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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου
Ανάληψη πανελλαδικής καμπάνιας ανάδειξης της «Ελληνικής 

Αξίας»

Την ανάληψη πανελλαδικής καμπάνιας ανάδειξης της «Ελληνικής Αξίας» από τον 
ΣΒΒΕ ως μέσον για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και την 
επαναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής, ανακοίνωσε 
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Ν. Πέντζος ενώπιον του Πρωθυπουργού της χώρας κ. 
Γιώργου Παπανδρέου. Η σχετική ανακοίνωση της πρωτοβουλίας του ΣΒΒΕ έγινε
κατά τη διάρκεια της συνάντησης των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας με 
τον Πρωθυπουργό την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη. 
Ο ΣΒΒΕ πρότεινε στον Πρωθυπουργό το σύνθημα «Ελληνική Αξία» να αποτελέσει 
το μέσον για την ανάκτηση του χαμένου μεριδίου της αγοράς των ελληνικών 
προϊόντων στο εσωτερικό και ακολούθως για την κατάκτηση διεθνών αγορών. Κατά 
το ΣΒΒΕ, η σχετική καμπάνια, με τη στήριξη των επιχειρήσεων και ακολούθως των 
καταναλωτών, θα πρέπει να μετεξελιχθεί σε «κίνημα» υποστήριξης της «ελληνικής 
αξίας», το οποίο τελικά θα συμβάλλει στην ανάκαμψη των ελληνικών επιχειρήσεων 
και στην ταχύτερη ανάπτυξη της οικονομίας μας.
Παράλληλα με την υλοποίηση της πανελλαδικής καμπάνιας για την «Ελληνική Αξία», 
ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Ν. Πέντζος ζήτησε να μην υπάρξει επιβολή άμεσων και 
έμμεσων φόρων, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ, και να δημοσιοποιηθούν 
το επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις προστασίας των χαμηλών και μεσαίων 
εισοδημάτων. 
Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ «… τόσο οι επιχειρήσεις 
όσο και οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν άλλα μέτρα και νέους φόρους …»
Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας ο ΣΒΒΕ πρότεινε στον 
Πρωθυπουργό της χώρας συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις για τη 
βελτίωση του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η 
υλοποίηση των προτάσεων του ΣΒΒΕ θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην άρση 
σημαντικών εμποδίων στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα.  
Στο πλαίσιο αυτό τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Ν. 
Πέντζο προς τον Πρωθυπουργό, είναι: 
1. η ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Προς τούτο ο 

ΣΒΒΕ πρότεινε: 
 τη θέσπιση υποχρεωτικών ρητρών στο πρόγραμμα στήριξης των τραπεζών, 

για την ευνοϊκή δανειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, 
 την πληρωμή ή/και τον συμψηφισμό των οφειλών του κράτους προς τις 

επιχειρήσεις, και, 
 την έμμεση στήριξη της χρηματοδότησης των εξαγωγών με τη δημιουργία 

ενός αποτελεσματικού συστήματος εγγυήσεων ή την προεξόφληση 
απαιτήσεων από ειδικό φορέα.

2. η εξυγίανση του συστήματος καθυστερημένων πληρωμών και των 
μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο ΣΒΒΕ πρότεινε τη θέσπιση συγκεκριμένων 
κανόνων με στόχο την εξυγίανση της αγοράς και τον εξορθολογισμό της 
συγκεκριμένης πρακτικής, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της 
Ευρώπης. Επίσης, ζήτησε να προσδιορισθεί νομοθετικά η ανώτερη διάρκεια 



πληρωμών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες, όπως προβλέπει η 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και να προβλέπονται συγκεκριμένες κυρώσεις σε 
περίπτωση μη τήρησης των ορίων αυτών. 

3. ο ουσιαστικότερος έλεγχος της ακρίβειας στην αγορά και ο επαναπροσδιορισμός 
των σχέσεων προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώλησης, με τη δημιουργία 
υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας τους για τη μείωση των τιμών και την ανάπτυξη 
της παραγωγικής βάσης της περιφέρειας.

4. η αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και η αναμόρφωση της 
βιομηχανικής νομοθεσίας, με έμφαση στη μείωση των καθυστερήσεων και στον 
περιορισμό της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας.  

5. η λειτουργία των μηχανισμών εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
ελέγχου της αγοράς, που αφορούν την κυκλοφορία προϊόντων είτε χαμηλής 
ποιότητας, είτε απομιμήσεων, που παράγονται σε τρίτες χώρες,

6. η αναθέρμανση του κλάδου των κατασκευών και της οικοδομής, μέσω της λήψης 
ειδικών μέτρων όπως η μείωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων κατά 50% και η 
πλήρης απαλλαγή από την πληρωμή του για τις εισοδηματικά ασθενέστερες 
τάξεις, ο συμψηφισμός των υποχρεώσεων από ΦΠΑ, ΙΚΑ κλπ των εταιρειών 
δομικών υλικών, των τεχνικών εταιρειών κλπ με τις βεβαιωμένες οφειλές τους 
κράτους προς αυτές, η άρση των εμποδίων αγοράς ακινήτων από αλλοδαπούς 
τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η αποτύπωση και πολεοδόμηση 
ιδιωτικών και δημόσιων εκτάσεων για ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας, η 
ένταξη νέων εκτάσεων στα σχέδια πόλεων των δήμων κλπ..

7. η κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων, όπως η κατάργηση της εισφοράς 
του ποσοστού 0,6 της ΑΝΕ 128 στα δάνεια, οι υποχρεωτικές δημοσιεύσεις στον 
τύπο, κατάργηση της χαρτοσήμανσης με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων και 
γενικότερα των δανείων που παρέχουν οι μέτοχοι, τα ειδικά τέλη στις συναλλαγές 
υπέρ τρίτων, κλπ,

8. η σύνδεση του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής με τη μεταποίηση, με την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, με παραγωγή 
βάσει συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και πλήρους ιχνηλασιμότητας, με 
στοχευμένες  καλλιέργειες για εξειδικευμένες χρήσεις, και,  με την παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων τα οποία να καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις και της 
βιομηχανίας, αλλά και των τελικών χρηστών – καταναλωτών.  

9. η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω 
καινοτομίας, με τη δημιουργία «Ταμείου Καινοτομίας», το οποίο θα έχει 
περιφερειακή διάσταση και θα λειτουργεί αποκεντρωμένα μέσω πέντε (5) 
παραρτημάτων του στις έδρες των μεγάλων διοικητικών περιφερειών της χώρας, 
και, με τη θέσπιση μηχανισμού διερεύνησης, αποτύπωσης και επιλογής 
προτάσεων για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων, ο οποίος θα 
χρηματοδοτεί είτε τη δημιουργία νέας επιχείρησης με τη μορφή κεφαλαίου 
επενδυτικού κινδύνου υψηλού ρίσκου (high – risk venture capital), είτε 
επενδύσεις καινοτομίας υφισταμένων επιχειρήσεων με τη μορφή επιχορηγήσεων 
ή φορολογικών απαλλαγών, 

10. η σύνδεση της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, με τη 
συμπερίληψη στα κριτήρια εξέλιξης των μελών ΔΕΠ  του αριθμού των νέων 
επιχειρήσεων και των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν ως 
αποτέλεσμα της ερευνητικής τους εργασίας, με την ενίσχυση των ερευνητικών 
εργαστηρίων με κριτήριο την παραγωγή αξιοποιήσιμου ερευνητικού 
αποτελέσματος από εθνικές επιχειρήσεις, και, με τη θεσμοθέτηση της 
επιβράβευσης, με υψηλά κίνητρα, του επιχειρηματικού ρίσκου επενδύσεων 
τεχνολογικής καινοτομίας από επιχειρήσεις.

Από τις προτάσεις του ΣΒΒΕ προς τον Πρωθυπουργό δεν έλειψαν και εφέτος, όπως 
άλλωστε κάθε χρόνο, οι παρεμβάσεις που αφορούν την έμπρακτη υποστήριξη της 
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, για τη μετεξέλιξή τους σε πόλο οικονομικής 



και κοινωνικής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: νέο εκθεσιακό κέντρο, 
υποδομές καινοτομίας, λιμένας Θεσσαλονίκης, διατήρηση ειδικών αναπτυξιακών 
κινήτρων στην περιοχή, κλπ..




