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Σύµβολο Γ∆ RT 12:23  856,38  +13,26  +1,57%  Τζίρος 20,45 εκ. €

OIKONOMIA Παρασκευή, 9 Σεπτεµβρίου 2011 - 15:13

Μου αρέσει!

ΣΒΒΕ: Ανυπεράσπιστες οι επιχειρήσεις απέναντι
στο κράτος

Την  κρισιµότητα  της  κατάστασης  για  την  επιβίωση της  µεταποίησης  στη  χώρα,  και  ειδικά  στην

ελληνική περιφέρεια, υπογράµµισε προς τον κ. Γ. Παπανδρέου ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος, κατά

τη διάρκεια της  σηµερινής  συνάντησης  του πρωθυπουργού µε τους  εκπροσώπους  των παραγωγικών

τάξεων  της  Θεσσαλονίκης,  δηλώνοντας  µε  έµφαση  ότι  οι  επιχειρήσεις  αισθάνονται  ανυπεράσπιστες

απέναντι στο κράτος.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, για την αναστροφή του αρνητικού κλίµατος για τη βιοµηχανία και

την επιχειρηµατικότητα στη χώρα ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να αναλάβει

άµεσα πρωτοβουλία πολιτικής  συναίνεσης,  όπως  συνέβη και  στην ψήφιση του νοµοσχεδίου για  την

παιδεία,  για  τη  χάραξη  συγκεκριµένης  αναπτυξιακής  στρατηγικής  και  υποστήριξης  της

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα για τα επόµενα τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

Στο  πλαίσιο  αυτό  επανέλαβε τη  βασική  θέση του  ΣΒΒΕ που είναι  η  επίλυση των  προβληµάτων  της

καθηµερινότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων και προς τούτο έκανε τις ακόλουθες προτάσεις στον

Πρωθυπουργό:

1. την ενίσχυση της ρευστότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων, µε:  

* την πληρωµή ή/και τον συµψηφισµό των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, µε τις οφειλές

των επιχειρήσεων προς το κράτος,

* την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και, 

*  την  έµµεση  στήριξη  της  χρηµατοδότησης  των  εξαγωγών  µε  την  παροχή  εγγυήσεων  ή  την

προεξόφληση απαιτήσεων.

2. την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας:  να ληφθεί απόφαση ούτως ώστε να έχει ισχύ από

1ης Ιανουαρίου 2011 η µείωση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων κατά 25%, και όχι να γίνει

σταδιακά. Επίσης, ο ΣΒΒΕ επικροτεί τα προγράµµατα που επιδοτεί ο ΟΑΕ∆ για το 100% των εργοδοτικών

εισφορών  των  επιχειρήσεων.  Ακόµη,  ζητά  τη  συνέχιση  των  προγραµµάτων  µε  στόχευση  και  τις

µεγαλύτερες επιχειρήσεις,

3. την ενίσχυση της εξωστρέφειας ως νέου µοντέλου ανάπτυξης, µε: 

* την επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά 30% για τα επόµενα πέντε

(5) χρόνια, και, 

*   τον  επαναπροσδιορισµό  της  λειτουργίας  του  ΟΠΕ και  του  Invest  in  Greece,  µε  παράλληλη αλλά

έµπρακτη αναβάθµιση των τµηµάτων ΟΕΥ στις ελληνικές πρεσβείες στο εξωτερικό.
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4. την εξυγίανση του συστήµατος πληρωµών και της ισχύος του καθεστώτος των µεταχρονολογηµένων

επιταγών,

5. την αναθέρµανση του κλάδου των κατασκευών και της οικοδοµής, και,

6. τη µετεξέλιξη της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας από φορέα εφαρµογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραµµάτων, σε φορέα

σχεδιασµού, παραγωγής και άσκησης ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής.
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