«128 χρόνια επιτυχίας»
Ο όµιλος επιχειρήσεων Μιχαηλίδη ιδρύθηκε το 1886 στη ∆ράµα. Αυτά τα 128 χρόνια διέπρεψε
στον επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας στην εµπορία, µεταποίηση και εξαγωγή

καπνών

Ανατολικού τύπου υψηλής αξίας, στην παραγωγή υδρολυµένων φυτικών πρωτεϊνών για
χρήση στη γεωργία, ενώ ίδρυσε την εταιρία «Μπάρµπα-Στάθης» πρωτοπόρα στον τοµέα
κατεψυγµένων λαχανικών και τροφίµων.
Ο όµιλος την δεκαετία του 1990 επεκτάθηκε σε Βαλκανικές χώρες και σε χώρες της πρώην
Σοβιετικής ένωσης χρησιµοποιώντας τεχνολογία αιχµής και εφαρµόζοντας σύγχρονες
πρακτικές στον τοµέα απασχόλησης της.
Σήµερα ο όµιλος δραστηριοποιείται σε 6 χώρες: Ελλάδα, ΠΓ∆Μακεδονία, Βουλγαρία, Αλβανία,
Μολδαβία και Ινδία ενώ απασχολεί 3.250 άτοµα. Τα προϊόντα του οµίλου εξάγονται σε πλέον
των 80 χωρών σε 5 ηπείρους ενισχύοντας την εθνική οικονοµία και δηµιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των 128 ετών ο όµιλος αντιµετώπισε κρίσεις (εθνικές ή παγκόσµιες)
όπως ο 1ος και 2ος Βαλκανικός πόλεµος, ο Β΄ παγκόσµιος πόλεµος, η Κατοχή, ο Εµφύλιος αλλά
κατάφερε όχι µόνο να τις ξεπεράσει αλλά και να ισχυροποιήσει τη θέση του στον τοµέα
απασχόλησης του εφαρµόζοντας ορθές

πρακτικές, επενδύοντας στην τεχνολογία και

συνδυάζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας στην πρακτική της δουλειάς.
Στη σηµερινή οικονοµική κρίση που διέρχεται η χώρα µας η γεωργία και γενικότερα η
εκµετάλλευση της υπαίθρου έχει την δυνατότητα να δώσει µερική διέξοδο σε αυτό το
παµµέγιστο πρόβληµα µετατρέποντας την σε ευκαιρία και για τα άτοµα και για την Γεωργία
και κατ’ επέκτασην για την χώρα µας.
Ποια είναι όµως η γεωργία που µπορεί να δώσει αυτή την λύση? Πόσο και πώς πρέπει να
αλλάξει για να την πραγµατοποιήσει? Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είναι µέσω των καλών
πρακτικών.
Έχω την τιµή να είµαι Αντιπρόεδρος σε έναν όµιλο επιχειρήσεων που για 128 χρόνια είναι
άρρηκτα δεµένος µε την αγροτική παραγωγή.
Ο καπνός είναι προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας, στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό, τον
Έλληνα καπνεργάτη, τις τοπικές κοινωνίες και καθ’ ότι είναι εξαγώγιµο σε ποσοστό άνω του
96% στηρίζει τελικά την Ελληνική οικονοµία.
Οι σηµερινές ανάγκες µίας σύγχρονης και ανταγωνιστικής γεωργίας απαιτούν καλές πρακτικές
τις οποίες ο όµιλος Μιχαηλίδη εφαρµόζει µε εξαιρετικά αποτελέσµατα εδώ και πολλά χρόνια.
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Το πλαίσιο των ενεργειών µας καλύπτει όλα τα στάδια: τον σχεδιασµό, την παραγωγή, τη
µεταποίηση και την προώθηση στις διεθνείς αγορές.
Ο έλληνας αγρότης είναι δεκτικός σε αλλαγές, στην εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων και
σύγχρονων καλλιεργητικών πρακτικών. Με την σωστή καθοδήγηση, ορθές πρακτικές, παροχή
επιστηµονικών συµβουλών και επιµελή επίβλεψη µπορεί να παράγει τα πλέον ανταγωνιστικά
προϊόντα.
Ο όµιλος Μιχαηλίδη εφαρµόζει τις καλές πρακτικές ξεκινώντας από την εφαρµογή της
συµβολαιακής γεωργίας εδώ και δεκαετίες παρέχοντας την εξασφάλιση στον καπνοπαραγωγό
της απορρόφησης του προϊόντος του και την τιµή του ανά ποιότητα. Έτσι ο παραγωγός
προγραµµατίζει έγκαιρα την καλλιέργεια του και µπορεί να είναι σίγουρος για το εισόδηµα που
θα του αποφέρει ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται οι σχέσεις εµπιστοσύνης οµίλου-παραγωγού.
Μετά την απόφαση της Ολικής αποδέσµευσης των Ευρωπαϊκών πριµοδοτήσεων από την
παραγωγή του καπνού το 2005, η παραγωγή της χώρας µας µειώθηκε από 112.000 ΜΤ σε
18.000 ΜΤ. Σήµερα όχι µόνο έχουµε επιτύχει την αναδιάρθρωση της καπνοκαλλιέργειας µε
την χρήση ευγενών, αρωµατικών ποικιλιών υψηλής αξίας αλλά έχουµε επιτύχει και την
αύξηση της παραγωγής στους 34.000 ΜΤ. Τα καπνά αυτά χαίρουν υψηλής εκτίµησης και
ζήτησης στις διεθνείς αγορές.
Οι παραγωγοί που συνεργάζονται µαζί µας σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται ο όµιλος,
εφαρµόζουν τις αρχές της ολοκληρωµένης διαχείρισης µε αποτέλεσµα την βελτιστοποίηση της
ποιότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη µείωση του κόστους παραγωγής.
Αποτέλεσµα αυτών είναι η διατηρησιµότητα της παραγωγής χωρίς την υποστήριξη κοινοτικών
ή άλλων επιδοτήσεων και η εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος στον παραγωγό. Προς
επιβεβαίωση αυτών θα ήθελα να αναφέρω την αύξηση της παραγωγής καπνών την φετινή
χρονιά κατά 25% .
Με την εφαρµογή ορθών πρακτικών επιτύχαµε την

παραγωγή καπνών ουσιαστικά

απαλλαγµένων από υπολείµµατα φυτοφαρµάκων κατατάσσοντας τα Ελληνικά και Βαλκανικά
καπνά στα «ασφαλέστερα» διεθνώς. Αυτό επιτεύχθηκε εφαρµόζοντας τα πλέον αυστηρά
διεθνή πρότυπα. Παρά τις αρχικές επιφυλάξεις που είχαν οι παραγωγοί, τελικά µε τη δική µας
καθοδήγηση και επίβλεψη, όχι µόνο κατάφεραν να εξαφανίσουν τα υπολείµµατα αλλά
παράλληλα ωφελήθηκαν το ποσό των € 650/εκτάριο από την µείωση των καταχρηστικών
ψεκασµών.
Επίσης η καινοτόµος αλλαγή του τρόπου συσκευασίας των χωρικών καπνών, που προώθησε ο
όµιλος µας, οδήγησε στην µείωση του χρόνου δεµατοποίησης, αύξησε την παραγωγικότητα
και τελικά µείωσε το κόστος στον παραγωγό.
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Η ορθή χρήση λιπασµάτων που οδηγεί στην µεγιστοποίηση της παραγωγής , την προστασία
των υπογείων υδάτων και την διατηρησιµότητα των υδατίνων πόρων είναι ένα άλλο
επίτευγµα της συνεργασίας εταιρίας και παραγωγών.
Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση των παραγωγών από την εταιρία µας έχει θετική
επίδραση στην παραγωγή, στο εισόδηµα και κατ’ επέκταση στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Προάγουµε την σύνδεση της πανεπιστηµιακής έρευνας µε την παραγωγή συνεργαζόµενοι µε
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας
για την εφαρµογή καινοτόµων τεχνικών στην καπνοκαλλιέργεια.
Στην µεταποίηση, οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται και η εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών
επεξεργασίας

έχουν οδηγήσει στην

µείωση του κόστους παραγωγής, στην αύξηση των

θέσεων εργασίας, στην πρωίµηση του χρόνου εξαγωγής καθιστώντας το τελικό προϊόν άκρως
ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές.
Εφαρµόζουµε αυστηρούς και εντατικούς ποιοτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της
µεταποίησης καλύπτοντας τις αυστηρότερες διεθνής προδιαγραφές.
Επενδύουµε συνεχώς στις νέες τεχνολογίες, εφαρµόσουµε καινοτόµες ιδέες όπως η παραγωγή
βιολογικών καπνών, δεσµευόµαστε µε την Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης και επανδρώνουµε
θέσεις εργασίες µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό.
Η συνεχής εφαρµογή όλων των παραπάνω έχει οδηγήσει τον όµιλο Μιχαηλίδη να είναι µία
από τις µεγαλύτερες Ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες, η µεγαλύτερη εταιρία επεξεργασίας
καπνού στην Ευρώπη και µία από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως.
Ο όµιλος όµως δεν δραστηριοποιείται µόνο στα καπνά.
Η ερευνητική οµάδα της δεύτερης εταιρίας µας ΕΒΥΠ σε συνεργασία µε τη γεωπονική σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, οδήγησε στη δηµιουργία οργανικών προϊόντων θρέψης,
φυτικής προέλευσης, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, στον χρήστη αλλά και άκρως
αποδοτικά στις καλλιέργειες που εφαρµόζονται. Η καινοτοµία των προϊόντων οφείλεται στην
χρήση υδρολυµένων φυτικών πρωτεϊνών και αµινοξέων ενώ τα σκευάσµατα διαθέτουν
Ευρωπαϊκή πατέντα.
Η ΕΒΥΠ παράγει επίσης βιολογικό τροφικό ελκυστικό για δίπτερα που χρησιµοποιείται ευρέως
στην ελαιοκοµία και η χρήση του έχει συµβάλει εξαιρετικά στην εκλεκτή ποιότητα του
Ελληνικού ελαιολάδου. Το σκεύασµα πλέον έχει έγκριση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, στη
Τουρκία, την Αλβανία, τη Σλοβενία, τη Τυνησία, τη Συρία και το Ιράν.
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Η ΕΒΥΠ ακολουθεί τις ορθές πρακτικές του οµίλου στο δικό της φάσµα δραστηριοτήτων,
αυξάνοντας τις εξαγωγές της κάθε χρόνο, προσθέτοντας καινοτόµα προϊόντα φιλικά προς το
περιβάλλον συµβάλλοντας στην εθνική οικονοµία.
Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω για άλλη µια φορά ότι η Ελληνική γεωργία πρέπει να
αναπτυχθεί µε έναν τρόπο που θα είναι και οικονοµικά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά
βιώσιµος, και η κατεύθυνση αυτή πρέπει να διαπνέει όλες τις πολιτικές, όλους τους τοµείς δηµόσιο και ιδιωτικό- όλους τους κλάδους, όλους τους παραγωγούς.
Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται σοβαρότητα, ειλικρινής και µεγάλη προσπάθεια,
επαγγελµατισµός, καλές πρακτικές και ευρηµατική επιχειρηµατικότητα.
Είµαι πεπεισµένη όµως ότι η ανάπτυξη της χώρας µπορεί να προέλθει και από τον πρωτογενή
τοµέα.
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