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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ατζέντα ΣΒΒΕ για να πάρει μπρος η
παραγωγική μηχανή της χώρας

Τι ζήτησε ο πρόεδρος των Βιομηχάνων της Βόρειας Ελλάδας Αθανάσιος

Σαββάκης από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα

30 Ιουν 2014 - 19:22

της Άννης Καρολίδου

 

Δέκα χρόνια ο παραγωγικός κόσμος της βόρειας Ελλάδας θέτει στις

κυβερνήσεις ουσιαστικά ένα αίτημα και μόνο, το σχεδιασμό και την υλοποίηση

συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής. Δέκα χρόνια και αυτό το αίτημα του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ακόμη να ικανοποιηθεί, όπως τόνισε

ο πρόεδρος του Αθανάσιος Σαββάκης στη διάρκεια της γενικής συνέλευσης του

ΣΒΒΕ.

 

Απευθυνόμενος στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και

στον υπουργό Μακεδονίας – Θράκης Γιώργο Οργανό, ο κ. Σαββάκης

αναγνώρισε στη κυβέρνηση καλές προθέσεις και θετική ανταπόκριση στις

προτάσεις του Συνδέσμου, αλλά ακόμη αναμένεται η εφαρμογή. 

 

Ο πρόεδρος της βορειοελλαδικής βιομηχανίας αναγνώρισε, το μεγάλο έργο που

έχει συντελεστεί από κυβερνητικής πλευράς, για τη δημοσιονομική προσαρμογή,

αλλά για να ακολουθήσει η ανάπτυξη, πρέπει να στηριχθεί έμπρακτα, με

συγκεκριμένα μέτρα η παραγωγή και, όπως είπε ο κ. Σαββάκης, «δεν βλέπω

τους υποψήφιους επενδυτές (σ.σ. ξένους) να κάνουν ουρά».

 

Συνεπώς, οι επενδύσεις θα πρέπει να γίνουν από το εσωτερικό και σε αυτήν

περίπτωση υπάρχει το πρόβλημα της ρευστότητας. Για το ζήτημα αυτό, ο ΣΒΒΕ

έχει καταθέσει τεκμηριωμένη πρόταση στο πλαίσιο του υπάρχοντος νομικού

πλαισίου και, ακόμη, «περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις εφαρμογής από την

κυβέρνηση».

 

Για να κινηθεί η παραγωγική μηχανή της χώρας, χρειάζεται οπωσδήποτε να

προωθηθούν τα εξής:

 

-Eπειγόντως μείωση της φορολογίας και απλοποίηση της φορολογικής

νομοθεσίας. 

 

-Απαιτείται άρση των αντικινήτρων για την υλοποίηση επενδύσεων.

 

-Αποτελεί επείγουσα ανάγκη να εξορθολογισθούν τα τιμολόγια της ενέργειας

για να μειωθεί επιτέλους το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία.

 

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΜΕ: Κροκοδείλια
δάκρυα του ΣΒΒΕ

Επίθεση του ΠΑΜΕ στον

Σύνδεσμο Βιομηχανιών

Βορείου Ελλάδος, ο οποίος

κάλεσε την κυβέρνηση να

χρησιμοποιήσει

οποιοδήποτε πρόσφορο

μέσον για την ομαλή

λειτουργία της οικονομίας

 

ΣΒΒΕ: Εκδήλωση για τον
κλάδο της μεταποίησης
τροφίμων

Την ιδιαίτερη σημασία του

θέματος της

περιβαλλοντικής

διαχείρισης, σε έναν κλάδο

όπως αυτός της

μεταποίησης τροφίμων,

τόνισε ο πρόεδρος του

Συνδέσμου

 

ΣΒΒΕ: Να σταματήσει ο
εμπαιγμός για την
μείωση της τιμής του
φυσικού αερίου

Επιστολή προς τον

διευθύνοντα σύμβουλο της

ΔΕΠΑ, Σπύρο Παλαιογιάννη

 

12:44 Λακασάς: Η ΑΖΚ ενισχύει 28

νεοφυείς επιχειρήσεις

12:40 «Τελειώνει» του Ρατς στον ΠΑΟΚ

12:35 ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 1,625 δισ. από

6μηνα έντοκα

12:32 Σερβία: 1,5 δισ. ευρώ οι ζημιές από

τις καταστροφικές πλημμύρες

12:27 Μουρίνιο: Ένα τρελό παιχνίδι

12:22 Πρόσκληση σε Παπούλια να

επισκεφθεί το Επταπύργιο

12:17 Απεργούν οι γιατροί την Τετάρτη

12:13 Πάει Νιούκαστλ ο Κάμπελ;

12:04 Πάγκαλος: Να σταματήσει να

υπάρχει το ΠΑΣΟΚ

11:52 Φοιτητές προσπάθησαν να

καταλάβουν τη Σχολή Καλών Τεχνών του

ΑΠΘ

11:48 Ένα βήμα πριν τον τελικό του

Μουντιάλ

11:48 Ο δεκάλογος των εκπτώσεων από

την ΕΚΠΟΙΖΩ

11:36 ΕΣΘ: Δεν αποτελεί τουριστικό

προορισμό η Θεσσαλονίκη

11:22 «Δίνουν δώρο την Κυριακή – αργία

στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα»

11:15 Νέο μονοθέσιο κατασκεύασαν

φοιτητές του ΑΠΘ

11:07 Δύο ισχυρές δεσμεύσεις για τις

επόμενες ομολογιακές εκδόσεις

10:52 Αντιπρόεδρος της UFI ο Δαρούδης

από τη ΔΕΘ

10:48 Οι τελικές ημερομηνίες καταβολής

του κοινωνικού μερίσματος

10:43 Τι αλλάζει στις αναβολές του

στρατού

10:34 Εγκρίθηκε η δόση των 600 εκατ.

ευρώ για την Κύπρο

10:27 Επιδείνωση του κλίματος στις
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Ποιες αλλαγές έρχονται στις ηλεκτρονικές
δηλώσεις του TAXIS

Τελευταία Νέα Αρχείο
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Tweet 0

-Πρέπει επιτέλους να λυθεί το μείζον ζήτημα της αδειοδότησης των

επιχειρήσεων, και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

 

-Nα γίνει πράξη η περιβόητη και πολυσυζητημένη σύνδεση της έρευνας με τη

βιομηχανία, για την παραγωγή καινοτομίας.

 

Τέλος, ο κ. Σαββάκης επανέλαβε την πρόταση για δημιουργία .ενός «Εθνικού

Συμβουλίου Βιομηχανίας», που θα λειτουργεί σαν ανώτερο γνωμοδοτικό όργανο

για την προσαρμογή των εθνικών πολιτικών στήριξης της βιομηχανίας, κατά το

πρότυπο άλλων χωρών. 

 

Να σημειωθεί ότι ενώ και στο συγκεκριμένο  η ανταπόκριση ήταν θετική, η

σχετική απόφαση δεν έχει υπάρξει. 
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