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Θεσ/νίκη - Δείπνο ΣΒΒΕ - Ι. Στουρνάρας:
«Διανύσαμε τα 3/4 της απόστασης»

μέγεθος γραμματοσειράς     

Νομικά επιχειρήματα για ν' αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, που ανέκυψε με την

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κηρύξει παράνομες τις κρατικές

ενισχύσεις, οι οποίες δίδονταν στις επιχειρήσεις της ελληνικής περιφέρειας από

το 1993 έως το 2005, θα επιδιώξει να «χτίσει» η κυβέρνηση, σε συνεργασία

με τους νομικούς συμβούλους του υπουργείου Οικονομίας. Αυτό γνωστοποίησε

απόψε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Στουρνάρας, κατά

την ομιλία του σε δείπνο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Πριν το δείπνο, ο κ. Στουρνάρας είχε επαφές με τους προέδρους των συνδέσμων

των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι τού έθεσαν μεταξύ

άλλων το συγκεκριμένο ζήτημα, «κεφαλόπονο» για τους επιχειρηματίες, καθώς

φαίνεται ότι θα κληθούν να επιστρέψουν τεράστια ποσά, ακόμη και σχεδόν 20

χρόνια μετά τη λήψη τους σε ορισμένες περιπτώσεις.

Σημεία της ομιλίας Ι. Στουρνάρα

Εξέταση φορο-συντελεστών

«Η ομαλή εκτέλεση του κυβερνητικού προγράμματος θα μας επιτρέψει σταδιακά να

εξετάσουμε αναθεώρηση ορισμένων φορο-συντελεστών»

Τη δυνατότητα να εξετάσει την αναθεώρηση ορισμένων φορολογικών
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συντελεστών, χωρίς όμως να διακινδυνεύσει την προσπάθεια δημοσιονομικής

εξυγίανσης, θα δώσει σταδιακά στην κυβέρνηση η ομαλή εκτέλεση του

προγράμματός της, όπως είπε απόψε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός

Οικονομίας, Γιάννης Στουρνάρας.

Μιλώντας από το βήμα δείπνου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

(ΣΒΒΕ), ο κ. Στουρνάρας είπε χαρακτηριστικά: «διερευνούμε το ενδεχόμενο και τις

προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ σε

ορισμένες κατηγορίες αγαθών ή τους συντελεστές στις μεταβιβάσεις ακινήτων,

ώστε να συμβάλλουμε στην ανάταση του νευραλγικού κλάδου των κατασκευών, με

μεγάλη προστιθέμενη αξία στην συνολική οικονομία».

Επιπλέον, πρόσθεσε, μέσω της αλλαγής του τοπίου στην αγορά ενέργειας, που θα

επέλθει από την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και παράλληλα με την εξομάλυνση των

ταμειακών ελλειμμάτων στην αγορά ενέργειας, εκτιμάται ότι θα υπάρξει μείωση του

ενεργειακού κόστους, προς όφελος κυρίως των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

«Θέλω όμως να σημειώσω ότι η κυβέρνηση δεν παροχολογεί, ούτε δίνει

υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Θα προβεί σε όποιες στοχευμένες ενέργειες, που θα

συμβάλουν στην τόνωση της κατανάλωσης και της επιχειρηματικής

δραστηριότητας, μόνον εφόσον τις έχει κοστολογήσει επαρκώς και έχει

εξασφαλίσει ότι δεν θα προκαλέσουν αρρυθμίες στην προσπάθεια της

δημοσιονομικής ανεξαρτητοποίησης της χώρας μας», διεμήνυσε.

Απευθυνόμενος σε ακροατήριο Βορειοελλαδιτών επιχειρηματιών, υπογράμμισε ότι

«για την παρούσα κυβέρνηση συνεργασίας σταθερότητα της οικονομίας δεν

σημαίνει στασιμότητα» και πρόσθεσε ότι «οι πρώτες ενδείξεις ανάσχεσης της

ύφεσης και της ανεργίας δεν μας κάνουν να επαναπαυόμαστε».

Διανύσαμε τα 3/4 της απόστασης όσον αφορά τη δημοσιονομική

προσαρμογή

Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι είναι ιστορική υποχρέωση της παρούσας κυβέρνησης

και των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας να σταθούν στο ύψος των

περιστάσεων και να θεμελιώσουν μαζί ένα νέο οικονομικό μοντέλο, βασισμένο

στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την υγιή επιχειρηματικότητα.

«Έχουμε διανύσει περισσότερο από τα 2/3 της απόστασης, όσον αφορά τη

δημοσιονομική προσαρμογή και πάνω από τα 3/4, όσον αφορά την

ανταγωνιστικότητα», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι η δημοσιονομική

πορεία της χώρας είναι ικανοποιητική και «μας επιτρέπει να είμαστε συγκρατημένα

αισιόδοξοι».

Ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ακόμη ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχει

αποπληρωθεί το σύνολο των οφειλών του δημοσίου προς τρίτους, ύψους περίπου

8,7 δισ. ευρώ, ποσόν που από μόνο του σημαίνει επίδραση 1% στην ανάπτυξη του

ΑΕΠ. Υπενθύμισε δε, ότι από τον «προεκλογικό» Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο

του 2013 επέστρεψαν 22 δισ. ευρώ καταθέσεων κατοίκων του εσωτερικού στο

ελληνικό τραπεζικό σύστημα και η τάση αυτή θα συνεχιστεί μακροπρόθεσμα, παρά

τις εξελίξεις της Κύπρου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Στουρνάρας και στο θέμα της γραφειοκρατίας. «Οι

αλλαγές δεν γίνονται με τον ρυθμό που όλοι θα θέλαμε, δεδομένων των χρόνιων

στρεβλώσεων. Αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να κόψει τον γόρδιο

δεσμό της γραφειοκρατίας, που καθηλώνει τη δημιουργικότητα και ευνοεί τη

διαφθορά. Το δημόσιο έστω και σταδιακά, θα πάψει να διαφεντεύει και θα αρχίσει

να υπηρετεί τον πολίτη και τον επιχειρηματία», κατέληξε.
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ΥΠΟΙΚ: Αντίδραση σε δημοσίευμα
εφημερίδας σχετικά με λίστα Λαγκάρντ

Β. Σόιμπλε: Η ανεργία των νέων αποτελεί
κίνδυνο για την δημοκρατία στην Ευρώπη

Ιράν: Επείγουσα προσγείωση του
ελικοπτέρου του προέδρου Αχμαντινεζάντ

Χ. Βαν Ρομπάι: «Σήμερα κανείς δεν μιλάει
για το τέλος του ευρώ»

ΚΚΕ: Αλληλεγγύη στους διαδηλωτές στην
Τουρκία

Σχετικά Άρθρα

«Κλάδο πρωταθλητή» χαρακτήρισε την
ποντοπόρο ναυτιλία ο Ι. Στουρνάρας

Για τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα για το
ενιαίο τέλος ακινήτων ενημέρωσε ο Ι.
Στουρνάρας εκπροσώπους ΠΑΣΟΚ -
ΔΗΜΑΡ

Ι. Στουρνάρας: Κανείς νέος φόρος στα
ακίνητα τονίζει ο υπουργός

Ι. Στουρνάρας: «Το σενάριο εξόδου της
Ελλάδας από το ευρώ είναι κόλαση»

Την πεποίθηση ότι «η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πρέπει ν΄ αναβαθμίσει την

παρουσία της με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αλλά και πιθανόν μέσω της αναζήτησης

στρατηγικού επενδυτή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό», εξέφρασε απόψε ο υπουργός

Οικονομίας, Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας από το βήμα δείπνου του ΣΒΒΕ.

Αναφερόμενος στις αποκρατικοποιήσεις της Βόρειας Ελλάδας, είπε ότι ορισμένες

από αυτές, όπως εκείνες της Εγνατίας Οδού, του Οργανισμού Λιμένος

Θεσσαλονίκης, της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΕΥΑΘ) και σειράς

τουριστικών υποδομών, θα έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην οικονομία της

περιοχής.

Πρόσθεσε ότι ο δείκτης ναυτιλιακών δραστηριοτήτων έχει σημαντικά περιθώρια

ανάπτυξης και είναι κρίσιμη η αξιοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης για να

λειτουργήσει ως διαμετακομιστικός κόμβος στην περιοχή των Βαλκανίων.

Αγωγός TAP

Υπενθύμισε ότι ο αγωγός TAP, που θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες ξένες

επενδύσεις στην Ελλάδα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσει χιλιάδες

θέσεις εργασίας, προβλέπεται να διασχίζει κατά μήκος ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα,

καθιστώντας την ισχυρό διεθνή ενεργειακό δίαυλο.

Επισήμανε, τέλος, ότι βάσει στοιχείων της Τραπέζης της Ελλάδος, σε συνεργασία

με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η εξαγωγική

δραστηριότητα σε Μακεδονία και Θράκη έχει σημειώσει αξιόλογη μεταβολή τον

τελευταίο χρόνο, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη μεταποίηση

δείχνει σταθερά αυξητική τάση την τελευταία περίοδο.

Ετικέτες: Ι Στουρνάρας, δειπνο σββε

επιστροφή στην κορυφή
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