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Ευάλωτη η αλυσίδα εφοδιασμού 
μετά την «ολική καταστροφή»
ΈJLa

να δυσμενές τοπίο για τις τοπικές οικονομίες της 
Ημαθίας και της Πέλλας έχει διαμορφωθεί το τελευ- 

1 ταίο διάστημα μετά τις συνθήκες παγετού που επέ- 
δρασαν αρνητικά στις ανθισμένες δενδροκαλλιέργειες σε πο
σοστό έως και ιοο%. Η κινητήριος δύναμη της τοπικής οικο
νομίας που προέρχεται από τον κάμπο της Κεντρικής Μακε
δονίας έχει υποστεί σοβαρό τραύμα στο σύνολο των «κρίκων» 
της αλυσίδας. Πρωτογενής παραγωγή, παραγωγή τροφίμων, 
εμπορία, μεταποίηση και διάθεση στις διεθνείς αγορές -στά
δια της γραμμής- αλλά και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών 
κλάδων που εργάζονται με αφοσίωση κάθε χρονιά, βλέπουν 
τους κόπους τους να έχουν «χτυπηθεί» από τον καιρό και τον 
τομέα της μεταποίησης να βρίσκεται ενώπιον ενός αδιεξόδου, 
ελλείψει πρώτης ύλης. Αρχές και φορείς στους δύο νομούς 
κάνουν λόγο για τη μεγαλύτερη ζημία της τελευταίας 2οετίας, 
η οποία συγκρίνεται μόνον με αυτή του 2003. Η μεταποιητι
κή βιομηχανία αποτελεί διαχρονικά τη βάση για την οικονο
μική δραστηριότητα σε Ημαθία και Πέλλα, διαμορφώνοντας 
τις συνθήκες ζήτησης για τα παραγόμενα φρούτα. Φέτος όμως 
οίποσότητες ροδάκινων, βερίκοκων, δαμάσκηνων, κερασιών 
και ακτινιδίων αλλά και ο όγκος διακίνησής τους θα είναι σα
φώς μικρότερος. «Είναι η δεύτερη χειρότερη χρονιά της τε
λευταίας 2οετίας, μετά από εκείνη του 2003, όταν συγκε
ντρώθηκαν και διακινήθηκαν 70.000 τόνοι ροδάκινου κι ενώ 
υπό φυσιολογικές συνθήκες και μια καλή χρονιά οι ποσότητες 

που παράγονται φτάνουν τους 400.000 
τόνους» μεταφράζει το μέγεθος των ζημι

ών σε αριθμούς στη «ΜτΚ» ο πρόεδρος 
της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος, 
Κώστας Αποστόλου. Οι κακές καιρικές 
συνθήκες δημιούργησαν άσχημα δεδο- 

1 Ρ μένα γονιμοποίησης των καρπών, τα απο
τελέσματα των οποίων θα φανούν στις αρχές 

Μαΐου. Οι εκτιμήσεις ωστόσο κάνουν λόγο για απώλεια του 
όγκου παραγωγής τουλάχιστον κατά 50%.

Αδυναμία λειτουργίας μέρους 
των βιομηχανιών μεταποίησης

Την ίδια ώρα τα εργοστάσια τυποποίησης, τα βιομηχανικά 
ψυγεία συντήρησης και οι βιομηχανίες παραγωγής κομπόστας 
θα λειτουργήσουν με χαμηλότερη δυναμικότητα, ενώ ήδη

κάποιοι επιχειρηματίες της Πέλλας δήλωσαν πως.οι μονάδες 
τους δεν θα συμμετέχουν στη γραμμή παραγωγής. «Γι’ αυτό 
το λόγο ζητήσαμε να κηρυχθούν οι νομοί Ημαθίας και Πέλ
λας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και είναι απαραίτητη η 
στήριξη του κλάδου» αναφέρει στη «ΜτΚ» ο κ. Απόστολου 
και συνεχίζει: «Ζητούμε να υπάρξει αναστολή των πληρωμών 
δανειακών υποχρεώσεων της τελευταίας διετίας, παράταση 
χρόνου των επενδυτικών προγραμμάτων, αναστολή επιβαρύν
σεων για ακίνητα, και μέτρα εξυγίανσης του εμπορίου που 
αφορούν ειδικά και τέτοιες περιόδους όπου παρατηρούνται 
παράλογες επιδιώξεις».

Οικονομικοί φορείς θεωρούν πως τα έξοδα των βιομηχανιών 
θα είναι ίδια, με τον κύκλο εργασιών όμως θεαματικά μειωμέ
νο. Παράλληλα οι επιχειρηματίες της μεταποίησης επιδιώκουν 
να ενταχθεί ο κλάδος στο πρόγραμμα προτεραιοποίησης των 
εμβολιασμών από τις 20 Μαΐου, προκειμένου να ξεκινήσουν 
τα εργοστάσια να δουλεύουν «χωρίς να υπάρχουν τα πισω- 
γυρίσματα, τα άνοιξε-κλείσε και οι υποχρεωτικές καραντίνες 
για το σύνολο των εργαζομένων που παρατηρήθηκαν πέρσι» 
επισημαίνουν στη «ΜτΚ».

Διαδικασίες αποζημιώσεων εξπρές
Σύμφωνα με την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ομάδων Πα

ραγωγών Ημαθίας πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η λήψη 
αποζημιώσεων για τους αγρότες με προκαταβολές έναντι της 
συνολικής αποζημίωσης. Υπογραμμίζεται πως πρέπει να γί
νουν γρήγορα οι εκτιμήσεις των ζημιών με διαδικασίες εξπρές 
όπως έγινε με την κακοκαιρία «Σανός» και να τύχουν οι αγρό
τες όλες εκείνες τις ευνοϊκές ρυθμίσεις. «Να προστατευθεί το 
αγροτικό εισόδημα, να στηριχθούν οι συνεταιρισμοί, οι ιδιω
τικές επιχειρήσεις, οι βιομηχανίες και συνολικά οι κλάδοι 

που εξαρτώνται από την παραγωγή ροδά
κινου προκειμένου να είναι βιώσιμοι και 

να στηρίξουν τη οικονομία» τονίζει στη 
«ΜτΚ» ο Χρηστός Γιαννακάκης, πρό
εδρος Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών 
Ομάδων Παραγωγών Ημαθίας.
Στα ζητήματα που θέτει η Κοινοπραξία 

είναι οι τραπεζικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις 
στον βαθμό που οι επιχειρήσεις έχουν μειώσει τον κύκλο εργα
σιών, η στήριξη των επιχειρήσεων για να διατηρηθούν οι θέσεις
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εργασίας και επίσης η ενίσχυση ίων εποχικών εργαζόμενων οι 
οποίοι δυστυχώς δεν θα δουλέψουν στο σύνολό τους φέτος.

Κήρυξη της περιοχής της ΠΚΜ σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης ζητά ο ΣΒΕ

Για τα εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα στις μεταποιητικές 
βιομηχανίες ο ΣΒΕ εξέδωσε ανακοίνωση με βάση τις εκτιμή
σεις παραγωγών, γεωπόνων αλλά και μελών του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω 
νομούς, ζητώντας να κηρυχθεί η περιοχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 
«Αυτό έχει άμεση επίπτωση στον κλάδο της μεταποίησης στις 
βιομηχανίες, στους παραγωγούς, στα κονσερβοποιεία και σε 
όλη την αλυσίδα όπως είναι υλικά, συσκευασίες και ετικέτες 
με συνέπεια στο εισόδημα και τον κύκλο εργασιών αγροτών, 
μεσαζόντων και βιομηχανιών και με το περιφερειακό 

ΑΕΠ να είναι σαφώς λιγότερο φέτος» συ
νοψίζει την εικόνα ο α’ αντιπρόεδρος - Εκτε

λεστικός του ΣΒΕ, Γιάννης Σταύρου.
Στην ανακοίνωση του Συνδέσμου Βιο

μηχανιών Ελλάδα υπογραμμίζεται η τε
ράστια σημασία του κλάδου παραγωγής 

κομπόστας στην εθνική οικονομία, αφού 
μόνον is βιομηχανίες που παράγουν κομπόστες, 

απλό ή συμπυκνωμένο χυμό ροδάκινου και βερί
κοκου και κατεψυγμένο κύβο φρούτων, προμηθεύονται φρού
τα από περισσότερες από 12.000 αγροτικές οικογένειες, στις 
συγκεκριμένες βιομηχανίες απασχολούνται πάνω από ιο.οοο 
εργαζόμενοι σε μόνιμη ή εποχιακή βάση, ενώ τα προϊόντα των 
βιομηχανιών αυτών εξάγονται σε ποσοστό 98%, γεγονός που 
έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή στη χώρα συναλλάγματος 
που κυμαίνεται ανάμεσα σε 400 και 500 εκατομμύρια ευρώ 
ετησίως. Η εγχώρια μεταποιητική βιομηχανία είναι ο τομέας 
που διαμορφώνει συνθήκες ζήτησης για προϊόντα και υπη
ρεσίες που παράγονται σε κλάδους της μεταποίησης, ενώ τα 
προϊόντα της είναι κατά κανόνα διεθνώς εμπορεύσιμα. Τα νέα 
πεδία δράσης για καινούργιες επιχειρηματικές δραστηριότητες 
με στοιχεία που δημιουργούν ανταγωνιστικές συνθήκες συμμε
τοχής της Ελλάδας σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας διαφαίνεται 
πως δεν θα είναι ίδια με «άλλες καλές χρονιές» για την αγροτι
κή παραγωγή και τη δενδροκαλλιέργεια στην Κ. Μακεδονία.


