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Επιστροφή 

ΣΕΒΒΕ: Ζητά φορολογικά και οικονοµικά κίνητρα για την 
ανάπτυξη στη Θράκη 

Μείωση στο 10% του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων, που είναι
εγκατεστηµένες στη Θράκη, αλλά και έκπτωση (από τα κέρδη) του 100% των
δαπανών έρευνας των εταιριών της περιοχής, ζήτησε εκ νέου από την
κυβέρνηση η διοίκηση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
δια στόµατος του εκτελεστικού αντιπροέδρου Γιάννη Σταύρου.  

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου των Συνδέσµων Βιοµηχανιών Θράκης στην
Κοµοτηνή, ο ΣΒΒΕ επανέφερε και την πρότασή του για τη "θέσπιση ειδικής
διάταξης, που θα απαλλάσσει όλες τις επιχειρήσεις της Θράκης από τις
εργοδοτικές και ασφαλιστικές εισφορές, όταν προσλαµβάνουν νέους
επιστήµονες, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, για µία πενταετία". 

Στη συνέντευξη Τύπου συµµετείχαν επίσης οι πρόεδροι των συνδέσµων
Βιοτεχνιών- Βιοµηχανιών 'Εβρου, Ι. Μιχαηλίδης, Ροδόπης, Γ.Νικολαϊδης και
Ξάνθης, Β. Σκαρλάτος, που ζήτησαν -µεταξύ άλλων- "την ενίσχυση -
οπωσδήποτε- της επιδότησης του κόστους εργασίας για τις βιοτεχνικές και
βιοµηχανικές επιχειρήσεις της Θράκης, αλλά και την έγκαιρη καταβολή της
στους δικαιούχους". Πρότειναν, µάλιστα, το ποσό της επιδότησης να
συµψηφίζεται µε τις εργοδοτικές εισφορές στο αµέσως επόµενο εξάµηνο. 

Ζήτησαν, επίσης, η ρύθµιση που έγινε για τα «παλαιά δάνεια», µε την εγγύηση
του ελληνικού ∆ηµοσίου (µετά από κατάθεση-έγκριση µελέτης βιωσιµότητας
της επιχείρησης), να συνοδεύεται και από επιδότηση του επιτοκίου. Κατά τους
ίδιους, επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση της λειτουργίας των επιτροπών
ελέγχου υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων στην περιοχή. 

Σύµφωνα µε τους βιοµηχάνους, «καθυστερεί αφύσικα και ανησυχητικά η
αποπληρωµή της επιδότησης στο κόστος εργασίας (από το β’ εξάµηνο του
2006), αφαιρώντας προγραµµατισµένη ρευστότητα από τις επιχειρήσεις της
Θράκης». Επίσης, όπως είπαν, εξακολουθεί να υπάρχει έντονη δυσκολία στη
στελέχωση και λειτουργία των επιτροπών ελέγχου, µε αποτέλεσµα να µη
µπορούν να εισπράξουν τα οφειλόµενα ή να ζητήσουν να γίνουν νέες
επενδύσεις, αφού δεν µπορούν να κάνουν νέα υπαγωγή πριν ολοκληρωθεί η
προηγούµενη. 

Αναφέρθηκαν επίσης στα νέα δεδοµένα στον ενεργειακό τοµέα, που αλλάζουν
προς το θετικότερο τα πράγµατα για τη Θράκη, επισηµαίνοντας πάντως ότι
πρέπει να αναπτυχθεί και ο τοµέας των συνδυασµένων µεταφορών, µέσα από
την κατασκευή των καθέτων αξόνων, την ανάπτυξη και οργάνωση (και
απελευθέρωση) των λιµανιών και τη βελτίωση του σιδηροδροµικού δικτύου.  

"Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι προϋποθέσεις, η Θράκη φαίνεται θα έχει
πλεόνασµα σε ευκαιρίες για αυτοτροφοδοτούµενη ανάπτυξη, ούσα
οργανωµένος κόµβος ενεργειακών και συγκοινωνιακών δικτύων, ολόκληρης
της ευρύτερης περιοχής", κατέληξαν. 
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