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Επιδείνωση της ύφεσης από τα νέα μέτρα προβλέπει 
ο ΣΒΒΕ
Ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων για τη βελτίωση της ρευστότητας των
επιχειρήσεων

 

Περαιτέρω ύφεση θα δημιουργήσουν βραχυπρόθεσμα τα νέα μέτρα της
κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. 
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο ΣΒΒΕ, τα μέτρα θα επιδεινώσουν τη δύσκολη
περίοδο που διανύουν οι επιχειρήσεις. 

«Όσο περισσότερο πλήττεται το εισόδημα των μεσαίων και κυρίως των χαμηλών 
εισοδημάτων μέσω αύξησης της έμμεσης φορολογίας, όσο δεν λαμβάνονται 
μέτρα ανάπτυξης, όσο δεν βελτιώνεται το περιβάλλον που λειτουργούν οι 
επιχειρήσεις, θα βλέπουμε την ύφεση της πραγματικής οικονομίας να 
επιδεινώνεται και να επηρεάζεται αρνητικά το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και 
η επιβίωση των επιχειρήσεων», σημειώνει ο ΣΒΒΕ.

Ο ΣΒΒΕ εκφράζει το φόβο του ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για την 
εξυγίανση της οικονομίας και για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, «θα 
βιώσουμε την επόμενη χρονική περίοδο μια δραματική αύξηση των 
περιφερειακών ανισοτήτων», με θεαματική αύξηση της ανεργίας και περαιτέρω 

Εργαλεία

     

Σχετικά:

Ελληνικό παράδοξο: Η
οικονομία βυθίζεται, η 
ανταγωνιστικότητα
βελτιώνεται

Έξι θέσεις κέρδισε στην 
παγκόσμια κατάταξη 
της ανταγωνιστικότητας 
η Ελλάδα. Πού 
οφείλεται η άνοδος και 
τι ζητούν οι βιομήχανοι 
της Βόρειας Ελλάδας

Άμεση θέσπιση του 
Αναπτυξιακού Νόμου 
ζητάει ο ΣΒΒΕ

«Οι ελπίδες όλων έχουν 
εναποτεθεί στην 
εξαγγελία μέτρων
αναπτυξιακής πολιτικής 
από την κυβέρνηση»,
τονίζει ο ΣΒΒΕ

ΣΒΒΕ: Το πολυδαίδαλο 
γραφειοκρατικό 
σύστημα πνίγει τις
επενδύσεις 

Με την επιστολή του ο 
ΣΒΒΕ ζητά την άμεση 
εξέταση και άρση της
Υπουργικής απόφασης 

 
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Page 1 of 2VORIA.GR - Επιδείνωση της ύφεσης από τα νέα μέτρα προβλέπει ο ΣΒΒΕ

21/5/2010http://www.voria.gr/details.php?id=16027



 

συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας στην περιφέρεια με άμεση 
συνέπεια την αποδιάρθρωση των τοπικών κοινωνιών και των οικονομικά 
ασθενέστερα πολιτών.

«Η δημοσιονομική εξυγίανση είναι ο μοναδικός δρόμος για να αποκατασταθεί η
αξιοπιστία της χώρας μας και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της. Μέσα από 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας θα βελτιωθεί και η 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.  Είναι κατανοητό ότι αυτός ο
δρόμος απαιτεί θυσίες από όλους», υπογραμμίζει ο ΣΒΒΕ.  

«Το ζητούμενο από τώρα και στο εξής είναι να υπάρξουν, άμεσα, μέτρα
ανάπτυξης προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και του 
νέου αναπτυξιακού νόμου, κλαδικές πολιτικές, μέτρα για τη βελτίωση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων και ένα καλύτερο περιβάλλον για τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων», καταλήγει. 
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Εισαγωγή σχολίου
Τα σχόλια που αποστέλλονται περνάνε από διαδικασία έγκρισης. Προσβλητικά σχόλια δε
δημοσιεύονται. Αν θεωρείτε κάποιο δημοσιευμένο σχόλιο υβριστικό ή προσβλητικό
παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας.

Όνομα:

Email (δεν δημοσιεύεται):

URL:

http://

Σχόλιο:





 
Πόσο κάνει τρία και δύο;

Βοηθήστε μας να αποφύγουμε τα spam μηνύματα απαντώντας στην απλή ερώτηση που
βλέπετε παραπάνω..

Αποστολή σχολίου
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Ταυτότητα Χάρτης    
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