
Φραγή Περιεχοµένου 

  Tετάρτη, 10 Iουνίου 2009 Eπικοινωνία | Site map | Eγγεγραµµένοι χρήστες |

  Αναζήτηση

Home page 

ΑΓΟΡΕΣ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Πολιτική

Οικονοµία

Ελλάδα

Κόσµος

Πολιτισµός

Αθλητισµός

Απόψεις

Επιστήµη

Τεχνολογία

Αυτοκίνητο

Real Estate

Αφιερώµατα

Αρχείο Εκδόσεων

GOOD LIFE

Γυναίκα

Ταξίδια

Γεύσεις

Σινεµά

Θέατρο

Μουσική

Οίκο

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χαρτοφυλάκια

Newsletter

  RSS

  Χρήσιµα

Eιδήσεις kathimerini.gr

Hµεροµηνία :  08-05-09             Eκτύπωση |   e-mail

Στήριξη ζητούν οι Βιοµήχανοι Β. Ελλάδας από τον υπουργό 
Οικονοµίας  

Ειδικό πρόγραµµα στήριξης της ελληνικής µεταποίησης, αντίστοιχο αυτού που ήδη 
εξαγγέλθηκε για τον τουρισµό και την οικοδοµή, αλλά και «άνοιγµα» νέων 
χρηµατοδοτήσεων τύπου ΤΕΜΠΜΕ, ειδικά για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις, ζήτησε 
σήµερα από τον υπουργό Οικονοµίας, Γιάννη Παπαθανασίου, ο νέος πρόεδρος του 
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νίκος Πέντζος, στη διάρκεια 
συνάντησης, στην Αθήνα. 

Όπως είπε, η πτώση της παραγωγής σε πολλούς κλάδους της µεταποίησης στη Βόρεια 
Ελλάδα τείνει πλέον στο 40%, ενώ η ανεργία έχει αυξηθεί σηµαντικά στους περισσότερους 
νοµούς του βορειοελλαδικού τόξου. 

Ο κ.Πέντζος ζήτησε ακόµη από τον υπουργό να επιδοτηθεί -για την περίοδο µέχρι το τέλος 
του 2009- η απασχόληση στη µεταποίηση, αλλά και να υπάρξει νέα απόφαση για την 
παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δηµοσίου σε δάνεια επιχειρήσεων, που είτε έχουν έδρα 
σε παραµεθόριες περιοχές είτε ανήκουν σε «ευαίσθητους» κλάδους. 

Ο νέος πρόεδρος και η διοίκηση του ΣΒΒΕ επεσήµαναν ακόµη ότι επιβάλλεται: να 
υπάρξουν πρόσθετα µέτρα στήριξης της οικοδοµής (πχ. µείωση φόρου µεταβίβασης 
ακινήτων), να αυξηθούν σε 2% (0,5% σήµερα) οι προβλέψεις επισφαλειών στους 
ισολογισµούς των επιχειρήσεων, να επανέλθει η έκπτωση 1% δαπανών χωρίς 
δικαιολογητικά για τους εξαγωγείς, να καταργηθεί η εισφορά 0,6% στα δάνεια και να µειωθεί 
το κόστος του 1 ευρώ/τ.µ, που αφορά το ΕΤΑΚ στα βιοµηχανοστάσια και τις αποθήκες. Όλα 
τα παραπάνω µέτρα προτάθηκε να παραµείνουν σε ισχύ µέχρι το τέλος του 2009. 

Στη διάρκεια της συνάντησης, ο κ.Πέντζος τόνισε ακόµη ότι το κράτος πρέπει να είναι 
συνεπές στις οικονοµικές υποχρεώσεις του προς τις επιχειρήσεις. 

«Σήµερα η ρευστότητα των επιχειρήσεων µειώνεται δραµατικά, όχι µόνο από την 
περιοριστική τακτική των τραπεζών απέναντί τους, αλλά και από την ασυνέπεια του κράτους 
να καταβάλει τις βεβαιωµένες οφειλές του προς αυτές. Πέραν των χρεών που αφορούν 
κατασκευή έργων, προµήθειες των νοσοκοµείων κτλ, οι επιχειρήσεις της Θράκης δεν έχουν 
λάβει από το 2007 τις θεσµοθετηµένες ενισχύσεις επιδότησης της απασχόλησης», 
υποστηρίζει ο ΣΒΒΕ και επισηµαίνει ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα συµψηφισµού 
των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ, Φόρους κτλ µε τις βεβαιωµένες 
οφειλές του δηµοσίου προς αυτές). 

Κατά τον ίδιο, ο µύθος ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει βιοµηχανία θα πρέπει να καταρριφθεί, 
αφού τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ της περιφέρειας 
προέρχεται από τη µεταποιητική δραστηριότητα, ενώ µεγάλο µέρος του εργατικού 
δυναµικού της χώρας απασχολείται στον κλάδο. «Κυρίως στη Β.Ελλάδα, οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις αποτελούν το σηµαντικότερο κλάδο της τοπικής οικονοµίας και ουσιαστικό 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής», σηµείωσε. 
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