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Έµφαση στην ανάπτυξη ζητεί ο ΣΒΒΕ
Επτά προτάσεις για την ανάπτυξη παραθέτει σε άρθρο του στο πλαίσιο της

76ης ∆ΕΘ ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος

(ΣΒΒΕ), Νικόλαος Πέντζος

10 Σεπ 2011 - 15:14

του  προέδρου  του  Συνδέσµου  Βιοµηχανιών  Βορείου  Ελλάδος  (ΣΒΒΕ),

Νικόλαου Πέντζου

Tην  τρέχουσα  χρονική  περίοδο  βρισκόµαστε  σε  οριακό  σηµείο  για  την

οικονοµία και τη χώρα µας και γι΄ αυτό έχουµε εναποθέσει όλες τις ελπίδες

µας  στην  ανάπτυξη.  Όµως,  οι  πρόσφατες αποφάσεις  στη  σύνοδο  κορυφής

είναι η ευκαιρία µας για να αλλάξει το κλίµα και επιτέλους να ασχοληθεί η

κυβέρνηση µε τα  αναπτυξιακά  µέτρα  που τόσο  απαραίτητα  είναι  αυτή την

περίοδο. Γιατί σήµερα:  

1. έχει µειωθεί κατακόρυφα η ρευστότητα των µεταποιητικών επιχειρήσεων,

2. έχει αποµειωθεί η κερδοφορία τους, και πλέον εργαζόµαστε µε ζηµιές,

3.  έχει  αυξηθεί  σηµαντικά  το  κόστος  παραγωγής  µας,  δηλαδή  µειώνεται

διαρκώς η ανταγωνιστική µας θέση, και,

4. επιδεινώνεται καθηµερινά το επιχειρηµατικό κλίµα στη χώρα και αυτό έχει

ως συνέπεια την αδυναµία υλοποίησης επενδύσεων.

Συγκεκριµένα  πέρυσι,  οι  οφειλές  του  Ελληνικού  ∆ηµοσίου  προς  τις

επιχειρήσεις  µέλη  του  ΣΒΒΕ  µε  έδρα  το  Βορειοελλαδικό  Τόξο  (Ήπειρος,

Μακεδονία,  Θράκη)  ξεπερνούσαν  τα  300  εκατ.  ευρώ.  Έναν  χρόνο  µετά

(Απρίλιος 2011) οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις αγγίζουν τα 500

εκατ. ευρώ.
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Για  το  θέµα  της µειωµένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων – µελών µας τα

στοιχεία  από  την  πρώτη  επεξεργασία  οικονοµικών  καταστάσεων  και

ισολογισµών αντιπροσωπευτικού δείγµατος των επιχειρήσεων, καταγράφουν

για το 2010 πτώση του κύκλου εργασιών τους κατά -10% σε σχέση µε το 2009,

ενώ  για  τα  τελευταία  έξι  χρόνια  η  πτώση  του  κύκλου  εργασιών  των

µεταποιητικών επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας ανέρχεται σε 16,5%.

Αυτό έχει  σαν αποτέλεσµα όλοι  οι  δείκτες κερδοφορίας των µεταποιητικών

επιχειρήσεων να είναι αρνητικοί: κέρδη προ φόρων, µεικτά αποτελέσµατα και

λειτουργικά αποτελέσµατα, έχουν περάσει πλέον για τα καλά στο κόκκινο.

Από την άλλη µεριά το κόστος παραγωγής των µεταποιητικών επιχειρήσεων

αυξάνεται  εξ΄  αιτίας  της  αύξησης  της  τιµής  της  ενέργειας,  η  οποία  το

∆εκέµβριο του 2010 αυξήθηκε κατά 17% σε σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2009.

Επίσης, αυξήθηκαν οι τιµές εισαγωγών για τη βιοµηχανία κατά 7,6% σε σχέση

µε πέρυσι. Επιπλέον, η διαρκής αύξηση της ισοτιµίας ευρώ δολαρίου, µειώνει

την  ανταγωνιστικότητα  των  επιχειρήσεών  µας  στις  διεθνείς  αγορές,  και

καθιστά δυσκολότερες τις εξαγωγές.

Κατόπιν των παραπάνω οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη και την

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων έχουν ως εξής:

1. Ενίσχυση της ρευστότητας των µεταποιητικών επιχειρήσεων.

2. Επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας.  

3. Ενίσχυση της εξωστρέφειας ως νέου µοντέλου ανάπτυξης.

4. Εξυγίανση του συστήµατος πληρωµών – Μεταχρονολογηµένες επιταγές.

5. Αναθέρµανση του κλάδου των κατασκευών και της οικοδοµής.

6.  Μετεξέλιξη  της  Γενικής  Γραµµατείας  Βιοµηχανίας  (ΓΓΒ),  από  φορέα

διαχείρισης και υλοποίησης προγραµµάτων σε φορέα χάραξης και σχεδιασµού

βιοµηχανικής πολιτικής.

7.  Επιχειρησιακή Μονάδα  Ανάπτυξης (ΕΜΑ), µε έδρα  τη  Γενική  Γραµµατεία

Μακεδονίας – Θράκης: άµεση στελέχωση για αποτελεσµατική λειτουργία της.

Σε κάθε περίπτωση, και πέρα από τις προτάσεις µας για την έξοδο από την

κρίση, θα πρέπει να δοθεί απάντηση, είτε από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, είτε

από  τον  υπουργό  Οικονοµικών,  µε  ποιον  τρόπο  θα  καλυφθεί  η  επόµενη

υστέρηση εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού. Ευελπιστούµε το κράτος να

µην καταφύγει για άλλη µια φορά στην επιβολή άµεσων και έµµεσων φόρων,

µε την οποία ο ΣΒΒΕ είναι αντίθετος.

Γνωρίζουµε ότι η µείωση του εισοδήµατος των συµπολιτών µας έχει επιδράσει

αρνητικά  στην  ψυχολογία  της  αγοράς.  Γι΄  αυτό  επιµένουµε  ότι  πρώτιστο

µέληµα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας

στον πολίτη, τόσο κοινωνικής όσο και  οικονοµικής, για  την έξοδο από την

κρίση και την άρση – επιτέλους – του κλίµατος αβεβαιότητας που κυριαρχεί σε

όλα τα επίπεδα.
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Ειδήσεις στο χάρτη

Επενδυτικά Κίνητρα 2011
Τυποποίηση & Μεταποίηση Γεωργικών
Προϊόντων µε επιδότηση έως 65%
www.mpaltatzis.gr

Εκθέσεις στο Εξωτερικό
Ελάτε σε επαφή µε προµηθευτές. Τα
καλύτερα πακέτα εκθέσεων!
www.ektheseis.net

Ι.ΙΕΚ ∆ΟΜΗ-53

ειδικότητες
Μοριοδότηση ΑΣΕΠ

Κρατικό ∆ίπλωµα -

Αναβολή
www.iekdomi.gr

Ανάπτυξη

Επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις,

Συστήµατα

Ποιότητας HACCP,

ISO, GMP, GHP
www.foodgrade.gr

Φωτοβολταϊκά σε

στέγες
Έχετε ταράτσα ή

στέγη; Εγγυηµένο

αφορολόγητο

εισόδηµα για 25

χρόνια
www.myplanet.eu

Και τα 4CD σε µία

Κυριακή
Τα καλύτερα

τραγούδια όλων των

εποχών! Αυτη τη

Κυριακή µε το ΘΕΜΑ
www.protothema.gr
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