ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΒΒΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΛΘ
Πλήρης επιβεβαίωση των ανησυχιών που εξέφρασαν, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου
2008, οι εκπρόσωποι των 17 παραγωγικών φορέων της Βορείου Ελλάδος, για τις
τεράστιες ζηµίες που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις της περιοχής, χάνοντας
πωλήσεις, πελάτες, αλλά και ολόκληρες αγορές, εξ΄ αιτίας των κινητοποιήσεων 180
εργαζοµένων στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης, γίνεται µέσω των αποτελεσµάτων
έρευνας µεταξύ των µελών του ΣΒΒΕ.
Συγκεκριµένα, σε τηλεφωνική έρευνα που διεξήχθη από τον ΣΒΒΕ το τριήµερο 13 –
15 Φεβρουαρίου µεταξύ 75 µελών του, προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. το 81% των επιχειρήσεων αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας εξ΄
αιτίας των κινητοποιήσεων, το 16% αντιµετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήµατα
λειτουργίας και µόνο το 3% δηλώνει ότι οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν σε
µικρό βαθµό τη λειτουργία της επιχείρησής τους,
2. αναφορικά µε το ύψος της ζηµίας που έχουν υποστεί µέχρι σήµερα οι
επιχειρήσεις εξ΄ αιτίας των κινητοποιήσεων:
 το 23%, έχει υποστεί ζηµία έως και 200.000€,
 το 27% έχει υποστεί ζηµία µέχρι 1 εκ. €
 το 38%, έχει υποστεί ζηµία µέχρι 3 εκ. €, και,
 το 12%, έχει υποστεί ζηµία από 3 εκ. € και άνω.
3. στο ερώτηµα αν οι κινητοποιήσεις έχουν αναγκάσει τις επιχειρήσεις να
εξυπηρετούνται µέσω άλλων λιµένων, εναλλακτικών οδών και µεταφορικών
διαύλων, το 100% των συµµετεχόντων στην έρευνα απάντησε καταφατικά.
Μετά τα παραπάνω είναι φανερό ότι υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος να χαθούν
µόνιµα χιλιάδες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας από τις
κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στον ΟΛΘ. Οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και
της Βορείου Ελλάδος έχουν υποστεί τεράστια ζηµία, µε αποτέλεσµα να έχει
επιδεινωθεί περαιτέρω η ήδη επιβαρηµένη ανταγωνιστικότητά τους.
Ταυτόχρονα, εξ΄ αιτίας των κινητοποιήσεων, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούν χιλιάδες
θέσεις εργασίας στη Μακεδονία και τη Θράκη, για µόλις 180 εργαζόµενους.
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) επισηµαίνει και υπογραµµίζει
για άλλη µια φορά ότι η κατάσταση αυτή θα έχει άµεσες επιπτώσεις στους
καταναλωτές, στους επιχειρηµατίες, στους επαγγελµατίες και στους εµπόρους της
Βορείου Ελλάδος. Θεωρούµε ότι θα παρατηρηθούν ελλείψεις σε αγροτικά προϊόντα,
καθώς επίσης και σε έτοιµα καταναλωτικά προϊόντα στην αγορά, µε αποτέλεσµα την
αύξηση των τιµών σε σειρά από βασικά προϊόντα.
Παράλληλα υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να κλείσουν επιχειρήσεις της Βορείου
Ελλάδος λόγω έλλειψης πρώτων υλών, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα την
περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στην περιοχή.

