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Την άμεση υλοποίηση όλων εκείνων των μέτρων που θα αυξήσουν άμεσα τη ρευστότητα και θα

βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα στην αγορά ζήτησαν από την κυβέρνηση οι εκπρόσωποι του

Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) κατά τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό

Αντώνη Σαμαρά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. Πέντζο, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες έχουν φτάσει σε οριακό

σημείο ενώ οι βιομήχανοι υπογράμμισαν ότι η έξοδος από την κρίση διέρχεται από την έμπρακτη

υποστήριξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Όσον αφορά στα θέματα της Βορείου Ελλάδος, η διοίκηση του ΣΒΕΕ ζήτησε από τον πρωθυπουργό

την ενίσχυση της Ζώνης Καινοτομίας και επεσήμαναν τον κίνδυνο αποεπένδυσης που βρίσκεται προ

των πυλών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η

αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στο εξωτερικό, καθώς μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος και

για σειρά δράσεων που θα ενισχύσουν και την ανάπτυξη, τη ρευστότητα και την επιχειρηματικότητα.

«Η παραμονή της χώρας στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα αποτελεί ζήτημα ύψιστου εθνικού

συμφέροντος και είναι καθήκον της κυβέρνησης να τη διασφαλίσει, λαμβάνοντας τις αναγκαίες

αποφάσεις ακόμα κι αν αυτές συνεπάγονται υψηλό πολιτικό κόστος». Tην επισήμανση αυτή έκανε ο

πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος

Ο κ. Μίχαλος , ωστόσο, ανέφερε ότι «είναι άλλο πράγμα η τήρηση των δεσμεύσεων της χώρας

απέναντι στους δανειστές της και άλλο η διαιώνιση συνταγών που έχουν αποδειχθεί αποτυχημένες και

αντιπαραγωγικές... Για να εξυγιανθεί η ελληνική οικονομία και να επιστραφούν τα οφειλόμενα στους

ευρωπαίους φορολογούμενους, χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και αποτελεσματικές πολιτικές. 
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