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Έτσι θα είναι το iPhone 6
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Άμεση συμμετοχή της βιομηχανίας στην αναπτυξιακή
διαδικασία
Πρόταση του ΣΒΒΕ για τη δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας»

ΤΟΠΙΚΑ , 17-12-2013

 

Την ίδρυση «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» το οποίο θα αναφέρεται

απευθείας στον Πρωθυπουργό της χώρας και θα λειτουργεί σύμφωνα με το

Γαλλικό πρότυπο, πρότεινε σήμερα ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου

Ελλάδος με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή

Χατζηδάκη.

Βασική αποστολή του Συμβουλίου θα είναι η υποβοήθηση της εγχώριας

παραγωγικής βάσης για την παραγωγή νέων προϊόντων και το άνοιγμα

διεθνών αγορών.

Σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, το «Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας» θα πρέπει να

λειτουργεί ως το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας για μέτρα και

πολιτικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών

επιχειρήσεων της χώρας μας.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, θεωρεί ότι η έξοδος της χώρας απ΄ την κρίση

ταυτίζεται με την έμπρακτη υποστήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και οφείλει να έχει ως κύριο

άξονα ανάκαμψης την παραγωγή νέων ή/και βελτιωμένων προϊόντων.

Στο πλαίσιο μιας νέας προσέγγισης για την υποστήριξη της μεταποίησης, ο ΣΒΒΕ προτείνει τη

δημιουργία «Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας» υπό την Προεδρεία του Υπουργού Ανάπτυξης,

που θα αναφέρεται απευθείας στον Πρωθυπουργό της χώρας. Το «Εθνικό Συμβούλιο

Βιομηχανίας» προτείνουμε να είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας για κάθε

θέμα σχετικό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων της

χώρας μας.

Πιστεύουμε απόλυτα ότι το «Συμβούλιο» μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε πλαίσιο

συστηματικής παρακολούθησης και αξιολόγησης δράσεων και πολιτικών για τη βιομηχανία, για

τη χάραξη βιομηχανικής πολιτικής, με εργαλείο την ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών

δεδομένων της βιομηχανίας, και τελικό στόχο την ανάδειξη ρεαλιστικών μέτρων και στρατηγικών

για τη θετική προσαρμογή των πολιτικών ενίσχυσης της μεταποιητικής δραστηριότητας στις

διεθνείς εξελίξεις. 
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Ελλάδα - Κόσμος - άλλες πηγές

go THESSALONIKI Splash - Υπηρεσίες

καθαρισμού - 6936185585 - Αναλαμβάνουμε

γραφεία, οικοδομές,...

Ένα άτομο το προτείνει.

Golden Grape Cocktail για διαγωνισμό

16 το προτείνουν.

Προσοχή στα SMS για δήθεν κέρδη από

διαγωνισμό

4 το προτείνουν.

Skelters live στο Blue Barrel

Ένα άτομο το προτείνει.

Προσθήκη κοιν ων ικής δικτύωσης Facebook

Στο έντονα αβέβαιο, αλλά άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης,

δεν υπάρχουν περιθώρια για ολιγωρίες στην προσπάθεια ανάπτυξης αποτελεσματικού

κοινωνικού διαλόγου, με αντικείμενο την έξοδο της βιομηχανίας απ΄ την κρίση. Γι’ αυτό

θεωρούμε ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και να λειτουργήσει άμεσα το «Εθνικό Συμβούλιο

Βιομηχανίας», υιοθετώντας ως πρότυπό του, προσαρμοσμένο βεβαίως στα ελληνικά δεδομένα,

το αντίστοιχο Γαλλικό μοντέλο.

Θέλω κι άλλα!

Πατώντας το κουμπί 'Θέλω κι άλλα!' μπορείτε να βρείτε περισσότερες σχετικές
ειδήσεις και άρθρα στο WEB

ΣΧΟΛΙΑ
Θέλετε να γράψετε το δικό σας σχόλιο? Πολύ ωραία! Παρακαλούμε να είστε αντικειμενικοί και ακριβείς
στα σχόλιά σας. Μην χρησιμοποιήτε χυδαίες λέξεις γιατί το σχόλιό σας θα διαγραφεί. Εμπρός λοιπόν!

Άμεση συμμετοχή της βιομηχανίας στην
αναπτυξιακή διαδικασία

Γράψτε το
σχόλιό σας
εδώ

Χρήστης ΑΝΩΝΥΜΟ

 CODE Πατήστε το κουμπ ί "CODE" για να δημιουργήσετε έναν Κωδικό Καταχώρησης

 <- Πληκτρολογήστε τον Κωδικό Καταχώρησης εδώ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Εάν είστε εγγεγραμένος χρήστης, σας προτείνουμε να κάνετε Login πριν υποβάλετε το
σχόλιό σας.
Κάντε κλικ εδώ για είσοδο
Κάντε κλικ εδώ για εγγραφή

 

 

Θεσσαλονίκη

Καραμπίνα σε πατερίστα και μετά ληστεία..
Από 56χρονο ο οποίος συνελήφθη

Σε μέτρια επίπεδα η ατμοσφαιρική ρύπανση στη
Θεσσαλονίκη
Σύμφωνα με τις μετρήσεις των σταθμών

Καταγγελία της Επιτροπής Δράσης Δυτικών
Συνοικιών
Και πρόσκληση σε συγκέντρωση

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη
Συννεφιασμένος ..

Προσθήκη κοιν ων ικής δικτύωσης Facebook

ΣχολιάστεΔημοσιεύετε ως Mina Dinaki (Δεν είστε εσείς;)

Προσθέστε ένα σχόλιο...

Να δημοσιευτεί και στο

Facebook

 

Αγγελίες -Θεσσαλονίκη
w w w .xo.gr/Αγγελίες

Γιατί να χάνεις ώρα ψάχνοντας; Βρες αυτό που θες εύκολα & απλά!

γνωστός επιχειρηματίας έπεσε πριν από λίγο

θύμα απαγωγής, σύμφωνα με πληροφορίες.

15:13 Προβλέψεις για ανάκαμψη της παγκόσμιας

οικονομίας

15:13 Το ρουσφέτι του Ολάντ στην «καλή» του;

15:13 Σήκωσαν πανό διαμαρτυρίας στην τελετή για

την ελληνική προεδρία (Video)

15:13 Δασκαλόπουλος: «Πρέπει να υπάρξει

στροφή στην ανάπτυξη»

15:13 Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει την δραματική αύξηση της

ανεργίας στη Βουλή

15:13 Πειθαρχική δίωξη σε οκτώ υπαλλήλους της

Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων


