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-  Καινοτοµία – Εξωστρέφεια»,  
Συναντήσεις εργασίας  για την ανάπτυξη της µεταποίησης και τη νέα 
βιοµηχανική πολιτική  
 
 

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα στα γραφεία του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ) συνέντευξη τύπου µε αντικείµενο την παρουσίαση του 
προγράµµατος και των στόχων των συναντήσεων εργασίας µε τίτλο: «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
2020 ΣΒΒΕ – Eurobank EFG: Περιφερειακή Ανάπτυξη – Καινοτοµία – 
Εξωστρέφεια».  
 
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στην προσπάθειά του αναδείξει 
και να ενισχύσει τη σηµασία και τη συµβολή της βιοµηχανίας στην οικονοµία της 
χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη, διοργανώνει σειρά σχετικών συναντήσεων 
εργασίας από τον Οκτώβριο έως και τον ∆εκέµβριο του 2009.   
 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των παραπάνω συναντήσεων εργασίας ο ΣΒΒΕ 
συνεργάζεται  µε την τράπεζα Eurobank EFG η οποία είναι ο αποκλειστικός χορηγός 
όλων των εκδηλώσεων. 
 
Οι στόχοι των συνεδριακών εκδηλώσεων τέθηκαν από τον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ κ. 
Νικόλαο Πέντζο κατά την παρουσίαση του σχετικού προγράµµατος.  Αυτοί είναι: 
 

1. να αναδειχθεί η σηµασία και ο ρόλος της µεταποίησης στην ανάπτυξη της 
χώρας και στην περιφερειακή ανάπτυξη 

2. να διαµορφωθούν προτάσεις ΝΕΑΣ βιοµηχανικής πολιτικής και, 
3. να επιτευχθεί συµφωνία σε µια συγκεκριµένη στρατηγική ατζέντα για την 

αναδιάρθρωση της µεταποίησης µέχρι το 2020 
 
Ο κ. Πέντζος, υπογράµµισε το γεγονός ότι οι συνεδριακές εκδηλώσεις 
επικεντρώνονται στη µελέτη του συνόλου των κλάδων της µεταποίησης, αλλά και στη 
σχέση της µεταποίησης µε την περιφερειακή ανάπτυξη, την εξωστρέφεια και την 
υιοθέτηση καινοτοµιών από τις επιχειρήσεις.   
 
Ο κ. Γιώργος Μαρίνος, Γενικός ∆ιευθυντής της Eurobank EFG, αναφορικά  µε την 
υποστήριξη της τράπεζας για τη διοργάνωση των συνεδριακών εκδηλώσεων για την 
πορεία της βιοµηχανίας προς το 2020, τόνισε  ότι βασική προτεραιότητα της 
τράπεζας είναι να σταθεί δίπλα στην Ελληνική επιχειρηµατικότητα, δίπλα στις 
επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό και δυνατότητες, υποστηρίζοντας τους 
έλληνες εξαγωγείς, το διεθνές εµπόριο και τις επενδύσεις της παραγωγικής βάσης 
της χώρας. 
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Ο κ. Μαρίνος τόνισε ότι, στόχος των πρωτοβουλιών της τράπεζας είναι να στηρίξει 
την ενίσχυση της οικονοµικής εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την 
προσπάθεια αναβάθµισης της ποιότητας και της προστιθέµενης αξίας των 
προϊόντων και υπηρεσιών, την ενίσχυση των ιδιωτικών και δηµόσιων επενδύσεων σε 
νευραλγικούς τοµείς, συµβάλλοντας έτσι στη διαµόρφωση φιλικού περιβάλλοντος   
για την επιχειρηµατικότητα, και την προσέλκυση επενδύσεων και επενδυτικών 
κεφαλαίων που θα τροφοδοτήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία,  για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας, της οικονοµίας και της στήριξης της απασχόλησης. 
 
Tο πρόγραµµα των συνεδριακών εκδηλώσεων έχει ως εξής:   
 

• τη ∆ευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009 θα υλοποιηθούν οι δύο πρώτες 
προσυνεδριακές συναντήσεις εργασίας κλαδικού χαρακτήρα µε αντικείµενο 
τη µελέτη του κλάδου των  ∆οµικών Υλικών και της Κλωστοϋφαντουργίας 
– Ένδυσης 

• τη ∆ευτέρα 2 Νοεµβρίου 2009 θα υλοποιηθούν οι επόµενες δύο 
προσυνεδριακές συναντήσεις εργασίας κλαδικού χαρακτήρα που θα 
αφορούν τα Τρόφιµα - Ποτά και τους Λοιπούς κλάδους της µεταποίησης, 
των κατασκευών, και της πληροφορικής 

• τη ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου 2009 θα υλοποιηθούν οι τρεις  προσυνεδριακές 
συναντήσεις εργασίας οριζόντιου χαρακτήρα: Περιφερειακή ανάπτυξη και 
βιοµηχανία, Καινοτοµία και υιοθέτηση τεχνολογιών, Εξωστρέφεια των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων 

• Η τελική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί  τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2009 
στην οποία θα γίνει παρουσίαση των συµπερασµάτων και των 
αποτελεσµάτων των συναντήσεων εργασίας.  

 
Ας σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου: 
 

• Συµµετέχουν και συζητούν για τις προοπτικές της µεταποίησης την επόµενη 
δεκαετία, 73 ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδηµαϊκοί, εκπρόσωποι 
υπουργείων και φορέων,  

• Πραγµατοποιούνται  4 συναντήσεις εργασίας για τη µελέτη 11 κλάδων της 
µεταποίησης,  

• ∆ιοργανώνονται 3 συναντήσεις εργασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη, την 
καινοτοµία και την εξωστρέφεια. 

• Υλοποιούνται 4 έρευνες γνώµης για την πορεία και το µέλλον της 
µεταποίησης προς το 2020. 

Τέλος, για τις ανάγκες των συνεδριακών εκδηλώσεων έχει δηµιουργηθεί ειδικός 
δικτυακός τόπος www.industry2020.gr, στον οποίο όποιος επιθυµεί µπορεί να 
καταθέσει την άποψή του για την πορεία της βιοµηχανίας προς το 2020 και τη νέα 
βιοµηχανική πολιτική.  
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2009  


