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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ζητούν οι βιομήχανοι της Β.Ελλάδας από
την κυβέρνηση

Τι περιλαμβάνει το υπόμνημα που παρέδωσε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ,

Ν.Πέντζος, στον πρωθυπουργό. Συνάντηση της διοίκησης του συνδέσμου με

τον Αλ.Τσίπρα

06 Σεπ 2012 - 17:30

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό είχε σήμερα η διοίκηση του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στο πλαίσιο των επαφών του κ. Σαμαρά

με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης ενόψει της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Ν.Πέντζος, τόνισε προς τον πρωθυπουργό ότι η

μεταποίηση στη χώρα μας, και ειδικά η περιφερειακή βιομηχανία, βιώνει μια

βαθύτατη κρίση, με άμεσες συνέπειες το καθημερινό κλείσιμο επιχειρήσεων και

την κατακόρυφη αύξηση τη ανεργίας.

Στο οριακό σημείο που έχουν φθάσει οι επιχειρήσεις και οι πολίτες,

υπογράμμισε ο κ. Πέντζος πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η έξοδος από την

κρίση διέρχεται από την έμπρακτη υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα της

οικονομίας.

Γι΄ αυτό ο ΣΒΒΕ ζητά από την κυβέρνηση να υλοποιηθούν όλα εκείνα τα μέτρα

που θα αυξήσουν άμεσα τη ρευστότητα και θα βελτιώσουν την

ανταγωνιστικότητα στην αγορά, για να διασωθούν οι υφιστάμενες θέσεις

εργασίας και να αναπνεύσει η κοινωνία και οι επιχειρήσεις.

Στο σχετικό υπόμνημα, το οποίο υποβλήθηκε προς τον πρωθυπουργό και τους

αρμόδιους υπουργούς, συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις και οι προτάσεις του

Συνδέσμου για τα ακόλουθα θέματα:

1. για τη διαμόρφωση στρατηγικής για την ανάπτυξη της βιομηχανίας,

2. για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν άμεσα για την ενίσχυση της

ρευστότητας και της ανταγωνιστικότητας για την επιβίωση των μεταποιητικών

επιχειρήσεων,

3. για την επιδότηση της εργασίας και όχι της ανεργίας,

4. για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, με μείωση του

κόστους ενέργειας και την κατάργηση μη ανταποδοτικών τελών και

επιβαρύνσεων που αυξάνουν το κόστος παραγωγής,

5. για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών, και,

6. για την απλοποίηση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Παράλληλα, η διοίκηση του ΣΒΒΕ τεκμηρίωσε ενώπιον του πρωθυπουργού τις

θέσεις της για τα ζητήματα της Βορείου Ελλάδος, ζητώντας:

Σχετικά Άρθρα

ΣΒΒΕ: Οκτώ προτάσεις
για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας

Τι προτείνει ο πρόεδρος

του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος, Νίκος Πέντζος,

σε άρθρο του στη Voria.gr,

με την ευκαιρία της 77ης

ΔΕΘ

 

Προτάσεις ΣΒΒΕ για την
αναγέννηση της
ελληνικής γεωργίας

Προτάσεις για την

ανάπτυξη της ελληνικής

γεωργίας και την αύξηση

των εξαγωγών

μεταποιημένων προϊόντων

κατέθεσε ο πρόεδρος του

Συνδέσμου στον υπουργό

 

SOS εκπέμπει η
βιομηχανία της Βόρειας
Ελλάδας

Με ζημιές μία στις δύο

μεταποιητικές

επιχειρήσεις. Κάθετη

πτώση πωλήσεων, στο

-106,6%(!) τα καθαρά

αποτελέσματα. Μέτρα εδώ

και τώρα ζητάει ο ΣΒΒΕ
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1. για τη Ζώνη Καινοτομίας, η πλήρης στασιμότητα να μετατραπεί σε

αναπτυξιακή δράση με μετρήσιμο αποτέλεσμα,

2. για το νέο φορέα ενίσχυσης της εξωστρέφειας, να υλοποιηθεί ταχύτατα,

αλλά με σχέδιο, οργάνωση και πόρους, και,

3. για τον κίνδυνο αποεπένδυσης που βρίσκεται προ των πυλών στη Βόρεια

Ελλάδα, να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, ούτως ώστε να διασωθούν χιλιάδες

θέσεις εργασίας.

Συνάντηση με τον Αλ.Τσίπρα

Η διοίκηση του ΣΒΒΕ συναντήθηκε σήμερα με τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη

Τσίπρα, στο πλαίσιο των καθιερωμένων επαφών της με τον πρωθυπουργό και

τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενόψει της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ, ζήτησε από τον κ. Τσίπρα να στηρίξει με κάθε τρόπο τη

διάσωση του παραγωγικού ιστού της χώρας και της ιδιωτικής οικονομίας. Σε

αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύουν να χαθούν πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας

από το κλείσιμο πληθώρας μεταποιητικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής

κρίσης, ειδικά στην Ελληνική περιφέρεια.

Γι΄ αυτό τα ειδικότερα μέτρα που ζήτησε ο ΣΒΒΕ να υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ στην

προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση είναι κατά προτεραιότητα αυτά

που θα αυξήσουν άμεσα τη ρευστότητα και θα βελτιώσουν την

ανταγωνιστικότητα στην αγορά, για να διασωθούν οι υφιστάμενες θέσεις

εργασίας και να αναπνεύσει η κοινωνία και οι επιχειρήσεις.

Είναι φανερό, υπογράμμισε ο κ. Πέντζος, ότι πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως

η έξοδος από την κρίση διέρχεται από την έμπρακτη υποστήριξη του ιδιωτικού

τομέα της οικονομίας.
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