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Απόψεις - Αναλύσεις
Εκπαίδευση - Ανθρώπ. Τις τελευταίες ημέρες ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος γίνεται αποδέκτης
Δυναμικό
έντονων διαμαρτυριών από μεταποιητικές επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίες
Επενδύσεις αναγκάστηκαν να αναστείλουν μέρος ή και το σύνολο της παραγωγικής τους
Χρηματοδοτήσεις
λειτουργίας λόγω της έλλειψης σε καύσιμα και πρώτες ύλες εξαιτίας της νέας απεργίας
Εκθέσεις - Εκδηλώσεις φορτηγών και βυτιοφόρων.
Η συνεχιζόμενη απεργία των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως και των
Συστήματα βυτιοφόρων οδηγεί με βεβαιότητα σε παύση τη λειτουργία πολλών μεταποιητικών
Εξοπλισμός
Συντήρηση - Λίπανση επιχειρήσεων και στην απώλεια πελατών τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
Είναι φανερό ότι η απεργία δημιουργεί ζημιές ανυπολόγιστης αξίας σε επιχειρήσεις
Νομοθεσία
όλων των κλάδων. Η συνέχιση της απεργίας, που προσθέτει ένα ακόμα βάρος στο ήδη
Πληροφορική εύθραυστο αρνητικό περιβάλλον που διέπει τις επιχειρήσεις σήμερα, θα οδηγήσει
Αυτοματισμοί
πολλές από αυτές σε κλείσιμο .
Bιομηχανικές Περιοχές Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις πρόσφατες δηλώσεις των κυβερνητικών στελεχών, η
επίταξη των οχημάτων, δηλαδή η εφαρμογή του νόμου, δεν λειτούργησε, ούτε και
σήμερα λειτουργεί.
Ανανεώσιμες Πηγές
Ο Σ.Β.Β.Ε. ζητά άμεσα, κυβέρνηση και συνδικαλιστική ηγεσία των απεργών, να
Ενέργειας προβούν σε διάλογο και παύση της απεργίας, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους
Περιβάλλον
Logistics - Προμήθειες απέναντι στις επιχειρήσεις που θα κλείσουν και στους εργαζόμενους που θα χάσουν τη
δουλειά τους.
Ασφάλεια
Συσκευασία
Τρόφιμα - Ποτά
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Διαβάστε επίσης...
• Ανατρoπή στο κλίμα απαισιοδοξίας στην αγορά
Θέματα που αφορούν στη ρευστότητα της αγοράς, την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας αλλά και την αναβάθμιση του κέντρου της πόλης των Αθηνών
συζητήθηκαν την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010 στη συνάντηση της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.
• ΣΕΒ: Καταγραφή των 30 σημαντικότερων εμποδίων στο επιχειρείν
Τη δημιουργία παρατηρητηρίου εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, καθώς και την
καταγραφή των 30 σημαντικότερων εμποδίων στο επιχειρείν σε κατάλογο, ο οποίος
θα υποβληθεί στην κυβέρνηση πριν από το τέλος του χρόνου, προανήγγειλε ο ΣEB.

http://www.plant-management.gr/index.php?id=15287
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