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Να τεθεί η µεταποίηση και η βιοµηχανία της Περιφέρειας στις άµεσες προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής ζήτησε 
ο πρόεδρος Πρόεδρος του ΣΒΒΕ στη συνάντηση της ∆ιοίκησης του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, µε τον 
υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών Γιάννη Παπαθανασίου που πραγµατοποιήθηκε σήµερα 8 Μαΐου στην Αθήνα. 
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νίκος Πέντζος 
αναφέρθηκε εκτενώς στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιφερειακή βιοµηχανία κατά τη τρέχουσα περίοδο της 
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, τα οποία είναι ιδιαίτερα οξυµένα.  
 
Η πτώση της παραγωγής, υπογράµµισε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ,  σε πολλούς κλάδους της µεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα 
φθάνει έως και το 40%, ενώ οι δείκτες της ανεργίας στους περισσότερους νοµούς του Βορειοελλαδικού Τόξου έχουν 
αυξηθεί σηµαντικά.  
 
Οι περιφερειακές ανισότητες ανέδειξαν τα χρόνια προβλήµατα των βιοµηχανιών του Βορειοελλαδικού Τόξου και της 
περιφερειακής οικονοµίας καθώς και την απουσία άσκησης συγκεκριµένης βιοµηχανικής πολιτικής την τελευταία δεκαετία 
στη χώρα.  Τέλος ο κ. Πέντζος επεσήµανε προς τον κ. Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών την κρισιµότητα της 
παρούσας κατάστασης και τόνισε ότι για πολλές επιχειρήσεις στη Βόρεια Ελλάδα τίθεται πλέον θέµα επιβίωσης. 
 
Για την αντιστροφή του αρνητικού κλίµατος και την έξοδο των επιχειρήσεων της περιφέρειας από την οικονοµική κρίση 
µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ ζήτησε :  
 
Το κράτος 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. Για 
παράδειγµα εκτός από τα χρέη που αφορούν την κατασκευή έργων, τις προµήθειες των νοσοκοµείων κτλ οι επιχειρήσεις 
της Θράκης δεν έχουν λάβει από το 2007 τις θεσµοθετηµένες ενισχύσεις που αφορούν στην επιδότηση της 
απασχόλησης.  
 
Επίσης οι καθυστερήσεις στις εκταµιεύσεις των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που έχουν προ πολλού υλοποιηθεί 
δηµιουργούν επιπλέον πρόβληµα ρευστότητας και µάλιστα σε υγιείς και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις.   
 
Σχετικά µε το θέµα αυτό ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα συµψηφισµού των υποχρεώσεων των 
επιχειρήσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ, Φόρους κτλ µε  τις βεβαιωµένες οφειλές του δηµοσίου προς αυτές (∆ήµοι, ΟΤΑ, για 
γενικότερα δηµόσιοι οργανισµοί). 
 
Η ευαισθησία του κράτους προς τον σηµαντικό για τη χώρα κλάδο του τουρισµού και του κλάδου εµπορίας αυτοκινήτων 
θα πρέπει να επεκταθεί και στον κλάδο της µεταποίησης. Ο µύθος ότι η χώρα µας 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 στην 
µεταποίηση. Κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα οι µεταποιητικές επιχειρήσεις αποτελούν το σηµαντικότερο κλάδο της τοπικής
οικονοµίας και ουσιαστικό παράγοντα κοινωνικής συνοχής.  
 
Τα µέτρα που εξαγγέλθηκαν πρόσφατα για την ενίσχυση της οικοδοµικής δραστηριότητας και της κτηµαταγοράς δεν 
είναι στοχευµένα και γι΄ αυτό θα πρέπει να διευρυνθούν και να συµπληρωθούν µε νέα.  Οι σχετικές προτάσεις του ΣΒΒΕ 
έχουν ήδη κατατεθεί στο ΥΠΟΙΟ.  
  
Ειδικότερα για την ενίσχυση του µεταποιητικού τοµέα, ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ ζήτησε να ληφθούν τα ακόλουθα µέτρα 
βραχυχρόνιου χαρακτήρα µε ισχύ έως το τέλος του 2009: 
 
- Να δηµιουργηθεί ειδικό πρόγραµµα στήριξης των µεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας κατά το πρότυπο του 
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αντίστοιχου προγράµµατος που εξαγγέλθηκε για τον τουρισµό και την οικοδοµή.   
 
- Να θεσµοθετηθεί πρόγραµµα τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύει αποκλειστικά τη µεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις
επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το µέγεθός τους.  
 
- Να υπάρξει νέα απόφαση για την παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού δηµοσίου σε δάνεια επιχειρήσεων: α) µε έδρα τις 
παραµεθόριες περιοχές, και, β) για όσες ανήκουν σε ευαίσθητους κλάδους της µεταποίησης ή είναι στρατηγικής σηµασίας 
για τη χώρα.  
 
- Να συµπληρωθούν τα είδη εξαγγελθέντα µέτρα από την κυβέρνηση για τη στήριξη της οικοδοµικής δραστηριότητας µε
µέτρα όπως η µείωση του φόρου µεταβίβασης ακινήτων, η αναστολή του πόθεν έσχες και η µείωση του ΦΠΑ πώλησης 
ακινήτων.  
 
- Να υπάρξει επιδότηση της απασχόλησης στις µεταποιητικές επιχειρήσεις.  
 
- Να αυξηθούν από 0,5% σε 2% οι προβλέψεις των επισφαλειών στους ισολογισµούς των επιχειρήσεων.  
 
- Να µειωθεί το 1€ ανά τετραγωνικό µέτρο που αφορά το ΕΤΑΚ στα βιοµηχανοστάσια και στις αποθήκες.  
 
- Να καταργηθεί η εισφορά 0,6 (ΑΝΕ128) στα δάνεια.  
 
- Να επανέλθει η έκπτωση του 1% των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.  
 
- Να ενισχυθούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις µε δράσεις που θα τις επιτρέψουν να πραγµατοποιήσουν επιθετική εξαγωγική 
πολιτική για να στηρίζουν τις θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.  
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