργοστάσιο, που έχει παραγωγική δυναμικότητα 350 tn ημερησίως, προβλέπεται
να ξεκινήσει παραγωγή στις αρχές του 2011.

Στα μέσα Οκτωβρίου 2010 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των
νέων γραφείων διοίκησης και του εργοστασίου παραγωγής
δομικών χημικών και κονιαμάτων της ISOMAT στο Βελιγράδι
της Σερβίας. Πρόκειται για μία υπερσύγχρονη παραγωγική
μονάδα, η οποία θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες
της Σέρβικης αγοράς δομικών υλικών.

Η ISOMAT δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην
επέκταση της εξαγωγικής της δραστηριότητας, επενδύει στις αγορές του εξωτερικού,
στις οποίες δραστηριοποιείται μέσω θυγατρικών εμπορικών
εταιριών, προχωρώντας σε κατασκευή ιδιόκτητων γραφείων
και εργοστασίων.
Το επόμενο επενδυτικό βήμα της ISOMAT αφορά την ανέγερση
κτιρίου γραφείων και παραγωγικής μονάδας στη Ρουμανία.

Η KLEEMANN πάει… Κρεμλίνο!
Πρόκειται για την κατασκευή και τοποθέτηση σε κτίριο του
Κρεμλίνου ενός ειδικού θαλάμου φορτίων που ξεπερνά σε
μέγεθος τις καθιερωμένες διαστάσεις, καθώς το ύψος του
είναι περίπου 4,6 μέτρα. Ο εν λόγω ανελκυστήρας είναι ειδικός
υδραυλικός με ωφέλιμο φορτίο τους δέκα τόνους και αντοχή
μέχρι και 17 τόνους.
Κατασκευάστηκε για τη μεταφορά υλικών για σκηνικά που
απαιτούνται για κάθε είδους εκδηλώσεις (θεατρικές, μουσικές,
ομιλίες, συγκεντρώσεις κλπ.) Ήδη λειτουργεί εδώ και ένα μήνα
μεταξύ τριών ορόφων, με εννέα μέτρα διαδρομή.
Η υλοποίηση ενός ιδιαίτερα απαιτητικού έργου όπως ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας προσδίδει κύρος και εδραιώνει
περαιτέρω τη θέση της επιχείρησης στη ρωσική αγορά, ενώ
παράλληλα ανοίγει τις πόρτες για ακόμη μεγαλύτερη διείσδυση
στις γειτονικές της Ρωσίας χώρες.
Τη… σφραγίδα της και στο Κρεμλίνο της Μόσχας έβαλε η
KLEEMANN, υλοποιώντας ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο.

Την ίδια στιγμή, αποδεικνύει την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα
και αξιοπιστία της KLEEMANN, η οποία κατατάσσεται στις κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου της διεθνώς και στις ειδικές
λύσεις της κάθετης μετακίνησης.
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Η NATIONAL CAN HELLAS A.E. στις «STRONGEST COMPANIES
IN GREECE»
ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική
ικανότητα της είναι πραγματικά υψηλή.
Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις
που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής
διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. Η ICAP Group
αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός
Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών
Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest
Companies in Greece» έχει μόνο μία στις δέκα επιχειρήσεις
στην Ελλάδα.
Στην κορυφή των εταιρειών, με υψηλότατη πιστοληπτική ικανότητα έχει αξιολογηθεί από την ICAP Group η NATIONAL
CAN HELLAS A.E., η οποία εμφανίζει, με βάση τη σχετική
αξιολόγηση, πιστωτικό κίνδυνο κάτω του 1%!
Η NATIONAL CAN HELLAS A.E. εντάχτηκε στις «STRONGEST
COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group, ως μία από τις πιο

Η NATIONAL CAN HELLAS A.E., με τη σωστή διαχείριση των
χρηματοοικονομικών της, συνεχίζει σε τόσο δύσκολες οικονομικές συνθήκες να βρίσκεται σε υψηλές κλίμακες της πιστοληπτικής διαβάθμισης και με πιστοποίηση πλέον, επιτυγχάνει τη
διαφοροποίηση της προς κάθε προμηθευτή, πελάτη, τράπεζα,
εργαζόμενους αλλά και οποιαδήποτε επαφή στο εξωτερικό.

Η εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.», αναγνωρισμένη από την ICAP
Group ως μία από τις «Strongest Companies in Greece».

SOYA
MILLS S.A.

Η εταιρία μας «ΜΥΛΟΙ   ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» εντάχθηκε στις
«STRONGEST COMPANIES IN GREECE» της ICAP Group,
ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα, έτοιμη να
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας
ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.

Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις
που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής
διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group. H ICAP Group
αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός
Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών
Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest
Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις
στην Ελλάδα.
Η κα Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
της «ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.» ανέφερε σχετικά : Στην σημερινή
δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ένταξή μας στις «Strongest
Companies in Greece», επιβεβαιώνει την επιτυχημένη μας
πορεία και εξασφαλίζει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των
συνεργατών μας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

