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 επικαιρότητα

Ελλάδα 
Πολιτική, Κοινωνία, 
Παιδεία, ∆ικαιοσύνη, 
∆ιπλωµατία... 

Κόσµος 
Ευρώπη, Αµερική, Ασία, 
Αφρική, Μ.Ανατολή... 

Οικονοµία 
Ελλάδα, Κόσµος, 
Επιχειρήσεις, Αγορές... 

Αθλητισµός 
Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, 
Βόλεϊ, Στίβος... 

Επιστήµη - Τεχνολογία 
∆ιάστηµα, Βιολογία, 
∆ιαδίκτυο, Περιβάλλον... 

Πολιτισµός 
Σινεµά, Θέατρο, Μουσική, 
Εκδηλώσεις, ΥΠΠΟ... 

Περίπτερο 
Πρωτοσέλιδα των 
εφηµερίδων

Καιρός 
Αθήνα, Ελλάδα, Ευρώπη, 
Αµερική, Ασία...
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Γ.∆είκτης από 6/4/2009 

 αναζήτηση

  

Ειδήσεις ∆ιαδίκτυο nmlkji nmlkj

Αναλυτική αναζήτηση

∆ Ι Α Φ Η Μ Ι Σ Η

30/03/10 22:30  
Ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ 
Να εξοφληθούν οι οφειλές του ∆ηµοσίου στις 
βορειολλαδικές επιχειρήσεις ζητά ο ΣΒΒΕ

 
ΑΠΕ 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Ν.Πέντζος

Θεσσαλονίκη 

Να διευθετηθεί άµεσα το ζήτηµα των οφειλών του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου προς τις επιχειρήσεις της 
περιφερειακής βιοµηχανίας ζητεί ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) από τα υπουργεία Οικονοµικών 
και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
 
Ο Σύνδεσµος επισηµαίνει ότι σε έρευνα που διενήργησε 
µεταξύ των επιχειρήσεων- µελών του κατέγραψε συνολικές 
οφειλές άνω των 300 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις µε 
έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο. 
 
Από το συνολικό ποσό των οφειλών, τα 110 εκατ. ευρώ 
αφορούν σε επιχειρήσεις της Θράκης (επιχορήγηση 12% 
του κόστους εργασίας), 82 εκατ. ευρώ την αποπληρωµή 
επενδύσεων (κυρίως του Αναπτυξιακού Νόµου) και 56 
εκατ. ευρώ την επιστροφή ΦΠΑ και φόρων.  

Ο µέσος χρόνος οφειλής, σύµφωνα µε το ΣΒΒΕ, κυµαίνεται 
µεταξύ 12 και 20 µηνών.  

Μάλιστα, όπως προσθέτει, το ζήτηµα της επιστροφής του 
ΦΠΑ σε συνδυασµό µε τα αυστηρά κριτήρια πίστωσης που 
θέτουν οι τράπεζες έχει επιτείνει το πρόβληµα ρευστότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων.  

Newsroom ∆ΟΛ, µε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 
Οικονοµία: Περισσότερες ειδήσεις
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