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“Βραβεία ελληνική αξία” Βορείου Ελλάδος
30.11.2011

Τιµητική αναγνώριση µεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεχώρισαν την

περασµένη χρονιά

Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, κατά την τρέχουσα δύσκολη οικονοµική και
κοινωνική συγκυρία διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις της χώρας, αλλά ειδικά της ελληνικής
περιφέρειας, δεν αντέχουν άλλο και έχουν ξεπεράσει πλέον τα όριά τους. Η πρόσφατη µελέτη
των στοιχείων ισολογισµών που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσµος αποδεικνύει ότι για το 2010 τα
κέρδη των µεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος είναι µηδενικά, ενώ ο κύκλος
εργασιών της µεταποίησης διαµορφώνεται στα χαµηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε
ετών. Είναι φανερό, δοθέντος του γενικότερου αρνητικού οικονοµικού κλίµατος που επικρατεί
στη χώρα, ότι η κατάσταση που επικρατεί το 2011 στη µεταποίηση είναι κατά πολύ χειρότερη
µε την εικόνα που σχηµατίσαµε το 2010. Γι΄ αυτό αν δεν υπάρξει άµεσα δέσµη αναπτυξιακών
µέτρων µε κύριους άξονες την ενίσχυση ρευστότητα και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων, µέτρα τα οποία θα έχουν πραγµατικά θετική επίπτωση στην πραγµατική
οικονοµία και στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων, τότε προβλέπουµε θα υπάρξει παύση
λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων και η ανεργία θα εκτοξευθεί στα ύψη.
Αντιστέκονται στο αρνητικό κλίµα επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα
Παρά όµως το αρνητικό κλίµα στην αγορά υπάρχουν επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα που
αντιστέκονται, προσπαθούν να επιβιώσουν, καινοτοµούν, προσπαθούν να ανοίξουν νέες
αγορές και να διεθνοποιηθούν, οι οποίες συµβάλλουν καταλυτικά στη διατήρηση των
υφιστάµενων θέσεων εργασίας και στην κοινωνική συνοχή.  Σε αναγνώριση του σηµαντικού
έργου που επιτελεί ο επιχειρηµατικός κόσµος της Βόρειας Ελλάδας ο ΣΒΒΕ σε συνεργασία µε
την οικονοµική εφηµερίδα Εξπρές αναλαµβάνουν µια νέα πρωτοβουλία βράβευσης των
µεταποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής µε τίτλο: «Βραβεία ελληνικά αξία Βορείου
Ελλάδος».  
Μέσω της πρωτοβουλίας το µήνυµα προς την κοινωνία είναι: στις δύσκολες στιγµές που
περνάει η χώρα, οι µεταποιητικές επιχειρήσεις αντιστέκονται στην κρίση µέσα από την αξία
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των ελληνικών προϊόντων που παράγουν, δίνουν δουλειά σε πλήθος συµπολιτών µας, και
συµβάλλουν µε κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Στόχος είναι να αναδειχθεί η µεταποιητική επιχειρηµατική δραστηριότητα που σε πολύ
δύσκολους καιρούς βάλλεται αδιακρίτως αλλά τελικά καταφέρνει να επιβιώσει και να δείξει το
δρόµο της ανάπτυξης µέσα απ΄ τη σκληρή δουλειά σε όλη την ελληνική κοινωνία. Γι΄ αυτό η
έννοια της ελληνικής αξίας έχει ουσιαστικό περιεχόµενο και δεν αποτελεί σύνθηµα.
Η τελετή απονοµής των βραβείων θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012,
σε ειδική εκδήλωση, παρουσία επιφανών επιχειρηµατιών και πολιτικών του τόπου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευθούν βορειοελλαδικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν
τη χρονιά που µας πέρασε, ως µια ελάχιστη τιµητική αναγνώριση της επιτυχηµένης δράσης
τους σε ένα δυσµενέστατο οικονοµικό κλίµα. Συνολικά, θα απονεµηθούν εννέα βραβεία στις
εξής ενότητες:
• Τέσσερα (4) βραβεία Περιφέρειας, ένα για κάθε Περιφέρεια αναφοράς του Σ.Β.Β.Ε.
(Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης).
• Ένα (1) βραβείο Καινοτοµίας, για την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων ή/και µεθόδων
παραγωγής.
• Ένα (1) βραβείο Εξωστρέφειας, για την επίτευξη ή τη διεύρυνση εξαγωγικών επιδόσεων.
• Ένα (1) βραβείο για το Περιβάλλον, για την εφαρµογή µεθόδων παραγωγής, διάθεσης και
υποδοµών φιλικών προς το περιβάλλον.
• Ένα (1) βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).
• Ένα (1) βραβείο «Γυναίκα Επιχειρηµατίας».

 Εκτυπώστε  Αποθηκεύστε  Στείλτε  Σχολιάστε

Σας άρεσε το άρθρο; Γραφτείτε στο Newsletter µας ή Γίνετε Συνδροµητής του Χρόνου!
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Μαθήµατα Φωτοβολταϊκών
Εκπαιδεύσου στα Φωτοβολταϊκά και ξεκίνησε µία νέα, καλύτερη Καριέρα!
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