Επίθεση στην κυβέρνηση
Έκθετες στην οικονομική κρίση οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, λέει το ΠΑΣΟΚ
Αθήνα 06/02/09

Αδυναμία να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεσούσης της οικονομικής
κρίσης «χρεώνει» στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟK. Με επισκόπηση του κυβερνητικού
προγραμματισμού για τη στήριξη των επιχειρήσεων αυτών απαντά ο υφυπουργός
Ανάπτυξης, Ιωάννης Μπούγας.

Με σχετική επερώτησή τους, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Α. Κατσιφάρας, Β.
Κεγκέρογλου, Α. Γκερέκου, Ι. Διαμαντίδης, Β. Έξαρχος, Τ. Αντωνίου και Α.
Κακλαμάνης, καθώς και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Θ.
Πάγκαλος, κατηγόρησαν την κυβέρνηση πως «έχει αφήσει τελείως έκθετες τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεσούσης της οικονομικής κρίσης».
Εντονα επικριτικά κατά της κυβέρνησης για την οικονομία και τα κόμματα της
ελασσόνος αντιπολίτευσης.
«Έντεκα μήνες τώρα από πέρσι το Δεκέμβριο δεν έχει γίνει ούτε μία εκταμίευση
χρημάτων, ούτε ένα ευρώ με βάση τον αναπτυξιακό νόμο», κατήγγειλε
χαρακτηριστικά, ο Θ.Πάγκαλος.
«Εκκρεμούν χιλιάδες επενδυτικά σχέδια με αιτήματα ύψους 150 εκατ. ευρώ, δεκάδες
χιλιάδες άνθρωποι πηγαινοέρχονται στα γραφεία σας και συναντούν παντού την ίδια
αδιαφορία και την ίδια γραφειοκρατική έλλειψη ευαισθησίας».
Η απάντηση του υφυπουργού

Απαντώντας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης ανέφερε πως «από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», έχουν προκηρυχθεί δράσεις ύψους 195.000.000
ευρώ - δηλαδή έχει κινητοποιηθεί περίπου το 5,95% της δημόσιας δαπάνης».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική
Κατάρτιση, (ΕΠΕΑΕΚ), «έχει ήδη ενεργοποιηθεί με δράσεις για την ενίσχυση των
ελληνικών τεχνολογικών συνεργατικών σχηματισμών στην μικροηλεκτρονική.

»Συνολικά εξήντα εννέα φορείς, ερευνητικά εργαστήρια και επιχειρήσεις έχουν
υποβάλει προτάσεις συνολικού Προϋπολογισμού 90.000.000 ευρώ. Από αυτές τις
προτάσεις θα δημιουργηθούν και μέσω του προγράμματος πέντε χιλιάδες νέες θέσεις
εργασίας για νέους επιστήμονες και ο συνολικός τζίρος του προγράμματος είναι 1,2
δισεκατομμύρια ευρώ.

»Έχει επίσης ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα της εγγύησης και επιδότησης επιτοκίου
δανεισμού κεφαλαίων κίνησης, το γνωστό ΤΕΜΠΜΕ και έχουν προκηρυχθεί δράσεις
που αφορούν στις τουριστικές υποδομές οι οποίες ενισχύουν τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου».

Σύμφωνα με τον κ. Μπούγα, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων, έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής 4500 αιτήσεις που αφορούν δάνεια ύψους
446 εκ. ευρώ.
Επίθεση και από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑΟΣ
Ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, υποστήριξε πως τα δύο
μεγαλύτερα κόμματα διαγκωνίζονται «για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής
της αντιλαϊκής πολιτικής, του τρένου που βαδίζει στον αντιλαϊκό ευρωμονόδρομο».
Η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Αννα Φιλίνη, τόνισε πως οι όροι για την εγγυοδοσία των
ασθενέστερων επιχειρήσεων, είναι απαγορευτικοί για την ένταξη τους στο
ΤΕΜΠΜΕ, με αποτέλεσμα από τις 770.000 επιχειρήσεις, να έχουν ωφεληθεί του
προγράμματος, μόνον 4500.
Η ίδια πρότεινε την ίδρυση μιας Τράπεζας, ειδικά για την χορήγηση δανείων στις
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Τέλος, για λογαριασμό του ΛΑΟΣ ο Ηλίας Πολατίδης, εστίασε στην ανάγκη πάταξης
του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου και στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού που
προκύπτει για τις μμε από τα μεγάλα πολυκαταστήματα.
Κατήγγειλε δε πως οι Τράπεζες εκβιάζουν τους επιχειρηματίες προκειμένου να
βάλουν τα λεφτά του δανείου από το ΤΕΜΠΜΕ, σε προθεσμιακές καταθέσεις και να
καρπωθούν έτσι, μονάχα τη διαφορά του επιτοκίου.
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