
Προσωρινά μέτρα επιβράβευσης μεταποιητικών επιχειρήσεων
που επενδύουν εν μέσω της υγειονομικής κρίσης

Πολλές υγιείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ειδικά της μεταποίησης και της
βιομηχανίας, παρότι πληττόμενες από την πανδημία, υλοποιούν σημαντικές
επενδύσεις, είτε μέσω του «αναπτυξιακού νόμου», είτε μέσω
«συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.» Όμως, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις
«απολαμβάνουν» τις ίδιες ακριβώς ενισχύσεις με ανταγωνιστές τους που
αντιμετωπίζουν παθητικά την κρίση και εν πολλοίς επιβιώνουν από τα μέτρα
ενίσχυσης που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση.
Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) η συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί
σαφή στρέβλωση του ανταγωνισμού και για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Συνδέσμου
με επιστολή της προς τον  Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη, την
Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, πρότεινε να επιλυθεί το πρόβλημα μέσω της
θεσμοθέτησης συγκεκριμένων μέτρων. Τα μέτρα αυτά, ανέφερε στην επιστολή του ο
ΣΒΕ, θα πρέπει να επιβραβεύουν έμπρακτα τις υγιείς επιχειρήσεις που πιστεύουν στο
μέλλον της χώρας και οι οποίες επενδύουν σήμερα σημαντικά κεφάλαια,  για ν’
αντιμετωπίσουν με επιτυχία την «επόμενη μέρα».
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, και για την άρση των στρεβλώσεων στον εγχώριο
ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, ο ΣΒΕ πρότεινε να θεσμοθετηθούν τα
ακόλουθα προσωρινά μέτρα στο πλαίσιο της στήριξης της βιομηχανίας λόγω της
υγειονομικής κρίσης:
1. Επιδότηση επιτοκίου σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των δανείων η επιδότηση  του

leasing για τρία έτη που έχουν λάβει μεταποιητικές επιχειρήσεις για την υλοποίηση
των επενδυτικών τους σχεδίων, είτε μέσω του «αναπτυξιακού νόμου», είτε μέσω
άλλων «συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων» είτε με ίδιους πόρους και,

2. Παράταση της χρονικής διάρκειας των εν λόγω δανείων για μια πενταετία
τουλάχιστον.

Οι προτάσεις αυτές, αναφέρεται στην επιστολή, θα δώσουν μια σημαντική ανάσα
ρευστότητας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που επενδύουν εν
μέσω πανδημίας, αλλά, το κυριότερο, θα στείλουν το ηχηρό μήνυμα της ηθικής
συμπαράστασης στους επιχειρηματίες που επενδύουν εν μέσω σφοδρής κρίσης. Το
μήνυμα θα είναι ότι το κράτος είναι πραγματικά δίπλα τους και τους στηρίζει με όποιον
τρόπο μπορεί, στο μέτρο του δυνατού. Από την άλλη μεριά, θα διορθωθεί, έστω εν
μέρει,  η στρέβλωση που υπάρχει στον εγχώριο ανταγωνισμό,  γεγονός που θ’
αποτελέσει σημαντικό θετικό προηγούμενο για την ανάληψη ανάλογων μελλοντικών
κυβερνητικών πρωτοβουλιών.


