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Αθ. Σαββάκης: Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι
δεν αντέχουν άλλο να είναι όμηροι της
αβεβαιότητας
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017, 17:45  Τελευταία ενημέρωση: 17:55
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Ροή Ειδήσεων
Πέμπτη 23/03/2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ  ΑΓΟΡΕΣ

15:27
Fujitsu, Lenovo αναβάλλουν την
ενοποίηση των δραστηριοτήτων
προσωπικών υπολογιστών

15:24

Μ. Βαρβιτσιώτης: Η κυβέρνηση των
«ανοιχτών συνόρων» συνεχίζει την
καταστροφική πολιτική της στο
μεταναστευτικό

15:19
Ενισχυτική διδασκαλία σε
προσφυγόπουλα στο Εκπαιδευτικό
Κέντρο της «Αποστολής» στην Αθήνα

15:18
Β. Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ξανθός
και ο κ. Πολάκης οφείλουν να
απολογούνται

Τους επόμενους δύο μήνες ξεκινά η
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Οι  χθεσινές  αποφάσεις  του  Eurogroup  ουσιαστικά  μεταθέτουν  στο  χρόνο  το  κλείσιμο  της
αξιολόγησης,  με  αποτέλεσμα  ο  επιχειρηματικός  κόσμος  και  η  κοινωνία  να  τηρούν  στάση
αναμονής για το τι πρόκειται να συμβεί έως τον Ιούλιο, σημειώνει σε αποκλειστική του δήλωση
στο Liberal.gr ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

Ο  κ. Αθανάσιος  Σαββάκης  τονίζει  ότι  αποτελεί  αδήριτη  ανάγκη  η  αξιολόγηση  να  κλείσει  το
ταχύτερο  δυνατό  γιατί  επιχειρήσεις  και  εργαζόμενοι  δεν  αντέχουν  άλλο  να  είναι  όμηροι  της
αβεβαιότητας. «Γι' αυτό προτείνουμε η κυβέρνηση να εργασθεί εντατικά με τους θεσμούς για το
σκοπό  αυτό,  συμφωνώντας  και  τηρώντας  συγκεκριμένο  χρονοδιάγραμμα»,  αναφέρει
χαρακτηριστικά.

Για τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας είναι φανερό ότι για να εξέλθει η χώρα από
το αδιέξοδο,  θα πρέπει  να γίνουν σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στην οικονομία.
Και μάλιστα, συμπληρώνει ο  ίδιος, οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν το ταχύτερο
δυνατό και με τη μέγιστη δυνατή συναίνεση του πολιτικού κόσμου της χώρας. Άλλωστε, η λήξη
της αβεβαιότητας σε σχέση με το κλείσιμο της αξιολόγησης είναι ζήτημα ύψιστης αξιοπιστίας
για τη χώρα μας και το πολιτικό μας σύστημα.

«Επενδύσεις  και  νέες  θέσεις  εργασίας,  δεν  δημιουργούνται  ποτέ  σε  καθεστώς  αβεβαιότητας.
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Το άρθρο δεν έχει κανένα σχόλιο
Κάντε είσοδο για να το σχολιάσετε

ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΣΒΒΕ

Η ισχυρή βιομηχανία θα οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση, τόνισε ο πρόεδρος του
ΣΒΒΕ
Από την ισχυρή βιομηχανία περνά ο δρόμος της εξόδου από την κρίση για την Ελλάδα, καθώς "από μόνη
της η δημοσιονομική διόρθωση δεν αρκεί", όπως επισήμανε απόψε ο πρόεδρος του...

ΣΒΒΕ: Η φορολόγηση των ιδίων κεφαλαίων ισχυρό αντικίνητρο για τις επενδύσεις
Να εξαιρεθούν από την παρακράτηση φόρου 15% τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων, που
κεφαλαιοποιούνται με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, ζητά η
διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος...

Αθ. Σαββάκης (ΣΒΒΕ): Στην Ελλάδα έχει δαιμονοποιηθεί το εταιρικό κέρδος
«Το να επιχειρείς το 2017 στην Ελλάδα, είναι πιο δύσκολο από εποχές που επιχειρούσαμε με πολύ
λιγότερα μέσα και σ' ένα λιγότερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Η χώρα μας διεκδικεί την
παγκόσμια...

ΣΒΒΕ: Bασικό κι ίσως μοναδικό μας πρόβλημα, η λειτουργία του Κράτους
Η λειτουργία του κράτους είναι το βασικό και ίσως το μοναδικό πρόβλημα των επιχειρηματιών, τόνισε
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Αθανάσιος Σαββάκης, στον χαιρετισμό που
έκανε στην εκδήλωση...

«Λουκέτο» για τις μισές επιχειρήσεις στον Έβρο
Στις 300, από περίπου 600 που ήταν το 2010, έχουν μειωθεί σήμερα οι «ζωντανές» επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την παραγωγή προϊόντων, στο νομό Έβρου, με τη βιωσιμότητα
ακόμη...  

Δημοφιλέστερα Άρθρα

1.  Προς οριστική ρήξη ΤσίπραςΤσακαλώτος

2.  Tην ημέρα που ο Αλέξης αποφάσισε να
«σκοτώσει» τον Καραμανλή

3.  Γιατί θυσιάζονται οι ισλαμιστές

4.  Οι υπογραφές σε μια συμφωνία δεν
δεσμεύουν μόνο την κυβέρνηση που τις έβαλε
αλλά την δημοκρατία

5.  Η συναίνεση θα είναι η ταφόπλακα της Νέας
Δημοκρατίας

6.  Απόβαση επενδυτών στο ελληνικό survivor

7.  O Καραμανλής «καθαρίζει» τους... δήθεν
«Καραμανλικούς»

«Επενδύσεις  και  νέες  θέσεις  εργασίας,  δεν  δημιουργούνται  ποτέ  σε  καθεστώς  αβεβαιότητας.
Ούτε  σε  περιβάλλον  δραστηριοποίησης  που  γνωρίζει  εκ  των  προτέρων  ότι  θα  ισχύσουν
επώδυνα μέτρα για  την κοινωνία,  τις  επιχειρήσεις και  τους  εργαζόμενους, σε δύο χρόνια από
τώρα», προσθέτει ο επικεφαλής του ΣΒΒΕ και καταλήγει: 

«Το  σπουδαιότερο;  Αλλαγή  του  παραγωγικού  μοντέλου  με  αιχμή  τη  μεταποίηση  για  την
παραγωγή  διεθνώς  εμπορεύσιμων  προϊόντων  με  διαρκείς  και  εξωγενείς  μεταβολές  του
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων θα είναι ανέφικτη, ημιτελής, και, εν τέλει,
αναποτελεσματική».

Ανακαλύψτε την ιταλική φινέτσα του οίκου Acqua di Parma, αποκλειστικά στο www.atticabeauty.gr . Shop
online!
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Διαβάστε ακόμη

Ο χρόνος εξαντλείται
για να αποκτήσετε ένα
από αυτά
U.S Program of Green...

Ατόπημα της Λυδίας
Κονιόρδου για τα
Μάρμαρα του
Παρθενώνα  Liberal

Η φωτιά στο Βαγιαζήτ
θα ανάψει φωτιές στη
Θράκη;  Liberal

Συμβουλές για σωστή
διατροφή με τα
απαραίτητα φρούτα και
λαχανικά
Sustenium

Σχετικά Άρθρα

 2017 Πνευματικά δικαιώματα ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Ταυτότητα  Όροι Χρήσης  - Αποποίηση Ευθύνης  Επικοινωνία
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