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Συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, κ. Α. Φούρλα 

 

Την Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου 2010, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου 
και του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου του ΣΒΒΕ κ.κ. Ν. Πέντζου και Γ. Σταύρου µε τον 
Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας, κ. Α. Φούρλα στα γραφεία του Συνδέσµου.  
Κυρίαρχο θέµα στη συνάντηση απετέλεσε η λήψη αναπτυξιακών µέτρων για την 
επαναφορά της µεταποίησης στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής και η άσκηση 
ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής για τα επόµενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό 
συζητήθηκαν οι θέσεις και οι προτάσεις του Συνδέσµου για τα δύο νοµοσχέδια του 
Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα οποία αφορούν 
την αναµόρφωση του υφιστάµενου Αναπτυξιακού νόµου και της κείµενης 
βιοµηχανικής νοµοθεσίας.   
Για τον αναπτυξιακό νόµο τονίστηκε προς τον κ. Φούρλα ότι για µια χώρα µε τα 
χαρακτηριστικά της Ελλάδος, βασικό ζητούµενο θα πρέπει να είναι ο 
εκσυγχρονισµός των κλάδων της οικονοµίας της χώρας, ούτως ώστε να επιτύχουµε 
την αποτελεσµατική αναδιάρθρωση του παραγωγικού µας συστήµατος στο πλαίσιο 
του παγκόσµιου ανταγωνισµού. Ο εκσυγχρονισµός και η προσαρµογή του 
παραγωγικού συστήµατος της χώρας στα δεδοµένα του παγκόσµιου ανταγωνισµού 
και στις νέες συνθήκες που δηµιούργησε η οικονοµική κρίση, θα πρέπει µε σαφήνεια 
να αποτελέσουν κοµβικό σηµείο για την επίτευξη των στόχων του Νόµου.  
Στη συνέχεια, και για το θέµα της αναµόρφωσης της βιοµηχανικής νοµοθεσίας 
επισηµάνθηκε στον Γενικό Γραµµατέα Βιοµηχανίας ότι το νέο νοµοθετικό πλαίσιο θα 
πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών 
και των απαιτούµενων δικαιολογητικών.  Κατά τον ΣΒΒΕ ιδιαίτερα σηµαντικό µέρος 
της όλης διαδικασίας αδειοδότησης αφορά στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων 
και για το λόγο αυτό ο Σύνδεσµος κοινοποίησε επίσης σχετικό υπόµνηµα προς το 
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς το φλέγον θέµα της µειωµένης ρευστότητας των 
επιχειρήσεων.  Για το ζήτηµα αυτό ο κ. Φούρλας µίλησε για τη σύσταση «Ταµείου 
Επιχειρηµατικότητας», το οποίο θα λειτουργεί ως χωριστή λογιστικά χρηµατοδοτική 
µονάδα στο πλαίσιο του «Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), για την υλοποίηση των στόχων των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Με το «Ταµείο Επιχειρηµατικότητας» θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων 
στη χρηµατοδότηση καθώς και η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των επενδύσεων 
και της ανάπτυξης των µικρών, πολύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Η σύσταση του «Ταµείου» αναµένεται περί τα 
τέλη Οκτωβρίου.  

 
 


