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77η Διεθνής Έκθεση

ΣΒΒΕ: Οκτώ προτάσεις για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας

Τι προτείνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,

Νίκος Πέντζος, σε άρθρο του στη Voria.gr, με την ευκαιρία της 77ης ΔΕΘ

08 Σεπ 2012 - 08:00

Άρθρο προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Νίκου

Πέντζου

Είναι απολύτως γνωστή η τραγική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η

μεταποίηση στη χώρα μας, και ειδικά η περιφερειακή βιομηχανία. Το κύριο

ζητούμενο την τρέχουσα χρονική περίοδο από τον επιχειρηματικό κόσμο της

χώρας είναι η αναχαίτιση της κρίσης, με τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων

εργασίας και την ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας των

επιχειρήσεων, ούτως ώστε τα προϊόντα μας να γίνουν περισσότερο

ανταγωνιστικά, και αυτό μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με άμεσα μέτρα προς την

πραγματική οικονομία, μέτρα που θα γίνουν άμεσα αντιληπτά από το

επιχειρείν.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) προτείνει

την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων σε ποσοστό 30%,

μέσω ειδικού Ταμείου το οποίο θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι σχετικοί πόροι για το «Ταμείο» μπορούν να ευρεθούν άμεσα από τα

αδιάθετα κονδύλια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), ώστε

να μην διακινδυνεύσουμε τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.

Με τον τρόπο αυτόν αφενός εξασφαλίζεται η απορροφητικότητα των σχετικών

κονδυλίων, και μάλιστα με έναν τρόπο που συνάδει απολύτως με τις ανάγκες

των επιχειρήσεων, αφού οι πόροι αυτοί θα περάσουν άμεσα στην πραγματική

οικονομία, κάτι που ως τώρα δεν γίνεται, και είναι απολύτως αναγκαίο, και

αφετέρου διασώζονται από το κλείσιμο πολλές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα

διατηρούνται θέσεις εργασίας και εξασφαλίζεται η κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο των γενικότερων προτάσεων του ΣΒΒΕ για την ανάπτυξη των

επιχειρήσεων, οι θέσεις του Συνδέσμου αφορούν την ενίσχυση της ρευστότητας

και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, ο ΣΒΒΕ προτείνει:

1. την άμεση πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις.

2. τον συμψηφισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις

οφειλές του δημοσίου, και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, προς τις

επιχειρήσεις, κάτι που σήμερα δεν γίνεται,

3. την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, και,
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4. την άμεση κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού ούτως ώστε να

βεβαιωθούν οι οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις,

5. την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, με την επιδότηση των

εργοδοτικών εισφορών, όπως περιγράφηκε παραπάνω,

6. 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,  

7. τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου, και, τέλος,

8. την άρση – επιτέλους – των τριάντα (30) εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.

 

Κι όλ΄αυτά για να αναχαιτισθεί η διαρκώς συρρικνούμενη μεταποιητική βάση

της χώρας και, ειδικά, της ελληνικής περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση 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 συνέχεια 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;  

Στο πλαίσιο αυτό κρίνουμε ότι είναι μονόδρομος η ενίσχυση της διεθνοποίησης

και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο ΣΒΒΕ κατά το παρελθόν έχει προτείνει την ενοποίηση των φορέων ενίσχυσης

της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας με τη  δημιουργία ενός «κέντρου» στη

χώρα που θα έχει ως αποστολή την προώθηση της διεθνοποίησης και της

εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι πρόσφατες

εξαγγελίες για τη συγχώνευση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου

(ΟΠΕ), με τη ΔΕΘ και τη Hellexpo και τη δημιουργία ενός ενιαίου εθνικού φορέα

εξωστρέφειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους,

αρκεί βέβαια να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι βιώσιμος και

αποτελεσματικός ο νέος οργανισμός.

Όμως, και παρά τις θετικές εξαγγελίες , εκείνο που απαιτείται,  και σ΄ αυτό

επιμένουμε, 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.

Στον ΣΒΒΕ πιστεύουμε 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.
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Cloud Λύσεις από
τον ΟΤΕ

Δημιουργείστε τη
δική σας Cloud
Computing λύση
από τον ΟΤΕ!
www.ote.gr/BusinessCloud

Αντιγηραντική
Revitalift

Αποτελέσματα
Laser, Χωρίς Laser;
Με την Revitalift
Laser x3 Γίνεται!
www.revitaliftlaser.gr/lor…

ap consulting

Ανάπτυξη
Διαχειριστικών
Συστημάτων,
Υποστήριξη
Επενδυτικών
Σχεδίων
www.apcon.gr

Οικονομία 30%
στα Καύσιμα

Για Αυτοκίνητα η και
για Καυστήρες Και
με το 1 + 1 Δωρο
έκπληξη 38€
www.fuelxx-economy.gr


