
 

 

∆ιακήρυξη των εκπροσώπων της ελληνικής βιοµηχανίας για µια ΝΕΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2015, µετά τη συνάντηση των Προέδρων των Συνδέσµων 
Βιοµηχανιών της χώρας, στο Βόλο κοινοποιήθηκαν οι βασικοί στόχοι βιοµηχανικής 
πολιτικής:  

 

Α. ∆ιακυβέρνηση Βιοµηχανικής Πολιτικής  
1. Θέσπιση «∆ιϋπουργικής Επιτροπής για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση και τη 

Βιοµηχανική Πολιτική».  
2. Εστίαση σε οικονοµικές δραστηριότητες µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και 

εξαγωγικές επιδόσεις. 
3. Εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης σε τοµείς προτεραιότητας της ελληνικής 

οικονοµίας από µικτές  Επιτελικές οµάδες Σχεδιασµού µε ρόλους, υποχρεώσεις 
και δικαιώµατα για την ∆ιοίκηση και τις Επιχειρήσεις.   

4. Θεσµοθέτηση «Επιχειρηµατικών Συµβουλίων» για τους βασικούς παραγωγικούς 
τοµείς της οικονοµίας.  

 
Β. Αποτελεσµατικά εργαλεία χρηµατοδοτικής υποστήριξης  
5. Αναθεώρηση του πλαισίου παροχής επενδυτικών κινήτρων (Αναπτυξιακός 

Νόµος) µετά από ολοκληρωµένη αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς του.  
6. Ανάπτυξη αποτελεσµατικών πρωτοβουλιών ενσωµάτωσης της καινοτοµίας στο 

πλήρες φάσµα της παραγωγικής οικονοµίας της χώρας (εδραιωµένες 
επιχειρήσεις, ΜµΕ, νεοφυείς επιχειρήσεις) µε έµφαση στην παραγωγή διεθνώς 
ανταγωνιστικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να ισχύσει νέο σύστηµα 
αποκεντρωµένης και ευέλικτης  χρηµατοδότησης της καινοτοµίας στο πλαίσιο του 
νέου ΕΣΠΑ. Οι αναδυόµενες τεχνολογικές αγορές, στις οποίες αποδεδειγµένα 
εντοπίζεται ελληνική παρουσία µε ικανές εξαγωγικές προοπτικές πρέπει να 
αποτελέσουν  βασική επενδυτική προτεραιότητα. 

7. Άµεση συγκρότηση «∆ικτύου Ανάπτυξης Καινοτοµίας», µε τη συµµετοχή  των 
φορέων της βιοµηχανίας. 

8. Σχεδιασµός νέων εργαλείων ανακυκλούµενης χρηµατοδότησης µε στόχο την 
αντικατάσταση των αµφιβόλου αποτελεσµατικότητας άµεσων ενισχύσεων για τις 
ανεπτυγµένες περιοχές. ∆ιατήρηση των άµεσων ενισχύσεων ειδικά για τη 
µεθοριακή βιοµηχανία και τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες.  

9. Ενίσχυση της ρευστότητας της βιοµηχανίας, µε την πληρωµή των οφειλών του 
κράτους προς τις επιχειρήσεις και µε τη θεσµοθέτηση του συµψηφισµού οφειλών 
κράτους – επιχειρήσεων.  

 
Γ. Εξορθολογισµός του κόστους παραγωγής στη βιοµηχανία  
10. Μείωση των τιµών στα τιµολόγια της ενέργειας. 
11. Αποφασιστική µείωση του µη µισθολογικού κόστους που καταβάλλει η 

βιοµηχανία.  
               



∆. Σταθερό και απλό ρυθµιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας  
12. Μείωση της γραφειοκρατίας που αφορά την επιχειρηµατικότητα και της 

πολυνοµίας-αντιφατικών διατάξεων. 
13. Η λειτουργία ενός απλού, σταθερού και αποτελεσµατικού φορολογικού 

συστήµατος αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και την 
προσέλκυση επενδύσεων.  

14. Προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων βασισµένη στην 
ποιότητα, µε τη θέσπιση Εθνικής Πολιτικής Ποιότητας.  

15. Εξορθολογισµός των σχέσεων βιοµηχανίας και αλυσίδων λιανεµπορίου ως προς 
τις πρακτικές τιµολόγησης, εκπτώσεων και πληρωµών.   

16. Άµεση ενεργοποίηση  του Ν.4262/14 (νόµος-πλαίσιο για την αδειοδότηση) 
ιδιαίτερα ως προς τα προβλεπόµενα για τις βιοµηχανικές δραστηριότητες.  

 

Ε. Πολιτικές για την υποστήριξη της Βιοµηχανίας  
17. ∆ιαµόρφωση δεσµευτικού Οδικού Χάρτη για τα µεγάλα έργα - προτεραιότητες για 

την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στις περιφέρειες της χώρας.  
18. Συµπλήρωση της νοµοθεσίας περί ανάπτυξης των Επιχειρηµατικών Πάρκων (Ν. 

3982/2011). 
19. ∆ιαµόρφωση εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας που θα τεκµηριώνει το τρίπτυχο 

(α) κρίσιµες αγορές (β) προϊόντα µε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα ανά αγορά (γ) 
µηχανισµοί διείσδυσης ανά αγορά και προϊόν, µε συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα 
στο σχεδιασµό, υλοποίηση και διακυβέρνηση.  

20. Αναµόρφωση των µηχανισµών στήριξης και προώθησης της διεθνοποίησης των 
ελληνικών επιχειρήσεων µε εστίαση στη δηµιουργία Business Hubs.  

21. Αναµόρφωση των διαδικασιών διασυνοριακού εµπορίου προς την κατεύθυνση 
των φθηνότερων, ταχύτερων και απλούστερων τελωνειακών και προτελωνειακών 
υπηρεσιών.  

22. ∆ηµιουργία ενιαίου tax portfolio σε κάθε εξαγωγική επιχείρηση για τον άµεσο 
συµψηφισµό κάθε είδους πιστωτικών / χρεωστικών φόρων, τελών, δασµών, κτλ 
(συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ). 

 
ΣΤ. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στη Βιοµηχανία  

23. Ριζική µεταρρύθµιση των συστηµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. 
24. Υποστήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων για την αναγκαία 

προσαρµογή στις απαιτήσεις διεθνοποίησης και ανάπτυξης καινοτόµων 
προϊόντων και διεργασιών.  

25. Αµφίδροµη συνεργασία εκπαιδευτικής και επιχειρηµατικής κοινότητας.  

 


