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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΒΕ: Ζήτησε από τον πρωθυπουργό ειδικό
πρόγραμμα για τις παραμεθόριες περιοχές

Κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους
 02/09/2019 15:10 0

 INTIME NEWS

 FACEBOOK   TWITTER   COMMENTS

Στην ανάγκη περιφερειακής ανάπτυξης και έμπρακτης υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας της μικρομεσαίας

μεταποιητικής επιχείρησης εστίασε ο πρόεδρος του ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης στον πρωθυπουργό, κατά τη σημερινή

συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, η θέσπιση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης της Θράκης και των παραμεθόριων περιοχών της χώρας,

αποτελεί κατά τον ΣΒΕ προτεραιότητα για την αναδιάρθρωση της περιφερειακής βιομηχανίας. Το συγκεκριμένο θέμα

αναδείχθηκε κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο της ύπαρξης συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής για την περιφερειακή

βιομηχανία.

Στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης, ο ΣΒΕ πρότεινε στον πρωθυπουργό τη

δημιουργία «Δικτύου Διεθνών Ζωνών Βιομηχανίας και Εμπορίου», σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και

Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για μια επιτυχημένη διεθνή πρακτική που εισφέρει θετικά στην περιφερειακή ανάπτυξη,

αφού υποβοηθά στη μείωση της ανεργίας, διευκολύνει το διεθνές εμπόριο, προσελκύει ξένα κεφάλαια για επενδύσεις

και δημιουργεί καλά αμειβόμενες νέες θέσεις εργασίας.
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Ο κ. Σαββάκης τόνισε επίσης την ανάγκη υλοποίησης της πρωτοβουλίας «Thess Intec» στη Θεσσαλονίκη. Η

πρωτοβουλία αφορά στη δημιουργία του πρώτου εθνικής εμβέλειας και διεθνών προδιαγραφών επιστημονικού και

τεχνολογικού πάρκου, που μπορεί να εισφέρει τα μέγιστα στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της παραγωγής διεθνώς

εμπορεύσιμων καινοτόμων προϊόντων που θα προέλθουν από τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα με την ακαδημαϊκή

κοινότητα.

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ κ. Αθανάσιος Σαββάκης, τόνισε ότι έχει βελτιωθεί σαφώς το επιχειρηματικό κλίμα στη

περιφέρεια μετά την κυβερνητική αλλαγή. Μάλιστα οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας

ευελπιστούν σε περαιτέρω βελτίωση μετά την ανακοίνωση των μέτρων οικονομικής πολιτικής από το βήμα της ΔΕΘ.

Επιπλέον, ο κ. Σαββάκης υπογράμμισε ότι επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας μεταξύ των επιχειρήσεων της περιφέρειας μετά

την πλήρη άρση των capital controls, η οποία ευελπιστούμε να ενισχυθεί με την εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού

συστήματος και την παροχή επαρκούς ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.

Οι τριάντα μία προτάσεις που κατέθεσε ο ΣΒΕ στον Πρωθυπουργό ταξινομημένες σε έξι  τομείς πολιτικής, καθώς και η

τεκμηρίωση δημιουργίας του «Δικτύου Διεθνών Ζωνών Εμπορίου και Βιομηχανίας» και του «Thess Intec» είναι οι εξής:

Συγκροτημένη βιομηχανική

στρατηγική & πολιτική

1. Θέσπιση ειδικού

προγράμματος

ανάπτυξης της Θράκης

και των παραμεθόριων

περιοχών.

2. Στρατηγικό σχέδιο –

συμφωνημένη ατζέντα για

την αναδιάρθρωση της

περιφερειακής

βιομηχανίας

3. Άσκηση έμμεσης

κλαδικής βιομηχανικής

πολιτικής

4. Προώθηση της

ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων με βάση την

ποιότητα – Εθνική

Πολιτική Ποιότητας.

5. Δημιουργία «Συμβουλίου

Βιομηχανίας»

6. Πρόγραμμα Εθνικής

Στρατηγικής «ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-INDUSTRY

4.0»

Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη

βιομηχανία
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1. Εξορθολογισμός των

σχέσεων βιομηχανίας

και αλυσίδων

λιανεμπορίου.

2. Καταπολέμηση

καθυστερήσεων

πληρωμών στις

εμπορικές συναλλαγές.

3. Πλαίσιο ελέγχου της

αγοράς.

4. Απλοποίηση της

διαδικασίας

αδειοδότησης για τη

μεταποίηση, με

αναθεώρηση της

κατάταξης ανά επίπεδο

όχλησης.

5. Νομοθετική

πρωτοβουλία για το

χαρακτηρισμό των

άτυπων βιομηχανικών

συγκεντρώσεων της

Κεντρικής Μακεδονίας

σε «οργανωμένους

υποδοχείς».

6. Τροποποίηση της ΚΥΑ

για την πυρασφάλεια σε

βιομηχανικά κτίρια.

7. Αναβάθμιση

περιβαλλοντικών

υποδομών και

εγκατάσταση δικτύου

οπτικών ινών σε όλες τις

ΒΙΠΕ της χώρας.

Χρηματοδότηση

παραγωγικών

επενδύσεων

1. Χρηματοδότηση

παραγωγικών

επενδύσεων από τον

τραπεζικό τομέα,

κατά προτεραιότητα

2. Τροποποίηση του

Αναπτυξιακού Νόμου

- Άρση των

καθυστερήσεων στην

αποπληρωμή

υφιστάμενων

επενδυτικών σχεδίων.
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3. Υλοποίηση

παραγωγικών

επενδύσεων, με τη

βοήθεια ειδικών

προγραμμάτων

βιομηχανικής

αναδιάρθρωσης.

4. Υποπρόγραμμα 1:

Μεσαίες και μεγάλες

επιχειρήσεις

στρατηγικής

σημασίας,

5. Υποπρόγραμμα 2:

Κλαδική πολιτική.

6. Υποπρόγραμμα 3:

Οριζόντιες

ενισχύσεις.

7. Χρηματοδότηση

καινοτομικών

επενδύσεων και

εφαρμοσμένων

ερευνητικών έργων

στους τομείς της

αυτοματοποίησης,

τεχνικής νοημοσύνης,

διαδικτύου των

πραμάτων,

βιοεπιστημών,

νανοτεχνολογίας κ.α..

8. Ειδικά κλαδικά

προγράμματα

ψηφιοποίησης όπως

ψηφιακή γεωργία,

βιομηχανικές

εφαρμογές και

επενδύσεις

αναδιάρθρωσης,

ψηφιακός τουρισμός,

μεταφορές και

logistics.

Εξωστρέφεια – Καινοτομία
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1. Δημιουργία «ΔΙΚΤΥΟΥ

Διεθνών Ζωνών

Βιομηχανίας και

Εμπορίου» (International

Industrial & Trade Zone

Network) σε Θεσσαλονίκη,

Αλεξανδρούπολη, Πάτρα

– Αστακός και Ηράκλειο.

2. Υποστήριξη της

δημιουργίας του Διεθνούς

Τεχνολογικού Κέντρου -

Thess INTEC στη

Θεσσαλονίκη

3. Νέο σύστημα

χρηματοδότησης

καινοτομίας, με τη μορφή

της ανακυκλούμενης

πίστωσης, χωρίς τη

δημιουργία

δημοσιονομικού κόστους.

4. Υποστήριξη της

δημιουργίας τμημάτων

«Έρευνας και

Ανάπτυξης» σε

μεταποιητικές

επιχειρήσεις.

5. Ίδρυση «Κέντρου

Σχεδιασμού

Βιομηχανικών

Προϊόντων»

Αγορά εργασίας
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1. Μείωση του μη

μισθολογικού κόστους

για τις επιχειρήσεις

2. Θέσπιση του «Λευκού

Μητρώου» για τις

συνεπείς επιχειρήσεις.

3. Αύξηση της ετήσιας

βάσης υπερωριακής

απασχόλησης στη

βιομηχανία σε 120 ώρες

4. Βελτίωση των

υπηρεσιών του

Υπουργείου Εργασίας

που παρέχονται μέσω

ΕΡΓΑΝΗ & ΕΦΚΑ, και

άμεση διεπαφή με

πλατφόρμες όπως το

TAXIS το ΓΕΜΗ, κλπ..

5. Σχεδιασμός

προγραμμάτων

εκπαίδευσης για την

προσαρμογή των

εργαζομένων στην 4η

Βιομηχανική

Επανάσταση, τα πράσινα

επαγγέλματα και την

κλιματική αλλαγή.

Φορολογικό περιβάλλον
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 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 

1. Εφαρμογή της

δικαστικής απόφασης

για την επιστροφή ή/

και τον συμψηφισμό

του ΦΠΑ για

διαγραφείσες

απαιτήσεις

προμηθευτών της

εταιρείας

«Μαρινόπουλος ΑΕ».

2. Κατάργηση ειδικών

τελών και

επιβαρύνσεων, όπως:

η εισφορά του

ποσοστού 0,6 της

ΑΝΕ 128 στα δάνεια,

η χαρτοσήμανση με

3,6% των ταμειακών

διευκολύνσεων, το

Δικαίωμα Εκτέλεσης

Τελωνειακών

Εργασιών (ΔΕΤΕ)

προς τους

τελωνειακούς 5‰,

κλπ.

3. Επέκταση του

χρόνου μεταφοράς

ζημιών των

επιχειρήσεων σε 15

έτη

Κύπρος: Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις Αναστασιάδη - Λουτ

Κύπρος: Σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις Αναστασιάδη -
Λ

Mπήκε στην ιατρική ενώ δίνει τη μεγάλη μάχη για τη ζωή

 01/09/2019 18:58

Mπήκε στην ιατρική ενώ δίνει τη μεγάλη μάχη για τη ζωή

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstr7MNsFjVE9VrlHyscNlFiMQwOJBtwyUx_-s4oaLuWs4rjNVJEQ77vaO3rOCWy-0c5LYRIBJX6QBcRXJfW_4dYmgrH3l2ACYcKFr6lEBzaF3tEXPV7NWntwuIvyiABDRHhHkPDCVKqbJ5Nm7_vjJre0SXtUD_za72UVw23r28RTK3sJi8B7r-x6nGQykyZyRaSQ8iFJOCTIu2vKI3B-tJ0tpVfg9o7dXzaHpwPw0Ef9ZfOMm48e54wizq-HQnV0kuaqWmh7DaNAQ&sai=AMfl-YSBrJSPItUIhpXgKNlKDs2VgNUGAB9KEgZQCHJRwbto0hVjdR0p0luddGZ1drK0Z6bsG-4CoU-XETAcpzlhfYdKmh0Estvuk7ImRUaN9EMUhlW7ctH6b5t6GdkZt8IRg7L_&sig=Cg0ArKJSzIdpHMSpD8HN&adurl=https://www.masoutis.gr/Offers/tvoffers&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://www.makthes.gr/kypros-se-kalo-dromo-oi-diapragmateyseis-anastasiadi-loyt-235314
https://www.makthes.gr/kypros-se-kalo-dromo-oi-diapragmateyseis-anastasiadi-loyt-235314
https://www.makthes.gr/mpike-stin-iatriki-eno-dinei-ti-megali-machi-gia-ti-zoi-235282
https://www.makthes.gr/mpike-stin-iatriki-eno-dinei-ti-megali-machi-gia-ti-zoi-235282

