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ΣΒΕ: Ενα
κατάλληλο
θεσµικό
πλαίσιο για
το κλίµα θα
προσελκύσει
ξένες
επενδύσεις

Τι υποστήριξε ο πρόεδρος

του Συνδέσµου

Βιοµηχανιών Ελλάδος,

Αθανάσιος Σαββάκης, σε

εκδήλωση για τον νέο

κλιµατικό νόµο - «Η

επένδυση της Ελλάδας σε

ένα πραγµατικά φιλικό

κλιµατικά µέλλον πρέπει

να αποτελέσει µέρος της

οικονοµικής πολιτικής της

χώρας», τόνισε

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μάκης
Α όλ

Σε 1’ / Ροή Ειδήσεων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 07.07.21 10:47

AEGEAN - Volotea:
Eµπορική συνεργασία
για απευθείας πτήσεις
σε 100 δηµοφιλείς
προορισµούς

ΑΓΟΡΕΣ 07.07.21 10:45

Χρηµατιστήριο: Στις
880 µονάδες ο Γενικός
Δείκτης µε οριακή
άνοδο στην έναρξη

ΕΡΓΑΣΙΑ 07.07.21 10:31

Πρόγραµµα για
ανέργους επιστήµονες
του ΟΑΕΔ µε επίδοµα
1.800 ευρώ

ΚΟΣΜΟΣ 07.07.21 10:16

Τουρκία: Στο κόκκινο ο
πληθωρισµός - Πιέζει
για αύξηση επιτοκίων
ο Ερντογάν

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 07.07.21 09:48

Τζανάκης: Σύντοµα θα
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Σ

12.06.21
08:45

ε εκδήλωση που
διοργάνωσαν το
Συµβούλιο

Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
(Compete.gr) και το Ινστιτούτο
για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (EPLO)
για τον νέο κλιµατικό νόµο, ο
Αθανάσιος Σαββάκης, πρόεδρος
του Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Ελλάδος (ΣΒΕ), υποστήριξε ότι
«πρέπει να σώσουµε τον
πλανήτη και να µετριάσουµε
τις επιπτώσεις της
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης,
ωστόσο από την άλλη πρέπει να
προσαρµόσουµε τις οικονοµίες
µας στα νέα δεδοµένα, µε τις
προσαρµογές να υιοθετηθούν
από το σύνολο των επιχειρήσεων.
Η Ελλάδα πρέπει να συντονιστεί
µε όσα συµβαίνουν στις
προηγµένες χώρες και να
δηµιουργήσει το δικό της θεσµικό
πλαίσιο για την κλιµατική
αλλαγή».

Σύµφωνα µε τον κ. Σαββάκη, για
τη διαµόρφωση του πλαισίου

Αποστόλου

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ, Αθανάσιος
Σαββάκης / Πηγή: Eurokiniss
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αυτού απαιτείται:

Ο πρόεδρος του ΣΒΕ
υπογράµµισε ότι «για µια τέτοια
προσπάθεια που καθορίζει το
µέλλον όλων µας, το βασικό
στοίχηµα είναι η αποφυγή των
υπερβολών. Μην παραβλέπουµε
το γεγονός ότι η Ελλάδα
προσπαθεί να εξέλθει από µια
δεκαετή οικονοµική κρίση και τις
επιπτώσεις από την εξέλιξη της
πανδηµίας Covid-19».

Διαβούλευση µε όλα τα µέρη.

Σοβαρή µελέτη των
παγκόσµιων καλών πρακτικών και
υιοθέτηση και θεσµοθέτηση µε
κατάλληλες προσαρµογές από τη
χώρα µας.

Δηµιουργία ενός ρεαλιστικού
σχεδίου εφαρµογής των
απαραίτητων προσαρµογών για
την οικονοµία και την κοινωνία.

Αποφυγή
υπερβολών
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Ωστόσο πρόσθεσε ότι «η
επένδυση της Ελλάδας σε ένα
πραγµατικά φιλικό κλιµατικά
µέλλον πρέπει να αποτελέσει
µέρος της οικονοµικής πολιτικής
της χώρας. Παράλληλα το
θεσµικό πλαίσιο για την
κλιµατική αλλαγή στην
Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει
κίνητρο για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων στη χώρα µας
και εισροή κεφαλαίων που τόσο
ανάγκη έχουµε. Επιπλέον, θα
συµβάλει στην εξοικονόµηση κάθε
είδους πόρων, τόσο
µεσοπρόθεσµα, όσο κυρίως
µακροπρόθεσµα».

Ποιο είναι όµως το κατάλληλο
θεσµικό πλαίσιο για τις
επιχειρήσεις;

Ο κ. Σαββάκης σηµείωσε, µεταξύ
άλλων, ότι:

Το κατάλληλο
πλαίσιο για τις
επιχειρήσεις

Πρέπει να είναι πλαίσιο αρχών,
κοινά αποδεκτών, που να
ακολουθούν τη διεθνή πρακτική.

Να συµπεριληφθούν τα
κατάλληλα εργαλεία: θεσµικά και
χρηµατοδοτικά που θα

Διαβάστε επίσης νέα
για:

Η Betsson ξεκίνησε
επίσηµα τη
λειτουργία της στην
Ελλάδα και
προσφέρει στοίχηµα
µε Σουηδική εγγύηση.

Ειδήσεις Οικονοµία Πολιτική Επιχειρήσεις Αγορές

ΓΔ:  881.7 +0.36% Τζίρος:  5,69 εκ € Δείκτες / Μετοχές

Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021

https://www.imerisia.gr/taxonomy/term/631
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsusE5Je2vXu-lKyJy8LBEfltuIZ2grAJqHSnh3Ctzno96nNFtt0xdZmk2pWbWlUPEh5QEXkADVepi12BBIFiavu8RUFb8ch58q3N9ArwlUON6OocbYGF8yJBr9pRUhT1cUDhpWAW-E_bzBkfMW5NAVLWzczNiwOhW5hgjFxyvOqEQwyh4A6xYCU_HQGudYkAdW2YfbgiS4BrW9PxtCqHLKwW0Zr7U74ALk9KxRydnDN1ShgXaQ6F3MtLBj77cpJWqlIhCt0i4oPQNytT7vNTc5aeHHT7RV94YMRYMMoHYLBzNmCZ4_j0F-4&sai=AMfl-YSn3ZboqbhzN10YiLk7Zfcj6syv_5TmiJVOvMUFo7iEtmzaBjCRIIo2YswgmlFbA2etSMGzMhqnH2gCb6Ryz2ii0OvK3eOhO79Sl1g52OhuirGWMUZQOe9vdKIgR97jhd4V&sig=Cg0ArKJSzFGgtzW-A4IuEAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N244601.152634IMERISIA.GR/B26100855.306971296;dc_trk_aid=499683559;dc_trk_cid=153123415;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
https://www.imerisia.gr/news
https://www.imerisia.gr/oikonomia
https://www.imerisia.gr/politiki
https://www.imerisia.gr/epiheiriseis
https://www.imerisia.gr/agores
https://www.imerisia.gr/agores/stock-market
https://www.imerisia.gr/


7/7/2021 ΣΒΕ: Ενα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για το κλίμα θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις | Ημερησία

https://www.imerisia.gr/oikonomia/16013_sbe-ena-katallilo-thesmiko-plaisio-gia-klima-tha-proselkysei-xenes-ependyseis 5/8

 

Ακολούθησε την Ηµερησία
στο Google News!

εξασφαλίζουν ότι οι ελληνικές
επιχειρήσεις θα µπορέσουν να
προσαρµοστούν µε επιτυχία στο
στρατηγικό πλαίσιο που θα τεθεί
για τη µετατροπή της Ελλάδας σε
πιο φιλική προς το κλίµα και το
περιβάλλον χώρα.

Να υπάρχουν εκτιµήσεις για τις
ειδικές επιπτώσεις στις
επιχειρήσεις και ειδικά για τις
µικροµεσαίες µεταποιητικές στην
πορεία τους προς την κλιµατική
ουδετερότητα και τον περιορισµό
του περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος.

Σε ένα πλαίσιο
παγκοσµιοποίησης αυτό που
µετράει περισσότερο για τις
επιχειρήσεις είναι η διεθνής
ανταγωνιστικότητα, η παραγωγή
και διάθεση προϊόντων στις
διεθνείς αγορές. Η κλιµατική
ουδετερότητα θα πρέπει να
συνοδεύεται και από οικονοµική
εφικτότητα, η δυνατότητα
πρόσβασης των καταναλωτών σε
κλιµατικά ουδέτερα προϊόντα και
υπηρεσίες.
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