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Ανάδειξη «Ελληνικής Αξίας» προτείνει ο ΣΒΒΕ
Τι θα συζητήσουν κατά τη σημερινή συνάντησή τους ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, 
Ν.Πέντζος και ο πρωθυπουργός, Γ.Παπανδρέου

 

Την ανάληψη πανελλαδικής καμπάνιας ανάδειξης της «Ελληνικής Αξίας» ως 
μέσο για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και την επαναφορά 
της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής πολιτικής θα προτείνει ο 
πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Ν.Πέντζος, 
στον πρωθυπουργό, Γ.Παπανδρέου, κατά τη σημερινή συνάντησή τους.

Αναλυτικότερα, ο ΣΒΒΕ θα προτείνει στον κ. Παπανδρέου το σύνθημα 
«Ελληνική Αξία» να αποτελέσει το μέσο για την ανάκτηση του χαμένου
μεριδίου της αγοράς των ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό και ακολούθως 
για την κατάκτηση διεθνών αγορών. «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», τονίζει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του.

Παράλληλα με την υλοποίηση της πανελλαδικής καμπάνιας για την «Ελληνική 
Αξία», ο κ. Πέντζος θα ζητήσει να μην υπάρξει επιβολή άμεσων και έμμεσων 
φόρων, όπως για παράδειγμα η αύξηση του ΦΠΑ, και να δημοσιοποιηθούν το 
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Σχετικά:

Ολοκληρώθηκε η
σύσκεψη της ομάδας 
στρατηγικού
σχεδιασμού

Για τις Βρυξέλλες
αναχωρεί σήμερα το 
απόγευμα ο 
πρωθυπουργός,
προκειμένου να 
συμμετάσχει στην 
αυριανή Σύνοδο
Κορυφής της ΕΕ

Τι είπαν Παπανδρέου -
Παπακωνσταντίνου 
στο Μαξίμου

Ο υπουργός
Οικονομικών ανέλυσε 
στον πρωθυπουργό το
χρονοδιάγραμμα 
επιστροφής στις 
ελεύθερες αγορές
χρήματος

Ο Μ.Καρχιμάκης νέος 
γραμματέας του
ΠΑΣΟΚ

Δημοψήφισμα υπέρ ή
κατά των αλλαγών 
χαρακτηρίζει τον 
«Καλλικράτη» ο
πρωθυπουργός
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επόμενο χρονικό διάστημα δράσεις προστασίας των χαμηλών και μεσαίων
εισοδημάτων.  Κατά τον πρόεδρο 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 θα 
προτείνει 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 θα τεθούν από τον πρόεδρο του ΣΒΒΕ 
προς τον πρωθυπουργό, θα είναι: 

- Η ενίσχυση της ρευστότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Προς τούτο ο 
ΣΒΒΕ θα προτείνει: 

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.

- Η εξυγίανση του συστήματος καθυστερημένων πληρωμών και των 
μεταχρονολογημένων επιταγών. Ο ΣΒΒΕ θα προτείνει τη θέσπιση 
συγκεκριμένων κανόνων με στόχο την επίλυση των προβλημάτων.
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