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H αξιέπαινη προσπάθεια του
ΣΒΒΕ

Δημοσιεύθηκε 29/11/2013 by — 0 Σχόλια ↓

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος εκπροσωπεί κυρίως μικρές και μικρομεσαίες παραγωγικές

μονάδες που έχουν την “ατυχία” να βρίσκονται μακριά από την Αθήνα και τα κέντρα λήψης ή διαμόρφωσης

αποφάσεων.

Συνήθως οι επαγγελματίες εκπρόσωποι τέτοιων μικρομεσαίων επιχειρηματικών μονάδων αναλίσκονται στην

διεκδικητική μεμψιμοιρία, την απαίτηση για εξαιρέσεις, την γκρίνια και τις εντυπωσιακές ανούσιες

εκδηλώσεις απελπισίας των μελών τους.

Αντιθέτως, η σημερινή διοίκηση του ΣΒΒΕ, αποφάσισε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των μικρομεσαίων

παραγωγικών μονάδων της Βόρειας Ελλάδας με δημιουργικό, ερευνητικό, εποικοδομητικό τρόπο.

Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα όλων των μικρομεσαίων παραγωγικών μονάδων σήμερα στην Ελλάδα;

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων παραγωγής.

Μέχρι χθες η χρηματοδότηση στηρίζονταν στο τραπεζικό σύστημα. Σήμερα αυτό είναι ανέφικτο.

Τα μέλη της διοίκησης του ΣΒΒΕ μελέτησαν επί 6 μήνες τις μεθόδους που εφαρμόζονται στο εξωτερικό,

διαπίστωσαν και επεξεργάστηκαν τα στοιχεία για το πραγματικό επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώνεται

αυτή την εποχή στην Ελλάδα από ξένους επενδυτές και funds και στο τέλος διατύπωσαν μια

πρωτοποριακή πρόταση.

Η πρόταση του ΣΒΒΕ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των

μικρομεσαίων παραγωγικών μονάδων το πραγματικό, αναμφισβήτητο επενδυτικό ενδιαφέρον από

διαχειριστές κεφαλαίων του εξωτερικού. Δημιουργεί μια βάση, ένα εφαλτήριο ώστε τα επενδυτικά

κεφάλαια από το εξωτερικό να βρούν το δρόμο προς τις ελληνικές επιχειρήσεις που λόγω έλλειψης

ρευστότητας δεν μπορούν να υλοποιήσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια.

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Αθ. Σαββάκης και οι συνεργάτες του, επεξεργάστηκαν μια ολοκληρωμένη

επενδυτική πρόταση η οποία δημιουργεί «καλάθια» με μετοχές και χρέη μικρομεσαίων παραγωγικών

εταιρειών. Αυτά τα «καλάθια» θα μπορούν να αντλούν φρέσκο χρήμα μέσω του Χρηματιστηρίου, είτε σαν

κομμάτια Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ( ETF), είτε σαν Κεφάλαιο που θα εισαχθεί στο Χ.Α.

με τη μορφή π.χ. Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ).
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ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Τε,Ιαν 15, 2014

Περισσότερο από βέβαιο ότι

θα γίνουμε κυβέρνηση 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Tέλος η τρόϊκα και οι τύποι με

τα μαύρα κοστούμια 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

European Business Awards:

Υποψήφιες δέκα ελληνικές

επιχειρήσεις 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Δριβελέγκας σε Κασιδιάρη:

Να σηκωθείτε να φύγετε … 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014  Χαμηλότερη η ανάπτυξη της

γερμανικής οικονομίας 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Μετρημένες οι μέρες της

τρόικας 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Θετική αντίδραση για τις

πτήσεις της Ryanair 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

ΕΕ: Νέοι κανόνες στις αγορές

χρηματοπιστωτικών μέσων 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Καταδικάζει και το ΠΑΣΟΚ την

επίθεση στο γραφείο του Γ.

Μιχελάκη 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Ε.Ε.: Συμφωνία επί της αρχής

για MiFID 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Έρχονται πετροδόλλαρα για

τράπεζες και δημιουργία

καζίνο 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Νέα μέλη στο ΤΧΣ 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Σαμαράς: Μακάρι να

λειτουργούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ

όπως εγώ όταν ήμουν

αντιπολίτευση 

[…]

Τε,Ιαν 15, 2014

Siemens: Εξαγορά της TESIS

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

15 Ιαν 2014

Siemens: Εξαγορά της TESIS

PLMware

15 Ιαν 2014

Επτά διακρίσεις για τη

MetLife Alico ΑΕΔΑΚ

15 Ιαν 2014

Forthnet: Από 16/1 η

διαπραγμάτευση των νέων

μετοχών

15 Ιαν 2014

«Ψήφισε» Intracom

Telecom η Virgin Media

15 Ιαν 2014

Νέα Ανάθεση στην Intracom

Defense Electronics για την

παγκόσμια αγορά

15 Ιαν 2014

Αύξηση πωλήσεων για H&M

14 Ιαν 2014

Την Παρασκευή ανοίγει το

πρώτο εστιατόριο Goody’s

στα Σκόπια

14 Ιαν 2014

Έτσι θα “χτυπήσει” την

κρίση η Danone

14 Ιαν 2014

Εκπτώσεις εώς και 70% από

τη Μαρινόπουλος

Όλες οι ειδήσεις..
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European
Business Awards:
Υποψήφιες δέκα
ελληνικές
επιχειρήσεις

Έρχονται
πετροδόλλαρα
για τράπεζες και
δημιουργία καζίνο

Η οικονομία
κουβαλά βαρίδια
που δε μας
αφήνουν να
τρέξουμε

Ετοιμάζεται για
ΑΜΚ ύψους 7
εκατ. ευρώ

Ρεκόρ εκδόσεων
ευρωπαϊκών
ομολόγων
υψηλής
απόδοσης

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Όπου και αν βρίσκεσαι, ο,τι κι αν κάνεις, αποθήκευσε στην μνήμη του κινητού σου τους τηλεφωνικούς

αριθμούς και το email του toxrima.gr και στείλε μας την φωτογραφία, το βίντεο, το μήνυμά σου, την

καταγγελία, τις παρατηρήσεις σου, για να δείξεις και να πεις αυτό που θέλεις.

Τηλ. 6978996046

Άλλοι τρόποι επικοινωνίας με το toxrima.gr:

e-mail: press@toxrima.gr

Tηλ: 210 36 34 330

Fax: 210 36 45 608

‹ Σαρώνει ο καρκίνος στην Ελλάδα

Ανοίγουν σήμερα οι 4 φάκελοι για τον Αστέρα Βουλιαγμένης  ›

Οι μετοχές των καλαθιών αυτών, θα είναι τιτλοποιημένα δάνεια των επιχειρήσεων που μετέχουν. Προφανώς

οι πιστώτριες τράπεζες και οι παλαιοί μέτοχοι πρέπει να συμφωνήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου,

όπως και στη σχέση συμμετοχής τους σε αυτή.

Στην ουσία η πρόταση του ΣΒΒΕ δημιουργεί μια νέα δομή για την κεφαλαιακή διάρθρωση των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων, μια δομή που περιορίζει το ρίσκο για τις τράπεζες, εξασφαλίζει κεφάλαια στις εταιρείες και

ταυτόχρονα διατηρεί τον επιχειρηματία ως μέτοχο και διαχειριστή της επιχείρησης που ο ίδιος δημιούργησε.

Την ίδια στιγμή η πρόταση προσφέρει επενδυτική διέξοδο στα υγιή επενδυτικά κεφάλαια που ψάχνουν

ευκαιρίες για να τοποθετηθούν.. Τα καλάθια αξιών που προτείνει ο ΣΒΒΕ θα περιλαμβάνουν τίτλους

εξωστρεφών επιχειρήσεων που έχουν δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Θα είναι ελκυστικά για

τους επενδυτές. Οι δε παλαιοί μέτοχοι, οι επιχειρηματίες, θα μπορούν σε βάθος χρόνου, μέσω warrants ή

μετατρέψιων ομολόγων να ξαναγοράσουν τις μετοχές των εταιρειών τους ακολουθώντας το σχέδιο

ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σχεδίου του ΣΒΒΕ μικρή σημασία έχουν. Η φιλοσοφία της πρότασης, η

δημιουργικότητα και η ανάγκη στήριξής με φορολογικά και άλλα κίνητρα από το Κράτος είναι το σημαντικό,

σε μια περίοδο που οι γραφειοκράτες της πλατείας Συντάγματος, απλώς ψάχνουν για νέες μεθόδους

φορολόγησης κάθε αξίας και περιουσιακού στοιχείου…

Με ετικέτα: αποφάσεις, Ελλάδα, επαγγελματίες, επιχειρηματικότητα, επιχειρήσεις, οικονομία, πρόσβαση,

πρόταση, ρευστότητα, ΣΒΒΕ, Χρηματοδότηση

Δημοσιεύθηκε Απόψεις

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Όνομα *

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου *

Ιστοσελίδα

Σχόλιο

15 Jan 2014

Ραχήλ: Α, ρε Ζωή θεά! Μαζί θα κάναμε το έλα

να δεις… 

Ένα περιστατικό που σημαίνει πολλά έγινε χθες το

απόγευμα στη [...]

15 Jan 2014

Πακιστάν: Τραγωδία με 19 νεκρούς από

σύγκρουση σχολικού λεωφορείου 

Τουλάχιστον 19 μαθητές και μαθήτριες πέντε έως 16

ετών έχασαν [...]

15 Jan 2014

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση προστατεύει τους

φοροφυγάδες 

Με αφορμή την χθεσινή ενημέρωση που έκανε ο

επ ικεφαλής του [...]

15 Jan 2014

Καλντερόν: Ο Ρονάλντο θα επιστρέψει στη

Γιουνάιτεντ 

Σίγουρος πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επ ιστρέψει

για να κλείσει [...]

15 Jan 2014

Σαμαράς – Σούλτς: Απάντησαν για όλα στους

ευρωβουλευτές (ΒΙΝΤΕΟ) 

Άγρια «κόντρα» Σαμαρά με τον ευρωβουλευτή Νάιτζελ

Φάρατζ Στους ευρωβουλευτές [...]

15 Jan 2014

Πακιστάν: Τραγωδία με 19 νεκρούς από

σύγκρουση σχολικού λεωφορείου 

Αναζητείται ο οδηγός του φορτηγού ο οποίος διέφυγε

από το [...]

15 Jan 2014

Το νέο τηλεοπτικό και ακουστικό σποτ της

εφημερίδας «Το Παρασκήνιο» 

Η αλήθεια π ίσω από τα γεγονότα... [...]

15 Jan 2014

Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το

δικηγορικό σύλλογο ο Ν. Βαλεργάκης 

Τάχθηκε υπέρ ενός ενιαίου ψηφοδελτίου [...]

15 Jan 2014

Μη χάσετε τις δύο μεγάλες προσφορές μαζί με

το «Παρασκήνιο» του Σαββάτου, που θα

τονώσουν την εθνική μας περηφάνια! 

Μία σειρά DVD 8 επεισοδίων για τον Α' Παγκόσμιο

Πόλεμο [...]

15 Jan 2014

«Ανοίγουν» 1300 νέες θέσεις εργασίας σε

Μακεδονία και Θράκη 

Υπουργείο "Ανάπτυξης" στη Βόρεια Ελλάδα [...]
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