Οι Βιοµηχανικοί Σύνδεσµοι εκφράζουν την ανησυχία τους για το
επενδυτικό κλίµα στη χώρα µε αφορµή τις εξελίξεις στις Σκουριές
της Χαλκιδικής
Με κοινή τους παρέµβαση προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Π. Λαφαζάνη, την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, οι
Πρόεδροι των Βιοµηχανικών Συνδέσµων ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΣΒΑΠ, ΣΒΘΚΕ, ΣΒΠ∆Ε
επισήµαναν την ανάγκη άµεσης βελτίωσης του επενδυτικού κλίµατος στη χώρα, µε
αφορµή τα όσα συµβαίνουν στις Σκουριές της Χαλκιδικής.
Συγκεκριµένα σε κοινή τους επιστολή οι εκπρόσωποι της ελληνικής βιοµηχανίας
τονίζουν ότι η έλλειψη µακρόπνοης εθνικής βιοµηχανικής στρατηγικής, το εχθρικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον απέναντι σε εγχώριες και ξένες επενδύσεις, η ανασφάλεια
δικαίου που προκαλούν οι συνεχείς αλλαγές του ρυθµιστικού περιβάλλοντος και η
απουσία σοβαρών και στοχευµένων επενδυτικών κινήτρων, αποτελούν διαχρονικά
γνωρίσµατα της Ελληνικής οικονοµίας, που οδήγησαν στην κατάρρευση του
αναπτυξιακού προτύπου των τελευταίων δεκαετιών. Η οριστική και βιώσιµη έξοδος
από την κρίση απαιτεί ρήξη µε όλες τις παθογένειες που µας έφεραν µέχρι εδώ, καλά
σχεδιασµένες πολιτικές σε ένα πλαίσιο εθνικής συναίνεσης για την ανασυγκρότηση της
παραγωγικής µας βάσης και, το σηµαντικότερο, πολλές και σταθερές επενδύσεις.
Οι επικεφαλής των Βιοµηχανικών Συνδέσµων έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στη σηµασία
των ξένων επενδύσεων για την ελληνική οικονοµία, όπου όπως τονίζεται σχετικά «όλες
οι αναλύσεις αποδεικνύουν το αυτονόητο: τη συµβολή τους στην απασχόληση, τα
φορολογικά έσοδα, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε συµπληρωµατικές δραστηριότητες. ∆υστυχώς, όµως,
σύµφωνα µε τα στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας η χώρα µας κατάφερε να
προσελκύσει άµεσες ξένες επενδύσεις ύψους µόλις 1,2 δις Ευρώ το 2013, συγκριτικά
µε 21,5 δις ευρώ της Ιρλανδίας και 3,5 δις ευρώ της Πορτογαλίας, χωρών που παρότι
οι οικονοµίες τους έχουν παρόµοιο µέγεθος µε αυτό της Ελλάδας, έχουν πετύχει πολύ
µεγαλύτερο βαθµό εξωστρέφειας.»
Στο πλαίσιο αυτό, «η πολυπόθητη ανάκαµψη δεν θα έρθει αν δεν καταφέρουµε 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 και 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.»
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.

