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Άνω του 20% η ανεργία στη βόρεια Ελλάδα, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του ΣΒΒΕ  

Ανεργία υψηλότερη από 20% και µαζικές απολύσεις ενδέχεται να βιώσει η Βόρεια Ελλάδα 
στο πρώτο τρίµηνο του 2009, αν διατηρηθούν οι σηµερινοί ρυθµοί επιδείνωσης της 
οικονοµίας, σύµφωνα µε εκτιµήσεις που διατύπωσε απόψε, στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος 
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Γεώργιος Μυλωνάς, εξερχόµενος 
από συνάντηση των παραγωγικών φορέων της Μακεδονίας µε τον διοικητή της Τραπέζης 
της Ελλάδος, Γεώργιο Προβόπουλο. 

Σύµφωνα µε τον κ.Μυλωνά, το πρόβληµα στο «µέτωπο» της απασχόλησης είναι ήδη 
τεράστιο και εντονότερο στις µικρές επιχειρήσεις. «Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες ακούµε 
από τις επιχειρήσεις πράγµατα που δεν τα έχουµε ξανακούσει, όπως ότι απολύουν το 50% 
του εργατικού δυναµικού τους», σηµείωσε, προσθέτοντας πάντως ότι η εταιρία του (σ.σ. 
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ) µάλλον δεν θα κάνει απολύσεις, αφού -τουλάχιστον προς το παρόν-
προτιµά να µειώσει τα κέρδη της δραµατικά, πουλώντας κάτω του κόστους στις αγορές του 
εξωτερικού, «παρά να διώξει κόσµο». 

Στο µεταξύ, νέο πακέτο ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγµατική οικονοµία, πέραν 
εκείνου των 28 δισ. ευρώ, που ήδη «τρέχει» για τις τράπεζες, ζήτησαν οι πρόεδροι των 
επιχειρηµατικών φορέων της Βορείου Ελλάδος, επ' ευκαιρία της συνάντησής τους µε τον 
κ.Προβόπουλο, ο οποίος -στη διάρκεια δίωρης συνάντησης- τούς ενηµέρωσε διεξοδικά τόσο 
για την κατάσταση της ευρωπαϊκής και παγκόσµιας οικονοµίας, όσο και για τις προοπτικές 
της ελληνικής. 

Οι φορείς ζήτησαν από τον κεντρικό τραπεζίτη να συµβάλει -µε την επιρροή της Τραπέζης 
της Ελλάδος- στην ταχύτερη δυνατόν εκταµίευση των 28 δισ. ευρώ, ώστε να επωφεληθούν 
και οι επιχειρήσεις. 

Παρουσίασαν στον κ.Προβόπουλο τα αιτήµατά τους προς την κυβέρνηση, κάνοντας 
ιδιαίτερη µνεία στο νέο προτεινόµενο πακέτο, που µπορεί να περιλαµβάνει µέτρα όπως 
φορολογικές ελαφρύνσεις, µε απευθείας επιστροφή του 100% του πιστωτικού υπολοίπου 
του ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις εντός µηνός. 

Οι ίδιοι πρότειναν µέτρα µείωσης του κόστους δανεισµού (π.χ., µε επιδότηση του spread 
των επιτοκίων για ένα δηµοσιονοµικό έτος) και επίσπευση των διαδικασιών εκταµίευσης 
επιχορηγήσεων και έναρξης του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Μεταξύ άλλων, ζήτησαν οικονοµική ενίσχυση του Ταµείου Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) υπό 
τη µορφή οµολογιακού δανείου, δανειοδότηση των επιχειρήσεων µε εγγύηση του ελληνικού 
δηµοσίου µέσω ΤΕΜΠΜΕ και επίσπευση του προγράµµατος χρηµατοδότησης των 
ελληνικών ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

Επίσης, εισηγήθηκαν την αξιοποίηση των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών για άµεση έναρξη 
προγράµµατος στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων (µε εγγύηση και πάλι του 
ελληνικού δηµοσίου). 

Στη συνάντηση µετείχαν οι πρόεδροι των συνδέσµων Εξαγωγέων και Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, Βασίλης Θωµαΐδης και Γεώργιος Μυλωνάς αντίστοιχα, των επιµελητηρίων 
Εµποροβιοµηχανικό, ∆ηµήτρης Μπακατσέλος και Επαγγελµατικό, Μιχάλης Ζορπίδης, 
καθώς και οι αντιπρόεδροι του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και του Εµπορικού 
Συλλόγου. 

www.kathimerini.gr µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ  
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