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Φορείς
 

"O ιδιωτικός τομέας έχει αφεθεί στο έλεος του θεού"

Συνέντευξη του προέδρου του ΣΒΒΕ Ν. Πέντζου στους United Reporters

Η διάθεση μέρους  των επόμενων δόσεων της δανειακής σύμβασης προς την πραγματική οικονομία και η

επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, με την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, ούτως ώστε να

διασωθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας αποτελούν τις sine qua non προϋποθέσεις για την ανάπτυξη,

όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Νικόλαος Πέντζος σε

συνέντευξή του προς τους United reporters.  

“Δυστυχώς, ο ιδιωτικός τομέας έχει αφεθεί στο έλεος του θεού, κανείς δεν μιλάει για τους συνανθρώπους μας

που έχουν χάσει τις δουλειές τους στον ιδιωτικό τομέα, ούτε για τις επιχειρήσεις που κλείνουν η μία μετά την

άλλη”, επισημαίνει  ο ίδιος.

Πιο αναλυτικά ο κ. Πέντζος λέει τα εξής:

Τι περιμένει ο επιχειρηματικός κόσμος της Θεσσαλονίκης από

τη νέα κυβέρνηση -με όποια μορφή αυτή προκύψει -στις

επερχόμενες εκλογές;

Η αποφασιστικότητα στη λήψη μέτρων και μεταρρυθμιστικών

αποφάσεων, που δεν θα υπολογίζουν το πολιτικό κόστος, αλλά θα

εξυπηρετούν το συμφέρον των πολιτών και της επιχειρηματικότητας,

δημιουργώντας πραγματικές, αλλά, σε κάθε περίπτωση, 

μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, είναι για τον ΣΒΒΕ τα

κύρια ζητούμενα από την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις

εκλογές της 6ης Μαΐου.

Δυστυχώς, ο ιδιωτικός τομέας έχει αφεθεί στο έλεος του θεού, κανείς

δε μιλάει για τους συνανθρώπους μας που έχουν χάσει τις δουλειές

τους στον ιδιωτικό τομέα, ούτε για τις επιχειρήσεις που κλείνουν η μία

μετά την άλλη.

Για την αντιστροφή αυτού του κλίματος θα πρέπει η νέα κυβέρνηση να

προχωρήσει στην ενίσχυση της ρευστότητας και της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με μέτρα που θα έχουν άμεσα

θετικές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Επιτέλους, η Ελλάδα πρέπει να δουλέψει παραγωγικά. Άλλος δρόμος

δεν υπάρχει.

Γι’ αυτό, αναμένουμε η μεταποίηση ν’ αποτελέσει έναν απ΄ τους κύριους πυλώνες ανάπτυξης την επόμενη

μέρα, ούτως ώστε να μπει η χώρα σε φάση αναγέννησης και πραγματικής ανάπτυξης.
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14.05.2012 Δήμος Παύλου Μελά:
Ένας τόνος τροφίμων συγκεντρώθηκε
σε δύο θεατρικές παραστάσεις

14.05.2012 Ρωσική κυριαρχία στην
έκθεση γούνας της Καστοριάς

14.05.2012 Στην Πρίστινα η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης
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 Πρόσφατα Δημοφιλή



14/5/12 United Reporters - Φορείς - "O ιδιωτικός τομέας έχει αφεθεί στο έλεος του θεού"

2/3unitedreporters.gr/news/GR/…/O_idiotikos_tomeas_ehei_afethei_sto_eleos_toy_theoy

Η άσκηση του επιχειρείν στο βορειοελλαδικό χώρο θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει μεγαλύτερες

δυσκολίες έναντι του κέντρου και γιατί;

Οι δυσκολίες του επιχειρείν είναι ίδιες σε ολόκληρη τη χώρα. Η έλλειψη ρευστότητας, η γραφειοκρατία, η

πολυνομία κτλ., είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την κάθε επιχείρηση όπου και αν είναι εγκατεστημένη στη

χώρα.

Εκείνο που διαφέρει για τις επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδος σε σχέση με τις επιχειρήσεις της υπόλοιπης

Ελλάδας είναι οι έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις που δέχονται από αντίστοιχες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν

έδρα της γειτονικές χώρες και οι οποίες είναι άμεσοι ανταγωνιστές τους. Δυστυχώς, το μειωμένο κόστος

παραγωγής που απολαμβάνουν αυτές οι επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την παραγωγή προϊόντων

αμφίβολης υιοθέτησης προδιαγραφών, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα για τις βορειοελλαδικές επιχειρήσεις,

αφού τα συγκεκριμένα προϊόντα αφενός κυκλοφορούν ελεύθερα και αφετέρου είναι φθηνότερα από τα δικά

μας.

Ως εκ τούτου απαιτείται η δημιουργία μηχανισμού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς που θα μετριάσει αυτά τα

φαινόμενα και θα ενισχύσει έτσι έμμεσα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων σ΄ ολόκληρο το

Βορειοελλαδικό Τόξο. 

Εκτιμάτε ότι η μείωση του μισθολογικού κόστους στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί πανάκεια και λύση

τόσο για το πρόβλημα ης αποβιομηχάνισης όσο και για την πολυπόθητη ανάπτυξη;

Το πρόβλημα της αποβιομηχάνισης και ένα νέο ανάχωμα στο να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις και αυξηθεί και

άλλο η ανεργία ώστε να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη, είναι να μπορούν οι επιχειρήσεις μας να παράγουν με

ένα κόστος τέτοιο που να μπορούν στη συνέχεις να πουλήσουν με κέρδος τα προϊόντα τους. Πως όμως αυτό

μπορεί να γίνει, όταν όλα τα κόστη αυξάνονται για τις επιχειρήσεις; π.χ. ενέργεια, χρηματοοικονομικό κόστος,

α’ και β’ ύλες και υλικά συσκευασίας. 

Εκείνο λοιπόν που απαιτείται είναι να υπάρξουν πραγματικά μέτρα που θα βοηθήσουν την επανεκκίνηση της

ελληνικής οικονομίας. Μέτρα που θα αλλάξουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα το κάνουν φιλικότερο, και με

τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύουν αυτά τα μέτρα, ευελπιστούμε ότι θα δοθούν καινούργιες

επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας που τόσο τις έχει ανάγκη η χώρα.

Επίσης, θα πρέπει με συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις να εμπεδωθεί κλίμα ασφάλειας στον πολίτη και στον

επιχειρηματία, που αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη.

Πιστεύω όμως ότι πάνω απ΄ όλα πρέπει με κάθε τρόπο να αλλάξει η ψυχολογία όλων μας, πολιτών και

επιχειρηματιών.

Θα πρέπει άμεσα να προστατευθεί ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας, ο οποίος ήταν, είναι, και θέλουμε να

παραμείνει, η ατμομηχανή της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Ας προστατεύσουμε επιτέλους, έστω και την ύστατη στιγμή, τη μεταποιητική δραστηριότητα στη χώρα μας, όχι

με υποσχέσεις αλλά με έργα.

Εάν αναλάμβανε τον πρωθυπουργικό θώκο  επιχειρηματίας, ποια  μέτρα θεωρείτε θα λάμβανε

άμεσα τόσο για την ενίσχυση του επιχειρείν όσο και για τη μείωση της δραματικά αυξανόμενης

ανεργίας;

Ο επόμενος Πρωθυπουργός, άσχετα με την προηγούμενη ιδιότητά του, θα πρέπει να φροντίσει, παράλληλα

με τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για τη δημοσιονομική εξυγίανση και βελτίωση

της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό, να λάβει μέτρα για την ενίσχυση του επιχειρείν σε δυο άξονες: α) στην

κατεύθυνση ενίσχυσης της ρευστότητας, και, β) στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να έχουν τίτλο: «άμεσες λύσεις για την πραγματική

οικονομία».

Όσον αφορά τη ρευστότητα, τα μέτρα θα αφορούσαν:

την άμεση πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Προς τούτο θεωρούμε ότι μέρος των

επόμενων δόσεων της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την πραγματική οικονομία.

Σκεφτείτε ότι αφενός οποιαδήποτε άλλη πρόταση είναι μεσομακροπρόθεσμη, π.χ. εγγυοδοτικά ταμεία,

αφετέρου ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας μετασχηματίζεται, και ώσπου να διαμορφωθεί το τοπίο ελάχιστα

χρήματα θα δούμε να οδεύουν στην πραγματική οικονομία και προς τις  επιχειρήσεις.

τον συμψηφισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του δημοσίου προς τις

επιχειρήσεις, κάτι που σήμερα δεν γίνεται,

την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Είναι αδιανόητο να λέμε ότι θέλουμε να

ενισχύσουμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση, είναι

αδιανόητο να βλέπουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις να αυξάνουν τη δυναμική τους συνεισφέροντας στο ΑΕΠ

της χώρας, και στην πραγματικότητα να τους τραβάμε το χαλί κάτω από τα πόδια τους, να μην μπορούν

δηλαδή οι επιχειρηματίες να εξασφαλίσουν ρευστότητα, και όταν την εξασφαλίσουν να την πληρώνουν πολύ

ακριβά. Και πάνω απ’ όλα, σημειολογικά, περνούμε ένα πολύ κακό μήνυμα προς τους επιχειρηματίες.

Συμπερασματικά, την επόμενη μέρα θα έπρεπε να επιστέφεται ο ΦΠΑ, και,

την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ούτως ώστε να βεβαιωθούν και να βεβαιώνονται οι οφειλές

του κράτους προς τις επιχειρήσεις. Και ξέρετε οι βεβαιώσεις δεν κοστίζουν...

Από την άλλη μεριά υπάρχει το θέμα της ανταγωνιστικότητας και τα μέτρα που θα λαμβάναμε θα αφορούσαν

τέσσερις προτεραιότητες:

την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, με την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, ούτως ώστε

να διασωθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας, να διατηρήσει ο εργαζόμενος το εισόδημά του, αλλά να

βελτιωθεί και το κόστος των επιχειρήσεων ή τουλάχιστον ν’ αντισταθμισθεί με τις συνεχόμενες αυξήσεις που

δέχεται η βιομηχανία.

την εξαίρεση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ από τον κανόνα de minimis ούτως ώστε να μπορέσει η πολιτεία να

προχωρήσει στην κατά 100% επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, και σε μεσαίες και μεγάλες

επιχειρήσεις, 

τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, το οποίο σήμερα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα πλαίσιο

φοροεπιδρομής, με έκτακτους φόρους που γίνονται μόνιμοι, και οι οποίοι δεν αξιοποιούνται παραγωγικά, και

την προστασία των μεσαίων, αλλά κυρίως των χαμηλών εισοδημάτων, για να επιτύχουμε τη διατήρηση της

κοινωνικής συνοχής, και, τέλος, η άρση – επιτέλους – των τριάντα (30) εμποδίων στην επιχειρηματικότητα,
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όπως έχουμε υποσχεθεί στους δανειστές μας.

Τα σχόλια σας (0)

Για να μπορέσετε να υποβάλετε τα σχόλια σας θα πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης σύνδεση / εγγραφή
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