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Συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Εµπορίου, κ. Στέφανο
Κοµνηνό

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΒΒΕ
συνάντηση µεταξύ της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου και επιχειρήσεων – µελών του και
του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου κ. Στ. Κοµνηνού.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίµα,
συζητήθηκαν θέµατα που απασχολούν τις επιχειρήσεις - µέλη του ΣΒΒΕ και
εµπίπτουν στις αρµοδιότητες του κ. Κοµνηνού.
Αναφορικά µε τον έλεγχο της αγοράς και τη µείωση των τιµών, συζητήθηκε η
δηµιουργία ενός υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας µεταξύ µεταποιητικών
επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού εµπορίου το οποίο, κατά το ΣΒΒΕ, θα έχει
άµεση επίπτωση τόσο στη µείωση των τιµών όσο και στην ανάπτυξη της
παραγωγικής βάσης της περιφέρειας.
Προτάθηκε το ζήτηµα της συµµόρφωσης των προϊόντων µε συγκεκριµένες
προδιαγραφές και ο έλεγχος της αγοράς να αντιµετωπισθεί περισσότερο εντατικά
από την πολιτεία, έτσι ώστε οι συµµορφούµενες ελληνικές επιχειρήσεις να
αντεπεξέλθουν στον συνεχώς αυξανόµενο εσωτερικό και εξωτερικό ανταγωνισµό.
Σχετικά µε τη µείωση του χρόνου πίστωσης του εµπορίου, η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ
επανήλθε στην πρότασή της για εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε αυτή που
ισχύει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την σταδιακή κατάργηση της
πρακτικής των µεταχρονολογηµένων επιταγών.
Επίσης, εκτενής αναφορά έγινε στις µεγάλες παροχές που παραχωρεί η Βιοµηχανία
προς το Λιανεµπόριο µε την µορφή Πιστωτικών Τιµολογίων, Τιµολογίων Παροχής
Υπηρεσιών, κλπ και τις επιπτώσεις που έχει µια τέτοια πρακτική:
- στην ακρίβεια των προϊόντων προς τον τελικό καταναλωτή,
- στη συρρίκνωση των ελληνικών επιχειρήσεων µεταποίησης και στη µεγέθυνση
των πολυεθνικών εταιριών, και,
- στη συρρίκνωση των µικρών µονάδων του λιανεµπορίου.
Επιπλέον, συζητήθηκε η βελτίωση της λειτουργίας του υφιστάµενου συστήµατος
προµηθειών του δηµοσίου και προτάθηκε:
• η υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊόντων που
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή δηµοσίων έργων.
• η σταδιακή µείωση των καθυστερήσεων πληρωµών εταιρειών προµηθευτών του
δηµοσίου,
• η δηµιουργία µητρώου προµηθευτών του δηµοσίου, µε: α) σαφή προσδιορισµό
των κριτηρίων ένταξης των επιχειρήσεων στο Μητρώο Προµηθευτών του
∆ηµοσίου, και, β) λειτουργία αυστηρού πειθαρχικού συµβουλίου για τη
διατήρηση του Μητρώου,
• η σµίκρυνση του µεγάλου χρονικού διαστήµατος για την κατακύρωση
προµηθειών, σε αντιδιαστολή µε τον ισχύοντα «σύντοµο χρόνο παράδοσης»
στις διακηρύξεις.

