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 13:55 Σε Καμμένο παραπέμπει ο Δ. Τζανακόπουλος για τις φρεγάτες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετάρτη, 14-Μαρ-2018 13:10

Συνάντηση Σταϊκούρα με τη διοίκηση
του ΣΒΒΕ

Συνάντηση με τον πρόεδρο, κ. Σαββάκη, και τη διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στα γραφεία του Συνδέσμου στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποίησε
σήμερα ο τομεάρχης Οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας, .

Στη συνάντηση έγινε εκτενής ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και των προοπτικών
της ελληνικής οικονομίας, δίνοντας έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη
υγιούς επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της βιομηχανίας και της περιφερειακής
ανάπτυξης.

Στη συζήτηση διαπιστώθηκε κοινή βούληση για επεξεργασία πολιτικών, οι οποίες θα
εστιάζουν:

1ον. Στον περιορισμό και τον εξορθολογισμό της φορολογικής και ασφαλιστικής
επιβάρυνσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη στήριξη της ανταγωνιστικής,
εξωστρεφούς και καινοτόμου παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη
διασύνδεσή τους με την έρευνα, την τεχνολογική πρόοδο και την εκπαίδευση.

2ον. Στη βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης της βιώσιμης επιχειρηματικής
δραστηριότητας, κυρίως για τις παραγωγικές επιχειρήσεις της περιφέρειας.

3ον. Στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα στηριχθεί και θα στηρίζει

   

Χρήστος Σταϊκούρας

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ

Ένα βήμα πιο κοντά στο "φρενοκομείο"...

Ανησυχούν οι επιχειρηματίες για τις
"ανώνυμες" καταγγελίες...

Μαρτύριο χωρίς τέλος για τους
επαγγελματίες από τον ΕΦΚΑ

Αδειάζουν όλοι τον Κουβέλη-Συζήτηση
μόνο για κατασκευή φρεγατών στην
Ελλάδα, είπε ο Καμμένος

Κίνδυνος "αυτογκόλ" στο χρέος λόγω
τέταρτης αξιολόγησης

Όταν οι πολίτες αμφισβητούν πράξεις της
εφορίας

Το έχουν χάσει εντελώς;
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3ον. Στη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα στηριχθεί και θα στηρίζει
την εξωστρέφεια της οικονομίας και τις εξαγωγικές της δυνατότητες και την
περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της βιομηχανίας της Βορείου
Ελλάδος και εν γένει της βιομηχανικών επιχειρήσεων είναι καθοριστικός.

Ακόμη συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την περαιτέρω βελτίωση του αδειοδοτικού
και γραφειοκρατικού περιβάλλοντος για το επιχειρείν, θέματα αποκέντρωσης και η
ριζική βελτίωση του χωροταξικού πλαισίου.

Συμφωνήθηκε ότι απαιτείται μια διαφορετική οικονομική πολιτική, με βασικούς άξονες
την πραγματοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και   ιδιωτικοποιήσεων, την αλλαγή του
μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής δίνοντας έμφαση στη μείωση των φόρων για
νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία
και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Μία οικονομική πολιτική που θα οδηγεί σε υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, στη
δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της περιφέρειας και
της κοινωνικής συνοχής.

   

 Διαβάστε ακόμα για:

 
ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ★★★★★

Δείτε επίσης

Το μυστικό για δυνατούς κοιλιακούς είναι απλό!

Νιώθετε ατονία; Πιείτε τον σωστό χυμό!

Mercedes-Benz: Η νέα CLS και το 'Mercedes Me' στην Ελλάδα

Alumil Aluminium

Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Γρηγόρης

Leroy Merlin

Πώς ΔΕΝ θα πληρώσετε τα νέα σας κουφώματα;

Ενισχύεται η Ελληνική αστυνομία

Αποκτήστε Ηλεκτρικό Ρεύμα χωρίς κρυφές χρεώσεις! Ενημερωθείτε πως!

Audi: To R8 σε μαγικές στιγμές (vid.)

Όταν σου λένε πως ο καφέ σου είναι τέλειοοος!

Να τρώμε ή να μη τρώμε λιπαρά, έστω και 'καλά';
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Ώρα μηδέν για το ενεργειακό μέλλον της χώρας
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