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Γιατί αυτή η διαφήμιση;
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Οικονομία

Την εκτίμηση ότι στις 20 Φεβρουαρίου, με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Eurogroup, θα
υπάρξει πολιτική απόφαση για την περίπτωση της Ελλάδας διατύπωσε σήμερα, στη
Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη συνάντηση
του κ.Τσακαλώτου με το προεδρείο του ΣΒΒΕ, κεκλεισμένων των θυρών, στο Γραφείο του
Πρωθυπουργού.
Παρότι ο κ.Τσακαλώτος δεν προέβη σε δηλώσεις μετά τη συνάντηση, στην ανακοίνωση του ΣΒΒΕ
↑
αναφέρεται ότι σχολιάζοντας τις ανησυχίες των βιομηχάνων για την κάθετη πτώση του τζίρου
της αγοράς μετά τον Δεκέμβριο, συνεπεία και της αβεβαιότητας για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης, ο υπουργός επισήμανε: "καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δυστυχώς
εξωγενείς παράγοντες και κυρίως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων και του
http://www.enikos.gr/economy/500271/politikiapofasistoeurogroupvlepeiotsakalotos
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Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ευθύνονται για την

Διαφήμιση
Κλείσιμο διαφήμισης
από το

μη έγκαιρη λήψη απόφασης". Κατά την εκτίμηση του
κ. υπουργού στις 20 Φεβρουαρίου θα υπάρξει
πολιτική απόφαση.

Διακ. προβολής διαφ.

Στη συνάντηση, συζητήθηκε, σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ,

Οι διαφημίσεις μου

"το θέμα της υπερφορολόγησης των μεσαίων και
υψηλόβαθμων στελεχών της βιομηχανίας και κυρίως
το γεγονός ότι τους τελευταίους τρεις μήνες
παρατηρούνται μαζικές εκροές ανώτατων στελεχών
στο εξωτερικό". Είναι προφανές, σημειώνει ο ΣΒΒΕ,
ότι η τάση αυτή αποδυναμώνει το ανθρώπινο
κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας με άμεσες συνέπειες στην ανταγωνιστικότητά της.
Σχετικά με το θέμα αυτό, ο υπουργός εξέφρασε τη θετική του ανταπόκριση στην εξεύρεση
συγκεκριμένων λύσεων.
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των καθυστερήσεων πληρωμών, η διοίκηση του ΣΒΒΕ ζήτησε από τον
υπουργό Οικονομίας να ληφθούν αντίστοιχα νομοθετικά μέτρα, με αυτά που πρόσφατα εξήγγειλε
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα νωπά αγροτικά προϊόντα. "Και σε αυτό το σημείο ο
υπουργός εξέφρασε την κατανόησή του και υποσχέθηκε ότι θα αναζητήσει τις προσφορότερες
λύσεις" επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Διαφήμιση

#ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

#EUROGROUP

#ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

#ΣΒΕΕ
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