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Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου

Η συνάντηση εργασίας της Διοίκησης του ΣΒΒΕ με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. 
Γιώργο Παπακωνσταντίνου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, στα 
γραφεία του ΣΒΒΕ.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν.Πέντζος, έθεσε τα 
ακόλουθα θέματα: 

1. την ενίσχυση ρευστότητας των επιχειρήσεων, με την άρση των εμποδίων 
πρόσβασης των επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα,

2. τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στα διανεμόμενα κέρδη των 
επιχειρήσεων,

3. το συμψηφισμό των οφειλών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις με τις 
οφειλές των επιχειρήσεων προς το δημόσιο,

4. την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,
5. την εντατικοποίηση του κοινωνικού διαλόγου για την επαναφορά της 

μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής.
Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Πέντζος γνωστοποίησε στον κ. Υπουργό τη 
πρόθεση του ΣΒΒΕ για να ανάληψη καμπάνιας στήριξης των εγχώριων 
επιχειρήσεων με το σύνθημα «Ελληνική Αξία».  Η καμπάνια θα είναι πανελλαδική και 
θα έχει ως στόχο την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και την ανάκτηση 
του χαμένου μεριδίου αγοράς των ελληνικών επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΒΒΕ τα μέλη της Διοίκησης έθεσαν σειρά 
θεμάτων όπως: την αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, τη 
χρηματοδότηση των εξαγωγών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω του νέου 
προγράμματος εγγυήσεων ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημοσίου 
προς τις τράπεζες, τη συνέχιση του μέτρου επιδότησης του κόστους εργασίας στη 
Θράκη και στη περίπτωση της αδυναμίας καταβολής του από το κράτος την 
τρέχουσα χρονική περίοδο στο συμψηφισμό του με οφειλές των επιχειρήσεων που 
έχουν έδρα την εν λόγω περιοχή με τις οφειλές τους προς το ΙΚΑ.  Επίσης, τέθηκαν 
ζητήματα όπως αυτά των επιπτώσεων της απεργίας των ιδιοκτητών φορτηγών και 
βυτιοφόρων στην περιφερειακή βιομηχανία,  στην ταμειακή διευκόλυνση από τη ΔΕΗ 
των ενεργοβόρων βιομηχανιών της περιφέρειας, της συγκράτησης της τιμής του 
πετρελαίου, της αξιοποίησης της τεχνογνωσίας και εμπειρίας των ελληνικών 
εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων, και, τέλος, τη συνέχιση παροχής 
κεφαλαιουχικών ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις μέσω του νέου αναπτυξιακού 
νόμου.
Ο Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, 
υπενθύμισε τα βασικά σημεία του μνημονίου που έχει υπογράψει η χώρα μας με την 
τρόικα και ανέλυσε την άσχημη κατάσταση των δημοσιονομικών στην οποία έχει 
περιέλθει η χώρα τον τελευταίο χρόνο.
Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι το θέμα της ρευστότητας πράγματι αποτελεί κύριο 
θέμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αλλά υπάρχει πρόβλημα με τις αγορές 
χρήματος και κατά συνέπεια το πρόβλημα αυτό μετακυλύται στο εγχώριο τραπεζικό 



σύστημα, γι΄ αυτό στο πρόγραμμα εγγυοδοσίας ύψους 25 δισεκατομμυρίων προς τις 
τράπεζες η κυβέρνηση προτίθεται να θέσει ως ρήτρα την πιστωτική επέκταση των 
τραπεζών για την χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. 
Αναφορικά με το θέμα του συμψηφισμού των οφειλών ανέφερε ότι υπάρχουν νομικές 
δυσκολίες εξαιτίας του γεγονότος ότι οι διαφορετικές οφειλές και οι διαφορετικές 
απαιτήσεις προέρχονται και αφορούν διαφορετικά υπουργεία. Σε κάθε περίπτωση 
ανέφερε ότι βλέπει το θέμα θετικά και προτίθεται να διευρύνει περαιτέρω τις 
προσφορότερες λύσεις. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών είναι κάτι το οποίο 
το εξετάζει η κυβέρνηση, αλλά θα υλοποιηθεί μόνον εφόσον υπάρξει ανάκαμψη των 
οικονομικών μεγεθών της χώρας. 
Τέλος, δέχθηκε την πρόταση για ενίσχυση των εξαγωγών και των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων μέσω του πακέτου στήριξης των 25 δις των τραπεζών.




