
 

 

 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

 

Θέσεις – Προτάσεις ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

 

 

Σε συνάντηση εργασίας, της ∆ιοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ µε εκπροσώπους της 
Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 20 
∆εκεµβρίου 2011, η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου ανέπτυξε τις ακόλουθες θέσεις και 
προτάσεις για θέµατα αρµοδιότητας των.  

 

 

Θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών 

 

1. Άµεση αποπληρωµή των οφειλών του ∆ηµοσίου 

Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης έχει 
δηµιουργήσει µείζον ζήτηµα για τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων στη χώρα µας. Για 
το λόγο αυτό αποτελεί τα τελευταία δύο (2) χρόνια κοινό αίτηµα των φορέων 
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας ο συµψηφισµός των οφειλών των επιχειρήσεων 
προς το κράτος µε τις οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις.  

Ειδικότερα, η αδυναµία του ελεγκτικού µηχανισµού να βεβαιώσει τα πιστωτικά 
υπόλοιπα του εξαγωγικού ΦΠΑ των επιχειρήσεων έχει ως συνέπεια να µην 
λειτουργεί ο συµψηφισµός στο σκέλος των οφειλοµένων, όταν οφειλέτης είναι το 
δηµόσιο.   

Αντίθετα, ο συµψηφισµός λειτουργεί µονοµερώς, προς όφελος του δηµοσίου, όταν 
πρόκειται για είσπραξη ποσών από τις επιχειρήσεις. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, συντελεί και το γεγονός ότι µέχρι στιγµής και παρότι 
ζητήθηκε από το ΣΒΒΕ και από πολλούς φορείς, δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη 
από την παρ. 5 του άρθρου 11 ν. 3943/2011 Υπουργική Απόφαση, η οποία θα 
προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία, µε την τήρηση των οποίων θα 
εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο συµψηφισµό χρηµατικές απαιτήσεις του οφειλέτη 
έναντι του ∆ηµοσίου µε βεβαιωµένα, αλλά µη ληξιπρόθεσµα, χρέη του προς το 
∆ηµόσιο. 

Για την άµεση ρύθµιση του θέµατος προτείνεται:  

• Η άµεση καταβολή προς τις επιχειρήσεις ενός µέρους τουλάχιστον από τα επτά 
(7) δισεκατοµµύρια ευρώ που οφείλει το κράτος προς τις επιχειρήσεις, για να 
ανασάνει επιτέλους η αγορά και να διαφυλαχθούν οι υφιστάµενες θέσεις εργασίας 
την εποχή της οικονοµικής κρίσης.  



• Η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, που θα εξαιρεί από τον αυτεπάγγελτο 
συµψηφισµό χρηµατικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του ∆ηµοσίου µε 
βεβαιωµένα, αλλά µη ληξιπρόθεσµα, χρέη του προς το ∆ηµόσιο.  

 

2. Άµεση κατάργηση τελών και φόρων 

Από τα σηµαντικότερα εµπόδια στην άσκηση της οµαλής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, είναι οι µη ανταποδοτικές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, που 
επιβαρύνουν οικονοµικά τις επιχειρήσεις, χωρίς τις περισσότερες φορές να 
συντρέχουν οι δικαιολογητικοί λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή τους.  

Για τέτοιου είδους επιβαρύνσεις προτείνεται:  

i. Η κατάργηση της εισφοράς των δανειακών συµβάσεων επί των καταναλωτικών, 
των επιχειρηµατικών και των στεγαστικών δανείων (Ν.128/75) και επανεξέταση 
όλων των επιβαρύνσεων των δανείων των τραπεζών, προκειµένου να µειωθούν 
ή να καταργηθούν ορισµένες, ώστε να διευκολυνθεί η δανειοδότηση και κατ’ 
επέκταση η ρευστότητα. 

ii. Η κατάργηση του αγγελιόσηµου και να µην επεκταθεί στις διαφηµίσεις στο 
internet.  

iii. Η κατάργηση της χρέωσης της εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (∆ΕΤΕ) 5 της 
χιλίοις, του Ν. 2093/92. 

iv. Η κατάργηση της χαρτοσήµανσης στα δάνεια των µετόχων προς την εταιρεία, 
καθώς και στα δάνεια συνδεδεµένων επιχειρήσεων (µητρικής – θυγατρικής ή 
θυγατρικής – θυγατρικής). 

v. Η σταδιακή κατάργηση σε ορίζοντα πενταετίας (µείωση 20% κάθε έτος) η 
εισφορά 0,5% του Ν.∆. 3883/1958 (ΦΕΚ Α 181) επί της αξίας όλων των 
εισαγοµένων εµπορευµάτων που διατίθενται προς ενίσχυση του Πανεπιστηµίων. 

 

3. Περιττές επιβαρύνσεις στην οικονοµική δραστηριότητα 

Προτείνεται: 

i. Η κατάργηση του Φόρου Συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος σήµερα επιβαρύνει 
την προσπάθεια των παλαιών ή και των νέων µετόχων να προσφέρουν 
κεφαλαιακή στήριξη στις εταιρίες τους. 

ii. Η αύξηση του ποσοστού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σε 3% επί 
του κύκλου εργασιών, που αφορά σε πωλήσεις εσωτερικού, για τις χρήσεις 2011 
και µέχρι να αποκατασταθεί η οµαλή λειτουργία της αγοράς 

iii. Να θεσµοθετηθεί η καταβολή του φόρου εντός τριµήνου από τον εκτελωνισµό και 
ο συµψηφισµός µε πιστωτικά υπόλοιπα. 

 

 

Θέµατα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

1. Προγράµµατα ∆ιατήρησης Απασχόλησης 

Τα προγράµµατα αυτής της µορφής πρέπει να συνεχιστούν απορροφώντας έτσι 
ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)  οι όροι διατήρησης πρέπει να γίνουν λιγότερο δεσµευτικοί, και, 



β) να εντάσσονται σ’ αυτά οι µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις που έχουν εξαιρεθεί 
από τα προγράµµατα λόγω της  εφαρµογής του ορίου de minimis. Το ελληνικό 
δηµόσιο να αιτηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έγκριση των προγραµµάτων 
αυτών ώστε η κρατική ενίσχυση να καταστεί νόµιµη.  

 

Τρεις εναλλακτικές προτάσεις προγραµµάτων 

i.   Πρόγραµµα επιχορήγησης µε επιδότηση 100% των εργοδοτικών εισφορών:  

- αύξηση του ορίου των ατόµων που επιχορηγούνται, ώστε το πρόγραµµα να 
είναι ελκυστικό για τις µεγάλες επιχειρήσεις, που απασχολούν πάνω από 200 
εργαζόµενους.  

- να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις, που είναι ήδη ενταγµένες στο 
πρόγραµµα, να ανανεώσουν τη συµµετοχή τους υποβάλλοντας µόνο 
συµπληρωµατική αίτηση 

- να αυξηθεί το όριο των ακαθάριστων αποδοχών πάνω στις οποίες γίνεται η 
επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών. 

ii. Επιδότηση εργοδοτικών εισφορών των εξαγωγικών επιχειρήσεων κατά 
30% για τα επόµενα πέντε (5) χρόνια. 

iii. Πρόγραµµα εργασία + κατάρτιση (4+1) 

Το πρόγραµµα 4+1 µεταφράζεται σε 4 ηµέρες εργασίας και 1 ηµέρα επιδοτούµενης 
κατάρτισης των εργαζοµένων και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που υφίστανται 
σηµαντική µείωση της ζήτησης λόγω της οικονοµικής κρίσης.  

Πρόκειται για µια µορφή µειωµένης απασχόλησης του προσωπικού, 4 ηµερών / 
εβδοµάδα και παράλληλα εκπαίδευσης και επιδότησης για 1 ηµέρα. 

Στόχος είναι να υποκατασταθούν οι ενδεχόµενες απολύσεις µε κατάρτιση, και να 
αποφευχθεί η απόλυση εργαζοµένων σε περιόδους παροδικής στενότητας. 

Το πρόγραµµα θα αφορά σε επιχειρήσεις µεσαίου ή µεγάλου µεγέθους (άνω των 150 
ατόµων) και θα δίνεται η δυνατότητα ένταξης του συνόλου ή µέρος των 
εργαζοµένων. 

Η διάρκεια του προγράµµατος κατάρτισης προτείνεται να είναι 1 έτος.  

Οι αποδοχές των εργαζοµένων για τις ηµέρες εργασίας τους (4 ηµέρες) να είναι 
σταθερές και να µην υφίστανται καµία µείωση.  

Για την ηµέρα κατάρτισης (1 ηµέρα) οι αποδοχές µπορούν να οριστούν π.χ. σε 5 
ευρώ ανά ώρα κατάρτισης και αποδίδονται απευθείας στον εργαζόµενο από το 
πρόγραµµα χρηµατοδότησης. [Το ποσό των 5 ευρώ είναι ενδεικτικό και µπορεί να 
διαφοροποιηθεί]. 

Οι ασφαλιστικές ηµέρες και εισφορές αφορούν στο σύνολο των ηµερών εργασίας (4 
ηµέρες) και κατάρτισης (1 ηµέρα) και καλύπτονται 100% από το πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης.  

 

2. Υπουργικές Αποφάσεις σε εκκρεµότητα 

Η κωλυσιεργία, στην έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων στην πράξη αναιρεί την 
υλοποίηση των διατάξεων των νόµων που ψηφίζονται. Υπάρχουν µάλιστα εκκρεµείς 
ΥΑ από τον Ιούλιο του 2010. 

Οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής: 



α)  Θεσµοθέτηση κάρτας εργασίας (καθορισµός κλάδου, κλάδων, ρύθµιση 
διαδικασίας για πρόστιµα) (άρθ. 26 Ν. 3996/2011).  

β)  Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων διαδικασίας για τη σύναψη συµβάσεων 
εργασίας για απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας µέχρι 24 µηνών από νέους 18-
25 ετών (άρθ. 43 Ν 3986/2011). 

γ)  Καταβολή πληρωµών των Ασφαλιστικών Φορέων και είσπραξη ασφαλιστικών 
εισφορών και ΦΜΥ µε πίστωση λογαριασµών πληρωµών τράπεζας ή ΕΛΤΑ 
(άρθ. 40, Ν. 3863/2010). 

δ)  Αλλαγή διαδικασίας υποβολής στοιχείων από τους εργοδότες στον ΟΑΕ∆, στις 
Επιθεωρήσεις Εργασίας, στους ΦΚΑ και σε άλλες υπηρεσίες του ΥΕ, που 
αφορούν την πρόσληψη, αποχώρηση, τους όρους εργασίας, την απασχόληση 
και άλλα. (άρθ. 17, Ν. 3899/2010).  

 

3. Σύνδεση αµοιβών µε παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης 

Η κυβέρνηση είχε δεσµευτεί να θεσπίσει νοµοθεσία για τη σύνδεση των αµοιβών µε 
την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης µέχρι το τέλος του 2010, κάτι το οποίο 
δεν έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί ούτε καν συζητηθεί. 

 

 

Θέµατα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
και Κλιµατικής Αλλαγής 

 

Κόστος Ενέργειας  

Οι χρόνιες καθυστερήσεις στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, σε συνδυασµό 
µε την υψηλή φορολόγηση, δηµιουργούν αυξηµένα κόστη ενέργειας για τις ελληνικές 
βιοµηχανίες, τα οποία είναι από τα υψηλότερα στον κόσµο.  

Η αύξηση της τάξης του 15% στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας το 2010, σε συνέχεια 
των αυξήσεων κατά 10% κατ΄ έτος την αµέσως προηγούµενη τριετία (2007 – 2009), 
έχουν εκτινάξει στα ύψη τις τιµές της ενέργειας στη χώρα µας σε σχέση µε τις 
ανταγωνίστριές της, καθιστώντας την Ελλάδα µια από τις ακριβότερες ενεργειακά 
χώρες στον κόσµο. 

Παράλληλα µε την αύξηση του κόστους ενέργειας οι επιχειρήσεις καλούνται να 
πληρώσουν αύξηση στο τέλος ΑΠΕ, αύξηση στον ΕΦΚ και την εισφορά ∆ΕΤΕ, 
αυξήσεις που επέφεραν σηµαντικό πλήγµα στην ανταγωνιστικότητα τους.  

Ζητείται:  

α)  να αποτραπεί η πιθανή – φηµολογούµενη αύξηση των τιµολογίων της ηλεκτρικής 
ενέργειας, η οποία θα πλήξει καίρια την εγχώρια βιοµηχανία,  

β)  επιπρόσθετα, να εξετασθεί η θέσπιση ειδικού τιµολογίου για τις ενεργοβόρες 
βιοµηχανίες, και , 

γ) να µειωθούν οι φόροι κατανάλωσης ενέργειας (φυσικό αέριο και πετρέλαιο) στις 
εξαγωγικές επιχειρήσεις κατά το ποσοστό εξαγωγών επί του τζίρου.  

Είναι φανερό ότι την εποχή της οικονοµικής κρίσης απαιτείται συνολική επανεξέταση 
του τρόπου τιµολόγησης της ενέργειας στη χώρα µας, αφού είτε ένας νέος φόρος ή 
ένα νέο τέλος ή µία αύξηση, αυτόµατα µεταφράζεται σε πολλά εκατοµµύρια ευρώ 
επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις.  



Αντίθετα, ο εξορθολογισµός των τιµολογίων και της τιµολογιακής πολιτικής, είναι 
βέβαιον ότι θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους ενέργειας, γεγονός που θα έχει 
θετική επίδραση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων. 

 

 

 


