
 
 
 
ΠΡΟΣ 
Κο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΗ                          24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ   Α.Π.: 663 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 
35100 ΛΑΜΙΑ 

 
 

Κοιν/ση:
Αντιπεριφερειάρχη 
Επιχειρηματικότητας,  

 κ. Δημ. Βουρδάνο 

Εξωστρέφειας &Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη 
dimitrios.vourdanos@evia.pste.gov.gr  

               
 

Αγαπητέ κύριε Περιφερειάρχη, 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 120122/443/11-09-2015 επιστολής σας, σας αποστέλλουμε  τις 
προτάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, εν όψει της 
κατάρτισης του νέου καθεστώτος αναπτυξιακών κινήτρων.  

Επικουρικά σας αποστέλλουμε και τις προτάσεις μας για την διαμόρφωση μίας σύγχρονης 
Βιομηχανικής Πολιτικής.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

Με τιμή 
        ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ                                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Αγαπητέ κύριε Γενικέ, 

Σε συνέχεια της ανοικτής πρόσκλησης που μας απευθύνατε από 7/9/2015 για την αποστολή 
προτάσεων για τον επικείμενο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, σας αποστέλλουμε  τις προτάσεις του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, εν όψει της κατάρτισης του νέου 
καθεστώτος αναπτυξιακών κινήτρων.  

Επικουρικά σας αποστέλλουμε και τις προτάσεις μας για την διαμόρφωση μίας σύγχρονης 
Βιομηχανικής Πολιτικής.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. 

 

 

 

Με τιμή 
        ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΔΟΝΤΑΣ                                          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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Εισαγωγή 

Το καθεστώς των άμεσων και έμμεσων οικονομικών ενισχύσεων μέσω του 

οργανωμένου συστήματος των αναπτυξιακών νόμων εφαρμόζεται στην χώρα για 

περισσότερα από τριάντα (30) χρόνια. Η αποστολή του είχε ως επιδίωξη αφενός την 

ενίσχυση των επενδύσεων, του εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων, την δημιουργία 

θέσεων εργασίας και την υποβοήθηση της ανταγωνιστικότητας του παραγόμενου 

προϊόντος και αφετέρου την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Η εμπειρία 

έχει δείξει ότι η πρώτη επιδίωξη, βοηθούντος και του οικονομικού περιβάλλοντος, 

είχε καλύτερα αποτελέσματα, ενώ η δεύτερη είναι αμφιλεγόμενη, αφού 

κατευθύνθηκαν σημαντικοί πόροι στα μητροπολιτικά κέντρα, αφήνοντας χωρίς 

ουσιαστική στήριξη πολλές άλλες λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. 

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος έχει πολύ περισσότερα να υπηρετήσει, πλέον, με 

δεδομένα αφενός την αντιμετώπιση της κρίσης μέσα από τον εκσυγχρονισμό του 

εγχώριου παραγωγικού συστήματος και αφετέρου την υιοθέτηση μίας νέας 

Βιομηχανικής Πολιτικής, την περίοδο, μάλιστα, που αυτή η επιδίωξη είναι κορυφαία 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποτυπώνεται στον στόχο της αύξησης 

του ευρωπαϊκού βιομηχανικού ΑΕΠ από 15,3% σε 20% μέχρι το 2020. 

Συνεπώς, ο νέος αναπτυξιακός νόμος επιβάλλεται να υπηρετήσει την αναγκαιότητα 

αλλαγής του αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου της χώρας, 

προσαρμοσμένου στις νέες προκλήσεις και απαιτήσεις της ελληνικής οικονομίας, 

την αναστροφή της συσσωρευμένης υστέρησης δεκαετιών που είχε ως 

αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του μεταποιητικού τομέα της χώρας και τη 

δημιουργία αρνητικού κλίματος απέναντι στην επιχειρηματικότητα, την 

αναμενόμενη συμβολή της βιομηχανίας στη δημιουργία (υψηλών) σταθερών 

ρυθμών ανάπτυξης και νέων σταθερών θέσεων εργασίας και την χάραξη και τον 

συντονισμό της εθνικής πολιτικής με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές για την 

αναγέννηση της βιομηχανικής παραγωγής και την επίτευξη των στόχων που 

τίθενται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 2020.
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Αντιμετώπιση των βασικών προβλημάτων 

Από την εμπειρία της λειτουργίας των τελευταίων αναπτυξιακών νόμων (3299/04 

και 3908/11) έχουν προκύψει σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν σχέση τόσο 

με την αξιοπιστία των δεσμεύσεών τους όσο και με την λειτουργική επάρκεια του 

πλαισίου εξυπηρέτησής τους. 

Ειδικότερα, θέματα τα οποία έχουν εντοπιστεί ως προβλήματα και τα οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε ο νέος νόμος να είναι επαρκώς αποτελεσματικός 

είναι: 

1. Διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης ώστε να εξοφληθούν αφενός οι 

υφιστάμενες επενδύσεις και ακολούθως ένα σαφές πλαίσιο 

χρηματοδότησης αυτών του νέου αναπτυξιακού νόμου ώστε να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά. 

2. Η αντιμετώπιση της απουσίας αποτελεσματικού μηχανισμού. Έχει 

διαπιστωθεί  ότι η υπηρεσία Επενδύσεων, μπορεί σταδιακά να εξυγιάνθηκε 

και να κέρδισε την αναγκαία αξιοπιστία, δεν διαθέτει όμως, στελέχη για να 

παρακολουθούν την επενδυτική πολιτική της χώρας.  

3. Είναι εμφανής η απουσία ανεξάρτητων πληροφοριακών συστημάτων. Η 

ΜΟΔ, που είναι ένα αξιόπιστο σύστημα είναι αποδεκατισμένη από 

στελεχιακό δυναμικό και συνεπώς αδύναμη να ανταποκριθεί 

αποτελεσματικά και έγκαιρα.   

4. Η απουσία στήριξης από το τραπεζικό σύστημα ακόμη και σε επενδύσεις, 

για τις οποίες έχουν δηλώσει συμφωνία χρηματοδότησης δημιουργεί ένα 

σημαντικό κενό. Χρειάζεται ένα σχέδιο δράσης ώστε οι τράπεζες να 

ανταποκριθούν θετικά στις δεσμεύσεις τους αυτές. 

5. Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων έχει συνταχθεί με 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα πριν από την κρίση. Σήμερα είναι τελείως 

ανεπίκαιρος και εξωπραγματικός. Χρειάζεται να αλλάξει, να λάβει υπόψη 

του τα δεδομένα της κρίσης και να επιστρέψει στις προ κρίσης ενισχύσεις  
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Κλάδοι και Τομείς 

1. Η κρίση, την οποία αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, δεν επιτρέπει να 

αφεθούν κλάδοι ή δραστηριότητες εκτός αναπτυξιακού νόμου. Ωστόσο, 

είναι απολύτως αναγκαία η χάραξη προτεραιοτήτων, ώστε σε ορισμένες 

περιοχές κλάδων και τομέων να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, ώστε να 

εξασφαλιστεί προβάδισμα στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων 

προϊόντων και υπηρεσιών ή ανταγωνιστικών ώστε να υποκαθιστούν 

εισαγωγές. Δηλαδή, να εστιάσει σε κλάδους, μεγέθη επενδύσεων και μεγέθη 

επιχειρήσεων και να διαμορφώσει κριτήρια αξιολόγησης που στηρίζουν την 

εγχώρια προστιθέμενη αξία και τις εγχώριες παραγωγικές αλυσίδες. 

Προφανώς, στις περιπτώσεις αυτές είναι σκόπιμο να εφαρμόζονται κανόνες, 

με τέτοιον τρόπο, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις με τους 

υφιστάμενους κοινοτικούς κανονισμούς.  

2. Βασική συνιστώσα της νέας βιομηχανικής πολιτικής πρέπει να αποτελεί μία 

κατακόρυφη προσέγγιση, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται και 

αξιολογούνται ποικίλες παραγωγικές αλυσίδες της οικονομίας. Με τον 

τρόπο αυτό αναδεικνύονται: Οι εξειδικευμένες αναπτυξιακές προϋποθέσεις 

και οι κρίσιμοι παράγοντες της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, που μπορεί να 

διαφέρουν σημαντικά από αλυσίδα σε αλυσίδα, καθορίζουν όμως τις 

απαιτήσεις σχεδιασμού και ενισχύσεων για τις επενδύσεις, τις στρατηγικές 

συνεργασίες, τα κέντρα αριστείας, τις δικτυώσεις επιχειρήσεων, τις 

υποστηρικτικές υποδομές, τους κανόνες (εποπτεία) της αγοράς, τις 

δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, τα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και 

τις δημόσιες δομές στήριξης, που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Με βάση εκτεταμένες μελέτες σχετικά με την εγχώρια βιομηχανία και τις 

προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από έμπειρους Οικονομικούς 

Μελετητικούς Φορείς, όπως το ΙΟΒΕ, το ΚΕΠΕ και η Mckinzee, θεωρείται ότι 

εννέα (9) από τις σημαντικότερες Παραγωγικές Αλυσίδες Αξίας, οι οποίες 

συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εγχώριου παραγωγικού 

δυναμικού και οι οποίες είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει συσχετίζονται με τη 

βιομηχανική βάση της χώρας, είναι: (α) Αγροδιατροφική Αλυσίδα, (β) 
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Περιβαλλοντική Βιομηχανία, (γ) Τεχνολογίες Πληροφορικής &     

Επικοινωνιών(ΤΠΕ), (δ) Ενέργεια, (ε) Εφοδιαστική Αλυσίδα, (στ)       

Δημιουργική Βιομηχανία, (ζ) Υγεία, (η) Δομικά Προϊόντα, Υλικά& 

Κατασκευές, (θ) Τουρισμός. Για την στήριξη της δημιουργίας των 

παραγωγικών αλυσίδων αξίας είναι αναγκαία η δημιουργία ειδικών 

καθεστώτων  ενίσχυση ολοκληρωμένου χαρακτήρα, με βασικά κριτήρια την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του εξαγωγικού τους 

προσανατολισμού. 

3. Από το 2009 και μετά, τυπικά παραγωγικά συστήματα της χώρας έχουν 

υποστεί μεγάλες απώλειες επενδεδυμένου κεφαλαίου, θέσεων εργασίας και 

εισοδήματος. Οι περιοχές, στις οποίες είχαν αναπτυχθεί αυτές οι 

παραγωγικές συγκεντρώσεις, αντιμετωπίζουν πλέον το φαινόμενο της 

εκτεταμένης αποβιομηχάνισης με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές 

παρενέργειες. Στην δεκαετία του ΄90, που είχε εμφανιστεί το φαινόμενο, 

είχαν εφαρμοστεί με επιτυχία πολιτικές γενναίες άμεσης και έμμεσης 

οικονομικής ενίσχυσης επενδύσεων για την ανασυγκρότηση των Φθινουσών 

Βιομηχανικών Περιοχών. Η επανάληψη αντίστοιχων πολιτικών είναι εκ των 

πραγμάτων αναγκαίες. Προτείνεται, οι περιοχές που θα χαρακτηριστούν ως 

φθίνουσες να είναι εκείνες, οι οποίες πριν από την κρίση είχαν Ακαθάριστο 

Βιομηχανικό Προϊόν μεγαλύτερο από το μέσο εγχώριο. 

4. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που συστηματικά συνεργάζονται 

με αγορές του εξωτερικού, αποτελούν την μεγάλη ελπίδα της χώρας για 

δημιουργία απασχόλησης και τόνωσης του εμπορικού ισοζυγίου. Πέρα από 

την απαραίτητη ανταπόκριση της Κυβέρνησης σε θέματα έγκαιρης 

επιστροφής, σύγχρονης τελωνειακής πολιτικής και την διαμόρφωση μίας  

μακρόπνοης εξαγωγικής πολιτικής, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση 

ολοκληρωμένων επενδυτικών προγραμμάτων που θα περιλαμβάνουν 

επενδύσεις, έρευνες αγορών, διεθνούς marketing, συμμετοχής σε εκθέσεις 

και δημιουργίας ή συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα διανομών. 

5. Για την καλύτερη επαφή των περιφερειακών πολιτικών με τις εκάστοτε 

αναγκαίες απαιτείται η αποκέντρωση του συστήματος και παροχή 

δυνατότητας στις Περιφέρειες να αξιοποιούν δικούς τους πόρους σε 
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περιφερειακά καθεστώτα ενίσχυσης, που θα έχουν στόχο τις τοπικές 

αλυσίδες, θα έχουν την έγκριση (ως μηχανισμός και κριτήρια) από το ΥΠΑΝ, 

αλλά θα υλοποιούνται στις Περιφέρειες με ό,τι πόρους διαθέτουν ή 

μπορούν να μοχλεύσουν οι ίδιες. 

6. Τέλος, πέραν της ενίσχυσης των κλασικών επενδύσεων εκσυγχρονισμού, των 

υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων, κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση 

ειδικών καθεστώτων για την αποτελεσματική υποστήριξη (α) κάθε μορφής 

παραγωγική συσπείρωση (clusters) και (β) πρωτοβουλίες ανάπτυξης της 

νεανικής και καινοτομικής  επιχειρηματικότητας. Στις κατηγορίες αυτές 

επενδύσεων είναι σκόπιμη η ενίσχυση τόσο των επενδυτικών 

προγραμμάτων όσο και των λειτουργικών τους δαπανών. 

 

Θέματα διαχείρισης 

1. Αντιμετώπιση με αποτελεσματικό τρόπο  του κατακερματισμού που υπάρχει στα 

καθεστώτα ενίσχυσης επενδύσεων (Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα ΕΣΠΑ, 

ΕΤΕΑΝ, JESICA, JEREMIE, ΤΕΠΙΧ, ΠΕΠ) και της έλλειψης συντονισμού και ενιαίας 

στρατηγικής. Είναι επιβεβλημένη η αξιοποίηση των πόρων να γίνεται χωρίς να 

δημιουργείται πανσπερμία ανταγωνιστικών μεταξύ τους καθεστώτων, τα οποία εν 

τέλει λειτουργούν υπονομευτικά το ένα προς το άλλο. 

2. Ο ρόλος των τραπεζών πρέπει να είναι κρίσιμος στην φάση της αξιολόγησης 

των επενδύσεων, που χρηματοδοτούν, και στην οποία θα πρέπει να 

υπερισχύει η αναπτυξιακή προοπτική και όχι η χρηματο-οικονομική 

ορθοδοξία, δεδομένου ότι υπό συνθήκες εκτεταμένης κρίσης, τα κριτήρια θα 

πρέπει να είναι διευρυμένα. 

3. Η διαχείριση των επενδύσεων θα πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρως από το 

τραπεζικό σύστημα και να ανατεθεί σε έμπειρο, αξιόπιστο και 

αποτελεσματικό φορέα διαχείρισης. Καταλληλότερος για το έργο αυτό είναι 

ο ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος είναι φορέας των εκπροσώπων της αγοράς,  έχει 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών αξιολογείται από εθνικές και 

κοινοτικές αρχές ελέγχου με υψηλή βαθμολογία και διαθέτει έμπειρο 

επιστημονικό δυναμικό. 
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4. Δημιουργία ολιγομελούς (9-11 μέλη) Εθνικού Συμβουλίου Παρακολούθησης 

των επενδύσεων και της επενδυτικής πολιτικής, την οποία θα αποτελούν 

κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι φορέων της επιχειρηματικότητας, 

Πρόεδρος του οποίους θα είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης. 
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Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο αποτυπώνεται μία σειρά πολιτικών διαρθρωτικού 
χαρακτήρα και παρεμβάσεων με προοπτική την ανάπτυξη, οι οποίες 
μπορούν να αρθρώσουν το πλαίσιο μίας Βιομηχανικής Πολιτικής. Είναι 
γεγονός ότι στην χώρα, η απουσία μία σαφούς προσανατολισμού διάταξη 
παρεμβάσεων, δράσεων και πολιτικών με έμφαση στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και της Βιομηχανίας έχει συμβάλλει εξαιρετικά 
αρνητικά στην διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης. 

Το ζητούμενο τόσο κατά την νέα προγραμματική περίοδο έχει διττή 
επιδίωξη, με δεδομένες και της υποχρεώσεις της χώρας: Η πρώτη 
επιδίωξη αναφέρεται στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να απελευθερωθούν οι υγιείς 
επιχειρηματικές δυνάμεις και να επανέλθει σταδιακά η χώρα σε ρυθμούς 
βιώσιμης ανάπτυξης, βελτιώνοντας ταυτόχρονα τους κρίσιμους 
δημοσιονομικούς δείκτες του ΑΕΠ, του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών 
και της απασχόλησης. Η αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσεων έχει να κάνει 
με την βιωσιμότητα όλων μακρο-οικονομικών θετικών αποτελεσμάτων και  
αποτελεί σοβαρή πτυχή της 5ης

 

 Προγραμματικής Περιόδου και εμπεριέχεται 
στις αιρεσιμότητες του νέου ΕΣΠΑ. Η δεύτερη επιδίωξη έχει σχέση με την 
ιεράρχηση των τομέων και των κλάδων, όπου τα συγκριτικά τους 
πλεονεκτήματα δίνουν προβάδισμα στην ενίσχυσή τους με την δημιουργία 
παραγωγικών αλυσίδων. Επίσης, εστιάζει στην αναγκαιότητα ανάπτυξης 
μηχανισμών στήριξης και προώθησης της καινοτομίας και της έρευνας, 
ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος 
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1. Εισαγωγή 
 

Στην διάρκεια όλης αυτής της περιόδου, που εκδηλώνεται η οικονομική 
κρίση, γίνεται όλο και περισσότερο σαφές ότι,  

α) το οικονομικό υπόδειγμα των τελευταίων δεκαετιών έχει στηρίξει, σε 
μεγάλο βαθμό, την ανάπτυξή του σε  κρατικούς πόρους, σε χαμηλότοκες 
τραπεζικές καταναλωτικές πιστώσεις εξέλιξη που οδήγησε στην έκρηξη της 
κατανάλωσης, γεγονός που δικαιολογεί την αδυναμία επίδειξης αντοχών 
από ένα σημαντικό μέρος της ιδιωτικής οικονομίας,  

β) ο κλαδικός προσανατολισμός της παραγωγής επικεντρώθηκε, σχεδόν 
εξαντλητικά, σε προϊόντα μέσης και χαμηλής προστιθέμενης αξίας, με 
αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένα να ανταγωνίζονται με ομοειδή τους του 
τρίτου κόσμου, τα οποία διακρίνονται από το πλεονέκτημα του χαμηλού 
κόστους εργασίας,  

γ) το εγχώριο παραγωγικό σύστημα κυριαρχήθηκε και συνεχίζει να 
κυριαρχείται από ένα «αρχιπέλαγος» μικρών και πολύ μικρών μονάδων, 
αδύναμων να καινοτομήσουν, να αναπτύξουν νέα προϊόντα και να 
προσανατολιστούν σε αγορές του εξωτερικού λόγω της μικρής οικονομικής 
και παραγωγικής τους επιφάνειας,  

δ) το κράτος ουδέποτε ασχολήθηκε εξαντλητικά με την ανάπτυξη μίας 
σοβαρής και ορθολογικά δομημένης βιομηχανικής πολιτικής, ικανής να 
αναδείξει εγχώριες επενδυτικές πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας ή να 
προσελκύσει μεγάλες άμεσες ξένες παραγωγικές επενδύσεις. 
Χαρακτηριστικά σημεία αναφοράς της αλλοπρόσαλλης αυτής πολιτικής 
είναι τα υψηλά κόστη στην ενέργεια, στις μη μισθολογικές επιβαρύνσεις, 
την λαβυρινθώδη γραφειοκρατία, στην υπερπαραγωγή νομοθεσίας, τις 
αναχρονιστικές εργασιακές σχέσεις, το ασταθές φορολογικό σύστημα, την 
νόθευση του ανταγωνισμού με την ανοχή της φοροδιαφυγής και της 
εισφοροδιαφυγής, κλπ 

ε) η εξαγωγική δραστηριότητα, αναπτύσσεται από όσες επιχειρήσεις έχουν 
το κουράγιο και τις δυνάμεις να ανταποκριθούν στη σύνθετη και επίπονη 
αυτή διαδικασία, γνωρίζοντας εξ αρχής ότι στο έργο τους αυτό ο ρόλος του 
κράτους θα είναι στην καλύτερη περίπτωση ουδέτερος και ότι η κατάκτηση 
αγορών είναι μία μεγάλη περιπέτεια, που ξεκινάει από την αντιμετώπιση 
της πληθώρας των εγχώριων δυσκολιών και αντικινήτρων. Η χώρα 
στερείται παντελώς μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής πολιτικής για τις 
εξαγωγές,  

στ) οι κοινοτικοί πόροι, που εισέρευσαν στην χώρα, είχαν ως κύρια 
αποστολή να ενισχύσουν υποδομές και κατανάλωση. Ένα σχετικά 
περιορισμένο ποσοστό κατευθύνθηκε στην επιχειρηματικότητα υπό μορφή 
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άμεσων χρηματοδοτήσεων επενδύσεων και ευκαιριακά, ασπόνδυλα και 
χωρίς προοπτική σε δομές, που δήθεν προορίζονταν να αποτελέσουν 
μηχανισμούς στήριξης της «βιομηχανικής αλλαγής», της «υποδοχής των 
επενδύσεων», της «τεχνολογικής ανάπτυξης» ή της «καινοτομίας». Μετά 
την ολοκλήρωση του κάθε ΚΠΣ όλα αυτά τα μορφώματα καταργούνταν, 
χωρίς να έχει αξιολογηθεί η προσφορά τους, ώστε να συνεχιστεί η 
λειτουργία τους,  

ζ) το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας υπήρξε προϊόν όχι μόνον της 
αλόγιστης σπατάλης δανεικών πόρων, που τροφοδοτούσαν το 
δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος αλλά και της δραματικής 
υποχώρησης της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής και της οικονομίας. 
Μόλις το 2010 «ανακαλύφθηκε» η άμεση συσχέτιση του δημοσιονομικού 
ελλείμματος με το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών.     

Σήμερα, βρισκόμαστε εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου, η οποία 
είναι περισσότερο απαιτητική σε στόχους και αποτελέσματα από κάθε άλλη 
προηγούμενη, καθώς συνοδεύεται και από σχετικές αιρεσιμότητες αλλά και 
στην αναγκαιότητα ανασύνταξης και αναδιάταξης των παραγωγικών 
δυνάμεων της χώρας, περισσότερο από ποτέ, γι αυτό και χρειάζεται να 
εστιάσουμε σε πολιτικές και  πόρους  σε παραγωγικές δραστηριότητες με 
σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφειας. 

Η κατεύθυνση της Πέμπτης Προγραμματικής περιόδου, για την ελληνική 
πραγματικότητα υπερβαίνει ένα συνηθισμένο πλαίσιο γενικών επενδυτικών 
προτεραιοτήτων, δεδομένου ότι επιβάλλεται προηγουμένως ή ταυτόχρονα 
να ικανοποιηθούν προϋποθέσεις και συνθήκες, οι οποίες είναι αναγκαίες 
για να διαρθρώσουν μία σύγχρονη Βιομηχανική Πολιτική. 

Ειδικά για τις συνθήκες που βιώνει η χώρα αλλά και τα σοβαρά θεσμικά και 
διαρθρωτικά κενά που αντιμετωπίζει, η πολιτική αυτή επιβάλλεται να 
απομακρυνθεί οριστικά από πιθανή επικέντρωση σε αυτό καθ΄ αυτό το 
βιομηχανικό έργο1. Χρειάζεται η υιοθέτηση μίας ευρείας και περιεκτικής 
προσέγγισης, κατά την οποία, «βιομηχανική πολιτική είναι κάθε τύπος 
παρέμβασης ή κυβερνητική πολιτική, που επιχειρεί να βελτιώσει το 
επιχειρηματικό περιβάλλον ή να διαφοροποιήσει την οικονομική 
δραστηριότητα, όσον αφορά σε κλάδους, τεχνολογίες ή έργα, που 
αναμένεται να δημιουργήσουν καλύτερες προοπτικές οικονομικής 
ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, και της οποίας η απουσία  
(της πολιτικής) δεν θα συνέβαλε σε ανάλογες παρεμβάσεις»2

                                                           
1 “Industrial policies are concerned with promoting industrial growth and efficiency”, OECD, 1975 
2 Ken Warwick, “Beyond Industrial Policy”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No 2, 
2013 

    

Κατά την άποψή μας, συνεπώς, η διάρθρωση μίας σύγχρονης βιομηχανικής 
πολιτικής διατρέχει δύο βασικές διαδρομές:  
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• Η πρώτη έχει να κάνει με την συγκρότηση ενός σύγχρονου 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, φιλικού στην ανάπτυξη και τις 
επενδύσεις.  

• Η δεύτερη  επικεντρώνεται σε τομεακές προτεραιότητες, που θα 
«υπηρετούνται» από δικτυώσεις και συστάδες επιχειρήσεων, 
συγκροτημένες για να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές επιδόσεις σε 
καινοτομία και εξωστρέφεια.  

 

2. Δημιουργία σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Με δεδομένο ότι το ζητούμενο μία σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής είναι 
το «άπλωμά» της σε όλο το μήκος και το πλάτος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ώστε αυτή να διευκολύνεται στην αναπτυξιακή της 
αποστολή, οι αλλαγές, οι βελτιώσεις, οι μεταρρυθμίσεις και τομές 
επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν σε όλα εκείνα τα πεδία, όπου 
διακυβεύεται η αποδοτικότητα του οικονομικού αποτελέσματος και η 
ανταγωνιστικότητα του παραγόμενου προϊόντος. 

Οι παρακάτω αναφορές προσδιορίζουν και οριοθετούν τα πεδία αναγκαίων 
παρεμβάσεων, ώστε οι συνθήκες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και 
της εγχώριας επιχειρηματικότητας, από απαρχαιωμένες, αναποτελεσματικές 
και λιμνάζουσες να μετεξελιχθούν σε σύγχρονες, αποτελεσματικές και 
ενισχυτικές τόσο του επιχειρηματικού έργου όσο και της επενδυτικής 
απόφασης.    

 

2.1. Ρυθμιστικό – κανονιστικό περιβάλλον 

Όπως έχει προαναφερθεί, από την χώρα λείπει, για πολλά χρόνια, ένα 
σύγχρονο πλαίσιο κανόνων για την αποτελεσματική λειτουργία της 
βιομηχανικής αλλά και εν γένει της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η 
παρατεταμένη αυτή απουσία συνέργησε στην διαμόρφωση 
αποσπασματικών όρων, οι οποίοι, χωρίς αρχή, μέση και τέλος και χωρίς 
ορθολογική ιεράρχηση επιδιώξεων σχημάτισαν αλλοπρόσαλλες ρυθμίσεις, 
χωρίς σπονδύλωση, και οι οποίες αποτελούν σήμερα το πλαίσιο, που είναι 
υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν και να λειτουργούν μέσα σ΄ 
αυτό.  

Το υφιστάμενο αυτό πλαίσιο ρυθμίσεων και κανόνων υποστηρίζεται από 
ένα αναχρονιστικό, χρονοβόρο και κοστοβόρο γραφειοκρατικό σύστημα, το 
οποίο αναπαράγει την αδιαφάνεια, διογκώνει το κόστος λειτουργίας της 
οικονομίας και εκτρέφει την διαφθορά. 

Είναι επίσης χαρακτηριστικό, ότι ένα πλήθος ρυθμίσεων, οι οποίες ίσχυσαν 
και εφαρμόστηκαν σε περιόδους που η χώρα διέθετε δασμολογικούς 
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φραγμούς –οπότε το κόστος των ρυθμίσεων επί της εγχώριας παραγωγής 
αντισταθμιζόταν με δασμούς στις εισαγωγές-  εξακολουθούν να 
παραμένουν ενεργές, να επιβαρύνουν το κόστος όχι απλά του προϊόντος 
αλλά της λειτουργίας της οικονομίας και να δημιουργούν σοβαρά 
ερωτηματικά για την φροντίδα εξάλειψης αυτών ή και άλλων ανάλογων 
επιβαρύνσεων. 

Πριν δύο χρόνια, οι Βιομηχανικές Οργανώσεις της χώρας μελέτησαν τα 
πεδία των άκαιρων και αναχρονιστικών αυτών ρυθμίσεων, οι οποίες 
πλησίασαν τις 500, και τις κατέθεσαν αρμοδίως για να εξαφανιστούν και να 
αποκατασταθούν οι εύρυθμοι κανόνες λειτουργίας της οικονομίας. Ανάλογη 
καταγραφή έχει εκπονήσει και ο ΟΟΣΑ, και εντόπισε 550 περίπου ανάλογα 
πεδία. 

Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου ρυθμιστικού και κανονιστικού 
περιβάλλοντος, το οποίο θα είναι φιλικό και ενισχυτικό της επιχειρηματικής 
προσπάθειας, προϋποθέτει την πλήρη εξάλειψη όλων των εντοπισμένων 
προβλημάτων και αναχρονιστικών ρυθμίσεων και την προώθηση 
ευέλικτων, λειτουργικών και αποτελεσματικών κανόνων, οι οποίοι θα 
προστατεύουν τον ανταγωνισμό, θα είναι σαφές και προσβάσιμο από κάθε 
υφιστάμενο ή υποψήφιο επενδυτή. 

 

2.2. Φορολογικό σύστημα   

Η ασάφεια, η ρηχή εισπρακτική λογική και η αστάθεια του φορολογικού 
συστήματος, μαζί με την αντι-αναπτυξιακή του διάσταση, αποτελούν για 
την οικονομία της αγοράς και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις ένα σοβαρό 
πρόβλημα, το οποίο απαγορεύει τον σοβαρό προγραμματισμό, την 
λειτουργία σε σταθερό φορολογικό περιβάλλον και την αξιοποίησή του ως 
εργαλείου αναπτυξιακής προοπτικής. 

Η προβληματική γύρω από το φορολογικό σύστημα και τα απαράδεκτα 
χαρακτηριστικά του δεν εντοπίζονται μόνον κατά την περίοδο της κρίσης, 
όπου η δικαιολογία της έκτακτης κατάστασης ισχυροποιείται ως δήθεν 
σοβαρό επιχείρημα. Προέρχεται από το παρελθόν, κατά το οποίο η 
φορολογική αφασία, η ανερμάτιστη φορολογική αρχιτεκτονική, οι 
εξαιρέσεις και η απουσία σοβαρής φοροελεγκτικής και φοροεισπρακτικής 
δραστηριότητας οδήγησαν στην τεραστίων διαστάσεων φορο-διαφυγή, το 
μέγεθος της οποίας έγινε αντιληπτό ή δημοσιοποιήσιμο μόνον όταν οι 
ομάδες εμπειρογνωμόνων είτε της task force για την Ελλάδα, είτε της 
τρόικας ασχολήθηκαν σοβαρά με το ζήτημα της υστέρησης δημόσιων 
εσόδων. 

Την τρέχουσα περίοδο, ο πανικός για πρόσθετα έσοδα, και η προσκόλληση 
στην λογική «έσοδα να είναι και από όπου νάναι»  έχουν δημιουργήσει ένα 
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απαράδεκτο περιβάλλον για την επιχειρηματική δραστηριότητα, δεδομένου, 
ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλλουν έκτακτες, κατά βάση, 
φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν βαρύνουν τα κέρδη τους –όπως 
συμβαίνει σε κάθε χώρα σύγχρονου φορολογικού πολιτισμού- αλλά τα 
θεμελιώδη στοιχεία του Ισολογισμού τους και το κεφάλαιό τους. 

Ένα φορολογικό σύστημα με σύγχρονα στοιχεία, διάρκεια και στραμμένο 
προς την ανάπτυξη είναι μία από τις βασικές παραμέτρους, που η οικονομία 
έχει μεγάλη ανάγκη, ώστε  να καταφέρει να αντιμετωπίσει το σοβαρό 
αναπτυξιακό της έλλειμμα, προσελκύοντας μεγάλο επενδυτικό κεφάλαιο, 
είτε εγχώριας είτε διεθνούς προέλευσης. Αξίζει να αποτελέσει ως μείζονα 
φορολογική προτεραιότητα, η χώρα να συμμετάσχει στον διεθνή 
φορολογικό ανταγωνισμό εστιάζοντας τις φορολογικές της πολιτικές στα 
κέρδη αυτά καθαυτά, αλλά και ελαφρύνοντας το φορολογικό κόστος επί 
των κερδών που δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται.   

2.3. Πολιτικές για την μείωση του κόστους παραγωγής 

 Το κόστος παραγωγής και οι αρνητικές επιπτώσεις σε όλο το κύκλωμα της 
οικονομίας, όταν  αυτό αυξάνεται αδικαιολόγητα και ανεξέλεγκτα δεν έχει 
αποτελέσει ποτέ, στην μεταπολιτευτική περίοδο, σοβαρό ζήτημα προς 
εξέταση και αντιμετώπιση. Αντίθετα, οι επιβαρύνσεις στο παραγόμενο 
προϊόν αποτελούν ένα παράγοντα, που ουδέποτε έτυχαν προσοχής, γι΄ 
αυτό και η παρουσία τους διαιωνίζεται χωρίς να μπορεί εύκολα να 
δικαιολογηθεί αυτή η στάση των Κυβερνήσεων, διαχρονικά. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένα πλήθος φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων, σωρεύονται στο παραγόμενο προϊόν, των οποίων η αξία 
και η αποστολή, σήμερα, δεν προκύπτει από την τρέχουσα 
πραγματικότητα. Είναι επιβαρύνσεις παρελθουσών δεκαετιών, τότε που το 
κράτος ως κραταιά ρυθμιστική δύναμη, μπορούσε, επιβάλλοντας δασμούς 
σε εισαγόμενα εμπορεύματα, να εξισορροπεί φόρους και εισφορές επί των 
εγχώρια παραγόμενων αγαθών για να ικανοποιήσει είτε ανάγκες δικές του 
είτε συντεχνιών. Με την πτώση των δασμολογικών τειχών και το άνοιγμα 
της οικονομίας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, ενώ το κράτος έχασε την 
δυνατότητά του να επιβάλλει δασμούς ουδέποτε φρόντισε να «γδύσει» το 
εγχώριο προϊόν από τις απίθανες επιβαρύνσεις του μακρινού παρελθόντος. 
Τέτοιου τύπου και χαρακτήρα επιβαρύνσεις έχουν αποτυπωθεί τόσο στην 
έκδοση των Βιομηχανικών Οργανώσεων της χώρας καθώς και στην μελέτη 
του ΟΟΣΑ για τα 550 εμπόδια, που επιβαρύνουν την επιχειρηματικότητα, 
αυξάνουν το κόστος παραγωγής και υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα 
της παραγωγής. 

Συνακόλουθα, υψηλές επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής έχουν 
προκύψει από τις ακολουθηθείσες διαχρονικά πολιτικές επί των 
ασφαλιστικών εισφορών, που έχουν εφαρμόσει τα μεγάλα ασφαλιστικά 
Ταμεία και ιδιαίτερα το ΙΚΑ. Οι υστερήσεις σε εισροές στο σύστημα, εξ 
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αιτίας του υψηλού ποσοστού εισφορο-διαφυγής, δεν αντιμετωπίστηκαν με 
τον ορθολογισμό και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του 
ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, αλλά με την αύξηση των 
εισφορών και των επιβαρύνσεων κοινωνικού χαρακτήρα. Αποτέλεσμα 
αυτής της πολιτικής είναι το ύψος των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων να 
βρίσκεται στην υψηλότερη κλίμακα των χωρών – μελών του ΟΟΣΑ, με 
κορυφαία αντίθεση το γεγονός ότι οι υπόλοιπες στην ίδια κλίμακα να 
αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της παγκόσμιας οικονομίας, όπως η 
Γερμανία και η Γαλλία, των οποίων οι οικονομίες βρίσκονται στην 
πρωτοπορία της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 

Επιπλέον, όπως έχει προαναφερθεί, η πολιτική αύξησης των εσόδων με 
έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις επί των επιχειρήσεων, χωρίς να 
εξετάζεται το μέγεθος του προβλήματος που δημιουργείται στην πηγή των 
εσόδων, βάλλει ευθέως στο κόστος παραγωγής, το οποίο το αυξάνει 
ανεξέλεγκτα. 

Τέλος, ένα κρίσιμο στοιχείο που διαμορφώνει το κόστος παραγωγής, και 
που παίρνει πλέον, και λόγω κρίσης, τις πραγματικές του διαστάσεις είναι 
αυτό του κόστους της ενέργειας. Το κόστος της ενέργειας αυξήθηκε 
τρεις φορές περισσότερο από αυτό που ισχύει στους γείτονες και 
ανταγωνιστές μας, χωρίς να γίνεται κατανοητό  ότι η ενέργεια επιβαρύνει 
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος, και ότι η ελληνική 
εξαγωγική βιομηχανία πληρώνει την ακριβότερη ενέργεια της Ευρώπης. Το 
θέμα του ενεργειακού κόστους έχει εξαντληθεί από άποψη επιχειρημάτων, 
τεκμηρίωσης, κατανόησης, ακόμη και ειλικρινούς διάθεσης για την λήψη 
ανακουφιστικών μέτρων. Τα αποτελέσματα, όμως, παραμένουν 
απογοητευτικά, σε σημείο που να δοκιμάζονται, πλέον, τα όρια 
βιωσιμότητας της εγχώριας παραγωγικής επιχειρηματικότητας.  
 
Το άθροισμα των παραπάνω δεδομένων συνθέτουν ένα σοβαρό τμήμα των 
επιβαρύνσεων, που υφίστανται οι παραγωγικές και ιδιαίτερα οι εξαγωγικές 
επιχειρήσεις, για τις οποίες ο κάθε οικονομικός φόρτος παραπέμπει 
αυτόματα και καθοριστικά σε μείωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
 

2.4. Χρηματοδότηση και ρευστότητα της παραγωγικής 
επιχείρησης  

  Η κρίση του Δημοσίου διοχετεύτηκε, σε έναν μεγάλο βαθμό, στην αγορά 
μέσω του τραπεζικού συστήματος, και έκτοτε διαπιστώνεται η καθημερινή 
απουσία του από την πιστωτική διαδικασία. Οι περιορισμένοι καταθετικοί 
πόροι, το μεγάλο εύρος επισφαλών δανείων και οι αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων συμβάσεων καθώς και η αδυναμία πρόσβασης στην 
διατραπεζική αγορά, έχουν καταστήσει τον κύριο χρηματοδοτικό μηχανισμό 
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της οικονομίας σχεδόν ανενεργό. Οι όποιες πιστώσεις χορηγούνται, είναι 
πλέον ακριβές και κυρίως εξαιρετικά περιορισμένες.  

Η παραγωγική κοινότητα είναι η πρώτη που βίωσε την πιστωτική ασφυξία 
δεδομένου ότι αυτή συνοδεύτηκε από την μη εξυπηρέτηση των κρατικών 
υποχρεώσεων προς την αγορά, με τις μεγάλες καθυστερήσεις στην 
επιστροφή του ΦΠΑ, με την καθυστέρηση καταβολής των δημοσίων 
επιχορηγήσεων του αναπτυξιακού νόμου. Όλο αυτό το άθροισμα 
αρνητικών αποτελεσμάτων στην ρευστότητα των επιχειρήσεων συμμάχησε 
εκρηκτικά με την ραγδαία μείωση της ζήτησης και την αύξηση των 
ακάλυπτων επιταγών. 

Η εικόνα από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα δεν παρουσιάζει σημεία 
βελτίωσης, γεγονός που επιστρέφει στην οικονομία και τις επιχειρήσεις ως 
στοιχείο έντονης κόπωσης. Η προοπτική βελτίωσης της εικόνας δεν είναι 
ορατή σε μέσο-βραχυπρόθεσμο επίπεδο, τουλάχιστον άμεσα μέσω του 
πιστωτικού συστήματος. Αυτό σημαίνει περαιτέρω ένταση της αβεβαιότητας 
των επιχειρήσεων και αύξηση της αδυναμίας καλύτερου προγραμματισμού. 

Προφανώς, η προοπτική αυτή δεν μπορεί να εγγυηθεί σοβαρές αλλαγές 
στο αναπτυξιακό πρόσημο της χώρας. Αντιθέτως, είναι βέβαιο ότι θα 
εντείνει περισσότερο την πιστωτική ασφυξία. 

Συνεπώς, μέσα στην αντίφαση των γεγονότων, ως άμεση πρόκληση 
παραμένει η διασφάλιση βιώσιμου δανεισμού για την πραγματική οικονομία 
και η μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της πιστωτικής ασφυξίας που 
περιορίζει επί του παρόντος τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας να 
εξέλθει από την κρίση.  
 
Ήδη, τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί σημαντική κινητικότητα 
γύρω από την διαμόρφωση εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, 
που θα έχουν ως άμεσο στόχο την χρηματοδοτική ενίσχυση της αγοράς 
είτε με κεφάλαια κίνησης είτε με εγγυήσεις. Ορισμένα από αυτά, όπως το 
Jeremie και το ΕΤΕΑΝ βρίσκονται σε λειτουργία, χωρίς ακόμη να έχουν 
αποδώσει στο ύψος των αρχικών προσδοκιών. Επίσης, αυτή την περίοδο 
δρομολογείται η δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού μέσου, του 
Ιδρύματος για την Ανάπτυξη3

                                                           
3 Το νέο επενδυτικό ταμείο θα είναι ένα μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, που θα έχει σκοπό τη χρηματοδότηση του 

ιδιωτικού τομέα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, χωρίς να βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Το «Ίδρυμα για την 

, το οποίο επιδιώκει να καλύψει την έλλειψη 

Ανάπτυξη» θα έχει ίδια κεφάλαια 350-500 εκατ. ευρώ και θα παρέχει κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 

σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο συμφωνιών συγχρηματοδότησης εμπορικών ή 

συνεταιριστικών τραπεζών. Το «Ίδρυμα για την Ανάπτυξη» δεν θα έχει επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες με το ΕΤΕΑΝ, δεν θα 

δέχεται καταθέσεις ή εισφορές κεφαλαίου από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα δανείζει με επιτόκια της 

αγοράς. Η έδρα του επενδυτικού ταμείου θα είναι στο Λουξεμβούργο, και επομένως θα διέπεται από τοπικό δίκαιο και το 

μετοχικό του κεφάλαιο θα κινείται μεταξύ 0,5 με 1 δισ. ευρώ, το διοικητικό συμβούλιο θα ορίζεται από τη γενική συνέλευση 

των μετόχων και θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Το διοικητικό του συμβούλιο θα αποτελείται από ξένα 

στελέχη, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός ανεξαρτησίας. Ταυτόχρονα κατοχυρώνεται η επιλογή διεθνούς management 

http://www.reporter.gr/search?searchword=%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7�
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εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και εκτιμάται ότι η 
λειτουργία του θα μπορούσε να συμβάλλει στην βελτίωση της κατάστασης 
στην αγορά τουλάχιστον εν μέρει.  
 
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το θέμα κρίνεται ως εξαιρετικά επείγον, 
παρατηρείται ολιγωρία στις ενέργειες. Ανάλογη ολιγωρία παρατηρείται στην 
διαχείριση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων εκ μέρους των 
τραπεζικών ιδρυμάτων, που τα διαχειρίζονται. 
 
Υπό την πίεση της παρούσας κατάστασης η πλήρης και ταχεία 
ενεργοποίηση όλων εκείνων των μέσων που μπορούν να συμβάλλουν στην 
ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς και των επιχειρήσεων αποτελεί 
πρώτης προτεραιότητας επιλογή. 
 
 

2.5. Διαμόρφωση εθνικής εξαγωγικής στρατηγικής 
 
Η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας με πολιτικές μακροπρόθεσμης 
απόδοσης δεν έχει αποτελέσει διαχρονικά, επίσημη επιλογή της ελληνικής 
Πολιτείας. Αντίθετα, οι ακολουθούμενες πολιτικές έχουν δείξει με 
σαφήνεια, ότι ο στόχος του εξαγωγικού προσανατολισμού της οικονομίας 
δεν συμμετέχει στην διάρθρωσή τους και επί της ουσίας είναι αυτές που 
πρωτίστως καθυστερούν την εξαγωγική ανάπτυξη της χώρας.  
 
Είναι χαρακτηριστικό της απουσίας εξαγωγικής στρατηγικής το γεγονός, ότι 
η χώρα κατά την δύσκολη αυτή περίοδο της κρίσης, όχι απλώς δεν άσκησε 
ένα διαφορετικό μίγμα πολιτικών ενισχυτικό των εξαγωγών, αλλά συνέχισε 
να δυσκολεύει το έργο των εξαγωγικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η 
βελτίωση στο ισοζύγιο των πληρωμών να προέρχεται κατά βάση από τη 
μείωση των εισαγωγών παρά από την αύξηση των εξαγωγών. 
 
Το δυναμικό των εξαγωγικών επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρά 
φορολογικά αντικίνητρα, με τη μεγάλη αργοπορία στις επιστροφές του 
ΦΠΑ να τις στερούν σημαντικά κεφάλαια κίνησης, οι τελωνειακές 

                                                                                                                                                                      
team, ώστε να εξασφαλισθεί η λειτουργία του με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις ενώ 

σύμφωνα με πληροφορίες η γερμανική πλευρά ζητά να προβλέπεται ρητά στο καταστατικό του η επίτευξη κερδοφορίας και 

απονομής αποδόσεων στους μετόχους του. Το Ταμείο θα χρηματοδοτείται από τις εξής τρεις πηγές:  Kεφάλαια από τα 

Διαρθρωτικά ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων . Άμεσες χρηματοδοτήσεις ή παροχή εγγυήσεων από 

αναπτυξιακές τράπεζες (π.χ. η γερμανική KfW και ο αντίστοιχος γαλλικός οργανισμός) και λήψη δανείων από διεθνείς 

επενδυτικούς οργανισμούς (π.χ. ΕΤΕπ). Kεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές και τοπικά/διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα . Το 

ίδιο θα μπορεί να χρηματοδοτεί έργα υποδομών σε περιφερειακό επίπεδο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και 

επενδύσεις σε κλάδους που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του νέου οικονομικού μοντέλου της χώρας ( τουρισμός, ΑΠΕ). 

Το Ταμείο θα λειτουργεί ως «ομπρέλα» και θα διαθέτει από κάτω funds που θα επενδύουν στους παραπάνω τομείς. Ο κάθε 

επενδυτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει σε πιο από τα funds θα συμμετάσχει βάζοντας κεφάλαια. 
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διαδικασίες να συνθέτουν υπηρεσίες υψηλού γραφειοκρατικού κόστους, 
για τις οποίες μόλις πρόσφατα η task force της ΕΕ για την Ελλάδα έχει 
αναλάβει πρωτοβουλίες μαζί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, το 
κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των προϊόντων παραμένει 
υψηλό, η πληροφόρηση για τον εντοπισμό ευκαιριών αλλά και την 
ανάλυση νέων αγορών είναι στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένη και 
στην συνηθέστερη ελλιπής, ενώ η εμπορική αντιπροσώπευση της χώρας 
στο εξωτερικό παραμένει στο επίπεδο της χαμηλής αξιοπιστίας. Ειδικά στο 
επίπεδο αυτό, η οργάνωση της οικονομικής εξωτερικής πολιτικής της 
χώρας μοιάζει να ζει την προ της παγκοσμιοποίησης περίοδο. Τέλος, ως 
επιστέγασμα αυτών των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων, η κρίση του 
πιστωτικού συστήματος στερεί τις εξαγωγικές δραστηριότητες από 
χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κίνησης, γεγονός που συνδυαζόμενο με τις 
αργές επιστροφές του ΦΠΑ θέτει σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των 
πολυτιμότερων οικονομικών μονάδων της χώρας. 
 
 

2.6. Εκσυγχρονισμός των εργασιακών σχέσεων 
 
Οι εργασιακές σχέσεις, με εξαίρεση την περίοδο της κρίσης, παρέμειναν 
προσκολλημένες στην λογική της άρνησης κάθε μορφής εκσυγχρονισμού, 
ώστε να είναι συμβατές με τις αλλαγές στο υπόλοιπο της επιχείρησης. Με 
αμοιβές και επιβαρύνσεις θεσμικού χαρακτήρα, στις οποίες δύσκολα 
μπορούσαν να ανταποκριθούν τα πολύ μικρά και μικρά επιχειρηματικά 
μεγέθη της οικονομίας, οι εκάστοτε συλλογικές, διαφόρων κατηγοριών, 
συμβάσεις έπαιξαν μεταξύ των άλλων τον ρόλο του Δούρειου Ίππου για 
την έξαρση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής μέσω της υπο-
αμειβόμενης, αδήλωτης και μαύρης εργασίας. Για τις επιχειρήσεις 
μεγαλύτερου μεγέθους, οι αμοιβές είτε υπήρξαν σχετικά ουδέτερες ή και 
ευνοϊκές, αλλά και εξαιρετικά υπονομευτικές για κλάδους που έχουν ως 
κύριους ανταγωνιστές από κράτη εντάσεως χαμηλού κόστους εργασίας.  
 
Η ευρεία απόσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ των κέντρων 
διαπραγμάτευσης (ΕΓΣΣΕ, Κλαδικές, Ομοιο-επαγγελματικές κλπ συμβάσεις) 
και της επιχείρησης οδήγησε τον θεσμό των διαπραγματεύσεων να 
αποτελεί όχι την ευκαιρία κοινωνικού διαλόγου για ρυθμίσεις αναπτυξιακού 
περιεχομένου, αλλά μία μονοδιάστατη διαδικασία «τυφλών» αμοιβών 
εργασίας. 
 
Και, εντέλει, οι εργασιακές σχέσεις ως το αδιαπραγμάτευτο ταμπού της 
μεταπολιτευτικής περιόδου, αντί να μετεξελιχθούν σε πεδίο δημιουργικής 
αναδιάρθρωσης, αφομοιώνοντας στοιχεία ευελιξίας και στοιχιζόμενες σε 
μοντέλα παραγωγικότητας, εξελίχθηκαν, στο όνομα της εργασιακής 
ειρήνης, σε ένα ακόμη κέντρο κόστους, με σημαντική άμεσή οικονομική 
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επιβάρυνση αλλά και έμμεσα σε διαρθρωτική αδυναμία αλλαγών στην 
οργάνωση της εργασίας.   
 
Μέσα στην κρίση, και με βασική αιτιολογία την επίτευξη 
ανταγωνιστικότητας μέσω της εσωτερικής υποτίμησης, κατέρρευσε όλο το 
σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υποκαθιστάμενο από τις 
ατομικές συμβάσεις, αποδεικνύοντας το ανώριμο υπόβαθρο στο οποίο ήταν 
ανεπτυγμένο και οδηγώντας τις αμοιβές από το ένα άκρο στο άλλο. 
 
Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, παρά το γεγονός, ότι η ένταση από την κρίση 
πιέζει για ουσιαστικές αλλαγές εκσυγχρονισμού του επιχειρηματικού 
πεδίου, το εργασιακό περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί γκρίζα περιοχή, 
επεμβαίνοντας αρνητικά τόσο στην ορθολογική οργάνωση της εργασίας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στα τεχνικά επαγγέλματα και τις τεχνικές ειδικότητες, όσο 
και στην αντιμετώπιση του θέματος των ομαδικών απολύσεων, το οποίο 
υπό τις παρούσες συνθήκες έχει μόνο το χαρακτηριστικό μικροπολιτικής 
αξίας σταθερά. 
 

2.7. Συμπερασματικά 
 
Οι παραπάνω αναφορές περιγράφουν συνοπτικά και όχι εξαντλητικά τα 
καίρια σημεία, που χρήζουν μεταρρυθμιστικών τομών και παρεμβάσεων, 
ώστε να καταστεί δυνατή η συγκρότηση ενός σύγχρονου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, φιλικού στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Είναι αναγκαίο 
να καταστεί σαφές, ότι όσο και αν η ελληνική πραγματικότητα παρέχει 
ευκαιρίες επενδυτικές, λόγω της υποτίμησης της αξίας διαφόρων 
περιουσιακών στοιχείων, δεν θα είναι ελκυστική σε σοβαρές επενδυτικές 
και κυρίως σε μεγάλες παραγωγικές πρωτοβουλίες, τις οποίες έχει τόσο 
μεγάλη ανάγκη η χώρα. Το γεγονός ότι η οικονομία βρίσκεται στα ιδιαίτερα 
χαμηλά της και το κόστος της εργασίας έχει περιοριστεί σημαντικά δεν 
αποτελούν κίνητρα για μία φιλόδοξη επενδυτική επανεκκίνηση, στην οποία 
θα κυριαρχεί η υψηλή προστιθέμενη αξία και ο εξαγωγικός 
προσανατολισμός.  
 
Συνεπώς, μία σύγχρονη, συνεπής και αποτελεσματική προσπάθεια για την 
συγκρότηση μίας συνεκτικής βιομηχανικής πολιτική, οφείλει να έχει ως 
πρώτιστη βασική αιχμή την έγκαιρη και συνετή αντιμετώπιση των σημείων, 
που έχουν θιγεί. 
 

3. Πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
παραγωγικής βάσης 

 

Η χρόνια απουσία πολιτικών για εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας 
της οικονομίας και της παραγωγής, στέρησε από την χώρα μεγάλες 
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επενδυτικές πρωτοβουλίες, που θα τόνωναν τα κλαδικά και τεχνολογικά 
της χαρακτηριστικά, τον εξωστρεφή προσανατολισμό και την 
αναδιάρθρωση του παραγόμενου προϊόντος. Αντ΄ αυτής της εξέλιξης, η 
χώρα σώρευσε σχεδόν όλο το επενδυτικό και επιχειρηματικό της απόθεμα 
σε τομείς μη παραγωγικούς, σε κλάδους προϊόντων χαμηλής και μέσης 
προστιθέμενης αξίας, σε παραγωγικά μεγέθη εξαιρετικά μικρά και 
αναπόφευκτα, με αποτέλεσμα την συγκρότηση ενός εσωστρεφούς 
συνόλου, με χαμηλή ανταγωνιστικότητα και αδύναμου να αντιδράσει στις 
θετικές ή αρνητικές μεταβολές του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.  

Με αυτά τα επιχειρηματικά και κυρίως τα παραγωγικά δεδομένα, η 
οικονομία της χώρας δεν φαίνεται να μπορεί να αντισταθεί ή να 
σταδιοδρομήσει στις νέες προκλήσεις, που η μετά την κρίση εποχή εισάγει, 
και μάλιστα με εξαιρετικά απαιτητικό τρόπο. Τα νέα δεδομένα, τα οποία 
ήδη πρωτοστατούν στο νέο περιβάλλον είναι η καινοτομία, η έξυπνη 
εξειδίκευση, οι παραγωγικές και επιχειρηματικές συσπειρώσεις, η ένταση 
της εξαγωγικής διείσδυσης σε νέες αγορές.   

Η παραμέληση της παραγωγικής βάσης και η στροφή των πολιτικών σε 
αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα 
είχε ως αποτέλεσμα είτε να παραμείνουν στο περιθώριο είτε να 
απενεργοποιηθούν δομές και μηχανισμοί, οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί στα 
πλαίσια των ΚΠΣ, για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας. Το γεγονός ότι στο σημερινό περιβάλλον οι μηχανισμοί αυτοί 
είναι εξαιρετικά αναγκαίοι, επιβάλλει είτε την αναβίωση ορισμένων από 
αυτούς είτε την υποκατάστασή τους με νέα εργαλεία.  

Πάντως, είναι προφανές ότι τόσο η διαδρομή εξόδου από την κρίση της 
Ελλάδος όσο και η συνειδητοποίηση, σε ολόκληρη την Ευρώπη, ότι η 
επιστροφή στην ανάπτυξη περνάει μέσα από την βιομηχανική 
δραστηριότητα,  θέτουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την άσκηση μίας 
επιθετικής βιομηχανικής πολιτικής, που θα επικεντρώνεται σε τομεακές 
προτεραιότητες, που συγκεντρώνουν συγκριτικά και ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, θα «υπηρετούνται» από δικτυώσεις, παραγωγικές αλυσίδες 
και συστάδες επιχειρήσεων, συγκροτημένες για να βελτιώσουν τις 
επιχειρηματικές επιδόσεις σε καινοτομία και εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας 
την ικανότητα ακόμη και παραδοσιακών κλάδων να πρωταγωνιστούν στο 
στερέωμα των διεθνών αγορών. 

Πάντως, είναι κρίσιμο να γίνει απολύτως κατανοητό ότι το σύνολο σχεδόν 
των προτάσεων, που ακολουθούν, επιχειρούν από διάφορες σκοπιές και για 
διαφορετικά θέματα να παρέμβουν στο σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα της 
εγχώριας επιχειρηματικότητας, που είναι το κατακερματισμένο της μέγεθος. 
Ιδιαίτερα δε στην παραγωγική κοινότητα η κατάσταση είναι πολύ 
χειρότερη. Αξίζει να σημειωθεί ότι με στοιχεία του 20064

                                                           
4 Ελ.Στατ., μητρώο επιχειρήσεων 

, σε ένα πλήθος 
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927.870 επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην χώρα, η μεταποιητική 
δραστηριότητα ασκείται μόλις από το 9%, του συνόλου του 
επιχειρηματικού πληθυσμού, και όταν πρόκειται για απασχόληση με πάνω 
από 10 άτομα το ποσοστό μειώνεται στο 0,70%. Όταν, μάλιστα, 
αναζητούμε επιχειρήσεις με πάνω από 100 άτομα απασχόλησης το μέγεθος 
αυτό δεν μπορεί να συγκεντρώσει ούτε καν 0,05%. Συνεπώς, στην 
παραγωγική κοινότητα εντοπίζεται το μείζον διαρθρωτικό πρόβλημα, - που 
απλώνεται και στο σύνολο της υπόλοιπης οικονομίας – ότι δηλαδή, η 
συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων της είναι πολύ μικρές, αλλά και οι 
μεγάλες παραγωγικές μονάδες δεν είναι του πλήθους και του μεγέθους 
εκείνου, που θα μπορούσαν να τραβήξουν προς τα πάνω την οικονομία και 
την παραγωγή. Γι΄ αυτό και στις προτάσεις που ακολουθούν το ζητούμενο 
είναι η υποκατάσταση της μικρής παραγωγικής μονάδας, με μηχανισμούς, 
που θα παίζουν τον ρόλο είτε της «συγκολλητικής ουσίας» μεταξύ των 
επιχειρήσεων, είτε του «οχήματος» που οδηγεί σε ολοκληρωμένες 
επιχειρηματικές συγκροτήσεις. 
 

Τέλος, είναι σημαντικό να συνειδητοποιηθεί ότι η αποτελεσματικότητα και η 
επαρκής απόδοση ανάλογων όπως η βιομηχανική πολιτικών, απαιτούν 
μεγάλη διάρκεια, σοβαρές επενδυτικές αποφάσεις κρατικού χαρακτήρα και 
αρμονική και εποικοδομητική συνύπαρξη Πολιτείας, ερευνητικής 
κοινότητας και παραγωγικών επιχειρήσεων. Η αποσπασματική ενασχόληση 
με αυτά τα αντικείμενα, περιορισμένα χρονικά στην εξάντληση μίας 
Προγραμματικής Περιόδου, πέραν από ατελέσφορα καταλήγουν να είναι 
και δαπανηρά.  

Στην ενότητα, που ακολουθεί, παρατίθενται προτάσεις, για πολιτικές 
ενίσχυσης κλάδων και τομέων δραστηριότητας της παραγωγής και της 
οικονομίας.  

 

3.1. Δημιουργία παραγωγικών αλυσίδων αξίας5

 
Ο όρος αλυσίδα αξίας αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Michael Porter, 
σύμφωνα με τον οποίο η αλυσίδα αξίας είναι ένα σύστημα από ανεξάρτητες 
επιχειρησιακές λειτουργίες, οι οποίες συνδέονται με συσχετίσεις. Οι 
συσχετίσεις αυτές υπάρχουν όταν το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας 
επηρεάζει το κόστος ή την αποδοτικότητα μιας άλλης δραστηριότητας έτσι 
ώστε  να παράγεται μια σημαντική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
και προστιθέμενης αξίας.  
 

 

                                                           
5 Αναπτυξιακές Κατευθύνσεις & Προτεραιότητες, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, Μάιος, 
2013 



15 
 

Οι συσχετίσεις στην παραγωγική αλυσίδα αξίας ή στο κλαδικό οικοσύστημα 
αναπτύσσονται μεταξύ ομάδων επιχειρήσεων αλλά και συνεργαζόμενων με 
αυτές μονάδων ή φορέων που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στον ίδιο κλάδο 
και των οποίων οι δραστηριότητες αλληλοσυμπληρώνονται προκειμένου να 
καλύψουν με πληρότητα τις απαιτήσεις μίας συγκεκριμένης αγοράς 
προϊόντων ή και υπηρεσιών.  Με βάση τις υφιστάμενες κλαδικές 
καταγραφές και τις επιχειρηματικές επιδόσεις και συγκροτήσεις, 
παραγωγικές αλυσίδες αξίας με σοβαρές επιχειρηματικές προοπτικές είναι: 
 

3.1.1. 
Αυθεντικά ελληνικά τρόφιμα με έμφαση στο branding, την ταυτότητα και 
την ποιότητα προϊόντος-   αναγνωρίσιμη ενοποιητική αντίληψη για την 
ελληνική παραγωγή τροφίμων (μεσογειακή διατροφή)- παραγωγή 
παραδοσιακών προϊόντων που στηρίζονται στην αξιοποίηση των μοναδικών 
εδαφοκλιματικών στοιχείων της Ελλάδας - νέες  καλλιέργειες με δυναμική 
ζήτηση- πρωτοβουλίες  σύνδεσης της  παραγωγής τροφίμων  με τον 
τουρισμό- αξιοποίηση της σχέσης βιοτεχνολογίας και γονιδιωματικής  με 
τρόφιμα και υγεία- ανάδειξη και τεκμηρίωση των λειτουργικών και 
βιοενεργών συστατικών ( λειτουργικά τρόφιμα) σχετιζόμενων με την 
ελληνική παραγωγή και δίαιτα - ενσωμάτωση τεχνολογιών που βελτιώνουν 
την ιχνηλασιμότητα και τους ελέγχους ασφάλειας. 

 Ο τομέας αγρο-βιοδιατροφής 

 

3.1.2. 

Κατασκευή νέων ενεργειακών υποδομών (ενίσχυση και επέκταση 
δικτύων ιδιαίτερα σε περιοχές αιολικής προτεραιότητας – όπως τα νησιά 
του Αιγαίου – διασύνδεση με γειτονικές χώρες) -  έξυπνα δίκτυα  για τη 
μετάβαση σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής,  
εμπορία σύνθετων ενεργειακών προϊόντων-καθετοποιημένη  παροχή 
υπηρεσιών λειτουργίας & συντήρησης αιολικών πάρκων-φωτοβολταϊκά 
σε εύρος (εμπορία, συντήρηση, παροχή υπηρεσιών)-αεριοποίηση 
στερεών αποβλήτων-εξασφάλιση ικανής αποθηκευτικής ικανότητας στο 
ελληνικό ενεργειακό σύστημα (π.χ. υδροηλεκτρικές μονάδες 
αντλησιοταμίευσης) -αξιοποίηση γεωθερμίας σε επαρκώς μελετημένα 
πεδία (π.χ. Μήλος, Νίσυρος), - ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών 
ΑΠΕ  (π.χ.  συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα) -ανάπτυξη ευέλικτων 
μονάδων φυσικού αερίου, αύξηση της μεταφορικής ικανότητας του 
συστήματος,  ενίσχυση της αποθηκευτικής ικανότητας σε LNG . 

Ο τομέας της Ενέργειας 

3.1.3. 

Συλλογή, ανακύκλωση και επεξεργασία στερεών και υγρών αποβλήτων με 
έμφαση σε συστήματα διαχείρισης – ανάκτηση υλικών ενέργειας και 
παραπροϊόντων- επεξεργασία αστικών λυμάτων για διάθεση καθαρού 
νερού -  επεξεργασία αποβλήτων  από τουριστικές μονάδες και μικρούς 

 Η Περιβαλλοντική Βιομηχανία 
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οικισμούς – ανάπτυξη υποδομών και χρήση τεχνογνωσίας για τη διαχείριση   
επικίνδυνων αποβλήτων - συντήρηση υποδομών, εκσυγχρονισμός 
λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων - παραγωγή βιομάζας (παραγωγή 
compost, ενεργειακή αξιοποίηση) - προσαρμογή παραγωγικών διαδικασιών 
(εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτικές μορφές ενέργειας) - παροχή 
υπηρεσιών και υλικών «πράσινης δόμησης» - παροχή υπηρεσιών 
«πράσινης επιχειρηματικότητας» (ΕΚΕ, ISO 14001 και EMAS, 
greenaccounting, ecolabels...)  

3.1.4. 

Εξελιγμένες πρώτες ύλες - (πχ. συνθετικά νήματα, οργανικές 
φωτοβολταϊκές διατάξεις, νανοδομικά ανόργανα και οργανικά υλικά κ.α.) - 
παραδοσιακά υφάσματα υψηλής προστιθέμενης αξίας (ελληνικό βαμβακερό 
νήμα, μετάξι) -  παραγωγή «έξυπνων» και «λειτουργικών ενδυμάτων» - 
τοποθέτηση σε εξειδικευμένα τμήματα αγοράς, στην Ελλάδα και διεθνώς - 
παιδικό ένδυμα (ελληνικά προϊόντα εφάμιλλα των παγκοσμίως 
αναγνωρίσιμων προϊόντων) - ενδύματα εργασίας, με νέες επιχειρηματικές 
στρατηγικές (leasing επαγγελματικού ιματισμού) – εθνική πολιτική για 
καθιέρωση brand name – σχέδιο οργάνωσης της υπεργολαβίας σε 
προσφορά ολοκληρωμένων υπηρεσιών-  εστίαση σε αναξιοποίητες αγορές 
(Αραβικές χώρες, χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) - οργάνωση 
κρατικών προμηθειών – ανάπτυξη επαγγελμάτων περιμετρικά του κλάδου 
(σύμβουλοι μόδας –σύμβουλοι marketing- διοργανωτές επιδείξεων μόδας) 
– σύναψη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση 
των διεθνούς ανταγωνισμού,  

 Η αλυσίδα Έτοιμου Ενδύματος και «Δημιουργικής Βιομηχανίας» 

3.1.5. 

Καινοτόμα δομικά προϊόντα (ψυχρές βαφές, εξελιγμένα μονωτικά υλικά 
συμπεριλαμβανομένων των «έξυπνων» υλικών, κουφώματα) – καινοτόμα 
προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας (συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης 
των κτιρίων, καυστήρες/λέβητες). Στόχος η εγχώρια παραγωγή και η 
υποκατάσταση των εισαγωγών. – Εφαρμογή νέων τεχνολογιών 
αξιοποίησης των ΑΠΕ για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων - παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων (ενεργειακό 
auditing, οικονομική απόδοση, χρηματοδότηση, σχήματα τύπου third-party 
financing), εφαρμογή αρχών βιοκλιματικής στα νέα κτήρια.  

 Ο τομέας των μεταλλικών κατασκευών και των δομικών 
προϊόντων 

Προοπτικές κατασκευής και συντήρησης μεταλλικών αγωγών φυσικού 
αερίου λόγω  διέλευσης των αγωγών φυσικού αερίου από τη χώρα. 

Κατασκευή  μεταλλικών πλατφορμών, πλατφορμών φυσικού αερίου μέσω 
συνεργασίας  και συμμετοχής σε κοινοπραξίες με ξένες επιχειρήσεις για 
εισαγωγή απαιτούμενης τεχνογνωσίας –εξωστρέφεια. 
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3.1.6. 

Ανάδειξη του «οριζόντιου» ρόλου των τεχνολογιών ΤΠΕ στους άλλους 
κλάδους της οικονομίας -  Παραγωγή λογισμικού για  Cloud Computing, 
εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα, e-commerce, εφαρμογές κοινωνικής 
δικτύωσης, έξυπνα δίκτυα (smart grids), telemonitoring, 
multimediacontent – ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠΕ κυρίως προς τις 
επιχειρήσεις (στήριξη εξαγωγικών υπηρεσιών) -  και εφαρμογές -  
ανάπτυξη  υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην ενέργεια, 
στην υγεία, στις μεταφορές, στον τουρισμό -outsourcing δημόσιων 
υπηρεσιών. 

 Ο τομέας των ΤΠΕ 

3.1.7. 

Παραγωγή ποιοτικού και ασφαλούς (επώνυμου) γενόσημου φαρμάκου 
στην Ελλάδα – παραγωγή ιδιοσκευασμάτων στην Ελλάδα για λογαριασμό 
διεθνών επιχειρήσεων, λόγω ύπαρξης    πιστοποίησης και διασφάλισης 
ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης του φαρμάκου (από 
τις πρώτες ύλες έως το φαρμακείο) και λόγω χρονικής συγκυρίας λήξης 
πατεντών σε διεθνές επίπεδο- βελτίωση στο κόστος παραγωγής και 
διάθεσης - επανατοποθέτηση/επαναστόχευση φαρμάκων στην αγορά 
(κάλυψη περισσοτέρων παθήσεων)  - νέες πατέντες υφιστάμενων 
φαρμάκων για πρόσθετες ενδείξεις- εστιασμένες δραστηριότητες έρευνας 
στα πρώτα στάδια της παραγωγής  φαρμάκων  για λογαριασμό τρίτων -  
εκτέλεση εργαστηριακών εξετάσεων για λογαριασμό ιατρικών κέντρων και 
νοσοκομείων του εξωτερικού, ανάπτυξη ειδικών διαγνωστικών υπηρεσιών 
και η εξαγωγή τους σε χώρες του εξωτερικού -  η χώρα περιφερειακό 
κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της διαγνωστικής αλυσίδας – παραγωγή 
φυτικών καλλυντικών, ανάπτυξη υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. 

 Ο ευρύτερος τομέας της υγείας 

Στους παραπάνω τομείς παρουσιάζεται σαφώς διαφοροποιημένη εικόνα  ως 
προς τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της αλυσίδας, ως προς τη 
δυναμική των συνεργασιών (μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και μικρές 
καινοτόμες start-ups), ως προς τη δυναμική επενδύσεων σε έρευνα και 
καινοτομία, ως προς τη δυναμική της εξωστρέφειας. Όμως αυτό που 
διαφαίνεται, λίγο πολύ καθαρά, είναι τα σημεία εκείνα που με τις 
κατάλληλες πολιτικές μπορούν να αποτελέσουν βάση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος και βιομηχανικών σχέσεων, που δυνητικά μπορούν να το 
στηρίξουν και να το αναπτύξουν περαιτέρω.   Αυτά τα σημεία πρέπει, να 
αποτελέσουν κατεύθυνση προτεραιοτήτων για τη διοχέτευση πόρων 
κρατικών ενισχύσεων μέσω πρωτοβουλιών ομάδων και δικτύων 
επιχειρήσεων. 
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3.2. Μεγέθυνση της παραγωγικής κλίμακας 

Ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα, που διαχρονικά υπονομεύει την 
ανάπτυξη υγιούς επιχειρηματικότητας στην χώρα, είναι το παραγωγικό 
αλλά και γενικά το επιχειρηματικό μέγεθος. Το κυρίαρχο μέγεθος 
αναφέρεται στην πολύ μικρή και μικρή κλίμακα, γεγονός που παραπέμπει 
σε μεγάλα σύνολα ευπαθών δραστηριοτήτων, οι οποίες αδυνατούν να 
έχουν καινοτομικό προσανατολισμό, να υποστηρίξουν εξωστρεφείς 
δραστηριότητες, να αναπτύξουν υγιείς δυνάμεις είτε στις κρίσεις, όπως η 
τρέχουσα, είτε να αξιοποιήσουν ευκαιρίες στο ελκυστικό διεθνές 
περιβάλλον. 

Το πρόβλημα της μικρής κλίμακας, έχει σοβαρές αρνητικές αναφορές τόσο 
σε επίπεδο φοροδιαφυγής όσο και σε επίπεδο εισφοροδιαφυγής. Ωστόσο, 
παρά το γεγονός ότι η διάγνωση στο πρόβλημα είναι κοινή όχι μόνον δεν 
αναλαμβάνονται πολιτικές για την σταδιακή αντιμετώπισή του αλλά, μέσω 
των άμεσων οικονομικών ενισχύσεων το πρόβλημα επιτείνεται έτι 
περαιτέρω.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι άπαξ επιχειρήθηκε ένας τρόπος προσέγγισης του 
προβλήματος, στα πλαίσια του Β΄ ΚΠΣ (Πρόγραμμα clustering – 
networking), αλλά το μονοδιάστατο εργαλείο των άμεσων οικονομικών 
επιχορηγήσεων καθώς και το χαλαρό της προσπάθειας οδήγησαν το 
εγχείρημα σε πλήρη αποτυχία. 

Δεν έχει γίνει προφανώς κατανοητό ότι η μικρή και πολύ μικρή 
επιχειρηματική κλίμακα δεν έχουν ανάγκη από επενδύσεις που θα 
καθετοποιήσουν το παραγωγικό τους αποτέλεσμα, διότι όσο θα 
καθετοποιούνται θα οδηγούνται σε τεχνολογική και παραγωγική αυτάρκεια, 
γεγονός που θα οριοθετεί το οικονομικό και παραγωγικό τους μέγεθος, και 
θα τις οδηγεί στην απομόνωση. Αντίθετα, τα επιχειρηματικά αυτά μεγέθη 
έχουν ανάγκη από πολιτικές, που θα ενισχύουν την συνεργασία μεταξύ 
αυτών των επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιήσουν εξωτερικές οικονομίες, οι 
οποίες θα είναι ικανές να τις αυξήσουν το οικονομικό και παραγωγικό 
μέγεθος, να τις δώσουν περιθώρια άσκησης εξαγωγικής δραστηριότητας 
και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ενός κύκλου υγιούς λειτουργίας 
στην αγορά. 

Πολιτικές αυτού του περιεχομένου δεν μπορεί να έχουν ως κεντρικό 
στοιχείο τα τομεακά ή τα κλαδικά προγράμματα επιδοτήσεων. Προηγούνται 
αυτών, 

- Πολιτικές φορολογικών κινήτρων για  
• τις συγχωνεύσεις πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων,  
• την απαλλαγή εσωτερικών πωλήσεων από τη διπλή φορολόγηση 
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• ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση εσόδων από πώληση 
προϊόντων, που προέκυψαν ως κοινό αποτέλεσμα 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

- Πολιτικές κινήτρων μέσω κρατικών προμηθειών 
- Χρηματοπιστωτικά «εργαλεία» για την χρηματοδότηση ενιαίων 

συνόλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 
- Προετοιμασία μοντέλων σχημάτων συνεργασίας, προερχόμενα από 

την διεθνή εμπειρία, καθώς και τύπων οργάνωσης και σχέσεων, 
ώστε να υπάρχουν εξ αρχής διαγνώσεις για το εφικτό μοντέλο 
συσπείρωσης  

- Δημιουργία περιφερειακών μηχανισμών «ομπρέλα» που θα 
προσφέρουν συγκεκριμένες τεχνικές και οργανωτικές βοήθειες στα 
συνεργατικά σχήματα και θα αποτελούν «οχήματα» στην ανάπτυξη 
σχέσεων μεταξύ έρευνας και παραγωγής.  

- Ελαστικοποίηση των όρων οργάνωσης της εργασίας, ώστε να είναι 
δυνατή η εσωτερική μετακίνηση της απασχόλησης, μεταξύ των 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων  

- Εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων, με τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους, για επενδύσεων κοινού 
ενδιαφέροντος, που θα αφορούν σε κοινά προϊόντα. 
 

Η εξαντλητική αυτή παράθεση επιχειρεί να περιγράψει μία άλλη πολιτική 
όχι για την ενίσχυση αλλά κυρίως για την διάσωση όσο το δυνατόν 
περισσότερων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες από μόνες 
τους το μόνο που πετυχαίνουν είναι να μειώνουν δραματικά το προσδόκιμο 
ζωής τους. Αντίθετα, όσο θα ενισχύονται πολιτικές συσπειρώσεων, οι 
αντοχές τους θα βελτιώνονται και θα είναι ικανές να υπάρξουν με αιτία 
στην αγορά. 
 

3.3. Μηχανισμοί και θεσμοί καινοτομίας  
 
Εν όψει της 5ης

Η χώρα δεν έχει να επιδείξει σοβαρές επιδόσεις, είτε σε επίπεδο δημόσιου 
είτε σε επίπεδο ιδιωτικού τομέα. Και είναι προφανές ότι θα είναι 
αναγκαστικά απούσα από τον κοινοτικό στόχο της αύξησης της δαπάνης 
για την έρευνα και την ανάπτυξη στο 2% του ΑΕΠ, μέχρι το 2020, με 
δεδομένο ότι το ποσοστό αυτό σήμερα δεν ξεπερνάει το 0,6% του ΑΕΠ. 

 Προγραμματικής Περιόδου, έχει ξεκινήσει μία εργώδης 
προσπάθεια, για την διαμόρφωση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
πολιτικών και δράσεων, ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία και η έξυπνη 
εξειδίκευση. Είναι γνωστό ότι η καινοτομία αποτελεί νοοτροπία ενός 
ολόκληρου οικονομικού συστήματος και μία πολύ σοβαρή οικονομική 
απόφαση Πολιτείας και επιχειρηματικής κοινότητας.  
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Οι επιδόσεις στην έρευνα και στην καινοτομία, κατατάσσουν την Ελλάδα 
στις χώρες με χαμηλές επιδόσεις και σε κάθε περίπτωση χαμηλότερα από 
τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρά την υψηλού επιπέδου ερευνητική 
δραστηριότητα που σε πολλές περιπτώσεις πραγματοποιείται με όρους 
διεθνούς αριστείας (η χώρα διαθέτει σημαντικό αριθμό ερευνητικών  
κέντρων αναγνωρισμένων ως κέντρα  διεθνούς αριστείας!),  η ελληνική 
έρευνα δύσκολα μετατρέπεται σε καινοτομία, η οποία με τη σειρά της 
ακόμα πιο δύσκολα μετασχηματίζεται σε βιώσιμη επιχειρηματικότητα.  

Στα κύρια εμπόδια ανάπτυξης καινοτομίας εντοπίζεται η ελλιπής 
χρηματοδότηση, οι ελλείψεις σε μηχανισμούς μετάδοσης της τεχνογνωσίας 
και ευρύτερα οι ανύπαρκτες  δομές στήριξης της  επιχειρηματικότητας. Ένα 
επίσης σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα, θα παραμένει το πολύ μικρό 
μέγεθος των ελληνικών παραγωγικών μονάδων, που δεν έχουν την 
οικονομική δυνατότητα της επένδυσης κρίσιμων πόρων σε επικίνδυνες 
(risky) επενδύσεις, όπως αυτές της καινοτομίας. 

Η προσπάθεια για αλλαγή αυτής της πραγματικότητας, ώστε με 
σοβαρότητα και συγκεκριμένους στόχους να προχωρήσουν  πολιτικές για 
την ενίσχυση της καινοτομίας, έχει να κάνει με την διερεύνηση του κατά 
πόσο πιθανές κατευθύνσεις - για πόλους επιχειρηματικής ανάπτυξης, 
οργανωμένα επιχειρηματικά σύνολα, πλατφόρμες τεχνολογίας, πόλους 
καινοτομίας, clusters, ανάπτυξη τεχνολογικών αλυσίδων, γενικότερα  
συνεργασία έρευνας με την παραγωγή ως βάση ενός ριζοσπαστικού 
υποδείγματος επιχειρηματικής ανάπτυξης - μπορούν να οργανωθούν και να 
αναπτυχθούν χωρίς την απαραίτητη στήριξη από κατάλληλες δομές  
(δημόσιες ή ιδιωτικές). 

Η καταγεγραμμένη εμπειρία από τη λειτουργία σχηματισμών όπως πχ οι 
πόλοι καινοτομίας και τα clusters υπήρξε  ιδιαίτερα προβληματική, και αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι παρά το ότι διοχετεύθηκαν πόροι και 
κινητοποιήθηκαν επιχειρήσεις και  φορείς, δεν υπήρξαν σαφής πολιτική και 
πρακτικό μεθοδολογικό πλαίσιο καθώς και οι αναγκαίες δομές πλοήγησης 
και υποστήριξης αυτών των πολύπλοκων σχημάτων συνεργασίας.  

Σήμερα, βασική επιδίωξη πρέπει να είναι μία άλλη ολοκληρωμένη 
προσέγγιση του πεδίου έρευνα - τεχνολογική ανάπτυξη - καινοτομία,  που 
θα συνιστά ρήξη με μια παράδοση που ήθελε να θεραπεύει τις αδύναμες 
σχέσεις έρευνας και επιχειρήσεων με τη γενικευμένη διοχέτευση κρατικών 
ενισχύσεων χωρίς ουσιαστική επίπτωση στη καινοτόμο επίδοση της 
ελληνικής οικονομίας και θα υιοθετεί «εργαλεία» δομές, και θεσμούς, που 
θα θέτουν σε νέες βάσεις την επένδυση των επιχειρήσεων για την 
ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας.   
 
Ως μηχανισμούς αυτής της μορφής προτείνεται η συγκρότηση 

• Εθνικού Φορέα Καινοτομίας 
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Αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός όλων των πολιτικών για την 
καινοτομία, καθώς και των νέων δομών καινοτομίας, που θα 
δημιουργηθούν, η επίλυση θεμάτων γραφειοκρατίας, η παρακολούθηση 
των αποτελεσμάτων καινοτομίας, η εισήγηση για την κατεύθυνση πόρων 
σε πεδία υποσχόμενων καινοτομικών επιδόσεων, η πρόταση δράσεων για 
την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ έρευνας και παραγωγής, η παρακολούθηση 
και εισήγηση για ενισχύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις κλπ 

•  Κέντρων Ικανότητας / Εξειδίκευσης  
 

Ρόλος των οποίων θα είναι η ενίσχυση σύμπραξης επιχειρήσεων, 
ερευνητικών οργανισμών, δημόσιας διοίκησης, πανεπιστημίων, 
επαγγελματικών φορέων κλπ. Το βασικό χαρακτηριστικό των εν λόγω 
δομών  πρέπει να είναι η τομεακή ταυτότητα, η οργάνωσή τους από τα 
κάτω και η διασφάλιση της απαραίτητης αυτονομίας. Πρόκειται για δομές 
συντονιστικού χαρακτήρα, εμψυχωτές της συνεργατικής έρευνας, χωρίς 
βαριές υποδομές και με αποστολή τη διαμόρφωση οικοσυστήματος 
καινοτομίας σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. 

 
Τα Κέντρα Ικανότητας/Εξειδίκευσης συγκεντρώνουν το σύνολο των 
πρωταγωνιστών (επιχειρήσεις, φορείς έρευνας κλπ) ενός 
τεχνολογικού/επιχειρηματικού τομέα (αγροδιατροφικός τομέας, υγεία, 
ενέργεια, υλικά…) και αποσκοπούν στη διαμόρφωση κοινά συμφωνημένων 
προτεραιοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς αναφοράς. Υπό το 
πρίσμα αυτό τα Κέντρα Ικανότητας/Εξειδίκευσης θα αποτελέσουν τα 
«στρατηγεία» εκπόνησης τεχνολογικής πολιτικής για τους τομείς 
προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας.   
 

• Περιφερειακοί Πόλοι καινοτομίας 

Των οποίων η εναλλακτική δημιουργία προκύπτει ως ωριμότερη 
προσέγγιση έναντι των Κέντρων Ικανότητας / Εξειδίκευσης, είτε διότι η 
πρότερη εμπειρία έχει αφήσει θετικά ίχνη, είτε διότι οι κλαδικές 
συγκεντρώσεις θα εξυπηρετούνταν καλύτερα από μία ανάλογη δομή. 

Αποστολή των Πόλων Καινοτομίας, οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να 
προσδιορίζονται χωρικά σε μία Περιφέρεια αλλά και σε περισσότερες, θα 
είναι η διαμεσολάβηση τους ώστε έρευνα και παραγωγή να συγκλίνουν σε 
κοινές επιδιώξεις ανταγωνιστικού αποτελέσματος, θα επιδιώκουν την 
συγκρότηση συσπειρώσεων, αποτελέσματα έρευνας να ενσωματώνονται 
στην παραγωγή, θα υποστηρίζουν την απόκτηση πατεντών και σημάτων….  

Και οι Πόλοι θα αποτελούν κομβικά σημεία αναφοράς της αναγκαίας προς 
εκπόνηση τεχνολογικής πολιτικής. 
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Πάντως, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν για μία ακόμη φορά ορισμένα 
κομβικά σημεία, που αφορούν στους μηχανισμούς για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας και να αποσαφηνιστεί ότι, 

(α). Αποτελούν σημαντική επένδυση για την οικονομία και την κοινωνία, 
γι΄ αυτό θα πρέπει να τύχουν αρχικά της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά 
από ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο –εξ αρχής συμφωνημένο- και μετά 
θα φροντίσουν να είναι αυτοχρηματοδοτούμενοι, 

(β). Επιβάλλεται η Διοίκησή τους να ξεφύγει από τον σφικτό εναγκαλισμό 
του κράτους, αλλά οι μηχανισμοί αυτοί να βρίσκονται υπό την άμεση 
παρατήρησή του, ειδικά σε θέματα τεχνολογικής πολιτικής, αλλά και 
πρωτοβουλιών θεσμικού ή νομοθετικού χαρακτήρα, 

(γ).  Ο χρόνος λειτουργίας τους αποσυνδέεται από την 5η

 

 Προγραμματική 
Περίοδο και τυγχάνουν της άμεσης οικονομικής στήριξης του κράτους – για 
όσο χρόνο αυτή συμφωνηθεί – επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν μία 
σοβαρή, κεντρική, κρατική επιλογή. 

3.4. Καινοτομική επιχειρηματικότητα των νέων 

 

Ειδικά μέσα στο διάστημα της κρίσης παρατηρείται μία σοβαρή μεταστροφή 
της ελληνικής νεολαίας εμπλοκής της στην πρόκληση της 
επιχειρηματικότητας και της αγοράς, εμπλουτίζοντας με αισιόδοξα στοιχεία 
το επιχειρηματικό τοπίο. Παρά το γεγονός ότι η διαδρομή αυτή δεν 
σχεδιάστηκε για να διανυθεί με συγκεκριμένα βήματα και προγραμματισμό, 
εν τούτοις η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τα πολύ θετικά χαρακτηριστικά 
αυτών των δεδομένων, σταδιακά επικέντρωσε ενδιαφέρον και πόρους, 
ώστε η δραστηριότητα αυτή να αποτελέσει μερική έστω διαφυγή στην 
ανεργία των νέων. 

Ωστόσο, ο πληθωρισμός πρωτοβουλιών προώθησης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας δεν έχει συνοδευθεί με ανάλογο εμπλουτισμό των 
εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους οι νέοι που έλκονται από την 
προοπτική της επιχείρησης.  Πέραν από το κλασσικό σχήμα –
επιχειρηματικό σχέδιο, διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας, επιδότηση - η 
παρεχόμενη στήριξη στην Ελλάδα στερείται της απαραίτητης 
ευρηματικότητας που χρειάζεται η επαφή των νέων με την επιχείρηση και η 
προοπτική επιχειρηματικής δημιουργίας.  Σήμερα στην Ελλάδα 
παρατηρείται ανταγωνισμός πρωτοβουλιών φορέων που προτείνουν 
περίπου τα ίδια πράγματα.  

Παρά τη μεγάλη κινητικότητα φορέων, προγραμμάτων και πόρων περί την 
επιχειρηματικότητα των νέων είναι δεδομένη η μεγάλη καθυστέρηση που 
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παρατηρείται σε δύο κρίσιμα προαπαιτούμενα: τη χρηματοδότηση και την 
πλαισίωση από αναδόχους των υποψηφίων επιχειρηματιών (μέντορες). 

Ως προς τη χρηματοδότηση, η εικόνα μαρτυρά σημαντική καθυστέρηση σε 
διάφορα επίπεδα πολιτικών. Κατ΄ αρχήν, δεν έχει γίνει κατανοητό ότι η 
καινοτομική επιχειρηματικότητα νέων ανθρώπων, ειδικά μάλιστα όταν 
αυτοί προέρχονται από τον πανεπιστημιακό χώρο, πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη ευελιξία στον χρόνο (ανοικτά προγράμματα) 
και στις προδιαγραφές (όχι στις στείρες ερμηνείες της καινοτομίας), ώστε η 
όλη ενασχόληση να είναι ελκυστική και να καλλιεργεί προσδοκίες. Το 
ζητούμενο δεν είναι τόσο η εξασφάλιση της επιδότησης για το ξεκίνημα 
μιας μικρής επιχείρησης,  όσο η δημιουργία «σταθμών» σπρωξίματος του 
νέου ανθρώπου στην αγορά.  

Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η τραπεζική αγορά ήταν κλειστή στην 
επιχειρηματικότητα νέων ανθρώπων ακόμη και σε περιόδους ομαλής 
λειτουργίας της. Μέθοδοι και εργαλεία ανακυκλούμενης χρηματοδότησης 
όπως οι επιστρεφόμενες προκαταβολές, τα οιονεί ίδια κεφάλαια, οι 
επιχειρηματικοί άγγελοι, η μικρο-πίστωση παραμένουν άγνωστα.  

Ως προς την αναδοχή (mentoring) των νέων επιχειρηματιών από έμπειρα 
στελέχη επιχειρήσεων, επίσης εντοπίζεται ανάλογη δομική καθυστέρηση.  
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος συνεργάζεται 
με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλία σε μάθημα για την νεανική και καινοτομική 
επιχειρηματικότητα και γνωρίζει τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να 
προσελκυστούν  στελέχη με διάθεση να αφιερώσουν χρόνο και ενέργεια 
στην παρακολούθηση ενός νέου επιχειρηματία.  Εδώ έχουμε να κάνουμε 
μάλλον με ένα πρόβλημα  κατανόησης της ανάγκης και αλληλεγγύης  
γενεών παρά με ένα πρόβλημα τεχνικού χαρακτήρα. Είναι προφανής η 
ανάγκη μιας σημαντικής κινητοποίησης της επιχειρηματικής κοινότητας, 
ενός ισχυρού μηνύματος ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα στελέχη τους 
στηρίζουν αποφασιστικά τους νέους επιχειρηματίες της χώρας, τους 
θεωρούν πρωταγωνιστές της ανασυγκρότησης της χώρας. 

Το κίνημα αυτό της επιχειρηματικότητας των νέων και ειδικά απόφοιτων 
πανεπιστημιακών σχολών είναι εξαιρετικά παρήγορο για πολλούς λόγους. 
Γι΄ αυτό και η αντιμετώπισή του θα πρέπει να προέλθει από ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτικών και δράσεων, με ουσιαστική 
χρηματοδότηση, το οποίο θα ξεφεύγει από την γνωστή και στείρα 
γραφειοκρατική προσέγγιση αλλά θα κατανοεί τα ειδικά χαρακτηριστικά 
του πληθυσμού, στον οποίο απευθύνεται. 

 

 

 



24 
 

3.5 Προμήθειες Ενόπλων Δυνάμεων 

Η πολιτική για τις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων, αποτελεί έναν από 
τους σοβαρότερους πυλώνας άσκησης Βιομηχανικής Πολιτικής. Είναι 
γνωστό, ότι η χώρα δαπανά κάθε χρόνο ένα σημαντικό ποσό των 
φορολογικών της εσόδων για την Άμυνα, είτε για την αγορά υλικών, 
ανταλλακτικών και εξοπλιστικών συστημάτων, είτε για την συντήρηση 
υφισταμένων. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης – και όχι μόνον – υπάρχει 
φροντίδα ένα μέρος αυτής της δαπάνης να επιστρέφει στην εγχώρια 
οικονομία, ενεργοποιώντας το δυναμικό των κατασκευαστών τους, και 
αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη.  Στην χώρα μας, η μεγάλη αυτή ευκαιρία 
για την οικονομία μας δεν έχει αξιοποιηθεί στον επιθυμητό δυνατό βαθμό. 
Ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση έγινε την περασμένη δεκαετία, με 
την θέσπιση του 35% ως ελάχιστης ελληνικής συμμετοχής σε κάθε διεθνή 
διαγωνισμό. Η εφαρμογή της ποσόστωσης αυτής, οδήγησε στην 
συμπαραγωγή

Τα οφέλη υπήρξαν πολλαπλά: 

 και είχε εξαιρετικά ευεργετικά αποτελέσματα για την 
εγχώρια παραγωγή και την εθνική οικονομία. Δόθηκε η δυνατότητα  τα 
‘αντισταθμιστικά οφέλη’ από άχρηστες ή και ανεφάρμοστες –ορισμένες 
φορές- συμφωνίες να μετατραπούν σε ενεργητική εμπλοκή της εγχώριας 
παραγωγής, για εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή 
έδωσε την δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν στην 
κατασκευή προϊόντων, όπως τα συστήματα Patriot, τις φρεγάτες, τα 
υποβρύχια U214, τα άρματα μάχης  Leopard και τα διασωστικά άρματα της 
Rhein Metall. 

• Ενισχύθηκε η απασχόληση και το τοπικό εισόδημα, 
• Απορροφήθηκε κρίσιμη τεχνογνωσία, 
• Βελτιώθηκε ή αναπτύχθηκε νέα τεχνολογία, 
• Εφαρμόστηκαν  καινοτομίες 
• Αποκτήθηκαν διεθνή σήματα διασφάλισης της ποιότητας 
• Δημιουργήθηκαν σοβαροί όροι για την συμμετοχή των επιχειρήσεων 

σε διεθνείς ομάδες εξαγωγικού προσανατολισμού.  
Η στρατηγική επιλογή της συμπαραγωγής,

Πριν επτά (7) χρόνια ενισχύθηκε η Απόφαση του ΄97, με τον ν. 3422/06 
που ορίζει ότι εφόσον παράγεται εγχωρίως το ζητούμενο αμυντικό 
υλικό δεν επιτρέπεται η αγορά του από το εξωτερικό.   Παρ΄ όλα 
αυτά, τα τελευταία χρόνια, ούτε ένας διαγωνισμός δεν κατευθύνθηκε 
τελικά στην εγχώρια παραγωγή και ακόμη και υλικά, που εδώ και είκοσι 

 που υιοθέτησε ως βασική  
προϋπόθεση ανάθεσης έργου σε οποιαδήποτε αλλοδαπή εταιρία παροχής 
αμυντικού εξοπλισμού, την συμμετοχή του εγχώριου δυναμικού, 
λειτούργησε ενισχυτικά στις εγχώριες επιχειρήσεις, που είχαν την 
δυνατότητα να διεκδικήσουν μερίδιο στην ανάπτυξη και στην αύξηση της 
απασχόλησης. 
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χρόνια κατασκευάζονταν εγχώρια, αγοράστηκαν απ΄ ευθείας, από οίκους 
του εξωτερικού. Δηλαδή, έσοδα από την φορολογία των Ελλήνων 
πολιτών,  αντί να αξιοποιηθούν,  κατά το δυνατόν μεγαλύτερο 
μέρος τους, στην εσωτερική αγορά, και να δημιουργήσουν 
απασχόληση και εισόδημα, ενίσχυσαν και ενισχύουν την 
δημιουργία  ή την διατήρηση θέσεων εργασίας ξένων χωρών. Που 
είμαστε σήμερα:  Στο εξής απαράδεκτο: Ο μέσος όρος χωρών της ΕΕ 
να καλύπτει κατά 70% τις ανάγκες του για προμήθειες άμυνας από 
εγχώριες πηγές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην χώρα μας είναι 
κάτω από το 2%. 

Σήμερα, λόγω και της κρίσης ο συγκεκριμένος τομέας βρίσκεται σε σχετική 
κάμψη δραστηριότητας. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει 
οι συντηρήσεις των οπλικών συστημάτων ή η προμήθειά τους με σχετικά 
ανταλλακτικά.  Ειδικά σε ο,τι αφορά στην  συντήρηση των συστημάτων 
αυτών έχουν αναλάβει είτε διάφορα κλιμάκια των τριών όπλων, είτε 
εργοστάσια αυτόνομα ή εργοστάσια βάσης των όπλων, είτε επιχειρήσεις 
του εξωτερικού. Και στις τρεις περιπτώσεις ο παρονομαστής είναι κοινός: 
Τα φθαρμένα εξαρτήματα αντικαθίστανται από εισαγόμενα ανταλλακτικά σε 
οποιαδήποτε τιμή. Στις περιπτώσεις μάλιστα συστημάτων ανατολικής 
προέλευσης, όπως τα αερόστρωμνα και τα αντιαεροπορικά  ZUBR, OSA, 
TOR-M1 και S-300, για ποικίλους λόγους δεν υποστηρίζονται σε 
ανταλλακτικά.  

Υπό τις παρούσες συνθήκες, που διέρχεται η οικονομία και γίνεται 
κατανοητή η ανάγκη ουσιαστικής άσκησης πολιτικής σε έναν σημαντικό 
τομέα της οικονομίας, η ανάπτυξη σχέσεων των ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων με την εγχώρια παραγωγική κοινότητα ικανοποιούν τις υψηλές 
προτεραιότητες μίας υπεύθυνης βιομηχανικής πολιτικής, που είναι αύξηση 
των επενδύσεων, βελτίωση των όρων αφομοίωσης καινοτομικών και 
τεχνολογικών εφαρμογών, διατήρηση ή/και αύξηση της απασχόλησης.  

 

3.6 Κλάδος Ναυπηγοεπισκευής  

Τις περασμένες δεκαετίες ο κλάδος της Ναυπηγοεπισκευής αποτελούσε 
έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.  Κατά 
τα τελευταία χρόνια διέρχεται τη μεγαλύτερη του  κρίση, με σωρεία 
προβλημάτων που χρόνια συσσωρεύονται χωρίς να δίνονται  λύσεις, χωρίς 
καμία επένδυση, που θα οδηγούσε σε ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τα προς 
επισκευή πλοία να «φεύγουν» στις Ν/Ζ της Τουρκίας, Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας, αλλά και ακόμη πιο μακριά. 

Το γεγονός ότι η χώρα μετά την  ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
εφάρμοσε Ευρωπαϊκά Standards και Κανονισμούς σε θέματα προστασίας  
περιβάλλοντος και εργασιακών σχέσεων  (χωρίς να αλλάξει νοοτροπία και 
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τρόπο σκέψης), ότι η ένταξης της στην ευρωζώνη την κατέστησε  ακριβή, 
κι ότι μετά το 1990 οι γειτονικές χώρες άρχισαν να αναπτύσσονται και  τα 
Ναυπηγεία τους  απέκτησαν εμπορικό χαρακτήρα,  οδήγησαν στην 
σταδιακή κάμψη  και τέλος στην κατάρρευση της ναυπηγικής βιομηχανίας.  
Η ευθύνη είναι συλλογική, γιατί ποτέ δεν υπήρξε συνεργασία από τους 
εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να βρεθεί μία κοινά αποδεκτή λύση. 

Παρά τις φοβερές  δυσκολίες, είναι αναγκαίο να γίνουν οι  ποιοτικές και 
ποσοτικές διαρθρωτικές αλλαγές και να αξιοποιηθούν τα ασύγκριτα 
πλεονεκτήματα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος, που είναι 
η πείρα και το μεράκι των εξαιρετικών ελλήνων τεχνιτών, η δεσπόζουσα 
γεωγραφική θέση και οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη 
χώρα, η ποιότητα των εργασιών στη Ζώνη που είναι παγκοσμίως γνωστή 
για το υψηλό επίπεδό της,  οι  πολύ καλές υποδομές εντός της Ζώνης από 
τις εταιρείες που ενεργοποιούνται εκεί (π.χ. εξοπλισμοί υδροβολών, κτλ.), 
οι  πολύ καλές υποδομές στις εταιρείες που δραστη-ριοποιούνται 
παράπλευρα (μηχανουργεία, τροφοδοσίες, κτλ.), η παράδοση στην 
καινοτομία και στις πατέντες – «τα πάντα φτιάχνονται στον Πειραιά»,  
καθώς και το γεγονός ότι  διεθνώς πολλές επισκευαστικές βάσεις 
μετατράπηκαν σε ναυπηγεία πλοίων. 

Οι εξελίξεις σε τρεις διαφορετικούς τομείς, τα λιμάνια, τα σκάφη 
αναψυχής και τη μεσογειακή φορτηγό ναυτιλία, μπορεί να συμβάλουν 
στην ανάταξη του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής στη χώρα 
μας. Προϋπόθεση είναι να τεθούν νέες βάσεις ανάπτυξης από την πολιτεία, 
τους εργοδότες και τους εργαζόμενους.   

Οι πιθανότητες, μέσα στη δεκαετία που διανύουμε να σημειωθούν 
σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές στους τρεις προαναφερόμενους 
τομείς, γενικότερα στην περιοχή της Αν. Μεσογείου και ειδικότερα στη 
χώρα μας, μπορεί να αλλάξουν ριζικά τα σημερινά αρνητικά δεδομένα στη 
ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. 

Η επικείμενη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, η νέα δυναμική που αναμένεται 
στον κλάδο των σκαφών αναψυχής και η ανάγκη ενίσχυσης και ανανέωσης 
του ευρωπαϊκού μεσογειακού στόλου αναμένεται να δώσουν «τροφή» στην 
ελληνική ναυπηγο-επισκευαστική βιομηχανία, η οποία βρίσκεται από 
γεωγραφικής άποψης σε πολύ ανταγωνιστική θέση.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία Μικρών Αποστάσεων, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θέλει να την υποστηρίξει προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος να 
ενισχυθεί το διά θαλάσσης ενδοκοινοτικό εμπόριο και να αποσυμφορηθεί 
το οδικό δίκτυο. Έτσι, μέχρι το 2020 αναμένεται να έχει αλλάξει, εφόσον 
χρηματοδοτηθεί με κάποιο τρόπο, ο μισός κοινοτικός στόλος δεδομένου ότι 
από το 2020 θα ισχύσουν οι νέες απαιτήσεις για ακόμα μικρότερη καύση 
θείου από τις μηχανές των πλοίων. Σημειώνεται ότι το μεσογειακό 
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εμπορικό πλοίο αποτελεί την καλύτερη δυνατή επιλογή για ναυπήγηση ή 
επισκευή για τα ελληνικά ναυπηγεία και το Πέραμα. 

Σύμφωνα με πρόσφατη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) της Ε.Ε.,  ο  ευρωπαϊκός τομέας της 
συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων («ΣΕΜΠ»)  έχει στρατηγική 
σημασία για την Ευρώπη και τη βιώσιμη ανάπτυξή της, εκτιμά ότι το 
σημερινό δίκτυο ναυπηγείων ΣΕΜΠ στην Ε.Ε. είναι ικανό να ανταποκριθεί 
στην αυξανόμενη ζήτηση, ωστόσο πρέπει να τύχει της χρηματοδοτικής 
στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειακών Ταμείων και των 
χωρών-μελών της Ε.Ε., προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι νέες ετήσιες  κατασκευές πλοίων ανέρχονται  
από  50δις $ έως 80δις $, εκ των οποίων το 15% περίπου ανήκουν 
σε πλοιοκτήτριες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων. Οι  
προγραμματισμένες επισκευές παγκοσμίως ανέρχονται στα ανωτέρω 
μεγέθη   αυξημένα κατά  30% και η  χρηματοδότηση τους 
εξασφαλίζεται κατά   70% μέσω Διεθνών τραπεζικών σχημάτων. Η 
προστιθέμενη δε αξία σε Ελληνικό έδαφος μπορεί να φτάσει στο 
90% έως 100%, σε βάθος χρόνου. 

Για την αποφυγή στρεβλώσεων, μπορούν να δημιουργηθούν Ελεύθερες 
Ζώνες Εμπορίου σε  Υπήνεμα μέρη της Ηπειρωτικής ή νησιωτικής χώρας.  

Στο δεύτερο μέτωπο, των σκαφών αναψυχής, ο νόμος  για το θαλάσσιο 
τουρισμό,  ευελπιστεί να διπλασιάσει ή και να τριπλασιάσει τον αριθμό των 
17.000 σκαφών, που έρχονται ή βρίσκονται μόνιμα ελλιμενισμένα στην 
Ελλάδα. 

Στο τρίτο μέτωπο αφορά η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά,  έχει 
θέσει ως ένα από τους στόχους της την  ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευής.  

Τα τελευταία χρόνια, όλα συνηγορούν ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για 
δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικού ναυτιλιακού ''Cluster'' στον Πειραιά, 
αρκεί να υπάρχει πολιτική και επιχειρηματική βούληση για συνεργασία και 
ένα μακροχρόνιο και ρεαλιστικό σχέδιο-όραμα για την ελληνική ναυτιλία 
και τη βιομηχανία. Ως πυρήνας του «Cluster» αυτού μπορεί να θεωρηθεί το 
Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού, η τοποθεσία του οποίου έχει σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας και βρίσκεται πολύ κοντά στη, 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος και στα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά και Ελευσίνας. Συνολικά η δημιουργία του ''Cluster'' 
ναυπηγοεπισκευαστικού και ναυτιλιακού τομέα θα αποφέρει στις 
μετέχουσες επιχειρήσεις: α) μείωση του κόστους παραγωγής, β) εφαρμογή 
νέων μεθόδων παραγωγής και Marketing, γ) δημιουργία δικτύων 
συνεργασίας δ) αξιοποίηση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ε) άντληση 
σημαντικών πληροφοριών ζ) απόκτηση τεχνογνωσίας.  Σύμφωνα με 
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μελέτες η τεχνολογία των ποντοπόρων πλοίων προηγείται αυτής των 
αυτοκινήτων κατά 5 έως 10 έτη 

Επίσης είναι αναγκαία η εκπαίδευση στελεχών  για την ναυπηγοεπισκευή 
με αντίστοιχη επαγγελματική πιστοποίηση. Χρειάζεται να συνεχιστεί η  
εξειδίκευση τεχνιτών και η συνέχιση ειδικοτήτων που τείνουν να 
εκλείψουν, η διατήρηση θέσεων εργασίας, με επιχορήγηση της εργασίας 
για να αντιμετωπισθεί εν μέρει η τρομακτική ανεργία, που εκτοξεύθηκε σε 
πολύ υψηλά επίπεδα και ιδιαίτερα να υπάρξει  «εργασιακή ειρήνη» στη 
Ζώνη, με την εξεύρεση μίας κοινής συνισταμένης μεταξύ εργαζομένων, 
εργοδοτών και εφοπλιστών, που θα προσελκύσει τον πλοιοκτήτη να φέρει 
το πλοίο του για επισκευή και να το παραλάβει στο χρόνο που θέλει. 

Χρειάζεται να μειωθεί η γραφειοκρατία και να αλλαχθεί ριζικά η πολύπλοκη 
Νομοθεσία. Καθότι η παραγωγή   είναι ανάλογη της χρέωσης  και αφού 
υποχρεωτικά η  χρέωση στην Ελλάδα είναι  υψηλότερη, οφείλει     και η 
παραγωγή – παροχή υπηρεσιών  να είναι  αντίστοιχη, αυξάνοντας 
περαιτέρω την Ποιότητα (π.χ. εκπαίδευση εργατών – πιστοποιημένοι  
εργάτες), λαμβάνοντας υπόψη και τις τιμές στις γείτονες ανταγωνίστριες 
χώρες. Εκ μέρους του ΟΛΠ χρειάζεται  κατάργηση των αναχρονιστικών 
κανονισμών, μείωση τιμολογίων και βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών, άρση απαγορευτικών διατάξεων επί των πλοίων που βρίσκονται 
σε επισκευή, κλπ 
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