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Κυρία Υπουργέ,
Είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ σε κάτι που και εγώ προσωπικά και όλοι εδώ στη Βόρεια
Ελλάδα θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Μας απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια
αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή.  Προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο παρελθόν αλλά δεν τα
καταφέραμε για διαφόρους λόγους. Ίσως γιατί το θέμα είναι πολύ «καυτό», κάποιοι φοβόντουσαν
να πάρουν θέση. 
Αλλά τελικά, περισσότερο με την ηθική συμπαράσταση της Eurobank  και το ενδιαφέρον της
για τη βιομηχανία, και δευτερευόντως στην οικονομική της υποστήριξη του όλου συνεδρίου,
οργανώσαμε αυτή τη συνέχεια των ημερίδων που έχουν σχέση με διαφόρους κλάδους της με-
ταποίησης για να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε ποιος είναι ο ρόλος της βιομηχανίας στην
Ελλάδα, που θέλουμε να πάει, αφού βεβαίως έχουμε προηγουμένως απαντήσει σε ορισμένα
βασικά ερωτήματα όπως αν θέλουμε βιομηχανία στην Ελλάδα. 
Για την απάντηση σ΄ αυτό το ερώτημα, οι μεταποιητές, τουλάχιστον της  Βόρειας Ελλάδος, δεν
είναι σίγουροι αν πραγματικά θέλουμε μακροπρόθεσμα η βιομηχανία να είναι ένα σημαντικό
κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και μάλιστα σημαντικό όπως και άλλοι κλάδοι. 
Ίσως βέβαια με αυτή την οικονομική κρίση να προβληματιστούμε ακόμη περισσότερο και να
διαπιστώσουμε ότι η βιομηχανία και ειδικά το κομμάτι της το οποίο είναι κυρίως εξαγωγικό,
είναι αυτή η οποία θα μπορούσε να δώσει μια διέξοδο στη σημερινή δύσκολη οικονομική συ-
γκυρία. Όλα αυτά θα σας αναφερθούν στα συμπεράσματα του συνεδρίου. 
Μέχρι σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ξοδεύτηκαν πάρα πολλές ώρες από αν-
θρώπους που πραγματικά είχαν αγωνία για να εκφράσουν την άποψή τους και να συντεθεί ένα
συμπέρασμα και μια πρόταση για το μέλλον της βιομηχανίας μέχρι το 2020. βεβαίως πρωταρχικό
θέμα σ’ όλη αυτή την διαδικασία του προσδιορισμού, του τρόπου ανάπτυξης της βιομηχανίας
είναι να υπάρξει κατανόηση και αποδοχή της αξίας και της σημαντικότητας που έχει η βιο-
μηχανία για την ελληνική οικονομία από την κυβέρνηση και στη συνέχεια να γίνει μια πραγματική
συζήτηση όχι διάλογος που θα πάει μακριά. 
Εμείς το διάλογο και τη συζήτηση για το ποια είναι τα σημαντικά σημεία που θα βοηθήσουν
τη βιομηχανία να πάει μπροστά τα έχουμε κάνει. 
Δυστυχώς, και το έχω βιώσει και εγώ προσωπικά, το θέμα του να λέγεσαι βιομήχανος στην
Ελλάδα είναι το πιο κακό πράγμα που μπορεί να υπάρχει.
Όλη η κοινωνία είναι  εναντίον της επιχειρηματικότητας. 
Αν θέλουμε να προσβάλλουμε κάποιον τον λέμε βιομήχανο. 
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει και μπορούμε να το δείξουμε έμπρακτα γιατί πραγματικά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής

τέως Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
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η βιομηχανία είναι αυτή η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Μπορεί
να αναπτύξει εξωστρέφεια μεγαλύτερη από άλλους κλάδους και θεωρώ για να μην αναφέρω
κάποιους άλλους κλάδους, όπως ο τουρισμός, ότι είναι ένας πυλώνας στον οποίο θα πρέπει
να στηριχθεί η κυβέρνηση, γενικά κάθε κυβέρνηση για την ανάπτυξη της χώρας. 
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ποια θα είναι η εξέλιξη του προγράμματος. Θα μας πει
λίγα λόγια ο κ. Νανόπουλος, μετά θα ακολουθήσει η ομιλία του προέδρου μας κ. Πέντζου, και
στη συνέχεια ο κ. Καραμούζης ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank θα αναφέρει
τις απόψεις του για τα θέματα τις οικονομίας. 
Στη συνέχεια έχουμε παρεμβάσεις από τον ΣΕΒ  με τον κ. Φέσσα και από την ΓΣΕΕ με τον κ.
Ρωμανιά. Μετά από τον κ.Χατζηδάκη, ο οποίος ξέρει καλά το θέματα της βιομηχανίας και βε-
βαίως θα τελειώσουμε  με την τοποθέτηση της Υπουργού μας της κ. Λούκα Κατσέλη περιμένοντας
να ακούσουμε τουλάχιστον στην αρχή αν θεωρεί τη βιομηχανία ένα  πολύ  σημαντικό κομμάτι
της ελληνικής οικονομίας. 
Βεβαίως θα την περιμένουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη για τη συζήτηση που λέμε ότι πρέπει να
γίνει ειδικότερα και στοχευμένα για τη βιομηχανία για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι
διαφορετικό από ότι μέχρι σήμερα. 
Ο λόγος στον κ. Νανόπουλο.



7

Ευχαριστώ πολύ κ.Μυλωνά. 
Αξιότιμη κα Υπουργέ, 
Αξιότιμε κ. Χατζηδάκη εκπρόσωπε του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του ΣΒΒΕ, 
Αγαπητοί εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ του ΣΕΒ της ΟΚΕ και των Επιμελητηρίων, Κυρίες και Κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι, 
Σας καλωσορίζω κι’ εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση, που επισφραγίζει με τον
καλύτερο τρόπο, μια σημαντική πρωτοβουλία που αναλάβαμε από κοινού, ο ΣΒΒΕ και η Eu-
robank. 
Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να διερευνηθούν
και τα ζητήματα που συνδέονται με την ελληνική βιομηχανία και ιδιαίτερα τη μεταποίηση, να
προταθούν πολιτικές κατάλληλες που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή της, σε μία νέα βάση,
προσανατολισμένη στην περιφερειακή ανάπτυξη, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την αντα-
γωνιστικότητα. 
Ζούμε σε μία από τις κρισιμότερες περιόδους στη μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδας. Μια
περίοδο κατά την οποία θα πρέπει όλοι μας να ξαναδούμε από την αρχή, θεμελιώδη ζητήματα
ανάπτυξης, θεσμών, δομών, λειτουργιών σε επίπεδο κράτους, επιχειρηματικού τομέα, κοινωνίας
ακόμα και σε ατομικό επίπεδο. Τώρα είναι η ευκαιρία μας να διορθώσουμε χρόνιες αδυναμίες,
και πιστεύω πως δεν θα πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη. 
Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική οικονομία, είναι αποτέλεσμα των χρόνιων
διαρθρωτικών αδυναμιών και προβλημάτων, που συσσωρεύτηκαν επί δεκαετίες, υποσκάπτοντας
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και τελικώς την αξιοπιστία της. 
Η διεθνής οικονομική κρίση επιτάχυνε και όξυνε την εκδήλωση των προβλημάτων αυτών και
τώρα, η ελληνική οικονομία είναι παγιδευμένη σε συνθήκες ύφεσης, υψηλής ανεργίας, και
οικονομικής αστάθειας.  Είναι προφανές ότι, ένα τέτοιο περιβάλλον χρειάζεται βαθιές τομές
και ριζικές αλλαγές. 
Οι αγορές, όπως με πολύ δραματικό τρόπο βιώνουμε, αμφισβητούν την ικανότητα της χώρας
να τιθασεύσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα, και να βάλει την οικονομία σε πορεία σταθε-
ρότητας και ανάπτυξης. Η σοβαρότητα της δημοσιονομικής αστάθειας, όχι μόνο της Ελλάδας
αλλά και άλλων χωρών, προκαλεί έντονες ανησυχίες και δημιουργεί κραδασμούς συνολικά
στην ευρωζώνη. Για αυτό, σήμερα πλέον, αναδεικνύεται η ανάγκη του ενεργού ρόλου που μπο-
ρούν να παίξουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και η ΕΚΤ. Όμως αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει,
αν η κάθε χώρα δεν εντείνει τις προσπάθειες δημοσιονομικής σταθεροποίησης ώστε οι συ-
ντονισμένες κινήσεις των αρχών της ΕΕ να έχουν αποτέλεσμα. Γι’ αυτό, η  αποκατάσταση της

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank EFG
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αξιοπιστίας μας έναντι των εταίρων μας στην Ευρώπη αλλά και των αγορών που χρηματοδοτούν
το τεράστιο δημόσιο χρέος μας, είναι σήμερα εθνική προτεραιότητα και καθοριστικός παράγοντας
για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση και την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάκαμψης.
Και αυτό, διότι από τη δημοσιονομική εξυγίανση εξαρτάται το κόστος του χρήματος, η ρευστότητα
και η δυνατότητα χρηματοδότησης της οικονομίας μας. 
Το τριετές Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), που πρόσφατα εγκρίθηκε και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση.  Η παρέμβαση
του πρωθυπουργού μέσω διαγγέλματος, έδωσε το στίγμα της σοβαρότητας της κατάστασης
και των επώδυνων μέτρων που θα πρέπει άμεσα να υιοθετηθούν.  Είναι αξιοσημείωτο ότι,
μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης αλλά και της κοινής γνώμης, μοιάζουν να αναγνωρίζουν τη
σοβαρότητα της κατάστασης και να συμφωνούν κατ’ αρχήν, με την ανάγκη λήψης μέτρων στα-
θεροποίησης, συγκροτώντας έτσι ένα κρίσιμο και αναγκαίο πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο,
όπως αυτό που απαιτούν οι περιστάσεις. Η πρόκληση μετατοπίζεται στην αποτελεσματική υλο-
ποίησή του ΠΣΑ, καθώς και στην έγκαιρη λήψη επιπρόσθετων μέτρων, αν χρειαστεί, καθώς
τα περιθώρια απόκλισης είναι μηδενικά. 
Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εσωστρέφειας, συντεχνιακών διεκδικήσεων, θυσίας του συλ-
λογικού έναντι του ατομικού. Το κόστος της ανάταξης της οικονομίας μας είναι πράγματι μεγάλο,
και αναλογεί σε όλους μας, διότι εξίσου όλους μας θα εγκλωβίσει η αποτυχία, όχι μόνο στο
παρόν αλλά και στο μέλλον. 
Η εντατική προσπάθεια δημοσιονομικής σταθεροποίησης που θα πρέπει να καταβάλλουμε,
είναι η μία όψη του νομίσματος.  Στην άλλη βρίσκεται η επίσης επιτακτική ανάγκη δημιουργίας
προϋποθέσεων μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.  Είναι ένα δύσκολο στοίχημα, καθώς δεν είναι
εύκολο για μια οικονομία να πραγματοποιήσει μια τόσο δραστική δημοσιονομική προσαρμογή,
και να αποφύγει την κλιμάκωση της ύφεσης, αλλά οι φαινομενικά αντικρουόμενοι αυτοί στόχοι
θα πρέπει να επιδιωχθούν ταυτόχρονα.  Και υπάρχουν ιστορικά προηγούμενα άλλων χωρών,
όπου αυτό έχει επιτευχθεί. 
Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, το τραπεζικό μας σύστημα, αποδεδειγμένα υγιές και σταθερό,
παρά τις δυσκολίες που υφίσταται λόγω του δυσμενούς περιβάλλοντος,  διέρχεται τις συνθήκες
τις κρίσης, χωρίς να χάνει την ικανότητά του να παίξει τον κρίσιμο ρόλο που του αναλογεί στην
τεράστια προσπάθεια για την έξοδο της οικονομίας από την κρίση και κυρίως, για τη θεμελίωση
διατηρήσιμης αναπτυξιακής προοπτικής. 
Στη Eurobank, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε
τους πελάτες μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με κατανόηση και ευελιξία, ώστε να ξεπεράσουν
με τις λιγότερες δυνατές απώλειες τη δυσμενή συγκυρία.  Μέσα από τα προγράμματα ΤΕΜΠΜΕ
έχουμε χρηματοδοτήσει πάνω από 9.000 επιχειρήσεις  με συνολικά δάνεια €800 εκατ.  Για τα
προγράμματα ΕΣΠΑ, αναλάβαμε δυναμικά πρωτοβουλίες και είμαστε αποδέκτες περίπου 8.600
επενδυτικών πρωτοβουλιών ύψους €1 δισ., που ξεπερνούν το 20% του συνόλου των αιτημάτων
αυτών.  Αποδοτική είναι και η συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου
έχουμε δώσει χορηγήσεις σε 1000 περίπου επιχειρήσεις. 
Ταυτόχρονα όμως, από την περασμένη άνοιξη, όταν η κρίση ήταν σε πλήρη εξέλιξη, τοποθε-
τηθήκαμε δημόσια πάνω στα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα. Ένα είναι σίγουρο: το αναπτυξιακό
πρότυπο που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, και το οποίο βασίστηκε στην ενίσχυση της εγχώριας
ζήτησης και κυρίως της ιδιωτικής κατανάλωσης, έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του.
Έτσι, εμείς στη Eurobank, μιλήσαμε έγκαιρα για την ανάγκη να θεμελιώσουμε ένα νέο πρότυπο
διατηρήσιμης ανάπτυξης. Ένα πρότυπο που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, την ανταγωνι-
στικότητα, την απασχόληση, και θα επιτρέψει στην Ελλάδα όχι μόνο να ανακτήσει το χαμένο
έδαφος αλλά και να αναβαθμίσει τη θέση της σε ένα οξύτατα ανταγωνιστικό οικονομικό πε-
ριβάλλον. 
Αυτό το αναπτυξιακό πρότυπο πρέπει να στηριχθεί και να στηρίζει την εξωστρέφεια και τον
εξαγωγικό προσανατολισμό και τη διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης, με ταυτόχρονη ποι-
οτική αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής.  Πρέπει να είμαστε ικανοί να παράγουμε προϊόντα
και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με συγκριτικά πλεονεκτήματα την ποιότητα, την
καινοτομία, και να τα εξάγουμε με ανταγωνιστικούς όρους. Διότι εξωστρέφεια σημαίνει αντα-
γωνιστικότητα και αυτή είναι μια μεγάλη και σύνθετη πρόκληση.  Παράλληλα, υποστηρίζουμε
την ανάγκη για νέες επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον.
Πρωταγωνιστής σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να είναι η ιδιωτική επιχειρηματικότητα, εγχώρια
ή ξένη, που μπορεί να αντιμετωπίσει με δυναμισμό και ανοιχτό πνεύμα τις νέες προκλήσεις. 
Στη Eurobank, δεσμευτήκαμε να συμμετάσχουμε σε μια τέτοια προσπάθεια. Έτσι, αναπτύξαμε
σειρά πρωτοβουλιών και συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς της χώρας, σε έναν ανοιχτό
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δημόσιο διάλογο, που επεκτείνεται σε συγκεκριμένες δράσεις στις οποίες θα αναφερθεί αρ-
γότερα ο κ. Καραμούζης, δράσεις οι οποίες ήδη παράγουν σημαντικά αποτελέσματα. 
Στο μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο αναφέρθηκα, ισχυρός πυλώνας θα πρέπει να είναι ο τομέας
της βιομηχανίας και ιδιαίτερα της μεταποίησης.  Και αυτό είναι που επιδιώκουμε μέσα από
πρωτοβουλίες όπως η συνεργασία μας με το ΣΒΒΕ, αλλά και άλλους αντίστοιχους παραγωγικούς
φορείς. 
Η μεταποίηση, μετά από μια μακρά περίοδο σταδιακής συρρίκνωσης μπορεί και πρέπει να
διευρύνει το ειδικό της βάρος στην οικονομία της χώρας.  Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα,
η μεταποιητική βιομηχανία αντιστοιχεί περίπου με το 10% του ΑΕΠ, και οι απασχολούμενοι
σ’ αυτήν αποτελούν το 11% περίπου του εργατικού δυναμικού. 
Η συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα συνοδεύτηκε μοιραία από περιορισμό του περιφε-
ρειακού του ρόλου, με αρνητικές επιπτώσεις στην ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της
χώρας. 
Σήμερα λοιπόν, στην κρίσιμη αυτή συγκυρία, η βιομηχανική πολιτική της χώρας θα πρέπει να
ανασχεδιαστεί σε νέα βάση, στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ανοιχτής διεθνοποιημένης οικονομίας,
φιλικής προς την επιχειρηματικότητα που να περιλαμβάνει ενδεικτικά: άρση των αντικινήτρων
και της γραφειοκρατίας, βελτίωση των υποδομών σε δίκτυα και υπηρεσίες, αναπτυξιακό και
σταθερό φορολογικό καθεστώς, άμβλυνση των αγκυλώσεων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση
της καινοτομίας και ανάπτυξη σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος που να παράγει ανθρώπους
με δεξιότητες, προσανατολισμένες στις πραγματικές ανάγκες μιας σύγχρονης οικονομίας.
Σημαίνει ακόμα, ισχυρή οικονομική διπλωματία που να στηρίξει την εξωστρέφεια των επι-
χειρήσεων και τη διεθνοποίηση της επιχειρηματικότητας. 
Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερο.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του
ΣΒΒΕ, αλλά και όλους όσους εκπροσωπεί, για τη δημιουργική συνεργασία που έχουμε. 
Από τη δική μας την πλευρά, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι οι δεσμεύσεις μας έχουν και συ-
νέπεια και συνέχεια.  Θα παραμείνουμε παρόντες και θα υποστηρίζουμε, ανάλογα με τις
δυνάμεις μας, αλλά πάντα με τον ίδιο ενθουσιασμό και το ίδιο όραμα, τις προσπάθειες των
δυναμικών και υγιών παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που σήμερα αγωνίζονται να ξεπεράσουν
την κρίση, αλλά αύριο θα είναι αυτοί που θα δώσουν στην ελληνική οικονομία την νέα ανα-
πτυξιακή προοπτική που έχει ανάγκη. 

Ευχαριστώ πολύ.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
τέως Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

Ευχαριστούμε πολύ τον κ. Νανόπουλο. 
Ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ ο κ. Πέντζος παρακαλώ να λάβει το λόγο.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 
Κύριε Υφυπουργέ, 
Αξιότιμε Εκπρόσωπε του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
Κύριε Δήμαρχε, Κύριοι Πρόεδροι, 
Αγαπητοί Εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και του ΣΕΒ, 
Κυρίες και Κύριοι. 
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τα μέτρα βιομηχανικής πολιτικής που εφαρ-
μοζόμενα πιστεύουμε ότι θα επαναφέρουν με βεβαιότητα την ξεχασμένη, από το σύνολο των
κυβερνήσεων της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον, μεταποίηση, στο επίκεντρο της αναπτυ-
ξιακής διαδικασίας. Ουσιαστικά η επίλυση όλων ή μέρους των προτάσεων μας θα βοηθήσει
τις επιχειρήσεις μας να λύσουν χρόνια και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην
καθημερινότητά τους προβλήματα που αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξή τους, μειώνοντας
την ανταγωνιστικότητά τους και πολλές φορές συντελούν στον κίνδυνο της ίδιας της επιβίωσής
τους. 
Τα μέτρα πολιτικής που προτείνουμε είναι σίγουρα εφαρμόσιμα αλλά χρειάζεται η βούληση
από την πολιτική ηγεσία της χώρας, βούληση που δεν υπήρχε ποτέ τα τελευταία τουλάχιστον
δέκα χρόνια παρ΄ όλο που όλοι συμφωνούσαμε ότι η ανάπτυξη της περιφέρειας μέσω της ανά-
πτυξης των επιχειρήσεών μας είναι επιτακτικός και αναγκαίος στόχος. 
Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων πέρα από την αύξηση του ΑΕΠ που
προσφέρουν είναι και κύριος παράγοντας κοινωνικής συνοχής αφού στις επιχειρήσεις μας
εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι. Παρ’ όλα αυτά για ανεξήγητους για μας λόγους η θεωρία
δεν έγινε πράξη και σας βεβαιώνω, κυρία Υπουργέ, ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες αισθά-
νονται ότι εργάζονται μόνοι τους σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον χωρίς το κράτος να αντιλαμβάνεται
τις πραγματικές τους ανάγκες. 
Οι περισσότεροι είναι διαχρονικά απογοητευμένοι. 
Είμαι υποχρεωμένος να σας μεταφέρω αυτό το μήνυμα, όπως επίσης σχόλια πολλών συναδέλφων
ότι η σημερινή εκδήλωση, που για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα είναι σαν πολλές άλλες,
δηλαδή θα ξεχαστεί σύντομα από την πολιτική ηγεσία της χώρας, και τίποτα, τελικά, δεν θα
αλλάξει. Όλη η προσπάθεια δηλαδή θα πάει χαμένη. 
Παρ’ όλα αυτά όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, οι αγαπητοί φίλοι, ήταν στις συνεδριακές εκδηλώσεις

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
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και προσέφεραν τα μέγιστα με τις γνώσεις τους και τις προτάσεις τους. Είναι και σήμερα εδώ
και τους ευχαριστώ πολύ γιατί βαθιά μέσα τους ελπίζουν και προσδοκούν, όπως όλοι, ότι ΕΠΙ-
ΤΕΛΟΥΣ κάτι μπορεί να αλλάξει. Είναι στο χέρι μας με κοινή συνεργασία για πρώτη φορά να
αποδείξουμε το αντίθετο. Άλλωστε και πιστέψτε με γι’ αυτό είναι η τελευταία μας ευκαιρία. 

Κυρία Υπουργέ, 
Κυρίες και Κύριοι, 
Μεσούσης της οικονομικής κρίσης κοινός τόπος όλων των Ελλήνων είναι η λήψη αποφάσεων
για την έξοδο της χώρας από αυτή με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Για το ζήτημα της δη-
μοσιονομικής προσαρμογής της χώρας δεν έχει νόημα ν’ αναφερθώ απ’ αυτό εδώ το βήμα,
μιας και όλοι μας γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες των δραματικών προσπαθειών συνολικά
της Κυβέρνησης, αλλά και ειδικά του Υπουργού των Οικονομικών για την επίλυση του ζητήματος. 
Αυτό που μας ενδιαφέρει απόψε κυρία Υπουργέ είναι η λήψη αποφάσεων για την ανάδειξη
της βιομηχανίας σε έναν από τους πυλώνες της ανάπτυξης, από τώρα και για τα επόμενα
χρόνια, στη χώρα μας. 

Αγαπητοί φίλοι, 
Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ανέλαβε την πρωτοβουλία διοργάνωσης
ενός σπονδυλωτού συνεδρίου για την πορεία της βιομηχανίας προς το 2020, στην προσπάθειά
του να προσφέρει προς την πολιτεία, τεχνοκρατικά τεκμηριωμένες προτάσεις βιομηχανικής
πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό βάλαμε τρεις στόχους:
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
Η πρωτοβουλία μας ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου, με τη δημοσιοποίηση των εκδηλώσεων, έχει
ως ενδιάμεσο σταθμό τη σημερινή συνάντηση εργασίας, και από αύριο, ευελπιστούμε με τη
δική σας υποστήριξη, να έχει τη συνέχεια που όλοι οραματιζόμαστε.
Από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα:
• διοργανώθηκαν επτά (7) συναντήσεις εργασίας, τέσσερις (4) από αυτές ήταν κλαδικού χαρα-

κτήρα, στις οποίες μελετήθηκε το σύνολο των κλάδων της μεταποίησης, και τρεις (3) οριζόντιου,
στις οποίες εξετάσθηκαν τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, της διεθνοποίησης και
της καινοτομίας, των μεταποιητικών επιχειρήσεων,

• στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν ως εισηγητές και συζητητές πάνω από ογδόντα (80) υψη-
λόβαθμα στελέχη μεταποιητικών επιχειρήσεων, εκπρόσωποι φορέων και ακαδημαϊκοί,

• τις εργασίες των συναντήσεων παρακολούθησαν πάνω από πεντακόσια (500) στελέχη επιχει-
ρήσεων όλων των τομέων της οικονομίας,

• και, τέλος, αλλά πιο σημαντικό,
• προτάθηκαν, καταγράφηκαν, αλλά κυρίως τεκμηριώθηκαν, περισσότερες από εκατόν πενήντα

(150) πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής, τόσο βραχυ-
πρόθεσμου όσο και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Θα ήθελα να αναφέρω και εδώ το σχόλιο πολλών επιχειρηματιών που σημειώνουν ότι για να
υπάρξει Βιομηχανία το 2020 πρέπει επειγόντως να λύσουμε σημαντικά προβλήματα που επη-
ρεάζουν τις επιχειρήσεις σήμερα, γι’ αυτό το λόγο διαχωρίζουμε τις προτάσεις μας σε βρα-
χυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. 
Στο ΣΒΒΕ πιστεύουμε ότι ο αρχικός στόχος που θέσαμε για την επιτυχία της καινοτόμας πρω-
τοβουλίας μας έχει στεφθεί με επιτυχία: πράγματι, διαμορφώσαμε στρατηγικές κατευθύνσεις
για την πορεία, το ρόλο, την αναδιάρθρωση και το μέλλον της μεταποίησης για τα επόμενα
χρόνια. 
Και σ’ αυτή μας την προσπάθεια είχαμε αρωγό και συμπαραστάτη, υλικό, αλλά περισσότερο
ηθικό, την τράπεζα Eurobank και τα στελέχη της. Η υποστήριξη όλων, με πρώτους τους κυρίους
Νανόπουλο και Καραμούζη, και ακολούθως τους συνεργάτες τους, είναι αυτή που μας ενθαρ-
ρύνει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και μας στέλνει το μήνυμα της υποστήριξης της
μεταποιητικής δραστηριότητας στη χώρα μας από ένα μεγάλο τραπεζικό οργανισμό. 
Τους ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή τους και ελπίζουμε ότι η άψογη συνεργασία μας
θα συνεχισθεί, με την επανάληψη, στο τέλος της εφετινής χρονιάς, του ίδιου συνεδρίου, ούτως
ώστε να εξετάσουμε την πρόοδο εφαρμογής των προτάσεών μας. 
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Κυρίες και κύριοι, 
Ζητούμενο σήμερα είναι η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
και η πραγματική σύγκλιση με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κι αυτοί οι δυο
στόχοι πρέπει να επιτευχθούν για την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζομένων,
την αύξηση της απασχόλησης και την παράλληλη μείωση της ανεργίας. 
Συνεπώς καθίσταται σαφής η πρωτοβουλία που αναλάβαμε για τη διοργάνωση του συνεδρίου:
θέλουμε να εξετάσουμε τις τάσεις που επικρατούν στη μεταποίηση, τόσο στην Ελλάδα, όσο
και στο εξωτερικό, και τις προοπτικές της, τονίζοντας το ρόλο και τη σημασία της στην παρα-
γωγικότητα της χώρας, στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. 
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, όπως αναδείχθηκε και από τις εργασίες του συνεδρίου,
προσπαθήσαμε να προδιαγράψουμε το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το κράτος, σε συ-
νεργασία με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με τους φορείς υποστήριξης της επιχειρη-
ματικότητας και των εργαζομένων, για το μέλλον του τόπου μας, μέσα από την υποστήριξη της
μεταποιητικής βάσης της χώρας. 
Σήμερα γνωρίζουμε ότι τόσο στο εθνικό όσο και στο διεθνές τοπίο ανταγωνιστικότητας, έχουμε
αποκτήσει ως μεταποίηση πλούσια διεθνή εμπειρία, άρα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε
τόσο τις προϋποθέσεις όσο και τους μηχανισμούς υλοποίησης μιας συγκεκριμένης βιομηχανικής
στρατηγικής. Τον τελευταίο χρόνο γίνεται πολύς λόγος για το «εσωστρεφές μοντέλο» της ελ-
ληνικής οικονομίας και την αλλαγή του σε «εξωστρεφές». Μια τέτοιου τύπου αλλαγή προϋ-
ποθέτει διεθνή ανταγωνιστικότητα, η οποία όμως επέρχεται όταν βελτιωθεί η συνολική μας
παραγωγικότητα, Όταν δηλαδή βελτιωθούν οι συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περι-
βάλλον των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην χώρα μας, όταν αρθούν ή προσπεραστούν όλες
αυτές οι δυσκολίες που μας κάνουν να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε σε ένα σύγχρονο πε-
ριβάλλον. 
Πώς όμως θα γίνει αυτό; Πρέπει, επιτέλους, να απαντήσουμε σε μια σειρά από κρίσιμα ερω-
τήματα που αφορούν τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα και
συμβάλλουν στη βελτίωσή της:
1. με ποιο θεσμικό περιβάλλον θα προχωρήσουμε;
2. με ποιες και τις είδους υλικές και άυλες υποδομές θα υποστηρίξουμε την ανάπτυξη;
3. με τις είδους ανθρώπινο δυναμικό θα επιδιώξουμε την πορεία μας προς το μέλλον;
4. με ποια τεχνολογία θα μπορέσουμε να ανταγωνισθούμε χώρες που έχουν σχετική παράδοση

στο θέμα;
5. μπορούμε να οδηγηθούμε σε οικονομίες μοναδιαίου κόστους παραγωγής; Αν ναι, πως θα

γίνει αυτό;
Τα ερωτήματα πολλά και μεγάλα, θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά ακόμα, αλλά σε όλα, αν
ακολουθήσουμε την οδό της εθνικής συναίνεσης και της εθνικής συνεννόησης, μπορούμε να
δώσουμε απαντήσεις που με βεβαιότητα θα βγάλουν τη μεταποίηση από το τέλμα στο οποίο
βρίσκεται σήμερα. Γιατί, είναι αποδεδειγμένο, θεωρητικά, αλλά κυρίως πρακτικά, ότι η βιο-
μηχανία επηρεάζει θετικά τόσο την παραγωγικότητα, όσο και την ανταγωνιστικότητα μιας
χώρας, άρα και της Ελλάδας. Άλλωστε, σε εποχή που όλοι μιλούν για οικονομία υπηρεσιών,
για μια χώρα - με τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος της Ελλάδας, η διασύνδεση της μεταποίησης
και η συμπληρωματικότητά της με τον τομέα των υπηρεσιών, καθίσταται επιτακτική ανάγκη. 
Πολλοί στη χώρα μας, επί πολλά χρόνια, μιλούν για αποβιομηχάνιση. Μήπως η, υπαρκτή, πορεία
αποβιομηχάνισης είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένων αποφάσεων οικονομικής πολιτικής,
αλλά, το κυριότερο, αδυναμίας προσαρμογής της οικονομίας της χώρας συνολικά στις προκλήσεις
από το διεθνές περιβάλλον; 
Πλέον, η παραγωγή έχει διεθνοποιηθεί, τα κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση
ξένων άμεσων επενδύσεων και η μαζική παραγωγή έχει με βεβαιότητα παρέλθει ως μέσον
ανταγωνισμού οριστικά για μια χώρα όπως η δική μας. Είμαστε όμως σε θέση, μειονεκτήματα
όπως το μικρό μέγεθος των μεταποιητικών μας επιχειρήσεων, να το μετατρέψουμε σε αντα-
γωνιστικό όπλο στις διεθνείς αγορές, υιοθετώντας την «ευέλικτη εξειδίκευση» των επιχειρήσεών
μας, τόσο η κάθε μια επιχείρηση από μόνη της, όσο και μέσω δικτυώσεων ελληνικών μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων. 

Κυρία Υπουργέ, 
Κυρίες και Κύριοι, 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Προέκυψαν πολλές σημαντικές προτάσεις από το συνέδριό μας. Φυσικά ο χρόνος που έχω στη
διάθεσή μου δεν μου επιτρέπει να απαριθμήσω το σύνολο των προτάσεων. Άλλωστε δεν θα
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είχε και νόημα η επί μακρόν αναλυτική ανάγνωσή τους. Όμως δεν θα κουραστώ να επαναλαμ-
βάνω διαρκώς δυο θεμελιώδη ζητήματα – αρχές για την ουσιαστική άσκηση βιομηχανικής
πολιτικής στη χώρα μας, που για μας θα πρέπει να είναι οι πρώτες αποφάσεις σας Κυρία
Υπουργέ:
1. η άσκηση ουσιαστικής βιομηχανικής πολιτικής, με τη μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας

Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από
φορέα εφαρμογής, υλοποίησης και διαχείρισης προγραμμάτων, σε φορέα σχεδιασμού, πα-
ραγωγής και άσκησης βιομηχανικής πολιτικής,

και,
2. η άσκηση (έμμεσης) κλαδικής βιομηχανικής πολιτικής, και ενίσχυσης ευπαθών και δυναμικών

κλάδων της μεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), με ταυτόχρονη ανάδειξη των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ’ αντιστοιχία με πολιτικές που
ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ. η Γαλλία, και με τη χρηματοδότηση κατά
προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.

Πέρα όμως από τις δυο παραπάνω σημαντικές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις, θα σας αναφέρω
με συντομία ομαδοποιημένες τις προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής έτσι όπως αυτές προ-
έκυψαν από το συνέδριό μας. Σημειώνω ότι οι προτάσεις μας αφορούν τόσο τους μεμονω-
μένους κλάδους της μεταποίησης, όσο και οριζόντια θέματα που είναι κοινά για όλους τους
κλάδους:

1. για όλους τους κλάδους κυρίαρχο ζήτημα είναι αυτό του ελέγχου της εγχώριας αγοράς. Οι
εγχώριες μεταποιητικές επιχειρήσεις είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο απ’ όλες τις
επιχειρήσεις των άλλων κλάδων της οικονομίας και γι’ αυτό πρέπει να ληφθούν άμεσα μέ-
τρα,

2. ακολουθεί το ζήτημα της ανυπαρξίας, σε πολλές περιπτώσεις, των προδιαγραφών, που απα-
σχολεί το σύνολο των κλάδων της μεταποίησης. Αν μάλιστα το συνδυάσετε και με το ζήτημα
του ελέγχου της αγοράς, τότε το μίγμα που προκύπτει είναι πραγματικά εκρηκτικό …

3. έχουν καταγραφεί προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής υποστήριξης είτε του συνόλου, είτε
μεμονωμένων κλάδων της μεταποίησης, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Πρό-
κειται για μετεξέλιξη του υφιστάμενου πλαισίου σε δράσεις περισσότερο αποτελεσματικές
για την εγχώρια μεταποίηση,

4. σημαντικό είναι επίσης το ζήτημα της με κάθε τρόπο υποστήριξης της διεθνοποίησης και
της εξωστρέφειας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Δυστυχώς, ενώ οι χώρες που είναι οι
κύριοι ανταγωνιστές μας, όχι απλά ενθαρρύνουν, αλλά χρηματοδοτούν, και με το παραπάνω
και την τελευταία πρωτοβουλία διεθνούς επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεών
τους, η χώρα μας δεν ακολουθεί το παράδειγμά τους, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις
των φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Θεωρώ ότι και γι’ αυτό ήρθε η ώρα και,
τέλος,

5. έχουν προταθεί, και συμπεριληφθεί, στις προτάσεις μας ζητήματα ενθάρρυνσης και ενίσχυσης
της καινοτομικής ικανότητας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Βεβαίως, όλες αυτές οι προτάσεις κρατικής βιομηχανικής πολιτικής, και τονίζω τον όρο «κρα-
τικής», συνιστούν ένα πλαίσιο άμεσων και έμμεσων παρεμβάσεων στην αγορά, για την ενίσχυση
της εγχώριας βιομηχανίας. Το μέσον αυτό έχει χρησιμοποιηθεί διεθνώς από το σύνολο των
κρατών του κόσμου, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων.
Γι’ αυτό κι εμείς προτείνουμε ότι επιτέλους θα πρέπει να διδαχθούμε από «καλές πρακτικές
βιομηχανικής πολιτικής» και να τις υιοθετήσουμε προσαρμόζοντάς τες στα ελληνικά δεδομένα. 
Ειδικά σήμερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, σήμερα που αναδύεται και πάλι ο προ-
στατευτισμός, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών ο όρος, ως οικονομική πρακτική και πολιτική,
σήμερα λοιπόν έχουμε, περισσότερο απ’ ότι στο παρελθόν, ανάγκη από αποφάσεις που θα δη-
μιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούνται για μια ελληνική βιομηχανία που θα
συμβάλλει έμπρακτα στην ανάπτυξη της χώρας. 
Άλλωστε, δεν έχουμε, και δεν είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να έχουμε στο άμεσο μέλλον,
ένα επαρκές πλαίσιο αυτορύθμισης της εγχώριας αγοράς. Συνεπώς σε περιπτώσεις αποτυχιών
της αγοράς το κράτος είναι αυτό που παρεμβαίνει και ρυθμίζει τα πράγματα προς το συμφέρον
της ανάπτυξης της χώρας. 

Κυρίες και Κύριοι, 
Θ΄ ακολουθήσει συζήτηση για την πορεία και το μέλλον της μεταποίησης στη χώρα μας. 
Σας προτρέπω να συμμετέχετε, αφού εκτός από την κα Υπουργό, έχουμε την τιμή να είναι μαζί
μας ο εκπρόσωπος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρώην Υπουργός κ.
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Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
κ. Θεόδωρος Φέσσας, ο Επιστημονικός Σύμβουλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ-
λάδος (ΓΣΕΕ) κ. Γιώργος Ρωμανιάς, και φυσικά, ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, Αναπληρωτής Δι-
ευθύνων Σύμβουλος της Eurobank. 
Πριν ξεκινήσουν τις τοποθετήσεις τους, θα ήθελα να δημοσιοποιήσω την πρόταση του ΣΒΒΕ
για την αξιοποίηση των προτάσεων που προέκυψαν από το συνέδριο. Πώς δηλαδή πρέπει να
προχωρήσουμε από σήμερα και μετά. Άλλωστε όπως προανέφερα σήμερα πρέπει να είναι η
αρχή μιας διαδικασίας με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και απολογισμό. 
Εμείς στον ΣΒΒΕ λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν άμεσα για κάθε θέμα
ολιγομελείς ευέλικτες Ομάδες Εργασίας, που θ’ αποτελούνται από επιχειρηματίες, υπηρεσιακούς
παράγοντες της δημόσιας διοίκησης (ομάδα και στελέχη που θα ορίσει η κυρία Υπουργός) και
ενδεχομένως ακαδημαϊκούς, οι οποίοι θα μελετήσουν τις προτάσεις μας, θα συνδιαλλάσσουν
και θα συζητήσουν μαζί με τις δικές μας επιτροπές και ομάδες εργασίας έτσι ώστε σε εύλογο
χρονικό διάστημα να επανέλθουν, με προτάσεις επίλυσης του θέματος προς την αρμόδια
πολιτική ηγεσία. Και βέβαια, για να μην τρομάζουμε τους συναδέλφους με τεράστιους χρόνους
διαβούλευσης και μελέτης των πολλών θεμάτων, αν υπάρχει βούληση πολλές από τις προτάσεις
μας μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιηθούν είτε όπως προτείνονται, είτε κατόπιν
μικρής επεξεργασίας. Άλλες βέβαια θέλουν περισσότερο χρόνο. 

Κυρία Υπουργέ, 
Οι λύσεις για τα χρονίζοντα προβλήματα της μεταποίησης υπάρχουν. 
Και το κυριότερο, μπορεί να υπάρξει δυνατότητα συναίνεσης και συνεννόησης για να βγει και
η χώρα και η μεταποίηση από την κρίση. 
Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις που επιτέλους θα επαναφέρουν τη με-
ταποίηση στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και θα κάνουν έτσι πράξη τη βιώσιμη
και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη της χώρας. 
Το κύριο ζητούμενο και μετά από πολλά χρόνια είναι κατ’ αρχήν να εκφραστεί με σαφήνεια
από την πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει μέλλον και προοπτική ανάπτυξης της μεταποιητικής βάσης
της χώρας. Ότι η πολιτική ηγεσία είναι πεπεισμένη ότι η στήριξη της μεταποίησης είναι αναγκαία
στο νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Ότι έχουμε όραμα, στόχο και συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα που απαρέγκλιτα θα πρέπει να τηρήσουμε. Προτείνουμε να υπάρξει υπηρεσία
ή στελέχη που θα διαβουλευθούν με τις δικές μας ομάδες εργασίας με χρονοδιάγραμμα και
απολογισμό. 

Κυρία Υπουργέ, 
Σε σας έγκειται να λάβετε τις αποφάσεις που θα καταστήσουν τη χώρα μας σύγχρονο κράτος,
με σύγχρονες επιχειρήσεις που θα συμβάλλουν έμπρακτα στην ανάπτυξη. 
Με τις αποφάσεις αυτές, όλοι μαζί θα καταφέρουμε να διώξουμε το φόβο από την κοινωνία,
από τους άνεργους νέους, από τους ταλαιπωρημένους και απροστάτευτους πολίτες.
Έτσι, όλοι μαζί θα δώσουμε έμπρακτο μήνυμα αισιοδοξίας προς τις επιχειρήσεις, λύνοντας,
σταδιακά, μέρος από τα αμέτρητα προβλήματά τους. 
Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. 
Αναμένουμε τις θέσεις σας και προσβλέπουμε σε ένα δημιουργικό διάλογο.

Ευχαριστώ πολύ.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
τέως Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο κ. Πέντζο. 
Το λόγο έχει ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank 
κ. Νικόλαος Καραμούζης.

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, 
Αξιότιμε Kύριε εκπρόσωπε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι. 
Θέλω πρωτίστως να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας
και τον Πρόεδρό του κ. Νικόλαο Πέντζο για την πολύτιμη συνεισφορά τους στη συνδιοργάνωση
στη Θεσσαλονίκη των συναντήσεων εργασίας για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας. Η
αθρόα συμμετοχή επιχειρηματιών και στελεχών και το εξαιρετικό και ποιοτικό υλικό, που
προέκυψε, αντανακλά την αγωνία όλων μας για το αύριο της ελληνικής βιομηχανίας, για το
αύριο της χώρας. 
Επιβεβαιώνει, επίσης, ότι στη χώρα μας υπάρχει ένας ζωντανός δυναμικός ιδιωτικός επιχει-
ρηματικός τομέας, που ανησυχεί, που προβληματίζεται, που αν διαμορφωθούν φιλικές συνθήκες
για το επιχειρείν, μπορεί και θέλει να συμβάλει με επενδύσεις και διεθνή ανάπτυξη στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της απασχόλησης και της ανάπτυξης
στη χώρα μας. 
Η πορεία αποβιομηχάνισης της χώρας, η πορεία εσωστρεφούς ανάπτυξης και χαμηλής αντα-
γωνιστικότητας δεν προέκυψαν τυχαία.  Αντανακλούν το αναπτυξιακό πρότυπο που ακολου-
θήθηκε τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια περίπου, πρότυπο που στηρίχθηκε, κυρίως, στη δη-
μοσιονομική χαλαρότητα και δαπάνη, στην ταχύτατη ανάπτυξη της δημόσιας και ιδιωτικής κα-
τανάλωσης με τραπεζική χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη των επενδύσεων σε κατοικίες. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι, η ιδιωτική κατανάλωση έφθασε το 72% του ΑΕΠ το 2008, το υψηλότερο
ποσοστό στην Ευρώπη των 27, αυξανόμενη 3.7% ετησίως την τελευταία δεκαετία. 
Παράλληλα, οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν με εκρηκτικό ρυθμό από 42.9% του ΑΕΠ το 2006
σε 52% του ΑΕΠ το 2009.  Το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτοξεύθηκε στο 12.7% του ΑΕΠ και
το Δημόσιο Χρέος ξεπέρασε τα €300 δισ., πάνω από το 115% του ΑΕΠ το 2009 με αυξητική
δυναμική. 
Ακόμη, οι ιδιωτικές επενδύσεις μειώνονται για 9 συνεχόμενα τρίμηνα, οι ξένες παραγωγικές

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank EFG
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επενδύσεις σταδιακά εγκαταλείπουν την Ελλάδα και οι όποιες νέες επικεντρώνονται στο εγχώριο
εμπόριο και στη λιανική δραστηριότητα. 
Οι δημόσιες επενδύσεις παρέμειναν καθηλωμένες σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ τα τε-
λευταία χρόνια. 
Η χώρα παραμένει ουσιαστικά μια «κλειστή» οικονομία με το άθροισμα των εισαγωγών συν
των εξαγωγών δια του ΑΕΠ, τον οικονομικό δείκτη εξωστρέφειας, να έχει διαμορφωθεί στο
45% στην Ελλάδα, έναντι 70% στην Ευρωζώνη το 2009. 
Επιπλέον, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ διατηρούνται σε πολύ χαμηλό
επίπεδο, κοντά στο 8%, έναντι 28% στην Ευρωζώνη, το 2009, εξέλιξη που επίσης καταδεικνύει
το χαμηλό βαθμό εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας. 
Οι εισαγωγές αγαθών προσεγγίζουν τα €57 δισ. το 2009, οι εξαγωγές, δε, αγαθών καλύπτουν
μόνο το 1/3 των εισαγωγών. 
Τέλος, με βάση την εξέλιξη του μέσου κόστους εργασίας, η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας
έχει χειροτερεύσει κατά 32.5% την τελευταία δεκαετία, κυρίως λόγω του υψηλότερου πληθω-
ρισμού στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, την αντίστοιχη περίοδο,
και της χαμηλότερης εγχώριας παραγωγικότητας. 
Αποτέλεσμα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να έχει ξεπεράσει το 14% του
ΑΕΠ το 2008, από τα υψηλότερα της Ευρωζώνης και παρά την ύφεση το 2009, να παραμένει
σε διψήφιο αριθμό το 2009. 
Έτσι φθάσαμε, Κυρίες και Κύριοι, στην παρούσα δύσκολη κατάσταση. 
Η κρίση απέδειξε ότι δεν είναι πλέον δυνατόν κράτος και οικονομία να δαπανούν, δανειζόμενοι,
πέρα από τις δυνατότητές τους, περισσότερα από όσα παράγουν στο διηνεκές.
Η χώρα μας αντιμετωπίζει, σήμερα, ένα μεγάλο έλλειμμα διεθνούς αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης,
μια σημαντική δημοσιονομική εκτροπή, ένα διευρυμένο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και την
απειλή να διολισθήσει σε παρατεταμένη οικονομική κρίση και ύφεση. 
Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, με το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης,
κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
ΕΚΤ και αν υλοποιηθούν με συνέπεια, θα αντιστρέψουν σταδιακά το σημερινό αφόρητο διεθνές
κλίμα για τη χώρα μας. 
Το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος στραγγαλίζουν σιγά-σιγά το μέλλον της Ελ-
ληνικής Οικονομίας, στερούν από την ανάπτυξη πολύτιμους πόρους, γι’ αυτό οφείλουμε να το
αντιμετωπίσουμε δυναμικά και αποφασιστικά, σήμερα, 
• ως το σπουδαιότερο αναπτυξιακό μέτρο, 
• ως την αποτελεσματικότερη πρωτοβουλία για την πραγματική προάσπιση των συμφερόντων

των ασθενέστερων στρωμάτων, 
• ως τη βασικότερη εθνική προτεραιότητα,

μακριά από λαϊκισμούς και καταστροφικές ιδεοληψίες και εμμονές.
Το υπερβολικό ασφάλιστρο κινδύνου για δανεισμό (spread), που πληρώνει σήμερα το Ελληνικό
Δημόσιο για να δανειστεί δεν είναι διατηρήσιμο.  Πρέπει να μειωθεί σύντομα, γιατί υπονομεύει
τα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, γιατί συρρικνώνει τα περιθώρια άσκησης κοινωνικής
πολιτικής, γιατί δημιουργεί αποσταθεροποιητική δυναμική αύξησης του χρέους. 
Αν το Δημόσιο πληρώνει, σήμερα, επιτόκια Ευρώ πάνω από 5% στο ετήσιο έντοκο γραμμάτιο
και 6.5% - 7% για ομολογιακή έκδοση 10 ετών, ενώ τα βραχυχρόνια διατραπεζικά επιτόκια
κυμαίνονται κάτω από το 1%, αντιλαμβάνεστε τις επιπτώσεις για τις τράπεζες, τους δανειζό-
μενους και για την πραγματική οικονομία. 
Η χώρα μας δεν διαθέτει πια τα εργαλεία του επιτοκίου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας
λόγω συμμετοχής μας στην Ευρωζώνη για να αντιμετωπίσει την κρίση. 
Είναι έτσι μονόδρομος για την έξοδο από την ύφεση και την κρίση, με το ελάχιστο δυνατό
κόστος, να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση με βαθιές μεταρρυθμίσεις, με ενίσχυση
των ιδιωτικών επενδύσεων, με προσέλκυση ξένων παραγωγικών κεφαλαίων και την εφαρμογή
ενός νέου εξωστρεφούς αναπτυξιακού οικονομικού προτύπου. 
Ο σημερινός Δημόσιος Τομέας, κατά τη γνώμη μου, στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν έχει
σημαντικές δυνατότητες να ηγηθεί της αναπτυξιακής διαδικασίας.  Χρειάζονται βαθιές με-
ταρρυθμίσεις στο κράτος, στο φορολογικό σύστημα, τις ΔΕΚΟ, τον τομέα της υγείας, στο ασφα-
λιστικό, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνική πολιτική, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού
και της εποπτείας στις αγορές, την αξιοποίηση της μεγάλης ακίνητης και κινητής περιουσίας
του Δημόσιου Τομέα. 
Πρέπει, για παράδειγμα, στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, να επιβληθεί οικονομική πειθαρχία,
προγραμματισμός, αυστηρός έλεγχος, διαφάνεια και λογοδοσία.  Να αντιμετωπίσουμε το τα-
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μειακό, λογιστικό και εποπτικό χάος, που επικρατεί στα Υπουργεία, στα 5000 Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, τους 2000 Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα 250 Νοσοκομεία και
Ασφαλιστικά Ταμεία, για να πιάσουν τόπο οι φορολογικές επιβαρύνσεις των πολιτών. 
Το παραπάνω τετράπτυχο, δημοσιονομική εξυγίανση, μεταρρυθμίσεις, ιδιωτικές επενδύσεις,
νέο αναπτυξιακό πρότυπο, διασφαλίζει τη διατηρήσιμη και σταθερή οικονομική ανάπτυξη και
ευημερία και είναι, τελικά, ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Οφείλουμε επίσης, να αποδεχθούμε ως κοινωνία, ότι και το ιδιωτικό είναι εθνικό.  Αυτή θα
είναι μία μεγάλη αλλαγή, ένα σημαντικό βήμα αλλαγής νοοτροπίας. 

Κυρίες και Κύριοι, 
Εδώ που φτάσαμε, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες.  Χωρίς επανεκκίνηση της οικονομίας και
οικονομική ανάπτυξη δεν υπάρχει μονιμότερη αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος
με άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων. 
Για την προώθηση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, του κοινωνικού διαλόγου και για την κι-
νητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων, προτείνω τη δημιουργία τριών Εθνικών Συμβουλίων
με σημαντική συμμετοχή φορέων και προσωπικοτήτων του ιδιωτικού τομέα. 
Τα Συμβούλια θα αναλάβουν και θα δεσμευθούν σε συνεργασία με την Κυβέρνηση, το αργότερο
εντός τριών μηνών, να επεξεργασθούν και να παρουσιάσουν ένα πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο,
ένα νέο οδικό χάρτη με στόχους, μέτρα, προϋποθέσεις και χρονοδιαγράμματα για τη διαμόρφωση
ενιαίας εθνικής στρατηγικής σε τρεις τομείς: 
α) την ανάδειξη και προώθηση της οικονομικής εξωστρέφειας της χώρας, 
β) την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων και την προσέλκυση ξένων παραγωγικών κεφαλαίων
και 
γ) τη ριζική αναδιάρθρωση και αποτελεσματική οικονομική λειτουργία του ευρύτερου Δημόσιου
Τομέα.
Ο σημερινός Δημόσιος Τομέας δεν μπορεί να μετατραπεί, εν μια νυκτί, σε στρατηγείο ανάπτυ-
ξης.
Το κράτος, όμως, μπορεί και πρέπει να συμβάλει δημιουργικά στη νέα αναπτυξιακή προσπά-
θεια:
• με νέες πρωτοβουλίες γύρω από την πράσινη ανάπτυξη και το ποιοτικό προϊόν,
• με επενδύσεις και συνεπενδύσεις με τον ιδιωτικό τομέα στις υποδομές,
• με τις απαιτούμενες σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και την ενίσχυση της έρευνας

και τεχνολογίας,
• με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, φιλικού για την επιχειρηματικότητα,
• με αξιοποίηση των επενδυτικών νόμων, του ΕΣΠΑ, του ΤΕΜΠΕ, των φορολογικών κινήτρων,

κυρίως, για την ολόπλευρη ενίσχυση της οικονομικής εξωστρέφειας και των ιδιωτικών επεν-
δύσεων,

• με τη δημιουργία ενός σταθερού, αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού θεσμικού και φο-
ρολογικού πλαισίου,

• με την ενίσχυση του ανταγωνισμού και της αποτελεσματικής εποπτείας στις αγορές,
• με τον εξορθολογισμό των περιβαλλοντικών και χωροταξικών απαιτήσεων και περιορισμών,
• με τη γενναία διοικητική μεταρρύθμιση στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, που θα προάγει την

αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, την αξιολόγηση, την ευθύνη, τη λογοδοσία, την οικονομική
πειθαρχία, την εξυπηρέτηση των πολιτών, ως πρώτη προτεραιότητα,

• με τη διαμόρφωση ενιαίας και μεσοπρόθεσμης στρατηγικής για την προώθηση των ελληνικών
προϊόντων και του ελληνικού Τουρισμού στο εξωτερικό.

Η Τράπεζά μας έχει έγκαιρα κινητοποιηθεί, προσφέροντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες, για
τη διευκόλυνση των εξαγωγών και την ασφάλιση των κινδύνων.  Έχει επίσης αναλάβει πρω-
τοβουλίες σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, όπως η σημερινή εκδήλωση, ώστε
να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής εξωστρέφειας της
χώρας. 
Εκτός της συνεργασίας μας με τον ΣΒΒΕ, έχουμε προχωρήσει:
• ΣΕΤΕ: Χορηγούμε την εκπόνηση της μελέτης : «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2020».

Σκοπός της μελέτης είναι η διαμόρφωση ενός λεπτομερούς επιχειρησιακού σχεδίου στρα-
τηγικών κατευθύνσεων για τον ελληνικό τουρισμό προς το 2020.  Προγραμματίζεται να έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο την 1/12/2010.

• ΣΕΒΕ: Έχουμε συμφωνήσει την από κοινού διοργάνωση δύο διήμερων επιχειρηματικών συ-
ναντήσεων, στη Σόφια και το Βουκουρέστι, μεταξύ Βούλγαρων και Ρουμάνων επιχειρηματιών
πελατών των τοπικών Τραπεζών μας, με Έλληνες επιχειρηματίες εξαγωγείς στις δύο χώρες.
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Η πρώτη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί στη Ρουμανία στις 24/2/2010.
• ΣΕΒ: Θα προκηρύξουμε, σύντομα, από κοινού με τον ΣΕΒ ένα διεθνή διαγωνισμό για Έλληνες

ερευνητές για τη βράβευση νέων καινοτόμων εφαρμόσιμων ιδεών.  Στόχος η τελική βράβευση
των καλύτερων προτάσεων και η πιθανή υιοθέτησή τους από επιχειρηματικά συμφέροντα.
Η Τράπεζά μας θα χρηματοδοτήσει την εφαρμογή των παραπάνω καινοτόμων ιδεών.

• ΠΣΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων): Ολοκληρώσαμε το σχεδιασμό του διαδικτυακού
τόπου του Συνδέσμου. Ο Σύνδεσμος διαθέτει σήμερα ένα σύγχρονο εργαλείο, που προσφέρει
εύκολη πλοήγηση, όλο το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό για τους εξαγωγείς και επιπλέον
υπάρχει μηχανισμός αναζήτησης για εισαγωγείς του εξωτερικού που θα μπορούν να έρθουν
σε επαφή με τους Έλληνες εξαγωγείς. 

Κλείνοντας, το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι απόλυτα υγιές, κερδοφόρο, διεθνοποιημένο,
με ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με μηδενική έκθεση σε τοξικά προϊόντα και επενδύσεις. Επέδειξε
έγκαιρα σημαντικό βαθμό εξωστρέφειας, με παρουσία σε 10 χώρες, επενδύσεις €50 δισ., με
3.500 υποκαταστήματα και 45.000 εργαζόμενους εκτός Ελλάδος. 
Αντιμετωπίζει όμως, σήμερα, το τραπεζικό σύστημα, στενότητα ρευστότητας, υψηλά επιτόκια
και την αβεβαιότητα των αγορών, που δημιούργησαν η δημοσιονομική εκτροπή, η κατάρρευση
της αξιοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής του ικανότητας
και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού του τελευταίου. 
Η αφερεγγυότητα του Δημοσίου και το υψηλό κόστος δανεισμού του, ζημιώνουν και τραυματίζουν
καθημερινά τις Τράπεζες και την πραγματική οικονομία.   
Κύριο ζήτημα, σήμερα, δεν είναι αν θα ρυθμίσουμε ή όχι κάποιες κατηγορίες δανείων.
Όλοι γνωρίζετε ότι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των Τραπεζών στα νέα δεδομένα έχει

βελτιωθεί σημαντικά. 
Έχουμε κάθε κίνητρο να διευκολύνουμε τους πελάτες μας, να κερδίσουμε μαζί χρόνο, να δια-
τηρηθούν οι επιχειρήσεις εν λειτουργία, ώστε να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.  Αρκεί
και οι ίδιοι να συναισθάνονται την κοινή ευθύνη για το πρόβλημα. 
Επίσης, το να χρηματοδοτούμε τις ανάγκες και τις επενδύσεις των επιχειρήσεων και των νοι-
κοκυριών είναι η βασική δουλειά μας, από αυτή ζούμε, γύρω από αυτή κτίζουμε τις πελατειακές
μας σχέσεις και την προοπτική των τραπεζών. 
Το γεγονός ότι ο ρυθμός χρηματοδότησης της οικονομίας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, πάντως
λιγότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης, που είναι αρνητικός, αντανακλά τη ραγδαία
μείωση της ζήτησης, τη στενότητα ρευστότητας και το αβέβαιο περιβάλλον, που μας καθιστά
πιο επιφυλακτικούς στην πολιτική μας. 

Κυρίες και Κύριοι, 
Δεν υπάρχουν, πλέον, περιθώρια στείρων αντεγκλήσεων και ανταγωνισμών. Κράτος, κοινωνία,
Τράπεζες και επιχειρηματικός τομέας οφείλουμε να συμπλεύσουμε προς ένα κοινό στόχο για
την έξοδο από την κρίση και με κοινή στρατηγική για την ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου δια-
τηρήσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. 
Αντί για αργό θάνατο ένας νέος κύκλος αισιοδοξίας και ζωής να επικρατήσει στον τόπο μας.

Ευχαριστώ πολύ. 
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
τέως Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

Ευχαριστώ τον κ.Καραμούζη. 
Παρακαλώ να μας απευθύνει την ομιλία του ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ ο κ.Φέσσας.

Καλησπέρα αξιότιμη κυρία Υπουργέ, 
Κύριε εκπρόσωπε της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, 
Κύριοι βουλευτές, 
Επικεφαλής της Eurobank, 
Κυρίες και Κύριοι. 
Θέλω καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στον ΣΒΒΕ για την πρωτοβουλία που ανέλαβε και την
κινητοποίηση που πέτυχε ώστε εκατοντάδες επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί και στελέχη επι-
χειρήσεων να συνεργασθούν και να καταλήξουν στο κείμενο των συμπερασμάτων και των προ-
τάσεων που παρουσιάζεται σήμερα. 
Συγχαρητήρια και στη Eurobank που με τη στήριξη της προσπάθειας αυτής αποδεικνύει ότι
είναι ένας σύγχρονος χρηματοπιστωτικός οργανισμός που προσθέτει αξία στο έργο των συ-
νεργατών και των πελατών της. 
Τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι πολλά κι υπάρχει πληθώρα προτάσεων που είναι συ-
γκεκριμένες και λεπτομερείς. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τις σχολιάσω σήμερα αναλυτικά, γι’
αυτό και θα σταθώ σε δύο χαρακτηριστικά σημεία του κειμένου των συμπερασμάτων και προ-
τάσεων. 
Πρώτον στη διαπίστωση ότι «η μεταποίηση φυσικών πόρων παρουσιάζει διαρκώς χαμηλότερες
οικονομικές αποδόσεις, ενώ αυξάνεται ραγδαία η αξία της γνώσης. Έτσι η γνώση δημιουργεί
πλούτο στις ανεπτυγμένες οικονομίες, στις οποίες το κόστος εργασίας είναι υψηλό»,  
και, 
Δεύτερον στην παρατήρηση ότι η Ελλάδα είναι η λιγότερο εξωστρεφής οικονομία της Ευρω-
ζώνης, όπως επί λέξει καταγράφεται στο κείμενο που καταλήγει ως εξής : «Επιπλέον η αύξηση
των εξαγωγών μπορεί να προέλθει μόνο με την αύξηση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της
χώρας. Όμως, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι κάτι που έρχεται από μόνο του.
Απαιτούνται μια σειρά από βελτιώσεις:
• στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
• στο επιχειρηματικό περιβάλλον

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΦΕΣΣΑΣ  
Αντιπρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών
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• στο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, και,
• στη δημόσια διοίκηση.»
Αυτό είναι και κατά τη γνώμη του ΣΕΒ το κύριο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε
άμεσα. Γιατί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας είναι πολύ σημαντικότερο
από το δημόσιο χρέος, που τόσο μας απασχολεί τελευταία.
Κι αν υποθέταμε ότι οι δανειστές μας αποφάσιζαν να διαγράψουν το χρέος κι από αύριο το Ελ-
ληνικό Δημόσιο να μην χρωστά ούτε ένα ευρώ, φοβούμαι ότι σε 20 χρόνια θα συσσωρεύαμε
και πάλι ένα χρέος ισόποσο του ΑΕΠ. 
Γιατί πληρώνουμε εξαιρετικά ακριβές υπηρεσίες στην Ελλάδα, ενώ καταναλώνουμε προϊόντα
που παράγονται σ’ άλλες χώρες φθηνότερα και καλύτερα. Έτσι το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας παράγει ελλείμματα στο ισοζύγιο πληρωμών και βέβαια δημοσιονομικά ελ-
λείμματα με δεδομένο το μέγεθος του Ελληνικού κράτους. 
Παράλληλα ο πληθυσμός της χώρας γερνά και οι ανάγκες του διευρύνονται. Δύο γενιές Ελλήνων,
από τη μεταπολίτευση και μετά, έχουν συνηθίσει να αμείβονται δυσανάλογα με τη συμμετοχή
τους στην παραγωγή του Εθνικού προϊόντος. Σχεδόν όλοι απευθύνονται για τα πάντα στο κράτος.
Αλλά το κράτος διοικείται από πολιτικούς που προσφέρουν παροχές στους πολίτες προκειμένου
να τους ψηφίσουν και να διαιωνίσουν έτσι την παραμονή τους στην εξουσία. Δημιουργείται
λοιπόν ένας φαύλος κύκλος κομματοκρατίας και συναλλαγής, που γεννά διαρκώς μεγαλύτερα
ελλείμματα. 
Γι’ αυτό προέχει να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Κι αυτό είναι
συλλογική ευθύνη της πολιτικής, πνευματικής, επιχειρηματικής και συνδικαλιστικής ηγεσίας
του τόπου καθώς και των ΜΜΕ. 
Η χώρα μας χρειάζεται κάτι πολύ ευρύτερο από μία νέα βιομηχανική πολιτική. Χρειάζεται, μία
νέα πολιτική για την οικονομία και την κοινωνία.
Έχει μεγάλη σημασία να χαραχθεί άμεσα, ένας «οδικός χάρτης ανάπτυξης και ανταγωνιστικό-
τητας», ο οποίος θα προσδιορίζει τις νέες κατευθύνσεις της μελλοντικής ανάπτυξης και θα
οριοθετεί συγκεκριμένες πολιτικές που θα προωθούν την επενδυτική και καινοτομική δράση
των επιχειρήσεων και της πολιτείας. 
Αν πράγματι θέλουμε αναστροφή και δυναμική έξοδο από την κρίση, ήρθε η ώρα να δώσουμε
έμφαση στην αναπτυξιακή πρωτοβουλία και να ενισχύσουμε εκείνους που τολμούν, καινοτομούν
κι επενδύουν. 
Όλη η κοινωνία έχει υποχρέωση κι ευθύνη να συμβάλει στην ανόρθωση της χώρας: 
Πρώτη και κατ’ εξοχήν υπεύθυνη η πολιτική ηγεσία που πρέπει να εργασθεί άμεσα για να δη-
μιουργήσει ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό πλαίσιο που θα ευνοήσει την επιχειρηματική
δράση.   
Χρειαζόμαστε, ένα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχέδιο, ένα σταθερό κι ανταγωνιστικό φορολογικό
σύστημα, διαφάνεια στις πράξεις και διεκπεραίωση απαλλαγμένη από περιττές γραφειοκρατικές
διαδικασίες. 
Χρειαζόμαστε την απελευθέρωση όλων των αγορών –και κυρίως εκείνων που κυριαρχούνται
από την κρατική δράση ή παρεμβατικότητα– και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. 
Χρειαζόμαστε ταχύτητα στην απονομή της δικαιοσύνης. 
Δεύτερη η επιχειρηματική τάξη της χώρας, που πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η ανάπτυξη
θα προέλθει από την καινοτομία και το σύγχρονο τρόπο σκέψης κι όχι από τις επιδοτήσεις και
τις κρατικοδίαιτες δραστηριότητες. 
Ο ΣΕΒ είναι αντίθετος προς την πολιτική των επιδοτήσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Είναι
επίσης αντίθετος σε νομοθετικές παρεμβάσεις που στρεβλώνουν τη λειτουργία της αγοράς,
όπως οι πρόσφατες ρυθμίσεις για την προστασία των δανειοληπτών. Θεωρούμε ότι οι απαραί-
τητες υποδομές και οι σαφείς κανόνες της επιχειρηματικής δράσης αρκούν για να αναπτυχθεί
δημιουργικά η ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Γιατί, π.χ. η ΕΓΝΑΤΙΑ οδός και οι κάθετοι άξονες, θα φέρουν πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη στην
Βόρεια Ελλάδα από τις κατά καιρούς επιδοτήσεις που κατέληξαν στα εγκαταλελειμμένα ερ-
γοστάσια της τελευταίας 40ετίας. 
Η επιχειρηματική τάξη της χώρας οφείλει να συνειδητοποιήσει την αξία των συνεργασιών,
ώστε να δημιουργηθούν μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες και να επιτευχθούν οικονομίες κλί-
μακας. Οι επιχειρηματίες κι η πολιτεία οφείλουμε να στηρίξουμε τις δραστηριότητες που ανα-
πτύσσονται κι όχι αυτές που περιθωριοποιούνται. Είναι απόλυτα υγιές να κλείνουν επιχειρήσεις
που για διάφορους λόγους δεν είναι πλέον ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Προσφέρεται έτσι η
δυνατότητα στην κοινωνία, την πολιτεία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να στηρίξει εκείνες
που είναι πιο καινοτόμες και δημιουργικές. 
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Τρίτοι, οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι. Στη σύγχρονη επιχείρηση το
ανθρώπινο δυναμικό της είναι το κύριο περιουσιακό της στοιχείο. Δεν υπάρχει πιο επώδυνη
δοκιμασία για τον εργοδότη από τη διαδικασία μείωσης της αμοιβής ή του αριθμού των ερ-
γαζομένων. Οι συνθήκες όμως της σύγχρονης οικονομίας απαιτούν ευέλικτες εργασιακές σχέ-
σεις, με ταυτόχρονη ασφάλεια των εργαζομένων. Οι Σκανδιναβικές χώρες που εφαρμόζουν
το λεγόμενο flex security, έχουν πετύχει ένα ιδανικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος
αισθάνεται ασφάλεια ότι θα επανενταχθεί στην αγορά εργασίας, ενώ η επιχείρηση δεν κινδυνεύει
να καταστραφεί από την αδυναμία της να συντηρήσει υπεράριθμους εργαζόμενους. 
Στόχος όλων μας, πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων θα πρέπει να είναι η δημιουργία
εντός αντίστοιχου μοντέλου στην Ελλάδα κι όχι η στείρα αντιπαράθεση που οδηγεί τελικά σε
λουκέτα κι ανεργία. 
Τέλος καθοριστικό ρόλο σ’ ένα νέο αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας διαδραματίζουν
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). 
Τα ΜΜΕ διαμορφώνουν την κοινή γνώμη σε μεγάλο βαθμό, γι’ αυτό είναι σημαντική η ευθύνη
των ιδιοκτητών τους και των λειτουργών τους, να συνειδητοποιήσουν ότι η μεμψιμοιρία κι η
καταστροφολογία έχει αντίκτυπο στη χώρα αλλά και σ’ αυτούς τους ίδιους κι ότι είναι καιρός
να δοθεί ένα πιο αισιόδοξο, ελπιδοφόρο και ρεαλιστικό μήνυμα προς την Ελληνική κοινωνία. 
Επιτρέψτε μου, να καταλήξω σήμερα μ’ ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον της Ελληνικής
οικονομίας: 
Ας αναλογισθούμε τι μπορεί να πετύχουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις με μία δραστική βελτίωση
του περιβάλλοντος λειτουργίας τους, όταν, παρά την ύπαρξη τόσων εμποδίων, παρεμβάσεων,
πολυνομίας, που καταλήγει σ’ ανομία και αντιεπιχειρηματικού κλίματος, μπορούν ακόμη να
δημιουργούν και να επεκτείνονται – έστω και μ’ αυτούς τους χαμηλούς ρυθμούς. 

Κι επειδή πάντα σε περιόδους κρίσεων υπάρχει μία γενικότερη κινητοποίηση και δημιουργία
ευκαιριών, θεωρώ ότι το σύνολο της Ελληνικής κοινωνίας θα συνειδητοποιήσει σύντομα την
κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί, ώστε το 2020 να βρει τη χώρα και το λαό της
πιο ανταγωνιστικό, ανεπτυγμένο κι ευημερούντα.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
τέως Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

Ευχαριστούμε τον κύριο Φέσσα για την εισήγησή του. 
Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Ρωμανιά Επιστημονικό Σύμβουλο της ΓΣΕΕ

Κύριε Υπουργέ, 
Κύριε εκπρόσωπε της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
Κύριε Πρόεδρε του ΣΒΒΕ, 
Κυρίες και Κύριοι, 
Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το ΣΒΒΕ εκ μέρους της ΓΣΕΕ για την ευκαιρία που μας δίνει
σήμερα να αναπτύξουμε τις θέσεις της ΓΣΕΕ για την πορεία και το μέλλον της βιομηχανίας
προς το 2020. 
Θέλω να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις σε αυτά που έχω να πω. 
Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σήμερα πλέον η έξοδος από την κρίση, ο βαθμός εξόδου από
την κρίση δεν μετράται με την ανάπτυξη, δηλαδή με την αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Μετράται
κυρίως με την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας. Ένα παράδειγμα αυτής
της θέσης αποτελούν οι πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών οικονομολόγων αλλά και η ίδια η
λειτουργία της οικονομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε θετικό πρόσημο ανάπτυξης, η
ανεργία όμως έχει ξεπεράσει το 10%. Είναι ακριβώς αυτή η θέση την οποία  υποστηρίζουμε
στη ΓΣΕΕ. 
Ένα δεύτερο παράδειγμα θα σας αναφέρω μία πρόσφατη αναλογιστική εκτίμηση την οποία
έχουμε κάνει σε σχέση με την ανάπτυξη και την ανεργία στην Ελλάδα. Δεν έχει δημοσιευτεί
ακόμη η σχετική μελέτη, πρόκειται όμως να δημοσιευτεί το αμέσως προσεχές διάστημα. 
Από τη μελέτη αυτή προκύπτει έντονη στατιστική συσχέτιση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης και
της ανεργίας, αλλά προκύπτει σε τέτοιο βαθμό που το αποτέλεσμά της τουλάχιστον ξενίζει. 
Για την αλληλουχία των ετών 1983-2007 μετρούμε ότι έχουμε αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης
και παράλληλα αύξηση και της ανεργίας, κάτι που θεωρητικά είναι αδιανόητο και όμως στη
χώρα μας αυτό το φαινόμενο είναι υπαρκτό και μετράται. Αντιθέτως, και θα μπορούσα να πω
ότι μια από τις αιτιολογίες που ανέφερε ο κ. Καραμούζης νωρίτερα, ότι η σύνθεση του παρα-
γόμενου ΑΕΠ αποτελείται κατά 72% από την ιδιωτική κατανάλωση.
Στην αναλογιστική αυτή μελέτη, έχουμε πάρει την περίοδο 1983-2007 και μετρούμε τις στα-
τιστικές συσχετίσεις της ανεργίας με συγκεκριμένα άλλα μεγέθη. Έχει σημασία να διαπιστώ-
σουμε ποια είναι ακριβώς αυτή η συσχέτιση και από ποιες θα έλεγα πηγές μπορούμε να πε-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ 
Επιστημονικός Σύμβουλος, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
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ριμένουμε βελτίωση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. 
Μια συσχέτιση λοιπόν είναι πως η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, η αύξηση δηλαδή του κατά
κεφαλήν παραγόμενου προϊόντος, οδηγεί στην μείωση της ανεργίας. Απάντηση: σε όλη αυτήν
την αλληλουχία των ετών φαίνεται ότι έχουμε στατιστική συσχέτιση. Ενώ έχουμε δηλαδή ρυθμό
ανάπτυξης, σε μερικά χρόνια αρκετά υψηλό, παραλλήλως έχουμε και ρυθμό ανεργίας επίσης
υψηλό που θεωρητικώς είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, ανώμαλο. 
Υπάρχει μια δεύτερη συσχέτιση, γιατί θέλω να καταλήξω πώς η μεταποίηση βοηθά ή δεν βοηθά
στο σύνολό της την καταπολέμηση της ανεργίας. Υπάρχει μια δεύτερη συσχέτιση, μετρούμε
τα δημόσια έργα, το κόστος των δημοσίων έργων τη δαπάνη για τα δημόσια έργα με την εξέλιξη
της ανεργίας. Διαπιστώνουμε και εδώ ότι, βέβαια σε πολύ μικρότερο βαθμό, ότι όσο έχουμε
δαπάνη για δημόσια έργα και  η ανεργία μεγαλώνει. Επαναλαμβάνω σε μικρότερο βαθμό αλλά
σε κάθε περίπτωση και εδώ είναι ανώμαλο.
Άλλη συσχέτιση αναφέρεται στις κατασκευές. Εκεί διαπιστώνουμε ότι αν αφαιρέσουμε από
το σύνολο των κατασκευών τις ιδιωτικές κατοικίες έχουμε εκπληκτική αρνητική συσχέτιση.
Όσο δηλαδή έχουμε κατασκευές ιδιωτικών κατοικιών, η ανεργία μειώνεται κατακόρυφα. Είναι
εντυπωσιακό, δεν έχω τα διαγράμματα για να σας τα δείξω μαζί μου τώρα, αλλά είναι εντυ-
πωσιακό ότι αυτή η σχέση διαπιστώνεται σταθερά σε όλη τη διάρκεια των ετών αυτών 1983-
2007. Μέσα βέβαια σε αυτή τη συσχέτιση των κατασκευών ιδιωτικών κατοικιών εμπεριέχεται
η μεταποίηση, εκείνη η μεταποίηση που βοηθά στη δημιουργία στις κατασκευές στις ιδιωτικές
αυτές κατοικίες. Επομένως το πρώτο συμπέρασμα για τις ανάγκες της σημερινής κουβέντας
είναι ότι σε όσο βαθμό η μεταποίηση συμβάλλει στις ιδιωτικές κατοικίες έχει ισχυρή επίπτωση
στη μείωση της ανεργίας. 
Είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο διότι έχουμε κάνει συσχετίσεις π.χ. με τον τουρισμό και
εκεί διαπιστώνουμε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού σε ολόκληρο το φάσμα του συμπαρασύρει
σε μείωση της ανεργίας. 
Άρα, το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι δεν αρκεί οποιαδήποτε ρυθμού ανάπτυξη, είναι η
λεγόμενη «employment friendly» ανάπτυξη, στην καταπολέμηση της ανεργίας. 
Και για να συνεχίσω αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Καραμούζης, να το ολοκληρώσω, δεν
είναι άνευ αξίας το γεγονός ότι η σύνθεση του ΑΕΠ στην Ελλάδα έχει ποσοστά συμμετοχής
71,5% - 72%  της ιδιωτικής κατανάλωσης, 17% της δημόσιας κατανάλωσης και μόλις 22%
των επενδύσεων που βέβαια βάλτε σε αυτά που είπα που είναι 110%, μείωση 10% από το ισο-
ζύγιο το αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών εξηγούν αρκετά. Είναι ένας από τους δείκτες
που εξηγεί αρκετά αυτά που είπα πριν από λίγο. 
Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο θέλω να επιμείνω, βγαίνω λιγάκι έξω από το κείμενο της εισήγησης
αλλά θέλω δυο τρία πράγματα να τ’ αφήσω φεύγοντας. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω
να επιμείνω είναι η λειτουργία του λεγόμενου φάσματος Π-Ζ, στην αγορά εργασίας προσφορά
και ζήτηση. 
Ένα μεγάλο θέμα βέβαια έχει ανακύψει από τον τρόπο που έχουν κατανεμηθεί, «σπαταληθεί»,
όλα τα κονδύλια που προβλέπονταν μέχρι τώρα από τα κοινοτικά πλαίσια σε ό,τι αφορά την
κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση. Θέλω να πω ότι εδώ, με δεδομένο ότι περίπου το
50% της ανεργίας έχει διαρθρωτικό χαρακτήρα, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταπολε-
μήσουμε αυτή την διαρθρωτική ανωμαλία, να δούμε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες στην αγορά εργασίας και να κάνουμε την ανάλογη κατάρτιση,
ώστε να έχουμε προβλέψει προ 3, 5, 6, 7 ετών με επικαιροποιήσεις των διαφόρων προβλέψεων,
να έχουμε προβλέψει ποιες θα είναι οι πραγματικές ανάγκες που η αγορά εργασίας έχει και
είναι σήμερα δεδομένο ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές όπου υπάρχουν εργασιακές ειδι-
κότητες που πλεονάζουν και επομένως έχουμε ανεργία σε αυτές και άλλες κλαδικές και πε-
ριφερειακές οντότητες οι οποίες έχουν ανάγκη από εργατικά χέρια, συγκεκριμένες ειδικότητες
που δεν υπάρχουν. 
Έχουμε λοιπόν εδώ μια διαρθρωτική έξαρση της ανεργίας. Εδώ λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα
μέσα από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο, να αναπτύξουμε ένα σύστημα, διαρκές σύστημα, επι-
καιροποιούμενο διαρκώς σύστημα, που να μας δίνει συνεχώς η κάθε περιοχή και ο κάθε
κλάδος ποιες ανάγκες σε πραγματικές εργασιακές ειδικότητες έχει τα προσεχή 3, 4. 5 χρόνια,
ώστε να κάνουμε τις αναγκαίες καταρτίσεις. 
Και η ανεργία θα μειωθεί, κατά τους υπολογισμούς μας μπορεί να έχουμε μείωση της ανεργίας
που μπορεί να ξεπεράσει τις 3,5 ποσοστιαίες μονάδες, είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία που
προκύπτουν από τις μετρήσεις και βεβαίως οι επιχειρηματικοί αυτοί κλάδοι, οι κλάδοι της
οικονομίας που έχουν αυτές τις ανάγκες στην αγορά εργασίας θα βρίσκουν τις αναγκαίες ει-
δικότητες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
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Είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και νομίζω ότι με δεδομένο ότι το ΕΣΠΑ
ξεκινά ουσιαστικά τώρα τη λειτουργία του μας δίνεται η δυνατότητα μέσα και από την αξιοποίηση
των κονδυλίων να φτάσουμε σε αποτελέσματα που θα αποδειχτούν επωφελή για την οικονομία
και βέβαια για την απασχόληση. 
Θέλω ακόμη να προσθέσω ότι εμείς εδώ και 10χρόνια κάθε χρόνο εκδίδουμε μεταξύ άλλων
μελετών και ένα συνεχές έργο το οποίο ονομάζουμε «Η Ελληνική οικονομία και η απασχόληση».
Κάθε χρόνο περίπου τον Σεπτέμβριο με μια press-conference κάνουμε την ανακοίνωση αυτής
της έκδοσης όπου αποτιμούμε τα αποτελέσματα του έτους που πέρασε και προδικάζουμε,
προβλέπουμε με τις αναγκαίες δικές μας προτάσεις και τις επερχόμενες αλλαγές. Αυτά δηλαδή
που πρέπει να γίνουν και αυτά που βλέπουμε ότι πρόκειται να γίνουν. 
Θέλω εδώ να προσθέσω τούτο και ελέχθη πριν από λίγο και δεν θέλω να επιμείνω. Έχει ξε-
περαστεί το υπάρχον αναπτυξιακό μοντέλο, βεβαίως έχει ξεπεραστεί, βεβαίως χρειαζόμαστε
ένα νέο μοντέλο. Το ερώτημα βέβαια είναι ποιο θα είναι αυτό το νέο μοντέλο. Το ερώτημα θα
είναι αν στη λειτουργία αυτού του νέου μοντέλου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια με-
θοδολογία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια δυναμική που είχαμε χρησιμοποιήσει
μέχρι τώρα ή πρέπει να την αλλάξουμε και σε ποιο βαθμό πρέπει να την αλλάξουμε. 
Στο κείμενο της εισήγησης που έχω δώσει υπάρχει μια πλήρης αναφορά δική μας στο τι πρέπει
να γίνει. Νομίζω ότι μπορώ να τη συνοψίσω ως εξής: ειδικά για την περιφέρεια όλο το πρόβλημα
είναι των αναπτυξιακών, όπως τις ονομάζουμε εμείς, συμπράξεων, δεν σημαίνει ότι μόνο η
μεταποίηση σε μία περιφέρεια μπορεί να αξιοποιήσει το παραγωγικό δυναμικό της. Μέσα σε
μία προοπτική καινοτομιών σε μια προοπτική αναδιανεμητικού χαρακτήρα, επιτρέψτε μου να
πω ότι σήμερα στην Ελλάδα η εισοδηματική κατανομή είναι η χειρότερη μετά την Πορτογαλική,
ο δείκτης των 20% των πλουσιότερων σε σχέση με το δείκτη των 20% των φτωχότερων επί
10χρόνια, επί 12 χρόνια, είναι γύρω στο 6,5 με 7, τη στιγμή που στις Σκανδιναβικές χώρες είναι
κάτω από το 4 και στον μέσο όρο της Ευρώπης είναι γύρω στο 4,5-4,8. Εάν λοιπόν ξεκινούμε
με τις προοπτικές τις μέχρι σήμερα αγνοώντας αυτή την εισοδηματική ανισοκατανομή, το
εύρος, την έκταση αυτής της εισοδηματικής ανακατανομής δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε
τις αναγκαίες αναπτυξιακές ανάσες για να μπορέσει η χώρα μας να ξεπεράσει αυτό το στάδιο
της υπανάπτυξης και της μη αξιοποίησης των πόρων και των πηγών τις οποίες έχει. 
Εδώ λοιπόν ανακύπτει το θέμα. Όχι χαρακτήρας απλός, δημοσιονομικός, χαρακτήρας αναδια-
νεμητικός. Και θέλω να είμαι σαφής. Δεν φτάνει να δηλώνουμε ότι κάνουμε πολιτική αναδια-
νεμητικού χαρακτήρα, θα πρέπει να θέσουμε ένα στόχο. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να έχει
χρονικό περιορισμό, ένα χρονοδιάγραμμα το ύψος που είναι σήμερα αυτός ο δείκτης, αυτό το
πηλίκο σε ένα χρόνο θα το πάμε στο 5,5. Σε άλλον ένα χρόνο θα το πάμε στο 5,2 ή δεν ξέρω
που. 
Πρέπει να υπάρχει ένα αναπτυξιακό σχέδιο στο οποίο πρέπει να συμβάλλουν όλες οι πολιτικές
και κοινωνικές δυνάμεις, ώστε να έχουμε πλέον μία προοπτική που θα μας οδηγήσει σε ένα
επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Η γενικόλογη έκφραση περί κοινωνικής πολιτικής χωρίς να συνοδεύεται από συγκεκριμένες
μετρήσεις και  χρονοδιαγράμματα δεν οδηγεί πουθενά. 
Και το ξαναλέω αυτό 6,5-7 είναι εδώ και 12χρόνια περίπου κυμαίνεται, ανεβοκατεβαίνει, αλλά
εκεί είναι. Και ακριβώς εδώ για να ενισχύσω αυτή την επιχειρηματολογία, θέλω να προσθέσω
ακόμη τούτο. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανωμαλία, εξαιρετικά μεγάλη ανωμαλία.
Κάθε χρόνο που ακούτε τις μετρήσεις της Eurostat και μας λένε αυτές οι μετρήσεις ότι το πο-
σοστό φτώχιας είναι γύρω στο 22 με 23% ανεβοκατεβαίνει, κάθε χρόνο παρατηρούμε ότι μετά
την άσκηση της προνοιακής  κρατικής πολιτικής των social transfers, των μεταβιβαστικών
πληρωμών όπως τις λέμε εδώ, δηλαδή τη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, έχουμε πτώση
κατά μια  σε μερικά χρόνια δυο ποσοστιαίες μονάδες του ποσοστού φτώχιας. 
Αν είναι 23 πάει στο 22 ή στο 21. Τη στιγμή που στη Δανία έχουμε 17 ολόκληρες ποσοστιαίες
μονάδες μείωση μετά την άσκηση της προνοιακής πολιτικής. Στη Σουηδία έχουμε περίπου 12
μονάδες και κατά μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 9 περίπου μονάδες. Αυτό μας δίνει την εντύπωση
ότι δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα. Η ανωμαλία ποια είναι. Η ανωμαλία είναι ότι
υπάρχει κοινωνικό κράτος απλώς το ίδιο το κράτος δεν ξέρει να το αποδείξει. Διότι υπολογίζει
στο κομμάτι των συντάξεων προνοιακές παροχές όπως είναι το ΕΚΑΣ, όπως είναι η σύνταξη
υπερηλίκων ανασφάλιστων, όπως είναι ολόκληρη η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ. Την υπολογίζει
στο σκέλος των συντάξεων και έτσι παρουσιάζεται η ανωμαλία. Σε ότι αφορά το κοινωνικό
κράτος η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν ασκεί κοινωνική πολιτική και σε ότι αφορά το ύψος των συ-
ντάξεων το 2050 οι συνταξιοδοτικές δαπάνες θα πλησιάσουν το 25% του ΑΕΠ. Είναι το μεγα-
λύτερο ποσοστό στην Ευρώπη με μικρότερο το 8% της Πολωνίας και με μέσα ποσοστά γύρω
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στα 12-13% του ΑΕΠ. Είναι διπλή ανωμαλία. Διότι από τη μια μεριά έχουμε φουσκώσει το
κομμάτι των συντάξεων και από την άλλη μεριά έχουμε ελαχιστοποιήσει τις προνοιακές πα-
ρεμβάσεις του ελληνικού κράτους. 
Θέλω να πιστεύω ότι με το διάλογο που βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη θα τα βρούμε. Ήδη έχει
ανακοινωθεί ότι οι προνοιακές δαπάνες θα φύγουν από τις συντάξεις, στην επιτροπή για το
ασφαλιστικό πράγματι έχει αναπτυχθεί αυτή η άποψη, και ο υπουργός Εργασίας φαίνεται να
συμμερίζεται πλέον αυτήν την άποψη και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη την οποία θα υπάρ-
ξει. 
Τα λέω αυτά για να καταλήξω σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι δεν μπορούμε με τα υλικά του πα-
ρελθόντος, δεν μπορούμε με τις μεθοδολογίες που μας φτάσανε εδώ που μας φτάσανε, δεν
μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έχουμε ανάταξη πλέον της ελληνικής οικονομίας. 
Νομίζω ότι η άποψη η δική μας για τις, θα έλεγα, ολοκληρωμένες αναπτυξιακές συμπράξεις
όλων των κλάδων της οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να δώσουν μία λύση στο
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Όχι μόνο η μεταποίηση σε μια περιφέρεια, ασφαλώς
και η μεταποίηση, αλλά σε συνεργασία, θα έλεγα σε αναπτυξιακή σύμπραξη και συνεργασιμότητα
και με τις λοιπές παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Και πάντοτε με ένα πνεύμα θα έλεγα κοι-
νωνικής δικαιοσύνης και κατανομής του παραγόμενου πλούτου ανάλογα με την συμβολή της
κάθε μονάδα παραγωγής. 

Ευχαριστώ.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
τέως Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

Ευχαριστούμε τον Κ. Ρωμανιά. Παρακαλώ τον κύριο Χατζηδάκη 
να έρθει στο βήμα.

Κυρία Υπουργέ, 
Κυρίες και Κύριοι, 
Κύριε Πρόεδρε του ΣΒΒΕ 
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας υπόσχομαι να μιλήσω από την καρδιά μου. Καμιά
φορά οι ομιλίες που κάνει κανείς από την καρδιά του είναι πιο επικίνδυνες αλλά νομίζω πως
σήμερα εδώ που είναι τα πράγματα πρέπει όλοι να μιλάμε με ειλικρίνεια και να λέμε αυτό που
πραγματικά θεωρούμε ότι είναι το εθνικά συμφέρον. Δεν υπάρχει μια αλήθεια προφανώς αλλά
ο καθένας πρέπει να λέει αυτό που πραγματικά νομίζει. 
Η διεθνής κρίση που ξέσπασε πριν ενάμιση χρόνο περίπου έβγαλε στην επιφάνεια προβλήματα
της ελληνικής οικονομίας τα οποία τα αντιμετωπίζαμε χονδρικά λιγότερο ή περισσότερο από
τη δεκαετία του ’80 και τα οποία δεν είχαμε αποφασίσει να τα χειριστούμε με την αποφασι-
στικότητα που θα έπρεπε διότι ίσως λογαριάσαμε άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο το πολιτικό
κόστος. 
Η αλήθεια είναι ότι η άσκηση ορθολογικής οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι πολύ δυ-
σκολότερη απ’ ότι στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σας το λέω έχοντας
μείνει 13 χρόνια στις Βρυξέλλες και το Στρασ-βούργο. Είναι δυσκολότερη διότι υπάρχει ένας
διάχυτος λαϊκισμός, που αποτυπώνεται σε μια παλιά διαφήμιση του λαϊκού λαχείου, η οποία
έλεγε ότι από τη μια πλευρά είναι το μαύρο ανθρωπάκι που δάκρυα μοιράζει και φαρμάκι και
από την άλλη μεριά το κόκκινο ανθρωπάκι που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκη. 
Εδώ στην Ελλάδα οι πολιτικοί οι οποίοι μιλάνε προτείνοντας το δύσκολο δρόμο, ταυτίζονται
με την πρώτη εικόνα και οι πολιτικοί οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν χρήματα τα οποία δεν
υπάρχουν τελικά και αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχουν, ταυτίζονται με την δεύτερη εικόνα. 
Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν σπούδαζα στην Αγγλία, στην προεκλογική περίοδο του 1992,
τα κόμματα έκαναν βεβαίως τις δικές τους υποσχέσεις, προέβαιναν στις δικές τους υποσχέσεις
και το ίδιο βράδυ σε όλα τα κανάλια ανεξάρτητα ινστιτούτα αποτιμούσαν πόσο κοστίζουν αυτές
οι υποσχέσεις. Στην Ελλάδα περιμένουμε τους καλούς ανθρώπους, τα κόκκινα ανθρωπάκια
να βγουν και να υποσχεθούν πριν από τις εκλογές ευχάριστα πράγματα. 
Αυτά έχουμε πληρώσει πολλές φορές στο παρελθόν και όλα αυτά πληρώνουμε και σήμερα. 

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
Εκπρόσωπος του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πρώην Yπουργός 
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Εν πάση περιπτώσει ξέρετε σήμερα μέσα σε όλα τα αρνητικά τα οποία έχουν γίνει, έχουμε και
κάτι θετικό. Το θετικό είναι πως υπάρχει μια μοναδική ευκαιρία για την κυβέρνηση. Είναι μια
καινούρια κυβέρνηση η οποία έχει μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή και η οποία απέναντί της
έχει μια αντιπολίτευση η οποία έχει δεσμευτεί να στηρίξει δύσκολα αλλά υπεύθυνα μέτρα. Σ’
αυτό είχαμε τοποθετηθεί και πριν από τις εκλογές, τοποθετούμαστε και με τον ίδιο τρόπο μετά
τις εκλογές. Και για  αυτόν τον λόγο την καλούμε να μη δειλιάσει, να προχωρήσει μπροστά,
ξεπερνώντας αγκυλώσεις, ιδεοληψίες ή και αβάσιμες, ρόδινες, τριανταφυλλί προεκλογικές
υποσχέσεις. 
Διότι πάνω από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία υπάρχει η Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας
τοποθέτηση. 
Πώς τοποθετούμαστε απέναντι στα προβλήματά σας, στις έγνοιες σας, στο αίτημα για μια και-
νούρια βιομηχανική πολιτική, που βάζει που θέτει ο ΣΒΒΕ. Τοποθετούμαστε με έναν τρόπο
που και κάποιος πριν από μένα τοποθετήθηκε στο βήμα, ότι πριν φτάσουμε στα αιτήματα του
κάθε κλάδου και στη σύγχρονη βιομηχανική πολιτική, πρέπει να δούμε την συνολική εικόνα
και γι' αυτό ξεκίνησα έτσι όπως ξεκίνησα. Τη συνολική, οικονομική πολιτική δηλαδή. 
Και εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι από τα δυσάρεστα, από τις δημοσιονομικές ανισορροπίες.
Κανείς δεν μιλάει πάρα πολύ για αυτές, δεν είναι το ευχάριστο θέμα στα τηλεοπτικά παράθυρα,
στις δημόσιες συζητήσεις, γιατί θα αγγίξει κάποιος ζητήματα όταν μιλήσει για αυτά που σχε-
τίζονται αναπόφευκτα με το πολιτικό κόστος. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξουμε
την προσπάθεια της Κυβέρνησης, της όποιας Κυβέρνησης και εμείς αυτήν την προσπάθεια
θα κάναμε την είχαμε πει προεκλογικά και για τον αποτελεσματικό έλεγχο της φοροδιαφυγής
και για τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών. Και επιχειρούμε να το αποδεικνύουμε κάθε
μέρα. 
Την περασμένη βδομάδα, είναι το θέμα μικρής κλίμακας ίσως αλλά είναι ενδεικτικό της κα-
τεύθυνσης που έχουμε, είχα καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για τις ταμιακές
μηχανές στα πρατήρια βενζίνης. Είχε περάσει νόμος το καλοκαίρι, η κυβέρνηση ως αντιπο-
λίτευση τότε τον είχε ψηφίσει, αναγνωρίζει πως πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν την κα-
τεύθυνση, δεν έχει προχωρήσει ακόμη όμως σε κάποια προετοιμασία για να γίνει η θεωρία
πράξη. 
Και αυτό είναι βασικό ζητούμενο στον πόλεμο εναντίον της φοροδιαφυγής και γενικότερα,
αλλά ειδικά για την φοροδιαφυγή δεν μας φτάνουν οι καλές προθέσεις και οι καλές διακηρύξεις. 
Εμείς είμαστε δεσμευμένοι να στηρίξουμε τέτοια μέτρα, όπως είμαστε δεσμευμένοι να στη-
ρίξουμε και ένα σύστημα λογικών τεκμηρίων που να αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες.
Το ίδιο ουσιαστικοί θέλουμε να είμαστε και στο θέμα του περιορισμού των δημοσίων δαπανών.
Ακούσαμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να περιορίσει τις δημόσιες δαπάνες με την κα-
τάργηση των γραφείων τύπου, περιορισμό των γραφείων τύπου του εξωτερικού ή συγχώνευση
τους με μια αντίστοιχη προσπάθεια για τα γραφεία του ΕΟΤ. Δεν ξέρω πόσα χρήματα θα εξοι-
κονομήσει από αυτήν την προσπάθεια αλλά σίγουρα θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε πολύ
περισσότερα χρήματα από μια γενναία πολιτική για το φάρμακο. 
Ξέρει η Υπουργός ότι είχα καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή που μιλούσαν
για περιορισμό της τιμής του φαρμάκου κατά 10%, είναι σε διατίμηση το φάρμακο, οπότε μπο-
ρούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο που έκανε η Ιταλία ή στα ασφαλιστικά ταμεία να πάμε προς
την κατεύθυνση των generics, των γενόσημων φαρμάκων, τα οποία έχουν ισοδύναμα αποτε-
λέσματα και τα οποία παράγονται στην Ελλάδα και τα οποία είναι πολύ φθηνότερα. 
Μια τέτοια προσπάθεια, και αναφέρομαι μόνο σε κάποια παραδείγματα, πρέπει να κάνουμε
στον ΟΣΕ. Είναι μια από τις βασικές πληγές ο ΟΣΕ, την είχαμε ξεκινήσει ως κυβέρνηση. Η
σημερινή κυβέρνηση τη σταμάτησε χωρίς να την αντικαταστήσει με οτιδήποτε άλλο και μάλιστα
την προηγούμενη βδομάδα άκουσα διαρροές κύκλων από το Υπουργείο Υποδομών για το πόσο
χρήσιμο και περιβαλλοντικά ωφέλιμο μέσο είναι ο σιδηρόδρομος. Χαίρω πολύ, το γνωρίζω,
δεν υπάρχει νομίζω Έλληνας που να μην το γνωρίζει. Αλλά πρέπει να γνωρίσουν οι Έλληνες
ότι για κάθε ένα ευρώ που κερδίζει ο ΟΣΕ χάνει κάθε μέρα οχτώ. Κανείς πρέπει να κάνει μια
ιεράρχηση στις προτεραιότητες και να δει τι γίνεται. Σας λέω θα σας φανεί ίσως ανέκδοτο
αλλά είναι πραγματικότητα, εάν για κάποιο λόγο σταματήσει ο ΟΣΕ αύριο το πρωί, δεν το
προτείνω αλλά για να μην παρεξηγηθώ, αν σταματήσει ο ΟΣΕ να παρέχει υπηρεσίες και αντι-
καταστήσουμε τις υπηρεσίες του ΟΣΕ με ταξί τα οποία θα πληρώνει το κράτος προκειμένου
να καλύπτει τους 30.000 επιβάτες που κάθε μέρα μεταφέρονται με τον ΟΣΕ, τα ταξί θα μας
κοστίσουν λιγότερο. 
Ναι, είναι πραγματικότητα ξέρετε. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο. Κατα-
λαβαίνετε ότι όλα αυτά που λέω σε ένα βαθμό έχουν και μια αυτοκριτική για την Νέα Δημοκρατία
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αλλά πρέπει να αποφασίσουμε και να πούμε τα σύκα - σύκα και τη σκάφη - σκάφη και να προ-
χωρήσουμε μπροστά. Αυτά σε σχέση καταρχήν με τα έσοδα και με τις δαπάνες. 
Υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο σας απασχολεί και μας απασχολεί ιδιαίτερα μετά το ξέ-
σπασμα της κρίσης που έχει να κάνει με τη ρευστότητα, πάλι φοβούμαι ότι αναζητούμε τους
καλούς ανθρώπους το κόκκινο ανθρωπάκι χωρίς να σκεφτόμαστε ότι και για τα ζητήματα της
ρευστότητας έχουμε να λύσουμε μερικές φορές κάποιες  δύσκολες ασκήσεις ισορροπίας, έτσι
ώστε από τη μία να στηρίξουμε την αγορά και από την άλλη να μη θέσουμε σε κίνδυνο το τρα-
πεζικό σύστημα. 
Εμείς είχαμε προχωρήσει από τους πρώτους στην Ευρώπη στο περίφημο πακέτο, αυτό που
είχε διαβληθεί τόσο πολύ των 28 δις ευρώ για την στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Το
πακέτο αυτό το οποίο είχε θεωρηθεί δώρο στο τραπεζικό σύστημα τόσο μεγάλο δώρο ήταν
ώστε από τα 28 δις ευρώ τα 15 έμειναν στην άκρη. Εν πάση περιπτώσει προχωρήσαμε προς
αυτή την κατεύθυνση με συγκεκριμένους όρους προς τις τράπεζες και είχαμε συνδυάσει το
πακέτο αυτό με ένα άλλο πακέτο του ΤΕΜΠΜΕ του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων, το οποίο νομίζω το δεύτερο προχώρησε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και
σήμερα έχουν δοθεί δάνεια σε πάνω από 50.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για τα
οποία υπάρχει εγγύηση 80% από το ΤΕΜΠΜΕ. Δεν είμαστε αντίθετοι να επεκταθούν οι δρα-
στηριότητες του ΤΕΜΠΜΕ έτσι ώστε να καλυφτούν και άλλες επιχειρήσεις με τη διαφορά ότι
πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί έτσι ώστε να καλυφτούν επιχειρήσεις που είναι
βιώσιμες. Αλλιώτικα κινδυνεύουμε να πάμε σε θαλασσοδάνεια τα οποία θα καλυφτούν από το
κράτος διότι αν το ΤΕΜΠΜΕ δίνει το 80% των εγγυήσεων εάν οι εγγυήσεις καταπέσουν αυτός
που θα κληθεί να πληρώσει αυτά τα θαλασσοδάνεια θα είναι το κράτος ο Έλληνας φορολο-
γούμενος και βέβαια αυτό θα συμβεί με αύξηση του δημόσιου χρέους. 
Τη στήριξη της ρευστότητας προσπαθήσαμε να την πετύχουμε και με το κοινοτικό πλαίσιο στή-
ριξης. Δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στο να κλείσει το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, είχαμε
αργή εκκίνηση και αυτά είναι μια σκυταλοδρομία ξέρετε, όταν παίρνεις αργά τη σκυτάλη αργείς
και να την παραδώσεις. Δεν χάσαμε χρήματα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης και χρη-
ματοδοτήθηκαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πολλές επιχειρήσεις ιδίως μικρομεσαίες σε όλη
την Ελλάδα. Αυτό εξηγεί και την καθυστέρηση του τετάρτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, για
το οποίο λέγεται ότι έχουμε μικρή απορροφητικότητα, πράγματι, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι
συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε πολύ καλύτεροι. 
Τον Σεπτέμβρη ήμασταν στην 5η θέση στο ΕΣΠΑ μεταξύ των 27 και τώρα είμαστε στη 10η θέση
μεταξύ των 27. 
Εμείς επειδή ακριβώς νοιαζόμαστε για τις επιχειρήσεις και την αγορά είμαστε έτοιμοι να στη-
ρίξουμε κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και γι΄
αυτό τον λόγο ψηφίσαμε επί της αρχής και το νομοσχέδιο για την ρευστότητα που πρόσφατα
κατατέθηκε και συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην Βουλή. Ωστόσο επισημάναμε από την δική
μας πλευρά την επιφύλαξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ιδιαίτερα για τις ενήμερες
οφειλές, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεώρησε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
θα μπορούσαν στο συγκεκριμένο θέμα να οδηγήσουν στο ακριβώς αντίθετο από το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα, δηλαδή να επιβραβευτούν οι  κακοπληρωτές και να οδηγηθούν οι τράπεζες στο
να κλειστούν ακόμη περισσότερο στο καβούκι τους. 
Θεωρούμε πως εκτός από το ΤΕΜΠΜΕ, η Κυβέρνηση και τις όποιες ρυθμίσεις κάνει  για τη
ρευστότητα μέσω διαφόρων παρεμβάσεων, η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει μπροστά στην
αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, για το οποίο έχει βρει έτοιμες μελέτες και πολύ συγκεκριμένη προεργασία
από την δική μας πλευρά και προφανώς θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια της από κοντά
και θα δούμε και την προσπάθεια αναθεώρησης γενικότερα του νόμου για το ΕΣΠΑ, έτοιμοι
να συμβάλλουμε με τις δικές μας θέσεις, και επίσης έχει ένα δεύτερο όπλο που είναι ο ανα-
πτυξιακός νόμος για τον οποίο από ότι καταλαβαίνουμε θα φέρει πρόταση αναθεώρησης επίσης,
χαιρόμαστε για το ότι κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν ότι ο υπάρχων αναπτυξιακός νόμος είναι
ο καλύτερος ο οποίος υπήρχε μέχρι τώρα αλλά ασφαλώς είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και
από τη δική μας πλευρά να γίνει καλύτερος, η ιστορία δεν τελειώνει ποτέ, αρκεί να δοθεί ιδι-
αίτερη έμφαση στους κανόνες της διαφάνειας που απαιτείται να υπάρχουν πάντοτε για τέτοιου
είδους νόμους. 
Μίλησα λοιπόν μέχρι στιγμής για το ζήτημα της νοοτροπίας, το οποίο για μένα είναι ουσιώδης
εξήγηση γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ, μίλησα για τις δημοσιονομικές ανισορροπίες, μίλησα για
τη ρευστότητα, θέλω να μιλήσω και για την ανάπτυξη. 
Όλοι λένε, και έχουν δίκιο, ότι δεν πρέπει να αρκεστούμε σε αυτές τις παρεμβάσεις, πρέπει
να μην οδηγηθεί η ελληνική οικονομία σε ύφεση και χρειαζόμαστε μια ουσιώδης αναπτυξιακή
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πολιτική. Με μια παραδοχή ότι η ανάπτυξη δεν διατάσσεται, η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα συ-
γκεκριμένων μέτρων και προϋποθέτει βεβαίως ένα υγιές δημοσιονομικό περιβάλλον διότι
κανείς σοβαρός επενδυτής δεν πάει να επενδύσει σε μια χώρα η οποία είναι στο μάτι του κυ-
κλώνα. Πρέπει να υπάρξει μια πολιτική νοικοκυρέματος και βεβαίως να σχεδιαστεί παράλληλα
μια υγιής αναπτυξιακή πολιτική. Εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να προχωρήσουν
και έχουν καθόλου ή μικρό, μικρότερο συγκριτικά με άλλα μέτρα πολιτικό κόστος, και υπάρχουν
και άλλες πολιτικές σχετιζόμενες με την ανάπτυξη οι οποίες έχουν πολιτικό κόστος αλλά
πρέπει να τις δοκιμάσουμε να τις εφαρμόσουμε. 
Ξεκινάω από τις ευχάριστες τις πιο ευχάριστες που σχετίζονται και με την βιομηχανική πολιτική.
Καταρχήν θέλουμε να δούμε και ελπίζουμε να λειτουργήσει θετικά το πείραμα το καινούριο
ότι σε ένα μόνο Υπουργείο συγκεντρώνονται όλες οι προσπάθειες για την αναπτυξιακή πολιτική
επομένως και  για την βιομηχανική πολιτική. Αλλά αυτό το πείραμα πρέπει να συνδυαστεί από
πιο συγκεκριμένα μέτρα. 
Είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για την ίδρυση των επιχειρήσεων. Είχαν γίνει προσπάθειες
με την Νέα Δημοκρατία και τελευταία όταν ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης είχαμε κάνει μια προ-
σπάθεια για να περιορίσουμε τα βήματα της ίδρυσης μιας επιχείρησης από 18 σε 4 και απ΄
ότι καταλαβαίνω η κυρία Κατσέλη προς τιμήν της θα τη συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Αλλά
βεβαίως αυτό το πράγμα πρέπει να συνοδευτεί και από άλλες πολιτικές. 
Μια τέτοια πολιτική που επίσης είχαμε ξεκινήσει να την επεξεργαζόμαστε είναι τα επιχειρη-
ματικά πάρκα. Τα κίνητρα στις επιχειρήσεις να φύγουν από τον αστικό ιστό και να οργανωθούν
σε σύγχρονα και φιλικά στο περιβάλλον επιχειρηματικά πάρκα. 
Είναι η προσπάθεια να βελτιωθεί το ελληνικό σύστημα ποιότητας ώστε να διασφαλίσουμε την
ανταγωνιστικότητα και να αναπτύξουμε την εξωστρέφεια των ελληνικών προϊόντων. Να δώσουμε
έμφαση στην πιστοποίηση των επαγγελμάτων. Να δούμε κάτι που αναφέρθηκε ήδη από προη-
γούμενους ομιλητές το ζήτημα της οργάνωσης μικρότερων επιχειρήσεων σε clusters. Όλα
αυτά τα παραδείγματα συγκροτούν μια πιο σύγχρονη, πιο φιλική στις επιχειρήσεις και στην
ανάπτυξη βιομηχανική πολιτική. Αλλά πρέπει αυτά τα μέτρα να τα συνδυάσουμε και με άλλα
μέτρα που επίσης δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και δεν έχουν πολύ μεγάλο τουλάχιστον
πολιτικό κόστος. 
Τέτοια μέτρα είναι τα αυτοχρηματοδούμενα έργα ή και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα τα ΣΔΙΤ.
Να σας πω ένα παράδειγμα. Τα αεροδρόμια, έχουμε το Ελευθέριος Βενιζέλος μπορούμε να
έχουμε πολλά μικρά Ελευθέριος Βενιζέλος αεροδρόμια στην ελληνική επαρχία έτσι ώστε τα
αεροδρόμια μας να μην είναι πίστες απογείωσης και προσγείωσης απλώς, αλλά μικροί τοπικοί
πόλοι ανάπτυξης με δραστηριότητες διαφόρων ειδών γύρω από τα αεροδρόμια. Είχαμε ξεκινήσει
όταν ήμουν Υπουργός Μεταφορών μια τέτοια προσπάθεια, δεν προλάβαμε να την ολοκληρώ-
σουμε. Πιστεύω πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και κάτι
παρόμοιο μπορεί να γίνει στις μαρίνες. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει καινούριες θέσεις
εργασίας και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. 
Επίσης ένα πρόγραμμα ειδικό το οποίο νομίζω ταιριάζει και στη φιλοσοφία της Κυβέρνησης
σε σχέση με τη λεγόμενη «Πράσινη ανάπτυξη». Το πρόγραμμα της ενεργειακής αναβάθμισης
των κτιρίων το οποίο το είχαμε ξεκινήσει όταν ήμουν Υπουργός Ανάπτυξης και το οποίο το στα-
μάτησε το ΠΑΣΟΚ ελπίζοντας να φέρει κάποιο δικό του. Το χρειαζόμαστε γιατί πέραν της ενερ-
γειακής εξοικονόμησης και της προστασίας του περιβάλλοντος μας είναι χρήσιμο στον κατα-
σκευαστικό κλάδο. 
Βεβαίως εκτός από αυτά τα ευχάριστα υπάρχουν και άλλα μέτρα με μεγαλύτερο πολιτικό κόστος
δυσάρεστα τα οποία πρέπει να τα προχωρήσουμε. 
Και αναφέρομαι σε τρία: το ένα είναι οι αποκρατικοποιήσεις, με εμάς ήταν σε εξέλιξη τέσσερις
αποκρατικοποιήσεις τώρα που έγιναν οι εκλογές με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Στην ΕΥΑΘ
που είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην ΔΕΠΑ, στη ΛΑΡΚΟ και στις Αλυκές. Σταμάτησαν και τα
τέσσερα. Επειδή ως συνήθως η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται για νεοφιλελεύθερη απόκλιση
σταμάτησαν και τα τέσσερα. Η κυβέρνηση πιεζόμενη  από τα πράγματα έχει εγγράψει στο πρό-
γραμμα σταθερότητας εισπράξεις από αποκρατικοποιήσεις της τάξεως των 2,5 δισεκατομμυρίων
ευρώ για φέτος χωρίς όμως να περιγράφεται από πού. Υποθέτει κανείς ότι μπορεί να ναι από
κάποια μετοχοποίηση ιδίως της Αγροτικής Τράπεζας. Δεν φτάνει να μετοχοποιούν. Ούτε είναι
το σωστό μήνυμα προς τις αγορές και προς τους υποψήφιους επενδυτές που θέλουν να έρθουν
ενδεχομένως στην Ελλάδα απλά και μόνο κάποιες μετοχοποιήσεις. Πρέπει να περιοριστεί το
μέγεθος του δημοσίου τομέα. 
Ένα δεύτερο μέτρο είναι το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων. Και εδώ πρέπει συνολικά το
πολιτικό σύστημα δεν αναφέρομαι στην Κυβέρνηση σε αυτό να περάσουμε από την θεωρία
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στην πράξη, για να αντιμετωπιστούν κάποιες δυσπλασίες στην αγορά. Και να δοθεί μια πρόσθετη
αναπτυξιακή ώθηση. Ιδιαίτερα θέλω να σταθώ  στον τομέα των μεταφορών και στον τομέα της
ενέργειας. Και στους δύο τομείς μπορούμε να προχωρήσουμε έχοντας συγκεκριμένα και πολύ
θετικά αποτελέσματα. 
Και ένα τρίτο παράδειγμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να
γίνουν στη δημόσια διοίκηση και στην εκπαίδευση. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη όποιες
παρεμβάσεις γίνουν, αποκλείεται να μην συναντήσουν αντιδράσεις. Διότι θα μιλήσουμε για
σύστημα αξιολόγησης στην δημόσια διοίκηση, διότι θα μιλήσουμε για μεγαλύτερη προσπάθεια
στην εκπαίδευση. Όμως όσο η δημόσια διοίκηση και το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν είναι
σε μια κατάσταση αποδεκτή τουλάχιστον δεν μπορεί να είναι σύμμαχοι στην αναπτυξιακή μας
προσπάθεια. 
Κυρίες και Κύριοι, 
Κοντολογίς αυτά πιστεύω και ελπίζω να μην μακρηγόρησα πάρα πολύ, κύριε Μυλωνά. Εμείς
από τη δική μας πλευρά είμαστε αποφασισμένοι να μείνουμε σταθερά στο δρόμο της Ευρώπης
και της κοινής λογικής. 
Πιστεύουμε πως η πολιτική είναι αγώνας αντοχής και όχι αγώνας ταχύτητας. 
Και ως εκ τούτου είναι ανάγκη κανένας να επενδύει σε πράγματα τα οποία αντέχουν στον χρόνο
και δικαιώνονται με το πέρασμα του χρόνου και όχι να λέει πράγματα τα οποία ακούγονται ευ-
χάριστα σήμερα αλλά φαίνεται πόσο αίολα ήταν αύριο μεθαύριο. 
Και κυρίως έχουμε ξεκαθαρίσει και το επαναλαμβάνω αυτό με τον πιο επίσημο τρόπο μετα-
φέροντας και τη θέση του προέδρου μας του κ. Σαμαρά πως πάνω από όλα σε αυτήν την προ-
σπάθεια εμείς βάζουμε το ότι είμαστε Έλληνες. Θεωρούμε ότι όλη αυτή την ώρα φοράμε μια
φανέλα που είναι η φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, τα κόμματα πάνε μετά. Δε δίνουμε λευκή
επιταγή στο ΠΑΣΟΚ προφανώς, για αυτό το λόγο είδατε στην τοποθέτησή μου σε πολλά σημεία
έκανα κριτική, αλλά δεν προτιθέμεθα να δημαγωγήσουμε δεν προτιθέμεθα να επαναλάβουμε
από τη δική μας σκοπιά ως αντιπολίτευση αυτά που ζούσαμε εμείς όλα τα τελευταία χρόνια. 
Προτιθέμεθα να προχωρήσουμε μπροστά βάζοντας πάνω από όλα το συμφέρον του τόπου. 
Και νομίζω πως αν γίνει μια συνολική προσπάθεια από όλες τις δυνάμεις του έθνους, μπορούμε
τελικά να τα καταφέρουμε. 

Να είστε καλά.
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
τέως Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) 

Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηδάκη. 
Και τώρα θα θέλαμε να μας μιλήσει η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη.

Κύριε Πρόεδρε, 
Αγαπητοί εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων, 
Αγαπητοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, Θέλω να ξεκινήσω πραγματικά συγχαίροντας
τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και τη Eurobank για αυτή τη διοργάνωση. 
Είναι πάρα πολύ παρήγορο εκπρόσωποι του τραπεζικού τομέα και εκπρόσωποι των παραγωγικών
φορέων να συνεργάζονται μαζί για να αναζητήσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της βιο-
μηχανικής πολιτικής και ελπίζω κύριε Νανόπουλε και κύριε Μυλωνά ότι αυτή η πρωτοβουλία
θα έχει συνέχεια με την συνεργασία όλων. 
Είχα ετοιμάσει στην ομιλία μου διαφάνειες αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα και έτσι θα μιλήσω
συνοπτικά γιατί πάντοτε όντας ο τελευταίος ομιλητής έχεις τον πειρασμό να κάνεις σχόλια σε
πράγματα που ελέχθησαν,  αλλά θα προχωρήσω να πω δυο τρία λόγια για το τι πρέπει να κάνουμε,
τι θα κάνουμε, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή και τι πρέπει να περιμένετε για τους επόμενους 6μήνες
και ένα χρόνο. 
Νομίζω από την συζήτηση προέκυψε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Ότι υπάρχει μία
ευρύτατη συναίνεση μεταξύ όλων των φορέων στη διάγνωση καταρχήν του προβλήματος. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός ο οποίος δημιουργεί
όλα τα προβλήματα τα οποία προαναφέρθηκαν κάτι το οποίο είχε επισημανθεί από το 2007 όταν
άρχισε πραγματικά η χειροτέρευση, ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός ο οποίος μας έφερε
μέσα από το 2009 να έχουμε ένα έλλειμμα ύψους  πάνω από 12% του εθνικού μας εισοδήματος
και μια απόκλιση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2009 25 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή πέσαμε
έξω 25 δισεκατομμύρια σε ένα χρόνο. Όλοι, και νομίζω δεν έχω ανάγκη να το πω στους  φορείς
της αγοράς, όλοι επίσης αναγνωρίζουμε ότι πέρα από τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, η οικονομία
είναι σε ύφεση, ότι έχουμε έναν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης που υπολογίζεται περίπου σε 1,2%
του ΑΕΠ για το 2009, ενώ για το 2009 είχαμε και μία πολύ σημαντική μείωση των επενδύσεων
περίπου πάνω από 18% σε ετήσια βάση. Ουσιαστικά η οικονομία πραγματικά μπήκε σε μια
περίοδο συρρίκνωσης με πάρα πολλά αρνητικά αποτελέσματα τα οποία τα βιώνει όλη η αγορά. 
Και νομίζω ότι στο τρίτο που συμφωνούμε όλοι, ότι η ελληνική οικονομία, και ελέχθη από όλους

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ 
Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  
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τους ομιλητές, ότι υπάρχει μία κρίση ανταγωνιστικότητας. Μία κρίση ανταγωνιστικότητας η
οποία φαίνεται από το έλλειμμα ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο έχει ξεπεράσει το
13% το 2008, ήταν 8% πριν μερικά χρόνια. Υπάρχει μία δραματική επιδείνωση στο εμπορικό
ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και όπως ένας ομιλητής είπε, ουσιαστικά οι
εισαγωγές μας είναι περίπου  τριπλάσιες των εξαγωγών, με τις εξαγωγές μας σαν ποσοστό του
ΑΕΠ να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του εθνικού μας εισοδήματος. 
Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν στη διάγνωση. Το άλλο που ήταν παρήγορο ήταν ότι όλοι συμφωνούμε
στις γενικές κατευθύνσεις της στρατηγικής μας. 
Ότι το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που κατέθεσε η Κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να πετύχει και ότι είναι ανάγκη εθνικής επιβίωσης. Και τι σημαίνει αυτό το Πρό-
γραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης; Σημαίνει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης πρέπει
να μειωθεί ουσιαστικά από το 12,7 % του ΑΕΠ που είπαμε περίπου στο 3% το 2013 δηλαδή σε
τρία χρόνια μέσα πρέπει να κάνουμε μία πολύ έντονη, δραματική θα έλεγα, δημοσιονομική προ-
σαρμογή και όλοι συμφωνούμε σε αυτό. 
Ταυτόχρονα το πρόγραμμα αυτό δεν είναι μόνο ένα πρόγραμμα σταθερότητας, είναι πρόγραμμα
και ανάπτυξης το οποίο σημαίνει δύο ακόμη πράγματα. Και θα σας έλεγα ότι πρέπει όλοι να
διαβάσουμε το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης για να μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρα
έναν οδικό χάρτη για το τι πρόκειται να γίνει τα επόμενα τρία χρόνια. Και βασικά το Πρόγραμμα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης λέει ότι για να μπορέσουμε να βγούμε από την ύφεση ο μόνος
τρόπος να το κάνουμε όχι μέσω μιας στρατηγικής κατανάλωσης και αύξηση της κατανάλωσης
ή της ιδιωτικής ή της δημόσιας αλλά ουσιαστικά μέσα από ένα πρόγραμμα ανάκαμψης των
επενδύσεων και ανάκαμψης των εξαγωγών μας. Άρα, οι στόχοι και η στρατηγική είναι μέσα στο
Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
Και είμαστε τυχεροί ότι το ΕΣΠΑ, οι κοινοτικοί πόροι, δεν έχουν, αν θέλετε, απορροφηθεί. 
Ήταν ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια μεριά λέμε μόνο ένα 3,5%  απορρόφηση του ΕΣΠΑ αν είχε
απορροφηθεί μπορεί να ήμασταν σε μια καλύτερη περίοδο αλλά επειδή πολύ φοβάμαι ότι θα
είχε σπαταληθεί υπάρχει η καλή όψη του νομίσματος ότι τουλάχιστον έχουμε 16 δις € αδιάθετους
πόρους να τους ρίξουμε εάν δράσουμε συντονισμένα και αποτελεσματικά για να προωθήσουμε
αυτό το νέο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο όλοι μιλάμε και να προωθήσουμε την παραγωγική
αναδιάρθρωση του τόπου. 
Και μέσα στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης για το οποίο όλοι συμφωνούμε, προβλέ-
πεται ότι η αντιστροφή των αρνητικών ρυθμών οικονομικής δραστηριότητας θα αρχίσουν να
διαφαίνονται στο τέλος αυτού του χρόνου και ότι αν δράσουμε συντονισμένα πραγματικά μπορούμε
να δούμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Και επίσης το πρόγραμμα σταθε-
ρότητας και ανάπτυξης βάζει πολύ συγκεκριμένους στόχους για την εξωστρέφεια και για την
εξαγωγική δραστηριότητα και μιλάει ότι πρέπει να αντιστρέψουμε την κατάσταση με διπλασιασμό
των εξαγωγών σαν ποσοστό του ΑΕΠ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και αλλαγή του ρυθμού
αύξησης των εξαγωγών μας από αρνητικό -16% το 2009 σε ένα στόχο περίπου 5 με 7% το 2013. 
Σε αυτά συμφωνούμε. 
Αυτή είναι η γενική στρατηγική μας. 
Το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης λέει και κάτι άλλο ότι δεν είναι μόνο οι επενδύσεις
και η αύξηση των εξαγωγών που θα είναι ο κινητήριος μοχλός της ανάπτυξης αλλά για να τα
πετύχουμε αυτά πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες βαθιές τομές στο θεσμικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο που διέπει το κράτος. 
Και γι’ αυτό μιλάμε και για ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης αν θέλετε των θεσμών. 
Άρα και σε αυτά όλα αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. 
Και θα έλεγα κύριε  Πρόεδρε, επειδή σας άκουσα στην αρχή να είσαστε λίγο έτσι απαισιόδοξος,
ότι αν δεν πιστέψουμε όλοι μαζί ότι αυτούς τους στόχους μπορούμε να τους  πετύχουμε, τότε
πραγματικά τους στόχους δεν θα τους πετύχουμε.
Είναι πραγματικά αδήριτη ανάγκη αυτή τη στιγμή να πιστέψουμε όλοι μαζί, απ’ όποιο μετερίζι
και αν είναι ο καθένας μας, ότι αυτούς τους στόχους μπορούμε να τους πετύχουμε αρκεί να ορ-
γανωθούμε, αρκεί να δράσουμε συλλογικά αντί να ξεκαθαρίσουμε τα μέτρα πολιτικής, την αλ-
ληλουχία των μέτρων και τη συνέργια μεταξύ τόσο των πολιτικών όσο και των θεσμών μας. 
Και θα έλεγα κάτι το οποίο συνήθως  δεν κάνουμε καλά στην Ελλάδα είναι ότι δεν οργανωνόμαστε
για την ανάπτυξη μας. 
Και αυτό μου θυμίζει έναν καθηγητή που είχα παλιά στο πανεπιστήμιο τον Albert Hensman ο
οποίος έλεγε ότι το ζήτημα της ανάπτυξης δεν είναι ποτέ ανεπάρκεια χρημάτων ή κεφαλαίου.
Αυτά βρίσκονται. Δεν είναι ποτέ ανεπάρκεια ανθρώπινου δυναμικού υπάρχουν, πάντοτε υπάρχουν
αξιόλογα στελέχη σε μια κοινωνία. Είναι η αδυναμία μιας κοινωνίας να οργανωθεί για την
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ανάπτυξη της. Και αν υπάρχει κάτι στην Ελλάδα το οποίο δεν το έχουμε ακόμη καταφέρει και
είναι μεγάλη πρόκληση όλων μας, είναι να οργανωθούμε σωστά για την δημοσιονομική εξυγίανση
για την ανάπτυξη του τόπου μας. Δεν θα πω στο πού μπορεί να διαφωνούμε είναι κάτι το οποίο
νομίζω θα πρέπει κάποια στιγμή μα το συζητήσουμε. 
Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες και πάντοτε υπάρχουν διαφωνίες  για το μίγμα πολιτικής, για
το εύρος και την ποιότητα μιας ρύθμισης, το εύρος και την ποιότητα π.χ. και  την αναγκαιότητα
κρατικών ενισχύσεων, τη σύγχυση μεταξύ σκοπιμότητας και διαχειριστικής αποτελεσματικότητας
στην προώθηση υπηρεσιών κοινού οφέλους κτλ. Υπάρχουν  πεδία που αφορούν την αλληλουχία
δράσεων στα οποία μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες αλλά αυτά για μένα είναι δευτερεύοντα. 
Αν όλοι συμφωνούμε στη διάγνωση, αν όλοι συμφωνούμε στην στρατηγική, τι πρέπει και τι μπο-
ρούμε να κάνουμε τους επόμενους μήνες, μέσα στο 2010;. 
Δε θα μπω στο ζήτημα της δημοσιονομικής εξυγίανσης γιατί και το φορολογικό νομοσχέδιο
πρόκειται ν΄ ανακοινωθεί αυτή την βδομάδα και η εισοδηματική πολιτική και είναι ένα πεδίο
το οποίο δεν εντάσσεται αν θέλετε αυτή την στιγμή στην δικαιοδοσία του Υπουργείου. Αλλά η
φορολογική πολιτική και η εισοδηματική πολιτική έρχεται και κουμπώνει, πρέπει να ιδωθεί
με τη νέα ματιά, με την αναπτυξιακή πολιτική και γι’ αυτό το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης μετά από πολύ δουλειά είναι το πλαίσιο συνεργιών μεταξύ της μακροοικονομικής μας
πολιτικής και της αναπτυξιακής μας πολιτικής. 
Τώρα, θα επικεντρωθώ κυρίως στις τέσσερις μεγάλες δέσμες πολιτικών τις οποίες προωθεί
το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Οι τέσσερις δέσμες πολιτικών
τις οποίες έχουμε ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου και τις υλοποιούμε έχουν να κάνουν με
την στήριξη της αγοράς σε αυτήν τη δύσκολη χρονιά που είναι το 2010. Δεύτερον στη στήριξη
και αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης για ένα νέο βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης, αυτή είναι
η δεύτερη αν θέλετε αναπτυξιακή μας πολιτική. Η τρίτη δέσμη πολιτικών έχει να κάνει με την
προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και η τέταρτη με την εποπτεία στις
αγορές, την αποκατάσταση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και την πάταξη του αθέμιτου αντα-
γωνισμού που πραγματικά υποσκάπτει πολλές φορές ακόμα και βιώσιμες επιχειρηματικές
δραστηριότητες. 
Επιτρέψτε μου να πω λίγα λόγια για τα μέτρα τα οποία στοιχειοθετούν την κάθε δέσμη πολιτικών. 
Για τη στήριξη της αγοράς βασική υπόθεση που κάνουμε είναι ότι αν συνεχίσει ο κατήφορος
του ’09 και το ’10, οποιαδήποτε προσπάθεια αντιστροφής της κατάστασης το 2011 θα είναι πάρα
πολύ δύσκολη. Αν αυτό συνεχιστεί, η έξοδος από την κρίση, η στήριξη της οικονομικής δρα-
στηριότητας θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γι’ αυτό αποφασίσαμε και πήραμε έκτακτα μέτρα,
και τα έκτακτα μέτρα είχαν στο επίκεντρο τους τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, ως
έκτακτο μέτρο. Και για αυτό περάσαμε το Ν.3816 του 2010 για τη ρύθμιση επαγγελματικών επι-
χειρηματικών οφειλών, ρύθμιση και ληξιπρόθεσμων και ορισμένων υπό όρους ενήμερων
οφειλών όπως και την έξοδο από τον Τειρεσία για κάποιον ο οποίος αποπληρώνει τις οφειλές
του. 
Έγινε πολύ κουβέντα, πολύ διαβούλευση και με τον τραπεζικό τομέα και με τους παραγωγικούς
φορείς και όλες οι θέσεις παρουσιάστηκαν  αλλά στο τέλος η ευθύνη είναι του ίδιου του κράτους,
της ίδιας της Βουλής να νομοθετήσει και η άποψη η βασική πίσω από το νομοσχέδιο ήταν ότι
αυτή τη στιγμή όταν υπάρχει μια τέτοια στρέβλωση μέσα στην αγορά, μια ρύθμιση η οποία δίνει
μία ανάσα στις επιχειρήσεις λέγοντας ότι τα δύο πρώτα χρόνια πλήρωσε μόνο τους τόκους και
ας γίνει επέκταση ενός δανείου για άλλα δύο χρόνια, είναι κάτι το οποίο αυτή την στιγμή στηρίζει
τις επιχειρήσεις, τις βιώσιμες επιχειρήσεις, αυτές που έχουν αυτή τη στιγμή φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα αλλά που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν πολλές φορές χωρίς δική
τους υπευθυνότητα. 
Και για τον Τειρεσία, όταν μία επιχείρηση βιώσιμη βρεθεί στον Τειρεσία γιατί ένας προμηθευτής
π.χ. κλείσει και έχει μια ακάλυπτη επιταγή ως εκ τούτου ο επιχειρηματίας, για αυτό και μόνο
το λόγο μπορεί να έχει στέρηση του καρνέ επιταγών σε μία στιγμή που αν δεν έχει το καρνέ
επιταγών μπορεί να αποβεί μοιραίο για την επιχείρησή του. Αυτή ήταν αν θέλετε και η φιλοσοφία
και η αναγκαιότητα που μας οδήγησε στην ψήφιση του Ν.3816, η προθεσμία λήγει 15/4. Είμαστε
σε συνεργασία με τις τράπεζες για την εφαρμογή του και είναι ένα πρώτο έκτακτο βήμα ακριβώς
για να περάσει το 2010. 
Η ρευστότητα όμως στην αγορά θα προωθηθεί με αναμόρφωση των όρων του ΤΕΜΠΜΕ. Το ΤΕ-
ΜΠΜΕ είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο εργαλείο. Οι εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου, συμφωνώ
με τον κύριο Χατζηδάκη, πρέπει να δοθούν όμως με πάρα πολύ προσεκτικό τρόπο. Διότι η
εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δόθηκε σε ανθρώπους οι οποίοι πήραν δάνεια που δεν τα
είχαν ανάγκη και τα έκαναν ή καταθέσεις στις τράπεζες ή ξεπλήρωσαν δάνεια στις τράπεζες
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και αυτή η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου δεν στήριξε πάντα επιχειρήσεις που ήταν πραγματικά
μέσα στην αγορά και κινούσαν αν θέλετε την οικονομική δραστηριότητα. Επομένως έχει πολύ
μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή να υπάρξουν όροι και προϋποθέσεις χορήγησης των εγγυήσεων
του δημοσίου με τέτοιο τρόπο ώστε να στηριχθεί η αγορά, να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που
έχουν ανάγκη γιατί όχι να εξετάσουμε τη δυνατότητα να μπορεί με την εγγύηση του δημοσίου
να γίνει αποπληρωμή ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών των επιχειρήσεων, γιατί όχι να
δοθεί εγγύηση του ελληνικού  δημοσίου ως μέσο αν θέλετε ενίσχυσης και του κατασκευαστικού
τομέα. 
Τις επόμενες βδομάδες θα συζητήσουμε με όλους τους φορείς ακριβώς για την πολιτική του
ΤΕΜΠΜΕ έτσι ώστε η ρευστότητα να ενισχυθεί και μέσω αυτού του εργαλείου. Και θα συζητή-
σουμε βεβαίως και με το τραπεζικό σύστημα διότι στην προηγούμενη φάση υπήρχαν αντικίνητρα
για τις τράπεζες για χορήγηση δανείων μέσω του ΤΕΜΠΜΕ. 
Το τρίτο μέτρο στήριξης της αγοράς αυτή τη δύσκολη στιγμή κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία
είναι η αποπληρωμή των οφειλών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις. Τον Οκτώβριο όταν ανα-
λάβαμε το ελληνικό δημόσιο χρωστούσε σε επιχειρήσεις 900 εκατομμύρια. Επιχειρήσεις οι
οποίες είχαν ολοκληρώσει  την επένδυσή τους, είχαν ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο και τους
χρωστούσε, είχε οφειλές ακόμη και για ολοκληρωμένα έργα τα οποία είχαν ολοκληρωθεί πριν
το 2007. 
Αποφασίσαμε μέσα σε αυτή τη δύσκολη χρονική στιγμή να αποπληρώσουμε σε συνεργασία με
το Υπουργείο Οικονομικών, ήταν μια κοινή απόφαση να πληρωθούν οι οφειλές μέχρι το Μάιο.
Ήδη έχουμε αποπληρώσει οφειλές ύψους 222 εκατομμυρίων με βάση κριτήρια τα οποία όποιος
ενδιαφέρεται ευχαρίστως μετά να εξηγήσω και κάθε μήνα αποπληρώνουμε οφειλές του δημοσίου
προς τις επιχειρήσεις για επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο ή μέσω των
περιφερειών ή μέσω των ΔΙΣΑ ή μέσω των κεντρικών υπηρεσιών. 
Και το τελευταίο τέταρτο, μεγάλο μέτρο για την  στήριξη της αγοράς έχει να κάνει με τα συγκε-
κριμένα  προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ προγράμματα που άλλα
είχαν ξεκινήσει όπως η γυναικεία επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματικότητα των νέων στα
οποία αυξήσαμε τον προϋπολογισμό τους, αλλά όπως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
γινόταν με την συνεργασία των τραπεζών ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση και βγαίνει αμέσως η
δεύτερη φάση και επίσης προγράμματα όπως το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  το οποίο αναμορφώνεται διότι
είχε προβλήματα έτσι όπως είχε σχεδιαστεί και το οποίο πρόκειται να ανακοινωθεί μαζί με 2-
3 άλλα βασικά προγράμματα μέσα στον επόμενο μήνα. 
Ο δεύτερος μεγάλος άξονας πολιτικών έχει να κάνει με το νέο πρότυπο ανάπτυξης. 
Ακούστηκαν πολλά για τον νέο πρότυπο ανάπτυξης και το τι κάνουμε πως μπορούμε να χρησι-
μοποιήσουμε τα αναπτυξιακά μας εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση και τι μπορεί να κάνουμε
το 2010 και τι κάνουμε το 2010. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου στα οποία
μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. 
Πρώτον είναι η στρατηγική θέση της Ελλάδας και θα έλεγα και της Θεσσαλονίκης στο σταυροδρόμι
τριών ηπείρων και επομένως πρέπει να επενδύσουμε στις μεταφορές μας στις επικοινωνίες
μας ώστε και τα λιμάνια μας να γίνουν κέντρα παροχής υπηρεσιών και η χώρα μας να προωθήσει
δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας που θα συνδέουν τις τρείς ηπείρους, πρώτο. 
Δεύτερον, είμαστε η χώρα με τα πιο πλούσια αποθέματα ανανεώσιμης ενέργειας και αυτή τη
στιγμή έχουμε ακόμα το πρόβλημα της αδειοδότησης παραμένει άλυτο εμείς μόνο στο υπουργείο
μας έχουμε 600 αιτήσεις για τα φωτοβολταϊκά. Στη ΡΑΕ  υπάρχουν άλλες τόσες και ουσιαστικά
εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουμε κάνει σχεδόν τίποτα. Σε συνεργασία τα δυο υπουργεία
απλουστεύουμε όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για τις ανανεώσιμες πηγές αλλά στο νέο
αναπτυξιακό νόμο θα δώσουμε κίνητρα κυρίως για τη στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας
σε ανταγωνιστική βάση μέσα στην Ελλάδα. Θα επιδοτήσουμε παραδείγματος χάρη αλλαγή καυ-
στήρων από πετρέλαιο σε βιοκαύσιμα. Υπάρχουν επιχειρήσεις και στη Θεσσαλία και στη Μα-
κεδονία που ενεργοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και είχαν αποκλειστεί. 
Ναι, θα επιδοτήσουμε και θα δημιουργήσουμε κρατικές ενισχύσεις για καινοτομικές δράσεις. 
Ναι, θα επιδοτήσουμε την παραγωγή ανεμογεννητριών στη χώρα και όχι την εισαγωγή ανεμο-
γεννητριών, διότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στο χώρο του μετάλλου που μπορούν να
παίξουν καθοριστικό ρόλο. 
Η χώρα μας μπορεί να επενδύσει στον αγροδιατροφικό τομέα και έχει πολύ μεγάλη σημασία
και κάτι που βλέπουμε συνέχεια και όλοι οι παραγωγικοί φορείς το λένε εδώ στην Κεντρική
Μακεδονία, αλλά και σε όλη τη Μακεδονία, να συνδέσουμε την αγροτική παραγωγή με τη με-
ταποίηση και αγαπητέ Πρόεδρε νομίζω ότι η μεταποίηση είναι ένας από τους βασικούς παρα-
γωγικούς κλάδους στη χώρα μας, αλλά είναι κάτι που εσείς ως επιχειρηματίες θα πρέπει να
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αναδείξετε να δείτε που υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και να προχωρήσετε. Εμείς αυτό
που μπορούμε να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε τον αναπτυξιακό νόμο, το πρόγραμμα
κρατικών ενισχύσεων για να προωθήσουμε την καινοτομία, να προωθήσουμε την ανταγωνιστι-
κότητα, να προωθήσουμε την εξειδίκευση, να προωθήσουμε αν θέλετε τις υποδομές που έχει
ανάγκη η ιδιωτική πρωτοβουλία για να μπορεί να αναπτυχθεί. 
Μέσα στο 2010 το τρίτο συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο ποτέ δεν έχουμε δει σαν παραγωγικό
πλούτο της χώρας έχει να κάνει με το πολιτιστικό της κεφάλαιο και τον τουρισμό υψηλών προ-
διαγραφών. 
Είναι απίθανο να το σκεφτείτε ότι είμαστε μια χώρα με αυτή την τρομακτική πολιτιστική κλη-
ρονομιά και δεν έχουμε ούτε ένα θεματικό πάρκο. Δεν έχουμε θαλάσσιο τουρισμό γιατί κρου-
αζιέρα στα ελληνικά νησιά που να ξεκινάει από την Ελλάδα λόγω του θεσμικού πλαισίου δεν
μπορείς να έχεις. Δεν έχουμε μαρίνες ποιότητας και επομένως αυτός ο νησιώτικος χαρακτήρας
της Ελλάδας, το περιβάλλον της και ο τουρισμός της και ο πολιτισμός της αποτελούν πηγές συ-
γκριτικού πλεονεκτήματος. Τέλος, έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο είναι εκλεκτό και
το οποίο πραγματικά πρωτοπορεί όταν είναι στο εξωτερικό σε ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο και
μπορούμε να επενδύσουμε και πρέπει να επενδύσουμε στις ανθρώπινες δεξιότητες. 
Αν έτσι έχουν τα πράματα τι μπορούμε να κάνουμε το 2010; 
Έχουμε ένα πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα πω πρώτα λίγα λόγια για τις δημόσιες επεν-
δύσεις και ύστερα για τις ιδιωτικές. Δημόσιες επενδύσεις έχουμε 10,3 δις εγγράψει στο προ-
ϋπολογισμό, 7 δις συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 3 δις περίπου εθνικοί πόροι. Το ζήτημα
είναι να μην σπαταλήσουμε αυτά τα χρήματα και πραγματικά αυτά να χρησιμοποιηθούν σε συ-
νεργασία με τις περιφέρειες, σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, σε συνεργασία με
τους αναπτυξιακούς φορείς του τόπου για ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. 
Ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό και την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Το νέο ΕΣΠΑ θα κατατεθεί και
στη βουλή και στη Ε.Ε. τέλος Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με κάθε περιφέρεια και
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για
να δώσω ένα παράδειγμα. Και θα προχωρήσουμε με τον ακόλουθο τρόπο: έχουμε ζητήσει από
τη Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας να στείλει ένα πρώτο πρόγραμμα στο Υπουργείο οργα-
νωμένο σε υποτομεακά προγράμματα. Όχι έργα εργάκια ατάκτως ειρημένα, όπως ήταν, αλλά
ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις. Την Παρασκευή η Γραμματεία μαζί με τα Υπουργεία
συνεργάζονται έτσι ώστε να υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα στα τομεακά προγράμματα και στα
περιφερειακά και το αναθεωρημένο πρόγραμμα θα πρέπει να δοθεί στο Υπουργείο αρχές
Μαρτίου. 
Άρα αυτή η περίοδος από τώρα μέχρι αρχές Μαρτίου είναι μια περίοδος συνεργασίας στενής
και θα πρέπει να είναι όλων των φορέων με την περιφέρεια για την οριστικοποίηση αυτού του
προγράμματος και πολλά σημαντικά έργα για την Θεσσαλονίκη άλλα σε τομεακό επίπεδο και
άλλα σε περιφερειακό, πρέπει να αξιολογηθούν και να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. 
Αρχές Μαρτίου θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου και κάθε περι-
φέρειας και θα αποδεσμευτούν οι πόροι στην περιφέρεια. Η προγραμματική σύμβαση θα είναι
για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος και θα προβλέπει την δυνατότητα στο
Υπουργείο να ανακατανείμει τους πόρους αν δεν υπάρχει απορροφητικότητα ή αποτελεσματική
τους χρήση ή και να δώσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση από το εθνικό σκέλος των πόρων σε
περιπτώσεις που πραγματικά εμφανίζονται πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Αλλά το ΕΣΠΑ δεν είναι ο μόνος πόρος χρηματοδότησης ενός αναπτυξιακού προγράμματος για
την Κεντρική Μακεδονία για κάθε περιφέρεια σε εθνικό σκέλος και αυτό έχει τεράστια σημασία
ιδιαίτερα για τους παραγωγικούς φορείς του τόπου. Ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα, και είχα τη
δυνατότητα να συνεργαστώ με πάρα πολλούς  Δημάρχους και εκπροσώπους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης  σήμερα. 
Μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα, από συμπράξεις
δημόσιου - ιδιωτικού τομέα δύο, αν πρόκειται και για έργα που έχουν και μια αποδοτικότητα
ακόμη καλύτερα, από αυτόματη χρηματοδότηση ή και από το νέο ταμείο αναχρηματοδότησης
το οποίο φτιάχνεται και το οποίο σε συνεργασία με τους χρηματοπιστωτικούς οίκους εσωτερικού
και εξωτερικού θα είναι αν θέλετε η νέα μορφή της αναπτυξιακής τράπεζας η οποία θα είναι
έτοιμη περίπου τον Απρίλη. 
Να πω λίγα λόγια για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή τι περιμένουμε; 
Επισπεύδουμε την αξιολόγηση 4000 αναξιολόγητων επενδυτικών προτάσεων για ένταξη στον
τρέχοντα επενδυτικό νόμο και ο λόγος για τον οποίο κλείσαμε τον επενδυτικό νόμο τον παλιό
ήταν ακριβώς για αυτό. Διότι οι διαδικασίες της κρίσης και αξιολόγησης που προέβλεπε ήταν
τέτοιες που το 93% των αιτήσεων περνούσανε και επομένως με βάση αυτό το ρυθμό θα χρει-



36

αζόντουσαν 3 προϋπολογισμοί του κράτους να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουνε τις επιχορηγήσεις
των 4000 αιτήσεων. 
Με τον καινούριο αναπτυξιακό νόμο θα υπάρξουν πιο αυστηρά κριτήρια, αναθεώρηση των κρι-
τηρίων αξιολόγησης κρατώντας, γιατί ξέρετε ο κ. Χατζηδάκης το πιστεύει και εγώ το πιστεύω,
το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο αλλά  όχι μόνο βάζοντας ηλεκτρονική παρακολούθηση από την
αρχή μέχρι το τέλος της κάθε επενδυτικής πρότασης ώστε να υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα
στάδια όπως έχει γίνει τώρα για τις πληρωμές να ξέρει ο επενδυτής που βρίσκεται η πρότασή
του σε πόσο καιρό θα κριθεί για να μην υπάρχουνε εμπόδια πραγματικά ή τεχνητά σε όλη τη
διάρκεια της αξιολόγησης. Ο νέος επενδυτικός νόμος θα είναι στοχευμένος, θα προωθήσει και-
νοτομία και εξωστρέφεια και ζήτησα απ΄ όλους τους παραγωγικούς φορείς και το ζητάω ξανά
οποιεσδήποτε προτάσεις για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου να κατατεθούν μέχρι
το τέλος του μηνός και θα έχουμε μία συνεργασία με όλους με το ΣΕΒ, το ΣΒΒΕ και όλους και
το ΣΕΒΕ και ούτω κάθ’ εξής για την αναμόρφωση των κριτηρίων στον αναπτυξιακό νόμο. 
Για όλα αυτά υπάρχει μια προϋπόθεση και αυτό για μένα τη θεωρώ τη μεγαλύτερη προτεραιότητα
το 2010 στο υπουργείο. Δε μπορούμε τίποτα απ΄ όλα αυτά να κάνουμε όσον αφορά τις επενδύσεις
εάν δεν κάνουμε μία τεράστια τομή και η τεράστια τομή αφορά την απλούστευση των  διαδικασιών
ίδρυσης αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων στο τόπο μας. 
Το λέω συχνά ότι για να κάνει κάποιος επένδυση στην Ελλάδα πρέπει να είναι ήρωας. Χάνεται
στις δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες στο υψηλό κόστος περίπου 7% του εθνικού μας
εισοδήματος είναι το κόστος συναλλαγών με το Δημόσιο όσο αφορά την διαδικασία ίδρυσης και
επιτέλους πρέπει να αποφασίσουμε να κάνουμε αυτή τη μεγάλη τομή. Δεν είναι εύκολη η τομή
γιατί πολλοί που είχαν κάποια πρόσοδο από αυτή τη διαδικασία θα χάσουν αυτή τη πρόσοδο. 
Μέσα στις επόμενες βδομάδες κατατίθεται πρώτα για διαβούλευση για δέκα μέρες και μετά
για ψήφιση η πρώτη φάση που έχει να κάνει με την απλούστευση της διαδικασίας ίδρυσης με
την συνδρομή των επιμελητηριακών φορέων και με επίκεντρο το Γενικό Μητρώο. Σήμερα έχουμε
ολοκληρώσει όλη την προεργασία για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης. Μειώνουμε
τα βήματα ίδρυσης από 15 που είναι σήμερα  σε 2 και από τις 38 μέρες που χρειάζεται να ιδρυθεί
μία επιχείρηση  σε 1 μέσω ηλεκτρονικής αν θέλετε αναδιάταξης όλου του συστήματος αδειο-
δότησης. 
Αμέσως μετά έχουμε ήδη ξεκινήσει, προχωράμε στην απλούστευση των διαδικασιών αδειοδό-
τησης. Αυτό είναι το πιο δύσκολο γιατί απαιτούνται όπως πολύ καλά ξέρετε περίπου 49 άδειες
για να μπορεί κάποιος να πάρει άδεια για μια επένδυση. Προχωράμε στην απλούστευση αυτών
των διαδικασιών, βγάζουμε απ’ έξω όσες περισσότερες διαδικασίες μπορούμε να βγάλουμε,
αναμορφώνουμε τη διαδικασία και θα υπάρχει προέγκριση επένδυσης με βάση όλες τις άδειες
όπως γίνονται στη Γαλλία και αλλού η οποία θα βγαίνει για πιθανές ενστάσεις, οι ενστάσεις θα
αφορούνε ένα ή δύο μήνες, όταν κλείνει η χρονική περίοδος δεν μπορεί πια κανένας να κάνει
ένσταση, δεν μπορεί κανένας να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, έτσι ώστε να μην
υπάρχει αυτή η ατέρμονη προσφυγή μέσω ενστάσεων στο Συμβούλιο Επικρατείας. Είμαστε σε
συνεννόηση με το Συμβούλιο Επικρατείας και ολοκληρώνουμε τη διαδικασία απλούστευσης
αυτή ώστε να υπάρχει όπως υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μία λογική διαδικασία
αδειοδότησης  και πιστεύω είναι αν θέλετε η προϋπόθεση και για ξένες άμεσες επενδύσεις.
Χάνουμε ξένες άμεσες επενδύσεις  κάθε χρόνο. Μέχρι το Μάιο θα έχουμε ολοκληρώσει αυτή
τη διαδικασία. 
Ταυτόχρονα την άλλη εβδομάδα ανακοινώνουμε όλο το πρόγραμμα αναβάθμισης των ΒΙΠΕ.
Όπως ξέρετε η τράπεζα Πειραιώς έχει πάρει τις ΒΙΠΕ από την παλιά ΕΤΒΑ. Το κράτος είναι
συμμέτοχος 35%. Ανακοινώνουμε ολόκληρο το πρόγραμμα αναβάθμισης των ΒΙΠΕ ιδιαίτερα
για την Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πραγματικά θα αναβαθμίσει
και θα κάνει φιλικές τις βιομηχανικές υποδομές που είναι μια δεύτερη μεγάλη προϋπόθεση. 
Δε θέλω να σας κουράσω αλλά θέλω να πω πολύ σύντομα λίγα λόγια για την ενίσχυση της εξω-
στρέφειας που έχει ιδιαίτερη σημασία για την Βόρεια Ελλάδα. 
Η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Μακεδονία είναι το κέντρο της εξαγωγικής μας προσπάθειας.
Υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις ανάμεσα στις περιφέρειες της χώρας. Η εξαγωγική προσπάθεια
ουσιαστικά αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται και οι επιδόσεις στην Αθήνα, στην Αττική, στη Μα-
κεδονία και σε μερικούς άλλους νομούς. Επομένως είναι σημαντικό, και σήμερα είχαμε μια
πολύ ουσιαστική συζήτηση με τον ΣΕΒΕ, να καταρτιστεί ένας εθνικός χάρτης για την ανταγω-
νιστικότητα και την εξωστρέφεια, να υπάρξει επιτέλους συνέργια πολιτικών και φορέων διότι
αυτή τη στιγμή όλοι οι φορείς άσκησης πολιτικής ΟΠΕ, INVEST IN GREECE, ΟΑΕΠ, Γενικές Δι-
ευθύνσεις σε υπουργεία, εμπορικοί ακόλουθοι, είναι ξεχωριστά μαγαζιά, έχει πολύ μεγάλη ση-
μασία να συντονιστούν οι ενέργειες σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης και αυτό το εθνικό σχέδιο
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δράσης να συνδέσει την εγχώρια παραγωγή με κίνητρα για ανταγωνιστικότητα με κίνητρα για
εξωστρέφεια. 
Τέλος, η τέταρτη μεγάλη δέσμη πολιτικών έχει να κάνει με την εποπτεία της αγοράς και τον
αθέμιτο ανταγωνισμό. 
Αναθεωρούμε και θα είναι έτοιμα μέχρι το Μάιο το θεσμικό πλαίσιο για τον ανταγωνισμό. Η
επιτροπή  ανταγωνισμού στη χώρα μας λειτουργεί με νόμο του 1977. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει.
Το θεσμικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, να εκσυγχρονιστεί, έτσι ώστε η επιτροπή  ανταγωνισμού
να μπορεί να επικεντρώνεται σε βασικά ζητήματα που αφορούν αν θέλετε εναρμονισμένες πρα-
κτικές ή κατάχρηση μονοπωλιακής θέσης στην αγορά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανοίξουν
οι αγορές στον ανταγωνισμό, τόσο τα επαγγέλματα όσο και οι αγορές και αυτή είναι η δεύτερη
μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό τον τομέα. 
Τρίτη μεγάλη προτεραιότητα και μέτρα πολιτικής θα περιμένετε μέσα στο 2010 είναι η ηλεκτρονική
διακυβέρνηση σε τέσσερις μεγάλους τομείς οι οποίοι προχωρούν με τις διαδικασίες του κα-
τεπείγοντος. Πρώτον ηλεκτρονική συνταγογράφηση, δεύτερον ηλεκτρονικές προμήθειες, τρίτον
ηλεκτρονική παρακολούθηση όλης της διακίνησης καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι τη βενζίνη
και τέταρτο ηλεκτρονικό σύστημα λιανικών πωλήσεων και ο λόγος αγαπητέ Κώστα που οι τα-
μειακές μηχανές δεν περάσανε έτσι όπως τις είχατε σχεδιάσει ήταν ότι αυτή τη στιγμή σε συ-
νεργασία με το κλάδο της πληροφορικής κοιτάζουμε να περάσουμε σε καινούριο σύστημα ηλε-
κτρονικής παρακολούθησης των ταμειακών στις λαϊκές αγορές, αντί μόνο ταμειακές μηχανές. 
Αξιολογούμε ακριβώς τη δυνατότητα που υπάρχει να πάμε σε ένα πιο αναβαθμισμένο σύστημα.
Αυτές οι παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν εξυγιαντικά και για τον προϋπολογισμό, υπολογίζουμε
περίπου 2 με 3 δις να εξοικονομήσουμε από τις ηλεκτρονικές παρεμβάσεις σε αυτούς τους
τέσσερις τομείς και σε θέματα διαφάνειας. 
Και τέλος, η άλλη δέσμη μέτρων στην οποία ο Γενικός Γραμματέας ο Στέφανος ο Κομνηνός που
είναι εδώ προωθεί, είναι όλο το σύστημα εποπτείας των αγορών, η αναβάθμιση της υπηρεσίας
μέσα στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου για την παρακολούθηση και εποπτεία των αγορών. Το
Παρατηρητήριο Τιμών έγινε πράξη τον Δεκέμβριο. 
Μπορεί ο καταναλωτής από το τηλέφωνό του ή μέσω διαδικτύου να έχει πληροφόρηση για τις
τιμές ανά προϊόν στην γειτονιά του και ανά πάγκο λαϊκής αγοράς ανάμεσα σε super market,
ένα πολύ ισχυρό εργαλείο το οποίο θέλει ακόμα βελτιώσεις αλλά είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο
για τη εποπτεία της αγοράς και γιατί όχι να κάνουμε και να γίνει όχι στο δικό μας Υπουργείο
αλλά μπορούμε να το υποστηρίξουμε από την ψηφιακή σύγκλιση, ένα παρατηρητήριο αγοράς
εργασίας. Σε περιφερειακό επίπεδο είναι κάτι που μέσω της ψηφιακής σύγκλισης αν υπάρχει
κάποια καλή πρόταση από τον ΟΑΕΔ από φορείς μπορεί κάλλιστα να υποστηριχθεί. 
Αυτές είναι οι τέσσερις μεγάλες δέσμες πολιτικών και συγκεκριμένα μέτρα για το 2010. Νομίζω
ότι με αυτές τις τέσσερις δέσμες πολιτικών μπορούμε να δομήσουμε μία ευρύτατη συναίνεση
οπωσδήποτε με κάποιες διαφορές σε επιμέρους μέτρα αλλά νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε
ευρύτερη συναίνεση σε αυτές τις  τέσσερις δέσμες πολιτικών. 
Γι’ αυτό συμφωνώ απόλυτα ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε άμεσα το Εθνικό Συμβούλιο
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, όπου σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς, σε συ-
νεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με όλες τις Γενικές Γραμματείες αυτού του
Υπουργείου που τελικά είναι δικό σας υπουργείο να μπορέσουμε να εξετάσουμε όλες τις πολύ
χρήσιμες προτάσεις που κάνατε αγαπητέ Πρόεδρε και να δούμε πόσες απ’ αυτές είναι εφαρ-
μόσιμες σε επίπεδο κλάδου σε επίπεδο γεωγραφικής περιφέρειας, σε επίπεδο εθνικό και
απλώς τελειώνοντας  θα ήθελα να πω κάτι. 
Νομίζω ότι όλοι μας θέλουμε επιτέλους να υπάρξει ένας οδικός χάρτης ανάπτυξης και αντα-
γωνιστικότητας αλλά γι’ αυτό θα πρέπει να οργανωθούμε. Για αυτό πρέπει πραγματικά να ενερ-
γοποιηθούμε. Όλοι προσβλέπουμε στη συνεργασία όλων, πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε,
μπορούμε να το κάνουμε πράξη, γιατί, αγαπητέ Κώστα, είναι και μερικοί πολιτικοί που δεν εν-
διαφέρονται για το πολιτικό κόστος και το πολιτικό όφελος και ενδιαφέρονται για τα παιδιά
τους. 
Τελικά θέλουμε αυτά τα παιδιά που θα έρθουν μετά από εμάς να βρούνε δουλειά στο τόπο τους
και νομίζω αυτό είναι που μας ενώνει όλους μαζί. 

Ευχαριστώ πολύ.
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Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό. 
Θα ήθελα ένα σχόλιο να κάνω μόνο γιατί είπε κάποια στιγμή στον Πρόεδρο του ΣΒΒΕ ότι είμαστε
λίγο απαισιόδοξοι. 
Δεν είναι αλήθεια. Ο κόσμος της παραγωγής, της μεταποίησης, της βιομηχανίας δεν είναι απαι-
σιόδοξος, απλώς είναι προβληματισμένος. Αν είμαστε απαισιόδοξοι θα τα είχαμε παρατήσει
αλλά, αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύει ο πολύς ο κόσμος οι βιομήχανοι έχουν το σαράκι της δημιουργίας
το οποίο είναι κινητήριος δύναμη έξω από οποιαδήποτε άλλα οικονομικά κριτήρια. 
Επίσης, να κάνω λίγο μια πολύ σύντομη αναφορά σε αυτά που ακούσαμε θεωρώντας ότι με το
δικό μου το μυαλό ήταν λίγο τα πιο σημαντικά για να περάσουμε ύστερα σε ερωτήσεις από εσάς
προς όλο το panel και βεβαίως την κυρία Υπουργό. 
Ακούσαμε από τον κ. Νανόπουλο να κάνει μια αναφορά για την αγορά με το πολύ σταθμισμένο
και προσεκτικό ρόλο ενός τραπεζίτη. 
Ακούσαμε στη συνέχεια τον Πρόεδρο μας να μιλάει για καθαρά θέματα βιομηχανίας για τέσσερις
βασικές προτάσεις και για προτάσεις που δεν σχετίζονταν άμεσα με χρηματοδοτήσεις και επι-
χορηγήσεις. Αναφερόμενος στη δυνατότητα και στη μεγάλη ανάγκη για τη δημιουργία ενός κα-
νονιστικού περιβάλλοντος μέσα στον οποίο η βιομηχανία θα κινηθεί με άνεση και θα μπορέσει
να προγραμματίσει το μέλλον της  όπως επίσης και στην ανάγκη ενός στρατηγικού σχεδιασμού
για την ανάπτυξη. 
Άκουσα από τον κ. Καραμούζη και σημείωσα και θεώρησα ότι ήταν κάτι που θα έπρεπε να το προ-
σέξουμε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο ανάπτυξης της χώρας ο οποίος εκ του
αποτελέσματος φαίνεται ότι δεν είναι ο καλύτερος και για αυτό χρειάζεται την σύμπραξη όλων.
Άκουσα τον κ. Φέσσα να μιλάει επίσης σε ανάλογο μήκος κύματος μιλώντας ότι τελικά πρέπει
να κάνουμε ανατροπές για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα που είναι και το με-
γαλύτερο πρόβλημα που έχουμε. 
Ο κ. Ρωμανιάς ξέροντας πολύ καλά τα θέματα και τους αριθμούς κυρίως της ΓΣΕΕ μας ανέφερε
τι δυνατότητες υπάρχουνε για να πάνε τα πράγματα στο μέλλον. Μου άρεσε εκείνο που είπε τη
στατιστική ότι η ανεργία μειώνεται δραστικά με την αύξηση των ιδιωτικών κατασκευών. Παρ’
όλα αυτά βέβαια κ. Ρωμανιά και αυτό ήταν το πρόβλημα που δεν έγινε μέχρι σήμερα το συνέδριο
αυτό είναι μια σαφής απάντηση από την ΓΣΕΕ: υποστηρίζει την βιομηχανία; Θέλει να αναπτυχθεί
η βιομηχανία στην Ελλάδα; Πιστεύει ότι υπάρχει μέλλον εκεί; Πιστεύει ότι οι εργαζόμενοι στη
βιομηχανία που είναι και το αναπτυξιακό της κομμάτι μαζί με τις διοικήσεις βιομηχανίας μπορούν
να δημιουργήσουν αυτό το κλάδο και να τον αναπτύξουν περισσότερο; 
Ο κ. Χατζηδάκης μας ανέφερε διάφορα παραδείγματα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία εάν βελτιωθούν
θα μας οδηγήσουν σε καλύτερα αποτελέσματα  επειδή ξέρω ότι πιστεύει στη βιομηχανία γιατί,
από την προηγούμενη θητεία ξέρω ότι πιστεύει στη βιομηχανία και στην ανάπτυξή της.
Τέλος, ακούσαμε και την κυρία Υπουργό  η οποία αναφέρθηκε σε κεφάλαια  για τα οποία η κυ-
βέρνηση παίρνει μέτρα. Αυτά είναι πολύ καλά σαν κεφάλαια, νέος αναπτυξιακός νόμος, τρόπος
για προσέλκυση ξένων, άμεσων επενδύσεων. Βέβαια θα πρέπει να ξέρει η κυρία Υπουργός ότι
όλοι αυτοί οι ξένοι επενδυτές που έρχονται εδώ ρωτάνε πρώτα εμάς σε τι περιβάλλον κινούμαστε
κατευθείαν μέσω των πρεσβειών τους, κατευθείαν στους συνδέσμους και εμείς δεν μπορούμε
να πούμε ψέματα. Ενίσχυση της εξωστρέφειας: δεν θυμάμαι κάποια κυβέρνηση να μην ήθελε
να ενισχύσει την εξωστρέφεια. 
Το θέμα είναι όλα αυτά τα πράματα πως τα κάνουμε. 
Το θέμα της εποπτείας  της αγοράς. Η εποπτεία της αγοράς εάν δημιουργηθεί με την έννοια
της τήρησης του επιπέδου ανταγωνισμού είναι ό,τι  καλύτερο μπορεί να έχει η ελληνική βιο-
μηχανία. Το θέμα είναι πως εννοούμε αυτή την εποπτεία της αγοράς και τι εννοούμε αθέμιτο
ανταγωνισμό. 
Πάντως σίγουρα όλα αυτά είναι θετικά και βέβαια εκείνο που θα ήθελα από τις τελευταίες λέξεις
να μείνει στο νου όλων μας και να πιέσουμε να γίνει πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να συνερ-
γαστούμε. 
Είπαμε ότι αυτό που είπε ο κ. Καραμούζης χρειάζεται τη σύμπραξη όλων. Τα πράματα είναι δύ-
σκολα. Εάν μέσα σε συνθήκες κρίσης δεν μπορέσουμε να κάνουμε πράματα που μέχρι σήμερα
δεν τα κάναμε από ιδεοληψίες τότε θα είμαστε καταδικασμένοι για τα επόμενα χρόνια σε μια
υπανάπτυξη και βέβαια οι ανατροπές δεν είναι εύκολα πράματα. Έχουν κόστος, όλοι το ξέρουμε,
όλοι το λέμε όλοι φιλολογούμε για αυτό το θέμα αλλά θα πρέπει να δούμε να παίρνονται μέτρα
και πρώτα από όλα θεωρούμε στον ΣΒΒΕ, δεν το ανέφερε τόσο αναλυτικά ο πρόεδρος αν και

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
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μίλησε για αυτό, ότι υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα τα οποία μπορούν να ληφθούν να δώσουν
αποτέλεσμα τα οποία δεν έχουν κόστος. 
Το να κάνεις νέες επενδύσεις με επιχορηγήσεις, το να κάνεις υποδομές με πολλά χρήματα και
επενδύσεις βεβαίως αυτά είναι πολύ θετικά αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία θα μας
βοηθήσουνε χωρίς κόστος ρευστού, να δημιουργήσουνε ένα καλύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα κανονιστικό  περιβάλλον, δεν υπάρχουνε κλάδοι για τους οποίους
να έχει μελετηθεί κάποια πολιτική με συνέπεια ακόμη και σε κλάδους οι οποίοι έχουν προχωρήσει
σε αυτορύθμιση και θεωρώ ότι η κυβέρνηση ίσως να μην ξέρει καν ότι υπάρχουνε κλάδοι οι
οποίοι έχουν αυτορυθμιστεί. Απλώς το κράτος πρέπει να μην τους αντιμετωπίζει καχύποπτα και
πρέπει να υιοθετήσει αυτά που ο κλάδος θεωρεί ότι είναι βασικά στοιχεία ανάπτυξής του. 
Ένα άλλο ζήτημα είναι το εξής: αυτά τα μέτρα που δεν έχουν άμεσο κόστος συνδέονται πάρα
πολύ με προστασία σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες. Μιλάμε για εξωστρέφεια και η
μεταποίηση, η βιομηχανία  που θέλουμε να είναι εξωστρεφής  πρέπει να είναι πρώτα  ισχυρή
στην χώρα της ανεξαρτήτως της δεδομένης οικονομικής κατάστασης, π.χ με τη μείωση που
υπάρχει στην οικονομική δραστηριότητα. 
Άρα, τα μέτωπα πιστεύω ότι είναι πολλά. 
Μπορούμε να κάνουμε πράματα χωρίς άμεσες εκταμιεύσεις και φυσικά όλα τα υπόλοιπα είναι
πάρα πολύ καλά αρκεί να προσδιοριστούν μέσα από μια συνεργασία στην οποία δεν θα μιλάει
ο ένας, ο άλλος θα βγάζει ένα δελτίο τύπου και θα τελειώνει η υπόθεση. 
Είναι προτιμότερο αυτά τα πράματα να γίνουν σε πιο χαμηλό επίπεδο, με τους τεχνοκράτες των
υπουργείων και τους συνδέσμους και όποιος άλλος φορέας ενδιαφέρεται για να υιοθετηθούν
κάποια συμπεράσματα κάποιες δράσεις και να αρχίσουν να υλοποιούνται. 
Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις στο panel ευχαρίστως να τις δεχτούμε.

ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 
Πολλοί από εσάς με γνωρίζετε κάποιοι ίσως όχι. Είμαι ο Θωμάς ο Ρομπόπουλος, είμαι επιχει-
ρηματίας επί 30 έτη και 4 μήνες μόνο είμαι βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης. 
Επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχω νιώσει στο πετσί μου όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει νιώθω
την χαρά να θέσω τον εαυτό μου στη δική σας χρήση. Επειδή τυχαίνει να είμαι αναπληρωτής
εισηγητής στο ΚΤΕΟ οικονομικών, δηλαδή ακριβώς στον τομέα της κας Κατσέλη μπορώ να
βοηθήσω οποιαδήποτε προσπάθεια έχει ο Σύνδεσμος αλλά και ο κάθε επιχειρηματίας ξεχωριστά. 
Πιστεύω ειλικρινά ότι το έργο το οποίο πάμε να κάνουμε σαν ΠΑΣΟΚ και το όραμα του Γιώργου
Παπανδρέου θα το φέρουμε σε πέρας. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως λέει το τραγούδι στρατιώτη
μου τη μάχη θα κερδίσει όποιος πολύ το λαχταρά να ζήσει. Εμείς λοιπόν  οι επιχειρηματίες
αλλά και η κυβέρνηση θα πάμε χέρι -  χέρι και θα επιβιώσουμε. 
Πιστεύω λοιπόν ότι θα μου δώσετε τη χαρά να σταθώ δίπλα σας και να σας βοηθήσω. Αυτό
ήθελα να πω κύριε Μυλωνά. 
Εκμεταλλευτείτε με.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Ευχαριστούμε κύριε Ρομπόπουλε.

ΘΩΜΑΣ ΡΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Θέλω να πω κάτι ακόμη: επειδή τα χρήματα που παίρνει ένας βουλευτής είναι ελάχιστα σε
σχέση με αυτά που βγάζει ένας επιχειρηματίας, υπάρχουν και επιχειρηματίες κύριε Χατζηδάκη
οι οποίοι γίνανε πολιτικοί. 
Υπάρχουν κάποιοι που είναι πολιτικοί και μετά γίνονται επιχειρηματίες. 
Ευχαριστώ.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 
Κάποια ερώτηση στο panel; Που να έχει σχέση με την βιομηχανία 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ
Ναι με την βιομηχανία. Ένα απ’ τα σαράντα χαρτιά που παίρνετε για να ιδρυθεί μια επιχείρηση
αφορά τη διάθεση λημμάτων και αποβλήτων. Είναι ένα χαρτί το οποίο δεν πρόκειται νομίζω
ποτέ να καταργηθεί. Αυτή η άδεια περνάει και τη βρήκα όλες τις άδειές σας μαζί κάτω από το
χαλί της εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης, με τη μορφή της υπολειτουργούσας μονάδας
αποβλήτων, η οποία με κοινή υπουργική απόφαση έχει σχεδιαστεί να έρθει. 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ
Αναφέρεστε στη ΜΚΑ;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ
Ναι. Έχει σχεδιαστεί να πέσει στον κεντρικό βιολογικό καθαρισμό. Πράγμα που το θεωρώ
έγκλημα και εγώ και οι συνεργάτες μου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ
Τον Γαλλικό ποταμό εννοείται;

ΣΥΝΕΔΡΟΣ
Να πάει στην ΜΚΑ, έχει σχεδιαστεί να μεταφερθούν τα βιομηχανικά απόβλητα στα αστικά και
την ήδη βεβαρημένη περισσότερο από όσο της αναλογεί λάσπη η οποία είναι εκεί σωριασμένη
και τα πέντε τελευταία χρόνια δεν μετακινήθηκε ούτε κιλό να την κάνουμε και βιομηχανικών. 
Μου είπε η κυρία Κατσέλη νωρίτερα ότι στα πλαίσια της αναβάθμισης της ΒΙ.ΠΕ. θα ξαναστηθεί
και αυτό είναι επιθυμία όλων μας και εκμεταλλεύομαι το γεγονός τώρα ότι είμαστε εδώ πέρα
όλοι μαζί, θα πρέπει να ξαναγίνει είτε σε εκείνη τη θέση είτε σε άλλη σωστή ΜΚΑ. Όπου να πη-
γαίνουν τα βιομηχανικά απόβλητα, να επεξεργάζονται και να ελέγχονται και να καταλήγουν στον
ευαίσθητο Θερμαϊκό, γιατί ο Θερμαϊκός ούτε Σαρωνικός είναι ούτε Κορινθιακός, είναι αβαθής
είναι ευαίσθητο οικοσύστημα το οποίο  θα εξαφανιστεί και είναι καθοριστικό για τη ζωή μας,
γιατί όλοι εμείς εννοείται ότι αγωνιζόμαστε για ανάπτυξη και περιβάλλον. 
Αλλά επειδή από όλη την συζήτηση δεν άκουσα ούτε λέξη και πάντοτε στις εποχές τις ζόρικες
τις οικονομικές, εξαφανίζεται η έννοια του περιβάλλοντος και το έχω ζήσει σαν βουλευτής που
έλεγε ο κύριος Ρομπόπουλος, έχω πει ότι στη Βουλή αν τους πετάξεις σε περίοδο κρίσης τρεις
θέσεις εργασίας θα πουλήσουν και τη μάνα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ δίπλα μας
είναι η νεκρή λίμνη της Κορώνειας. Ξέρετε πως πέθανε κ. Χατζηδάκη; Σύσσωμος ο κόσμος εκεί,
τοπική αυτοδιοίκηση, βουλευτές και λαός την έκαναν Γ’ Ζώνη κινήτρων την επαρχία Λαγκαδά
και εκεί που όταν ήμουνα φοιτητής πολεμούσα  με ένα βαφείο, αυτά γίνανε είκοσι τρία. 
Αλλά επειδή οι καιροί είναι τέτοιοι και συζητάμε συνεχώς για νέες επενδύσεις πράσινη ανάπτυξη
και ισορροπία ας μου επιτρέψετε να βάλω αυτή την παράμετρο υπολογίζοντας ότι όλοι μαζί θα
αγωνιστούμε για μια ΜΚΑ και σωτηρία του Θερμαϊκού. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ
Συμφωνούμε απόλυτα με τη θέση σας. Θα πρέπει να ξέρετε κυρίες και κύριοι ότι η πρόταση
αυτή ήταν στον Πρωθυπουργό και στον κ. Παπανδρέου τον τωρινό πρωθυπουργό. 
Θέλουμε άμεση αναβάθμιση της ΜΚΑ, διότι αν μιλάμε για αναβάθμιση βιομηχανικών υποδομών
δεν μπορεί να συμβαίνει όταν δεν υπάρχει σωστή ΜΚΑ. 
Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζει κανείς αν η ΜΚΑ ανήκει στην ΕΥΑΘ ή στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Οποιοσδήποτε
έχει πρόβλημα από τη μια πλευρά η ΠΕΙΡΑΙΩΣ είναι υπεύθυνη από την άλλη η ΕΥΑΘ είναι υπεύ-
θυνη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε αναβάθμιση της ΜΚΑ. Δεν έχουνε
πέσει χρήματα εδώ και 20 χρόνια, είναι στα όρια της και είναι και ένα θέμα ξένων επενδύσεων.
Πως μπορούμε  να λέμε θα προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις; Καμία ξένη επιχείρηση δεν
μπορεί να ρίξει τα λήμματα στην ΜΚΑ. Αλλά θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας γιατί πι-
στεύουμε στο ίδιο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Κάποια άλλη ερώτηση; 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ
Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Στρατάκης. Είμαι πρόεδρος της Βιομηχανίας Τροφίμων UNISMAC.
Ήθελα να κάνω μια ερώτηση τον κ. Φέσσα. 
Κατ’ αρχήν θα πρέπει να αναφέρω ορισμένα στοιχεία για τη Βόρεια Ελλάδα: ΑΕΠ κατά κεφαλήν
17.000€, Αττική 27.000€. Ανεργία: 17% με 18% στη Βόρεια Ελλάδα και σε κάποιες άλλες πε-
ριφέρειες φτάνει μέχρι 24%. Στην Αττική 9%- 9.5%. 
Από τις θέσεις τις οποίες πήρατε κ. Φέσσα που εκπροσωπείτε τον ΣΕΒ ο οποίος εκπροσωπεί
τη Νότια Ελλάδα συνεχίζετε να υποστηρίζετε ότι δεν θα πρέπει να δοθούν επιχορηγήσεις ή επι-
δοτήσεις, εν πάση  περιπτώσει στην περιφέρεια και το ερώτημα το οποίο θέλω να υποβάλλω
είναι το εξής: πως είναι δυνατόν να υπάρξει σύγκλιση της περιφέρειας με το κέντρο και να
υπάρχει ανάπτυξη εάν δε δοθούν επιδοτήσεις για επενδύσεις στην περιφέρεια με κάποια δια-



φοροποίηση βέβαια από το κέντρο έτσι ώστε να υπάρχει ανάπτυξη; 
Ευχαριστώ πολύ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΦΕΣΣΑΣ
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι επιδοτήσεις στις οποίες αναφέρθηκα αναφερόντουσαν για όλη
την Ελλάδα. 
Επιδοτήσεις δίνονται και στο κέντρο επιδοτήσεις δίνονται και στην περιφέρεια με άλλα στοιχεία
και άλλα κριτήρια. 
Από εκεί και πέρα η γνώμη μας είναι ότι απευθείας επιδοτήσεις δεν δημιουργούνε σωστό
μοντέλο ανάπτυξης. Η απευθείας επιδότηση και χρηματοδότηση για επενδύσεις θα μπορούσαν
να αποφευχθούν και να δοθούνε έμμεσοι τρόποι και κίνητρα στις επιχειρήσεις να επενδύσουνε
στην περιφέρεια. 
Για παράδειγμα να επιδοτηθεί η ασφάλεια των εργαζομένων, να επιδοτηθεί η κατοικία τους,
να δοθούνε κίνητρα δηλαδή που να προσφέρουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να μετα-
φερθούν στην περιφέρεια. Γιατί νομίζω ένα κύριο στοιχείο δεν είναι τα τούβλα και τα μπετό και
τα μηχανήματα στην περιφέρεια. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι τρόποι χρηματοδότησης και
πάει λέγοντας. Επίσης, επιδοτήσεις με την μορφή της απευθείας χρηματοδότησης θα μπορούσαν
να δοθούνε αντίστροφα, να γίνουμε φορολογικές ελαφρύνσεις. 
Μια επιχείρηση που επενδύει στην περιφέρεια να μην πληρώνει φόρο ή δημοτικά τέλη ή οτι-
δήποτε τελοσπάντων αφορά εισφορές και κόστη τέτοια, απευθείας σχετιζόμενα με επένδυση
για ένα χρονικό διάστημα. Δεν χρειάζεται να δώσεις χρήματα στην επιχείρηση να δημιουργήσει
όπως έλεγα εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και μηχανοστάσια σε λίγα χρόνια, αλλά να βοηθήσεις
την επιχείρηση να λειτουργήσει, να αναπτυχθεί με βάση κάποια πολιτική περιφερειακών
κινήτρων. Άρα, λοιπόν η λογική της μη επιδότησης αναφέρεται στην απευθείας χρηματοδότηση
του επιχειρηματία να κάνει την αρχική του επένδυση και όχι στο να μην ενισχυθεί ο επιχειρηματίας
να επενδύσει και να δημιουργήσει. Αυτή είναι η διαφορά μας.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Κάποιος άλλος; Ο κ.Αμπατζής;

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΗΣ
Εγώ θα επιμείνω κ.Φέσσα στο ίδιο θέμα. Ευχαριστώ τον κ.Στρατάκη που το έθεσε. 
Έχουμε μια διαμετρικά αντίθετη άποψη. Θεωρώ προσωπικά ότι από το 1976 με τον αναπτυξιακό
νόμο 289 και όλους τους αναπτυξιακούς στην συνέχεια, η Βόρεια Ελλάδα ανέπτυξε μία επιχει-
ρηματική κοινότητα η οποία καταρχήν συγκράτησε τον πληθυσμό της. 
Στην συνέχεια αφού ανέπτυξε μια υποδομή σε βασικούς τομείς της οικονομίας κατάφερε να
εκσυγχρονιστεί και να διατηρηθεί σε ισχύ. Σκεφτείτε ότι όταν μία επιχείρηση  του Έβρου, της
Ξάνθης, της Ροδόπης στέλνει τα προϊόντα της στην Αθήνα έχει ένα μεταφορικό κόστος ιδιαίτερα
στα προϊόντα τα οποία είναι βαριά, ογκώδη και φθηνά, εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει
η επιχείρηση της Βοιωτίας που τα στέλνει επίσης στη Αθήνα. Όταν λοιπόν έχει να αντιπαλέψει
και σήμερα με τη Βουλγαρία και με τη Ρουμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φτηνό εργατικό
δυναμικό στις διπλανές χώρες αντιστάθμισμα ακριβώς αυτού του διαφοροποιημένου κόστους
έρχεται η επιχορήγηση. 
Αυτή η επιχορήγηση λοιπόν την οποία τη δίνει και η Αυστρία και οι άλλες χώρες στην ΕΕ όταν
είναι όμορες, τους επιτρέπει δηλαδή να έχουνε άμεσες επιχορηγήσεις λόγω ακριβώς σαν αντι-
στάθμισμα του κόστους που δημιουργείται από τις νέες χώρες που μπήκαν στην ΕΕ είναι ουτοπικό
να λέει κανείς ότι σε περιοχές παραμεθόριες με όλες αυτές τις επιδράσεις και τις επιπτώσεις
δεν μπορεί να έχουνε αναπτυξιακούς νόμους με άμεσες επιχορηγήσεις. 
Τα κίνητρα των φορολογικών ελαφρύνσεων τα έχουν και οι επιχειρήσεις της Αττικής και της
Βοιωτίας και όλες οι άλλες. Επιτρέψτε για μερικά χρόνια τουλάχιστον ακόμη στις επιχειρήσεις
της περιφέρειας να έχουνε και τις άμεσες ενισχύσεις. Άλλωστε στο κάτω-κάτω σήμερα το
Ορμένιο επιδοτείται με τον υπάρχοντα αναπτυξιακό νόμο στα ίδια ποσοστά που επιχορηγείται
ο Νομός Κορινθίας και οι υπόλοιποι νομοί. Δεν είναι διαφοροποιημένα. Αλλά είναι ένα κίνητρο.
Είναι μια τακτική ούτως ώστε να κρατιούνται οι επιχειρήσεις αυτές στην περιφέρεια. Γιατί αν
μια δική μου επιχείρηση πρέπει να έχει το ίδιο προσωπικό με τη δική σας, εγώ το προσωπικό
αυτό το εξειδικευμένο πρέπει να το φέρω από την Αθήνα και θα το πληρώσω εντελώς διαφο-
ρετικά. Σκεφτείτε όλα αυτά και αν δικαιολογούν αυτή την επιχορήγηση που να είναι άμεση επι-
χορήγηση στην επένδυση. Είτε την επένδυση στην αρχή είτε την επένδυση του εκσυγχρονισμού. 
Ευχαριστώ.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΦΕΣΣΑΣ
Μα νομίζω έρχεστε στα λόγια μου. Προηγουμένως μόλις ανέφερα για επιδότηση του εργατικού
δυναμικού, όσον αφορά το κόστος μεταφορικών, μπορεί να επιδοτηθεί το κόστος μεταφορικών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Να μην ανοίξουμε όμως συζήτηση γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Έχουμε δύο θέσεις
ιστορικά διαφορετικές ο ΣΕΒ με τον ΣΒΒΕ.

ΣΥΜΕΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
Καλησπέρα σας, λέγομαι Διαμαντίδης και είμαι Αντιπρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης, και θέλω να κάνω τρεις παρατηρήσεις. 
Μία παρατήρηση είναι προς τις τράπεζες. Ανέφερε ο κύριος Καραμούζης προηγουμένως σχετικά
με τα δάνεια και όλα αυτά. Πριν την κρίση οι τράπεζες ήταν, δεν αναφέρομαι στη Eurobank
φυσικά, γενικά για τις τράπεζες, οι τράπεζες έπαιρναν κάθε μέρα τηλέφωνο και στους κατα-
ναλωτές και σε μας τις επιχειρήσεις να μας δώσουν δάνεια. Πάρα πολλές φορές μας πίεζαν.
Φυσικά τώρα δεν παίρνει καμία. Εγώ έλεγα πάντα όχι στις τράπεζες αυτές, δεν θέλω δάνειο
δεν χρειάζομαι, διαχειρίζομαι τα δικά μου κεφάλαια. Ερχόταν μετά από μια βδομάδα πάλι οι
τράπεζες και έλεγαν έχουμε κάτι ωραία προϊόντα τα οποία επενδύουν σε ομόλογα και μάλιστα
δεν αποδίδουν 3% που δίνει η τράπεζα αλλά 5%, 10% και τα οποία είναι στο εξωτερικό κτλ.
Πάλι οι τράπεζες δηλαδή έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα
και αυτό που γίνεται. Και πρέπει κάποτε και εσείς να αναλάβετε τις ευθύνες σας. 
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η βιομηχανία και η βιοτεχνία πληρώνουν πάρα πολλά υπέρογκα
μπορώ να πω δημοτικά τέλη. Ο κάθε δήμαρχος της οποιαδήποτε περιοχής μπορεί αυθαίρετα
να ανεβάζει το κόστος των δημοτικών τελών και η επιχείρηση πρέπει να προσφύγει στο Συμβούλιο
Επικρατείας για να τα κατεβάσει. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί να παγώσουν ή και να μειωθούν τα
δημοτικά τέλη. Διότι πολλές φορές αυξάνονται υπέρογκα και πολλαπλάσια του πληθωρισμού. 
Και ένα τρίτο και απευθύνομαι σε εσάς κύριε Ρωμανιά ότι οι νέοι δυστυχώς σήμερα στην Ελλάδα
το όραμά τους είναι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό αντιμετωπίζουμε. Ψάχνουμε να βρούμε
εργάτες, εργατικό δυναμικό και δεν μπορούμε. Γιατί όλοι έχουν κάποια υπόσχεση κάποιου πο-
λιτικού και αναφέρομαι και στους πολιτικούς κάποια υπόσχεση κάποιου πολιτικού κάποιου το-
πικού άρχοντα, ότι θα σε βάλω στο δημόσιο θα σε βάλω στο δήμο και έτσι το όραμά τους σήμερα
είναι να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι ενώ εμείς η γενιά η δικιά μου, όταν λέγαμε όταν θα μεγα-
λώσουμε θα φτιάξουμε κάτι δικό μας. Εκεί έχουμε φτάσει, πρέπει να αλλάξει αυτή η νοοτροπία.
Σας ευχαριστώ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ
Κοιτάξτε, όταν δίνουμε λεφτά πάλι είμαστε κακοί, όταν δεν δίνουμε πάλι πρόβλημα έχουμε. Δεν
υπάρχει χαρά σε αυτήν την δουλειά τελικά. 
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι σε περιόδους ευφορίας υπάρχουν και υπερβολές. Είναι φανερό ότι
όταν αρχίζουν και γίνονται προβολές του σήμερα στο αύριο σαν γραμμική επέκταση και όλοι
εκτιμούν ότι οι καλές μέρες θα μείνουν για πάντα και υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχει μεγάλη
ρευστότητα, μην ξεχνάτε οι τράπεζες τις καλές μέρες δανειζόντουσαν για πέντε χρόνια διατρα-
πεζική συν 20 πόντους, το 1/5 του 1% και μας παρακάλαγαν και εμάς να μας δώσουν λεφτά από
τις διεθνείς αγορές. Άρα, υπήρχε τρομερή ρευστότητα γύρω σου σε πολύ χαμηλό κόστος και
μεγάλος ανταγωνισμός. 
Αρκετές τράπεζες ήθελαν να πάρουν μερίδιο αγοράς και κατά τη γνώμη μου έχουν γίνει και
υπερβολές. Υπήρχε μια προσπάθεια να πειστεί ο πελάτης να δανειστεί παραπάνω, είτε να επε-
κταθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν το παραδέχομαι τουλάχιστον εγώ. 
Από την άλλη πλευρά σήμερα έχουμε πάει στο άλλο άκρο στο θέμα της ρευστότητας. Οι τράπεζες
για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον σταθερό. Ένα
περιβάλλον ασφαλές, ένα περιβάλλον που δεν είναι αβέβαιο. Και αυτό οφείλει να διασφαλίσει
πρώτη και κύρια η Κυβέρνηση. Αυτή είναι η βασική δουλειά της να διασφαλίσει ένα περιβάλλον
φερεγγυότητας, σταθερότητας και μακροοικονομικής ηρεμίας. 
Οι τράπεζες με όλα τα κακά τους δεν έχουν βλάψει τον Έλληνα φορολογούμενο μέχρι σήμερα
ούτε μία δραχμή. 
Στην Ιρλανδία εκτιμάται σήμερα ότι το κόστος στο δημόσιο για τον φορολογούμενο από την κα-
τάρρευση των ιρλανδικών τραπεζών λόγω της εμπλοκής τους σε επισφαλή δάνεια και τοξικά
προϊόντα, ξεπέρασε τα 35 δις ευρώ. Τέτοια νούμερα δεν έχουν υπάρξει εδώ. 
Είναι μηδέν η επιβάρυνση που έχει σήμερα ο Έλληνας φορολογούμενος από δραστηριότητες
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των ελληνικών τραπεζών. 
Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έγιναν υπερβολές, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ψιλά γράμματα
τα οποία να θέλουν αλλαγή χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πρακτικές οι οποίες η κοινωνία
τις θεωρεί ότι δεν είναι σωστές. Σήμερα όμως το πρόβλημα δεν είναι να ρυθμίσουμε το ένα ή
το άλλο δάνειο. Σήμερα το πρόβλημα είναι να αποκατασταθεί η μακροοικονομική ισορροπία
και η φερεγγυότητα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Εάν δεν γίνει αυτό φοβάμαι ότι θα πιεστούμε
όλοι αρκετά. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Κάποιος άλλος;

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ 
Μου δίνεται η ευκαιρία με το θέμα που θέσατε να απαντήσω και σε κάτι που είπε νωρίτερα ο
κύριος Μυλωνάς. 
Κοιτάξτε, όταν έχουμε ένα καθεστώς για το δημόσιο και τις δημόσιες επιχειρήσεις που καθιστά
τον ιδιωτικό υπάλληλο προλετάριο στην κοινωνία μας επόμενο είναι να επιδιώκουν όλοι να πάνε
στο δημόσιο. 
Και επειδή τέθηκαν ορισμένα ζητήματα πριν από λίγο θέλω να πω κατά τρόπο κατηγορηματικό
ότι εμείς εκπροσωπούμε τον ιδιωτικό τομέα και ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν δεν υπάρχουν επι-
χειρήσεις δεν υπάρχει και απασχόληση. 
Δεν είναι δυνατόν εμείς να είμαστε αντίθετοι με την επιτυχία των επιχειρήσεων.
Δεν ξέρω πως μπορεί να διοχετεύεται ένα παρόμοιο θα έλεγα σύνθημα αλλά είναι απολύτως
ανακριβές. 
Θέλω να σας πω δύο παραδείγματα. Μπορώ να μιλώ μέχρι το πρωί για αυτό το θέμα, θα περιο-
ριστώ σε δύο παραδείγματα. Ένας που πάει στο δημόσιο ή σε μία δημόσια επιχείρηση έχει το
προνόμιο της μονιμότητας. Ακόμη και αν δεν είναι ικανοποιητικός στη δουλειά του ακόμη και
αν δεν αποδίδει η μονιμότητα είναι θα έλεγα ένα όπλο, το οποίο το έχει το διατηρεί πάντα.
Ξέρετε ότι σήμερα η μέση σύνταξη στο ΙΚΑ είναι 687 ευρώ; Η μέση σύνταξη στο ΙΚΑ. Να πω
ένα τρίτο παράδειγμα; Ξέρετε ότι ο ασφαλισμένος στο ΙΚΑ δεν παίρνει εφάπαξ; Δεν υπάρχει
κλάδος εφάπαξ. Όταν εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις και στο δημόσιο παίρνουν υψηλά
ποσά με την αποχώρησή τους από την εργασία από την συνταξιοδότηση. 
Εμείς γι΄ αυτό αγωνιζόμαστε από την πλευρά της ΓΣΕΕ. Για να ανεβάσουμε το επίπεδο των ερ-
γαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. 
Και αυτός είναι ο τομέας στον οποίο εμείς δραστηριοποιούμαστε θα και εκεί θέλουμε να πετύχει. 
Και βεβαίως και η συμμετοχή μας σήμερα εδώ θέλω να φέρει αυτό το μήνυμα. 
Εμείς δεν είμαστε αντεπιχειρηματίες, κάθε άλλο. 
Δεν είμαστε εναντίον των επιχειρήσεων, κάθε άλλο, τελείως διαφορετικά. 
Θέλω κύριε Μυλωνά να το συμπληρώσω αυτό ώστε να μη διαχέεται κάποια ανακριβής φήμη. 
Άλλο τώρα αν το κράτος έχει δημιουργήσει αυτή την κοινωνική διαφορά και όλοι επιδιώκουν
να έχουν την καλύτερη μεταχείριση, μια εξασφάλιση που δεν είναι μόνο η μονιμότητα αλλά
είναι και τα υπόλοιπα τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι η ώρα και ο χώρος κατάλληλος να
τα απαριθμήσουμε, δύο απλώς παραδείγματα σας έδωσα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Ευχαριστώ, κύριε Ρωμανιά για την διευκρίνιση, αλλά θεωρώ ότι και θα τολμήσω να το πω, ότι
εδώ στην Ελλάδα ζούμε σε μια αριστερή τρομοκρατία. 
Φοβόμαστε να λέμε τα πράγματα ακόμη και αυτά που πιστεύουμε. Βεβαίως και η εντύπωση
στους βιομηχάνους είναι ότι η ΓΣΕΕ δεν έχει κάποια θετική πρόταση για το πώς να συνεργαστεί
μαζί τους για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Αυτή είναι η αίσθηση και αυτή θέλουμε να την
αναστρέψετε γιατί θεωρούμε ότι και οι βιομήχανοι με τους εργαζόμενους είναι στο ίδιο καράβι.
Αν αυτό το καράβι αρμενίζει καλά, και θα δώσουν αυξήσεις και bonus και ό,τι θέλετε θα δώσουν.
Αν υπάρχουν προβλήματα και κάποιοι ανοίγουν τα ύφαλα από κάτω για να πάρει νερό, θα υπάρχει
πρόβλημα. 
Δε νομίζω ότι η ΓΣΕΕ θα πρέπει να μην το λέει, φυσικά, αν υπάρχουν θέματα, διεκδικήσεις
των εργαζομένων ή διάφορα άλλα θέματα βεβαίως θα ρυθμιστούν και πάντα μιλάμε για το υγιές
κομμάτι της οικονομίας. Πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις αυτοί που δεν είναι εντάξει, μπορείς να
τους κατηγορήσεις κτλ. 
Αλλά δεν έχουμε αισθανθεί τη ΓΣΕΕ, δεν έχουμε κανένα λόγο να τη βλέπουμε απέναντί μας
σαν εκπρόσωπο των εργαζομένων. Αυτό θέλουμε, αυτή τη συμπαράσταση δηλαδή γιατί να μη
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καθίσουμε να βρούμε μαζί τι πρέπει να γίνει. 
Σαν ΣΒΒΕ δεν έχουμε κάποια θεσμική εκπροσώπηση όπως ο ΣΕΒ ο οποίος εκπροσωπεί φυσικά
και τον ΣΒΒΕ σε αυτά τα ζητήματα και είναι ο συνομιλητής της Κυβέρνησης για θέματα εργασιακά,
αλλά νομίζω ότι έχουμε την ανάγκη η ΓΣΕΕ να πάρει θέση και να πει ναι υποστηρίζουμε τη με-
ταποίηση, υποστηρίζουμε την υγιή παραγωγική δραστηριότητα, γιατί πάντα για αυτά μιλάμε και
πιστεύουμε ότι πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να είμαστε αύριο ευχαριστημένοι  όλοι.
Και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτό είναι το ζήτημα. Και επειδή λέω ότι δεν τολμούμε
στην Ελλάδα να λέμε κάποια πράγματα είναι γιατί συζητάμε πολλές φορές κατ’ ιδίαν και εκ-
πλησόμεθα από τις διαπιστώσεις τις καθαρές τις διαφάνεια κτλ. Και όταν πάμε στο δημόσιο
λόγο τότε όλοι μιλάμε σαν πολιτικάντηδες και αυτό είναι λάθος. Αυτό ήθελα να πω. 
Πάντως ευχαριστώ για την επιβεβαίωση. Ο κύριος Καλλίας.

ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Ονομάζομαι Καλλίας Στέφανος, αυτά τα οποία ακούω στο panel είναι διαπιστώσεις για τα κακώς
κείμενα. Τα γνωρίζουμε όλα τα έχουμε ακούσει στο παρελθόν πολλές φορές. 
Νομίζω ότι τους περισσότερους από εμάς οι οποίοι είμαστε επιχειρηματίες αυτό το οποίο εν-
διαφέρει είναι να δούμε να παρθούν μέτρα. Ακούμε για διαβουλεύσεις, ακούμε το ένα, ακούμε
το άλλο. Νομίζω ότι η αγορά σήμερα αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να βελτιωθεί η ψυχολογία.
Σαφώς και κάποια πράγματα δεν γίνονται με αυτόματο πιλότο. Χρειάζεται η διαβούλευση, χρει-
άζεται όμως και εντατική προσπάθεια από την πλευρά της Κυβέρνησης και βέβαια τώρα λείπει
η κυρία Υπουργός. Επαναλαμβάνω ότι πρέπει να διορθωθεί να βελτιωθεί η ψυχολογία στην
αγορά. Και δεν σημαίνει ότι μόνο αυτό θα συμβάλλει στο να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Αλλά κάτι
πρέπει να γίνει. Θέλω να σας πω επίσης ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις έχουν βάλει φίλτρα συ-
ναλλαγών με τους πελάτες τους. Οι μικροί ψυχορραγούν, δεν μπορούν να υπάρχουν.
Πρέπει άμεσα επαναλαμβάνω να βελτιωθεί η ψυχολογία των καταναλωτών και να παρθούν άμεσα
μέτρα. Οτιδήποτε άλλο συζητιέται εδώ για το ΙΚΑ, ότι είναι 687 ο μέσος τέλος πάντων, η σύνταξη
και οτιδήποτε άλλο, αυτά τα έχουμε ακούσει και σε καλύτερες εποχές. Έχουμε λοιπόν τεράστια
περιθώρια να βελτιωθούμε αλλά πάρτε μέτρα. Αυτό τίποτα άλλο.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Κάποιος άλλος; Ο κύριος Παπαπαναγιώτου.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
Εγώ πραγματικά βλέπω πάρα πολύ ενδιαφέρον στο σημερινό κλείσιμο της προσπάθειας που
έγινε γιατί συνυπάρχουμε τέσσερις βασικοί πυλώνες. Οι τράπεζες, η τράπεζα, οι πολιτικοί, οι
βιομήχανοι και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων. Βεβαίως υπάρχει μια κοινή συνισταμένη. 
Ενόψει της κρίσης που όλοι την επισημαίνουμε κοινή προσπάθεια. Βλέποντας πιο ψύχραιμα τα
πράγματα από αυτά που ειπώθηκαν εδώ πιστεύω ότι είμαστε ακόμη μακριά από αυτή την κοινή
προσπάθεια. Ο καθένας βεβαίως εκφράζει την ανάγκη, νομίζω ότι σκέπτεται περισσότερο το
δικό του χώρο. 
Θα ήθελα, να απευθυνθώ στον κύριο Χατζηδάκη να μου πει τη γνώμη του εάν μπορεί να γίνει
αλλαγή στη χώρα με ένα δεδομένο και είναι σημασιολογικό το θέμα δεν είναι το κυρίαρχο. Πως
μπορεί μια τάξη να κλείνει τους δρόμους μιλώ για τους αγρότες και να εμποδίζει τη λειτουργία
των υπολοίπων; Και η Κυβέρνηση τώρα είναι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πέρσι ήταν η δική σας,
και η Κυβέρνηση να κάνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα στην ουσία να λέει ότι  υπάρχει πρόβλημα
να διαβουλεύεται να θέλει να μην κλείνουν οι δρόμοι όμως οι δρόμοι να είναι κλειστοί. Δεν
ήρθε κανένας στη δική μου επιχείρηση αυτές τις τρεις βδομάδες να μου πει πώς θα αντιμετωπίσω
το πρόβλημα. Εδώ είναι ένα θέμα. Είμαστε διατεθειμένοι να αλλάξουμε; Αυτό αφορά τους 
πολιτικούς. 
Το ίδιο μπορώ να πω για εμάς τους βιομήχανους οι οποίοι θεωρούμε ότι πρέπει να επιδοτούμεθα,
έτοιμοι να διεκδικήσουμε επιδοτήσεις. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η αντίληψη. Η αντίληψη
θα πρέπει να είναι να γίνουν έργα υποδομής συμφωνώ με τον κύριο Φέσσα. Θα πρέπει μέσα
από έργα υποδομής να γίνεται η ανάπτυξη της χώρας. Να παρθούν όλα τα αντικίνητρα βεβαίως.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. 
Εκπρόσωπος των εργαζομένων: θέλω να πω το εξής, γι’ αυτό που λέτε βεβαίως, υπάρχει πρόβλημα
εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό μεγάλο. Θέλω να σας πληροφορήσω όμως το
εξής. Εγώ εδώ και 10 χρόνια εφαρμόζω 35ωρο με αποδοχές 35 ωρών, έχω εφάπαξ σε τρεις
δόσεις το ξέρουν και οι τοπικοί συνδικαλιστές και η ΓΣΕΕ, μάλλον βρήκα τον μπελά μου.
Και να σας πω και τι δεν κάνετε. Υπάρχουν δυο κατηγορίες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
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Οι διοικητικοί και αυτοί που είναι στην παραγωγή, γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ να εξισωθούν
αυτοί. Όταν απολύεται ένας διοικητικός παίρνει 10πλάσια αποζημίωση και είναι εκείνος που
είναι στη ζέστη στις καλύτερες συνθήκες και ο άλλος που τραβάει το ζόρι. Άρα, όλοι μας έχουμε
πρόβλημα και αν θέλουμε ή μάλλον θέλουμε δεν θέλουμε θα το αντιμετωπίσουμε γιατί αλλιώς
δεν πάει άλλο. 
Εγώ θα ήθελα όμως να σταθώ μόνο σε αυτό το ερώτημα. Πιστεύετε ότι μια ομάδα όπως είναι
οι αγρότες, ομάδα, μια κοινωνική τάξη να κλείνουν τους δρόμους και η Κυβέρνηση να προσπαθεί
επί τρεις βδομάδες να συνδιαλέγεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη στην ουσία το τι υφίστανται
άλλες παραγωγικές μονάδες ενόψει αυτής της κατάστασης; 
Ευχαριστώ.

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Το πότε σταματάς τη διαβούλευση και παίρνεις άλλα μέτρα είναι κάτι το οποίο το κρίνεις κατά
περίπτωση. 
Είχα και εγώ την εμπειρία με το λιμάνι που στις πρώτες πέντε μέρες έληξε η απεργία μετά ξα-
νάνοιξε, μετά ξανάκλεισε. 
Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να το κρίνει κανένας ανάλογα με τα δεδομένα της στιγμής,
η διαβούλευση είναι πάντοτε σωστή αλλά πρέπει να ξέρεις κιόλας και πότε κλείνει η διαβούλευση.
Και θα έλεγα αυτή είναι η τέχνη της πολιτικής. 

ΣΥΝΕΔΡΟΣ
Καλησπέρα σας. Αυτό που θα ήθελα να πω, ήθελα  να συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα κύριο
Καλλία, ότι για την ρευστότητα της αγοράς σίγουρα υπάρχουν πολλοί βιομήχανοι οι οποίοι ασχο-
λούνται με το τρόφιμο. Το τρόφιμο όπως ξέρετε κύριε Υπουργέ πηγαίνει στα super market,
είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο το οποίο πληρώνονται εννέα, έντεκα και δώδεκα μήνες. 
Όπως επίσης θέλω να πω και στον κύριο Νανόπουλο, έχουν επιταγές τις οποίες τις κόβουν
στον αέρα, νιώθουμε μια ανασφάλεια όταν παίρνουμε τέτοιου είδους επιταγές. Για σκεφτείτε
λοιπόν μια αλυσίδα super market να κλείσει τι domino θα γίνει στην αγορά. Αυτό λοιπόν είναι
ένα ευαίσθητο σημείο της ψυχολογίας και της κρίσης που δέχεται ο κλάδος των τροφίμων.  
Στην Ευρώπη ήθελα να πω το εξής κυρία Υπουργέ το οποίο θα πρέπει να το τονίσετε καλά. Τα
προϊόντα ψυγείου πληρώνονται σε 20 μέρες όχι σε 10 μήνες. Ποιος έχει δώσει τέτοιο δικαίωμα
λοιπόν;  Τη ρευστότητα την εκμεταλλεύεται το super market και οι τράπεζες. Οι υπόλοιποι βιο-
τέχνες δυστυχώς και οι βιομήχανοι είναι στο γαϊτανάκι αυτό. Και δεν μπορούν να κάνουν πίσω.
Έχει συρρικνωθεί όλη η αγορά και συρρικνώνεται ακόμη περισσότερο. Αυτή είναι λοιπόν η ρευ-
στότητα. Καθημερινά ρευστό το παίρνουν τα super market. Αυτό πρέπει να το κοιτάξετε. Αυτό
ήθελα να πω και ευχαριστώ πολύ.  

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Να πω κάτι για το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας και είναι εδώ και ο Γενικός Γραμματέας
του Εμπορίου που ίσως να θέλει να πει κάτι για το δεύτερο. 
Το πρώτο είναι το θέμα των ακάλυπτων επιταγών, είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλους
μας και τις τράπεζες και εμάς και είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση να
δούμε όλους και να αξιολογήσουμε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να μπει σιγά
– σιγά, σταδιακά τάξη στην αγορά. Νομίζω αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα που
κανένας δεν ξέρει αν η επιταγή είναι φερέγγυα ή όχι και είναι τόσους πολλούς μήνες είναι κάτι
το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει από την άλλη μεριά εν μέσω κρίσης πρέπει να γίνει σταδιακά
και προσεχτικά και θα καλέσουμε τις τράπεζες ακριβώς για μια ουσιαστική συζήτηση, πάνω
σε αυτό έχουμε σκέψεις και ιδέες και προτάσεις τις οποίες θα τις συζητήσουμε και θα πάρουμε
μια απόφαση.

ΣΥΝΕΔΡΟΣ
Ένα domino θα σας πω μόνο ότι στο super market π.χ δίνουν τα τυροκομεία προϊόντα, τα
παίρνουν σε 10 μήνες, τα τυροκομεία θέλουν να πληρώσουν τους κτηνοτρόφους. Αυτούς τους
αγρότες έχετε στο δρόμο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ
Αγαπητέ συνάδελφε έχουμε ζητήσει συνάντηση με την κυρία Υπουργό για το θεσμικό πλαίσιο
που διέπει το λιανεμπόριο με τις επιχειρήσεις τροφίμων και είναι και αυτό προς κάποιο διάλογο. 
Εγώ θα ήθελα ένα λεπτό να πάρω το λόγο γιατί η κυρία Υπουργός θα πρέπει να φύγει και να πω
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ότι μέσα στα λίγα λεπτά που συζητήσαμε μαζί της και είναι πολύ ευχάριστο να σας το πω ότι αν
θυμάστε μια από τις βασικές μας προτάσεις είναι να αρχίσει ο διάλογος σήμερα με ένα χρονο-
διάγραμμα για απολογισμό, δηλαδή αυτά που όλοι μαζί κουραστήκαμε τα συμπεράσματα να
κοινοποιήσουμε στο Υπουργείο να ξεκινήσουν να πάρουν σάρκα και οστά. 
Ήδη η κυρία Υπουργός μας καλεί την επόμενη βδομάδα με πρώτο κλάδο την ένδυση και υπόδηση,
ήδη πιο γρήγορα δεν γίνεται και σύντομα θα μας ορίσει ημερομηνία για τα τρόφιμα και ποτά. 
Θέλω να πω λοιπόν ότι ήδη πέρα που είμαι χαρούμενος που ακούω ότι η μεταποίηση είναι ένας
πυλώνας ανάπτυξης για την  χώρα και μας ζητάει εμείς να αναδείξουμε, θεωρώ ότι μέσα από
τις ομάδες εργασίας πολύ μεγάλο μέρος των συμπερασμάτων που προκύπτουν αλλά και άλλα
θα συζητηθούν και πολύ σύντομα θα έχουμε νέα και έναν απολογισμό προς εσάς. 
Να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό για την παρουσία της και την παρέμβασή της.

ΛΟΥΚΑ ΚΑΤΣΕΛΗ
Να σας ζητήσω και εγώ μια χάρη; Πρώτα - πρώτα να πω συνεχίζοντας αυτό που είπατε ότι ειδικά
για τον κλάδο της ένδυσης από το νήμα μέχρι την εμπορία έχουμε κάνει και εμείς μια κλαδική
μελέτη μέσα στους τρεις αυτούς μήνες, γιατί είναι ένας κλάδος που υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις
οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και επομένως στην συνάντησή μας την άλλη βδομάδα
θα συγκρίνουμε τα πορίσματα της δουλειάς που έχει γίνει να δούμε που καταλήγουμε και τι
μπορεί να γίνει άμεσα. 
Αυτό όμως που θα ήθελα να επισημάνω είναι κάτι και επειδή δράττομαι της ευκαιρίας επειδή
είναι εδώ και εκπρόσωποι της Eurobank, για ένα πρόβλημα το οποίο το βλέπω να φουντώνει.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα οι οποίες
πιέζονται ασφυκτικά λόγω της κρίσης που για διαφορετικούς λόγους μπαίνουν σε διάφορα κα-
θεστώτα, υπάρχουν παραμένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι. 
Υπάρχει μια κατάσταση που πραγματικά δεν μπορεί κάποιος ιδιαίτερα από το δημόσιο να ξέρει
αν μια επιχείρηση είναι βιώσιμη ή δεν είναι βιώσιμη, αν ένας κλάδος χρειάζεται στήριξη ή όχι.
Η λογική που υπήρχε παλιά, και το λέω με αφορμή την Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία που ου-
σιαστικά δόθηκε μία με προφορική εντολή εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου προς τις τράπεζες
όπου οι τράπεζες χρηματοδότησαν ένα μεγάλο μέρος χωρίς να έχουν τελικά στα χέρια τους την
εγγύηση του Δημοσίου. Είναι μια κατάσταση η οποία εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους το
οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ, διότι ούτε εγγυήσεις του Δημοσίου μπορείς να δίνεις έτσι,
διότι αυτό σημαίνει κόστος για τον προϋπολογισμό, ούτε από την άλλη μεριά αν είναι μια βιώσιμη
επιχείρηση και αν είναι ανταγωνιστική και βρίσκεται σε πρόσκαιρη αδυναμία, δεν πρέπει να
κάνεις οτιδήποτε για να την υποστηρίξεις. 
Θα πρότεινα στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας της οποίας έχετε αναπτύξει  ΣΒΒΕ και  Eurobank
αλλά και ίσως και άλλοι παραγωγικοί φορείς να υπάρξει μια διαβούλευση, να δούμε αν έχουμε
μια πολιτική συγκροτημένη και για το 2010 σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες που να υπάρχουν
κάποιοι κανόνες ή κάποιοι όροι συμπεριφοράς οι οποίες να είναι κοινώς αποδεκτές και για τις
τράπεζες και για τις επιχειρήσεις και για το Υπουργείο Εργασίας τι προγράμματα υπάρχουν για
τη στήριξη της ανεργίας. Αυτά είναι όλα χύμα γίνεται ad hoc τελείως και ίσως θα ήταν χρήσιμο
το βλέπω σαν πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε καθημερινά.
Δεν μπορώ να σας πω ότι έχω ικανοποιητική απάντηση, ούτε οι τράπεζες έχουν ικανοποιητική
απάντηση και ίσως είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε μέσα στην διαβούλευση αυτή
παραγωγικών φορέων τραπεζών και δημοσίου να δούμε τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ
Βεβαίως θα το θέσουμε. 
Σας ευχαριστούμε για την παραίνεσή σας και την παρατήρηση θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν μπόρεσε να γίνει η προγραμματισμένη συνά-
ντηση με την κυρία Υπουργό λόγω φόρτου εργασίας και προγράμματος που δεν μπορέσαμε να
το εκπληρώσουμε. 
Να ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό, πολύ σύντομα  θα είναι μαζί μας σε ένα νέο Διοικητικό να
συζητήσουμε θέματα τα οποία δεν μπορέσαμε να συζητήσουμε σήμερα. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - Συντονιστής
Ευχαριστούμε την κυρία Υπουργό και όλους εσάς που ήσασταν απόψε εδώ. Ευχαριστούμε την
Eurobank για την υποστήριξη στη βιομηχανία. Σας παρακαλώ πολύ να διαβάσετε τα συμπεράσματα
και να αποστείλετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας στις υπηρεσίες του Συνδέσμου.
Σας ευχαριστώ πολύ.



Τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και 
οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
των συναντήσεων εργασίας 
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Όταν το καλοκαίρι του 2009 ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
αποφάσισε να υλοποιήσει ένα σπονδυλωτό πολυσυνέδριο με αντικείμενο τη «ΝΕΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» στη χώρα, αναλάμβανε το ρίσκο να διοργανώσει μια
δύσκολη διαδικασία, και με ένα θέμα το οποίο απαιτεί συμμετοχή στελεχών, που
θα γνωρίζουν τα προβλήματα και θα είναι σε θέση να καταθέσουν τις προτάσεις
τους για την ανάπτυξη της βιομηχανίας. 
Η απόφαση του ΣΒΒΕ υποστηρίχθηκε ένθερμα από την Eurobank EFG και κατέ-
ληξε στη διοργάνωση του πολυσυνεδρίου: «ΣΒΒΕ - Eurobank EFG Βιομηχανία
2020: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Καινοτομία, Εξωστρέφεια». Η υλοποίηση του συ-
νεδρίου με την αποκλειστική χορηγία της Eurobank EFG και με την ενεργή υπο-
στήριξη των στελεχών της, είχε μεγάλη επιτυχία η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία,
αφού διοργανώθηκαν επτά (7) συναντήσεις εργασίας, με τη συμμετοχή σε αυτές
άνω των πεντακοσίων (500) στελεχών επιχειρήσεων, και, καταγράφηκαν περισ-
σότερες από εκατόν πενήντα (150) ρεαλιστικά τεκμηριωμένες προτάσεις βιομη-
χανικής πολιτικής.
Η πρωτοβουλία ήταν μοναδική και ιδιαίτερη για τη χώρα μας, και η οποία κατάφερε
να καλύψει το κενό που υπάρχει στο σχεδιασμό και στην παραγωγή προτάσεων
βιομηχανικής πολιτικής. 
Κοινή διαπίστωση σε όλες ανεξαιρέτως τις συναντήσεις εργασίας ήταν η διαχρονική
κυβερνητική αδράνεια και αναβλητικότητα στη λήψη αποφάσεων για τη βιομηχανία
στη χώρα μας, ενώ είναι γνωστά στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων στη χώρα μας. 
Σήμερα, ζητούμενο από τη νέα Κυβέρνηση είναι η αξιοποίηση των προτάσεων
βιομηχανικής πολιτικής που κατατίθενται μέσω του ανά χείρας κειμένου. Για να
γίνει αυτό απαιτείται η άμεση σύσταση ολιγομελών ομάδων εργασίας με τη συμ-
μετοχή επιχειρηματιών, δημόσιων λειτουργών, ακαδημαϊκών και ειδικών εμπει-
ρογνωμόνων κατά περίπτωση, οι οποίες θα δεσμευθούν για την παραγωγή προ-
τάσεων προς την πολιτεία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 
Από την άλλη μεριά αναμένουμε η πολιτική ηγεσία της χώρας να απεγκλωβισθεί
από τη διαχειριστική λογική των πραγμάτων, την ατέρμονη διαβούλευση που μόνο
χρονική καθυστέρηση προσφέρει, και, φυσικά, αλλά πέρα και πάνω απ΄ όλα, από
τον διαρκή υπολογισμό του «πολιτικού κόστους» για τη λήψη των σωστών απο-
φάσεων.
Η συνεισφορά των μεταποιητικών επιχειρήσεων στη χάραξη μιας «νέας βιομη-
χανικής πολιτικής» είναι έμπρακτη. Το μόνο που απομένει είναι η πολιτική ηγεσία
του τόπου και οι λειτουργοί της δημόσιας διοίκησης να εξετάσουν την κάθε
πρόταση που έχει κατατεθεί, με ευρύτητα πνεύματος και με αποκλειστικό κριτήριο,
την ανάπτυξη της χώρας και ειδικά της ελληνικής περιφέρειας. 

Γιάννης Σταύρου
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΒΒΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Η απουσία βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα
Η άσκηση βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα μας, τουλά-
χιστον την τελευταία δεκαετία, κατά κοινή ομολογία, εξα-
ντλείται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συγχρηματο-
δοτούμενων έργων και προγραμμάτων από την εκάστοτε
κυβέρνηση. Αρκετές έρευνες επιβεβαιώνουν την απουσία
συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής στη χώρα, ενώ
ποσοτικά στοιχεία, όπως η διαρκής υποχώρηση του με-
ριδίου της μεταποίησης στο σχηματισμό του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και στην απασχόληση, ερμη-
νεύεται από πολλούς ως μια τάση αποβιομηχάνισης της
ελληνικής οικονομίας και μετασχηματισμού της σε μια
οικονομία υπηρεσιών. 

Η προσαρμογή των ελληνικών μεταποιητικών επιχει-
ρήσεων στα νέα δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού
Η ερμηνεία της πορείας που ακολούθησε η μεταποίηση
στην Ελλάδα είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εφαρ-
μογή συγκεκριμένων δράσεων. Κατά τον Σύνδεσμο Βιο-
μηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) η ελληνική μεταποίηση
προσαρμόζεται διαρκώς ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τις
νέες συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο
αυτό, θα πρέπει να υπάρξει η ενθάρρυνση των αναγκαίων
προσαρμογών και η προσπάθεια να διευρυνθεί ο υπαρκτός,
εκσυγχρονιστικός πυρήνας των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων, που θα δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα από την
οποία θα τροφοδοτηθεί η μελλοντική ανάπτυξη της βιο-
μηχανίας. 

Η σημασία και ο ρόλος της μεταποίησης στην οικονομία
της χώρας  - Συνέδριο «ΣΒΒΕ – Eurobank EFG Βιομη-
χανία 2020»
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, ανέλαβε την πρωτοβου-
λία διοργάνωσης σειράς συναντήσεων εργασίας, κλαδικού
και οριζόντιου χαρακτήρα το δίμηνο Oκτωβρίου-Nοεμβρίου
2009.  

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των παραπάνω συναντήσεων
εργασίας ο ΣΒΒΕ συνεργάστηκε με την τράπεζα Eurobank
EFG η οποία ήταν ο αποκλειστικός χορηγός όλων των εκ-
δηλώσεων.
Οι στόχοι των συνεδριακών εκδηλώσεων ήταν τρεις:
1. η ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της μεταποί-

ησης στην ανάπτυξη της χώρας και στην περιφερειακή
ανάπτυξη

2. η διαμόρφωση προτάσεων ΝΕΑΣ βιομηχανικής πολι-
τικής και,

3. η επίτευξη συμφωνίας σε μια συγκεκριμένη στρατηγική
ατζέντα για την αναδιάρθρωση της μεταποίησης μέχρι
το 2020

Το ανά χείρας κείμενο αποτελεί την παρουσίαση των προ-
τάσεων βιομηχανικής πολιτικής, έτσι όπως αυτοί προέ-
κυψαν και καταγράφηκαν από τις συναντήσεις εργασίας
που προαναφέρθηκαν. 

Γιατί εθνική βιομηχανική πολιτική;
Μια εθνική βιομηχανική πολιτική είναι απαραίτητη, διότι
μέσω αυτής: 
1. θα ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που πρέ-

πει να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, και οι οποίες
θα τις καταστήσουν περισσότερο εξωστρεφείς και
ανταγωνιστικές, και, 

2. θα βελτιωθεί το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον
μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Αρχές βιομηχανικής πολιτικής
Οι κύριες αρχές που κατά το ΣΒΒΕ θα πρέπει να διέπουν
τη βιομηχανική πολιτική της χώρας μας και οι οποίες θα
πρέπει να εφαρμόζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση, εί-
ναι: 
1. η συνεπής, ακέραια και αδιάβλητη εφαρμογή των κα-

νόνων λειτουργίας και ελέγχου των αγορών, ούτως
ώστε να είναι δυνατή η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλες
τις επιχειρήσεις στο πεδίο του ανταγωνισμού στην εσω-
τερική αγορά, 

Η αναγκαιότητα για μια ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
οι κύριες διαπιστώσεις 
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2. οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες να επιτρέπουν
την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτών
των συνθηκών η βελτίωση της παραγωγικότητας των
επιχειρήσεων είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που
μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας της βιομηχανίας. 

Για να υπάρξει όμως βελτίωση της παραγωγικότητας, οι
επιχειρήσεις θα πρέπει: 
• να έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν ή/και να απο-

κτούν τεχνολογία, 
• να είναι σε θέση να αναπτύσσουν καινοτομικές δρα-

στηριότητες, και, 
• να διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλα

τα επίπεδα της ιεραρχίας,  και, 
3. η λειτουργία των επιχειρήσεων μέσα σε ένα σταθερό,

απλό και φιλικό κανονιστικό περιβάλλον, το οποίο θα
διευκολύνει την ανάπτυξή τους και δεν θ΄ αποτελεί
πρόσκομμα στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Εν-
δεικτικά προσκόμματα στην καθημερινή δραστηριο-

ποίηση των επιχειρήσεων είναι: η γραφειοκρατία, η
πολυνομία, το φορολογικό καθεστώς, οι σχέσεις κρά-
τους – επιχείρησης, οι εργασιακές σχέσεις, οι χρήσεις
γης, οι υποδομές κλπ.

Άξονες βιομηχανικής πολιτικής
Οι σημαντικότεροι άξονες βιομηχανικής πολιτικής, έτσι
όπως αυτοί  προέκυψαν από τις συναντήσεις εργασίας που
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, και οι οποίες
παρατίθενται αναλυτικά στις επόμενες σελίδες, είναι:  
1. κανονιστικές διατάξεις και ρυθμίσεις για τη βελτίωση

της λειτουργίας των αγορών
2. πλαίσιο ανάπτυξης προδιαγραφών προϊόντων της με-

ταποίησης
3. προγράμματα χρηματοδοτικής υποστήριξης
4. πολιτικές ενίσχυσης της διεθνοποίησης και της εξω-

στρέφειας 
5. πολιτικές ενίσχυσης της καινοτομικής ικανότητας των

μεταποιητικών επιχειρήσεων και τέλος,
6. οριζόντιες πολιτικές.
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Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής

Βασικά ποιοτικά και 
ποσοτικά  στοιχεία για τον κλάδο

1. η σημασία του κλάδου των δομικών υλικών στην Ελ-
λάδα είναι πολύ μεγάλη, καθώς σχετίζεται άρρηκτα με
τον κλάδο των κατασκευών του δημόσιου και του ιδιω-
τικού τομέα, ενώ μαζί με τον κλάδο των τροφίμων και
ποτών έχουν τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις.

2. η πορεία του κλάδου είναι άμεσα συνυφασμένη με την
πορεία των κατασκευαστικών έργων ή/και με τις συ-
ντηρήσεις και ανακαινίσεις κτιρίων. 
• Όσον αφορά τα δημόσια έργα, ο κλάδος παρουσίασε

τα τελευταία χρόνια μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική
εξ΄ αιτίας της ανάπτυξης των μεγάλων έργων υπο-
δομής, των Ολυμπιακών έργων, των οδικών αξόνων,
κλπ.

• Όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, από το 1995 υπάρχει
κατακόρυφη αύξηση της οικοδομικής δραστηριό-
τητας, λόγω της μείωσης των επιτοκίων των στε-
γαστικών δανείων και της ένταξης πολλών περιοχών
στο σχέδιο πόλης

3. η πορεία των οικοδομικών έργων (δημόσιων και ιδιω-
τικών) με κριτήρια των αριθμό αδειών, την επιφάνεια
και τον όγκο, από το 2000 έως και το 2005 ήταν ανο-
δική, ενώ από το 2005 κ.ε. διαπιστώνεται πτωτική τάση.
Συγκεκριμένα, το 2009 σε σχέση με το 2008, διαπι-
στώνεται πτώση κατά -16% στον αριθμό των οικοδο-
μικών αδειών, -26% στην επιφάνεια, και, -27% στον
όγκο των νέων οικοδομών.

4. για το 2008 ο κλάδος των δομικών υλικών αντιπροσω-
πεύει το 24% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας,
με κυριότερες χώρες εξαγωγών τις Βαλκανικές. Στις
χώρες αυτές, αλλά και σε άλλες ανεπτυγμένες αγορές
του Δυτικού κόσμου, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
δημιουργήσει υποκαταστήματα τόσο με εμπορική όσο
και με παραγωγική δραστηριότητα, εξ΄ αιτίας του γε-
γονότος ότι τα περισσότερα προϊόντα είναι εντάσεως
μεταφοράς.

5. το 70% του συνόλου των κτιρίων στη χώρα μας χρήζει
ανακαίνισης προκειμένου να μην είναι ενεργοβόρο.
Σύμφωνα με στοιχεία του 2000, το 70% των κτιρίων
στη χώρα μας είναι κατασκευασμένο πριν την εφαρμογή
του κανονισμού θερμομόνωσης, δηλαδή πριν το 1980. 

Ο κλάδος κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Η κρίση που διέρχεται ο κλάδος μειώνει την παραγωγή
του ΑΕΠ, αυξάνει το ποσοστό ανεργίας, ελαττώνει τα κρα-
τικά έσοδα και επηρεάζει αρνητικά όλες τις επιχειρήσεις
που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.
Για την έξοδο από την κρίση, η αρχή, θα πρέπει να γίνει
με την άμεση υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την
ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της οικοδομικής
δραστηριότητας. 

Παράλληλα, θα αποτελούσε ενέργεια προς τη σωστή κα-
τεύθυνση η άμεση υλοποίηση του προγράμματος που εξαγ-
γέλθηκε για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. 
Μια ακόμη θετική ενέργεια που θα ενισχύσει τις επιχει-
ρήσεις του κλάδου δομικών υλικών την περίοδο της οι-
κονομικής κρίσης είναι η εύκολη πρόσβαση στη χρημα-
τοδότηση των πολιτών και η περιστολή του κόστους δα-
νεισμού για την απόκτηση κατοικίας. Έτσι, θα δοθεί ώθηση
στην οικοδομική δραστηριότητα, η οποία τους τελευταίους
μήνες παρουσιάζει πτώση μέχρι και 40% σε σχέση με πέ-
ρυσι. 
Επίσης, θα πρέπει να επανεξετασθούν όλες οι προτάσεις
που έχουν υποβληθεί από τις επαγγελματικές οργανώσεις
και να ληφθούν άμεσα τολμηρές αποφάσεις, ακόμη και
αν έχουν ένα πρόσκαιρο δημοσιονομικό κόστος. 

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
του κλάδου 

Τα ειδικότερα συμπεράσματα, θέσεις και προτάσεις από
τη συνάντηση εργασίας ήταν:
1. βασικό πρόβλημα του κλάδου, και κυρίως των υγιών

επιχειρήσεων, είναι η ανυπαρξία συγκεκριμένων προ-
διαγραφών για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. 
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία ελέγ-
χου της αγοράς, έχει σαν αποτέλεσμα την κυκλοφορία
προϊόντων του κλάδου αμφίβολης ποιότητας και αμ-
φίβολης ασφάλειας για τον καταναλωτή. 
Για τους παραπάνω λόγους προτάθηκε αφενός η δη-
μιουργία πλατφόρμας προδιαγραφών για τα δομικά
προϊόντα και αφετέρου η βελτίωση του υφιστάμενου
νομοθετικού πλαισίου ελέγχου της αγοράς. 
Μέσω της θέσπισης προδιαγραφών υποβοηθείται ο -
υσιαστικά τόσο η τεχνολογική αναβάθμιση του κλάδου
όσο και η ανάπτυξη προϊόντων με συγκριτικά τεχνο-
λογικά πλεονεκτήματα, γεγονός που μπορεί να τα κα-
ταστήσει διεθνώς ανταγωνιστικά. 
Σήμερα, η έλλειψη προδιαγραφών αναγκάζει τις επι-
χειρήσεις να παράγουν προϊόντα χαμηλών ή/και ανύ-
παρκτων προδιαγραφών. Η θέσπιση προδιαγραφών με
βεβαιότητα θα ανατρέψει τη σημερινή κατάσταση στον
κλάδο και θα ενισχύσει την εγχώρια και διεθνή αντα-
γωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον επισημάνθηκε ότι εφόσον δημιουργηθεί η
πλατφόρμα των προδιαγραφών του κλάδου των δομικών
υλικών, σε συνδυασμό με την πλούσια τεχνογνωσία
των επιχειρήσεων του κλάδου, αυτή μπορεί να αποτε-
λέσει από μόνη της ακόμη και εξαγώγιμη τεχνολογία
για τη χώρα.
Για την προστασία των καταναλωτών θα πρέπει να
υπάρξει καμπάνια ενημέρωσης για τις προδιαγραφές
των προϊόντων δομικών υλικών που κυκλοφορούν στην
ελληνική αγορά. 
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Τέλος, οι επιχειρήσεις του κλάδου, μέσω των κλαδικών
τους φορέων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις επι-
τροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, αλλά και
στις σχετικές τεχνολογικές πλατφόρμες και φόρα, ού-
τως ώστε να έχουν ουσιαστικό λόγο σε καίρια ζητήματα
που αφορούν τη λειτουργία τους και την ανταγωνιστι-
κότητά τους. 

2. η απουσία εργαστηρίων πιστοποίησης των παραγό-
μενων προϊόντων, επιβαρύνει με επιπλέον κόστος λει-
τουργίας τις επιχειρήσεις του κλάδου.  
Συνεπώς, για πληθώρα δοκιμών και ακολούθως πι-
στοποίηση προδιαγραφών οι ελληνικές επιχειρήσεις
αναγκάζονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εργα-
στηρίων του εξωτερικού. Η πρόταση των συνέδρων
ήταν να καλυφθεί το σχετικό κενό από την πολιτεία,
ή/και από τον ιδιωτικό τομέα με την ενίσχυση της πο-
λιτείας. 

3. η κατασκευή έργων υποδομής από την πολιτεία μπορεί
να δώσει ώθηση στον κατασκευαστικό κλάδο και κατά
συνέπεια και στον κλάδο των δομικών υλικών. 
Η παραγωγή δημοσίων έργων στη χώρα μας δεν χρη-
σιμοποιεί προϊόντα συγκεκριμένων προδιαγραφών
ασφάλειας και ποιότητας, με αποτέλεσμα τη χρήση
υλικών και προϊόντων χαμηλού κόστους και εισαγω-
γής. 
Κατά συνέπεια, είναι αμφίβολο αν τα τελικά παραδοτέα
από τις κατασκευαστικές εταιρείες ακολουθούν τις
προδιαγραφές ποιότητας, εξοικονόμησης ενέργειας
και προστασίας περιβάλλοντος που τίθενται από την
ΕΕ. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες
νομοθετικές και διοικητικές παρεμβάσεις από τα συ-
ναρμόδια Υπουργεία που θα καθορίσουν συγκεκριμέ-
νες προδιαγραφές πετυχαίνοντας αφενός την καλύτερη
ποιότητα των δημοσίων έργων και αφετέρου τη στή-
ριξη τη εγχώριας παραγωγής που, σε κάθε περίπτωση,
έχει τη δυνατότητα παραγωγής προϊόντων συγκεκρι-
μένων, και υψηλών, προδιαγραφών. 

4. η παραοικονομία πλήττει την ανταγωνιστικότητα των
υγιών επιχειρήσεων του κλάδου. 
Το κράτος θα πρέπει να θεσμοθετήσει τους κατάλλη-
λους μηχανισμούς, ούτως ώστε η κάθε μορφή παρα-
οικονομίας να μειωθεί στο ελάχιστο, για να μπορέσουν
έτσι οι υγιείς επιχειρήσεις να ανταγωνισθούν με τους
ίδιους όρους εκείνους που φοροδιαφεύγουν και ει-
σφοροδιαφεύγουν συστηματικά. 

5. για τον κλάδο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι
ιδιαίτερα πολύπλοκο, δαιδαλώδες και, κυρίως, σε
οποιοδήποτε νόμο, υπάρχουν συναρμοδιότητες υπουρ-
γείων που καθιστούν την εφαρμογή του ιδιαίτερα δύ-
σκολη. 
Κατά συνέπεια θα πρέπει να εξορθολογισθεί και να
απλοποιηθεί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, κύρια

όσον αφορά το Υπουργείο Υποδομών (πρώην ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ) και να επανεξετασθούν οι υφιστάμενες συναρμο-
διότητες των υπουργείων. 
Οι επιχειρήσεις του κλάδου και οι εκπρόσωποι των
φορέων τους δεσμεύθηκαν ότι θα καταθέσουν τις προ-
τάσεις τους προς την πολιτεία, ούτως ώστε να επιτα-
χυνθούν οι σχετικές διαδικασίες. 

6. στην Ελλάδα, τα κτίρια καταναλώνουν για θέρμανση
και ψύξη περίπου το 36 – 40% της συνολικής κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. 
Η διαπίστωση αυτή δημιουργεί την ανάγκη για παρα-
γωγή υλικών στα κτίρια που μειώνουν τις θερμικές
απώλειες, και, κατά συνέπεια, το κόστος χρήσης του
κτιρίου. 
Παράλληλα, οι σύγχρονες τάσεις στη βιομηχανία δο-
μικών υλικών σχετίζονται με την παραγωγή οικολο-
γικών προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον, αλλά,
κυρίως, ασφαλή για την υγεία τόσο του τεχνίτη – εφαρ-
μοστή, όσο και για τους χρήστες των κτιρίων. 

7. οι επιχειρήσεις του κλάδου στην πλειοψηφία τους εί-
ναι ενεργοβόρες. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τροποποιηθούν και να
βελτιστοποιηθούν διεργασίες παραγωγής που για την
εκτέλεσή τους απαιτούνται υψηλά ποσά ενέργειας,
ούτως ώστε να υπάρξει μείωση τόσο των περιβαλλο-
ντικών ρύπων που εκλύονται όσο και του αντίστοιχου
κόστους λειτουργίας. 
Συμπληρωματικά προτάθηκε να υπάρξουν κίνητρα
από την πολιτεία για τη μείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας και συνεννοήσεις με τη ΔΕΗ για ρυθμίσεις ούτως
ώστε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος να μετακι-
νείται χρονικά και έτσι να μην απαιτούνται ολοένα και
μεγαλύτερες επενδύσεις από πλευράς ΔΕΗ για την
ικανοποίηση της ζήτησης. 

8. σε αρκετές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ),
διαπιστώνονται φαινόμενα προστατευτισμού. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια τη δημιουργία σημαντικών
προσκομμάτων και γραφειοκρατικών δυσκολιών, που
καθιστούν ασύμφορη από τη χώρα μας κάθε προσπά-
θεια εξαγωγής προϊόντων στις χώρες αυτές. 
Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε είτε η άρση των προ-
σκομμάτων με την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών,
είτε η επιβολή ανάλογων μέτρων προστασίας από τα
εισαγόμενα, των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων. 

9. η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του
κλάδου μπορεί να συμβεί όταν εντοπισθούν ξένες αγο-
ρές στις οποίες οι επιχειρήσεις μας έχουν συγκεκρι-
μένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
Η παρουσία επιχειρήσεων του κλάδου στις ξένες αγο-
ρές μπορεί να γίνει τόσο με εμπορικές όσο και με πα-
ραγωγικές επενδύσεις.

10. ο κλάδος των δομικών υλικών πρέπει να δώσει μεγάλη
έμφαση στην καινοτομία, στην παρακολούθηση της
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εξέλιξης της  τεχνολογίας και στα θέματα της ποιό-
τητας και της πιστοποίησης. 
Όμως, απαραίτητες προϋποθέσεις γι΄ αυτό είναι η παι-
δεία και η εκπαίδευση που πρέπει να λαμβάνουν μη-
χανικοί, τεχνικοί και επαγγελματίες του κλάδου. 
Συμπληρωματικά, η ύπαρξη τμήματος Έρευνας και
Ανάπτυξης κρίθηκε απαραίτητη για μια εταιρεία, τόσο
για την παρακολούθηση των τεχνικών εξελίξεων του
κλάδου όσο και για την προσφορά σύγχρονων και βελ-
τιωμένων προϊόντων.

11. Από τους περίπου 400.000 υφιστάμενους ανελκυστή-
ρες της  χώρας μας, οι μισοί και πλέον χρήζουν ανα-
καίνισης προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της
ασφάλειας.
Αυτό συμβαίνει αφενός λόγω των παρωχημένων κα-
νονισμών ασφαλείας και ελεγκτικών μεθόδων, οι οποί-
ες ήταν σε ισχύ τις προηγούμενες δεκαετίες και αφε-
τέρου λόγω της φυσιολογικής φθοράς που έχει επέλ-
θει με το πέρασμα των χρόνων. 
Μόνο κατά το τελευταίο έτος έχουν συμβεί δεκάδες
γνωστά ατυχήματα σε ανελκυστήρες, εκ των οποίων
τα 4 δυστυχώς θανατηφόρα. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω
παλαιοί ανελκυστήρες έχουν μεγάλα περιθώρια εξοι-
κονόμησης ενέργειας μέσω της αντικατάστασης του
κινητήριου μηχανισμού και της οδήγησης του. 
Η διαδικασία αναβάθμισης της ασφάλειας των ανελ-
κυστήρων, όπως αυτή ξεκίνησε το 2005 έχει φθίνουσα

πορεία λόγω των αλλεπάλληλων παρατάσεων που
έχουν δοθεί από το πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης. Προ-
τείνεται η αναπροσαρμογή των προθεσμιών, διατη-
ρώντας τον ίδιο χρονικό ορίζοντα, αλλά λαμβάνοντας
υπ’ όψιν την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα,
ούτως ώστε οι παλαιότεροι (και ως συνήθως πιο επι-
κίνδυνοι) ανελκυστήρες να ελεγχθούν και να διορθω-
θούν το συντομότερο. 
Επίσης, η εγκατάσταση πόρτας θαλάμου σε όλους ανε-
ξαιρέτως τους ανελκυστήρες κρίνεται μείζονος ση-
μασίας, δεδομένου ότι σύμφωνα με επίσημα ευρω-
παϊκά στατιστικά αποτελεί την κυριότερη αιτία σοβα-
ρών ατυχημάτων. 
Με δεδομένο ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο μεί-
ωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας στους ανελ-
κυστήρες, μέσω της χρήσης κινητήρων και βαλβίδων
σύγχρονης τεχνολογίας, προτείνεται η ένταξη των
ανελκυστήρων στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ’
οίκον».

12. οι προτεραιότητες ενίσχυσης της έρευνας, έτσι όπως
αυτές θεσπίστηκαν από την πολιτεία, δεν συμπερι-
λαμβάνουν τον κλάδο των δομικών υλικών. 

13. Η σημασία του κλάδου για την ελληνική οικονομία θα
έπρεπε να υπαγορεύει τη συμπερίληψή του σε προ-
κηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων, όπως π.χ. το
πρόγραμμα «Συνεργασία».
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36 ΚΟΥΠΚΟΥΒΙΛΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

37 ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ 

38 ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 

39 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

40 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, COMPUTER LIFE ABEE

41 ΚΥΡΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΒΙΟΣΤΑΜΠ ΑΒΕΕ

42 ΚΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΒΙΟΣΤΑΜΠ ΑΒΕΕ

43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΛΤΕΝ  - ΚΑΖΑΖΗΣ ΑΕΒΕ 

44 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, EUROBANK EFG 

45 ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΑΕ

46 ΜΑΜΑΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

47 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, COMPUTER LIFE ABEE

   48 ΜΑΣΚΑΛΙΔΟΥ ΒΕΡΑ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

49 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, COMPUTER LIFE ABEE

50 ΜΕΒΟΡΑΧ ΜΙΣΕΛ, ΤΑΡΑΜΠΟΥΛΟΥΣ ΟΕ

51 ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

52 ΜΗΤΣΑ ΘΕΟΦΑΝΗ, SARAH LAWRENCE AE 

53 ΜΠΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, COMPUTER LIFE ABEE

54 ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΕΡΓΟΤΥΠ ΑΕ

55 ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΦΟΙ ΟΕ

56 ΝΤΑΜΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 

SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES AE

57 ΟΥΖΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 

ΟΥΣΟΥΛΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΛΙΔΗ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

59 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, INTERGEO ΕΠΕ

60 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ, EUROBANK EFG 

61 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, LEC HELLAS ΑΕ

62 ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

63 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ., Χ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

64 ΠΑΠΑΣΤΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, EUROBANK EFG 

65 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΔΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

66 ΠΛΑΛΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ

67 ΠΛΑΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ

68 ΠΟΛΟΦΣΚΙ ΤΕΡΠΕΛΛΑ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

69 ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, EUROBANK EFG 

70 ΡΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, EUROBANK EFG 

71 ΡΥΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑ, ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΒΕΕ

72 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΝΔΥΣΗΣ ΤΕΙ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

73 ΣΑΡΗΤΣΑΜΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ , SARAH LAWRENCE AE 

74 ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΣΙΑΡΚΟΣ AE-ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

75 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ, PRETTO ΑΕ

76 ΣΙΤΖΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

77 ΣΜΥΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΕΥΑΘ

78 ΤΑΝΤΑΝΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, EUROBANK EFG 

79 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ, PLANET

80 ΤΟΖΟΥΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

81 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ,COMPUTER LIFE ABEE

82 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ,SARAH LAWRENCE AE 

83 ΤΣΙΓΓΟΥ ΘΑΛΕΙΑ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

84 ΦΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

85 ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΝΤΑΙΖΗ, SARAH LAWRENCE AE 

86 ΦΛΩΡΕΝΤΙΝ ΤΖΕΚΗΣ, SARAH LAWRENCE AE 

87 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

88 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, COMPUTER LIFE ABEE

89 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ,ΤΕΙ ΚΙΛΚΙΣ

Συμμετέχοντες   
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Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 
για τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
1. οι κλάδοι της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης

(Κ/Ε) αποτελούν σημαντικούς κλάδους της μεταποίη-
σης τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο.
Στην Ευρώπη των 27, οι βιομηχανίες που ανήκουν
στους κλάδους της Κ/Ε είναι περισσότερες από
140.000, με κύκλο εργασιών περισσότερο από 202 δις.
€, ενώ εξάγουν σε αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) προϊόντα αξίας περίπου 37 δις. €. 

2. η βιομηχανία της ένδυσης στην Ελλάδα, αποτελείται
από 9.000 μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ αν σ΄ αυτές
προστεθούν και οι εμπορικές ο αριθμός αυτός ανέρ-
χεται σε 22.000. Αντίστοιχα, ο αριθμός των εργαζομέ-
νων στις μεταποιητικές είναι 43.000 περίπου, ενώ
ανέρχεται σε περίπου 75.000 μαζί με τις εμπορικές.
Συνολικά, ο κλάδος της ένδυσης στην Ελλάδα αποτελεί
το 8% της απασχόλησης στη μεταποίηση, καταφέρνει
να διενεργεί εξαγωγές της τάξης περίπου των 800 εκ.
€, ενώ ο κύκλος εργασιών της είναι περίπου 3 δις. €.

3. στη Βόρεια Ελλάδα, που παραδοσιακά αποτελούσε πυ-
λώνα της μεταποίησης στην περιοχή, είναι συγκεντρω-
μένο το 50% των επιχειρήσεων του κλάδου της ένδυσης
της χώρας, οι οποίες απασχολούν το 58% του συνολικού
αριθμού των εργαζομένων στον κλάδο. Το 90% των ελ-
ληνικών εξαγωγών του κλάδου της ένδυσης πραγματο-
ποιείται από τη Βόρεια Ελλάδα.

4. οι σημαντικότερες εξελίξεις την τελευταία δεκαετία
που επηρέασαν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των εγ-
χώριων επιχειρήσεων, ήταν: α) η απελευθέρωση των
ποσοτικών περιορισμών στην εμπορία προϊόντων Κ/Ε
από την 1η/1ου/2005, β) η είσοδος της Κίνας στον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), γ) η σταδιακή δι-
εύρυνση της ΕΕ με 12 νέες χώρες, δ) η στασιμότητα
της κατανάλωσης ενδυμάτων στις σημαντικότερες αγο-
ρές του Δυτικού Κόσμου, ε) η συνεχής αύξηση της
επιρροής των μεγάλων δικτύων διανομής, και, στ) η
ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην παρα-
γωγή, τη διοίκηση, την επικοινωνία και τις πωλήσεις.
Αν στα παραπάνω προστεθεί και η παγκόσμια οικονο-
μική κρίση και η άνοδος της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου,
τότε η εικόνα είναι πλήρης.

5. οι παραπάνω εξελίξεις είχαν τα ακόλουθα αποτελέ-
σματα: α) την όξυνση του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σε
επίπεδο τιμών, β) τη μεταφορά παραγωγικών δραστη-
ριοτήτων εκτός των ανεπτυγμένων χωρών, γ) τη σημα-
ντική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων και των
εργαζομένων στις ανεπτυγμένες χώρες, δ) τη ραγδαία
αύξηση των εισαγωγών από χώρες της Ασίας, και κυ-
ρίως την Κίνα, ε) τις αλλαγές στην καταναλωτική συ-
μπεριφορά, και, στ) την υπερπροσφορά προϊόντων Κ/Ε
στις ανεπτυγμένες αγορές.  

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλά-
δου 
1. θεσμοθέτηση και εφαρμογή πλαισίου ελέγχου της

αγοράς που θα προστατεύει ουσιαστικά τις εγχώριες
επιχειρήσεις από το παρεμπόριο, τις παράνομες ει-
σαγωγές από τρίτες χώρες και την απουσία προδια-
γραφών για τα προϊόντα

2. εφαρμογή επικαιροποιημένων τεχνικών προδιαγρα-
φών στις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου, των
ΟΤΑ, των ΔΕΚΟ κλπ.

3. εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας για τον έλεγχο
της σύνθεσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
καθώς επίσης και για τον έλεγχο των απαγορευμένων
ουσιών (αμίνες, βαρέα μέταλλα)

4. υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου κατά το
πρότυπο άλλων χωρών της ΕΕ όπως η Ισπανία, η Πορ-
τογαλία και η Ιταλία – μελέτη των σχετικών πολιτικών
και προσαρμογή τους στα δεδομένα της Ελλάδας

5. λήψη αποφάσεων και χάραξη συγκεκριμένης στρα-
τηγικής για την παραγωγή του βαμβακιού στην Ελλάδα,
αφού ληφθούν υπόψη οι επιταγές της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ

6. σχεδιασμός δράσεων άσκησης πίεσης σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ούτως ώστε οι αποφάσεις που θα ληφθούν
μέχρι τον Ιούνιο του 2010 στα όργανα της ΕΕ για το
νέο τρόπο επιδότησης προς τους βαμβακοπαραγω-
γούς, να είναι ευνοϊκές για τους Έλληνες παραγωγούς

7. θεσμοθέτηση προγραμμάτων και κινήτρων προς τις
επιχειρήσεις για την παραγωγή προϊόντων εντάσεως
τεχνολογίας, όπως: technical textiles, functional and
multifunctional textiles, smart clothes κλπ, 

8. θεσμοθέτηση προγραμμάτων και κινήτρων προς τις
επιχειρήσεις για την υιοθέτηση «μη τεχνολογικών»
καινοτομιών, όπως: σχεδιασμός προϊόντων, μόδα,
marketing, customer – service, fast fashion και lean
retailing

9. επαναπροκήρυξη του προγράμματος «Κλωστοϋφα-
ντουργία –Ένδυση – Υπόδηση – Δέρμα» (ΚΕΥΔ), στο
οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην τεχνολογική
αναβάθμιση του κλάδου και στην εισαγωγή τεχνολο-
γιών πληροφορικής στην εφοδιαστική αλυσίδα 

10. δημιουργία ειδικού προγράμματος υποστήριξης της
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου από τον
Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) που
θ΄ αφορά όχι μόνον τις χώρες της ΕΕ αλλά και τρίτες
χώρες – αγοραστές προϊόντων και προσανατολισμός
των εξαγωγών προϊόντων ένδυσης σε προϊόντα private
label

11. επαναπροσδιορισμός των προγραμμάτων σπουδών
των δυο ΑΤΕΙ της χώρας, με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων των κλάδων ούτως ώστε να επιτευχθεί η σύνδεση
της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής
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12. σχεδιασμός και προκήρυξη επιδοτούμενων προγραμ-
μάτων ανάπτυξης ικανοτήτων του ανθρώπινου δυνα-
μικού στις εξαγωγικές διαδικασίες και τον εμπορικό
τομέα

13. ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών του κλάδου (ΕΛ-
ΚΕΔΕ – ΕΤΑΚΕΙ)

14. παροχή κινήτρων για τη δημιουργία συγχωνεύσεων

επιχειρήσεων, δημιουργίας clusters, υλοποίησης κοι-
νών δράσεων πολλών ομοειδών επιχειρήσεων κλπ

15. μείωση των εργοδοτικών εισφορών για δυο έτη (όσο
δηλαδή διαρκεί η οικονομική κρίση) για την  προσέλ-
κυση στελεχών υψηλού επιπέδου τα οποία θα συμ-
βάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
κλάδου

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής
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Παρεμβάσεις

1. Αναστάσιος Ζάννας, 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, 
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ

2. Βασιλική Καραγιάννη, 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής, 
Τομεάρχης Δικτύου Τραπεζικής Επιχειρήσεων, Eu-
robank EFG

3. Τζαννέτος Καραμίχας, 
Πρόεδρος, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων
Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) 

4. καθ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, 
Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής, 
Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας, ΕΚΕΤΑ

5. Παναγιώτης Τσινάβος, 
Διευθύνων Σύμβουλος, ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ

Πρόεδρος 
Δημήτρης Συμεωνίδης

Διευθύνων Σύμβουλος, ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.

Εισηγητές
Κλάδος Τροφίμων

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Διευθύνων Σύμβουλος, PELOPAC ABEE

Κλάδος Ποτών
Άγγελος Δημητριάδης

Διευθύνων Σύμβουλος, 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.

Ημερομηνία διεξαγωγής
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

3η προσυνεδριακή συνάντηση εργασίας των κλάδων  

«Τροφίμων και Ποτών»

Τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
των συναντήσεων εργασίας 
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1 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

2 ΑΡΓΥΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ , ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

3 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ ΑΕ 

4 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ENCOS - HELLAS 

5 ΑΥΓΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, 

THINKGREEN natural goods ΚΟΥΚΑΚΗΣ Παν.& Σια Ε.Ε.

6 ΒΕΓΗΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

7 ΒΟΛΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ

8 ΓΕΡΣΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

9 ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ, GECON

10 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

11 ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΕΣΤΑΘΙΟΣ, ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ

12 ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, ENCOS - HELLAS 

13 ΓΚΙΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, EUROBANK EFG

14 ΓΩΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, INGREECE

15 ΔΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΒΕΘ

16 ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, DASO ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS 

17 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ

18 ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΕΒΓΑΛ 

19 ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΙΔΩΤΗΣ

20 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν ΑΒΕΕ

21 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Κ&Ν ΑΒΕΕ

22 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ

23 ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΕΛΕΝΗ , ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ

24 ΚΑΛΦΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, ECO REVIEW

25 ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ

26 ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΝΑΕ ΑΕ 

27 ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, PELOPAC ABEE

28 ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ADVICE MANAGEMENT CON-

SULTANTS AE

29 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΤΑΣΟΣ, EUROBANK EFG

30 ΚΙΡΜΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ

31 ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ

32 ΚΟΝΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

33 ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, 

ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ

34 ΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

35 ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

36 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, EUROBANK EFG

37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΓΙΟΥΡΙΜΑΚ ΑΕ

38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, EUROBANK EFG

39 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΘ-ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

40 ΛΙΜΠΟΥ ΕΛΛΗ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

41 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΑΡΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

42 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΓΡΟΡΑΜΑ

43 ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

44 ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ, PELOPAC ΑΒΕΕ

45 ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΠΕ 

46 ΜΠΟΥΚΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ, 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

47 ΜΥΤΕΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

48 ΝΕΝΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

49 ΝΕΝΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΝΕΝΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΕ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

50 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΜΕΛ ΑΕ 

51 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

52 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 

53 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕΧΝΟΜΑΤΙΚ CONTROL AEBE 

54 ΠΑΧΕΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, PELOPAC ΑΒΕΕ

55 ΠΕΝΤΖΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, ΖΑΝΑΕ ΑΕ 

56 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ

57 ΠΕΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, EUROBANK EFG

58 ΠΕΤΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ

59 ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, AGRINO

60 ΡΑΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, EUROBANK EFG

61 ΡΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, BIOIATRIKI SA 

62 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, NATIONAL CAN HELLAS AE

63 ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗ Π. ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

64 ΣΙΩΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, HELLENIC FARMING ΑΕ 

65 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, U& S UNISMACK ABEE

66 ΣΥΜΕΟΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΑΧΗ, ΔΒΠ

67 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΒΙΟΓΕΥΣΕΙΣ

68 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, PRICEWATERHOUSE COOPERS ΑΕΕ

69 ΤΖΑΝΗ ΣΤΕΛΛΑ, ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

70 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΡΟΝΟΣ ΑΕ

71 ΤΡΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, SPOT CHECK

72 ΤΡΙΑΚΟΣΣΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΑΕ

73 ΤΣΙΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, INGREECE

74 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, EUROBANK EFG

75 ΧΑΣΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 

76 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ

77 ΧΑΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ΑΕ

78 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΟΣ, ΜΕΒΓΑΛ AE

79 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ, ΙΤΕ

80 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΟΥ ΦΑΝΗ, PELOPAC ABEE

Συμμετέχοντες   
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Βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία 
για τους κλάδους

1. Ο κλάδος τροφίμων και ποτών στη χώρα μας καλύπτει
πρωτεύουσες και ζωτικές ανάγκες του καταναλωτή,
ενώ παράλληλα στηρίζει άμεσα τους παραδοσιακούς
ελληνικούς παραγωγικούς τομείς της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας, του τουρισμού και του εμπορίου.

2. Για την Ελλάδα ο κλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικός
αφού πραγματοποιεί το 25% του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεων της μεταποίησης, απασχολεί επίσης το
25% των συνολικών κεφαλαίων και παράγει το 24%
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας παραγωγής.
Απασχολεί το 22% των απασχολούμενων στη μεταποί-
ηση, ενώ στη χώρα μας λειτουργούν περισσότερες από
1.400 επιχειρήσεις με μέσο όρο απασχολούμενων τα
61 άτομα ανά επιχείρηση. 

3. Σήμερα, υπάρχει διαρκής αύξηση της ζήτησης για τα
προϊόντα του κλάδου στις αναπτυσσόμενες οικονομίες,
η οποία οφείλεται στην αύξηση του εισοδήματος στις
χώρες αυτές και στον τρόπο ζωής τους με βάση τα Δυ-
τικά πρότυπα. 

4. Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης οι αγορές λειτουρ-
γούν σε ένα ανοικτό παγκόσμιο δίκτυο προϊόντων, δι-
κτύων διανομής και επενδύσεων, ενώ ο ισχυρότερος
ανταγωνισμός προέρχεται από αναπτυσσόμενες χώρες
που αυξάνουν ραγδαία την προστιθέμενη αξία των
προϊόντων τους. 

5. Διεθνώς, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών υφίσταται
πιέσεις από: α) την αύξηση του κόστους λόγω ζήτησης
για διαφοροποιημένα, υψηλής ποιότητας και υγιεινά
τρόφιμα, β) τις αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών
και της νομοθεσίας σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας
και προστασίας του περιβάλλοντος, γ) την αύξηση του
κόστους παραγωγής λόγω της αλλαγής στην Ευρωπαϊκή
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), που υπαγορεύει την
κατάργηση των επιδοτήσεων στα αγροτικά προϊόντα,
δ) την παγκόσμια συγκέντρωση και αύξηση της δύνα-
μης των δικτύων διανομής, ε) την ανάπτυξη των προϊ-
όντων ιδιωτικής ετικέτας, στ) την πίεση των τιμών από
τους καταναλωτές και τα δίκτυα διανομής, και, στ) τη
διαρκή ενίσχυση της ισοτιμίας ευρώ δολαρίου.

6. Στην Ελλάδα, οι πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών προέρχονται από: α) το υψηλό κό-
στος αγροτικής παραγωγής λόγω των μικρών κλήρων,
β) την αγροτική παραγωγή που έχει ως οδηγό της τις
επιδοτήσεις, γ) την κυριαρχία της γραφειοκρατίας και
της δυσκαμψίας του γενικότερου επιχειρηματικού πε-
ριβάλλοντος, δ) της ελλιπούς λειτουργίας φορέων ελέγ-
χου της αγοράς όπως ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τρο-
φίμων (ΕΦΕΤ), η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κλπ., ε) των
δυσμενών όρων πληρωμής από τα δίκτυα διανομής και
το ελληνικό κράτος (επιστροφή ΦΠΑ εξαγωγικών επι-

χειρήσεων), στ) την απουσία εθνικού «brand name»
στις διεθνείς αγορές, και, ζ) της περιορισμένης στρα-
τηγικής προώθησης των ελληνικών προϊόντων του κλά-
δου τροφίμων και ποτών στις διεθνείς αγορές.

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλά-
δου  

Βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού 
στην εγχώρια αγορά

Για τον κλάδο τροφίμων και ποτών, αποτελεί, κυρίαρχο
ζητούμενο η βελτίωση της λειτουργίας του ανταγωνισμού
στην εγχώρια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό βασικό θέμα είναι
η διαμόρφωση υγιούς θεσμικού πλαισίου το οποίο θα διέ-
πει τις σχέσεις προμηθευτών και αλυσίδων λιανικής πώ-
λησης. 
Σήμερα, βασικό πρόβλημα στην αγορά αποτελεί η αύξηση
των τιμών σε πολλά καταναλωτικά προϊόντα. Για την αντι-
μετώπιση της αύξησης των τιμών, θα πρέπει να επανεξε-
τασθεί το πλαίσιο σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και αλυ-
σίδων λιανικής πώλησης. 
Η δημιουργία ενός υγιέστερου πλαισίου συνεργασίας με-
ταξύ μεταποιητικών επιχειρήσεων και αλυσίδων λιανικού
εμπορίου θα έχει άμεση επίπτωση τόσο στη μείωση των
τιμών όσο και στην ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της
περιφέρειας. 
Η πρωτοβουλία της προηγούμενης Κυβέρνησης με τη θέ-
σπιση της Αγορανομικής Διάταξης 7/2008, που αφορά στη
γνωστοποίηση των εκπτώσεων και των συμφωνιών για
προϊόντα με τελικό προορισμό το λιανικό εμπόριο, ξανα-
φέρνει ουσιαστικά στην επιφάνεια τις διαφορές μεταξύ
της μεταποίησης και των αλυσίδων λιανικού εμπορίου. 
Το ζήτημα των σχέσεων της βιομηχανίας με τις αλυσίδες
λιανικού εμπορίου είχε στη χώρα μας, κατά τα τελευταία
20 χρόνια, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις κυρίως στις
μικρού και μεσαίου μεγέθους ελληνικές μεταποιητικές
επιχειρήσεις.
Η αδυναμία των επιχειρήσεων να διαπραγματευθούν με
τις μεγάλες αλυσίδες λιανικού εμπορίου, οδήγησε πολλές
από αυτές να πωλούν ακόμη και κάτω του κόστους, μο-
λονότι, τα προϊόντα που προσέφεραν ήταν υψηλής ποιό-
τητας και προδιαγραφών. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος
του προβλήματος, οι εκπτώσεις, αναλόγως του προϊόντος,
μπορούν να κυμαίνονται από 15 έως 70% επί του τιμοκα-
ταλόγου ανάλογα με το προϊόν και τη σχέση επιχείρησης
– αλυσίδας λιανικού εμπορίου. Οι εκπτώσεις αυτές δεν
φθάνουν στις λιανικές τιμές, ώστε να μειώνονται και κατά
συνέπεια να ωφελείται ο τελικός καταναλωτής. 
Αντίθετα, κατά την περίοδο αυτή, πολυεθνικοί όμιλοι, με
κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά λιανικού εμπορίου,
εκτόπισαν σταδιακά πολλές μικρομεσαίες μεταποιητικές
επιχειρήσεις, με άμεσο αποτέλεσμα σε ορισμένους κλά-

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής
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δους, όπως ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών, ο αριθ-
μός των ελληνικών συμφερόντων μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων να έχει συρρικνωθεί σημαντικά. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τρεις είναι οι βασικές
παράμετροι που θα πρέπει να διέπουν το νέο πλαίσιο συ-
νεργασίας βιομηχανίας και λιανικού εμπορίου:

α.  Καθαρές – net τιμές
• Oι τιμές πώλησης των προϊόντων προς τις αλυσίδες

λιανικού εμπορίου, όπως συνηθίζεται και στις περισ-
σότερες ευρωπαϊκές χώρες, να πραγματοποιούνται
στην καθαρή – “net” τιμή ή διαφορετικά στην τιμή ει-
σαγωγής, όπως γίνεται άλλωστε και στις συμφωνίες
των private label, δηλαδή των προϊόντων ιδιωτικής
ετικέτας των S/M.

• H «καθαρή τιμή» θα εφαρμόζεται ενιαία για όλο το
χρόνο και προσφέρει το σημαντικό πλεονέκτημα, ότι
ανά πάσα στιγμή, η επιχείρηση μπορεί να τεκμηριώσει
τους συντελεστές κόστους και συνεπακόλουθα τα πε-
ριθώρια κέρδους της. Τα δε S/M και αυτά με τη σειρά
τους θα είναι εύκολο να διαπιστωθεί από το Υπουργείο
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τα
δικά τους περιθώρια κέρδους και σε κάθε περίπτωση
να αποφευχθεί οποιαδήποτε αισχροκέρδεια. 

Οι εκπτώσεις επί του τζίρου ή άλλης μορφής απαλείφονται.  
Άμεσο αποτέλεσμα της «καθαρής τιμής» θα είναι η κα-
τακόρυφη πτώση των τιμών των προμηθευτών.

β.   Ανώτατο κατώφλι λοιπών παροχών 
• Οι λοιπές παροχές, που αφορούν κατά κύριο λόγο σε

προβολές, προωθήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, στο-
χοθέτηση, κλπ. θα πρέπει να προσδιορίζονται σε συ-
γκεκριμένο ανώτατο ποσοστό επί του καθαρού τζίρου
του προμηθευτή, και να εμφανίζονται στο τιμολόγιο.

• Το ποσοστό αυτό θα μπορούσε να ποικίλλει ανά κατη-
γορία προϊόντων και το ύψος του να προσδιοριστεί μετά
από συγκεκριμένες διαβουλεύσεις μεταξύ των ενδια-
φερομένων.   

γ. Χρόνος πιστώσεων 
• Η μέχρι σήμερα πρακτική που ακολουθείται από τις

αλυσίδες λιανικού εμπορίου που εκμεταλλεύονται τη
δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά, δημιουργεί ανε-
ξέλεγκτες καταστάσεις με μεταχρονολογημένες επι-
ταγές, που μπορούν να φθάνουν έως και τους 10 μήνες.
Το χρηματοοικονομικό κόστος της πρακτικής αυτής
επιβαρύνει κατ΄ αποκλειστικότητα τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις.

• Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν θεσπιστεί συγκε-
κριμένοι κανόνες, που ορίζουν τα χρονικά περιθώρια
πληρωμών, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος.
Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εφαρμοστεί και
στη χώρα μας. 

Επιπρόσθετα, η πρακτική αυτή σε συνδυασμό με την τρέ-
χουσα πολιτική των τραπεζών που θεσπίζουν ολοένα και
αυστηρότερα κριτήρια δανειοδότησης, μεταφέρει με βε-
βαιότητα το βάρος της πίστωσης στις παραγωγικές επι-
χειρήσεις. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο της διευθέτησης
του προβλήματος των καθυστερημένων πληρωμών έχει
εκδώσει την Οδηγία 2000/35/ΕΚ, η οποία στη χώρα μας
εναρμονίστηκε με το ΠΔ 166/2003, μόνον όμως σε ότι
αφορά τις καθυστερημένες πληρωμές του δημόσιου τομέα,
χωρίς δηλαδή να υπεισέρχεται στις συναλλαγές μεταξύ
ιδιωτών. 
Σε συνέχεια της έκδοσης της παραπάνω οδηγίας, το πρό-
βλημα των καθυστερημένων πληρωμών έχει αντιμετωπι-
σθεί συνολικά, και εν τέλει επιλυθεί, από αρκετές χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) όπως για παράδειγμα η Γαλ-
λία. 
Σύμφωνα με το νόμο για τον εκσυγχρονισμό της γαλλικής
οικονομίας (Loi pour la Modernisation de l’ Economie –
LME), που τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2009, ορίστηκαν οι
45 ημέρες από τη λήξη του μήνα που εκδόθηκε το τιμο-
λόγιο ή οι 60 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, ως
ανώτατο χρονικό σημείο για την εξόφληση των οφειλών
οποιονδήποτε συναλλαγών για προϊόντα και υπηρεσίες
μεταξύ ιδιωτών.  
Ο παραπάνω νόμος ισχύει ακόμα και όταν Γάλλος πολίτης
συναλλάσσεται με ξένο υπήκοο, αναγκάζοντας τον πρώτο
να εξοφλήσει μέσα στα ως άνω περιθώρια και υποχρεώ-
νοντάς τον να απαιτήσει από το συμβαλλόμενο μέρος να
εξοφλήσει μέσα στα ίδια περιθώρια.
Είναι φανερό ότι λύσεις υπάρχουν και για το λόγο αυτό θα
πρέπει να ληφθούν αντίστοιχες  αποφάσεις και στη χώρα
μας, με τις οποίες θα επιλύεται το πρόβλημα που δημι-
ουργείται στην αγορά από τις καθυστερημένες πληρωμές
και τις μεταχρονολογημένες επιταγές. 
Είναι βέβαιο ότι η λήψη των σχετικών αποφάσεων, αφενός
θα ενισχύσει τη ρευστότητα στην αγορά, αλλά, το κυριότερο,
θα βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία της. 
Σε κάθε περίπτωση, η ιδιαιτερότητα της χώρας μας που
αφορά στο πλήθος και στα τεράστια ποσά που διακινούνται
μέσω επιταγών θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε βάθος ενός
ή δύο ετών για την εξομάλυνση και αντιμετώπιση της ισχύ-
ουσας στρεβλής κατάστασης στην ελληνική αγορά. 
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, προτείνονται τα ακό-
λουθα ζητήματα που αφορούν τον επαρκή έλεγχο της αγο-
ράς: 
• Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας που αφορά στα

τρόφιμα και ποτά με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, με
ταυτόχρονη επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας
και κατάργηση απαξιωμένων νόμων και διατάξεων που
πρακτικά δεν εφαρμόζονται.

• Μείωση του ειδικού φόρου οινοπνεύματος, ούτως ώστε
τα προϊόντα της ποτοποιίας να γίνουν περισσότερο
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ανταγωνιστικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτε-
ρικό.

• Απονομή συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων για το θέμα
του ελέγχου της αγοράς στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου
Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Θεσμοθέτηση προγραμμάτων και κινήτρων για την
υποβοήθηση της αναδιάρθρωσης και για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του κλά-
δου τροφίμων και ποτών

1. Πρόγραμμα «Καινοτόμες Τεχνολογίες στον κλάδο Τρο-
φίμων και Ποτών», για:
• την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων – καινοτόμων

τροφίμων και ποτών από τις εγχώριες επιχειρήσεις
και την υποβοήθησή τους στην ανάπτυξη καινοτο-
μικών δραστηριοτήτων, ούτως ώστε να επιτευχθεί
διαφοροποίηση των προϊόντων του κλάδου, να ικα-
νοποιηθούν έτσι οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες
του καταναλωτή, αλλά κυρίως, να δημιουργηθούν
οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την πώληση των
καινοτόμων τροφίμων και ποτών στις νέες αγορές,

• την υλοποίηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας
και τεχνογνωσίας, για θέματα όπως: η βιοτεχνο-
λογία, η νανοτεχνολογία, τα λειτουργικά τρόφιμα
και ποτά, η συσκευασία κλπ.

2. Πρόγραμμα «Εκσυγχρονιστείτε και Δικτυωθείτε», για:
• τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού και λοιπού

εξοπλισμού των παραγωγικών μονάδων των επι-
χειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών,

• την ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων μεταξύ των
επιχειρήσεων, αλλά και μεταξύ των επιχειρήσεων
και με τους προμηθευτές πρώτων υλών, καθώς και
με τα δίκτυα διανομής

3. Πρόγραμμα «Υποδομές – Περιβάλλον – Ενέργεια», για:
• τη χρήση «καθαρής» ενέργειας, 
• τη διαχείριση των αποβλήτων, 
• την ανακύκλωση υλών, υλικών και συσκευασιών, 
• τη μείωση της κατανάλωσης νερού, και, 
• την εισαγωγή συστημάτων εξοικονόμησης ενέρ-

γειας
4. Δημιουργία του «BAF» cluster (bio - agro food) στον

τομέα των τροφίμων και ποτών στη Θεσσαλονίκη, όπως
αυτό έχει υποβληθεί από το «Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης»  ΕΚΕΤΑ προς τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΤ)

5. Παροχή φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση
ομοειδών επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και πο-
τών, ούτως ώστε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις με-
γαλύτερου μεγέθους και να δημιουργηθούν έτσι οικο-
νομίες κλίμακας 

Ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξωστρέφειας

Σχεδιασμός και υλοποίηση τριετούς προγράμματος για τη

δημιουργία εθνικού “brand name” στις διεθνείς αγορές,
μέσω της υλοποίησης:

• Στοχευμένης καμπάνιας προώθησης των ελληνικών
προϊόντων, 

• Δράσεων άσκησης πολιτικής πίεσης, 
• Στρατηγικής καμπάνιας δημοσίων σχέσεων, μεταξύ

των διαμορφωτών γνώμης για τα προϊόντα του κλά-
δου στις ξένες αγορές, 

• Συνέχισης του προγράμματος «Κέρασμα», του Ορ-
γανισμού Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) 

• Υλοποίησης διεθνούς στρατηγικής προώθησης συ-
γκεκριμένων ή/και παραδοσιακών ελληνικών προϊ-
όντων, (π.χ. φέτα, λάδι, ελιές, κρασί, ούζο, τσίπου-
ρο, κλπ)

• Θεσμοθέτησης προγραμμάτων ενίσχυσης της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου
τροφίμων και ποτών, κατά το πρότυπο ανταγωνι-
στριών χωρών της Ελλάδας, όπως η Τουρκία, η
Ισπανία, η Αίγυπτος, η Ιταλία κλπ

• Χρηματοδότησης εκδηλώσεων φορέων του εξω-
τερικού με υψηλό κύρος, μέσω των οποίων μπο-
ρούν να προωθηθούν τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά
σε αγορές του εξωτερικού. Τέτοιοι φορείς μπορούν
να είναι: το Culinary Institute of America (ICA), το
International Association of Culinary
Professionals (IACP), κλπ

• Λειτουργίας ιστοσελίδων και με τη χρήση σύγχρο-
νων μεθόδων επικοινωνίας και προβολής, όπως
το You Tube και το Twitter, για την προώθηση των
ελληνικών τροφίμων και ποτών στο εξωτερικό και
για την άμεση και απευθείας πληροφόρηση του
καταναλωτή για συγκεκριμένα προϊόντα

• Χρηματοδότησης μηχανών αναζήτησης στο διαδί-
κτυο, όπως Google, Yahoo, κλπ, ούτως ώστε να
βελτιωθούν τα αποτελέσματα αναζήτησης για τα
ελληνικά τρόφιμα και ποτά από καταναλωτές και
επιχειρήσεις του εξωτερικού

• Καταχωρήσεων και διαφημίσεων σε δημοφιλείς
ιστοτόπους που είναι σχετικοί με τα τρόφιμα και
τα ποτά

Βελτίωση της σύνδεσης της πρωτογενούς παραγωγής
με τη μεταποίηση
1. Συμφωνία σε συγκεκριμένη στρατηγική για τη γεωργική

παραγωγή στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
(ΚΑΠ) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Στήριξη της ελληνικής παραγωγής γεωργικών και κτη-
νοτροφικών προϊόντων, αφού είναι γνωστό πως ένα
πολύ μεγάλο κομμάτι της Ελληνικής Βιομηχανίας τρο-
φίμων και ποτών στηρίζεται στα εγχωρίως παραγόμενα
αγροτικά προϊόντα. 
Η αγροτική παραγωγή στη χώρα μας, στο πλαίσιο της
σύνδεσής της με τη μεταποιητική βιομηχανία, θα πρέ-
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πει να κατευθυνθεί στα ακόλουθα: 
• στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και

προστιθέμενης αξίας, 
• στην παραγωγή βάσει συστημάτων ολοκληρωμένης

διαχείρισης και πλήρους ιχνηλασιμότητας, 
• σε στοχευμένες  καλλιέργειες για εξειδικευμένες

χρήσεις, και, 
• στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων τα οποία να

καλύπτουν τις βασικές απαιτήσεις και της βιομη-
χανίας, αλλά και των τελικών χρηστών – κατανα-
λωτών.

3. Παροχή κινήτρων για τη δημιουργία μεγαλύτερων κλή-
ρων στην αγροτική παραγωγή.

4. Αύξηση της υποστήριξης για τις βιολογικές καλλιέρ-
γειες τροφίμων – απαραίτητη προϋπόθεση ενίσχυσης
είναι η πιστοποίηση των βιολογικών καλλιεργειών.

5. Ενίσχυση της πιστοποιημένης αγροτικής παραγωγής
και της συμβολαιακής γεωργίας.

6. Επαναδιαπραγμάτευση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
(ΚΟΑ).
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Παρεμβάσεις

Κλάδος Μετάλλου 
Αθανάσιος Σαββάκης
Διευθύνων Σύμβουλος, 
NATIONAL CAN HELLAS A.E.

Κλάδος Πλαστικών
Δημήτριος Παζάρας
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, 
ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ 

Κλάδος Χαρτιού 
Κυριάκος Οικονόμου
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
ΜΕΛ  Α.Ε.

Κλάδος Χημικών
Γεώργιος Ζαγκλιβερινός
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Κλάδος Κατασκευών
Ευστράτιος Σιμόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.

Κλάδος Πληροφορικής
Αναστάσιος Τζήκας 
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Χαράλαμπος  Παπαδόπουλος
Διευθυντής Business Centre, Δίκτυο Τραπεζικής
Επιχειρήσεων, Eurobank EFG

Πρόεδρος 
Βασίλειος Τακάς

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 
THERMI A.E.

Ημερομηνία διεξαγωγής
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009

4η προσυνεδριακή συνάντηση εργασίας  

«Λοιποί Κλάδοι της Μεταποίησης,
Κατασκευές, Πληροφορική»

Τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
των συναντήσεων εργασίας 
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1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΕΒ

2. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, EUROBANK EFG

3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ

4. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, HELLAS CAN 

5. ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΝΑ, ΣΕΒ

6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ

7. ΓΕΡΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ, ΠΟΛΥΕΚΟ ΒΙΟΜ.ΔΙΑΧ.&ΑΞΙΟΠ.ΑΠΟΒΛ.

8. ΓΚΑΤΖΑΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, PROTECTA AEBE

9. ΓΡΑΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

10. ΔΑΥΔΙΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, RANDSTAD AE 

11. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ, ENTERSOFT AE

12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

13. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΜΑΝΤΥ, 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ Μ.ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜ.ΓΡΑΦ.ΤΕΧΝ.

14. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, DOUKAS

15. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, INTERFORM AE

16. ΚΑΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ALICO

17. ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, DORAL ABEE 

18. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, NOISIS ΣΥΜΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 

19. ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ, ALFA-ΑΘ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ

20. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, SIEMENS

21. ΚΙΟΥΠΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

22. ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

LAMAPLAST-Δ.ΛΑΓΟΣ-Α.ΜΑΝΔΑΛΤΣΗΣ ΑΕΒΕ

23. ΛΕΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΕΒΗΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΑΕ

24. ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ

25. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  ΑΕ

26. ΝΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ, ΜΕΛ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ

27. ΝΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

28. ΠΑΖΑΡΑ ΕΡΑΤΩ, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ

29. ΠΑΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΑΡΙΝΑ ΑΒΕΕ

30. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

31. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ, EUROBANK EFG

32. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ

33. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, SIEMENS

34. ΠΑΤΕΛΑΚΗ  ΙΩΑΝΝΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΚΕ

35. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

36. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, GU HELLAS 

37. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗΣ Β.Θ. 

38. ΠΟΤΟΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Κ.KAPLANIS

39. ΡΑΠΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, HELEXPO 

40. ΡΗΓΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, RANDSTAD AE 

41. ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΙΜΠΕΡΗΣ, ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

42. ΤΑΝΤΑΝΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, EUROBANK EFG 

43. ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

44. ΤΖΙΜΠΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ADECCO HR

45. ΤΟΥΡΠΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, EUROBANK EFG 

46. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

47. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, EPSILON NET AE

48. ΤΣΑΡΟΥΧΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ,  

49. ΦΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

50. ΧΑΖΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΕΖΑ, EUROBANK EFG

51. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

52. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΛΙΑ, RANDSTAD AE

Συμμετέχοντες   
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• Ο κλάδος βασικών μετάλλων αποτελεί από τους πλέον
εξωστρεφείς κλάδους της ελληνική οικονομίας, εξά-
γοντας περίπου το ½ της παραγωγής. Έτσι, ενώ συνει-
σφέρει μόλις το 0,5% του ΑΕΠ, καλύπτει το 15% των
εξαγωγών σε αγαθά.

• Το διάστημα μεταξύ του Μαρτίου 2008 και του Μαρτίου
2009 οι διεθνείς τιμές μετάλλων σημείωσαν μείωση
κατά μέσo όρο 60% ενώ στους επόμενους μήνες ανέ-
καμψαν κατά 30%.  

• Βασικό μειονέκτημα του κλάδου είναι η χαμηλή δυ-
νατότητα αντιστάθμισης της επίδρασης των μεταβολών
των τιμών στα περιθώρια κέρδους. Το μειονέκτημα αυ-
τό σε συνδυασμό με τo γεγονός ότι οι κύριες πηγές ζή-
τησης, δηλαδή οι κατασκευές και η μεταποίηση, δια-
νύουν περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων δημιουρ-
γούν επιπλέον προβλήματα.

• Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι η συρρίκνωση
του κύκλου εργασιών του κλάδου (με βάση τα στοιχεία
των εισηγμένων εταιριών) κατά 32% το πρώτο εξάμηνο
του 2009 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2008
ενώ τα λειτουργικά περιθώρια συρρικνώθηκαν κατά
65% την ίδια περίοδο.  

• Υπάρχει σημαντική ανομοιογένεια μεταξύ των παρα-
γόντων που επιδρούν στα παραγόμενα προϊόντα του
κλάδου, π.χ. οι επιχειρήσεις χάλυβα / σιδήρου εισάγουν
τις Α΄ ύλες, και επομένως είναι σημαντικά πιο εκτε-
θειμένες σε σχέση με τις επιχειρήσεις αλουμινίου, οι
οποίες χρησιμοποιούν εγχώριες Α΄ ύλες. 

• Νέα δεδομένα θέτει η ταχεία ανάπτυξη χωρών όπως

η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία και η Ινδία, ου συνδυα-
σμένα είναι της τάξης του 80% για σιδηρούχα μέταλλα
και 65% συνολικά.    

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων του κλάδου

1. Θέσπιση προδιαγραφών για τα εγχωρίως παραγόμενα
προϊόντα, με στόχο την προστασία τους από τον αθέμιτο
ανταγωνισμό από προϊόντα τρίτων χωρών. Υιοθέτηση
από το κράτος προδιαγραφών για παραγωγή προϊόντων
που προέρχονται και αφορούν π.χ. την κατασκευή με-
γάλων τεχνικών έργων στην Ελλάδα και στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης.

2. Δημιουργία εργαστηρίων πιστοποίησης των προδια-
γραφών των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων, με
την ενίσχυση και εποπτεία της πολιτείας.

3. Θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων για εξαγορές
και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, ούτως ώστε να αυ-
ξηθεί το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων και να επι-
τευχθούν με τον τρόπο αυτό οικονομίες κλίμακας.

4. Δημιουργία προγραμμάτων για την υλοποίηση επεν-
δύσεων σε σύγχρονη τεχνολογία και για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας, με στόχο την αύξηση της παραγω-
γικότητας, της γενικότερης αποδοτικότητας των επι-
χειρήσεων και, εν τέλει τη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής.

Κλάδος Μετάλλου
Βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον κλάδο 

• Ο κλάδος των πλαστικών είναι ένας από τους πλέον
αναπτυσσόμενους στην ευρωπαϊκή αγορά τα τελευταία
χρόνια. Ο κλάδος της συσκευασίας κατέλαβε την πρώτη
θέση στη συνολική κατανάλωση πλαστικού (37%) στην
Ευρώπη, ακολουθούμενος από τις «Άλλες χρήσεις»
(28%) και η κατανάλωση πλαστικού από τον κλάδο των
οικοδομών και κατασκευών (σωλήνες, μονώσεις
κ.λ.π.), κάλυψε το 21% της συνολικής κατανάλωσης. 

• Στην  Ελλάδα, ο κλάδος πλαστικού, περιλαμβάνει κυ-
ρίως επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων πλαστικής
συσκευασίας και πλαστικών σωλήνων, ενώ ο αριθμός
των εισαγωγικών επιχειρήσεων είναι περιορισμένος.

• Η ζήτηση στα πλαστικά προϊόντα συνδέεται άμεσα με
την πορεία διαφορετικών κλάδων και δραστηριοτήτων

της οικονομίας, όπως είναι αυτός των κατασκευών και
του αγροτικού τομέα, για τους σωλήνες αλλά και όλης
της μεταποίησης στο σύνολό της, μιας και το μεγαλύ-
τερο μέρος του πλαστικού προορίζεται για την συσκευ-
ασία όλων των προϊόντων της μεταποίησης.

• Οι πωλήσεις  πλαστικών προϊόντων  συσκευασίας και
σωλήνων  για το έτος 2007 φθάνουν το 1,39 δις ευρώ
καταγράφοντας αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 2006
και 21,8% αύξηση σε σχέση με τις πωλήσεις  του 2005.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις η συ-
νολική εγχώρια αγορά (κατανάλωση σε ποσότητα) των
πλαστικών, θα παρουσιάσει μείωση κατά την διετία
2009-2010 επηρεαζόμενη αρνητικά από την παγκόσμια
οικονομική ύφεση που έχει επιπτώσεις και στη χώρα.

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής

Κλάδος Πλαστικών
Βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον κλάδο
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• Η απελευθέρωση του εμπορίου κατά τις τελευταίες
δεκαετίες σε συνδυασμό με τις τεράστιες κεφαλαι-
ουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την παραγωγή
του, καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός από παγκό-
σμιους κολοσσούς, οδήγησε τον κλάδο σε υποτονι-
κότητα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Στην Ελλάδα δεν
παράγεται πλέον χαρτί γραφής ή εφημερίδας,  ενώ η
παραγωγή χαρτιού υγείας και βιομηχανικής συσκευ-
ασίας (χαρτοκιβωτίου) συρρικνώνεται.

• Εξαίρεση αποτελεί το ανακυκλωμένο χαρτόνι εκτυ-
πώσεων, και αυτό όσον αφορά στην πρωτογενή πα-
ραγωγή του, καθώς διαπιστώνεται πως ο μεγαλύτερος
αριθμός των εταιρειών επεξεργασίας (κυτιοποιία, τυ-
πογραφεία) χαρακτηρίζονται από εσωστρέφεια.

• Σημαντική είναι η επίδραση παραγόντων, όπως της
ισοτιμίας ευρώ  - δολαρίου, καθώς και η άνιση αντι-
μετώπιση προϊόντων και υπηρεσιών με τρίτες χώρες

με την επιβολή δασμών, οι οποίοι περιορίζουν την
δυνατότητα εξωστρεφούς ανάπτυξης.

• Από την άλλη, το κύριο χαρακτηριστικό των εγχώριων
επιχειρήσεων είναι το μικρό μέγεθος, με περιορισμέ-
νες δυνατότητες αντίστοιχα για την υλοποίηση επεν-
δύσεων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους.

• Απόρροια αυτού είναι το γεγονός ότι η όποια εξέλιξη
στον κλάδο αναμένεται μάλλον από τους πρωτογενής
προμηθευτές (push) παρά προκαλείται από τους χρή-
στες (pull).

• Ευκαιρία για κατά τόπους ανάπτυξη βιομηχανικών
μονάδων δίνουν τα χαρτιά ατομικής φροντίδας (υγείας)
λόγω του μεγάλου όγκου και του χαμηλού βάρους που
καθιστά τη μεταφορά τους από μεγάλες αποστάσεις,
και άρα την εισαγωγή τους, ασύμφορη και το ανακυ-
κλωμένο χαρτόνι συσκευασίας.

• Η μέση ποσότητα παραγωγής πλαστικών σωλήνων που
κατευθύνθηκε στο εξωτερικό, την τελευταία τετραετία
ήταν στο 15% περίπου. Το 2008 ο όγκος των εξαγωγών
εκτιμάται σε 93 χιλ. τόνους.

• Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντική
παράμετρο στην παραγωγική αλυσίδα του πλαστικού,
κάτι που εκφράζεται και με τις Κοινοτικές Οδηγίες.
ένας άλλος τομέας πολύ σημαντικός, είναι η θέσπιση
κοινών Ευρωπαϊκών Προτύπων, ώστε όλα τα υλικά που
διακινούνται μεταξύ των χωρών μελών της Ένωσης να
έχουν ένα κοινό πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

• Σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη των επιχει-
ρήσεων του κλάδου είναι: (α) οι τιμές των α΄ υλών, (β)
σημαντικές απαιτήσεις σε κεφάλαια για την ανάπτυξη
δράσεων διεθνοποίησης, (γ) έντονος ανταγωνισμός,
(δ) υψηλό κόστος μεταφοράς, (ε) αυξανόμενη διείσδυση
προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους, (στ) αθέμιτος
ανταγωνισμός.

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου 

1. Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό
Δίκαιο, για την παραγωγή προϊόντων φιλικών προς το
περιβάλλον.

2. Ενεργοποίηση των εθνικών οργανισμών ή φορέων για
τον έλεγχο και διαχείριση των αποβλήτων, των συ-
σκευασιών, την ανακύκλωση των παραπροϊόντων κ.τ.λ.,
που δημιουργήθηκαν βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας

94/62/ΕΚ.
3. Υιοθέτηση των κοινών προδιαγραφών ποιότητας και

πιστοποίησης προϊόντων για τη διακίνηση και εμπορία
που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

4. Θεσμοθέτηση κινήτρων και προγραμμάτων για τη δη-
μιουργία και στελέχωση τμημάτων έρευνας και ανά-
πτυξης από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του κλά-
δου.

5. Δημιουργία φορέων πιστοποίησης όλων των εγχωρίως
παραγόμενων προϊόντων, τα οποία θα πληρούν οπωσ-
δήποτε τα οριζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία.

6. Υιοθέτηση αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας και
απαραίτητη πιστοποίηση των προϊόντων των επιχει-
ρήσεων που συμμετέχουν στις προμήθειες του δημο-
σίου. 

7. Δημιουργία μηχανισμών ελέγχου της αγοράς για την
εξάλειψη φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, λόγω
της κυκλοφορίας προϊόντων με παραπλανητική σή-
μανση.

8. Θεσμοθέτηση συγκεκριμένου χρόνου πληρωμής όλων
των προμηθευτών του δημοσίου, με την ολοκλήρωση
της προμήθειας.

9. Δημιουργία cluster μεταξύ επιχειρήσεων πλαστικού
και μηχανουργείων κατασκευής καλουπιών κατά το
πρότυπο της Πορτογαλίας.

10. Δημιουργία εργαστηρίων πιστοποίησης προϊόντων και
απονομής ειδικών σημάτων συμμόρφωσης που αφο-
ρούν προϊόντα από πλαστικό.

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής

Κλάδος Χαρτιού
Βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον κλάδο
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Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου

1. Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου και μηχανισμών
ελέγχου της αγοράς, για την προστασία των εγχωρίως
παραγομένων προϊόντων από ομοειδή που έχουν προ-
έλευση τρίτες χώρες και αμφίβολες προδιαγραφές. 

2. Θέσπιση προδιαγραφών για τα προϊόντα που εισάγο-
νται από τρίτες χώρες.  

3. Επιδότηση του κόστους ενέργειας των επιχειρήσεων,
μέσω της έκπτωσης στο τιμολόγιο της ΔΕΗ ή/και στην
τιμή του μαζούτ και του πετρελαίου, ή / και επιμή-
κυνση του χρόνου αποπληρωμής στα πλαίσια της αγο-
ράς και πάντως όχι λιγότερο από 120 ημέρες, με εγ-
γυοδοσία του Ελληνικού δημοσίου, έως τη λήξη της
κρίσης, για τις εταιρείες υψηλής τάσεις, οι οποίες και
απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. 

4. Επιβολή δασμών dumping από την ΕΕ για προϊόντα
που εισάγονται από τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία.

5. Απελευθέρωση των ναύλων προς τις εξόδους της χώ-
ρας κατά την εξαγωγή. Συγκεκριμένα, να αρθεί η επι-
βληθείσα διατίμηση αναφορικά με το κόστος μετα-
φοράς από τον φορτωτή – εξαγωγέα προς τα λιμάνια

της χώρας, το οποίο προστίθεται στο ήδη αυξημένο
κόστος τόσο εντός των λιμένων όσο και κατά τον εκτε-
λωνισμό.

6. Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών σε μεταποιη-
τικές βιομηχανίες για το νεοπροσληφθέν  προσωπικό,
τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής
του, το οποίο δε θα πρέπει να υπολείπεται των 12 μη-
νών.

7. Δημιουργία cluster επιχειρήσεων του κλάδου του χαρ-
τιού, κατά το πρότυπο του  cluster "Corallia".

8. Επιδότηση – άμεση και έμμεση – των εξαγωγών ελ-
ληνικών επιχειρήσεων κατά το πρότυπο της Τουρκίας,
τουλάχιστον μέχρι να επανέλθει η ισοτιμία ευρώ – δο-
λαρίου στο 1:1. 

9. Να επανεξεταστούν οι όροι και η λειτουργία του
Ο.Α.Ε.Π.

10. Σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΑΕΙ
της χώρας με τις ανάγκες των μεταποιητικών επιχει-
ρήσεων. 

11. Τριετής ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών των επι-
χειρήσεων έως τη λήξη της οικονομικής κρίσης.

• Η Χημική Βιομηχανία παράγει το 15-20% του ΑΕΠ
των ανεπτυγμένων χωρών. 

• Η  παρούσα οικονομική κρίση έχει πλήξει και την Χη-
μική βιομηχανία με συνέπεια όλοι οι σχετικοί δείκτες
να διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα (περιθώριο
κέρδους, τζίρος – πωλήσεις κ.α.).

• Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ελληνικής Χημικής Βιο-
μηχανίας είναι: (α) οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται
ως μικρές – μεσαίες βάσει των διεθνώς κρατούντων,
(β) αποτελείται από μικρό αριθμό μη καθετοποιημένων
μονάδων, γεγονός που αντανακλά την περιστασιακή
α της ανάπτυξη και την παντελή έλλειψη δομικού προ-
γραμματισμού της ανάπτυξη και την παντελή έλλειψη
δομικού προγραμματισμού. 

• Η λειτουργία της Χημικής Βιομηχανίας επηρεάζεται
σημαντικά από την περιπλοκότητα της Ευρωπαϊκής

και Εθνικής Νομοθεσίας. 
• Η  αύξηση των εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, πέρα

από τις παραδοσιακές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, κυρίως λόγω ανταγωνιστικών τιμών και δευτε-
ρευόντως λόγω ποιότητας, μεγεθύνει τα ήδη υπάρχο-
ντα προβλήματα.

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου 

1. Δημιουργία κανόνων χωροθέτησης μεταποιητικών
επιχειρήσεων.

2. Επιχορήγηση των επιχειρήσεων του κλάδου χημικών
ούτως ώστε να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στο
κόστος εφαρμογής και διαχείρισης που προκύπτουν
από την επιβολή μέτρων όπως η βιώσιμη ανάπτυξη
και η σωστή εφαρμογή του κανονισμού REACH.

Κλάδος Χημικών
Βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον κλάδο
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Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής

• Στην Ελλάδα υπάρχει αξιόλογο δυναμικό προσανατο-
λισμένο στις Νέες Τεχνολογίες. Δραστηριοποιούνται
τόσο μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και αρκετές ΜΜΕ, οι
οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στις περιφερειακές
οικονομίες. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περισ-
σότερες από 2.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχο-
λούν περισσότερους από 70.000 εργαζομένους. Επί-
σης, ο κλάδος χαρακτηρίζεται ως νέος, καθώς η μέση
ηλικία των επιχειρήσεων είναι μικρή σε σχέση με άλ-
λους κλάδους της μεταποίησης.

• Το εμπορικό ισοζύγιοτων προϊόντων ΤΠΕ είναι ελ-
λειμματικό. Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κυριαρ-
χεί στον όγκο του συνολικού εμπορίουΤΠΕ  Οι μισές
περίπου εξαγωγές (45,5%) αφορούν σε ηλεκτρονικά
εξαρτήματα, ενώ η επόμενη «κυρίαρχη» κατηγορία
είναι ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός με 20,7%. Συ-
νολικά, η συμβολή του κλάδου ΤΠΕ στο εξωτερικό
εμπόριο της χώρας είναι περιορισμένη (περίπου 5%
των εξαγωγών).

• Η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του κλάδου
των ΤΠΕ παρέμενε σε ικανοποιητικά επίπεδα τα 2
προηγούμενα έτη, αλλά επιβραδύνθηκε άμεσα από
την σοβαρή οικονομική κρίση. 

• Οι επιχειρήσεις του κλάδου επιδεικνύουν σημαντική
ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα, καθώς οι
περισσότερες διαρθρωτικές αλλαγές πραγματοποι-
ούνται στην πλευρά της προσφοράς. 

• Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, βασική τάση αποτελούν
οι ενοποιημένες υπηρεσίες και η σύγκλιση πληρο-
φορικής και επικοινωνιών, ενώ σταδιακά η αγορά
απεξαρτάται από το δημόσιο, και στρέφεται σε νέες
αγορές για την ανάπτυξή της.

• Οι υποδομές στον τομέα ΤΠΕ στην περιοχή είναι ση-
μαντικές, και σχετίζονται άμεσα με την μόχλευση της

περιφερειακής ικανότητας για καινοτομία. Παρόλα
αυτά, η υποχώρηση της Infosystem επιδρά αρνητικά
στο προφίλ του κλάδου ΤΠΕ της ευρύτερης περιοχής.

Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής 
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου

1. Επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης έργων και
προμηθειών πληροφορικής του δημοσίου τομέα εκτός
κέντρου, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων πλη-
ροφορικής με έδρα την ελληνική περιφέρεια.

2. Συνέχιση και ολοκλήρωση επενδύσεων σε ευρυζω-
νικές υποδομές, για την υποβοήθηση της χρήσης του
internet από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και για
τη γενικότερη διευκόλυνση της λειτουργίας των επι-
χειρήσεων.

3. Δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών
από τη Δημόσια Διοίκηση.

4. Επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης συγχρημα-
τοδοτούμενων προγραμμάτων που αφορούν τις επι-
χειρήσεις του κλάδου πληροφορικής και επικοινω-
νιών, για την υλοποίηση επενδύσεων από επιχειρήσεις
του κλάδου.

5. Απλοποίηση των διαδικασιών εκδίκασης ενστάσεων
σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου, για την
αποτροπή χρονικών καθυστερήσεων που σε πολλές
περιπτώσεις μπορεί να φθάνουν έως και τα επτά (7)
χρόνια.

6. Δημιουργία στη Θεσσαλονίκη cluster των επιχειρή-
σεων πληροφορικής στο πρότυπο των διαδικασιών
που ακολουθήθηκαν για το cluster μικροηλεκτρονικής
“Corallia”. 

7. Παροχή φορολογικών κλπ κινήτρων προς τις μετα-
ποιητικές επιχειρήσεις για δαπάνες που αφορούν την
εισαγωγή και υιοθέτηση συστημάτων πληροφορικής.

Κλάδος Πληροφορικής
Βασικά ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά για τον κλάδο

1. Επιχορήγηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια,
αλλά και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

2. Χρηματοδότηση διδακτορικών διατριβών στον τομέα
της έρευνας για νέες τεχνολογίες και πράσινη ενέρ-
γεια, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να αποτελέσουν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέες επενδύσεις σ΄
αυτούς τους τομείς.

3. Αύξηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και
υλοποίηση έργων στην περιφέρεια. 

4. Επιτάχυνση των διαδικασιών απορρόφησης των κον-
δυλίων του ΕΣΠΑ.

5. Στήριξη της διεθνοποίησης και της διεθνούς παρου-
σίας ελληνικών κατασκευαστικών επιχειρήσεων, μέσω
της έμπρακτης υποστήριξης από τους υπαλλήλους
ΟΕΥ στις διάφορες χώρες.

Κλάδος Κατασκευών
Προτάσεις βιομηχανικής πολιτικής για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου
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Παρεμβάσεις

1. Συμεών Αλβανός, 
Διευθυντής Business Centre, Δίκτυο 
Τραπεζικής Επιχειρήσεων, Eurobank EFG

2. Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, 
Διευθυντής Προγραμμάτων, ΑΝΚΟ Α.Ε.

3. Επ. Καθ. Χρυσάφης Ιορδάνογλου, 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Πάντειο Πα-
νεπιστήμιο

4. Ελευθέριος Καλταπανίδης, 
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ανατολικής  Μα-
κεδονίας – Θράκης

5. Δημήτρης Μπακατσέλος, 
Πρόεδρος, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)

6. Γεώργιος Νικολαϊδης, 
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ν. Ρο-
δόπης

7. Αθανάσιος Τζεβελέκης, 
Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κιλκίς (ΣΒΙΚ)

Πρόεδρος 
Βασίλειος Σκαρλάτος

Πρόεδρος, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ξάνθης 
«Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Ημερομηνία διεξαγωγής
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009

5η προσυνεδριακή συνάντηση εργασίας  

«Περιφερειακή Ανάπτυξη και Βιομηχανία:
το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον»

Τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
των συναντήσεων εργασίας 
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1. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

2. ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, EUROBANK EFG 

3. ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕ 

4. ΑΞΥΛΙΘΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΒΕΘ

5. ΒΑΣΙΛΑ ΑΝΝΑ, ΣΕΒ

6. ΒΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ ΑΕ 

7. ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ 

8. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΕΒΕΘ

9. ΓΕΩΡΓΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 

10. ΓΚΛΑΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

11. ΓΚΟΥΤΖΙΚΑΣ ΚΥΜΩΝ, EUROBANK EFG 

12. ΓΩΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

13. ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, RANDSTAD AE

14. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑΦΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

15. ΚΑΛΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜ. ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

16. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, EUROBANK EFG 

17. ΚΑΡΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

18. ΚΟΘΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ 

19. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΕΛ ΑΕ 

20. ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ 

21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΕΜΕΛΗ, REICAP AE 

22. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΛΟΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

23. ΜΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ICAP GROUP AE 

24. ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

25. ΜΟΥΜΙΝΟΓΛΟΥ ΑΛΗ, ALSAMAR SA 

26. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΕΒΕΘ

27. ΜΠΑΤΕΚΑ ΜΑΡΙΑ, Χ. ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ 

ΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

28. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, CROWN HELLAS CAN 

29. ΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΤΙΤΑΝ ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

30. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟ.ΒΙΟΤ.Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ

31. ΝΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

32. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ, EUROBANK EFG 

33. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, INTERREG (ΥΠΟΙΙΟ)

34. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, PEC

35. ΠΑΤΕΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΚΕ

36. ΠΟΖΡΙΚΙΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ,ΔΕΘ 

37. ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΚΗΣ, ΙΟΒΕ 

38. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, EUROBANK EFG 

39. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΑΝΚΟ ΑΕ 

40. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜ.ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

41. ΣΚΑΡΛΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΤΕΚΤΩΝ ΑΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΔΡΑΝΩΝ 

42. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΙΛΚΙΣ (ΣΒΙΚ)

43. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ, PLANET AE

44. ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΦΟΙ 

45. ΧΑΣΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΖΑ, EUROBANK EFG 

Συμμετέχοντες   
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Διαπιστώσεις
1. Το μοντέλο που ακολούθησε η ελληνική οικονομία τις

τελευταίες δύο δεκαετίες αποσύνδεσε τη μεταποίηση
από τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική, παρά το γε-
γονός ότι κατά τα προηγούμενα χρόνια η μεταποίηση
ήταν αυτή που στήριξε την ανάπτυξη στην περιφέρεια
και αποτελούσε στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα.
Αυτό εν μέρει οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη του κέντρου
κατά βάσει – και εν αντιθέσει με την περιφέρεια – στη-
ρίχθηκε στον τριτογενή τομέα.

2. Οι επιλογές της οικονομικής πολιτικής από το ’90 και
μετά είχαν ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση της οικο-
νομικής δραστηριότητας στην Αττική και την αποδυ-
νάμωση των περιφερειών. Η όξυνση των περιφερεια-
κών ανισοτήτων γίνεται άμεσα εμφανής στην εξέλιξη
των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών, κυρίως δε
στη συγκέντρωση του παραγόμενου ΑΕΠ στην Αττική
και τους όμορους νομούς και τη διεύρυνση της δια-
φοράς του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις περιφέρειες. Γίνεται
δηλαδή σαφές ότι οι εφαρμοζόμενες πολιτικές δεν
κατάφεραν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκεί-
νες που θα επέτρεπαν την αξιοποίηση του δυναμικού
ανάπτυξης στις περιφέρειες. 

3. Το πολιτικό κόστος για τη λήψη τολμηρών αποφάσεων
στο πεδίο της ενίσχυσης των περιφερειών και της βιο-
μηχανίας, λόγω παγιωμένων κοινωνικών αντιλήψεων,
περιορίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που
σχεδιάζονται και υλοποιούνται.

4. Το εγχώριο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται
ως δυσμενές, γραφειοκρατικό και περίπλοκο, ενώ επι-
τείνεται για τους επιχειρηματίες της περιφέρειας, λόγω
του συγκεντρωτικού χαρακτήρα του ελληνικού κράτους
και της συγκέντρωσης φορέων / λειτουργιών στην Αθή-
να. Το γεγονός αυτό επιβάλλει την τακτική μετάβαση
του επιχειρηματία στην πρωτεύουσα και τη δημιουργία
πρόσθετου κόστους για τις επιχειρήσεις της περιφέ-
ρειας.

Προτάσεις πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη
Άμεσα μέτρα
1. Σύστημα εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για δά-

νεια επιχειρήσεων: κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέ-
ας Υπουργικής Απόφασης που θα επιτρέπει την υπο-
βολή νέων, επικαιροποιημένων, σχεδίων επιχειρη-
ματικής ανασυγκρότησης, προσαρμοσμένων στα δε-
δομένα της οικονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα.
Τα σχέδια αυτά, που θα υποβληθούν είτε από επιχει-
ρήσεις που έχουν ήδη υπαχθεί, είτε από νέες που επι-
θυμούν να υπαχθούν στις σχετικές υπουργικές απο-
φάσεις, θα τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Αξιολόγη-
σης – Διαχείρισης της εγγυητικής ευθύνης του Ελλη-
νικού Δημοσίου, η οποία θα επανασυγκροτηθεί και
θα λειτουργήσει στα πλαίσια, που θα καθορίζει η ίδια
η Υ.Α., λαμβάνοντας υπόψη τις παρούσες συνθήκες,

με γνώμονα την ορθολογική οικονομική ανάπτυξη της
χώρας. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να αναχρηματοδο-
τηθεί η πραγματική οικονομία, μέσω της μετατροπής
του βραχυπρόθεσμου σε μακροπρόθεσμο δανεισμό.

2. Ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς. Η απουσία ενός σα-
φούς πλαισίου λειτουργίας, ελέγχου και εποπτείας
της αγοράς και η αδυναμία εφαρμογής του σε τοπικό
επίπεδο (Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες), αφήνει
εκτεθειμένες τις εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ οι επι-
χειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας βρίσκονται σε δυσχε-
ρέστερη θέση, λόγω της γειτνίασης με περιοχές που
στηρίζονται στο χαμηλό κόστος και μέσω των οποίων
διακινούνται προϊόντα απομίμησης ή άνευ προδια-
γραφών.

3. Διατήρηση των υφιστάμενων αναπτυξιακών κινήτρων,
και ιδιαίτερα της επιδότησης του κόστους απασχόλη-
σης σε παραμεθόριες περιοχές (12%). Ιδιαίτερα στην
τρέχουσα συγκυρία, με την επίδραση των επιπτώσεων
της οικονομικής κρίσης, είναι αναγκαία η καταβολή
των κονδυλίων, παρελθόντων ετών, που εκκρεμούν.

4. Ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας με τις όμορες αγο-
ρές, με άμεση πρόσβαση για τις επιχειρήσεις της Βό-
ρειας Ελλάδας: Βουλγαρία, Τουρκία, Ρουμανία. Για να
επιτευχθεί αυτό απαιτείται - μεταξύ άλλων - ουσια-
στική δραστηριοποίηση της οικονομικής διπλωματίας
στις χώρες αυτές, ιδιαίτερα σε αγορές με σημαντικά
περιθώρια ανάπτυξης, π.χ. στην περιοχή της Κωνστα-
ντινούπολης ή στον άξονα Σόφια – Βουκουρέστι.

Προτάσεις πολιτικής 
μεσο-μακροπρόθεσμου ορίζοντα
1. Επανεξέταση της λειτουργίας του επενδυτικού νόμου

και άρση των εμποδίων για την ουσιαστική υλοποίηση
περιφερειακών επενδύσεων που ο ίδιος θέτει (π.χ.
το όριο των 2 εκ. τους ύψους της επένδυσης). Τα όρια
αυτά θα πρέπει να αυξηθούν σε 5 εκατ. για τις Περι-
φέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής
Μακεδονίας και Ηπείρου και 10 εκατ. για την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Επίσης, θα πρέπει
να επανεξεταστούν τα κριτήρια αξιολόγησης με αύ-
ξηση της βαθμολογίας των εξαγωγικών επιχειρήσεων
και της καινοτόμου παραγωγής προϊόντων. Παράλληλα,
πρέπει να αποφεύγεται ο κατακερματισμός των επεν-
δύσεων σε μικρά έργα τοπικού ενδιαφέροντος, γεγονός
το οποίο περιορίζει το αναπτυξιακό αποτέλεσμα των
επενδύσεων. Τέλος, το θέμα των πληρωμών προς τους
δικαιούχους θα πρέπει να επιλυθεί δια του τραπεζικού
συστήματος που θα αποπληρώνει τις επενδύσεις μέσω
δανείων, οι τόκοι των οποίων θα βαρύνουν το ΠΔΕ ή
τα κοινοτικά προγράμματα.

2. Προώθηση μιας νέας σαφούς βιομηχανικής πολιτικής
ως μέσου για την άσκηση περιφερειακής πολιτικής.
Η άσκηση εξειδικευμένης πολιτικής για την ενίσχυση
της μεταποίησης αποκτά νόημα μέσα από την ενισχυ-
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μένη σημασία της μεταποίησης στην περιφέρεια. Ση-
μειώνεται ότι στρατηγικός στόχος αυτής της πολιτικής
δεν αποτελεί η εσαεί υποστήριξη της μεταποίησης,
αλλά η διαμόρφωση εκείνων των παραγόντων που θα
επιτρέπουν την αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξή της.
Επιπλέον, απαιτείται η άσκηση (έμμεσης) κλαδικής
βιομηχανικής πολιτικής, και η ενίσχυση δυναμικών
ή ευπαθών, που μπορούν να εξελιχθούν σε βιώσιμοι,
κλάδων της μεταποίησης, κατ’ αντιστοιχία με πολιτικές
που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως π.χ.
η Γαλλία, («Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»)
και με τη χρηματοδότηση κατά προτεραιότητα της πα-
ραγωγικής βάσης της χώρας. 

3. Ανάγκη επιτάχυνσης της δημιουργίας και ολοκλήρω-
σης των υποδομών που είναι απαραίτητες για την ου-
σιαστική ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας στη Βόρεια Ελλάδα: ουσιαστική επιτάχυνση της
υλοποίησης των κάθετων οδικών αξόνων της Εγνατίας,
της αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών, καθώς
και σχεδιασμός του σιδηροδρομικού δικτύου ώστε να
εξυπηρετεί πληρέστερα τις συνδυασμένες μεταφορές.
Πρωτίστως, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
εκσυγχρονισμού τόσο του λιμένα Θεσσαλονίκης, όσο
και αυτού της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας.
Επίσης, είναι αναγκαία η προώθηση από την ελληνική
κυβέρνηση, των διακρατικών – πανευρωπαϊκών υπο-
δομών, κυρίως μεταφορικών.

4. Σχεδιασμός για την πληρέστερη αξιοποίηση των το-
πικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όχι μόνον των
φυσικών πόρων της γεωγραφικής θέσης, αλλά και
στην ενδυνάμωση άλλων πόρων, π.χ. αξιοποίηση του
ενεργειακού κόμβου που αναδύεται στη Θράκη και
ενίσχυση των τοπικών συστημάτων καινοτομίας. Αυτό
πρέπει να συνδυάζεται με την ολοκληρωμένη προώ-
θηση της περιοχής της Βόρειας Ελλάδας, παρά με την
ανάδειξη γεωγραφικά περιορισμένων περιοχών. Η
στρατηγική για την επιδίωξη του σκοπού αυτού πρέπει
να παρέχει σαφείς ενδείξεις για τη θέση της περιοχής
στο διεθνές σκηνικό, παρά να περιορίζεται στο στενό
προσδιορισμό εντός των συνόρων. Επιπλέον, είναι ση-
μαντικό οι επενδύσεις που υλοποιούνται μέσω των
αναπτυξιακών προγραμμάτων να στοχεύουν ακριβώς
στη μόχλευση των πλεονεκτημάτων αυτών, μέσω της
ιεράρχησης των αναγκών που οδηγούν στην άσκηση
περιφερειακής πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό θα απο-
φεύγεται και η παροχή κινήτρων σε περιοχές όπου το
μόνο τους πλεονέκτημα αποτελεί αυτό καθ’ αυτό το
κίνητρο. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η προώθηση
της κινητικότητας σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία
θα προκύπτει από την ευθυγράμμιση των τοπικών ανα-
γκών σε ικανότητες  με την κατάρτιση που θα παρέ-
χεται.

5. Προσαρμογή της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης,
με διττό σκοπό: εκσυγχρονισμό του διοικητικού μη-

χανισμού και αποκέντρωση του σχεδιασμού πολιτικών
και της λήψης αποφάσεων, ώστε αυτές να πραγματο-
ποιούνται σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο. Μεταξύ
άλλων, κρίνεται έτσι απαραίτητη η ίδρυση παραρτη-
μάτων υπηρεσιών του δημοσίου που αφορούν άμεσα
την επιχειρηματική δραστηριότητα σε περιφερειακό
επίπεδο. Παράλληλα, πρέπει να περιοριστεί ο κατα-
κερματισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ
των διάφορων φορέων, γεγονός το οποίο συνεπάγεται
επιπλέον γραφειοκρατία και συνεπακόλουθα υψηλό
επιπρόσθετο διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις,
ενώ μέσω αυτού θε επιτευχθεί ταυτόχρονα ο περιο-
ρισμός της παρέμβασης του κρατικού μηχανισμού
στην αγορά. Εξορθολογισμός των περιβαλλοντικών
απαιτήσεων και περιορισμών, ιδιαίτερα σε περιοχές
όπου οι επιχειρηματική δραστηριότητα έχει χαμηλό
περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

6. Σχεδιασμός και συνεπής εφαρμογή σαφούς ερευνη-
τικής πολιτικής, η οποία θα χαρακτηρίζεται από σαφή
περιφερειακή διάσταση και θα συνδέεται άμεσα με
τις κατευθύνσεις της έκαστης στρατηγικής περιφε-
ρειακής ανάπτυξης.

Η λειτουργία
των «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»
Σήμερα, ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της εγ-
χώριας βιομηχανίας είναι η αδυναμία της να παράξει τε-
χνολογία και καινοτομία, την οποία στη συνέχεια θα μπο-
ρούσε να μετουσιώσει σε νέο προϊόν. Η διαπίστωση αυτή
προκύπτει, εκτός από ποιοτικά δεδομένα, από τον δείκτη
δαπανών του ιδιωτικού τομέα για έρευνα ως προς το Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ο ιδιω-
τικός τομέας δεν επενδύει στην έρευνα. Αυτό έχει άμεση
συνέπεια το κράτος να καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες
για το θέμα, ειδικά σε ότι έχει σχέση με την εκπλήρωση
των στόχων της Λισσαβόνας. 
Η ανάπτυξη καινοτομίας και τεχνολογίας, και η εισαγωγή
και χρήση τεχνολογιών στην παραγωγή από τις βιομηχανίες
της χώρας μας, μπορεί να υποβοηθηθεί αποτελεσματικά,
όταν υπάρχουν συνδυασμένες και συντονισμένες ενέργειες
μεταξύ κράτους, επιχειρήσεων και επιστημόνων από ερευ-
νητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Για την
υλοποίηση της πρότασής μας θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει
να δημιουργήσουμε το δικό μας «μοντέλο» ούτε, επίσης,
να εμπλακούμε σε ατέρμονες συζητήσεις για να αναπτύ-
ξουμε το δικό μας «μοντέλο». Η πρότασή μας αφορά την
υιοθέτηση του «μοντέλου» της Γαλλίας, στο οποίο ανα-
πτύσσονται οι «Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας». 
Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2005 η γαλλική κυβέρνηση
ενέκρινε τη χρηματοδότηση 66 πόλων βιομηχανικής αντα-
γωνιστικότητας, στους οποίους περιλαμβάνονται 16 πόλοι
που έχουν, ή που αναμένεται να αποκτήσουν διεθνή διά-
σταση. Φιλοδοξία της γαλλικής κυβέρνησης είναι οι πόλοι
βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας να τονώσουν και να εμ-
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βαθύνουν τους κλάδους στους οποίους αναφέρονται και
στους οποίους οι γαλλικές επιχειρήσεις διαθέτουν συ-
γκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
Σκοπός των «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»
είναι να συγκεντρώσουν σε μια γεωγραφική περιοχή τη
γνώση των ιδιωτικών και δημοσίων ερευνητικών φορέων,
των εκπαιδευτικών φορέων και την τεχνογνωσία των επι-
χειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
συνέργιες που ευνοούν τη συνεργασία και το συνδυασμό
των προσπαθειών όλων των εμπλεκομένων για την υλο-
ποίηση καινοτόμων έργων (projects). 
Οι «Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας» αφορούν
τόσο παραδοσιακούς όσο και αναδυόμενους τεχνολογικούς
τομείς και κλάδους.  Η γαλλική κυβέρνηση χρηματοδότησε
το εγχείρημα με 1,5 δις € για την τριετία 2006 – 2008. Η
οικονομική ενίσχυση προορίζεται τόσο για τη χρηματο-
δότηση εφαρμοσμένων ερευνητικών προγραμμάτων όσο
και για επενδύσεις που αφορούν την ανάπτυξη καινοτόμων
προϊόντων, που κατά το γαλλικό σχεδιασμό, είναι η «καρ-
διά» της πολιτικής των «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνι-
στικότητας». Η ενίσχυση αφορά όλους τους συμμετέχοντες
στον κάθε «Πόλο Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας», ανε-
ξαρτήτως μεγέθους ή προέλευσης, και γι’ αυτό δίνει την
ευκαιρία σε διεθνείς «παίκτες» να μετέχουν στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα.
Ένας «Πόλος Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας» στη Γαλ-
λία αποτελεί στην ουσία έναν οργανισμό που συνδυάζει
τους καλύτερους πόρους κάθε κλάδου ή/και τομέα, πα-
ρέχοντας στους συμμετέχοντες τα ακόλουθα οφέλη:
• Ηγεσία στον κλάδο τους,
• Αξιοποίηση των καλύτερων ερευνητικών πόρων,

• Ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας, και, 
• Δημόσια χρηματοδότηση καινοτόμου έρευνας και ανά-

πτυξης υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Επιπλέον, λόγω τις διεθνούς προοπτικής που δημιουρ-
γείται, οι «Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας» υπο-
βοηθούν τις επιχειρήσεις, αλλά και τους υπόλοιπους συμ-
μετέχοντες στο εγχείρημα στα ακόλουθα:
• Στην επένδυση σε υψηλή τεχνολογία,
• Στη δημιουργία διεθνών ερευνητικών ομάδων, και, 
• Στη διάχυση της τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρή-

σεων και των ερευνητικών κέντρων διαφορετικών πό-
λων.

Γι’ αυτό οι «Πόλοι Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας» στη
Γαλλία αναπτύσσουν κοινό στρατηγικό όραμα, αναζητούν
και, τελικά, προάγουν την εξωστρέφεια των συμμετεχό-
ντων.
Στον χάρτη της επόμενης σελίδας φαίνεται η αποτύπωση
των 66 πόλων βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας στη Γαλλία
και η εξειδίκευση του καθενός (π.χ. Limoges: κεραμικά,
Le Havre: logistics κλπ).
Ο ΣΒΒΕ προτείνει τη δημιουργία ειδικού προγράμματος
δημιουργίας «Πόλων Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας»
στην Ελλάδα με εφαρμογή σε συγκεκριμένους κλάδους
της ελληνικής οικονομίας. Κλάδοι ή / και περιοχές γνώσης
για τους οποίους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν «Πόλοι
Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας» στη χώρα μας, μπο-
ρούν να είναι οι ακόλουθοι ανά περιφέρεια / γεωγραφική
περιοχή της χώρας μας: 
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Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι με την υιοθέτηση της πρότασής του
για δημιουργία προγράμματος ενίσχυσης «Πόλων Βιομη-
χανικής Ανταγωνιστικότητας» επιτυγχάνονται τα ακόλου-
θα:
1. δίνεται η δυνατότητα σε μικρές μεταποιητικές επιχει-

ρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και σε
ανάπτυξη καινοτομιών, που σε άλλη περίπτωση δεν
θα είχαν,

2. γίνεται ελκυστικότερη η έρευνα και η τεχνολογία για
το σύνολο των μερών που την υλοποιούν: επιχειρήσεις
– κράτος – ερευνητικά ινστιτούτα / ακαδημαϊκή κοι-
νότητα,

3. δημιουργούνται σαφείς προϋποθέσεις για να γίνει η
έρευνα και η καινοτομία αποτελεσματική και αποδο-

τική,
4. η χώρα μας ακολουθεί τη διεθνή πρακτική και προ-

σαρμόζεται στα διεθνώς κρατούντα, χωρίς να μπαίνει
στη διαδικασία δημιουργίας του δικού της «μοντέλου»
βιομηχανικής πολιτικής,

5. η έρευνα στην Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να διεθνο-
ποιηθεί, αφού το μοντέλο επιτρέπει τη σύμπραξη με
αντίστοιχους φορείς από το εξωτερικό,

6. τα διαθέσιμα κονδύλια για την έρευνα είναι δυνατόν
να τύχουν καλύτερης αξιοποίησης, εκπληρώνοντας
έτσι μια από τις βασικές παραμέτρους των σχετικών
πολιτικών που είναι η κοινωνική συνοχή, και,

7. εκ των πραγμάτων, το εξωτερικό περιβάλλον των επι-
χειρήσεων βελτιώνεται.
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Ημερομηνία διεξαγωγής
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6η προσυνεδριακή συνάντηση εργασίας  

«Καινοτομία και υιοθέτηση τεχνολογιών
από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις: 

προβλήματα συνεργασίας με ερευνητικά
ιδρύματα και προτάσεις βελτίωσης»

Τα ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και οι ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
των συναντήσεων εργασίας 
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12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

13. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ 

14. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, I4G AE

15. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ 

16. ΖΗΝΟΒΙΟΣ ΖΗΝΟΒΙΑΔΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

17. ΙΓΝΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΙΔΙΩΤΗΣ

18. ΚΑΖΑΝΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ, MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ 

19. ΚΑΚΔΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, URENIO ΑΠΘ

20. ΚΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΚΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

21. ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, DORAL ABEE

22. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΑΠΘ 

23. ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΣ,

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

24. ΚΙΡΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, LAMAPLAST SA

25. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

26. ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΙΣ, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ

27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, PELOPAC ABEE

28. ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ 

29. ΜΑΝΤΖΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, EUROBANK EFG 

30. ΜΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΣΥ, URENIO ΑΠΘ

31. ΜΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, URENIO ΑΠΘ

32. ΜΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, EUROTEC PLANNING FOR DEVELOPMENT 

33. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

34. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

35. ΠΑΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΠΘ

36. ΠΑΝΟΥΔΗ ΛΟΥΚΙΑ, LPGREECE

37. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

38. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΜΩΝ, EUROBANK EFG 

39. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΕΚΕΤΑ

40. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑΣ

41. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΘ

42. ΠΑΣΣΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ, URENIO ΑΠΘ

43. ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, EUROBANK EFG 

44. ΠΕΤΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, EUROBANK EFG 

45. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, I4G AE

46. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

47. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, LOGOTECH AE 

48. ΣΧΟΙΝΑ ΜΑΡΙΑ, URENIO ΑΠΘ

49. ΤΑΝΤΑΝΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, EUROBANK EFG 

50. ΤΑΡΑΝΗ ΒΟΥΛΑ, URENIO ΑΠΘ

51. ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ ΡΗΓΑΣ, ICBS BUSINESS SCHOOL 

52. ΤΖΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, EUROBANK EFG 

53. ΤΖΙΜΠΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ADECCO HR

54. ΤΡΑΜΑΝΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

55. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, EPSILON NET

56. ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, PLUSPOINT

57. ΤΣΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΘ

58. ΦΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, URENIO ΑΠΘ

59. ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΦΑΡΜΑ -ΧΗΜ ΑΒΕΕ 

60. ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, EUROBANK EFG 

61. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΕΒ

62. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Χ.ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ 

& ΣΥΝ/ΤΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

63. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ 

Συμμετέχοντες   
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Εισαγωγή
Την τελευταία δεκαετία, πραγματοποιήθηκαν ραγδαίες
εξελίξεις στον τομέα της μεταποίησης. Η παγκοσμιοποίηση
και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
άλλαξαν ριζικά τις παραγωγικές δραστηριότητες, συνέ-
βαλαν στη μείωση του μεριδίου της μεταποίησης στο ΑΕΠ
στις χώρες του βιομηχανικού κέντρου και στη μεταφορά
και στην αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητας στις
νέες δυναμικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας. 
Σήμερα, κεντρική επιδίωξη θα πρέπει να αποτελέσει η
ενίσχυση της μετάβασης από τη «μεταποίηση των φυσικών
πόρων» στη «μεταποίηση που βασίζεται στη γνώση» και
μέσω αυτού του μετασχηματισμού, οι μεταποιητικές επι-
χειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό στις πα-
γκόσμιες αγορές, ειδικότερα τα προϊόντα της Κίνας και
Ινδίας, που πλεονεκτούν σε όρους κόστους και σταδιακά
σε ποιότητα και τεχνολογία.

Το νέο πλαίσιο ανάπτυξης: οικονομία της γνώσης

Μαζί με τις μεταβολές στη μεταποίηση, στη δεκαετία του
1990 μεταβλήθηκαν επίσης οι συνθήκες και οι αντιλήψεις
για την ανάπτυξη. Στη σημερινή οικονομία, ο κύριος πα-
ράγοντας που προσδιορίζει την ανάπτυξη δεν είναι η συσ-
σώρευση του κεφαλαίου, αλλά η γνώση, η έρευνα και η
καινοτομία. Η γνώση προσφέρει συνθήκες για αυξανόμε-
νες οικονομικές αποδόσεις και δημιουργεί ευκαιρίες για
σχεδόν απεριόριστη ανάπτυξη. 
Οι τεχνολογικές διαδρομές, το πιο καθοριστικό στοιχείο
της ανάπτυξης, επηρεάζονται από το τυχαίο, τη συγκυρία,
την τυχαία ανακάλυψη. Η ανάπτυξη τείνει να προσαρμοστεί
στη λογική της πολυπλοκότητας και του χάους, όπου μικρές
μεταβολές οδηγούν σε καθολικά αποτελέσματα και οι οι-
κονομικοί οργανισμοί αλληλεπιδρούν σε συνθήκες αυθόρ-
μητης αυτοοργάνωσης, ανατροφοδότησης και μάθησης. 

Η σημασία της οπτικής αυτής για τη μεταποίηση είναι
ότι οδηγεί σε μια υβριδική θεώρηση της μεταποίησης, η
οποία συντίθεται από δύο μέρη: 
• ένα τμήμα μεταποίησης φυσικών πόρων με φθίνουσες

αποδόσεις, εκτεθειμένο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό,
και,

• ένα τμήμα δημιουργίας και διαχείρισης γνώσεων με
αυξανόμενες αποδόσεις,  πιο προστατευμένο στον πα-
γκόσμιο ανταγωνισμό μέσω των δικαιωμάτων πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας. 

Τελικά, η ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης είναι συ-
νάρτηση των αναλογιών και των σχέσεων των παραπάνω
μερών. Η μεταποίηση θα παραμείνει ως δραστηριότητα
των αναπτυγμένων περιοχών υψηλού κόστους εργασίας
εφόσον οι αποδόσεις του δεύτερου μέρους εξισορροπούν
το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αναπτυσσόμενων χω-
ρών στο πρώτο μέρος. Για το λόγο αυτό η μεταποίηση οφεί-
λει να λειτουργήσει ως σύστημα «μεταποίησης – υπηρε-
σιών». 

Ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων 
από μεταποιητικές επιχειρήσεις 
της ελληνικής περιφέρειας

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την ερευνητική ομάδα
URENIO και τον ΣΒΒΕ σχετικά με την αναδιάρθρωση της
μεταποίησης στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει δύο σημα-
ντικά συμπεράσματα. 
Πρώτον, ότι ο ανταγωνισμός έχει ενταθεί και άλλαξε επί-
πεδο: μετακινήθηκε από την επιχείρηση στο επιχειρημα-
τικό σύμπλεγμα (cluster, τοπικό παραγωγικό σύστημα,
περιοχή-σύστημα) μέσα στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση.
Αδύναμες είναι όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
αδύναμες περιφέρειες και σε περιβάλλον χαμηλού επι-
πέδου τεχνολογίας.
Δεύτερο, ότι το σύνολο σχεδόν της μεταποίησης της Θεσ-
σαλονίκης μπορεί να οργανωθεί σε 6 clusters κάθε ένα
εκ των οποίων συγκεντρώνει 50-100 μονάδες παραγωγής,
οι οποίες συνεργάζονται με πολλούς οργανισμούς παροχής
υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης.
Τα έξι clusters στα οποία συγκεντρώνεται ο όγκος της με-
ταποίησης στη Θεσσαλονίκη είναι:

1. Cluster διατροφής: Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
(ΝΑCE 15), 90 περίπου μονάδες άνω των 10 απασχο-
λούμενων 

2. Cluster ένδυσης και μόδας: Επιχειρήσεις κλωστοϋ-
φαντουργίας και ένδυσης (ΝΑCE 17, 18 και 19), 135
περίπου μονάδες

3. Cluster χημικών και ενέργειας: Επιχειρήσεις πετρο-
χημικών, χημικών, πλαστικών (ΝΑCE 23, 24 και 25),
65 περίπου μονάδες 

4. Cluster οικοδομικών υλικών και οικιακού εξοπλισμού:
Επιχειρήσεις μη μεταλλικών ορυκτών, ξύλου, και επί-
πλου (ΝΑCE 20 και36), 90 περίπου μονάδες

5. Cluster μετάλλου: Επιχειρήσεις μεταλλουργίας, προϊ-
όντων από μέταλλο, μηχανών και εξοπλισμού (ΝΑCE
27, 28 και 29), 100 περίπου μονάδες

6. Cluster ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών συσκευών και τε-
χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνών: Επιχειρή-
σεις ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών, ηλεκτρονικών
υπολογιστών, επικοινωνιών και πληροφορικής (ΝΑCE
30, 31 και72), 40 περίπου μονάδες.

Η επικέντρωση της μεταποίησης της Θεσσαλονίκης στα
έξι clusters (επιχειρήσεων –ανθρώπινου δυναμικού –
υπηρεσιών – υποδομών πόλης) που προαναφέρθηκαν,
αποτελεί βασικό άξονα αντιμετώπισης του προβλήματος
του μετασχηματισμού της σε βιομηχανία έντασης γνώσεων.
Μέσα στα clusters αυτά μπορεί να αναπτυχθούν βασικές
λειτουργίες έντασης γνώσεων, όπως στρατηγική πληρο-
φόρηση, αφομοίωση τεχνολογίας και ανάπτυξη καινοτο-
μίας. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής
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Τεχνολογική συνεργασία 
ερευνητικών ιδρυμάτων 
και μεταποιητικών επιχειρήσεων 

Η έρευνα πεδίου στις επιχειρήσεις μεταποίησης της Θεσ-
σαλονίκης, που διεξήχθη επίσης στα πλαίσια της μελέτης
URENIO – ΣΒΒΕ, σχετικά με την απόκτηση τεχνολογίας
έδειξε δύο θέματα. 
• Πρώτον, η ικανότητα αφομοίωσης τεχνολογίας εξα-

ντλείται στα όρια των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά
για προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού. Η αφο-
μοίωση τεχνολογίας εξαρτάται κυρίως από την αγορά
μηχανημάτων. Είναι φανερό ότι λειτουργεί ένας μηχα-
νισμός που αυξάνει την παραγωγικότητα, μειώνει το
κόστος λειτουργίας, αλλά προσφέρει περιορισμένα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ριζικής καινοτομίας.
Μάλλον έχει εξαντλήσει τα όριά του, καθώς στους κλά-
δους της μεταποίησης δεν παρατηρείται πλέον τεχνο-
λογική υστέρηση. 

• Δεύτερον, η λειτουργία ενός διαφορετικού συστήματος
μεταφοράς και αφομοίωσης τεχνολογίας με ισχυρότερη
θεσμική διάσταση δεν μπορεί να δημιουργηθεί από
τις επιχειρήσεις. Αντίθετα χρειάζεται η παρέμβαση
των παρόχων τεχνολογίας, ΑΕΙ και δημόσιων κέντρων
έρευνας, και οργανισμών μεταφοράς τεχνολογίας. 

Ένα τέτοιο σύστημα αφομοίωσης τεχνολογίας εντάσσεται
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας μεταποίησης – ΑΕΙ
που να λειτουργεί σε όρους προσφοράς τεχνολογίας, αξιο-
λόγησης της προσφοράς, διάδοσης και κατανόησης των
όρων αξιοποίησης της τεχνολογίας, και θεσμικών συμ-
φωνιών αξιοποίησης των διαθέσιμων τεχνολογιών. Στη
θεσμική λογική, τα πνευματικά δικαιώματα και οι μηχα-
νισμοί μεταφοράς / διάδοσης τεχνολογίας έχουν πολύ ση-
μαντικό ρόλο. 
Στο πεδίο αυτό, οι αδυναμίες βρίσκονται στην πλευρά των
ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων παρά των επιχειρήσεων
της περιοχής. Η αρμοδιότητα και η δυνατότητα δημιουργίας
θεσμών μεταφοράς τεχνολογίας ανήκει στα ΑΕΙ και στα
ερευνητικά κέντρα. 
Είναι θέμα θεσμικό παρά πόρων, καθώς το κόστος λει-
τουργίας θεσμών μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης
της έρευνας είναι μικρό και υπερκαλύπτεται από τα έσοδα
πώλησης δικαιωμάτων έρευνας. 
Η έρευνα του ΣΒΒΕ για την αποτύπωση των προβλημάτων
συνεργασίας ΑΕΙ με μεταποιητικές επιχειρήσεις 
Το διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2009 πραγματο-
ποιήθηκε από τον ΣΒΒΕ on-line δημοσκόπηση, η οποία
είχε ως θέμα την «Ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων
των μεταποιητικών επιχειρήσεων και συνεργασία με ερευ-
νητικούς φορείς». 
Μέσω της έρευνας αναδείχθηκαν τα κύρια προσκόμματα
συνεργασίας επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς (ΑΕΙ
και ερευνητικά κέντρα). Τα πέντε σημαντικότερα εξ αυτών,

όπως αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις του δείγματος,
κατά σειρά προτεραιότητας, είναι:
1. ο αυστηρός προσανατολισμός των ερευνητικών φορέων

στην έρευνα και όχι στην αγορά
2. η μη-ανεπτυγμένη «επιχειρηματική» κουλτούρα σε

ερευνητές
3. το υψηλό κόστος έρευνας
4. το δύσκαμπτο πλαίσιο που αφορά την απασχόληση

ερευνητών που απασχολούνται σε ερευνητικούς φορείς
και σε ΑΕΙ από τις επιχειρήσεις, και, 

5. το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη διαχεί-
ριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας & των απο-
τελεσμάτων έρευνας

Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι παράγοντες που δρουν ανα-
σταλτικά για την ανάληψη καινοτομικών δραστηριοτήτων
από τις επιχειρήσεις. Οι πέντε σημαντικότεροι, όπως αυτοί
αξιολογήθηκαν από τις επιχειρήσεις του δείγματος, εί-
ναι:
1. η έλλειψη κατάλληλων πολιτικών χρηματοδότησης της

έρευνας στις επιχειρήσεις
2. η έλλειψη ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
3. το δύσκαμπτο πλαίσιο που διέπει τη συνεργασία επι-

χειρήσεων & φορέων έρευνας
4. η έλλειψη κατάλληλων χρηματοδοτικών μέσων για την

έρευνα, και, 
5. η ανάληψη υπερβολικών οικονομικών κινδύνων για τη

χρηματοδότηση της έρευνας από τις επιχειρήσεις

Προτάσεις για την ενίσχυση των επιδόσεων 
καινοτομίας της μεταποίησης  και της συνεργασίας 
με ιδρύματα έρευνας

Οι προτάσεις πολιτικής που αναδείχθηκαν από τη συνά-
ντηση εργασίας για την ενίσχυση των επιδόσεων καινοτο-
μίας της μεταποίησης και της αποτελεσματικότερης συ-
νεργασίας τους με τα τοπικά ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα,
έχουν ως εξής:
1. Υπογραφή μνημονίου συναντίληψης από τους φορείς

της Θεσσαλονίκης για τη σύνδεση της ακαδημαϊκής
κοινότητας με τις επιχειρήσεις της περιοχής. 

2. Επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της «Ζώνης
Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» και τη θεσμοθέτηση ει-
δικών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων νέας οι-
κονομίας (ελληνικών και ξένων) στα όριά της. Σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει: α) να επιταχυνθούν οι ρυθμοί
υλοποίησης του έργου, β) να ορισθούν άμεσα τουλά-
χιστον δυο θύλακες υποδοχής καινοτόμων δραστηριο-
τήτων, και, γ) οι πρώτες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν
στους θύλακες εντός του 2010.

3. Δημιουργία στρατηγικού σχεδίου σύνδεσης των τοπι-
κών επιχειρήσεων με τα τοπικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.
Εκπόνηση τετραετούς προγράμματος συνεργασίας των
τοπικών ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις
της Βόρειας Ελλάδας, στο οποίο θα περιλαμβάνονται
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συγκεκριμένοι στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης. 
4. Δημιουργία cluster πράσινης τεχνολογίας, εντός των

έξι clusters που προαναφέρθηκαν, τα οποία θα ασχο-
λούνται με ανάπτυξη πράσινων προϊόντων, διαχείριση
αποβλήτων, ανακύκλωση, χρήση πράσινων υλικών, με
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.

5. Θεσμοθέτηση κινήτρων για επενδύσεις σε κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλής τεχνολογίας
(venture capital high tech), αλλά και πρώτου σταδίου
(early stage venture capital)

6. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την
κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη-
σίας. 

7. Συμπλήρωση των θεματικών προτεραιοτήτων των δρά-
σεων έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, με τη συ-
μπερίληψη του συνόλου των κλάδων της μεταποίησης.
(π.χ. δομικά υλικά)

8. Να τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος για την έρευνα στη χώρα,
ή εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τη νέα κυβέρνηση, να
αναμορφωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

9. Θεσμοθέτηση κινήτρων για το ακαδημαϊκό προσωπικό
των ερευνητικών ιδρυμάτων, που θ΄ αφορούν την ανά-
πτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και διαδι-
κασιών, και τα οποία θα σχετίζονται με την εμπορευ-
ματοποίηση και την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση
του προϊόντος στην αγορά.

10. Αποτύπωση τεχνολογιών και τεχνολογικών δυνατοτήτων
των τοπικών ερευνητικών ιδρυμάτων και δημοσιοποί-
ησή τους στην επιχειρηματική κοινότητα -   Δημιουργία
«Λευκής Βίβλου» επιτυχημένων ερευνητικών σχημά-
των και αποτελεσμάτων

11. Διοργάνωση ετήσιων partenariat για την παρουσίαση
και προβολή των ερευνητικών ιδρυμάτων και των απο-
τελεσμάτων της δράσης τους, για την επίτευξη δικτύω-
σης με τις επιχειρήσεις και την ευκολότερη σύναψη
ερευνητικών συνεργασιών με αυτές. Διοργάνωση κοι-
νών εκδηλώσεων, συζητήσεων, συναντήσεων εργασίας
μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των επιχει-
ρήσεων, με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης
μεταξύ τους.

12. Δημιουργία «Ταμείου Υποστήριξης και Υποκίνησης
Νέας - Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», με τη χρη-
ματοδότηση ιδιωτικών επιχειρήσεων και του ελληνικού
δημοσίου

13. Θεσμοθέτηση της αξιολόγησης των ερευνητικών ιδρυ-
μάτων, με βάση τα ερευνητικά τους αποτελέσματα, τη
σύνδεσή τους με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα
και τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η
αξιολόγηση αυτή να αποτελεί και το κριτήριο για την
κρατική χρηματοδότηση των ερευνητικών ιδρυμάτων.

Όσον αφορά το θέμα της δημιουργίας των clusters, συμ-
φωνήθηκε ότι απαιτείται κοινή πρωτοβουλία μεταποιητι-
κών επιχειρήσεων και ΑΕΙ, η οποία μπορεί να συμβάλλει

στο γενικότερο στόχο ανάπτυξης μεταποίησης έντασης
γνώσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται τα ακόλουθα:

Α. Θεσμική συγκρότηση των clusters

Η αναγνώριση από τους ενδιαφερόμενους φορείς της με-
ταποίησης ότι η ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης στη
Θεσσαλονίκη είναι πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των με-
γάλων clusters μεταποίησης της πόλης, η οριοθέτησή και
θεσμική συγκρότηση των 6 clusters είναι μια επιλογή
στρατηγικού χαρακτήρα. 
Στο μετασχηματισμό των clusters παραδοσιακής βιομη-
χανίας σε έντασης γνώσεων εστιάζονται πολλές σύγχρονες
πολιτικές σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, από την Ιταλία με
την εξέλιξη των βιομηχανικών συνοικιών σε καινοτόμα
clusters μέχρι τις Σκανδιναβικές χώρες με τις πρωτοβου-
λίες των Ζωντανών Εργαστηρίων (Living Labs). 
Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η συνεργασία επιχειρήσεων
– πανεπιστημίων για μεταφορά τεχνολογιών που έμπρακτα
μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα των επιχειρήσεων
για αφομοίωση τεχνολογίας. 
Επίσης, προτείνεται η θεσμοθέτηση συνεργασιών σε εκ-
παίδευση, σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης και κοινο-
πραξίες έρευνας, οι οποίες θα βελτιώσουν την ικανότητα
σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. 
Τα έξι clusters που προαναφέρθηκαν προσδιορίζουν χώ-
ρους συναίνεσης για την πραγμάτωση συνεργασιών «τρι-
πλής έλικας» και τη δημιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης
γνώσης και καινοτομίας. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται: 
• η στροφή από τη λογική της συνεργασίας κατά έργο

(project), όπου η συνεργασία είναι χρονικά προσδιο-
ρισμένη από το πλαίσιο του έργου, στη λογική της μα-
κροπρόθεσμης θεσμικής συνεργασίας στο πλαίσιο κά-
θε cluster. 

• κάθε cluster να διατυπώσει τις τεχνολογικές του ανά-
γκες και προτεραιότητες, καθώς επίσης και την τε-
χνολογική πλατφόρμα αναφοράς του.

Β. Θεσμική οργάνωση των ΑΕΙ 
για αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας

Παράλληλα με τα παραπάνω, πρέπει να προχωρήσει η θε-
σμική οργάνωση των ΑΕΙ της περιοχής, για μεταφορά τε-
χνολογίας και αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας. 
Για το λόγο αυτό προτείνεται η υλοποίηση των ακόλουθων
ενεργειών στα τοπικά ΑΕΙ, όπως: 
• Στελέχωση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας
• Εκπαίδευση σε μεθόδους και τεχνικές μεταφοράς τε-

χνολογίας
• Κωδικοποίηση των κανόνων και όρων των συμφωνιών

μεταφοράς τεχνολογίας
• Εντοπισμό και ενημέρωση των εργαστηρίων έρευνας

που δραστηριοποιούνται στους τομείς των 6 clusters
της μεταποίησης
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• Εντοπισμό και αξιολόγηση τεχνολογιών που εμπίπτουν
στις προτεραιότητες των clusters

• Ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων πληροφόρησης για
διαθέσιμες τεχνολογίες και διαδραστικής ενημέρω-
σης.

Γ. Πρόγραμμα συνεργασίας για μεταφορά τεχνολογίας

Στη βάση της παραπάνω θεσμικής προετοιμασίας μπορεί
να υλοποιηθεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα τεχνολογι-
κής συνεργασίας «τριπλής έλικας». Στο μοντέλο της «τρι-
πλής έλικας» οι τρεις παράγοντες (δημόσια διοίκηση -
εκπαιδευτικά ιδρύματα - επιχειρήσεις) αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, δημιουργώντας τοπικά συστήματα καινοτο-
μίας. 
Η συμβολή της δημόσιας διοίκησης καλύπτει ανάγκες
χρηματοδότησης κινδύνου. Η συμβολή των ΑΕΙ καλύπτει
ανάγκες τεχνολογίας. Ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι να
συνδυάσουν χρηματοδότηση - τεχνολογία – ικανότητα πα-
ραγωγής προϊόντων – δίκτυα προώθησης προϊόντων στην
αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να υλοποιηθούν πολλές ενέρ-
γειες στη βάση και μόνο της καλής συνεργασίας, όπως: 
• ανάθεση διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών

σε θέματα που ενδιαφέρουν τη μεταποίηση, 
• προσκλήσεις στελεχών της μεταποίησης να διδάξουν

στα μεταπτυχιακά προγράμματα,  
• πρακτική άσκηση φοιτητών σε πραγματικές συνθή-

κες.
Άλλες ενέργειες που προτείνονται, είναι: 
• υλοποίηση κοινών προγραμμάτων έρευνας για ανά-

πτυξη νέων προϊόντων ή εξέλιξη τεχνολογιών,
• τα εργαστήρια έρευνας μπορούν να πληροφορηθούν

για προτεραιότητες της μεταποίησης και να τις εντά-
ξουν στις δικές τους ερευνητικές προτεραιότητες για
το 7 Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)
ή στα ελληνικά προγράμματα έρευνας, βελτιώνοντας
έτσι την ανταγωνιστικότητα των προτάσεων τους. 

• αξιοποίηση προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τη δημιουργία
νέων υποδομών που είναι απαραίτητες για τη λειτουρ-
γία των παραπάνω προτάσεων για τα clusters.
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48. ΡΟΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ / ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

49. ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΙΔΙΩΤΗΣ

50. ΣΙΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ΣΙΑΡΚΟΣ AE-ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

51. ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

52. ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, HELECTRON AE

53. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΒΕΕ

54. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΛΙΑ, RANDSTAD HELLAS AE
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Η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας 
και της ελληνικής μεταποίησης: κύριες διαπιστώσεις 
Η μελέτη των ρυθμών μεταβολής της εξωστρέφειας και
του ΑΕΠ της Ελλάδος από το 1960 - 2007 αποδεικνύει ότι
η χώρα μας κατάφερε να έχει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθ-
μό ανάπτυξης στην ΕΕ-15 τα περασμένα σαράντα σχεδόν
χρόνια, αλλά πολύ χαμηλό ρυθμό μεταβολής της εξωστρέ-
φειάς της. 
Η διαπίστωση αυτή θα έπρεπε να οδηγεί σε υψηλή εξω-
στρέφεια, και ιδιαίτερα υψηλές εξαγωγές, κάτι το οποίο
δεν έγινε, συνιστώντας το «ελληνικό παράδοξο».   
Από την άλλη μεριά, η μελέτη του λόγου των εξαγωγών
προϊόντων στο ΑΕΠ, δηλαδή των προϊόντων που παράγονται
από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις,  για τα τελευταία έντε-
κα χρόνια δείχνει ότι το ποσοστό αυτό διαχρονικά είναι
σχετικά χαμηλό και μικρότερο από 10% για το 2008. 
Αν μάλιστα συγκρίνουμε αυτόν τον δείκτη με ανταγωνί-
στριες χώρες, όπως η γειτονική μας Τουρκία, η Ιταλία, η
Ισπανία, η Πορτογαλία, που, εν πολλοίς, έχουν παρόμοια
χαρακτηριστικά με τα δικά μας, χώρες της «ευρωπαϊκής
περιφέρειας» με μέση κατάταξη στις διεθνείς μετρήσεις
ανταγωνιστικότητας,  θα διαπιστώσουμε τη σαφή πτωτική
του τάση για την Ελλάδα, αλλά κυρίως το μεγάλο χάσμα
που υπάρχει σε σύγκριση με τις παραπάνω χώρες. 
Παράλληλα, η χώρα μας καταφέρνει να έχει υψηλά ποσο-
στά ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης, πράγμα που
σημαίνει ότι η δομή της είναι παρόμοια με τη δομή ανε-
πτυγμένων οικονομιών. Αυτό αποτελεί αντίφαση αφού οι
μεγαλύτερες οικονομίες έχουν περιθώρια εσωστρεφούς
ανάπτυξης, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου τα περιθώρια
εσωστρεφούς ανάπτυξης πλέον είναι σχεδόν ανύπαρκτα. 
Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της διεθνοποίησης και της
εξωστρέφειας της οικονομίας και των επιχειρήσεων απο-
τελεί μονόδρομο, ειδικά την τρέχουσα χρονική περίοδο
της διεθνούς οικονομικής κρίσης. 

Οι λόγοι που ωθούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
του Βορειοελλαδικού Τόξου 
στην ανάληψη δράσεων διεθνοποίησης 
Οι λόγοι που ωθούν τις μεταποιητικές επιχειρήσεις του
Βορειοελλαδικού Τόξου στην ανάληψη δράσεων διεθνο-
ποίησης, καταγράφηκαν σε έρευνα που διενεργήθηκε από
τον ΣΒΒΕ το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου
2009. 
Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας οι επιχειρήσεις της Βορείου
Ελλάδος επιλέγουν να διεθνοποιηθούν διότι επιθυμούν:
1. να αποκτήσουν ενεργητικό των ανταγωνιστών τους, μέ-

σω της απόκτησης άϋλων στοιχείων του ενεργητικού,
κυρίως φήμης και πελατείας, 

2. να έχουν άμεση πρόσβαση στην ξένη αγορά, εκμεταλ-
λευόμενοι το μέγεθός της, 

3. να έχουν πρόσβαση σε πόρους και υποδομές, 
4. να εκμεταλλευθούν χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα

στις χώρες υποδοχής, δηλαδή επιδοτήσεις, επιχορη-
γήσεις, φορολογικές απαλλαγές κλπ, ενώ,

5. δεν λείπουν και κάποιοι γενικότεροι, αλλά πολύ ση-
μαντικοί λόγοι, όπως είναι η μικρότερη ανάπτυξη της
εγχώριας αγοράς από την ξένη.  

Τα παραπάνω αναφέρονται στις πιέσεις από το εξωτερικό
περιβάλλον. Οι πιέσεις από το εσωτερικό περιβάλλον των
επιχειρήσεων που οδηγούν σε ανάληψη δράσεων διεθνο-
ποίησης είναι δυο:
1. η πρώτη αφορά την ανάγκη των επιχειρήσεων για βελ-

τίωση της αποτελεσματικότητάς τους και για να το επι-
τύχουν αυτό επιδιώκουν να αποκτήσουν οικονομίες
κλίμακας και οικονομίες που συνδέονται με συνέργιες
και συνεργασίες στη χώρα υποδοχής, και, 

2. η δεύτερη αφορά την ανάπτυξη των ικανοτήτων της
επιχείρησης, και για να το επιτύχουν αυτό οι επιχει-
ρήσεις ενισχύουν τα δίκτυα πωλήσεών τους και βελ-
τιώνουν την εμπορία των προϊόντων τους στην ξένη
αγορά.

Τα προσκόμματα διεθνοποίησης 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων
Όμως, τόσο η διαδικασία μέχρι την ανάληψη δράσεων διε-
θνοποίησης όσο και η δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων
στις ξένες αγορές δεν είναι και δεν μπορεί να είναι απρό-
σκοπτες. Τα προσκόμματα για τη διεθνοποίηση των επι-
χειρήσεων είναι πολλά και ποικίλα. 
Οι κύριες κατηγορίες προσκομμάτων είναι συνολικά δέκα.
Καθεμιά από αυτές αναλύεται σε επιμέρους προσκόμματα.
Τα δυο σημαντικότερα προσκόμματα διεθνοποίησης, για
καθεμιά από τις δέκα κύριες κατηγορίες, όπως αυτά ανα-
δείχθηκαν από τις απαντήσεις 200 περίπου επιχειρήσεων
- μελών του ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της έρευνας που προανα-
φέρθηκε, είναι:
• Προσκόμματα πληροφόρησης 

1. Ελλιπής ή/και περιορισμένη πληροφόρηση για τον
εντοπισμό & την ανάλυση νέων αγορών.

2. Εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών σε νέες
αγορές.

• Κυβερνητικά προσκόμματα 
1. Γραφειοκρατία στη χώρα υποδοχής.
2. Γενικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα στη χώ-

ρα υποδοχής.
• Προσκόμματα από την εσωτερική λειτουργία των επι-

χειρήσεων
1. Ανεπαρκής αριθμός ή/και μη επαρκώς εκπαιδευ-

μένο προσωπικό για την ανάπτυξη δράσεων διε-
θνοποίησης.

2. Ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για χρηματοδότηση
εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

• Προσκόμματα που αφορούν το προϊόν και την τιμή 
1. Προσφορά ικανοποιητικών τιμών για τους πελάτες. 
2. Δυσκολία προσφοράς ίδιων τιμών με τις τιμές που

προσφέρουν οι ανταγωνιστές. 
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• Προσκόμματα στη διανομή και την προώθηση 
1. Επίτευξη αξιόπιστης αντιπροσώπευσης στο εξω-

τερικό.
2. Υψηλό κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση

των προϊόντων.
• Διαδικαστικά προσκόμματα 

1. Καθυστέρηση στις πληρωμές της επιχείρησης από
τους πελάτες του εξωτερικού.

2. Δυσκολία τόσο για τη σύναψη συμφωνιών όσο και
για την επίλυση διαφορών.

• Προσκόμματα που προέρχονται από προμηθευτές και
πελάτες 
1. Οξύς ανταγωνισμός στην ξένη αγορά.
2. Διαφορετικές συνήθειες και στάσεις των πελατών

στις ξένες αγορές.
• Προσκόμματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον 

1. Επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες που επι-
κρατούν στην αγορά – στόχο.

2. Κίνδυνοι συναλλαγματικών ισοτιμιών.
• Δασμολογικά και μη δασμολογικά προσκόμματα 

1. Ύπαρξη υψηλών δασμών στην αγορά – στόχο.
2. Αυστηροί κανονισμοί για την εισαγωγή προϊόντων

στην αγορά – στόχο.
• Άλλα προσκόμματα 

1. Ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
2. Σταθερότητα νομικού και διοικητικού πλαισίου.

Δ. Προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της διεθνοποί-
ησης και της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές

Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για την ενίσχυση της διεθνοποί-
ησης και της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών επι-
χειρήσεων στις διεθνείς αγορές κατηγοριοποιούνται ως
εξής:
• θεσμικές παρεμβάσεις
• προτάσεις πληροφόρησης για τις ξένες αγορές,
• προτάσεις προβολής των προϊόντων μας,
• προτάσεις για τη βελτίωση του εγχώριου επιχειρημα-

τικού περιβάλλοντος που θα διευκολύνουν τις επιχει-
ρήσεις μας να διεθνοποιηθούν, και, 

• προτάσεις για παροχή κινήτρων κεφαλαιουχικού και
φορολογικού χαρακτήρα, που επίσης θα διευκολύνουν
τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών μας.

Οι ειδικότερες προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων
διεθνοποίησης των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρή-
σεων, είναι:

Ι. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
1. Δημιουργία ενός «κέντρου» στο Υπουργείο Εξω-

τερικών που ν΄ ασχολείται με την Οικονομική Δι-
πλωματία στη χώρα. Προτείνουμε όλοι οι φορείς
του δημοσίου που ασχολούνται με το θέμα να ανα-
φέρονται στο «κέντρο» αυτό. Τέλος, προτείνουμε
τη συνένωση του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερι-

κού Εμπορίου (ΟΠΕ) και του Invest in Greece (πρώ-
ην Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων – ΕΛΚΕ) και άλ-
λων φορέων. 

2. Αναβάθμιση των τμημάτων ΟΕΥ στις ελληνικές πρε-
σβείες στο εξωτερικό. Οι υπάλληλοι ΟΕΥ θα πρέπει
να λειτουργούν με γνώμονα την εξωστρέφεια των
ελληνικών επιχειρήσεων και όχι ως δημόσιοι υπάλ-
ληλοι του ελληνικού κράτους που απλώς εργάζονται
στο εξωτερικό. Επίσης, προτείνουμε να αξιολογού-
νται με βάση τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. 

ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
1. Υλοποίηση ερευνών αγοράς του εξωτερικού και

μελετών διερεύνησης επενδυτικών ευκαιριών σε
χώρες – στόχους από οργανισμούς όπως ο ΟΠΕ. 

2. Δημιουργία βάσης δεδομένων από το Υπουργείο
Εξωτερικών στην οποία θα υπάρχουν καταχωρη-
μένες όλες οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερό-
ντων που δρουν στο εξωτερικό. 

3. Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης και ενημέρω-
σης επιχειρήσεων που προτίθενται να αναλάβουν
δράσεις διεθνοποίησης, κατά το πρότυπο του αντί-
στοιχου δικτύου του ΣΒΒΕ για τα Βαλκάνια. 

IΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
1. Δημιουργία προγραμμάτων προβολής ελληνικών

προϊόντων στο εξωτερικό, με στόχευση την αύξηση
της κατανάλωσής τους στις διεθνείς αγορές. Η ορ-
γανωμένη προβολή και προώθηση μεμονωμένων
προϊόντων ή/και ομάδων προϊόντων στο εξωτερικό
θα πρέπει να στοχεύει στη διεθνή αναγνωρισιμό-
τητα του «Made in Greece» και στη δημιουργία
ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων.

2. Οι επιχειρηματικές αποστολές να είναι εστιασμένες
σε συγκεκριμένα τμήματα των ξένων αγορών, και
να συμμετέχουν σε αυτές προσεκτικά επιλεγμένες
επιχειρήσεις. 

3. Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων προβολής
και προώθησης ελληνικών προϊόντων σε συγκε-
κριμένες χώρες – στόχους για συγκεκριμένο χρο-
νικό διάστημα του έτους, π.χ. από 1-1-2010 μέχρι
30-6-2010 προώθηση των ελληνικών προϊόντων
στην αγορά της χώρας …

4. Εκμετάλλευση του δυναμικού των αποδήμων Ελ-
λήνων και του γεγονότος ότι η έδρα του Συμβουλίου
του Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη – Δικτύωση των ελληνικών επιχει-
ρήσεων με τις επιχειρήσεις ιδιοκτησίας αποδήμων
Ελλήνων, για αποτελεσματικότερη και ταχύτερη
προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς
αγορές.

5. Εκπόνηση και υλοποίηση μακροχρόνιων προγραμ-
μάτων διεθνούς marketing ή/και regional
marketing, τα οποία, σε κάθε περίπτωση, θα απο-
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τελέσουν σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική
προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων
στο εξωτερικό. 

ΙV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Απλοποίηση των διαδικασιών και μείωση της γρα-

φειοκρατίας για τις εξαγωγές 
2. Διευκόλυνση εισόδου, παραμονής και εργασίας

στη χώρα αλλοδαπών στελεχών 
3. Δημιουργία εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης

με την υποστήριξη του κράτους, με στόχο την πι-
στοποίηση των ελληνικών προϊόντων, ούτως ώστε
αυτά να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις διεθνείς
αγορές 

4. Υποστήριξη στην ανάπτυξη στελεχών που θ’ ανα-
λάβουν εξαγωγικές δραστηριότητες: επιδότηση της
παρακολούθησης σχετικών μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων στο εξωτερικό, της εκμάθησης ξένων
γλωσσών κλπ.

5. Επιλογή ικανών και έμπειρων στελεχών από την
ελεύθερη αγορά για τη στελέχωση σε υψηλόβαθμες
θέσεις οργανισμών και υπηρεσιών που ασχολούνται
με την ενίσχυση της διεθνοποίησης και της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

V. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-
ΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
1. Δημιουργία νέου σχεδίου «Οικονομικής Ανασυ-

γκρότησης των Δυτικών Βαλκανίων». Στο πλαίσιο
ενός τέτοιου σχεδίου τα Δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει
ν’ αποτελέσουν το γεωγραφικό χώρο εφαρμογής
του νέου σχεδίου.  

2. Θέσπιση κανόνων άμεσης επιστροφής του ΦΠΑ
των εξαγωγικών επιχειρήσεων ή/και συμψηφισμός
του με άλλες οικονομικές υποχρεώσεις των επι-
χειρήσεων προς το κράτος.

3. Μείωση του συντελεστή φορολογίας των κερδών
που προέρχονται από εξαγωγές, καθώς επίσης και
μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερι-
σμάτων από θυγατρικές του εξωτερικού. Γενικό-
τερα, να ισχύσει μείωση του συντελεστή φορολο-
γίας εισοδήματος για διεθνοποιημένες επιχειρή-
σεις.

4. Θεσμοθέτηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν υψηλές
επιδόσεις εξαγωγικής δραστηριότητας και κερδο-
φορίας. Προτείνουμε οι κάθε είδους επενδυτικές
προτάσεις των επιχειρήσεων αυτών είτε να εγκρί-
νονται κατά προτεραιότητα, στο πνεύμα ενίσχυσης
της εξωστρεφούς και υγιούς επιχειρηματικότητας,
είτε να δέχονται αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης από

το κράτος. 
5. Παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση της υλο-

ποίησης κοινών δράσεων ομοειδών επιχειρήσεων.
Οι δράσεις αυτές μπορούν να αφορούν προβολή
προϊόντων, υποστήριξη δικτύων πωλήσεων και δια-
νομών, δημιουργία clusters κ.λ.π.

6. Επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για την πρό-
σληψη στελεχών που θα απασχοληθούν σε τμήματα
εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων.

7. Καλύτεροι όροι και επιτόκια δανεισμού από τρά-
πεζες για επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν και υλο-
ποιούν δράσεις διεθνοποίησης.

8. Κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων στο 100% των συ-
ναλλαγών.

Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα των εξαγωγών της μετα-
ποίησης είναι κρίσιμο για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της χώρας μας. Γι’ αυτό προτείνουμε να τεθεί ως
στόχος ο διπλασιασμός των εξαγωγών προϊόντων ως προς
το ΑΕΠ, από 7% που είναι σήμερα στο 15% μέχρι το 2014.
Ο διπλασιασμός των εξαγωγών θα πρέπει να γίνει μέσα
από την ανάπτυξη νέων – καινοτόμων προϊόντων, τα οποία
θα πωλούνται σε νέες – δυναμικές αγορές, ούτως ώστε
να αυξηθεί η εξαγωγική βάση της χώρας. 
Παράλληλα, θα πρέπει να αναβαθμισθεί ο ρόλος και η λει-
τουργία του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών ούτως ώστε
να μετεξελιχθεί σε επιτελικό και ταυτόχρονα συντονιστικό
όργανο ουσιαστικής υποστήριξης της εθνικής εξωστρέ-
φειας. 
Άλλωστε, η Ελλάδα δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να είναι
η λιγότερο εξωστρεφής οικονομία της Ευρωζώνης και να
έχει σημαντική απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες. Αν
συνεχίσουμε έτσι, καθημερινά οι αναπτυξιακές δυνατό-
τητες της χώρας θα μειώνονται. 
Επιπλέον, η αύξηση των εξαγωγών μπορεί να προέλθει
μόνο με την αύξηση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της
χώρας. Όμως, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν είναι
κάτι που έρχεται από μόνο του. Απαιτούνται μια σειρά από
βελτιώσεις: 
• στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας,  
• στο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
• στο πλαίσιο λειτουργίας των αγορών, και, 
• στη δημόσια διοίκηση.

Τελικά, για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις για να υπάρξει
αύξηση των εξαγωγών θα πρέπει να ασκηθεί μια νέα βιο-
μηχανική πολιτική που θα δράσει ως καταλύτης στην ανα-
στροφή της υπάρχουσας κατάστασης και θα συμβάλλει
αποφασιστικά στη δημιουργία του εξωστρεφούς μοντέλου
της ελληνικής οικονομίας, που οραματίζεται επί δεκαετίες
η ελληνική μεταποίηση. 

Συμπεράσματα - Προτάσεις Πολιτικής



08/02/2010
τελική εκδήλωση

02/11/2009
τρόφιμα - ποτά
λοιποί κλάδοι

30/11/2009
περιφερειακή ανάπτυξη

            καινοτομία
εξωστρέφεια

12/10/2009
κλωστοϋφαντουργία - ένδυση

δομικά υλικά
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