
 

Εναρξη διαλόγου για τη νέα βιοµηχανική 
πολιτική  
 
∆ηµοσιεύθηκε: 12:45 - 09/02/10 

 

Θετική ήταν η ανταπόκριση της Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κας Λούκα Κατσέλη στο αίτηµα του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) για τη διαµόρφωση µιας νέας βιοµηχανικής πολιτικής στη χώρα. 
Την επόµενη εβδοµάδα η συνάντηση εργασίας.  
 
Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της τελικής εκδήλωσης του συνεδρίου µε τίτλο: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
2020 ΣΒΒΕ – Eurobank EFG: Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτοµία – Εξωστρέφεια», ο 
Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Νικ. Πέντζος ζήτησε από την Υπουργό την έναρξη κοινωνικού 
διαλόγου για τη διαµόρφωση µιας νέας βιοµηχανικής πολιτικής για τη χώρα.  
 
Προς τούτο κατέθεσε πρόταση δηµιουργίας κοινών οµάδων εργασίας από 
επιχειρηµατίες και στελέχη της δηµόσιας διοίκησης που θα επεξεργασθούν πάνω 
από 150 προτάσεις βιοµηχανικής πολιτικής που έχει καταγράψει και τεκµηριώσει ο 
ΣΒΒΕ.  
 
Η ανταπόκριση της Υπουργού ήταν άµεση, αφού από το βήµα του συνεδρίου εξήγγειλε 
την έναρξη του διαλόγου για την πορεία της βιοµηχανίας προς το 2020, µε 
συνάντηση εργασίας που θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την επόµενη εβδοµάδα, στο 
πλαίσιο της οποίας θα εξετασθούν οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για τους κλάδους της 
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης και στη συνέχεια για τον κλάδο τροφίµων.  
 
Επίσης, η κα Υπουργός κατανοώντας την ανησυχία του επιχειρηµατικού κόσµου για τη 
λειτουργία επενδυτικού νόµου στη χώρα το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, ζήτησε 
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από τους φορείς ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας να καταθέσουν στο Υπουργείο 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τις προτάσεις τους έως το τέλος 
Φεβρουαρίου για την αναµόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης των προτάσεων προς 
ένταξη στις διατάξεις του αναπτυξιακού/επενδυτικού νόµου.  
 
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ κ. Πέντζος από το βήµα του συνεδρίου εξέφρασε την ικανοποίηση 
του επιχειρηµατικού κόσµου της Βόρειας Ελλάδας από τις δεσµεύσεις της κας Υπουργού 
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, θεωρώντας τες ως το πρώτο θετικό βήµα 
για την επαναφορά της µεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας στη 
χώρα.  
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