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Παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε επιχειρήσεις

Η ∆ιοίκηση του ΣΒΒΕ απέστειλε, την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012, την παρακάτω
επιστολή, προς τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Ι. Στουρνάρα µε κοινοποίηση προς τον
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Α. Σαµαρά, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών,
κ. Χ. Σταϊκούρα, και τον Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνη
«Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε µέλη του Συνδέσµου µας είναι όλοι οι Περιφερειακοί Σύνδεσµοι
Βιοµηχανιών και Βιοτεχνιών από τον Έβρο έως τα Ιωάννινα. Μάλιστα, οι Πρόεδροί
τους είναι εκλεγµένα αριστίδην µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µας και φέρουν τον
τιµητικό τίτλο του Αντιπροέδρου του ΣΒΒΕ.
Το τελευταίο τετράµηνο ο Σύνδεσµός µας είναι αποδέκτης συσσωρευµένων
παραπόνων πολλών επιχειρήσεων, µελών των Περιφερειακών Συνδέσµων,
Επιµελητηρίων, αλλά και του ΣΒΒΕ, γιατί παρατηρείται µια καθυστέρηση στην
αντιµετώπιση των πιεστικών θεµάτων τους από µέρους των υπηρεσιών του
Υπουργείου σας.
Συγκεκριµένα, είναι πρόδηλο ότι οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες, εξαιτίας της
εγκατάστασης τους στις παραµεθόριες και ακριτικές περιοχές, αντιµετωπίζουν πολλά
χρόνια προβλήµατα, όπως αυξηµένο µεταφορικό κόστος, λόγω της απόστασής τους
από τα καταναλωτικά κέντρα, δυσχέρεια ανεύρεσης στελεχών κ.α., στη σηµερινή
κρίσιµη οικονοµική συγκυρία βρίσκονται µπροστά σε πραγµατικό Γολγοθά, γιατί το
πρόδηλο, µέχρι τώρα, πλεονέκτηµά τους της παροχής εγγυήσεων του Ελληνικού
∆ηµοσίου για τον τραπεζικό δανεισµό τους, µετεβλήθη σε θανάσιµο µειονέκτηµα,
που οδηγεί στην εξόντωση επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών, εξαιτίας των οδυνηρών
συνεπειών, σε περίπτωση κατάπτωσης των εγγυήσεων αυτών.
Η κατάσταση αυτή επιτείνεται και από το γεγονός ότι αδυνατούν να υπαχθούν στο
δίκαιο εξυγίανσης των επιχειρήσεων (άρθρα 99-106 ΠτΚ), ελλείψει ασφαλούς
νοµικού περιβάλλοντος, αντιπαραθέσεων υπαλλήλων των υπηρεσιών σας προς τους
πολιτικούς προϊσταµένους τους και της µη λειτουργίας του Συµβουλίου ∆ιαχείρισης
και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Επιθυµούµε να σας επιστήσουµε την προσοχή σας στη σοβαρότητα του θέµατος,
που αφορά τη «ραχοκοκαλιά» των µικροµεσαίων και µικρών επιχειρήσεων του
Βορειοελλαδικού τόξου, που η τυχόν διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητάς
τους, εν µέσω κρίσης, θα οδηγήσει σε ακόµα δραµατικότερες συνέπειες για την
περιοχή µας από άποψη αύξησης της ήδη παρατηρούµενης υψηλής ανεργίας και σε
αλυσιδωτές αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών και για τη χώρα από άποψη
µείωσης των εισπραττοµένων από τις επιχειρήσεις πάσης φύσεως εσόδων (ΦΠΑ,
φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κ.α.) και την ακύρωση της προσπάθειας για την
περιφερειακή ανάπτυξή της».

