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ΣΒΒΕ: Πολιτικές αποφάσεις
απαξιώνουν μεγάλης κλίμακας ξένες
άμεσες επενδύσεις

Η αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης για αναστολή της λειτουργίας της
Ελληνικός Χρυσός ΑΕ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη άμεση επένδυση στη
χώρα, στέλνει το πλέον αρνητικό μήνυμα στους διεθνούς επενδυτές, σε μια
χρονική συγκυρία που το μόνο που χρειάζεται η χώρα είναι η υλοποίηση
παραγωγικών επενδύσεων.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΒΒΕ, η μείωση της ανεργίας, η εισροή
φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στα δημόσια ταμεία δεν επιτυγχάνεται με
τέτοιου είδους αποφάσεις. Αντίθετα, πολιτικές αποφάσεις τέτοιου τύπου,
δημιουργούν νέα ανεργία, μειώνουν τη δυναμική της τοπικής ανάπτυξης και
υποθηκεύουν το επενδυτικό μέλλον της χώρας.

Με τέτοιες αποφάσεις, που μόνο πολιτικά μπορούν να ερμηνευτούν αφού δεν
διαθέτουν ουσιαστική τεκμηρίωση, και τέτοιου είδους συμπεριφορές από τη
δημόσια διοίκηση, αναρωτιόμαστε αν θα υπάρχουν σύντομα πρόθυμα κεφάλαια
να επενδύσουν στην αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας μας,
που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ως χώρα, αντί να υπερασπιζόμαστε σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, κάνουμε
ότι είναι δυνατόν να τις απαξιώσουμε και να τις αναγκάσουμε σε κλείσιμο,
στέλνοντας το μήνυμα σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές ότι η Ελλάδα δεν
αποτελεί τελικά προορισμό ιδιωτικών επενδύσεων.

Για άλλη μια φορά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κάνει έκκληση
καλώντας το πολιτικό σύστημα να αντιληφθεί ότι η χώρα χρειάζεται τέτοιας
κλίμακας ξένες άμεσες επενδύσεις. Ας αναλογισθούν οι υπεύθυνοι ότι η
απρόσκοπτη λειτουργία τους θα δημιουργήσει θετικό κλίμα για την
προσέλκυση στο άμεσο μέλλον και άλλων τέτοιων ιδιωτικών επενδύσεων, που
αποτελούν επείγουσα ανάγκη για τη χώρα και τις τοπικές κοινωνίες.

Διαβάστε ακόμα για: ΣΒΒΕ (/tag/sbbe)

 Ə Αναζήτηση

Δώσε στις ηλεκτρικές συσκευές
σου μια δεύτερη ευκαιρία.

Ανακύκλωσέ τες!

Στο www.electrocycle.gr
ενημερώσου για το πώς
μπορείς να ανακυκλώσεις
τον παλιό ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό
σου είτε ατομικά είτε ως
επιχείρηση.

Αναζήτησης Μετοχής ή Είδησης

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξημένη κατά 4,5% η βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο12:14Συνεχής ενημέρωση Παρασκευή 09/10 ●

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ (/EPIKAIROTITA) (/API/TAGS/EPIKAIROTITA)

() (/story/3055600/save)() () () ()6

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΟΛΙΑ

Καληνύχτα κ. Τσίπρα...
(/story/3071095/kalinuxta-k-tsipra)

Λουκέτο σε πέντε εστιατόρια από την
εφορία (/story/3071226/louketo-se-pente-
estiatoria-apo-tin-eforia)

Έξιτ (/story/3071173/exit)

"Δύναμη πυρός" με Γ. Προβόπουλο αποκτά
η Eurobank (/story/3071239/-dunami-
puros-me-g-probopoulo-apokta-i-
eurobank)

3 λόγοι για να πιείτε μια μπύρα στην υγειά
σας (/story/2207928/3-logoi-gia-na-pieite-
mia-mpura-stin-ugeia-sas)

Τέλος πρώτου επεισοδίου
(/story/3071131/telos-protou-epeisodiou)

Η Ελλάδα τρώει πάλι τα παιδιά της
(/story/3071169/i-ellada-troei-pali-ta-
paidia-tis)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (/EIDISEIS)

Στο νοσοκομείο και πάλι η
Βρετανίδα νοσηλεύτρια που είχε
προσβληθεί από τον Έμπολα
(/story/3071336/sto-nosokomeio-
kai-pali-i-bretanida-nosileutria-pou-
eixe-prosblithei-apo-ton-empola)

14:11

ΥΠΑ: Αύξηση 10,9% στη διακίνηση
επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια
το εννεάμηνο
(/story/3071334/upa-auxisi-10-9-
sti-diakinisi-epibaton-sta-ellinika-
aerodromia-to-enneamino)

14:04

Διακρίσεις για τη ΔΕΗ στα Hellenic

Responsible Business Awards

14:00

CAPITAL.GR

(/)

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

(/FORUM)

TAX

(/TAX)

FOREX

(HTTP://FOREX.CAPITAL.GR/)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

(/AUTO)

ΥΓΕΙΑ

(HTTP://WWW.CAPITALHEALTH.GR/)

CAPITAL TV

(/CAPITALTV)

BLOGS

(HTTP://WWW.CAPITALBLOGS.GR/)

ENGLISH

(HTTP://ENGLISH.CAPITAL.GR/)

αναζήτηση

(http://www.facebook.com/capital.gr)(http://twitter.com/capitalgr)(/api/tags/allfeed)(https://itunes.apple.com/gr/app/capital-
mobile/id495613419?
mt=8&uo=4)

(http://apps.microsoft.com/windows/app/capital-
gr/5e5a69e5-
07ad-

(/)

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΙ
ΜΕΛΗ ΤO CAPITAL

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ

http://www.capital.gr/finance/quote/%ce%93%ce%94
http://www.capital.gr/tag/sbbe
http://pbid.fxdepo.com/engine?site=140630+page=$x$+space=0+link=$131029-255526-0$+goto=$http://www.iforex.gr/landing_pages/br3/gr/TraderGuideORGDynR/?content=TraderGuideORGDynR&creg=3&SID=407880$
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BSW24gKIXVq7KB8HFb4WOn_ABnIjTtAYAAAAQASCy6ogMOABYzLzb2oMCYK0CsgEOd3d3LmNhcGl0YWwuZ3K6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQTaASNodHRwOi8vd3d3LmNhcGl0YWwuZ3Ivc3RvcnkvMzA1NTYwMKkCUyUhBDH_sj7AAgLgAgDqAhsvMTAwNTMwNC9DQVBJVEFMX05FV18zMDBYNjD4AoHSHoADAZADhAeYA4QHqAMB4AQBkAYBoAYV2AcA&num=0&cid=5GjZOxeHoIqUzIEzcCIAsM8w&sig=AOD64_1vbxUY_fEueNlpiNHu5LND0qTPIw&client=ca-pub-3832879087569499&adurl=http://www.alphafinance.gr/AlphaFinance/el/Home/product_services/International_Markets/ALPHA_GLOBAL_TRADING.aspx
https://adclick.g.doubleclick.net/aclk%3Fsa%3DL%26ai%3DBebI1gKIXVqTKB8HFb4WOn_AB3Nu1mQcAAAAQASCy6ogMOABY5Pvgq7sCYK0CsgEOd3d3LmNhcGl0YWwuZ3K6AQlnZnBfaW1hZ2XIAQnaASNodHRwOi8vd3d3LmNhcGl0YWwuZ3Ivc3RvcnkvMzA1NTYwMKkCUyUhBDH_sj7AAgLgAgDqAhsvMTAwNTMwNC9DQVBJVEFMX05FV183Mjh4OTD4AoHSHpADhAeYA4QHqAMB0ASQTuAEAZAGAaAGH9gHAA%26num%3D0%26cid%3D5GhKNWtOLm14IBU0dqUzZb5X%26sig%3DAOD64_0jbOm5VCY8yA4-cFEdrkz_rRam4A%26client%3Dca-pub-3832879087569499%26adurl%3Dhttp://www.electrocycle.gr
http://www.capital.gr/story/3071283
http://www.capital.gr/epikairotita
http://www.capital.gr/api/tags/epikairotita
http://www.capital.gr/story/3055600
http://www.capital.gr/story/3055600/save
http://www.capital.gr/story/3055600
http://www.capital.gr/story/3055600
http://www.capital.gr/story/3055600
http://www.capital.gr/story/3055600
http://www.capital.gr/story/3071095/kalinuxta-k-tsipra
http://www.capital.gr/story/3071226/louketo-se-pente-estiatoria-apo-tin-eforia
http://www.capital.gr/story/3071173/exit
http://www.capital.gr/story/3071239/-dunami-puros-me-g-probopoulo-apokta-i-eurobank
http://www.capital.gr/story/2207928/3-logoi-gia-na-pieite-mia-mpura-stin-ugeia-sas
http://www.capital.gr/story/3071131/telos-protou-epeisodiou
http://www.capital.gr/story/3071169/i-ellada-troei-pali-ta-paidia-tis
http://www.capital.gr/eidiseis
http://www.capital.gr/story/3071336/sto-nosokomeio-kai-pali-i-bretanida-nosileutria-pou-eixe-prosblithei-apo-ton-empola
http://www.capital.gr/story/3071334/upa-auxisi-10-9-sti-diakinisi-epibaton-sta-ellinika-aerodromia-to-enneamino
http://www.capital.gr/story/3071333/diakriseis-gia-ti-dei-sta-hellenic-responsible-business-awards
http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/forum
http://www.capital.gr/tax
http://forex.capital.gr/
http://www.capital.gr/auto
http://www.capitalhealth.gr/
http://www.capital.gr/capitaltv
http://www.capitalblogs.gr/
http://english.capital.gr/
http://www.facebook.com/capital.gr
http://twitter.com/capitalgr
http://www.capital.gr/api/tags/allfeed
https://itunes.apple.com/gr/app/capital-mobile/id495613419?mt=8&uo=4
http://apps.microsoft.com/windows/app/capital-gr/5e5a69e5-07ad-497d-bfff-76c2c5e0ff5c
http://www.capital.gr/

