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Τολμηρές κυβερνητικές αποφάσεις
ζήτησε ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ

"Τολμηρές κυβερνητικές αποφάσεις και προσήλωση σε μεταρρυθμίσεις με
μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτέλεσμα" ζήτησε σήμερα ο πρόεδρος του

Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ

(http://www.capital.gr/tag/sbbe)), Αθανάσιος Σαββάκης, κατά την ομιλία του
σε γεύμα που διοργάνωσε ο φορέας, με κεντρικό ομιλητή τον διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Υποστήριξε δε ότι "το πολυπόθητο
επενδυτικό "σοκ διαρκείας" που αποτελεί "σανίδα σωτηρίας" για τη χώρα, δεν
θα συμβεί ποτέ, αν ως κράτος δεν αποκτήσουμε αξιοπιστία, έναντι των
εγχώριων, αλλά κυρίως των διεθνών επενδυτών. Προϋπόθεση γι΄ αυτό είναι η
εξασφάλιση της συνέχειας στο κράτος, ανεξάρτητα από το κυβερνών κόμμα,
πολλώ δε μάλλον από τα πρόσωπα που στελεχώνουν το εκάστοτε κυβερνητικό
σχήμα".

Πρόσθεσε ότι τα "μεγα-θέματα" -όπως τα χαρακτήρισε- που πρέπει να
αντιμετωπιστούν άμεσα στην Ελλάδα για την τόνωση της επιχειρηματικότητας
είναι τρία: η αδυναμία πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, η
γραφειοκρατία, η οποία όπως είπε εξηγεί την "παραδειγματική στασιμότητα στο
πεδίο της υλοποίησης επενδύσεων" και το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό
περιβάλλον, "το οποίο παραμένει, μάλλον μακράν των υπολοίπων εμποδίων
στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, το κυριότερο. Κι αυτό γιατί μιλάμε διαρκώς
για νέους φόρους, για έκτακτους φόρους, για έκτακτους φόρους που όμως
γίνονται μόνιμοι, για έκτακτες εισφορές, και να μην μιλήσουμε για μη
ανταποδοτικότητα πλήθους ισχυόντων φόρων και τελών”.

Ο κ. Σαββάκης υπενθύμισε ακόμη ότι ο ΣΒΒΕ (http://www.capital.gr/tag/sbbe)
έχει προτείνει "εδώ και καιρό" τη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας,
που θα λειτουργεί ως ανώτερο γνωμοδοτικό όργανο για την προσαρμογή των
εθνικών πολιτικών στήριξης της βιομηχανίας, κατά το πρότυπο άλλων χωρών.
Επανέλαβε δε την πάγια θέση του ΣΒΒΕ ότι η βιομηχανία πρέπει να τεθεί στο
επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας, "χωρίς προκαταλήψεις και μακριά
από ξεπερασμένες ιδεοληψίες".

(Κλικ για μεγέθυνση)
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Σε ό,τι αφορά δε το συνολικότερο ζήτημα της ανάπτυξης, επισήμανε:
"Χρειαζόμαστε επειγόντως μείωση της φορολογίας και απλοποίηση της
φορολογικής νομοθεσίας. Και βέβαια σταθερό και διάφανο φορολογικό σύστημα
που δεν θα είναι ευθέως εξαρτώμενο από τη διάθεση ιδιαίτερης ερμηνείας των
πολλών εγκυκλίων, πολυγραφημένων αποφάσεων κλπ από τον κάθε κρατικό
υπάλληλο".

Πρόσθεσε ότι αποτελεί επείγουσα ανάγκη να εξορθολογισθούν τα τιμολόγια της
ενέργειας για να μειωθεί το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία και τόνισε ότι
"πρέπει επιτέλους να λυθεί το μείζον ζήτημα της αδειοδότησης των
επιχειρήσεων, και ειδικά των μεταποιητικών επιχειρήσεων".

Εξέφρασε, τέλος, την πεποίθηση ότι "δίχως την έμπρακτη συνεργασία όλων των
δημιουργικών δυνάμεων του τόπου, η χώρα πολύ δύσκολα θα εξέλθει από την
κρίση" και σε αυτή την προσπάθεια είναι κομβικός ο ρόλος τοσο της ΤτΕ, όσο και
προσωπικά του κ.Στουρνάρα, ειδικά μετά τη θητεία του στο υπουργείο
Οικονομικών.
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Moscovici: Η ανάπτυξη μπορεί να επιστρέψει στην Ελλάδα αυτό το
καλοκαίρι (/story/3134335/moscovici-i-anaptuxi-mporei-na-
epistrepsei-stin-ellada-auto-to-kalokairi)

"Ανάσα για την Ελλάδα και ελπίδα για το λαό η δόση". (/story/3134335/moscovici-i-
anaptuxi-mporei-na-epistrepsei-stin-ellada-auto-to-kalokairi)
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(/story/3134333/oaed-meiosi-3-5-stous-eggegrammenous-anergous-ton-maio)
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ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση στη δύναμη του ελληνικού στόλου τον
Απρίλιο (/story/3134329/elstat-mikri-auxisi-sti-dunami-tou-ellinikou-
stolou-ton-aprilio)
Κατά 0,2% σε ετήσια βάση, όπως ανακοίνωση η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
(/story/3134329/elstat-mikri-auxisi-sti-dunami-tou-ellinikou-stolou-ton-aprilio)
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Ευρωζώνη: Πλεόνασμα €36,2 δισ. στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών τον Απρίλιο (/story/3134323/eurozoni-pleonasma-36-
2-dis-sto-isozugio-trexouson-sunallagon-ton-aprilio)
Απότομη αύξηση παρουσίασε το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
στην ευρωζώνη των 19 χωρών τον Απρίλιο. (/story/3134323/eurozoni-pleonasma-36-
2-dis-sto-isozugio-trexouson-sunallagon-ton-aprilio)
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Δάνεια: Έρχεται δεύτερος κύκλος ξεκαθαρίσματος
(/story/3134296/daneia-erxetai-deuteros-kuklos-xekatharismatos)

Με fast-track δικαστήρια η επικύρωση της συμφωνίας αναδιάρθρωσης. Οι αλλαγές στο
Νόμο Δένδια. (/story/3134296/daneia-erxetai-deuteros-kuklos-xekatharismatos)
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