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Σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες επιχειρήσεις στην βορειοδυτική Ελλάδα

εξαιτίας της απουσίας ρευστότητας

Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2013

Γενικότερο σχεδιασμό και εφαρμογή μίας συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής που θα

κάνει ιδιαίτερα την Ήπειρο, αλλά και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα διεθνώς

ανταγωνιστική, ζητά ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, τα μέλη του οποίου

πραγματοποίησαν την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στα Γιάννενα το

απόγευμα της Δευτέρας. 

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού

Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργου Στεργίου, ο οποίος

κατανόησε τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας και κόμισε θετικές ειδήσεις ως προς

την πρόταση του Συνδέσμου για το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των

μεταποιητικών επιχειρήσεων και των αλυσίδων λιανικής πώλησης, ένα ζήτημα που

αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα για τη βιομηχανία. 

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ Θανάσης Σαββάκης έθιξε σημαντικά προβλήματα που

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και διαμορφώνουν ένα εχθρικό περιβάλλον μεταξύ των

οποίων η υπερφορολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων, η απουσία ρευστότητας και η

αδυναμία του τραπεζικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Ο κ. Σαββάκης μεταξύ άλλων επισήμανε πως απαιτείται ουσιαστικά μία αναμόρφωση

των σχέσεων του κράτους με τις επιχειρήσεις. 

«Αντί το κράτος να κάνει ότι είναι δυνατόν για να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και την

εισφοροδιαφυγή, και να μειώσει τον δημόσιο τομέα που βρίσκεται στο απυρόβλητο,

καταφεύγει στη φορολόγηση ουσιαστικά των πάντων, θεωρώντας ότι έτσι θα

περιοριστεί το έλλειμμα και θα δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα, που θα μειώνει

τελικά το χρέος. Η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να λάβει άμεσα μέτρα για την

ανάπτυξη και να αποφασίσει έστω και τώρα να κινητοποιήσει τους ελεγκτικούς και

φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς του κράτους. 

Η απουσία ρευστότητας τα τελευταία τέσσερα χρόνια που έχει φέρει κυριολεκτικά στο

απροχώρητο τις επιχειρήσεις. Το κράτος θα πρέπει άμεσα να προβεί στην απόφαση

συμψηφισμού των οφειλών των επιχειρήσεων προς το κράτος με τις οφειλές του

κράτους προς τις επιχειρήσεις. Επίσης, θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι ελεγκτικοί

μηχανισμοί του κράτους ούτως ώστε να υπάρξει επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής

του ΦΠΑ των εξαγωγικών επιχειρήσεων και να ενισχυθεί η ρευστότητα των

μεταποιητικών επιχειρήσεων για να ξαναλειτουργήσει έτσι το κύκλωμα της οικονομίας.

Το εχθρικό τραπεζικό σύστημα: για την επανεκκίνηση της οικονομίας το τραπεζικό

σύστημα ειδικά, και μετά την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας

για μείωση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, θα πρέπει να προβεί στη μείωση των

επιτοκίων για δάνεια κεφαλαίου κίνησης, στην αύξηση του ορίου δανειοδότησης των

μεταποιητικών επιχειρήσεων και στην αναδιάρθρωση των μακροπρόθεσμων δανείων

των επιχειρήσεων με ευνοϊκότερους όρους από τους σημερινούς και με επιτόκια

παρόμοια με αυτά που ισχύουν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε
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μεταξύ άλλων. 

Ακόμη οι επιχειρήσεις ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδος ζητούν την ολοκλήρωση των

οδικών υποδομών, ώστε να ενισχυθούν οι εμπορικές συναλλαγές της Ηπείρου με την

υπόλοιπη χώρα, αλλά και μείωση των τιμολογίων της ενέργειας, που αυξάνουν

δραματικά το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων. 

«Η απουσία πόρων και χρηματοδότησης, σημαντικών υποδομών για την ελληνική

περιφέρεια και ειδικότερα για την Ήπειρο χρονίζουσες ανολοκλήρωτες υποδομές όπως η

Ιόνια οδός, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, η σιδηροδρομική

σύνδεση της Ηπείρου με τη Μακεδονία, και η σύνδεση της Ηπείρου με το δίκτυο

φυσικού αερίου της χώρας: επιτέλους θα πρέπει να βρεθούν οι σχετικοί πόροι ακόμα και

για μια τόσο δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε ούτως ώστε να αρθεί η

μακροχρόνια απομόνωση της Ηπείρου για να μπει μέσω των συγκεκριμένων υποδομών

ολόκληρη η περιοχή σε τροχιά ανάπτυξης», σημείωσε.

Σχέσεις μεταποίησης 

και σούπερ μάρκετ

Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά και πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων της

Ηπείρου, αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και των

αλυσίδων λιανικής πώλησης. 

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις, εξαιτίας χρόνιων στρεβλώσεων και αγκυλώσεων βρίσκονται σε

μειονεκτική θέση σε σχέση με τις αλυσίδες λιανεμπορίου. Το ζήτημα έχει να κάνει με

το σύστημα πληρωμών, τις μεταχρονολογημένες επιταγές, καθώς και το καθεστώς

εκπτώσεων και προσφορών. 

Ο ΣΒΒΕ ζητά αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Στεργίου, το ζήτημα έχει αναλάβει ομάδα

των συναρμόδιων Υπουργείων και σύντομα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή

σχετική ρύθμιση. 

«Όταν ξεκαθαρίσει το πεδίο και θεσμοθετηθεί το νέο πλαίσιο θα εξοικονομηθούν πόροι

και για τις δύο πλευρές, τις επιχειρήσεις και τα σούπερ μάρκετ, αλλά κυρίως για τους

καταναλωτές, οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτικά και φθηνότερα προϊόντα,

προσαρμοσμένα στις σημερινές συνθήκες, σημείωσε ο κ. Στεργίου. 

Από την πλευρά του, αναφερόμενος στην πρόταση του Συνδέσμου ο κ. Σαββάκης

τόνισε πως αν τα ζητήματα των σχέσεων των δύο πλευρών επιλυθούν θα υπάρξει

αμοιβαία θετική επίδραση στη μεταποίηση και το λιανεμπόριο και κυρίως στη μείωση των

τιμών και την αύξηση της ρευστότητας.

Συνάντηση με 

τον Περιφερειάρχη

Εξάλλου, τον Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη επισκέφτηκαν χθες ο

Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Γεώργιος

Στεργίου και κλιμάκιο διοικητικών στελεχών του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ι. Σαββάκη, τον Αντιπρόεδρο κ.

Ιωάννη Σταύρου, τον Πρόεδρο του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων

«ΠΙΝΔΟΣ» κ. Αν. Δημητρίου και τον Διευθυντή Τεκμηρίωσης & Μελετών του Σ.Β.Β.Ε.

κ. Χρήστο Ε. Γεωργίου. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αντηλλάγησαν απόψεις για ζητήματα που αφορούν

τον βιομηχανικό κλάδο και τέθηκαν διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι

επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος .

Ο Περιφερειάρχης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι

βιομηχανικές- βιοτεχνικές μονάδες της Ηπείρου, επισημαίνοντας τις δυσχέρειες που

έχουν προκληθεί από την έλλειψη ρευστότητας. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον

αριθμό των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ., πρόσθεσε

δε ότι η Περιφέρεια, είναι έτοιμη να συνδράμει κάθε επενδυτικό σχέδιο και ιδιαίτερα

όσες μονάδες δίνουν έμφαση στην καινοτομία και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Γεωργία Χαλάτση από τον Ανεξάρτητο
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