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Με βιοµήχανους, εξαγωγείς, επιχειρηµατίες και επαγγελµατίες της Θεσσαλονίκης συναντήθηκε

στο δηµαρχείο της Θεσσαλονίκης σήµερα το µεσηµέρι ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,

όπου συζήτησε µαζί τους τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις της

Βορείου Ελλάδος.

Στη σύσκεψη συµµετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονοµικών Ε. Βενιζέλος, οι
υπουργοί Μ. Χρυσοχοϊδης, ∆. Ρέππας, Χ. Καστανίδης, Γ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Ραγκούσης, Κ.
Σκανδαλίδης, Η. Μόσιαλος και οι υφυπουργοί Φ. Γεννηµατά, Γ. Νικητιάδης, Γ. Κουτσούκος.
Εκ µέρους των φορέων συµµετέχουν ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, οι πρόεδροι των επιµελητηρίων
(ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΓΕΩΤΕΕ/ΤΜΚ, Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, του Οικονοµικού
Επιµελητήριου Ελλάδας/ ΤΚΜ) του ΣΒΒΕ, του ΣΕΒΕ, του ΣΕΠΒΕ, του εµπορικού συλλόγου
Θεσσαλονίκης, του ΕΚΘ και της Ε∆ΟΘ, της οµοσπονδίας βιοτεχνικών σωµατείων Θεσσαλονίκης και της
ένωσης κτηνοτρόφων.

Στη συνάντηση, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος παρουσίασε τις προτάσεις του στον
πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Νικόλαος, Πέντζος υπογράµµισε προς τον πρωθυπουργό την
κρισιµότητα της κατάστασης για την επιβίωση της µεταποίησης στη χώρα, και ειδικά στην ελληνική
περιφέρεια, δηλώνοντας µε έµφαση ότι οι επιχειρήσεις αισθάνονται ανυπεράσπιστες απέναντι στο
κράτος.

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:

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

την πληρωµή ή/και τον συµψηφισµό των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, µε τις
οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος,
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την επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,

την έµµεση στήριξη της χρηµατοδότησης των εξαγωγών µε την παροχή εγγυήσεων ή την
προεξόφληση απαιτήσεων.

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,

1.

την ενίσχυση της εξωστρέφειας ως νέου µοντέλου ανάπτυξης, µε:2.

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.

την εξυγίανση του συστήµατος πληρωµών και της ισχύος του καθεστώτος των
µεταχρονολογηµένων επιταγών,

1.

την αναθέρµανση του κλάδου των κατασκευών και της οικοδοµής, και,2.

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.

3.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε αµέσως µετά τη συνάντηση ότι «σήµερα, είχαµε µια πολύ παραγωγική
συζήτηση µε τους φορείς της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλονίκης και αναδείχθηκαν, και πάλι, οι
πολλές δυνατότητες που έχει αυτή η προικισµένη περιοχή για την βιώσιµη ανάπτυξη, την πράσινη
ενέργεια, τον τουρισµό, τον πολιτισµό, τη βιοµηχανία, µε ένα παραγωγικό ανθρώπινο δυναµικό που έχει
µεγάλη παράδοση. Όµως, παράλληλα, όλοι γνωρίζουµε ότι και αυτή η περιοχή περνά, όπως και άλλες
περιοχές της Ελλάδας, µια βαθιά ύφεση, µε µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα, όπως της ανεργίας. Είναι,
ακριβώς, αυτό το µεταβατικό στάδιο που περνάµε, ένα δύσκολο στάδιο, µετά από µια οικονοµία, µια
ανάπτυξη που βασίστηκε σε πήλινα πόδια, µια οικονοµία εξαρτηµένη, πελατειακή, όχι παραγωγική,
παρασιτική. Και γι’ αυτό, χρειάζεται να κάνουµε µια βασική επιλογή.
Να αλλάξουµε. Γιατί υπάρχουν δυο δρόµοι. Ο ένας δρόµος είναι των µεγάλων αλλαγών για µια
παραγωγική και δηµιουργική Ελλάδα. Ο άλλος δρόµος είναι ο δήθεν εύκολος, που δεν βλέπει τα
προβλήµατα κατάµατα, αλλά τελικά είναι ανεύθυνος και φέρνει την καταστροφή» δήλωσε ο
πρωθυπουργός.
«Εµείς επιµένουµε στον δρόµο της αλλαγής, στον δρόµο των µεγάλων αλλαγών. Επιµένουµε σ’ αυτό τον
δρόµο, γιατί αυτό δηµιουργεί σταθερότητα και ανοίγει προοπτικές. Γιατί ξέρουµε ότι, η Ελλάδα έχει
τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές.
Πιστεύουµε στην Ελλάδα, στις δυνάµεις της. Και θα τα καταφέρουµε» πρόσθεσε.

Οδηγίες

Θα παρακαλούσαµε να µην χρησιµοποιείτε greeklish καθώς η αυτόµατη µηχανή

"κόβει" τους αγγλικούς χαρακτήρες όπως και τις προσβλητικές λέξεις.
Εφόσον κανένας από τους δύο παραπάνω κανόνες δεν παραβιάζεται το σχόλιο

σας θα αναρτάται άµεσα.
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