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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίσπευση μεταρρυθμίσεων ζητεί ο ΣΒΒΕ
Κριτική από τον Ν. Πέντζο, ο οποίος χαρακτήρισε το ΕΣΠΑ τελευταία ελπίδα 
για τη χώρα μας

 

Πολλές εξαγγελίες, μικρή πρόοδο και μεγάλες καθυστερήσεις διακρίνουν τις
υποδομές που έχουν κατασκευαστεί στη Βόρεια Ελλάδα, με συνέπεια «να 
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ΣΒΒΕ: Στον πάγο μέχρι 
το 2012 ο
αναπτυξιακός

Προτάσεις του
Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος για 
τον αναπτυξιακό νόμο

Στα 450 εκατ.ευρώ οι 
οφειλές του Δημοσίου 
προς τα μέλη του ΣΒΒΕ

Σύμφωνα με επιστολή
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συνεχίζουν να υπολείπονται των τεράστιων αναγκών που υφίστανται στις 
τέσσερις περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου».

Τη διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, τονίζοντας, παράλληλα, ότι το ΕΣΠΑ είναι η τελευταία ελπίδα της 
χώρας να αντιμετωπίσει τις ανεπάρκειες του παρελθόντος και πως πρέπει να 
επισπευσθούν οι μεταρρυθμίσεις.

Ασκώντας αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα των προηγούμενων ετών, ο κ. Ν.
Πέντζος, υπογράμμισε ότι «από την περίοδο των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων 
Προγραμμάτων και χωρίς να περιλαμβάνεται το ΕΣΠΑ, στη χώρα μας
εισέρρευσαν πάνω από 130 δισ. ευρώ, δηλαδή 20 δισ. ευρώ, περισσότερα από 
το δάνειο που πήραμε από την Τρόικα, αλλά παρόλα αυτά, κάθε χρονιά
κατρακυλάμε σε ανταγωνιστικότητα». Από το βήμα του συνεδρίου που 
διοργάνωσε, χθες, στην πόλη το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, ο
επικεφαλής της βορειοελλαδικής βιομηχανίας εκτίμησε ότι η κατρακύλα αυτή 
αποτελεί απότοκο του γεγονότος ότι τους συγκεκριμένους πόρους οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις τους χρησιμοποίησαν σαν μηχανή για την αναδιανομή του 
εισοδήματος των πολιτών και έκανε λόγο για στρέβλωση του αναπτυξιακού 
μοντέλου της χώρας, δεδομένου ότι «οι περισσότεροι πόροι κινήθηκαν προς το 
κέντρο, με αποτέλεσμα να ανοίξει ακόμη περισσότερο η ψαλίδα της ανάπτυξης 
με την περιφέρεια».

Ο κ. Πέντζος ζήτησε να επισπευσθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να 
ληφθούν μέτρα ανάπτυξης «γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ» και παράλληλα 
εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος στην επιβολή νέων άμεσων ή έμμεσων φόρων 
γιατί η πρακτική αυτή οδηγεί μαθηματικά σε μείωση της κατανάλωσης και 
πλήττει την αγορά και τις επιχειρήσεις. Ζήτησε επίσης να μην υπάρξει νέα 
επιβάρυνση ούτε και για το επιχειρηματικό δυναμικό της χώρας, ενώ για την
παραοικονομία και την φοροδιαφυγή ανέφερε ότι «δυστυχώς δεν έχουμε το 
μηχανισμό για την πάταξή τους».

Τουλάχιστον μια ακόμη 5ετία οικονομικής κρίσης, με την προϋπόθεση ότι τα
μέτρα που απαιτούνται θα ληφθούν και κυρίως θα εφαρμοστούν, προέβλεψε, 
νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου,
Γιάννος Γραμματίδης, επισημαίνοντας ότι το εύλογο αυτό διάστημα απαιτείται 
γιατί «το καινούριο κάποιοι είτε δεν θέλουν, είτε δεν μπορούν να το
υπηρετήσουν». Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριξε πως από τις 123 αλλαγές που 
πρέπει να γίνουν, «το 60% είναι σε τροχιά υλοποίησης και το 20% έχει
ολοκληρωθεί», ως εκ τούτου «έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα σε αυτούς τους 
μόλις 12 μήνες της κυβέρνησης, για να εφαρμοστεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
που έχει ανάγκη ο τόπος».
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Σχόλια

Σχόλιο από: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ 
ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΙΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΑ. ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο
ΝΟΜΟΣ. ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΘΑ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ ΕΝΤΟΝΑ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΖΩ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΣΕ 
ΥΓΕΙΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΝΟΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΑ ΜΑΓΑΖΑΚΙΑ ΠΟΥ 
ΣΥΧΝΑ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ (ΛΕΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ) 
ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ.

 

 

του Συνδέσμου προς 
τον υπουργό
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