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Συμβαίνει τώρα:

Εκκληση των βιομηχάνων στην κυβέρνηση να
μην διώχνει τις επενδύσεις
Δήμητρα Σκούφου | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 17/04/2015 15:58 |

Όλες οι ενότητες

Mε κοινή τους παρέμβαση προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Παναγιώτη Λαφαζάνη (φωτό) οι Πρόεδροι των Βιομηχανικών Συνδέσμων της χώρας απεύθυναν, την Παρασκευή,
έκκληση να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών και σε καμία περίπτωση να μην εκδιωχθεί μία
από τις ελάχιστες μεγάλες ξένες επενδύσεις της χώρας.
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Mε κοινή τους παρέμβαση προς τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη, οι Πρόεδροι των Βιομηχανικών Συνδέσμων της χώρας ( ΣΕΒ, ΣΒΒΕ,
ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΠΔΕ ) απεύθυναν, την Παρασκευή, έκκληση να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των
εμπλεκομένων πλευρών και σε καμία περίπτωση να μην εκδιωχθεί μία από τις ελάχιστες μεγάλες ξένες
επενδύσεις της χώρας.
Οι επικεφαλής των Βιομηχανικών Συνδέσμων κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία των ξένων
επενδύσεων για την ελληνική οικονομία, και επισημαίνουν ότι πρέπει «να πείσουμε τους σοβαρούς
ξένους επενδυτές ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που σέβεται τις ιδιωτικές επενδύσεις, τιμά τα συμβόλαια
που υπογράφει και τηρεί τους Ευρωπαϊκούς κανόνες . Η ενδεχόμενη ακύρωση της επένδυσης της
Eldorado Gold, πέρα από το πλήγμα που θα προκαλούσε στην ελληνική οικονομία, θα έστελνε πολύ
αρνητικά μηνύματα για τη δυνατότητα της χώρας μας να υποδέχεται και να αξιοποιεί ξένες επενδύσεις»
σημειώνουν
Μάλιστα οι πρόεδροι των πέντε Βιομηχανικών Συνδέσμων απευθύνουν έκκληση στο υπουργείο και
στους εκπροσώπους της εταιρίας να προσέλθουν σε έναν ανοιχτό και απροσχημάτιστο διάλογο και
δηλώνουν σύμμαχοι σε κάθε θετική πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης της
έντασης στην περιοχή, της τήρησης της νομιμότητας και της συνεννόησης που θα αποτρέψει να
«εκδιωχθεί» μία από τις ελάχιστες ξένες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας που υλοποιούνται σήμερα στη
χώρα.

ΠΓΔΜ: Νεκροί 14 μετανάστες
που παρασύρθηκαν από
τρένο

Πριν 3'

Ιταλία: Ευρεία
αντιτρομοκρατική επιχείρηση
στη Σαρδηνία

Πριν 15'

Σακελλαρίδης: «Η κυβέρνηση
δεν εξετάζει το ενδεχόμενο
δημοψηφίσματος ή εκλογών»

Πριν 22'

Πρόοδο στις συνομιλίες
βλέπουν τα διεθνή ΜΜΕ

Πριν 25'

Aegean: Νέοι ευρωπαϊκοί
προορισμοί από Ηράκλειο,
Καλαμάτα, Ρόδο, Κέρκυρα
και Θεσσαλονίκη

Πριν 27'

Σέλινγκ: «Ενα GREXIT δεν
είναι τεχνικά δυνατό»

Πριν 32'

Πώς έζησαν οι αδελφοί
Αγγελόπουλοι το τρίποντο
του Γιώργου Πρίντεζη

Πριν 50'

Ντεϊσελμπλούμ: «Είναι
ζήτημα επείγουσας ανάγκης
για όλους μας και για την
Ελλάδα να επιτευχθεί
συμφωνία»

10:20

Ντομπρόβσκις: «Η Ελλάδα
να επιταχύνει τις συζητήσεις
για τον κατάλογο των
μεταρρυθμίσεων»

10:12

Τσακαλώτος: «Λάθος μας
που δεν εξασφαλίσαμε
χρήματα την 20η
Φεβρουαρίου»

09:37

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Εξάγετε τα προϊόντα σας
Ενημερωθείτε για νέες αγορές για τα προϊόντα σας στο Exportgate.gr!
www.exportgate.gr
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Σχόλια αναγνωστών

όλες οι τελευταίες ειδήσεις
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