
ΣΒΒΕ: Θετικές οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την
ανάπτυξη

Στο τρίπτυχο «εξωστρέφεια – παραγωγή – µεταποίηση»

συνοψίζεται στο εξής η κεντρική αναπτυξιακή πολιτική της

κυβέρνησης διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης τα

µέλη του δ.σ. του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος

(ΣΒΒΕ) κατά τη συνάντηση που είχαν στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης  πληροφόρησε τα µέλη του ΣΒΒΕ ότι είναι

υπό διαµόρφωση νοµοσχέδιο για την άρση εβδοµήντα (70)

εµποδίων για την επιχειρηµατικότητα, ενώ από το τέλος του

Οκτωβρίου θα λειτουργεί η πλατφόρµα ηλεκτρονικής

διενέργειας των διαγωνισµών που αφορούν προµήθειες του

δηµοσίου. Επίσης, είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών, ενώ φιλοδοξία του

Υπουργείου είναι από την αρχή του 2012 αυτές να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Για το µείζον θέµα της

ενίσχυσης της ρευστότητας ο κ. Χρυσοχοϊδης είπε  ότι θα υπογραφούν σύντοµα οι συµβάσεις ύψους 900 εκ. € µε

τις τράπεζες για τη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει όσες επιχειρήσεις υλοποιούν

προγράµµατα του παλιού αναπτυξιακού νόµου και του ΕΣΠΑ, αφού θα µπορούν να δανείζονται µέσω του ΕΤΕΑΝ

µε χαµηλό επιτόκιο. Συµπληρωµατικά, πρόσθεσε, το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει ποσό 15 δισ.  € από την

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) για τη χρηµατοδότηση έργων του ΕΣΠΑ, ενώ προχωρά εντατικά η

δηµιουργία της επενδυτικής τράπεζας. Ακόµη, εξήγγειλε το σχεδιασµό νέου προγράµµατος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ,

το οποίο θα αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των αγροτικών προϊόντων, το οποίο θα έχει προϋπολογισµό

ενίσχυσης επιχειρήσεων περί τα 40 εκ. €.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικ. Πέντζος έθεσε σηµαντικά ζητήµατα για την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος, όπως: την ενίσχυση της ρευστότητας

των επιχειρήσεων µέσω του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), την επιστροφή του

ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για εξαγωγικές επιχειρήσεις για τα

επόµενα πέντε (5) χρόνια, την ακρίβεια στην αγορά και τις σχέσεις προµηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης,

τον έλεγχο της αγοράς, το καθεστώς των µεταχρονολογηµένων επιταγών, των προκηρύξεων των προγραµµάτων

του ΕΣΠΑ κ.α.  Σύµφωνα µε τον κ. Πέντζο οι εξαγγελίες του υπουργού αποτελούν αισιόδοξο µήνυµα για τη

µεταποίηση και την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα, ενώ δίνουν ελπίδες ανάκαµψης της βιοµηχανίας µε έδρα την

ελληνική περιφέρεια κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης.
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