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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενίσχυση της ρευστότητας ζητά ο Πέντζος

Η μεταποίηση να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, τόνισε ο απερχόμενος

πρόεδρος του ΣΒΒΕ

27 Ιουν 2013 - 20:37

Η ανάγκη ενίσχυσης της ρευστότητας στην ελληνική αγορά είναι το μήνυμα που

έστειλε ο απερχόμενος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Νικόλαος Πέντζος κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΣΒΒΕ παρουσία

του προέδρου του Ομίλου «Τράπεζας Πειραιώς» Μιχάλη Σάλλα.

Υπενθυμίζεται ότι τη θέση του Νίκου Πέντζου στην προεδρία των βιομηχάνων

της βόρειας Ελλάδας αναλαμβάνει ο Αθανάσιος Σαββάκης.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετώπισαν, και

εξακολουθούν ακόμη πιο έντονα να αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις μας, είναι η

ρευστότητα. Και επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει

δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην επιβίωσή μας», είπε ο πρόεδρος του

ΣΒΒΕ ο οποίος τόνισε ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι ίσως τα

δυσκολότερα για την πατρίδα μας μεταπολεμικά, που, πέρα από τις τραγικές

κοινωνικές επιπτώσεις, είχαν καταστροφικές συνέπειες για την εγχώρια

επιχειρηματικότητα.

«Γι’ αυτό επί τέσσερα χρόνια το σύνθημά μας στον ΣΒΒΕ ήταν ένα: "η

μεταποίηση επιτέλους να επανέλθει στο επίκεντρο της αναπτυξιακής

πολιτικής της χώρας.» Να αποτελέσει έναν από τους κύριους πυλώνες

ανάπτυξης για τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι ο μόνος

τρόπος για να υπάρξει ανάταξη της οικονομίας της χώρας, επιβίωσης των

επιχειρήσεών μας, αναχαίτισης της ανεργίας, δημιουργίας θέσεων εργασίας,

και τελικά η μοναδική διέξοδος για ν΄ αφήσουμε επιτέλους την κρίση πίσω

μας», συμπλήρωσε.

Η σημερινή κατάσταση της Ελλάδας,ας το παραδεχτούμε, τόνισε ο πρέοδρος

του ΣΒΒΕ ήρθε σαν αποτέλεσμα μιας πολιτικής που δεν ασχολήθηκε με τη

δέουσα σοβαρότητα με τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας και έθεσε

στο περιθώριο τη μεταποίηση.

«Βεβαίως, το τελευταίο διάστημα, βλέπουμε να γίνονται προσπάθειες για τη

βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας στο εξωτερικό και για τη δημοσιονομική

της προσαρμογή. Θεωρούμε ότι αυτές οι προσπάθειες είναι προς τη σωστή

κατεύθυνση, και είναι απολύτως απαραίτητες για την επόμενη μέρα της χώρας

μας. Ωστόσο, με αυτή την τόσο σοβαρή προσπάθεια που γίνεται δημοσιονομικά,

πρέπει να υπάρξει και μια ομάδα κρατικών λειτουργών που ν’ αντιλαμβάνεται

τι συμβαίνει στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων, και ειδικά στη δύσκολη

καθημερινότητα της μεταποίησης, ώστε να λαμβάνονται άμεσα ρεαλιστικά
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μέτρα, για την ανακούφιση και την επιβίωση των επιχειρήσεών μας», είπε και

πρόσθεσε:

«Βεβαίως, θα έπρεπε και θα πρέπει, και οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

να συνειδητοποιήσουν, ότι η ελληνική κοινωνία, οι ελληνικές επιχειρήσεις, δεν

μπορούν να αντέξουν άλλους άμεσους και έμμεσους φόρους. Κάτι που έχει

δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην κοινωνική μας συνοχή. Πρέπει επιτέλους

τα έσοδα να προέλθουν από την πάταξη της φοροδιαφυγής, της

παραοικονομίας, της εισφοροδιαφυγής, και, κυρίως, από την ανάπτυξη. Και

ανάπτυξη για μας εκτός από την ενίσχυση της παραγωγικής μας βάσης και την

επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής,

σημαίνει μέτρα προς την πραγματική οικονομία, σε δυο άξονες: μέτρα για την

ενίσχυση της ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας».

Προτεραιότητες για ρευστότητα

Ο συμψηφισμός των οφειλών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα

με τις οφειλές των επιχειρήσεων προς το κράτος, πρέπει επιτέλους να

προχωρήσει, ενώ βασικό παράγοντα της ανταγωνιστικότητας πρέπει να

αποτελέσει η επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας, υπογράμμισε ο

κ.Πέντζος.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, σεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη και

επιβίωση των επιχειρήσεων:

χωρίς να επιστρέφεται την επόμενη μέρα ο ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων,

χωρίς να πληρώνονται οι οφειλές του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις,

χωρίς να συμψηφίζονται οι οφειλές των επιχειρήσεων με τις οφειλές του

δημοσίου,

χωρίς να βεβαιώνονται οι οφειλές,

χωρίς να υπάρχει ασφάλιση των εξαγωγικών μας πιστώσεων,

χωρίς να υπάρχει πρόσβαση σε ρευστότητα στην αγορά, και, βεβαίως,

χωρίς να υπάρχει κόστος παραγωγής τέτοιο που να μπορούν οι επιχειρήσεις

μας να εξάγουν τα προϊόντα τους ανταγωνιστικά.

Ερωτήματα προς τις τράπεζες

Στην συνέχεια χαρακτήρισε ως κεφαλαιώδη τον ρόλο του τραπεζικού τομέα,

τόνισε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος περιμένει πολλά από αυτόν και απηύθυνε

τα εξής αγωνιώδη ερωτήματα, στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις

προκειμένου οι επιχειρηματίες να επαναπροσδιορίσουν να βάλουν στο

καθημερινό τους λεξιλόγιο, εκτός από την επιβίωση και τη λέξη ανάπτυξη.

«Θα δούμε σύντομα να μειώνονται τα επιτόκια δανεισμού;

Θα δούμε να αυξάνονται τα πλαφόν δανεισμού των επιχειρήσεών μας;

Θα μειωθούν τα έξοδα διαχείρισης των δανείων μας;

Θα αλλάξει στάση το τραπεζικό σύστημα απέναντι στη βιομηχανία της χώρας;

Και ποια θα είναι αυτή;»

Τέλος, επισήμανε ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τη σημασία

και το ρόλο της μεταποίησης στην ανάπτυξη, θέτει ως βασική προτεραιότητα

μέχρι το 2020, να ανέλθει η συμμετοχή της βιομηχανίας στο σχηματισμό του

Ευρωπαϊκού ΑΕΠ στο 20%, στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμη το σκεφτόμαστε...

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Προσθήκη ΣχολίουΠροσθήκη Σχολίου

Θέμα

Όνομα (απαιτείται)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (δεν θα εμφανισθεί δημόσια)

Σχόλιο

25° Ηράκλειο

28° Αλεξανδρούπολη

Μου αρέσει! 0


