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Ανδριανός Μιχάλαρος: «Το successstory του λιμανιού του Πειραιά αποτελεί πόλο έλξης και
για άλλες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα»
Την πεποίθησή του ότι οι επενδύσεις της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά αποτελούν πρόκριμμα για
την προσέλκυση επιπλέον κινεζικών και, γενικότερα, ξένων επενδύσεων εκφράζει με δήλωσή του ο
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Ανδριανός Μιχάλαρος. Ο Πρόεδρος του
ΒΕΠ με αφορμή τα χθεσινά εγκαίνια της προβλήτας 3 που πραγματοποίησαν ο Πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς και ο captain Wei Jiafu, πρόεδρος του κινεζικού ομίλου COSCO αναφέρει:
«Η ανάπτυξη του λιμανιού και η στόχευση αύξησης της δυναμικότητάς του στα 7 εκατομμύρια
τόνους φέρνουν τον Πειραιά πρώτο μεταξύ των πρώτων ευρωπαϊκών λιμένων. Οι επενδύσεις του
κινεζικού κολοσσού στο λιμάνι, είναι ο καλύτερος διαφημιστής της χώρας μας σε αυτήν τη
δραματική οικονομικά συγκυρία προκειμένου να προσελκύσουν επιπλέον κινεζικές και εν γένει
ξένες επενδύσεις. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι χωρίς επενδύσεις δεν μπορεί να προχωρήσει η
ελληνική Οικονομία σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή τροχιά. Ο Πειραιάς ο οποίος υποφέρει εδώ και
δεκαετίες από την αποβιομηχάνιση και από την έλλειψη επενδύσεων, εικόνα η οποία συναντάται και
στην υπόλοιπη χώρα, έχει μία ευκαιρία. Την ευκαιρία της ανάπτυξης και την ευκαιρία το Λιμάνι του
να αποτελέσει το εφαλτήριο για την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Ελπίζουμε το χαρτί της
προσέλκυσης επιπλέον επενδύσεων να παιχτεί σωστά από όλες τις πλευρές, εντός
Ελλάδος. Η πρακτική ότι η Ελλάδα είναι αφιλόξενη σε ξένες επενδύσεις πρέπει να εκλείψει. Δεν μας
οδήγησε πουθενά έως τώρα, δεν θα μας οδηγήσει πουθενά στο μέλλον. Θεωρούμε δε, ότι η
αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη αξιόπιστων συνδυασμένων
μεταφορών και δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση. Το τρένο της ανάπτυξης δεν
μπορεί να περιμένει».
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