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1.1 Η βιομηχανία  - ορισμός και σημασία για την οικονομία και την ανάπτυξη 

 

Μεταποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής μιας πρώτης ύλης ή ενός φυσικού προϊόντος σε ένα 

τεχνητό κατασκευασμένο προϊόν με τη διαμεσολάβηση της ανθρώπινης εργασίας και γνώσης.   

 

Σύμφωνα με τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων που ακολουθεί η 

ΕΛΣΤΑΤ (NaceRev.2 και ΣΤΑΚΟΔ 08), στη μεταποίηση εντάσσονται επιχειρήσεις όπου 

παράγονται νέα προϊόντα  με  φυσική επεξεργασία  ή χημική μετατροπή υλικών, ουσιών ή 

συστατικών μερών.  Τα υλικά, οι ουσίες ή τα συστατικά μέρη που μετατρέπονται 

/μετασχηματίζονται είναι προϊόντα της γεωργίας, της δασοκομίας, της αλιείας, των ορυχείων ή 

λατομείων, καθώς, επίσης, και προϊόντα άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Το αποτέλεσμα 

της μεταποιητικής διαδικασίας μπορεί να είναι ένα τελικό προϊόν, υπό την έννοια ότι είναι 

έτοιμο προς χρήση ή κατανάλωση, ή μπορεί να είναι ημιτελές ή ενδιάμεσο προϊόν υπό την 

έννοια ότι μπορεί να προωθηθεί για περαιτέρω μεταποίηση (επεξεργασία) σε άλλες παραγωγικές 

μονάδες. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση του ΟΗΕ (ISIC Rev.4), εξάλλου,  οι μονάδες που αποτελούν 

τη μεταποίηση συνήθως περιγράφονται ως εγκαταστάσεις ή εργοστάσια και χαρακτηρίζονται 

από τη χρήση μηχανών.  Εντούτοις, μονάδες μετατροπής των υλικών ή ουσιών σε νέα προϊόντα 

με χειρονακτική εργασία ή στο σπίτι του παραγωγού, καθώς και μονάδες όπου τα προϊόντα 

παράγονται και πωλούνται στους καταναλωτές στην ίδια εγκατάσταση (π.χ. αρτοποιεία και 

ραφεία) επίσης περιλαμβάνονται στη μεταποίηση. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οικοτεχνία, η βιοτεχνία και η βιομηχανία είναι μορφές 

μεταποίησης.   

Συνεπώς, ο όρος βιομηχανική πολιτική (αν και θα χρησιμοποιείται και στο παρόν κείμενο 

δεδομένης της ευρείας χρήσης του), δεν αφορά μόνο τις μεταποιητικές μονάδες μεγάλης 

κλίμακας αλλά το σύνολο των παραγωγικών μονάδων όπου περιλαμβάνεται ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

 

Η βιομηχανία/μεταποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μιας χώρας, 

ασκώντας καθοριστική επίδραση στο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων της 

κοινωνίας. Λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων διάχυσης σε άλλους τομείς, είναι πολύ πιο 
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σημαντική για τη συνολική οικονομία απ’ότι συνήθως της αναγνωρίζεται. Ουσιαστικά θεωρείται 

ως ένα οικονομικό κέντρο για την οικονομία επειδή δημιουργεί μία σημαντική αγορά για 

προμηθευτές από άλλους τομείς. 

Η σημασία της μεταποίησης  αναδεικνύεται στο παρακάτω Διάγραμμα 1
1
 που παρουσιάζει 

στοιχεία για τη συνολική συμβολή της μεταποίησης στην οικονομία της Ε.Ε.   

 Ο τομέας της μεταποίησης συμμετέχει με 49 % στις συναλλαγές ενδιάμεσων εισροών 

στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ η συμμετοχή της στη συνολική προστιθέμενη αξία και 

απασχόληση ανέρχεται σε 15 και 14 % αντίστοιχα.  

 

Διάγραμμα 1: Συμμετοχή μεταποίησης στη συνολική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
 

 

 Λόγω της ανταλλαγής ενδιαμέσων προϊόντων, ο μεταποιητικός τομέας συνδέεται στενά 

με άλλους τομείς. Έτσι, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες αλλά και άλλοι μη βιομηχανικοί 

τομείς ωφελούνται σημαντικά από τις απαιτήσεις της βιομηχανίας σε όλο το φάσμα των 

κατάντι και ανάντι αλυσίδων αξίας. Το 2011, κάθε ευρώ βιομηχανικού προϊόντος που 

παραγόταν στην ΕΕ, περιείχε 34 σεντς για ενδιάμεσα συστατικά από άλλους τομείς και 

                                                            
1 Source: Eurostat (2013), OECD 

(2013), WIOD (2013), WTO 

(2013), calculations by IW - IW Consult GmbH and IW Köln for BUSINESSEUR OPE 
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άλλα 35 σεντς από τις ενδιάμεσες εισροές από τον υπόλοιπο μεταποιητικό τομέα. Τα 

σχετικά στοιχεία απεικονίζονται στο επόμενο Διάγραμμα 2
2
. 

 

Διάγραμμα 2: Ενδιάμεσες εισροές για μια παραγόμενη μονάδα στη μεταποίηση 

 

 

 Οι ανταλλαγές μεταξύ του τομέα μεταποίησης και άλλων τομέων γίνονται και προς τις 

δύο κατευθύνσεις. Ο τομέας, όμως, της μεταποίησης αγοράζει περισσότερα ενδιάμεσα 

υλικά απ’όσα πουλάει. Το ισοζύγιο αυτό αγορών και πωλήσεων ονομάζεται  

“συνδυασμένη παραγωγή” (Joint Production)
3
, επειδή είναι η προστιθέμενη αξία που 

παράγουν μαζί ο τομέας μεταποίησης και η ομάδα των άλλων τομέων. Συνολικά, στην 

ΕΕ η μεταποίηση αποτελεί σημαντική αγορά για άλλους τομείς και δημιουργεί 

σημαντικά αποτελέσματα διάχυσης στην όλη οικονομία. 

 Συνυπολογίζοντας τη «συνδυασμένη παραγωγή», η σημασία της μεταποίησης είναι 

σημαντικά υψηλότερη απ’ ό’τι συχνά της πιστώνεται. Στην ΕΕ, αυτός ο “συνδυασμένος 

                                                            
2 Πηγή: Institut der Deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH, “Industry as a growth engine in the global 

economy”, Cologne, 1-12-2013 

 
3 “Joint Production”: Αγορές ενδιαμέσων εισροών της μεταποίησης από άλλους τομείς μείον τις πωλήσεις τους 

ενδιαμέσων εισροών προς άλλους τομείς σε ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας. Λαμβάνεται υπόψη μόνο 

εγχώρια παραγωγή.     
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τομέας” συμβάλλει με το 24,3% της προστιθέμενης αξίας στη συνολική οικονομία (από 

το οποίο 15,8% προέρχεται από τη μεταποίηση), σε σύγκριση με τον παγκόσμιο μέσο 

όρο 20,8 % (όπου το 17,1% προέρχεται από τη μεταποίηση). Επιπλέον, το ποσοστό αυτό 

παρέμεινε σχεδόν σταθερό κατά την περίοδο 2005 - 2011. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ο 

τομέας της μεταποίησης αποτελεί σημαντικό κόμβο για την οργάνωση των αλυσίδων 

αξίας. Τα σχετικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Συμβολή τομέα μεταποίησης στην προστιθέμενη αξία (%) 

Περιοχές  Συμμετοχή στην  

προστιθέμενη αξία 

 

 Συνδυασμένη 

παραγωγή 

Μεταποίηση Σύνολο 

Ευρωπαϊκή Ένωση 8,5 15,8 24,3 

Άλλες Αναπτυσσόμενες χώρες 2,1 14,9 17,0 

Αναδυόμενες Ασιατικές χώρες -0,5 31,8 31,3 

Άλλες αναδυόμενες χώρες 3,8 14,8 18,5 

ΣΥΝΟΛΟ 3,7 17,1 20,89 

Πηγή: Institut der deutschen wirtschaft Köln Consult GmbH, “Industry as a growth engine in the 

global economy”, Cologne, 1-12-2013 

 

Τελικά, η μεταποίηση ασκεί υψηλότερες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στη συνολική 

οικονομία, από άλλους τομείς. Έτσι, για κάθε ποσοστιαία μονάδα πρόσθετης ζήτησης για 

προϊόντα μεταποίησης (εγχώρια ζήτηση ή εξαγωγές) που δημιουργείται στα κράτη μέλη της ΕΕ, 

το συνολικό εγχώριο προϊόν όλων των κρατών μελών αυξάνεται κατά 1,68 ποσοστιαίες μονάδες.  

Σε άλλους τομείς, το πολλαπλασιαστικό αυτό αποτέλεσμα είναι 1,57 όπως φαίνεται στον Πίν.  2.            

Πίνακας 2: Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα (2011)           (Πηγή: ό.π) 

Περιοχές Μεταποιητικός  τομέας  Άλλοι τομείς 

Ευρωπαίκή Ένωση -27 1,68 1,57 

Άλλες  Αναπτυσσόμενες 

χώρες 

1,94 1,57 

Αναδυόμενες Ασιατικές χώρες 2,77 1,98 

ΣΥΝΟΛΟ 1,94 1,62 
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 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η μεταποιητική δραστηριότητα για την απασχόληση. Η 

μεταποίηση προσφέρει στην ΕΕ άμεσα 32 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ενώ πάνω από 

20 εκατομμύρια θέσεων εργασίας εξαρτώνται έμμεσα από εισροές προς τη μεταποίηση 

από άλλους τομείς. Από αυτές τις θέσεις εργασίας, ο ιδιωτικός και δημόσιος τομέας 

υπηρεσιών έχει το μεγαλύτερο μερίδιο (6,5 εκατομμύρια εργαζόμενους). Δηλαδή, 

περίπου 52 εκατομμύρια θέσεων εργασίας εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τη 

μεταποίηση (το 2000 ήταν 61 εκατομμύρια). Τα σχετικά στοιχεία φαίνονται στο επόμενο 

Διάγραμμα 3
4
.  

 

Διάγραμμα3: Άμεση και έμμεση απασχόληση στον τομέα μεταποίησης (2012)   

(σε 1.000 άτομα) 

 
     Γεωργία 

Κατασκευές                                                                                               Ορυχεία 

 

 

           Logistics         Κοινή ωφέλεια(utilities) 

 

 

                                                                                                                                           Επικοινωνίες 

 

 

                                                                                         Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 

Συμπερασματικά, η μεταποίηση έχει κομβικό ρόλο στην παραγωγική συγκρότηση κάθε χώρας 

ξεχωριστά αλλά και της Ε.Ε. σαν σύνολο διότι: 

 αξιοποιεί αποτελεσματικά εγχώριους φυσικούς πόρους, 

 αναπτύσσει συστηματικά Ερευνα και Τεχνολογία,  

 εφαρμόζει καινοτομίες με αποτέλεσμα αύξηση της παραγωγικότητας και  

 συμβάλλει στην αύξηση των εξαγωγών,  

 έχει έμεσες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις σε όλους τους υπόλοιπους παραγωγικούς 

τομείς. 

                                                            
4 Πηγή: ό.π. 

3.737 

(32 %) 
293  

(2 %) 

180 

(24 %) 

4.339 

(20%) 

513 

(18 %) 

Μεταποίηση 

32.006 

4.092 

(16 %) 

362 

(6%) 

6.483 

(7 %) 

405   

(5 %) 

Ιδιωτικές και δημόσιες 

υπηρεσίες 

        Επιχειρηματικές                      

υπηρεσίες 

(σε παρένθεση το ποσοστό κατανομής εργαζομένων) 
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2.1 Το Γενικό Πλαίσιο 

Πέντε έτη μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, οι εξελίξεις στην παγκόσμια 

οικονομία αναδεικνύουν  τα  αδιέξοδα  όπου  έχει  οδηγήσει το νεοφιλευλεύθερο μοντέλο 

ανάπτυξης, δηλαδή το μοντέλο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας,  με άξονες  την 

ολοκληρωτική ελευθερία στη μετακίνηση κεφαλαίου, προϊόντων και υπηρεσιών, την  ελάχιστη  

φορολόγηση,  το  ελάχιστο  κράτος (απορρύθμιση, περικοπές στις δημόσιες και δη κοινωνικές 

δαπάνες, ιδιωτικοποιήσεις) και  ως μόνο  ρυθμιστή της  οικονομίας,  την  αγορά.  

Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της Επιτροπής του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη  (UNCTAD)
5
, το  παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά  2.2 %  το 2012 και αντίστοιχες 

είναι οι προβλέψεις για το 2013. Στην Ε.Ε. και περισσότερο μάλιστα στην Ευρωζώνη, 

αναμένεται συρρίκνωση του ΑΕΠ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Όπως και τα προηγούμενα 

χρόνια, οι αναπτυγμένες χώρες αναμένεται να έχουν τη χαμηλότερη επίδοση. Αντίθετα, οι 

αναπτυσσόμενες και σε μετάβαση οικονομίες φαίνεται να διατηρούν υψηλότερους ρυθμούς 

ανάπτυξης, περίπου 5%.  

Ο παγκόσμιος   όγκος  εμπορίου αυξήθηκε κατά 2% το 2012, επηρεάζοντας με ανάλογο τρόπο 

όλες τις οικονομίες. Οι  παγκόσμιες  εισροές  ξένων αμέσων επενδύσεων το  2012 μειώθηκαν  

κατά  18%  και  διαμορφώθηκαν  στα  1.35  τρις $. Στην  Ε.Ε. ειδικότερα, την  ίδια  περίοδο, 

έχουμε  επενδυτική  καθίζηση με  χώρες κυρίαρχες  μέχρι  πρότινος, να  εμφανίζουν καθαρή  

αποεπένδυση (Γερμανία, Γαλλία, Μ Βρετανία).  

Βασική αιτία της κρίσης του 2008, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, υπήρξε η κυριαρχία του 

χρηματοπιστωτικού τομέα επί της «πραγματικής οικονομίας», κυριαρχία  που  εξακολουθεί να 

υπάρχει και μάλιστα έχει ενισχυθεί. Είναι γεγονός ότι ο συνεχώς διευρυνόμενος χώρος των 

χρηματοπιστωτικών παραγώγων αναπτύχθηκε και είναι ικανός να αναπαράγεται χωρίς να 

μετατρέπεται σε παραγωγικές επενδύσεις. Το 2009, μάλιστα, τα παράγωγα έφθασαν τα 900 τρις. 

δολάρια έναντι 55 τρις δολαρίων του παγκόσμιου ΑΕΠ και σήμερα έχουν ξεπεράσει τα 1000 

τρις δηλ. είναι 18 φορές περισσότερα από τον παγκόσμιο πλούτο. Η παραγωγή, μεταφορά και 

πώληση προϊόντων καταλαμβάνει μόνο το 5% της παγκόσμιας οικονομίας, ενώ το υπόλοιπο 

αναφέρεται μόνο στην αγορά και πώληση αξιών ή νομισμάτων (εικονικά χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα). 

Η ίδια έκθεση της UNCTAD διαπιστώνει ότι «…πολιτικές λιτότητας και συμπίεσης των 

αμοιβών της εργασίας εφαρμόζονται σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, φυσικά και στην Ε.Ε.,  

                                                            
5UNCTAD, “Trade and Development Report” 2013 
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με δυσμενείς συνέπειες  όχι μόνο βραχυπρόθεσμες αλλά και μεσοπρόθεσμες…. Οι πολιτικές 

αυτές οδηγούν σε μια «κούρσα προς τα κάτω», χειροτερεύουν την κατανομή των εισοδημάτων 

και θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή». 

Στα παραπάνω, θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποιες άλλες, ευρύτερες διαστάσεις της κρίσης: 

- Την περιβαλλοντική, οικολογική κρίση και την κλιματική αλλαγή,  

- Την κρίση του κράτους πρόνοιας και του «κοινωνικού συμβολαίου». 

 

Στη μεταπολεμική περίοδο και στο πλαίσιο των γενικότερων εξελίξεων στην οικονομία, η 

βιομηχανική παραγωγή δοκιμάστηκε από κρίσεις και πέρασε από μια σειρά δομικών αλλαγών, 

όχι πάντα προς την ίδια κατεύθυνση. Βασικά στοιχεία των κρίσεων  και των προσπαθειών 

υπέρβασής τους ήταν: 

 Τα διαδοχικά κύματα διεθνοποίησης, με κύρια χαρακτηριστικά τις περιφερειακές 

ολοκληρώσεις, τη γεωγραφική επέκταση στον τρίτο κόσμο, την άνοδο της Ιαπωνίας ως 

σημαντικός πόλος τεχνολογικής εξέλιξης, την ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών των χωρών 

της Νοτιανατολικής Ασίας και τελικά των αποκαλούμενων χωρών BRICS
6
. Η Κίνα 

ιδιαίτερα έχει ξελιχθεί στη 2
η
 οικονομία παγκοσμίως (κατάταξη ΑΕΠ) και επιδεικνύει 

τεράστια ικανότητα αντιγραφής, αφομοίωσης και ανάπτυξης τεχνολογίας (είναι 3
η
 αν 

υπολογιστεί η ΕΕ ως σύνολο αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι θα ανέβει στην 1
η
 θέση). 

 Η επικράτηση της πλήρους θεσμικής απελευθέρωσης (φιλελευθεροποίησης) του 

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου και η δυνατότητα άμεσης και εύκολης μεταβίβασης 

οικονομικών πόρων για επενδύσεις με τη χρήση της πληροφορικής. 

 Η άρση των δασμών στις περισσότερες χώρες, η διευκόλυνση του εμπορίου με τη 

βελτίωση των τελωνειακών διαδικασιών και των υποδομών μεταφοράς προϊόντων και η 

επικράτηση περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών μεσω των οποίων υπάρχει ελέυθερη 

διακίνηση προϊόντων και κεφαλαίων.  

 Η θεαματική ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με καθολική επίδραση, αλλά αργή και 

προβληματική αξιοποίηση στην παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και την 

ελληνική παραγωγή. 

 Η χρηματιστικοποίηση του κεφαλαίου με τη δημιουργία τραπεζικών παραγώγων 

πολλαπλάσιας αξίας του παραγωγικού κεφαλαίου (παγκόσμια αξία ΑΕΠ 55 τρις. έναντι 

αξίας παραγώγων 900 τρις). 

                                                            
6Βραζιλία (Brazil), Ρωσσία (Russia), Iνδία (India), Κίνα (China)  καιΝότιαΑφρική (SouthAfrica) 
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Ως αποτέλεσμα των παραπάνω,  η εξέλιξη της παραγωγικής διαδικασίας καθορίστηκε κυρίως  

από την αύξηση του καταμερισμού εργασίας, η οποία οδήγησε σε διάφορα μοντέλα 

βιομηχανικής οργάνωσης,  με επικράτηση όμως του φορντικού μοντέλου μαζικής παραγωγής  

όπως:  

 βιομηχανικές περιοχές και δίκτυα ευέλικτης εξειδίκευσης,  

 νέες πολυεθνικές, 

 παγκόσμια προϊόντα συχνά χαμηλής ποιότητας και αμφιβόλου υγειονομικής  

     πιστοποίησης  

 ανταγωνισμό τεχνολογικών πλατφορμών,  

 συστάδες καινοτομίας (innovation clusters) με επικέντρωση στην πληροφορική 

κοκ.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν:  

 υποχώρηση του ρόλου της μεταποίησης στις αναπτυγμένες χώρες τόσο στα ανάντη (από 

την έρευνα και τη σύλληψη της αξίας-νοήματος του προϊόντος – της ιδέας) όσο και στα 

κατάντη της αλυσίδας αξίας (προς τη χρήση)
7
.  

 αντίρροπες χωρικές διαρθρώσεις: παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τοπικά παραγωγικά 

συμπλέγματα. 

 κυριαρχία της γνώσης και της καινοτομίας με σημαντικές επιδράσεις στην οικονομική 

δυναμική: αυξανόμενες αποδόσεις κλίμακας, νέα επιχειρηματικά μοντέλα. 

 ανάπτυξη νέων κλάδων τόσο υλικής παραγωγής (βιοτεχνολογία, νανο-τεχνολογία, 

υδατοκαλλιέργειες κλπ), όσο και άυλης (λογισμικό, δημιουργικές «βιομηχανίες»)  

Η από-καθετοποίηση της παραγωγής στις αναπτυγμένες κυρίως χώρες καθώς και η χωρική 

αποδιάρθρωση-εξάπλωση προκαλούν σημαντικό κόστος, το οποίο δεν μπορεί να αναπληρωθεί 

πλήρως μέσω τεχνικών λύσεων. Το γεγονός ότι οι μεταποιητικές δραστηριότητες και οι σχετικές 

τεχνικές λειτουργίες (συντήρηση, βελτίωση κλπ.) αποστασιοποιούνται από τις κύριες 

καινοτομικές δραστηριότητες (έρευνας, ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών, χάραξης 

στρατηγικής, σχεδιασμού παραγωγής και μάρκετινγκ) δεν συνεπάγεται ότι οι τελευταίες  

μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά δίχως τις πρώτες. Αντίθετα, επειδή είναι άρρηκτα 

εξαρτώμενες από τις αναπτυγμένες χώρες, υπάρχει προσπάθεια επιστροφής της μεταποίησης.  

                                                            
7Η δημιουργία αξίας κατά μήκος της αλυσίδας σύλληψης, παραγωγής και διάθεσης ενός προίόντος περιγράφεται 
στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο “Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας” 
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2.2 Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (GlobalValueChains) 

 

Ενα από τα θέματα που απασχόλησαν την Υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ (Μάιος 2013) ήταν οι 

Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας (Global Value Chains/ GVCs). Στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας 

μετέχουν αυτόνομες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εξειδικευμένες σε στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας λόγω συγκριτικού ή τεχνολογικού πλεονεκτήματος, χωρίς να είναι απαραίτητα 

θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικών.Επίσης, εμπλέκονται, με κρίσιμο ρόλο, δίκτυα επιχειρήσεων, 

που συνδέουν παραγωγούς και αγοραστές. 

Οι χώρες διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο που μετέχουν στις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας. 

Παραγωγικές δραστηριότητες όπως ο σχεδιασμός, η έρευνα & ανάπτυξη και ορισμένες ειδικές 

επιχειρηματικές υπηρεσίες δημιουργούν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από τη συναρμολόγηση 

/την παραγωγή.Οι αναπτυγμένες χώρες και οι πολυεθνικές κράτησαντο σχεδιασμό, την έρευνα 

& ανάπτυξη, τις χρηματοπιστωτικές και ορισμένες ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες στην 

περιοχή τους ενώ αποκεντρώθηκανστις αναπτυσσόμενες χώρες η συναρμολόγηση / βιομηχανική 

παραγωγή. Στο επόμενο Διάγραμμα 4αποτυπώνεται η κατανομή της προστιθέμενης αξίας κατά 

μήκος της παραγωγικής αλυσίδας ενός προϊόντος. 

Διάγραμμα 4: Κατανομή προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα αξίας ενός προϊόντος 

 

 

 

 

Παραγωγή 

logistics 

Σύλληψη  

 
 

 

Σχηματική αποτύπωση παραγωγικής αλυσίδας 

 



15 
 

Η καμπύλη αυτή, η οποία χαρακτηρίζεται και ως «καμπύλη που χαμογελά» (smiling curve
8
), 

είναι μια απεικόνιση των δυνατοτήτων προστιθέμενης αξίας των διαφόρων τμημάτων της 

αλυσίδας αξίας σε μια μεταποιητική βιομηχανία που σχετίζεται με τις τεχνολογίες πληροφορίας. 

Στη συνέχεια, η αρχή της καμπύλης της αλυσίδας αξίας εφαρμόστηκε και σε άλλες βιομηχανίες 

προκειμένου να διευκολύνει τη διαμόρφωση στρατηγικών με στόχο δραστηριότητες με 

υψηλότερη προστιθέμενη αξία.  

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η διαμόρφωση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας ( global value 

chains) και οι σχετιζόμενες με αυτές  ροές προϊόντων, έχουν οδηγήσει σε μια αυξανόμενη 

σημασία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη σύλληψη της ιδέας για ένα προϊόν, καθώς 

επίσης και σε υπέρμετρη διόγκωση/φούσκα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τα logistics 

(δηλαδή τις δραστηριότητες   που σχετίζονται με τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά). Αυτές 

οι δραστηριότητες οδήγησαν στη διαμόρφωση νέων μορφών ανταγωνισμού, δεδομένου ότι 

διαφορετικά τμήματα της αλυσίδας αξίας απαιτούν διαφορετικές ικανότητες. Συγκεκριμένα,μια 

αλυσίδα αξίας προσφέρει τρείς κύριες πλατφόρμες  με βάση τις οποίες γίνεται ο διεθνής 

ανταγωνισμός, και οι οποίες είναι:.  

 Ανταγωνισμός στη σύλληψη της ιδέας ενός προϊόντος. Η έρευνα και ανάπτυξη 

(R&D), η επωνυμία (branding) και ο σχεδιασμός (δημιουργία ενός προϊόντος), είναι 

πολύ σημαντικές για τον ανταγωνισμό και είναι γνωστές ως υπηρεσίες προ της 

παραγωγής.  

 Ανταγωνισμός σε μεθόδους παραγωγής ενός προϊόντος. Η παραγωγική δραστηριότητα 

πολλών επιχειρήσεων επηρεάστηκε σημαντικά από την όλη διαδικασία της 

παγκοσμιοποίησης, όπου η μεταποίηση θεωρείται ως μία δραστηριότητα ελάχιστης 

προστιθέμενης αξίας, ιδιαίτερα αν λαμβάνει χώρα σε ένα πλαίσιο εξωτερικής 

ανάθεσης (outsourcing) και μετεγκατάστασης (offshoring), με το οποίο μειώνονται 

συμβατικές δαπάνες παραγωγής, όπως εργατικό κόστος και πρώτες ύλες. Η μαζική 

είσοδος παραγωγών χαμηλού κόστους οδήγησε σε υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού στην 

παραγωγή, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους καθώς επίσης  και τη συνολική συμβολή 

της μεταποίησης στην προστιθέμενη αξία. Αυτό το μοντέλλο όμως, που κινείται στη 

λογική της κατανάλωσης, έχει ως παρενέργεια σημαντικό ποσοστό προϊόντων χαμηλής 

ποιότητας μαζικής καταναλωτικής κουλτούρας, προϊόντα μιας χρήσης, προϊόντα 

                                                            
8 Η αρχή της καμπύλης προτάθηκε για πρώτη φορά το 1992 από τον Ταϋβανέζο επιχειρηματία StanShih (1944-), 
ιδρυτή της εταιρείας Acer, μιας εταιρείας πληροφορικής  με έδρα την Ταϊβάν. 
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αμφίβολης υγιειονομικής ασφάλειας, προϊόντα που σύντομα αχρηστεύονται και 

δημιουργούν περιβαλλοντικά σκουπίδια.  

 Ανταγωνισμός στη διάθεση ενός προϊόντος. Έχει ενισχυθεί η σημασία της λειτουργίας 

logistics (δηλαδή της λειτουργίας μέσω της οποίας ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά). 

Αυτό περιλαμβάνει διανομή, εμπορία (marketing) και πωλήσεις/ υπηρεσίες μετά τις 

πωλήσεις (όπως υποστήριξη πελατών), δηλαδή δραστηριότητες οι οποίες δημιουργούν 

προστιθέμενη αξία. Οι υπηρεσίες αυτές είναι γνωστές και ως υπηρεσίες μετά την 

παραγωγή . 

Η ανεξέλεκτη, και χωρίς στοιχειώδεις κανόνες, προώθηση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας 

έχει δημιουργήσει σειρά οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων, τα 

σημαντικότερα από τα οποία είναι: 

 Ισοπέδωση εργατικών δικαιωμάτων και σοβαρή επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών 

 Παγκόσμια περιβαλλοντική επιδείνωση. Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί είναι 

διαφοροποιημένοι από χώρα σε χώρα με αποτέλεσμα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για 

προσέλκυση επενδύσεων να προτιμούνται οι χώρες που έχουν τους πλέον ανώδυνους 

(και επικίνδυνους για το περιβάλλον) κανονισμούς. 

 Επιβάρυνση στο περιβάλλον όχι μόνο κατά την παραγωγική διαδικασία, αλλά και από τις 

αναγκαίες μεταφορές προϊόντων με αποτέλεσμα να αυξάνονται συνεχώς οι ενεργειακές 

ανάγκες, τόσο λόγω του νέου τρόπου ζωής που προβάλλεται, όσο και του νέου τρόπου 

παραγωγής που ακολουθείται. Σύμφωνα με το World Energy Outlook, η παγκόσμια 

κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα πιθανά σενάρια πολιτικής με ορίζοντα το 2035 

αυξάνεται σημαντικά (κατά 40%) σε σχέση με το 2010. Η αύξηση αποδίδεται στην 

παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, την προβλεπόμενη οικονομική ανάπτυξη και τις 

αυξημένες ανάγκες για μετακινήσεις και μεταφορές.  

 Ισοπέδωση, με κίνδυνο αφανισμού, των τοπικών προϊόντων που παράγονται σε μια χώρα 

με καθετοποιημένες συνεργασίες (π.χ. αγροτικής παραγωγής–βιομηχανίας τροφίμων και 

χημικής–φαρμακευτικής  βιομηχανίας με μικρές   συνεταιριστικές επιχειρήσεις και 

ομάδες  παραγωγών).   Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετικά κείμενα, το κάθε 

προϊόν τελικά είναι αυτό που παράγεται στον κόσμο (‘made in the world’).  

 Δημιουργία επικίνδυνης ΄φούσκας΄ υπηρεσιών.  

 Δημιουργία τεράστιων κενών στην προστασία της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα στον τομέα 

των τροφίμων 
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Αν συνυπολογιστούν αυτές οι δυσμενείς επιπτώσεις μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την 

παγκοσμιοποίηση ως ένα διεθνή αθέμιτο ανταγωνισμό όπου ο ανταγωνισμός της τιμής 

υποστηρίζεται με αθέμιτη/ανεξέλεγκτη περιβαλλοντική επιβάρυνση, αθέμιτη/ανεξέλεγκτη 

υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων, αθέμιτη/ανεξέλεγκτη υποβάθμιση της υγείας. 

Παρά τις αρνητικές, όμως, επιπτώσεις των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας στα τοπικά παραγωγικά 

συστήματα,  ζητούμενο είναι να αναγνωρισθούν και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι 

δραστηριότητες που δημιουργούν αξία σε όλο το μήκος της αλυσίαδας. Συχνά αυτές βρίσκονται 

ακριβώς στο πεδίο της μεταποίησης (ειδικά σε κλάδους όπως η επεξεργασία μετάλλου, ξύλου, 

τροφίμων κοκ.), όπου ο τεχνολογικός μετασχηματισμός αναδεικνύει τη σημασία της 

δημιουργικής εργασίας (σχεδιασμός και προγραμματισμός παραγωγής, συντήρηση και επισκευή, 

συνεχής βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας, χειρισμός εργαλείων και εξοπλισμού κοκ.). αλλά 

και τη σημασία της συλλογικής οργάνωσης και μάθησης σε αντίθεση με την ατομικιστική 

αφήγηση του νέο-φιλελευθερισμού. 

Το κρίσιμο ζήτημα είναι να επισημανθούν εκείνα τα σημεία που θα έχουν αποφασιστική 

επίδραση στα πλαίσια ενός σύγχρονου, κοινωνικά δίκαιου  και αποτελεσματικού αριστερού 

μετασχηματισμού.  

 

2.3 Ξένες Αμεσες Επενδύσεις 
9
 

Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις μαζί με το εμπόριο και τις Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας έχουν 

δημιουργήσει νέα δεδομένα στην παγκόσμια οικονομία.  

Οι οικονομίες των χωρών του κόσμου ποτέ δεν υπήρξαν πιο αλληλοεξαρτώμενες από σήμερα. 

Ενδεικτικά, το 1990 οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (in terms of stock/αποθέματα) ήταν λιγότερο 

από το 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ ενώ ο όγκος εμπορίου ανήρχετο στο 15% του παγκόσμιου 

ΑΕΠ. Σήμερα τα αντίστοιχα μεγέθη ανέρχονται στο 31% και το 26% αντίστοιχα. 

 Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις είναι το σύνολο των χρηματοροών που αφορούν τις παρακάτω 

δυο διακριτές επενδυτικές διαδικασίες:  

 Συγχωνεύσεις και εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων 

 Δημιουργία νέων παραγωγικών επενδύσεων (Greenfield investments). 

 

                                                            
9 Foreign Direct Investments / FDI 
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Οι χρηματορροές μπορεί να είναι άμεσες ή να προέρχονται από επανεπένδυση κερδών Ξένων ή 

Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ή από ενδοεπιχειρησιακά δάνεια και πιστώσεις.Πολύ σημαντικός 

δείκτης είναι η μέτρηση των επενδυτικών αποθεμάτων (stock), που προκύπτουν μετά από 

έρευνα πεδίου, έρευνες αγοράς και απογραφές στις επιχειρήσεις και συνδυάζει τις άμεσες 

χρηματοροές με τα υφιστάμενα επενδυτικά αποθέματα, τις μεταβολές στις αξίες των παγίων 

κεφαλαίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  

 

Από τα δυο είδη ΞΑΕ που αναφέρθηκαν,  οι συγχωνεύσεις και εξαγορές υφιστάμενων 

επιχειρήσεων δεν  είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη. Οι εξαγορές υφιστάμενων 

δημόσιων επιχειρήσεων μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Συνήθως οι 

συγχωνεύεις συνοδεύονται από σύμπτυξη διαδικασιών και υπηρεσιών που δημιουργούν 

πλεονάσματα ανθρώπινου δυναμικού που οδηγείται στην ανεργία.  Μόνο αν συνοδευτούν με 

σαφείς δεσμεύσεις για επέκταση των υφιστάμενων παραγωγικών μονάδων μπορούν να 

συνεισφέρουν αναπτυξιακά.  

Το είδος των ΞΑΕ που δημιουργεί ανάπτυξη και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα  είναι κυρίως 

η δημιουργία νέων παραγωγικών επενδύσεων (Greenfield investments). Και αυτό πάντα μόνο 

υπό τον όρο   ανάπτυξης κατάλληλων  εθνικών πολιτικών. Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 

μπορούν να αποτελέσουν μέσο  διάχυσης  τεχνολογικής γνώσης  και  ανάπτυξης  συνεργασιών 

και υπεργολαβιών με την εγχώρια παραγωγή  και έτσι να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα και έναυσμα περαιτέρω ανάπτυξης εγχώριων επενδύσεων. Αλλιώς συνεισφέρουν 

σε  μικρό  βαθμό στην εγχώρια οικονομία και λειτουργούν σαν κέλυφος κερδοφορίας μόνο για 

τους ιδιοκτήτες, όχι όμως για τον τόπο.  

Να σημειώσουμε, όμως, ότι το είδος των παραγωγικών ξένων επενδύσεων σταδιακά εκλείπει 

εκτός της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Το παλιό θεσμικό 

πλαίσιο του «προστατευτισμού» των εγχωρίων μονάδων με την επιβολή δασμών, είχε οδηγήσεις 

τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις να δημιουργούν θυγατρικές ώστε να αποφεύγονται οι δασμοί. 

Τώρα που έχουν εκλείψει οι δασμοί, οι ξένες επενδύσεις κατευθύνονται κυρίως στο 

χοντρεμπόριο και στο λιανεμπόριο (π.χ. στην Ελλάδα LIDL, IKEA, Praktiker), στη δημιουργία 

δομών αποθήκευσης και προώθησης των προίόντων (logistics), που στην καλύτερη των 

περιπτώσεων περιλαμβάνει μια ελαφριά συναρμολόγηση ή επανασυσκευασία, είτε στρέφονται  

στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες με την ίδρυση Τραπεζικών αλυσίδων.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η υλοποίηση εθνικών πολιτικών προσέλκυσης ξένων 

επενδύσεων είναι απαραίτητες ώστε οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις να λειτουργήσουν 
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προσθετικά και πολλαπλασιαστικά στις εγχώριες επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως 

προμηθευτές και υπεργολάβοι στην παραγωγική αλυσίδας  (φαινόμενο crowd in).  Διαφορετικά, 

θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά ή διαλυτικά στην εγχώρια παραγωγή (φαινόμενο crowd out). 

Στο Διάγραμμα 5 που παρουσιάζει τις εισροές άμεσων επενδύσεων σε διάφορες ομάδες χωρών, 

από το 1995 έως το 2012, φαίνεται η πτώση των επενδύσεων στις αναπτυγμένες χώρες και η 

αύξηση τους  στις αναπτυσσόμενες, μετά την κρίση του 2008. 

 

Διάγραμμα 5:  Εισροές άμεσων επενδύσεων ανά ομάδα οικονομιών, 1995-2012 

 

Εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων παγκοσμίως ανά ομάδα οικονομιών 1995-2012 δις. $
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Στην Ελλάδα, οι εισροές των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι πολύ 

χαμηλές σε σύγκριση με τις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε. Μάλιστα, την τελευταία πενταετία, η 

χώρα μας εμφανίζεται να διαδραματίζει φθίνοντα ρόλο σαν τόπος προορισμού ξένων άμεσων 

επενδύσεων, ενώ οι εκροές ελληνικών επενδύσεων σε άλλες χώρες έχουν αυξηθεί.  Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν σύνολο,  παρουσιάζει αποεπένδυση. 

Διάγραμμα 6: Εισροές Ξένων Αμεσων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Εισροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (in terms of stock) ως % του ΑΕΠ
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Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης, ότι έχουμε συρρίκνωση των επενδυτικών αποθεμάτων 

(εισροές in terms of stock) των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα μας, τα οποία στις 

31/12/2012 ανέρχονταν στο ποσό των 18.799,47 εκατ. €.  

Το μερίδιο των επενδυτικών αποθεμάτων στην Ελλάδα επί των παγκόσμιων, το 2012, ανήλθε 

μόλις στο 0,109%, στη χαμηλότερη επίδοση της οκταετίας 2005-2012 όπου  το  ιστορικό 

μέγιστο εμφανίστηκε το 2007 με ποσοστό 0,316% (διάγραμμα 7).   

Αντίθετα, τα ελληνικά επενδυτικά αποθέματα στο εξωτερικό (εκροές in terms of stock) 

παρουσίασαν ανοδική πορεία μετά το 2005  με εξαίρεση το 2012 και  ανέρχονταν στο τέλος του 

2012 στα 34.123,84 εκατ. €.  

Το μερίδιο των ελληνικών επενδυτικών αποθεμάτων της Ελλάδας στο εξωτερικό επί των 

παγκόσμιων, το 2012, εμφανίζεται να είναι στο 0.196% ενώ την επταετία 2005-2011 

παρουσίασε αυξητική τάση και έφτασε στο 0,226% το 2011. 

Οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα είναι μικρότερου ύψους από τις Ελληνικές επενδύσεις 

στο εξωτερικό,  μετά το 2009.      Στο εξωτερικό,  οι ελληνικές επενδύσεις κατανέμονται κατά 

88,7% στις υπηρεσίες (βασικά Τράπεζες στα Βαλκάνια και στην Τουρκία) ενώ μόνο 10,5% 

κατευθύνονται στο δευτερογενή τομέα. 

Διάγραμμα 7: Εισροές και εκροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην  Ελλάδα 

 

Τα επενδυτικά αποθέματα των ξένων άμεσων επενδύσεων στη χώρα μας, στις 31/12/2012, 

αναλύονται σε: 3 % στον πρωτογενή τομέα,  41% στο δευτερογενή και 56% στον τριτογενή 

(Διάγραμμα 8). Πριν από το κούρεμα και την κατακρήμνιση του χρηματοπιστωτικού κλάδου (πχ 

τέλος 2011) τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν  1,3%, 37,7% και 60,9%. 
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Διάγραμμα     8:  Μερίδια Ξένων Αμεσων Επενδύσεων στην Ελλάδα ανά τομέα οικονομικής  

δραστηριότητας  

 

Μερίδιο ξένων άμεσων επενδύσεων (in terms of stock) 

στην Ελλάδα ανά τομέα παραγωγικής δραστηριότητας 

(31/12/2012)
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Πηγή: Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ΞΑΕ στην Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, στόχευαν στον 

τριτογενή τομέα (εμπόριο και χρηματοπιστωτικά) και όχι στην ελληνική μεταποίηση. Επομένως, 

η στήριξη των ελπίδων σε Ξένες Άμεσες Επενδύσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

στην Ελλάδα, θα πρέπει να είναι πολύ συγκρατημένη. Μόνο η κινητοποίηση εκ των ‘ένδω’ 

και από τα ‘κάτω’ μπορεί να συνδράμει σε ουσιαστική  ανάκαμψη της οικονομίας.  

 

2.4  Η βιομηχανία στην Ευρώπη 

Οι οικονομίες της Ευρώπης έχουν  πληγεί  σοβαρά από την πρόσφατη οικονομική και  

χρηματοπιστωτική κρίση. Τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται, ιδίως μεταξύ των νέων. Η κρίση 

και η έλλειψη προοπτικών επηρεάζουν την κοινωνική ευημερία και οδηγούν σε αύξηση της 

φτώχειας. Η επικράτηση του μοντέλου της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου οδήγησε σε συρρίκνωση της ευρωπαϊκής παραγωγής. 

Ειδικότερα, ο ρόλος της βιομηχανίας στην οικονομία της Ε.Ε. έχει δραματικά υποβαθμισθεί σαν 

αποτέλεσμα της κυριαρχίας του νεοφιλελεύθερου μοντέλου ανάπτυξης. Ο τριτογενής τομέας, ο 

τομέας των υπηρεσιών και του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, έχει αυξήσει τη σημασία του και 

μεγεθύνεται τόσο σε απόλυτους όρους όσο και σαν ποσοστό του ευρωπαϊκού ΑΕΠ.  
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Αντίθετα, η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ έχει περιορισθεί στο 16% δηλ. έχει μειωθεί 

κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία 15ετία
10

,  η παραγωγή είναι κατά 10% 

χαμηλότερη απ’ ό,τι πριν από την κρίση, ενώ χάθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας.  Η πρόσβαση στη  χρηματοδότηση έχει γίνει πολύ δύσκολη και  οι επενδύσεις 

περιορίζονται.  

Όπως προαναφέρθηκε, η βιομηχανία αποτελεί τη «σπονδυλική στήλη» της ευρωπαϊκής 

οικονομίας, με πολύ ισχυρά πολλαπλασιαστικά  αποτελέσματα σε άλλους τομείς της οικονομίας 

ενώ αναγνωρίζεται ως καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, για τη 

δημιουργία απασχόλησης υψηλής αξίας και την επίλυση των κοινωνικών  προβλημάτων.  

Τα βιομηχανικά προϊόντα  εξακολουθούν να  αποτελούν το 75,6% των εξαγωγών εμπορευμάτων 

της Ευρώπης (2012) και το 57% των συνολικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών). Η βιομηχανία καλύπτει το 65% των συνολικών δαπανών για  Έρευνα και Ανάπτυξη 

(2010) και το 49,3% των δαπανών για καινοτομία. Η έντονη αυτή ερευνητική και καινοτομική 

δραστηριότητα σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης πολύ μεγάλου 

ποσοστού των εργαζομένων της, έχει σαν αποτέλεσμα  να είναι η  βιομηχανική παραγωγικότητα 

περίπου 15% υψηλότερη από το μέσο όρο όλων των τομέων. 

Το μοντέλο της παγκοσμιοποίησης με την ασύδοτη δράση των πολυεθνικών και την ανάπτυξη 

των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, προώθησε την αντίληψη ότι η μεταποίηση (blue collar 

εργασία) μπορεί ή πρέπει να γίνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου το κόστος της εργασίας 

είναι πολύ χαμηλό ενώ οι κανονισμοί προστασίας του περιβάλλοντος, η απαγόρευση της 

παιδικής εργασίας και οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής είναι ανύπαρκτοι. Αντίθετα, στις 

αναπτυγμένες χώρες θα παραμείνουν οι υπηρεσίες (white collar), από το εμπόριο μέχρι τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, από την  έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιώνκαι το 

σχεδιασμό προϊόντων μέχρι το marketing και τη διαφήμιση. 

Η πρόσφατη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι αυτή η λογική ήταν 

λανθασμένη και σήμερα οι μεγαλύτερες καπιταλιστικές χώρες (ΗΠΑ και ΕΕ σαν σώμα) 

προσπαθούν απεγνωσμένα να αλλάξουν αυτή την πολιτική και να επαναπατρίσουν τη  

μεταποίηση. Οι ΗΠΑ π.χ. έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ολόκληρα χρηματοδοτικά 

                                                            
10

«Εκθεση σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της 

βιωσιμότητας»  -Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας – 2013/2006(ΙΝΙ) 
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προγράμματα επαναπατρισμού των βιομηχανιών από τη Λατινική Αμερική ή την Κίνα ενώ η ΕΕ 

βάζει σαν στόχο, η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ  να φθάσει το 20%, μέχρι το 2020, από 

16% που είναι σήμερα. 

Η  Ε.Ε. χρειάζεται σήμερα  περισσότερο από ποτέ, την πραγματική οικονομία, χρειάζεται τη 

συμβολή της βιομηχανίας  για να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης όπως τη 

μείωση της απασχόλησης και την ανεργία αλλά και τα προβλήματα από τη στενότητα φυσικών 

και ενεργειακών πόρων σε παγκόσμιο επίπεδο και την ανάγκη διαφύλαξης τους (βελτίωση 

ενεργειακής απόδοσης και αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων).
11 

Σ’ αυτές τις συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ενωση οδηγείται στο να διαμορφώσει μια νέα 

ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βιομηχανία, σε αντίθεση  με τη μέχρι σήμερα στάση της.  

Βασικός στόχος της Ε.Ε. είναι η  αναστροφή του φθίνοντος ρόλου της βιομηχανίας στην 

Ευρώπη, με στόχο την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας από το τρέχον 16% σε 20% του 

ΑΕΠ το 2020.  

Παράλληλα, η πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ με τίτλο «Προοπτικές για την παγκόσμια ανάπτυξη 

το 2013 - Βιομηχανικές πολιτικές σε έναν κόσμο που αλλάζει» (15 Μαΐου 2013), επισημαίνει 

τρία βασικά συστατικά που είναι ζωτικής σημασίας σήμερα για την επιτυχία των βιομηχανικών 

πολιτικών:  

 επενδύσεις στην καινοτομία και τις δεξιότητες,  

 πρόσβαση σε χρηματοδότηση και  

 επάρκεια των υποδομών.  

Η έκθεση υποστηρίζει ότι οι βιομηχανικές πολιτικές «παλαιού τύπου», που βασίζονταν κυρίως 

στις επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις και στη δασμολογική προστασία φέρουν έντονα τον 

κίνδυνο αποτυχίας,  με επιπτώσεις στους παραγωγούς, τους καταναλωτές και την ευρύτερη 

οικονομία. 

 

 

 

 

                                                            
11 Η αξιόπιστη πρόσβαση στην ενέργεια και τις πρώτες ύλες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, δεδομένου ότι 

αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος του κόστους σε πολλούς κλάδους. Οι τιμές της ενέργειας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία 

αυξήθηκαν κατά 27% σε πραγματικούς όρους, από το 2005 έως τις αρχές του 2012, ποσοστό υψηλότερο απ’ ό,τι στις 

περισσότερες βιομηχανικές χώρες, ιδίως τις ΗΠΑ,  ενώ στην Ελλάδα αυξήθηκε πάνω από 300% στη βιομηχανία.  
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2.4 Η νέα βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε
12

 

 

Η Ευρωπαίκή Ένωση παρουσιάζει πτώση της μεταποίησης που οφείλεται, μεταξύ άλλων, 

στις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στη δημιουργία της οποίας η ΕΕ μαζί με τις ΗΠΑ 

διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μετά, όμως, την ανησυχητική μείωση της βιομηχανίας, 

η ΕΕ για πρώτη φορά προχώρησε στην διαμόρφωση θέσεων για τη βιομηχανική πολιτική, με 

ορίζοντα το 2020.  

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής είναι ένα σύνθετο κείμενο στηριγμένο σε μια σειρά 

προηγούμενων αποφάσεων, οδηγιών, κειμένων εργασίας της Ε.Ε. στα θέματα ανάπτυξης - 

βιομηχανικής ανάπτυξης ειδικότερα - και πολιτικών έρευνας και καινοτομίας, με ορίζοντα το 

2020. Η πολιτική της ΕΕ για τη Βιομηχανία, με βάση την Ανακοίνωση, θα μπορούσε να 

συνοψισθεί στο παρακάτω:  

«Η  οικονομική ανάκαμψη και η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη θα πρέπει να στηριχθούν σε 

ανάπτυξη της Βιομηχανίας (πραγματική οικονομία) με δραστική κλιμάκωση των επενδύσεων σε 

νέες τεχνολογίες.  Για να αποκτήσει η Ευρώπη  ανταγωνιστικό προβάδισμα στη νέα βιομηχανική 

εποχή, προτείνεται μια εταιρική σχέση
13

μεταξύ της Ε.Ε., των κρατών μελών και της βιομηχανίας 

της για την από κοινού προώθηση και εστίαση των επενδύσεων και της καινοτομίας σε έξι άξονες 

δράσης προτεραιότητας. Κύρια μέσα για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου προτείνεται να 

είναι: α) η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς (αύξηση της εσωτερικής ζήτησης με τη διαμόρφωση 

κατάλληλου πλαισίου κανόνων και κανονισμών και τη συμμόρφωση των Κρατών μελών, των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών με αυτό) β) το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές όπου οι 

επιχειρήσεις καλούνται να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για να επιβιώσουν και γ) η 

βελτίωση της πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές ώστε να υπάρξουν ιδιωτικοί πόροι που θα 

χρηματοδοτήσουν τις  επενδύσεις».  

                                                            
12 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την 

οικονομική ανάκαμψη»  (Βρυξέλλες 10.10.2012/COM (2012) 582) 

 
13…Η αρχή της εταιρικής σχέσης συνεπάγεται στενή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών των κρατών μελών σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και του ιδιωτικού τομέα και τρίτων. Οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε όλο τον 

κύκλο του προγράμματος – προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η εταιρική σχέση πρέπει να εξεταστεί σε 

στενή σχέση με την προσέγγιση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση σημαίνει συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών, βάσει εταιρικής σχέσης και με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ. H πολυεπίπεδη 

διακυβέρνηση συμβάλλει στη μείωση των ελλείψεων συντονισμού και λειτουργικότητας κατά την άσκηση πολιτικής, καθότι 

μειώνει τηναποσπασματική προσέγγιση σε θέματα ενημέρωσης, πόρων, χρηματοδότησης, διοίκησης και πολιτικής… (από: 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «Η αρχή της εταιρικής σχέσης στην εφαρμογή των Ταμείων του 

κοινού στρατηγικού πλαισίου – στοιχεία για έναν ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση» SWD(2012) 

106 final 
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Για να επιτευχθεί ο στόχος, σύμφωνα με την Ανακοίνωση,  χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο 

όραμα που θα επικεντρώνεται στις επενδύσεις και την καινοτομία και θα κινητοποιεί όλα τα 

διαθέσιμα μέσα σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως την ενιαία αγορά, την πολιτική εμπορίου, την πολιτική για 

τις ΜΜΕ, την πολιτική ανταγωνισμού. Κινητήριες δυνάμεις για το στόχο αυτό θα πρέπει να 

είναι η σημαντική ανάκαμψη των επιπέδων επενδύσεων (gross capital formation and investment 

in equipment – σχηματισμός παγίου κεφαλαίου και επενδύσεις σε εξοπλισμό), η επέκταση του 

εμπορίου αγαθών στην εσωτερική αγορά (να ανέλθει στο 25% του ΑΕγχΠ το 2020) και η 

σημαντική αύξηση του αριθμού των ΜΜΕ που πραγματοποιούν εξαγωγές προς τρίτες χώρες. 

Να σημειωθεί ότι από το 2008 έως το 2011, οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 2,5 εκατοστιαίες 

μονάδες του ΑΕγχΠ, ενώ και οι τρέχουσες οικονομικές προβλέψεις δείχνουν αργή μόνο 

ανάκαμψη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ότι ενώ η  ευρωπαϊκή έρευνα είναι εξαιρετική, τα 

αποτελέσματα της δεν μετατρέπονται σε βιομηχανικό πλεονέκτημα.  

Η προώθηση των επενδύσεων και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, προτείνεται να γίνει σε  έξι  

Άξονες Δράσης Προτεραιότητας
14

:  

1. Αγορές για προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης για καθαρή παραγωγή Τα 

εργοστάσια του μέλλοντος θα χρησιμοποιούν διαδικασίες ιδιαίτερα αποδοτικές από 

άποψη ενέργειας και υλικών, θα χρησιμοποιούν ανανεώσιμα και ανακυκλωμένα υλικά 

και θα υιοθετούν όλο και περισσότερο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, όπως η 

βιομηχανική συμβίωση, για την ανάκτηση υλικών αλλά και της θερμότητας και 

ενέργειας που σήμερα «χάνεται». 

2. Αγορές για τις βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής Οι βασικές τεχνολογίες 

γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ) περιλαμβάνουν τη μικροηλεκτρονική και τη 

νανοηλεκτρονική, τα προηγμένα υλικά, τη βιομηχανική βιοτεχνολογία, τη φωτονική, τη 

νανοτεχνολογία και τα προηγμένα συστήματα κατασκευής.  Η αγορά αυτή, προβλέπεται 

να αυξηθεί κατά περισσότερο από 50% έως το 2015, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 

8% του ΑΕΠ της ΕΕ. 

3. Αγορές βιοπροϊόντων δηλ. βιοτεχνολογικών χημικών προϊόντων όπως των 

βιοπλαστικών των βιολιπαντικών, των βιοδιαλυτών, των βιοεπιφανειο-δραστικών 

ουσιών και των χημικών πρώτων υλών, για τα οποία εκτιμάται αύξηση ίση με 5,3% 

ετησίως, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αγοράς αξίας 40 δισεκ. ευρώ και 

                                                            
14 Θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικό ρόλο στην επιλογή των τομέων αξόνων προτεραιότητας έχουν 
διαδραματίσει οι ισχυρές βιομηχανικές χώρες της ΕΕ και τα κλαδικά lobbies όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.  
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περισσοτέρων από 90.000 θέσεων εργασίας, μόνο στο πλαίσιο της βιοχημικής 

βιομηχανίας 

4. Βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, κατασκευές και πρώτες ύλες Οι νέες επενδύσεις στην 

ενεργειακή απόδοση των κατοικιών και των δημόσιων κτιρίων και στις υποδομές έχουν 

μεγάλο δυναμικό ανάπτυξης και αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 25-35 

δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως μέχρι το 2020.Μεταξύ άλλων προτείνονται: 

 νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για κριτήρια βιωσιμότητας, όσον αφορά κατασκευαστικά 

προϊόντα και διαδικασίες,  

 συγκεκριμένες δράσεις, στο πλαίσιο της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

για τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια,  

 εφαρμογή  συγκεκριμένων κανονισμών περί οικολογικού σχεδιασμού σε 

βιομηχανικά προϊόντα, 

 περαιτέρω ανάπτυξη σταθερών  αγορών  ανακύκλωσης στην Ε.Ε. με αύξηση των 

ποσοστών ανακύκλωσης με στόχο τη μετάβαση προς μια οικονομία κλειστού 

κύκλου. 

 Νέα ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαβάθμιση της ποιότητας ανακυκλωμένων 

υλικών (π.χ. μέταλλα, ξύλο και υφάσματα) που θα ενθαρρύνουν επίσης την 

ανάπτυξη της αγοράς. 

5. Καθαρά οχήματα και πλοία Οχήματα με εναλλακτικά συστήματα κίνησης ή 

εναλλακτικά καύσιμα, πχ ηλεκτρικό ρεύμα, αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 7% 

περίπου της αγοράς μέχρι το 2020. Παράλληλα με την τόνωση της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, οι επενδύσεις σε «καθαρή κίνηση» μπορούν να αποφέρουν πρόσθετα 

οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα και της μείωσης 

των επιπτώσεων στην υγεία. Θα πρέπει να αναπτυχθούν υποδομές για καθαρά οχήματα 

και πλοία. 

6. Ευφυή δίκτυα Απαιτείται επαρκής υποδομή (συμπεριλαμβανομένων των ευφυών 

δικτύων και λύσεων αποθήκευσης και αντισταθμιστικής ικανότητας)  ώστε να 

ενσωματωθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, να 

συμβάλουν στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και να καλύψουν νέες απαιτήσεις, 

π.χ. για τα ηλεκτρικά οχήματα. Το «Τρίτο πακέτο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας» 

προβλέπει απαιτήσεις για την εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης σε 

τουλάχιστον 80% των νοικοκυριών έως το 2020  ως πρώτο βήμα για την ανάπτυξη των 
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ευφυών δικτύων στην ΕΕ. Συνολικά, μέχρι το 2020, η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει 

περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ στα εν λόγω δίκτυα και να φθάσει περίπου στα 480 

δισεκατομμύρια ευρώ έως το  2035. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με Έκθεση του
15

 επιδοκιμάζει την εστίαση της Επιτροπής στη 

βιομηχανική πολιτική, θεωρώντας ότι είναι καθοριστική για την οικονομική ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Το Κοινοβούλιο τονίζει ότι ”η μελλοντική βιομηχανική δύναμη και 

σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται σε μια στρατηγική για την αναγέννηση της βιομηχανίας 

για μια βιώσιμη Ευρώπη, ….μια στρατηγική αποτελεσματικότητας που επανεκβιομηχανίζει την 

Ευρώπη, ενισχύει την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο σύνολό της και λειτουργεί ως απάντηση στις 

αναδυόμενες κοινωνικές προκλήσεις”.  

Υποστηρίζει  ότι για τη βιομηχανική πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί η οριζόντια και όχι η  

κάθετη προσέγγιση και  ότι τα μέτρα που αφορούν συγκεκριμένους τομείς πρέπει ”να στηρίζουν 

τις αλυσίδες αξίας ή τους υπάρχοντες συνεργατικούς σχηματισμούς με υψηλό δυναμικό μεγέθυνσης 

και να συνδέονται με την τομεακή εξειδίκευση, προάγοντας στρατηγικές υψηλής τεχνολογίας και 

μεγάλης προστιθέμενης αξίας καθώς και την καινοτομία, τις δεξιότητες, την επιχειρηματικότητα, 

την απασχόληση και τη δημιουργικότητα».  Ενθαρρύνει δε την Επιτροπή  να δημιουργήσει νέους 

συνεργατικούς σχηματισμούς για την αποδοτική χρήση των πόρων «μέσω του μελλοντικού 

πράσινου σχεδίου δράσης για τις ΜΜΕ”. 

Επισημαίνει, επίσης,  ότι “οι ΜΜΕ αποτελούν στοιχείο ενεργητικού, των οποίων το μέγεθος και η 

δυνατότητα αντίδρασης τους επιτρέπει να προσαρμόζονται στις αλλαγές, έχουν όμως πληγεί 

εντονότερα από την κρίση…”  και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά 

προγράμματα για την υποστήριξη  και διευκόλυνση των ΜΜΕ ώστε να γίνουν βιομηχανικοί 

πρωτοπόροι στον τομέα τους. 

Συμπερασματικά: 

Η αναγνώριση της σημαντικότητας της βιομηχανίας, σε μια εποχή κυριαρχίας των υπηρεσιών 

και του χρηματοπιστωτικού τομέα και η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής 

βιομηχανικής πολιτικής θα μπορούσε να θεωρηθεί καταρχήν θετική και για την αναγκαία 

ανάκαμψη της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.  

                                                            
15ΕΚΘΕΣΗ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας – (2013/2006 (ΙΝΙ) 

 

) 
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Σαν μέσο η ΕΕ χρησιμοποιεί την άυξηση της ζήτησης στην ενιαία εσωτερική αγορά, θέτοντας 

στόχους όμως που αφορούν κυρίως τις χώρες με ισχυρή βιομηχανική βάση και αναπτυγμένη 

εφαρμοσμένη έρευνα και παραγωγή καινοτομιών -  και μάλιστα εξειδικευμένη στους έξι τομείς 

προτεραιότητας – που θα έχουν και τα περισσότερα οφέλη - άμεσα και μεσοπρόθεσμα.  

Αυτό έρχεται σε αντίφαση, βέβαια, με την κοινοτική πολιτική σκληρής λιτότητας με 

αποτέλεσμα τον περιορισμό της ζήτησης στις χώρες της ΕΕ και  ιδιαίτερα του Νότου.   

Παρά τη διαπίστωση αυτή,  η ανακοίνωση της Επιτροπής όπως και η σχετική Εκθεση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση προτάσεων 

βιομηχανικής πολιτικής για την Ελλάδα. 

Ιδιαίτερα θα πρέπει να αξιολογηθούν τόσο οι προτεινόμενοι έξι τομείς δράσης όσο και τα μέσα 

και εργαλεία πολιτικής ως προς τη συμβατότητα και καταλληλότητα τους  για την 

αναζωογόνηση και αναδιάρθρωση της ελληνικής βιομηχανίας στην προοπτική της βιώσιμης 

ανάπτυξης με απασχόληση υψηλής αξίας, κοινωνική ευημερία και οικολογική ισορροπία. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:  

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
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3. Η ελληνική βιομηχανία: ιστορικό, φυσιογνωμία, εξέλιξη 

3.1 Σύντομη ιστορική εξέλιξη  

Η Ελληνική Βιομηχανία αρχίζει ουσιαστικά να παίρνει συγκροτημένη μορφή, ξεφεύγονταs απο 

την οικοτεχνία, το 1880. Αναπτύσσεται, όμως, κυρίως μετά το 1920 και μέχρι το 1940. 

Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που εφαρμόσθηκε “προστατευτική δασμολογική πολιτική”, η 

οποία ευνοούσε τη δημιουργία διαφόρων βιομηχανιών (βαμβακουργίες, λιπασμάτων, 

τσιμέντων). Την περίοδο αυτή ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αθηνών και δημιουργείται εθνική 

αστική τάξη που οργανώνεται  στο  Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων [Σ.Ε.Β.] ενώ παράλληλα 

αρχίζει να εμφανίζεται και βιομηχανική εργατική τάξη, μικρής ακόμη έκτασης. Προ του 

Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η ελληνική βιομηχανία επικεντρωνόταν κυρίως στην 

παραγωγή προϊόντων εγχώριας κατανάλωσης, με κυριαρχία των κλωστο-υφαντουργικών 

προϊόντων και τροφίμων. Στο διάστημα του πολέμου και της κατοχής, η βιομηχανική παραγωγή 

συρρικνώνεται δραματικά και οι παλιοί βιομηχανικοί κλάδοι διαλύονται. Ουσιαστικά, η 

ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας και της βιομηχανίας αρχίζει μετά το 1950, αφενός με 

τη συμβολή του σχεδίου Μάρσαλ και αφετέρου με τη στήριξη στην εμπειρία του εργατικού 

δυναμικού σε συνδιασμο με  την παραδοσιακή ''μαστορική'' . Στην 15ετια 1950-1965, ιδρύονται 

ή αναπτύσονται, για πρώτη φορά ίσωs, μεγάλεs μονάδεs βαριάs βιομηχανίαs π.χ. Χαλυβουργία, 

Λιπάσματα, Τσιμέντα, Διϋλιστήρια, Ναυπηγεία κ.λ.π.. Διευρύνεται ο βιομηχανικόs 

μεταποιητικόs τομέαs, δημιουργείται ευδιάκριτη και συμπαγήs Βιομηχανική Εργατική Τάξη ενώ 

παρουσιαζεται και παλι Εθνική  Αστική Τάξη. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου αυτής, η 

ελληνική βιομηχανία σημειώνει επιδόσεις που είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των χωρών του 

ΟΟΣΑ. Παράλληλα, αναπτύσσεται μια πληθώρα μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών 

μονάδων που αρχικά μεν αποτέλεσαν επαγγελματική διέξοδο για τους κατατρεγμένους από το 

επίσημο κράτος πολίτες, τους ηττημένους του εμφυλίου. Οι μονάδες αυτές, όμως,  όχι μόνο  

κατόρθωσαν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, αλλά αποτέλεσαν σημαντικό  σχολείο και 

φυτώριο  για τεχνίτες δημιουργικούς και επιχειρηματίες επιτυχημένους. Την περίοδο αυτή, το 

μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας σταδιακά συγκεντρώθηκε στην περιοχή της Αθήνας, κυρίως 

λόγω των πλεονεκτημάτων που παρείχε για τις επιχειρήσεις  ο διοικητικός συγκεντρωτισμός 

γύρω από την πρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη και σε λίγες μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα,  ενώ 
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παλαιότερα υπήρχε μια σημαντική περιφερειακή χωρική διάταξη με χαρακτηριστικά 

παραδείγματα το Βόλο και το Αίγιο
16

. 

Η αναπτυξιακή πορεία της βιομηχανικής παραγωγής συνεχίζεται στην περίοδο της δικτατορίας 

και μέχρι το 1980, με τη συμμετοχή της στο εγχώριο ΑΕΠ να ξεπερνά το 25%. Μετά την 

κατάρρευση της χούντας και την είσοδο στη μεταπολιτευτική περίοδο, αρχίζει να αλλάζει ο 

οικονομικός προσανατολισμός της χώρας. Μια νέα αστική τάξη εμφανίζεται χωρίς βιομηχανική 

κουλτούρα ενώ και οι ξένες επενδύσεις που εισρέουν στη χώρα κατευθύνονται στο εμπόριο, τον 

τουρισμό και γενικότερα τις υπηρεσίες. Η στροφή αυτή ευνοείται από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. 

αρχικά και του ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια, που «χτυπούν» την παλιά βιομηχανική τάξη της χώρας 

προς όφελος της καινούργιας που επικεντρώνει τις δραστηριότητες της στον τριτογενή τομέα. 

Σημαντικό μέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ήταν ο νόμος για τα «πανωτόκια» που 

ψηφίστηκε από τη Ν.Δ. το 1979 και που σε συνδιασμό με τον τραπεζικό νόμο τηs προσημείωσηs 

του συνόλου των παγίων των επιχειρήσεων  [έναντι χρεών] και τηs απαγόρευσηs εκποίησηs 

μέρουs αυτών για εξόφληση δανειακών τους υποχρεώσεων, οδήγησε τιs βιομηχανίεs –κυρίωs- 

σε υπερχρέωση λόγω δανεισμού,  σε αδυναμία αποπληρωμήs των δανείων [λόγω και του 

υψηλότατου επιτοκίου] και τελικά σε κλείσιμο πολλών από αυτές. Το 1981, η νέα τότε 

κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντί να επιλύσει τα προβλήματα προs την κατεύθυνση τηs εξυγίανσηs 

και ανάπτυξηs τηs βιομηχανίαs, εναγκαλίζεται και αυτή τη ''Νέα αστική τάξη'', και με καθαρά 

πολιτικές -κομματικές σκοπιμότητες, ιδρύει τον Οργανισμό Ανασυγκρότησηs Επιχειρήσεων ενώ 

παράλληλα με τιs αλλεπάλληλεs ''Διοικήσειs'' στιs ''προβληματικέs επιχειρήσειs'', διασπαθίζει 

δημόσιο χρήμα, διαφθείρει συνειδήσειs και εμπεδώνει νοοτροπία διαπλοκήs και διαφθοράs. 

Τέλοs,  η ψήφιση απο το ΠΑΣΟΚ νόμων ή Π.Δ. οπωs π.χ. το Π.Δ. 84/84 [Αποβιομηχάνιση 

ουσιαστικά τηs Αττικήs], δινουν αποφασιστικό χτύπημα στην εναπομείνασα βιομηχανική 

παραγωγή τηs χώραs.  Ετσι το 2000, έχει προχωρήσει η αποβιομηχάνιση τηs χώραs προs 

''όφελοs'' των υπηρεσιών και του τουρισμού με αποτέλεσμα η βιομηχανική παραγωγή να  

περιορισθεί στο 15% του Α.Ε.Π. Η κατάσταση επιδεινώνεται μετά το 2000 και την ένταξη στην 

Ευρωζώνη, λόγω του πολύ ακριβού ευρώ σε σχέση με το δολλάριο που αποθαρρύνει νέες 

επενδύσεις στη βιομηχανία αλλά και του συνεχώς μεταβαλλόμενου φορολογικού περιβάλλοντος 

στη χώρα. 

                                                            
16 οι βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλου βρίσκονται συνήθως κοντά στον τόπο εξύρυξης  
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Η ελληνική βιομηχανία, παρά τη σημαντική ανάπτυξη που παρουσίασε κυρίως μεταπολεμικά 

και μέχρι τη δεκαετία του 1980,   χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες, οι 

κυριότερες από τις οποίες ήταν:  

 Η στενή διαπλοκή κράτους και μέρους του βιομηχανικού κατεστημένου. 

 Η πολιτική του «προστατευτισμού» που ευνοούσε βέβαια την εγχώρια παραγωγή αλλά 

οδήγησε σε μονοπώλια το οποία συνδεδεμένα και εναγγαλισμένα με το πολιτικό 

σύστημα είχαν σαν αποτέλεσμα ανυπαρξία κινήσεων/ πρωτοβουλιών εκσυγχρονισμού 

και βελτίωσης της παραγωγικότητας. 

 Η υστέρηση στην ανάπτυξη των μηχανολογικών κλάδων 

 Η έλλειψη ορθολογικής, κάθετης οργάνωσης της παραγωγής 

 Η μεγάλη εξάρτηση των κλάδων-κλειδιών από το εξωτερικό εμπόριο (π.χ. για την 

προμήθεια α’ υλών – εξοπλισμού)  και το ξένο κεφάλαιο 

 Το χαμηλό ποσοστό προστιθέμενης αξίας σε πολλούς κλάδους 

 Το μικρό μέγεθος των θεωρούμενων “μεγάλων” ελληνικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό 

με τον οικογενειακό τους χαρακτήρα 

 Ο μεταπρατικός και προσοδοθηρικός χαρακτήρας της ελληνικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας με κύριο χαρακτηριστικό την επιχειρηματική εστίαση στον έλεγχο 

πόρων (ακίνητα, προμήθειες, εφοδιαστική αλυσίδα), έτσι ώστε χωρίς κίνδυνο και 

μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα από την επιχειρηματική δραστηριότητα να αποκομίζονται 

πρόσοδοι.  

 Η μη ορθολογική κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων (υπέρμετρος δανεισμός )  

Πέραν των παραπάνω σοβαρών διαρθρωτικών αδυναμιών, η ελληνική βιομηχανία 

χαρακτηρίζεται και από την εφαρμογή στρατηγικών και επιχειρηματικών πολιτικών  που 

δυναμιτίζουν την παραγωγική της ικανότητα, όπως: 

 Η εστίαση στην εσωτερική αγορά. Η μεταποιητική δραστηριότητα απευθυνόταν με 

δυσμενείς όρους κύρια στην εσωτερική αγορά, με στόχο κυρίως την υποκατάσταση των 

εισαγωγών, όπου υπήρχε συγκριτικό (και όχι ανταγωνιστικό) πλεονέκτημα  

 Η απουσία μακροπρόθεσμης επενδυτικής δραστηριότητας. Πλήρης απουσία 

μακροπρόθεσμων επενδύσεων σε τεχνολογία, καινοτομία και γενικότερα σε καινοτομικά 
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προϊόντα και σχεδόν ανύπαρκτη ιδιωτική δαπάνη σε R&D σαν αποτέλεσμα, μεταξύ 

άλλων, των διαρκώς σκόπιμα μεταβαλλόμενων, ασαφών και αντικρουόμενων δημόσιων 

πολιτικών.. Η όποια μεγάλη επένδυση βασίζονταν συνήθως σε έτοιμη εισαγόμενη 

τεχνολογία.  

 Η μη ανάπτυξη στρατηγικών καινοτομικών ικανοτήτων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στην 

πλειοψηφία τους και με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν ανέπτυξαν καινοτομικές ικανότητες 

στρατηγικής σημασίας (τόσο στην ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών όσο και στην 

ανάπτυξη προϊόντων). Αυτό οφείλεται και  σε φαινόμενα διαπλοκής μεσαζόντων, 

εκπροσώπων ξένων προμηθευτών και στελεχών του κρατικού μηχανισμού για την 

προώθηση εισαγόμενης τεχνολογίας και προϊόντων. 

 Η χαμηλή απορροφητική ικανότητα τεχνολογικών εξελίξεων και ανυπαξία συνεργασίας με 

ελληνικούς ερευνητικούς φορείς. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ανέπτυξαν συστηματική 

συνεργασία με τα ελληνικά ΑΕΙ και άλλους ερευνητικούς φορείς με αποτέλεσμα τη μη 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής τους δραστηριότητας (νέες τεχνολογίες, 

καινοτομίες). Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές σε νέους κλάδους όπου το «εμπορικό 

δαιμόνιο» αξιοποίησε ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από τεχνολογικές ή άλλες εξελίξεις 

(ηλιακοί συλλέκτες, ιχθυοκαλλιέργειες, κ.λ.π),  που όμως σύντομα κατέρρευσαν λόγω 

της έλλειψης επενδύσεων σε καινοτομικές και τεχνολογικές ικανότητες. 

 Καταστροφική για το περιβάλλον  δραστηριότητα, κυρίως στο παρελθόν. Σαν αποτέλεσμα 

κυριαρχίας των μεταπρατικών κεφαλαίων που επιζητούσαν την άμεση αποδοτικότητα 

των επενδύσεων τους,  σημαντικό μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας είχε 

εστιάσει στη συγκομιδή οφελών με λεηλασία του περιβάλλοντος και της εργασίας και 

ποτέ δεν τα αντιμετώπισε  ως πηγή παραγωγής αξίας.  Είναι γεγονός,  όμως, ότι σήμερα  

έχουν σημειωθεί σημαντικά βήματα θεσμικής θωράκισης και ελέγχων ενώ και στον 

επιχειρηματικό κόσμο έχει αρχίσει να διαφοροποιείται  η αντίληψη για την αντιμετώπιση  

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες τους.  

 

Ήταν επόμενο, η στρεβλή αυτή ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας να μη δημιουργήσει τις 

στέρεες εκείνες βάσεις που θα της έδιναν τη δυνατότητα να αντέξει στις επερχόμενες κρίσεις 

(διεθνείς και εγχώριες). Έτσι, από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 μέχρι σήμερα, ζει στη δίνη 

σημαντικότατων εσωτερικών και εξωτερικών μεταλλαγών (δραστικές μεταβολές στο εσωτερικό 

πολιτικο-κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον, πετρελαϊκές κρίσεις, διεθνείς ανακατατάξεις, 
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ένταση του ανταγωνισμού, ραγδαίες αλλαγές στην τεχνολογία, κ.ά), με κορύφωση την 

εξουθενωτική και καταστροφική μνημονιακή πολιτική των τελευταίων ετών.   

Θα πρέπει, όμως, στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι καθοριστική για την  πορεία της 

ελληνικής βιομηχανίας ήταν και  η απουσία κρατικής βιομηχανικής πολιτικής ή η εφαρμογή 

λαθεμένων πολιτικών, ανάλογα με την περίοδο. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα 

παρακάτω: 

 Η εφαρμογή των διάφορων αναπτυξιακών νόμων δεν ακολουθήθηκε ποτέ από μια 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους (ποσοτικά, κλαδικά, χωροταξικά). Πρακτικά ο 

αναπτυξιακός νόμος είναι ένα σύστημα με βάση του οποίο μεταβιβάζονται νόμιμα  

δημόσιοι πόροι σε ιδιώτες, στο πλαίσιο αναπτυξιακής στρατηγικής και στόχων 

ανάπτυξης που μια υπεύθυνη κυβέρνηση πρέπει να χαράσσει. 

 Μετά τη διάλυση (απορρόφηση) της ΕΤΒΑ και της ΕΤΕΒΑ δεν υπάρχει στη χώρα μας 

μια Επενδυτική Τράπεζα αλλά μόνο εμπορικές.  

 Οι διάφοροι ενδιάμεσοι φορείς που δημιουργήθηκαν για να προωθήσουν τη βιομηχανική 

και μεταποιτητική ανάπτυξη και μάλιστα εξειδικευμένα π.χ. ΕΟΜΜΕΧ, έχασαν στην 

πορεία το χαρακτήρα και τους στόχους τους και τελικά απαξιώθηκαν 

 Το Υπουργείο Βιομηχανίας που είχε την κεντρική ευθύνη για τη χάραξη στρατηγικής και 

την εφαρμογή βιομηχανικής πολιτικής, αποδιαρθρώθηκε μέχρι την κατάργηση του και 

υποβιβάστηκε σε Γενική Γραμματεία της οποίας σήμερα και αυτή η ύπαρξη 

αμφισβητείται 

 Η μεγάλη σημασία της σύνδεσης των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών 

κέντρων με την παραγωγή δεν εκτιμήθηκε έγκαιρα και δεν έγινε μέχρι πρόσφατα. 

συστηματική   προσπάθεια προώθηση της 

  Η παρέμβαση που επιλέχθηκε για τη διάσωση των «προβληματικών» επιχειρήσεων στη 

10ετία του 1980 από το ΠΑΣΟΚ, δηλ. η δημιουργία του ΟΑΕ, δεν ήταν μόνο μια 

λαθεμένη και πολύ ακριβή επιλογή χωρίς αποτέλεσμα αλλά δημιούργησε και ευνοϊκές 

συνθήκες για συνδιαλλαγή και διαφθορά. 

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα απεικονίζουν την εξέλιξη των τριών 

βασικών τομέων της οικονομίας (Πρωτογενής, Δευτερογενής και Τριτογενής ή Τομέας 

Υπηρεσιών) κατά την περίοδο 1980-2010. Όπως προκύπτει από τον πίνακα αυτό, η εξέλιξη 

στους τρεις τομείς υπήρξε σημαντικά διαφορετική κατά  τις δεκαετίες μετά το 1980 και αυτό 

αντικατοπτρίζεται κύρια από τη μεταβολή της συμμετοχής τους στο ΑΕΠ. 
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Πίνακας 3: Εξέλιξη συμμετοχής τομέων στο ΑΕΠ (%) 

 

Τομέας του 

ΑΕΠ  

1980  1990  2000 

(Εκ των 

οποίων 

κατασκευές)  

2005 

Εκ των οποίων 

κατασκευές 

2006 2007 2008 2009 2010 

Πρωτογενής  25,0  10,5  6,59 4,81 3,74 3,44 3,14 3,14 3,26 

Δευτερογενής  25,3  26,5  20,95 

(6.21) 

19,15 

(6.88) 

19,4 18,77 18,12 17,78 17,9 

Τριτογενής  49,7  63,0  72,46 76,04 76,85 77,79 78,74 79,07 78,84 

ΣΥΝΟΛΟ  100,0  100,0  100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

  
Ο  μεγάλος χαμένος την περασμένη τριακονταετία είναι ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, 

δασοκομία και αλιεία). Η συμμετοχή του στο ΑΕΠ μειώθηκε από 25% το 1980, στο 10,5 % το  

1990, στο 6,59% το 2000 και 3,26% στο 2010. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα κλάδοι 

υπηρεσιών όπως π.χ. η κινητή τηλεφωνία καθώς επίσης και ο κλάδος των νομικών υπηρεσιών 

(Δικαστήρια, δικηγόροι κλπ) έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στο ΑΕΠ.  

Πολύ σημαντική είναι και η μείωση της συμβολής του δευτερογενούς τομέα στο εγχώριο ΑΕΠ. 

Διαπιστώνεται, όμως, ότι παρά την κατάρρευση ολόκληρων κλάδων της βιομηχανίας, κυρίως 

μετά το 1990, η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ μειώνεται σχετικά πιο ήπια από 

τον πρωτογενή και από το 25% του ΑΕΠ το 1980 φτάνει στο 26,5 % το 1990, στο 20,95% το 

2000 και στο 17,9% το 2010 (των κατασκευών συμπεριλαμβανομένων).  

Ανάλογες μειώσεις φαίνονται και στο επόμενο διάγραμμα όπου η συμβολή της βιομηχανίας 

στην  εγχώρια Προστιθέμενη Αξία περιορίστηκε στο 11% το 2009.  
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Διάγραμμα 8: Μεταβολή συμμετοχής τομέων στην  

Προστιθέμενη Αξία της Οικονομίας 

 

 

 

3.2 Βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής βιομηχανίας  

Η τεχνική μας ταυτότητα διαφέρει σοβαρά από το δυτικό πρότυπο. Στην Ελλάδα δεν 

εφαρμόστηκε εκτεταμένα το περίφημο φορντικό μοντέλο, έχει πολύ σημαντική παρουσία ο 

μάστορας-τεχνίτης ενώ σπανίζει το είδος βιομηχανικός εργάτης γραμμής παραγωγής και οι 

παραγωγικές σχέσεις καθορίζονται σε σημαντικό βαθμό από τη μικρή ιδιοκτησία στα μέσα 

παραγωγής.  

Ο τομέας της Μεταποίησης αναπτύχθηκε την περίοδο 2000-201017 με μέσο ετήσιο ρυθμό 

χαμηλότερο από τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής της συνολικής εγχώριας οικονομικής 

δραστηριότητας (μόλις +0,1%, έναντι +2,2%).  Ιδιαίτερα μετά το 2008, ο τομέας κατέγραψε 

σημαντική συρρίκνωση, της τάξης του 1,7%, συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 

κρίσης. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση του μεριδίου του  στο εγχώριο προϊόν κατά 3 εκατοστιαίες 

                                                            
17Από κείμενο ΡΑ 
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μονάδες στη διάρκεια της περιόδου 2000-2010 και η διαμόρφωσή του στο 8,7% στο τέλος 

αυτής. 

Ως προς την απασχόληση
18

,  η Μεταποίηση συγκαταλέγεται στους τομείς με τη μεγαλύτερη 

μείωση, ειδικά στην τελευταία τριετία. Πιο συγκεκριμένα, η μείωση της απασχόλησης ήταν 

6,6% κατά μέσο όρο την περίοδο 2008-2010, έναντι 1,9% στο σύνολο της οικονομίας. Οι 

παραπάνω εξελίξεις εντάσσονται  στη μακροχρόνια διαδικασία αποβιομηχάνισης της ελληνικής 

οικονομίας και μετατροπής της σε οικονομία υπηρεσιών που έχει ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία 

του 80’. 

Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής βιομηχανίας είναι το πολύ μικρό μέγεθος των 

παραγωγικών μονάδων του κλάδου. Συγκεκριμένα, ο  τομέας της Μεταποίησης  αποτελείται 

από 95.309 επιχειρήσεις που  στη συντριπτική τους πλειοψηφία (96,5%)19 είναι πολύ μικρές (1-

9 απασχολούμενοι). 

 

Πίνακας 4: Αριθμός επιχειρήσεων στη βιομηχανία και κατανομή σε τάξεις μεγέθους  

 

Μέγεθος 

επιχείρησης 

2003 2005 2007 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

1-9 απασχ. 84631 88244 91979 

10-19 απασχ. 1144 1121 1182 

20-49 απασχ. 1121 1017 1224 

50—249 απασχ. 691 671 779 

250+ απασχ. 150 145 145 

Σύνολο 87737 91198 95309 

 

Οι 91.979 πολύ μικρές επιχειρήσεις (στοιχεία 2007) οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 96,5% του 

συνόλου των επιχειρήσεων του τομέα, κατέχουν μόλις το 22,6% του συνόλου του κύκλου 

εργασιών, ενώ οι  145 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,15% 

                                                            
18 Μελέτη ΙΟΒΕ 2012 
19 Μελέτη ΓΕΣΕΒΕ με στοιχεία μέχρι 2007, Η κατάσταση μετά το 2007 είναι σαφές ότι έχει τροποποιηθεί 
δραματικά αλλά δεν υπάρχουν πιο πράσφατα  διαθέσιμα στοιχεία.  
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του συνόλου του αριθμού των επιχειρήσεων, κατέχουν το 47,3%% του συνόλου του κύκλου 

εργασιών. Η συγκέντρωση αυτή φαίνεται να ενισχύεται περαιτέρω κατά τη περίοδο 2003-2007. 

 

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η βιομηχανία απασχολούσε  406.965 άτομα (στοιχεία 2007), ενώ 

παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης την περίοδο  2003-2007 στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

και μείωση για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Από το σύνολο των εργαζόμενων στη βιομηχανία, 

το 46,4% απασχολείται στις πολύ μικρές  επιχειρήσεις μέχρι 9 άτομα, 13,3% στις επιχειρήσεις 

με 10-49 άτομα, 19,5% στις μεσαίες με 50-249 άτομα, 20,6 % στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

Πίνακας 5: Συμβολή πολύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων της ελληνικής βιομηχανίαςσε 

βασικά μεγέθη (2007) 

Μέγεθος επιχείρησης Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων  Κύκλος εργασιών  

1-9 απασχολ. 96,5% 46,4% 22,6% 

250+ απασχολ. 0,15% 20,6% 47,3% 

 

 

Χωροταξικά, η βιομηχανία εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση αντικατοπτρίζοντας το 

αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθήθηκε ήδη από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες.  

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για την Αττική: 

 

 το 37,7% της συνολικής προστιθέμενης αξίας της ελληνικής μεταποίησης παράγεται 

στην Αττική (Οι Νομοί της Ελλάδος 2009, AllmediaAE).  

 Το 45% των μισθών και ημερομισθίων που δίνονται στη μεταποίηση στην Ελλάδα 

προορίζεται για την Αττική (Eurostat-RegionalStatistics, 2007). 

 Το 40,7% των απασχολουμένων στην ελληνική μεταποίηση εργάζεται στην Αττική 

(Eurostat-RegionalStatistics, 2007).  

 Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Αττική είχαν συνολικές πωλήσεις 51,2 δισ. €, που 

αντιστοιχούν στο 72,2% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποίησης 

(2006). 

 

 

3.3 Κλαδικές εξειδικεύσεις στην ελληνική βιομηχανία 
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Οι πέντε σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας σύμφωνα με τα βασικά τους μεγέθη 

(το 2010) παρουσιάζονται στον Πιν. 6
20

 που ακολουθεί.  

Παρατηρείται ότι ο σημαντικότερος κλάδος ως προς τη συμμετοχή του στα τρία από τα τέσσερα 

βασικά μεγέθη  (Αριθμός επιχειρήσεων, ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και αριθμός 

εργαζομένων) είναι ο κλάδος των τροφίμων, με σημαντική διαφορά από τους κλάδους που 

ακολουθούν. Μόνο με κριτήριο τον κύκλο εργασιών, ο κλάδος των πετρελαιοειδών με 21,85% 

εμφανίζεται μεγαλύτερος κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, αλλά με συμμετοχή στην ακαθάριστη 

αξία παραγωγής μόλις 7,6%, ίση με περίπου το 1/3 εκείνης των τροφίμων. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 6 φαίνεται καθαρά η κατάρρευση «ιστορικών» για την ελληνική 

βιομηχανία κλάδων όπως η ένδυση -  υπόδηση και το έπιπλο – ξύλο, κυρίως ως προς τη 

συμμετοχή τους στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας και την ακαθάριστη αξία παραγωγής, 

όπου δεν βρίσκονται καν μέσα στους πέντε πρώτους.  

Πίνακας 6: Οι πέντε σημαντικότεροι κλάδοι της βιομηχανίας  

Αριθμός επιχειρήσεων (83.565 σύνολο μεταποίησης) 

Μεταποίηση  100% 

Τρόφιμα 18,9% 

Μεταλλικά προϊόντα 15,1% 

Είδη ένδυσης 13,0% 

Επιπλα 8,7% 

Προϊόντα ξύλου 7,7% 

Κύκλος εργασιών (54,88 εκατ σύνολο) 

Προϊόντα διϋλισης 21,8% 

Τρόφιμα 20,2% 

Μεταλλικά προϊόντα 7,6% 

Βασικά μέταλλα 7,5% 

Προϊόντα από μη μεταλλικά 5,9% 

                                                            
20 Από Μελέτη ΙΟΒΕ: Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, 2013 – Στοιχεία Eurostat, SBS, 2010 
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ορυκτά 

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (19,9 εκατ. Σύνολο) 

Τρόφιμα 19,7% 

Μεταλλικά προϊόντα 9,4% 

Προϊόντα από μη μεταλλικά 

ορυκτά 

8,4% 

Προϊόντα διύλισης 7,6% 

Ποτά 6,3% 

Αριθμός εργαζομένων (400.943 σύνολο) 

Τρόφιμα 20,3% 

Μεταλλικά προϊόντα 11,9% 

Είδη ένδυσης 7,4% 

Προϊόντα από μη μεταλλικά 

ορυκτά 

6,7% 

Επιπλα  5,2% 

 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ίσως, από τη στατική εικόνα των κλάδων παρουσιάζει η εξέλιξη τους 

πριν και μετά το ξέσπασμα της κρίσης, την περίοδο 2000-2010
21

. Γενικά δεν σημειώνονται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά την κατάταξη των κλάδων. Οι κλάδοι που 

παρουσίαζανπροβλήματα και πριν την κρίση είναι και αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο από 

αυτήν.Εξαίρεση σε αυτή τη γενική τάση συνιστά η πορεία βιομηχανικών δραστηριοτήτων όπως 

η Παραγωγή Άλλων Οργανικών Βασικών Χημικών Ουσιών και Κατασκευή Άλλων 

Μεταλλικών Προϊόντων που καταγράφουν αξιοσημείωτη μέση ετήσια άνοδο μετά το 

ξέσπασμα της κρίσης, όπως και η Παραγωγή αλουμινίου και η Επισκευή Μηχανημάτων. 

 

Ως προς την απασχόληση, η  πιο ισχυρή μείωση την περίοδο της κρίσης, δηλ. μετά το 2008, 

σημειώνεται στην παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (-32% μέσος ετήσιος 

ρυθμός), ενώ αντίθετα ανοδικά κινήθηκε η απασχόληση στα προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου 

                                                            
21 Από Μελέτη ΙΟΒΕ: Οι προοπτικές του τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα» 2012 
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(ΜΕΡΜ 9,6%), στη ΒιομηχανίαΤροφίμων (ΜΕΡΜ 4,6%), και στην Παραγωγή Βασικών 

Φαρμακευτικών Προϊόντων & Σκευασμάτων (ΜΕΡΜ 4,3%).  Η βιομηχανία τροφίμων,  

μάλιστα, ενίσχυσε τόσο τη συμμετοχή της στην απασχόληση που βρίσκεται στην 1
η
 θέση 

σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία (Πιν. 6).  

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η πορεία του υποκλάδου Παραγωγής Βασικών Φαρμακευτικών 

Προϊόντων & Φαρμακευτικών Σκευασμάτων στην περίοδο 2000-2010. Ο κλάδος – που δεν 

περιλαμβάνεται στους πέντε πρώτους  - παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του παραγόμενου προϊόντος και την ταχύτερη άνοδο της  

βιομηχανικής παραγωγής(ρυθμός 12,9% ανά έτος, κατά μέσο όρο). Ακόμα και μετά το 

ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο κλάδος εξακολουθεί να εμφανίζει σθεναρές 

αντιστάσεις (αύξηση κατά 10%). 

Ανοδική ήταν και η πορεία  της Παραγωγής Χημικών Ουσιών & Προϊόντων τόσο στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία όσο και στη βιομηχανική παραγωγή (αλλά με ποσοστό 

χαμηλότερο του 1,5%  ανά έτος) και και της Παραγωγής Βασικών Μετάλλων.  

Ως προς τις εξαγωγές, οι κλάδοι της Παραγωγής Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, της 

Παραγωγής Μη ΣιδηρούχωνΜετάλλων και Παραγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων 

κατέχουν διαχρονικά τα μεγαλύτερα μερίδια στις μεταποιητικές εξαγωγές. Οι περισσότεροι 

κλάδοι με ταυψηλότερα μερίδια εξαγωγών βελτίωσαν τη θέση τους το 2010 σε σχέση με το 

2005, ενώ το μερίδιο του φαρμακευτικού κλάδου υποχώρησε ελαφρά σε σχέση με τηνπερίοδο 

πριν την κρίση. 

 

3.4 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – αδυναμίες της ελληνικής βιομηχανίας  

Το πιο βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής βιομηχανίας είναι το πολύ μικρό μέγεθος της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των επιχειρήσεων. Πάνω από το 95% των επιχειρήσεων έχουν από 1-

9 εργαζόμενους ενώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
22

  (ΜΜΕ) εντάσσεται το 98,5%. Το μικρό 

μέγεθος συναρτάται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων αυτών. Ο 

ιδιοκτήτης είναι και ο manager της επιχείρησης, η διοίκηση είναι συχνά οικογενειακή υπόθεση. 

Εκτός από τις πολύ μεγάλες βιομηχανίες  εντάσεως εργασίας (πχ  κλωστοϋφαντουργία, χημική 

βιομηχανία κλπ) το είδος «βιομηχανικός εργάτης» σπανίζει και οι εργαζόμενοι δεν είναι 

                                                            
22 Σύμφωνα με τον ορισμό της Ε.Ε., στις ΜΜΕ ανήκουν επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους και μέχρι 
50 εκατ. Ευρώ κύκλο εργασιών. Οι επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μέχρι 9, εντάσσονται στις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις 
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βιομηχανικοί εργάτες με τη «φορντική έννοια» του όρου αλλά μάστοροι και τεχνίτες  με 

σημαντική εμπειρία και πολύτιμη τεχνογνωσία.  

Οι συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων (αδειοδοτικό, 

φορολογικό, ασφαλιστικό, δανειοδοτικό, χρηματοδοτικό κλπ)  σε συνδυασμό με το μικρό 

μέγεθος των βιομηχανικών επιχειρήσεων υπήρξαν καθοριστικές για τη φυσιογνωμία αλλά και 

για την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας.  

Η ιδιωτική δαπάνη για Ερευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα αποτελεί πολύ μικρό ποσοστό της 

οπωσδήποτε ανεπαρκούς δημόσιας δαπάνης.
23

 Η μη δέσμευση κεφαλαίων σε Ε&Α έχει σαν 

αποτέλεσμα και τη  μη πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέα τεχνολογία και καινοτομίες 

προϊόντων ή διεργασιών παραγωγής  

Η κουλτούρα της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλή. Οι 

οποιες προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν ήταν ευκαιριακές, «εκ των άνω» και δεν έχει γίνει 

αντιληπτό ότι είναι θέμα επιβίωσης, στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η ανάπτυξη 

συνεργατικών σχημάτων.   

Οι παραγωγικές μονάδες χαρακτηρίζονται από έλλειψη καθετοποίησης με αποτέλεσμα πολύ 

χαμηλό ποσοστό εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας (λειτουργία μόνο στα αρχικά  ή μόνο στα 

τελικά  στάδια της παραγωγής του τελικού προϊόντος) 

Οι μικρές βιομηχανικές επιχειρήσεις απευθύνονταν σχεδόν αποκλειστικά στην εσωτερική αγορά  

με στόχο την υποκατάσταση εισαγωγών που, βέβαια, υπήρξε κεντρική πολιτική για μια μεγάλη 

περίοδο. Ο προσανατολισμός, όμως, αυτός δεν βοήθησε στην ανάπτυξη  της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων και  στηρίχθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των διαφόρων κλάδων που δεν 

προσπάθησαν να αναπτύξουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Στις συνθήκες, όμως,  του 

σύγχρονου καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής  με το νέο καταμερισμό της εργασίας,  η 

ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αποτελεί προϋπόθεση βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων.  

 

                                                            
23

Η ενδοεπιχειρησιακή δαπάνη έρευνας πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις 

(64,8% του συνόλου της δαπάνης), ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν καμία δαπάνη για R&D, 

γεγονός αναμενόμενο αφού  ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανά επιχείρηση είναι μόλις 2 άτομα και είναι 

ανύπαρκτη η δικτύωση των επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις αυξάνουν τον 

αριθμό των εργαζόμενων που απασχολούνται σε έρευνα και ανάπτυξη.  
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ΜΕΡΟΣ ΙV:  

OΡΑΜΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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4.1 Δυνατότητες ανάπτυξης 

Κεντρική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που σημαίνει 

μεγέθυνση του παραγωγικού τμήματος της οικονομίας που καρδιά του είναι η βιομηχανία. Η 

παραγωγική αποδιάρθρωση της χώρας είναι το αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών τουλάχιστον 30 

χρόνων, αποδιάρθρωση που το μνημόνιο απλώς επιτάχυνε και ολοκλήρωσε. 

Το κυρίαρχο για πολύ χρόνο και αδιαμφισβήτητο μέχρι χθες παραγωγικό μοντέλο, η μαζική 

φορντική παραγωγή, είναι πλέον σε βαθιά κρίση-πτώχευση.  Η χώρα μας χρειάζεται ένα 

εναλλακτικό παραγωγικό μοντέλο και σχέδιο, ικανά να διαχειριστούν από κοινού τον 

πραγματικό της φυσικό και πνευματικό πλούτο.  Ένα σχέδιο που θα μπορέσει να συγκινήσει, 

αφυπνίσει και κινητοποιήσει ευρύτατα στρώματα του ελληνικού λαού, στη βάση: 

o της αληθινής τους παράδοσης που θα συνθέτει  πολύτιμες νησίδες ταυτότητας, 

που επιμένουν να αντιστέκονται ζωντανές γύρω μας, με τη διεθνή πραγματικότητα,  

o των πραγματικών τους δυνατοτήτων  και 

o των πραγματικών τους αναγκών. 

 

Μια σειρά από λόγους συνηγορούν στο γιατί  ο τομέας της βιομηχανίας, που σήμερα αποτελεί το 

9% της οικονομίας, μπορεί να παίξει αυξημένο ρόλο και να αποτελέσει την ατμομηχανή της 

ανάπτυξης. 

 

1. Η Ελλάδα έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, πρώτες ύλες. 

Ο αγροτικός τομέας και ο ορυκτός πλούτος μπορούν να δώσουν πρώτες ύλες στη 

μεταποίηση και ώθηση  στην ανάπτυξη. 

Η Ελλάδα έχει τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα α) ενός πλούσιου σε χλωρίδα και 

πανίδα, διαφοροποιημένου γεωμορφολογικά χώρου και β) ενός ήπιου κλίματος που ευνοεί 

την παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας και υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων. Με 

δεδομένο ότι η μορφολογία της χώρας μας δεν ευνοεί γενικά εκτατικές μονοκαλλιέργειες,  

θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα παραπάνω συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εφαρμογή 

ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και την ανάπτυξη σύγχρονης ποιοτικής  βιολογικής 

πολυκαλλιέργειας.  Η επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων, στη συνέχεια,  θα πρέπει να 
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οδηγεί σε πιστοποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιεί τις γενικές αλλά και 

ειδικές ανάγκες διατροφής.  

Η αξιοποίηση του  ορυκτού  πλούτου,  εξάλλου,  μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της 

αναπτυξιακής στρατηγικής και ουσιαστικό στοιχείο των πολιτικών για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση. 

 

2. Η Ελλάδα έχει πλούσιο επιστημονικό δυναμικό σχετικά νεαρής ηλικίας.  

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει εξειδικευμένους τεχνολόγους και επιστήμονες που 

καλύπτουν όλους σχεδόν τους παραγωγικούς κλάδους που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και 

αυτούς που μπορούν να αναπτυχθούν. Τα ποσοτικά στοιχεία είναι εντυπωσιακά: τα ΤΕΙ και 

τα Ελληνικά Πανεπιστήμια εκπαιδεύουν αρκετές  χιλιάδες νέων επιστημόνων  το χρόνο, με 

ένα σημαντικό κόστος για την ελληνική οικονομία αλλά και τις οικογένειες τους.  

Το επιστημονικό δυναμικό της χώρας θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα παραγωγής 

πλούτου και κοινωνικής ευημερίας, σε μια περίοδο όπου η ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή 

τεχνολογικών καινοτομιών αποτελεί  βασική προϋπόθεση για βιώσιμες  επιχειρήσεις. Το 

δυναμικό αυτό, όμως,  δύσκολα βρίσκει τη θέση που θα του αντιστοιχούσε στην αγορά 

εργασίας  και  η  δυσκολία αυτή έχει γίνει μεγαλύτερη μετά το ξέσπασμα της τελευταίας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

Αντίθετα, μεγάλο μέρος αυτών των υψηλά εκπαιδευμένων, νέων ανθρώπων αναγκάζεται να 

αναζητήσει δουλειά και προκοπή σε άλλες χώρες κύρια της Ε.Ε., της Βόρειας Αμερικής 

αλλά και της Αυστραλίας. Πρόκειται για μια πραγματική αιμορραγία της ελληνικής 

κοινωνίας που στερείται της πολύτιμης συνεισφοράς τους στην προσπάθεια εξόδου από την 

κρίση. 

 

3. Ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στην επιχειρηματικότητα  

Ο αριθμός των επιχειρήσεων στη μεταποίηση ανέρχεται γύρω στις 100.000, οι οποίες σε 

ποσοστό μεγαλύτερο από 96,5% είναι πολύ μικρές με 1-9 απασχολούμενους. Πρόκειται για 

ένα μοντέλο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου κυριαρχούν οι μικροϊδιοκτήτες 

Υπάρχει δηλαδή σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία επιχειρηματικότητας στη 

μεταποίηση, ακόμα και σήμερα που αυτή έχει συρρικνωθεί.  

Αυτή η επιχειρηματική  εμπειρία σε συνδυασμό με την εκτεταμένη ακόμη «μαστορική» 

τέχνη και λοιπή τεχνογνωσία   θα πρέπει να αξιοποιηθούν για να αναπτυχθούν στη χώρα 

μικρού μεγέθους αλλά ευέλικτες και ποιοτικές παραγωγικές μονάδες. 
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4. Βιομηχανική κληρονομιά - παράδοση 

Το συνολικό ποσοστό της βιομηχανίας στο εγχώριο ΑΕΠ μειώθηκε πολύ σημαντικά σε 

σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Ολόκληροι βιομηχανικοί κλάδοι συρρικνώθηκαν ή 

εξαφανίστηκαν και βιομηχανικές εγκαταστάσεις εγκαταλείπονται στη φθορά του χρόνου. 

Εξακολουθεί, όμως, να υπάρχει ζωντανή η βιομηχανική κληρονομιά σε ανθρώπους και 

κτιριακή υποδομή η οποία δεν έχει  απαξιωθεί και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για 

βιομηχανική παραγωγή αλλά και άλλες σχετικές με τις ανάγκες της βιομηχανίας 

λειτουργίες. 

Αυτή η πολύτιμη παρακαταθήκη αποτελεί ζωτικό υλικό για τη σύσταση σύγχρονων 

εναλλακτικών παραγωγικών μοντέλων, αποτελεί δηλαδή κρίσιμο συγκριτικό 

πλεονέκτημα του τόπου που  είναι εφικτό να μετατραπεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. 

5. Aναπτυγμένος κατασκευαστικός τομέας    

Ο κατασκευαστικός τομέας απέδειξε πρόσφατα ότι μπορεί να ανταποκριθεί όχι μόνο σε 

μεγάλη ποσότητα έργου αλλά και σε ποιοτικά διαφοροποιημένο αντικείμενο ( Γ΄ΚΠΣ και 

Ολυμπιακοί αγώνες). Το δυναμικό αυτό σήμερα αργεί. Εκτιμάται ότι το κατασκευαστικό 

δυναμικό της χώρας μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας εφόσον αναπροσανατολισθεί  αφενός σε δραστηριότητες ανάπλασης του 

υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος (οικιστικού και παραγωγικού) και αφετέρου στην 

παραγωγή καινοτόμων  υλικών, προσαρμοσμένων στις γεωγραφικές και κλιματικές 

ιδιαιτερότητες της χώρας, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση και την ορθή 

περιβαλλοντική λειτουργία των δομικών κατασκευών.  

Είναι λάθος να ταυτίζουμε τις συνθήκες στη χώρα μας  με τις συνθήκες στην βιομηχανική Δύση.  

Η χώρα μας, λόγω της απουσίας μιας βιομηχανικής ολοκλήρωσης, έχει μεγαλύτερες πρακτικές 

δυνατότητες, από τις αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες,  να αναπτύξει  βιομηχανία τεχνολογικής 

αιχμής με μικρές και ευέλικτες παραγωγικές μονάδες  που θα εκμεταλλευτούν τα κενά και τις 

αδυναμίες του μαζικού μοντέλου παραγωγής. 
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4.2 Τα υποκείμενα της ανάπτυξης 

 

Η πρόταση για παραγωγική ανασυγκρότηση της βιομηχανίας απευθύνεται προς και 

προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή όλων των συμμετόχων. Παραγωγική ανασυγκρότηση 

δεν νοείται χωρίς: 

 Τη μετατροπή της κοινωνίας από αντικείμενο σε υποκείμενο της πολιτικής, με την 

«υποχώρηση» του κρατικού παρεμβατισμού υπέρ της «εξωκρατικής δημιουργίας» 

δηλ. του επιχειρείν. «Εξωκρατική δημιουργία και επιχειρείν» σημαίνει υποχώρηση του 

κρατικού παράγοντα υπέρ της κοινωνίας, δηλαδή ένα απλό και σταθερό 

επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα ευνοεί και θα προστατεύει αποτελεσματικά τη  

μικρή επιχειρηματική πρωτοβουλία από την ισοπεδωτική ιδιοτέλεια μεγάλων 

οικονομικών συμφερόντων, και 

 Τη σύναψη ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου με μακροχρόνιο σχεδιασμό, ανάμεσα 

σε όλα τα υποκείμενα της κοινωνίας, της παραγωγής, της εκπαίδευσης και του 

νομοθετικού σώματος. Επιδίωξη θα είναι να ανακτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη στη 

σχέση τους, τόσο με το κράτος όσο και μεταξύ τους,  η κοινωνία σαν σύνολο, τα 

άτομα, οι επιχειρήσεις και  οι αυτοαπασχολούμενοι παραγωγοί,. 

  

Σε αυτή  την παραγωγική ανασυγκρότηση, τα υποκείμενα της ανάπτυξης είναι:  

 Οι δεκάδες χιλιάδες ΜΜΕ που αποτελούν τον κορμό της μεταποίησης και το πιο 

ζωντανό της παραγωγικό δυναμικό.Οι ΜΜΕ θα πρέπει να  αναβαθμιστούν κυρίως 

σε ανθρώπινο δυναμικό και να αξιοποιήσουν συνδυασμένα την επιστημονική με την 

«άρρητη» γνώση των τεχνητών και μαστόρων της, με στόχο την παραγωγή 

προϊόντων  υψηλής ποιότητας και υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

1. Οι μεγάλες, για τα δεδομένα της Ελλάδας, επιχειρήσεις αλλά μικρές για τα 

Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, που λειτουργούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

της παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Μεγάλες εταιρείες με στρατηγικό, εθνικό και 

κοινωνικό χαρακτήρα (σε τομείς όπως Ενέργεια, Άμυνα, μεταφορές, δίκτυα 

επικοινωνίας, σημαντικοί εθνικοί ορυκτοί πόροι) συνιστούν κοινωνικό αγαθό και 

είναι κόμβοι μεταφοράς τεχνογνωσίας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν όσες μπορούν να 
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αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης παραγωγικών συμπλεγμάτων και να γίνουν  το 

βασικό όχημα της ενδογενούς παραγωγικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης.   

 Οι νέοι επιστήμονες. Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και ΤΕΙ 

εκπαιδεύουν χιλιάδες επιστήμονες και καλύπτουν όλα τα παραγωγικά πεδία. Το 

ανθρώπινο αυτό δυναμικό μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην νέα 

επιχειρηματικότητα και στον εκσυγχρονισμό  και αναβάθμιση των ΜΜΕ. 

 Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οι ερευνητικοί φορείς που 

αναπτύσσουν αξιόλογη έρευνα και παράγουν τεχνολογία. Τα ιδρύματα αυτά 

καλούνται να παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στην αναπτυξιακή προσπάθεια. 

Συνεργαζόμενα μεταξύ τους και κυρίως με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις θα 

συμβάλουν στο να μετατραπεί η νέα γνώση και τεχνολογία σε καινοτομίες 

(προϊόντος, διεργασίας) απαραίτητες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών και 

βιώσιμων επιχειρήσεων και την εκπλήρωση  εθνικών  και επιχειρηματικών στόχων.  

 Οι τεχνικοί της χώρας, ζωντανοί φορείς μιας ιδιαίτερης τεχνογνωσίας που 

βρίσκονται σε κάθε βιομηχανικό κλάδο και αποτελούν ουσιαστική πηγή «άρρητης» 

γνώσης και πολύτιμης εμπειρίας σε παραγωγικές λειτουργίες και αντιμετώπιση / 

επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Τα στελέχη αυτά μπορούν ακόμη να έχουν 

σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικών καινοτομιών και 

ευρεσιτεχνιών με θετικά αποτελέσματα στην ποιότητα προϊόντων και το κόστος 

παραγωγής. 

2.  Οι περιφέρειες και οι ΟΤΑ, στα πλαίσια ενός αποκεντρωμένου, 

αυτοδιοικητικού και συμμετοχικού μοντέλου, με την αφύπνιση και 

ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, με την παροχή και λειτουργία κατάλληλων 

υποδομών και δικτύων, την παροχή πληροφοριών σε κάθε πεδίο της παραγωγικής 

δραστηριότητας (ίδρυση, λειτουργία, αδειοδότηση), τον επανασχεδιασμό και την 

αξιοποίηση εγκαταλειμμένων, υποβαθμισμένων  περιοχών και εγκαταστάσεων,  

στις πόλεις και την ύπαιθρο. Με άλλα λόγια, με την ουσιαστική λειτουργική 

συνεισφορά τους στο ξαναζωντάνεμα της περιφέρειας στα πλαίσια ενός 

εναλλακτικού παραγωγικού μοντέλου.  

 

4.3 Το όραμα και το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της βιομηχανίας  
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Το Όραμα της βιομηχανικής πολιτικής οφείλει να είναι η ανάπτυξη μιας  σύγχρονης 

ενδογενούς ελληνικής βιομηχανίας ως ένας από τους κύριους πόλους της παραγωγικής 

ανασυγκρότησης της χώρας, με τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας σε 

παραγωγικά μοντέλα εναλλακτικά στα διεθνώς κυρίαρχα. Η ελληνική βιομηχανία θα 

πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ρωγμές και αδυναμίες του διεθνούς μοντέλου  παραγωγής 

φθηνού μαζικού προϊόντος και να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες στην 

παραγωγή συστημάτων καινοτόμων προϊόντων, ενσωματώνοντας τα τοπικά 

συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.  

Στα πλαίσια ενός τέτοιου οράματος, κεντρική στρατηγική κατεύθυνση είναι η 

συγκρότηση παραγωγικών συμπλεγμάτων που  θα στηρίζονται  στη σύνθεση – 

χαρακτηριστικό της τεχνικής μας ταυτότητας -  με σχετική εξειδίκευση και χωρικό 

προσδιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι τα παραγωγικά συμπλέγματα δεν συγκροτούνται τόσο σε 

στενή κλαδική βάση, όσο οριοθετούνται με μια γενικότερη αλληλεπίδραση δραστηριοτήτων 

από διαφορετικούς κλάδους και τομείς οικονομικής δραστηριότητας. 

Με βάση το όραμα, την κεντρική στρατηγική κατεύθυνση και τις διαπιστωμένες δυνατότητες 

επιτυχίας μιας δυναμικής αναπτυξιακής πολιτικής, οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου 

για την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας θα πρέπει να είναι:   

 Η επικέντρωση στην παραγωγή αξίας και όχι στη μείωση του κόστους. Το 

παραγωγικό μοντέλο θα στοχεύει στις κοινωνικές ανάγκες, δηλ. στην παραγωγή 

προϊόντων με κοινωνικά προσδιορισμένη αξία και περιβαλλοντικό πρόσημο. 

 Η διαμόρφωση της πολιτικής στο επίπεδο των συστημάτων αξίας ή παραγωγικών 

συμπλεγμάτων. Σ’ αυτές συμπεριλαμβάνονται μονάδες παραγωγικές από διαφορετικούς 

κλάδους της αλυσίδας αξίας όσο και λειτουργικές υποδομές (τεχνική υποστήριξη, 

πιστοποίηση, …) και λειτουργίες όπως ο εφοδιασμός και οι μεταφορές. 

 Η ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι ΜΜΕ θα αποτελέσουν τη 

ραχοκοκαλιά του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού. Κεντρική  κατεύθυνση θα 

είναι η ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων υψηλής αξίας και ποιότητας αφενός με 

σύζευξη των σύγχρονων τεχνολογιών και μεθόδων παραγωγής με τη μαστορική 

εμπειρία και αφετέρου με αξιοποίηση της συνέργειας ανάμεσα σε επιχειρήσεις 

διαφορετικών κλάδων σε κοινά παραγωγικά συμπλέγματα. 

 Η προώθηση της καινοτομίας σε προϊόντα και παραγωγικές διαδικασίες. Η 

καινοτομία δεν θα παράγεται μόνο στα εργαστήρια αλλά και: 
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o  με σύζευξη σχεδιασμού και παραγωγής και συνδυασμένη αξιοποίηση 

επιστημονικής γνώσης και τεχνικής εμπειρίας – μαστορικής  

o με αλληλεπίδραση παραγωγού και χρήστη 

1. Η ανάπτυξη «οικοσυστήματος» νέας επιχειρηματικότητας με στήριξη νέων 

συνεταιριστικών / συνεργατικών  σχημάτων  και αποτέλεσμα την ανάσχεση 

διαρροής υψηλά εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού όσο και 

την αποτροπή της καταστροφής ενός ενδογενούς τεχνικού πολιτισμού. 

 Η στήριξη και ενθάρρυνση καινοτόμων παραγωγικών πρωτοβουλιών  κοινωνικής 

επιχειρηματικότητας, αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων και άλλων μορφών 

αλληλέγγυας οικονομίας. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι πρωτοβουλίες που 

αναπτύσσονται σε πεδία όπως η κοινωνική φροντίδα, η αξιοποίηση της τοπικής 

παραγωγής, η ενέργεια και ο πολιτισμός  και  χαρακτηρίζονται από  συλλογικότητα,  

αλληλεγγύη και   δημοκρατική λειτουργία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, στηριζόμενες στη 

γνώση και την καινοτομία, τα  τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  και την κοινωνική 

αλληλεγγύη, μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. 

 Η ενίσχυση τεχνολογικά προηγμένων κλάδων και δραστηριοτήτων με αυξανόμενη 

ζήτηση στις παγκόσμιες αγορές είτε με συμβολή στην υποκατάσταση εισαγωγών, καθώς 

και εκείνων που συμβάλλουν στον οικολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας 

2. Η σύσταση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ειδικού σκοπού, προκειμένου να 

ενισχυθεί η μεταποιητική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις και 

δυνατότητες του υπάρχοντος χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η δημιουργία 

Τράπεζας ειδικού σκοπού και η ενίσχυση των τοπικών Συνεταιριστικών Τραπεζών 

αποτελούν σημαντικά εργαλεία προκειμένου να ενισχυθεί η μεταποιητική 

δραστηριότητα ανεξάρτητα από τις δυνατότητες του υπάρχοντος χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

 Η ριζική αποκέντρωση του κράτους με μεταφορά πόρων από το κέντρο στην 

περιφέρεια και η  δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, των εργαζόμενων και των 

εκπροσώπων τους, των κοινωνικών κινημάτων και των τοπικών κοινωνιών στις 

διαδικασίες του περιφερειακού σχεδιασμού.   

Η προώθηση μιας τέτοιας βιώσιμης ανάπτυξης θα βασιστεί στη διαμόρφωση πέντε 

παραγωγικών συμπλεγμάτων που θα αποτελούν και τους βασικούς πυλώνες της όλης 
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αναπτυξιακής πολιτικής, σε συνδυασμό με μια σύγχρονη και ευέλικτη κλαδική πολιτική. Τα 

πέντε αυτά παραγωγικά συμπλέγματα είναι: 

 Το Αγροτοδιατροφικό σύμπλεγμα 

 Το Τουριστικό σύμπλεγμα 

 Το Κατασκευαστικό σύμπλεγμα 

 Τα νέα συμπλέγματα βιομηχανίας έντασης γνώσης και έρευνας, όπως των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της πληροφορικής και μικροηλεκτρονικής, της 

βιοτεχνολογίας  κ.ο.κ. 

 Το Ενεργειακό σύμπλεγμα 

Τα ανωτέρω συμπλέγματα είναι και μεταξύ τους αλληλοεξαρτώμενα (πχ.  το ενεργειακό 

σύμπλεγμα επηρεάζει άμεσα τη βιομηχανία και το κατασκευαστικό). Η έρευνα και η καινοτομία 

αφορά όλα τα συμπλέγματα.  Επίσης, η  ανάπτυξη  ορισμένων συμπλεγμάτων όπως πχ το 

τουριστικό, μπορεί να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και σε άλλα  όπως πχ στις κατασκευές 

και το αγροτοδιατροφικό.  
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5.1 Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα 

 

Το νέο  αναπτυξιακό πρότυπο που θα στοχεύει στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, θα 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα,  θα διασφαλίζει την  προστασία του 

περιβάλλοντος  και τελικά θα αντιστρέψει τη φθίνουσα πορεία της ελληνικής βιομηχανίας, 

προϋποθέτει επενδύσεις  σε νέες καινοτόμες δραστηριότητες, εντάσεως γνώσης. 

Σύμφωνα με την Ε.Ε., «Καινοτομία είναι η εισαγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου 

προϊόντος, διεργασίας, μεθόδου οργάνωσης ή μάρκετινγκ από μια επιχείρηση»
24

. .Ενας λίγο 

διαφοροποιημένος ορισμός για την καινοτομία ορίζει ότι «Καινοτομία είναι η ικανότητα να 

παίρνεις νέες ιδέες και να τις μετατρέπεις σε εμπορικές επιτυχίες χρησιμοποιώντας νέες 

διαδικασίες, προϊόντα ή υπηρεσίες με τρόπο καλύτερο και ταχύτερο από τους ανταγωνιστές 

σου». 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, η καινοτομία μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερις τύπους: 

α) καινοτομία προϊόντος, β) καινοτομία διεργασίας, γ) καινοτομία εμπορικής εκμετάλλευσης και 

δ) οργανωτική / οργανωσιακή καινοτομία. 

Η  καινοτομική συμπεριφορά, επομένως, δεν αφορά μόνο κλάδους με έντονο τεχνολογικό 

περιεχόμενο, τους λεγόμενους κλάδους «υψηλής τεχνολογίας», αλλά και παραδοσιακούς 

κλάδους της οικονομίας (τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία –ένδυση, μη μεταλλικά ορυκτά κ.α.). 

Στις επιχειρήσεις αυτών των κλάδων, όπου μπορεί να γίνονται πολύ χαμηλές επενδύσεις σε 

Ε&Α,  υπάρχει  συσσωρευμένη η λεγόμενη «άρρητη» γνώση που συχνά οδηγεί σε καινοτομίες. 

Ζήτημα – κλειδί για την καινοτομία αποτελεί η διαδικασία της μάθησης. Η ανάπτυξη, μάλιστα,   

διασυνδέσεων των επιχειρήσεων με εκπαιδευτικά ιδρύματα και  με άλλους φορείς έρευνας 

θεωρείται καθοριστική ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά η καινοτομία.  Εκείνο, όμως, που 

πρέπει να επισημανθεί είναι ότι  η γνώση που θα οδηγήσει σε καινοτομία  μπορεί να προέλθει όχι 

μόνο από την επίσημη δραστηριότητα Ε&Α αλλά και με άλλες διαδικασίες, όπως π.χ. από 

«μάθηση μέσα από την πράξη», από ενδογενή γνώση, από εμπειρίες της άτυπης οικονομίας, κ.α. 

Συνεπώς καινοτομία θα προκύψει μόνον εφόσον υπάρχει το  κατάλληλο, ανοιχτό και 

δημιουργικό περιβάλλον, η υποστήριξη από κατάλληλες σύγχρονες υποδομές (συμβατικές και  

ψηφιακές) και η αξιοποίηση  μηχανισμών μεταφοράς γνώσης και τεχνογνωσίας. 

                                                            
24 (Community Innovation Survey - CIS 2008) 

ΜΕΡΟΣ V:  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
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Η πολιτική,επομένως, για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα  αποτελεί βασικό 

παράγοντα του σχεδιαζόμενου νέου μοντέλου ανάπτυξης. Οι σημαντικότερες προκλήσεις  που 

έχει να αντιμετωπίσει αυτή η πολιτική είναι: 

 η υστέρηση της χώρας ως προς τις επιχειρηματικές και καινοτομικές ικανότητες,  

 η αναντιστοιχία του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και της κυρίαρχης νοοτροπίας και  

 η μεγάλη ανεργία ιδιαίτερα του επιστημονικού δυναμικού.  

 

Στόχοι της νέας αναπτυξιακής πολιτικής θα είναι: 

1. Η αύξηση της εγχώριας δαπάνης για Ερευνα-Ανάπτυξη και καινοτομία, τόσο δημόσιας όσο 

και ιδιωτικής. Συγκεκριμένα,  

 Αύξηση της δημόσιας δαπάνης για Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα (σταδιακά) στο 

2% του ΑΕΠ. 

 Αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για Ε&Α με γοργούς ρυθμούς στο 1% του ΑΕΠ. 

2. Η ενίσχυση της καινοτομικότητας στους υφιστάμενους κλάδους, με κύριο μοχλό τις 

δραστηριότητες έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας  

3. Η ανάπτυξη νέων κλάδων έντασης γνώσης, με προώθηση (στο βαθμό που μπορεί να 

ανταποκριθεί η χώρα μας) νέων τεχνολογιών, όπως: μικρο-ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες, 

λογισμικό, νανο-τεχνολογία, ψηφιακή μάθηση κλπ) και  

4. Η ανάπτυξη νέων παραγωγικών κλάδων, όπως για παράδειγμα οι υδατοκαλλιέργειες και οι 

ΑΠΕ. 

Σημαντική σε αυτή τη διαδικασία θα είναι η πολιτική αξιοποίησης του ερευνητικού δυναμικού 

της χώρας και των εγχώριων ερευνητικών αποτελεσμάτων, τόσο σε επίπεδο βασικής έρευνας (σε 

πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα), όσο και σε επίπεδο εφαρμοσμένης έρευνας. Οι 

νέες καινοτόμεςεπιχειρηματικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν  είτε σε υφιστάμενες είτε 

σε νέες επιχειρήσεις, θα δημιουργήσουν σημαντικό μέρος των νέων θέσεων εργασίας (και 

κυρίως τη μακροπρόθεσμη ικανότητα της οικονομίας να παράγει νέες θέσεις εργασίας). 

Ατμομηχανή σε αυτή τη διαδικασία θα είναι η ανάπτυξη δραστηριότητας στην καινοτομία 

προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα,  η καινοτομία προϊόντος αποτελεί την κύρια μορφή δημιουργίας 

αξίας και απασχόλησης (μαζί με την καινοτομία αγοράς), ενώ οι άλλοι τύποι καινοτομίας 

(διαδικασίας, οργανωτική) ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, αλλά συχνά σε βάρος της 

απασχόλησης.  

Η ενίσχυση της έρευνας και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  θα επιτευχθούν  με την 

υποστήριξη και προώθηση προγραμμάτων μεσοπρόθεσμης εφαρμοσμένης έρευνας σε 
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στρατηγικούς τομείς και τεχνολογίες, όπως: πληροφορική, μικρο-ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες, 

(υδρο)-βιολογία, νανο-τεχνολογία, νέα υλικά, κατεργασίες, τρόφιμα, υγεία, μάθηση κλπ, και με 

υποτροφίες για προγράμματα μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.  

Κεντρικός στόχος της πολιτικής έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας θα πρέπει να είναι η 

τεχνολογική αναβάθμιση όλων των οικονομικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, με την 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων έντασης γνώσης και δημιουργικότητας, με αντικείμενο και σκοπό τη 

δημιουργία αξίας. Αυτή η κατεύθυνση αφορά όλους τους κλάδους και τομείς της οικονομίας και 

της παραγωγής. 

 

5.2 Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα  

Η συνεταιριστική επιχειρηματικότητα θα πρέπει να αποτελέσει σημαντικό τμήμα του νέου 

μοντέλου ανάπτυξης. Υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις, η επιχειρηματικότητα του είδους αυτού 

μπορεί να είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις, ιδίως σε 

ζητήματα που σχετίζονται με μακροπρόθεσμη στρατηγική επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό 

και καινοτομία,καθώς επίσης και με τη δικτύωση. 

Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση ενιαίου θεσμικού πλαισίουσε ό’τι αφορά το 

συνεταιριστικό επιχειρείν, το οποίο θα θέτει σαφείς κανόνες διαφάνειας και ελέγχου και θα 

διασφαλίζει την απρόσκοπτη ανάπτυξη της  επιχειρηματικότητας των μελών του.  

Οι συνεταιρισμοί διακρίνονται σε:  

 Συνεταιρισμούς παραγωγών (αγροτικοί, προμηθευτικοί, εμπορικοί): Αποτελούν την 

ιστορικά πιο οικεία αλλά και απαξιωμένη μορφή συνεταιρισμού στην Ελλάδα, κυρίως 

λόγω των ενδογενών προβλημάτων ελέγχου και του ευρύτερου πολιτικού και κοινωνικού 

πλαισίου που επέτρεψε τη λεηλασία τους.  

 Καταναλωτικούς συνεταιρισμούς: μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο 

στον έλεγχο των τιμών και την υπεράσπιση της αγοραστικής δύναμης και της ποιότητας 

διαβίωσης, όσο και στην υποστήριξη (άμεση και έμμεση) εγχώριων παραγωγικών 

μονάδων, ιδιαίτερα στους τομείς αγρο-διατροφής, τουρισμού, οικιακών αγαθών κλπ. Οι 

συνεταιρισμοί της μορφής αυτής μπορούν, επίσης, να διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο 

τόσο στη διάδοση και εμπέδωση των αξιών του συνεργατισμού, όσο και στη 
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συγκέντρωση ισχύος και ρευστότητας που μπορεί να κατευθυνθεί στην ενίσχυση 

παραγωγικών εγχειρημάτων.  

 Συνεταιρισμούς έντασης γνώσης και δημιουργικότητας:Αποτελούν ειδική κατηγορία των 

προηγούμενων και αναφέρονται σε λογισμικό, συμβούλους, διαφημιστές, πολιτισμό κλπ. 

Έχουν την προνομιακή ιδιότητα να αφορούν δραστηριότητες όπου η εργασία έχει το 

διαπραγματευτικό πλεονέκτημα έναντι του κεφαλαίου, το οποίο συχνά δεν είναι 

απαραίτητο.  

 Συνεταιρισμούς Εργαζομένων: Αποτελούν την «ιδανική» μορφή συνεταιρισμού. 

Βασίζονται στην άμεση δημοκρατία, τη συμμετοχή στη διοίκηση, τη συλλογική 

ιδιοκτησία κοκ. 

 Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς:Στην Ελλάδα αφορούσαν συνεταιρισμούς προσώπων. 

Πρέπει να μελετηθεί η εμπειρία πιστωτικών συνεταιρισμών όπου τα μέλη είναι άλλοι 

συνεταιρισμοί ή ΜΜΕ.  

 Εταιρείες Λαϊκής Βάσης:Αποτέλεσαν μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές 

επιχειρήσεων που ήταν κερδοφόρες και υπηρετούσαν την τοπική ανάπτυξη. 

Λεηλατήθηκαν, όμως,  μέσω του Χρηματιστηρίου. Είναι μάλλον οι πιο κατάλληλες για 

μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως οι μεταφορές, οι ΑΠΕ κλπ. Ειδική μέριμνα 

πρέπει να δοθεί στη συμμετοχή των εργαζομένων και στις ασφαλιστικές δικλείδες.  

Οι συνεταιρισμοί (σε πολλές από τις παραπάνω μορφές) μπορούν να αποτελέσουν το ιδανικό 

όχημα για την αξιοποίηση των κλειστών μονάδων, τη διατήρηση της παραγωγής εκεί όπου οι 

ιδιώτες την εγκαταλείπουν και την επίλυση προβλημάτων σε περιπτώσεις όπως οι νησιωτικές 

μεταφορές, η ενέργεια, η ανακύκλωση, τα απορρίμματα, οι φυσικοί πόροι, οι δημόσιοι χώροι 

κλπ. 

 

5.3 Ανάπτυξη  Δικτύων επιχειρήσεων 

Ηδη από τη δεκαετία του 1970, οι χωρικές συγκεντρώσεις επιχειρήσεων με τη μορφή  δικτύων  

επιχειρήσεων ή «συστάδων» / clusters επιχειρήσεων κατέκτησαν μια πολύ σημαντική θέση στις 

διεθνείς αγορές τόσο όταν αφορούσαν παραδοσιακά προϊόντα (π.χ. η «Τρίτη Ιταλία»)  όσο και 

προηγμένα τεχνολογικά προϊόντα (π.χ. SiliconValey -U.S.A.). 
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Με τον όρο «δίκτυα επιχειρήσεων» αναφερόμαστε σε συνεργασίες επιχειρήσεων με στόχο την 

υλοποίηση εξαρχής προδιαγεγραμμένων  δράσεων που αυτόνομα η κάθε μία επιχείρηση δεν 

μπορεί να υλοποιήσει (π.χ. δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ), καθώς δεν διαθέτει την 

απαιτούμενη τεχνογνωσία ή τους αναγκαίους πόρους  (κεφάλαια, χρόνος, ανθρώπινο δυναμικό). 

Ένα δίκτυο γεννιέται συνήθως με πρωτοβουλία μιας επιχείρησης για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα ενώ οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν διαθέτουν συμπληρωματικές δεξιότητες. Συχνά, 

τα δίκτυα είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία συστάδων, αλλά δεν αποτελούν εκ προοιμίου 

cluster. 

O όρος «συστάδες» ή «clusters επιχειρήσεων» αναφερόταν αρχικά σε γεωγραφικά 

περιορισμένες συγκεντρώσεις αλληλοεξαρτώμενων επιχειρήσεων. Τα clusters μπορεί να είναι 

οριζόντια ή κάθετα (κυριαρχούν οι σχέσεις προμηθευτή –παραγωγού) ή ακτινωτά  (διασυνδέσεις 

με επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών). 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία clusters είναι τα Clusters Καινοτομίας ή Συνεργατικοί Σχηματισμοί 

Καινοτομίας. Αποτελούνται από ένα σύνολο αλληλεξαρτώμενων και συν-ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων που συνδέονται σε αλυσίδα προστιθέμενης αξίας με κοινούς προμηθευτές, με 

πελάτες, φορείς έρευνας και ανάπτυξης (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς μεταφοράς 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας) ή/και άλλους οργανισμούς όπως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Clusters Καινοτομίας: 

 επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας λόγω της γεωγραφικής συγκέντρωσης και της 

από κοινού πρόσβασης και χρήσης υποδομών,  

 δραστηριοποιούνται σε θεματικές περιοχές που διακρίνονται από ένταση γνώσης,  

 έχουν πρόσβαση σε τεχνογνωσία και εμπειρίακαι 

 μπορούν να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

διεθνές επίπεδο.  

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής  βιομηχανίας αποτελείται από μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις που δεν μπορούν να πετύχουν οικονομίες κλίμακας, δυσκολεύονται να ξεφύγουν 

από την τοπική αγορά, έχουν έλλειψη ενημέρωσης και δυσκολίες σε θέματα σχεδιασμού 

προϊόντων και παραγωγής καθώς και  επιχειρησιακού σχεδιασμού. Οι μικρές, όμως, αυτές 

επιχειρήσεις έχουν και σημαντικά πλεονεκτήματα όπως το ότι συνδέονται πιο άμεσα με την 

τοπική π.χ. αγροτική παραγωγή την οποία καθετοποιούν,συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην 
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αύξηση της απασχόλησης, είναι συχνά πιο ευέλικτες ως προς την ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων. 

Η πρόταση  για την ανάπτυξη παραγωγικών συνεργατικών δικτύων, η οποία στηρίζεται στην 

άντληση εμπειρίας από επιτυχημένα παραδείγματα στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο, δίνει 

απαντήσεις στα προβλήματα αυτά και αναδεικνύει τα θετικά σημεία των μικρών επιχειρήσεων.  

Η  ανάπτυξη μάλιστα Clusters Καινοτομίας ενισχύει σημαντικά το δυναμικό R&D και 

καινοτομίας, τη «γονιμοποίηση» ιδεών μέσω της συνεργασίας, τις δυνατότητες χρηματοδότησης 

και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας. Πρόκειται, μάλιστα, για επιχειρηματικότητα εντάσεως 

γνώσης που είναι  ο αναγκαίος μηχανισμός για μετατροπή της γνώσης σε νέα ή βελτιωμένα 

προϊόντα, νέες ή βελτιωμένες υπηρεσίες, νέες ή βελτιωμένες διεργασίες. 

 

5.4 Στρατηγική αξιοποίηση κρατικών προμηθειών  

H στρατηγική κατεύθυνση αύξησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και κοινωνικο-τεχνικής 

μετάβασης σε οικονομία δημόσιων και κοινών αγαθών, με περιορισμό των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων (δηλαδή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος), 

πρέπει να συνδυάζει μέτρα ώθησης και έλξης, με κύριους μοχλούς την ανάπτυξη στρατηγικών 

θυλάκων που θα λειτουργούν ως πεδία μάθησης και κοινωνικής εξέλιξης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημόσιες επενδύσεις και προμήθειες δεν θα πρέπει να αποτελούν ένα 

απλό εργαλείο κοινωνικών παροχών και κεϋνσιανής παρέμβασης, αλλά μπορούν να 

αξιοποιηθούν ως μοχλός μετασχηματισμού του παραγωγικού δυναμικού και της ευρύτερης 

τεχνοδομής. Έτσι, θα πρέπει:  

 Να αναπτυχθούν υποδομές τεχνολογικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο των παραγωγικών 

συστάδων (clusters), προσανατολισμένων με βάση τις ανάγκες μιας επιθετικής πολιτικής 

καινοτομίας προϊόντος. Αυτές οι υποδομές δεν είναι απαραίτητο να είναι κρατικές, ούτε 

να αφορούν απαραίτητα σε νέους φορείς. Μπορούν να είναι συλλογικές δομές στο 

πρότυπο της Τρίτης Ιταλίας, ή να αφορούν σε μακροπρόθεσμα ανοικτά προγράμματα 

που θα αξιοποιούν υφιστάμενες υποδομές, μοχλεύοντας παράλληλα την κατάλληλη 

αξιοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων των πανεπιστημίων προς μια πιο 

πολύπλευρη δραστηριότητα, σε συνδυασμό με αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης της 

ερευνητικής δραστηριότητας. 

 Η κρατική παρέμβαση μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο, στρατηγικό ρόλο στην πλευρά 

της ζήτησης. Αυτό μπορεί να γίνει με τρεις βασικούς τρόπους: 
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 Πολιτική προμηθειών: Αν και η Ευρωπαϊκή Ενιαία Εσωτερική Αγορά θέτει 

άκαμπτους περιορισμούς εκτίμησή είναι ότι δεν έχουν διερευνηθεί σημαντικά 

οι δυνατότητες για διαμόρφωση προδιαγραφών στις δημόσιες προμήθειες, οι 

οποίες μπορούν  και  πρέπει να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο 

δημιουργίας και προσέλκυσης εγχώριας καινοτομικής δραστηριότητας. Οι 

προμηθευτές μπορούν να αναπτύσσουν προϊόντα, λύσεις και εν τέλει 

ικανότητες που θα τους καθιστούν πρωτοπόρους διεθνώς. Η διαδικασία 

καθορισμού μέσα από μηχανισμούς διαβούλευσης και ο χρονισμός εισαγωγής 

των προδιαγραφών σε συνδυασμό με συμπληρωματικές ενέργειες και μέτρα 

στην πλευρά της παροχής-προσφοράς μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα 

σε αγορές όπως η αμυντική βιομηχανία, οι κατασκευές, ο εξοπλισμός, οι ΑΠΕ 

κλπ. 

 Ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην κατανάλωση: Σε αντίθεση με την παθητική 

αντιμετώπιση των προδιαγραφών στην λογική διευκόλυνσης και προστασίας 

των εγχώριων παραγωγών, ο ευρύτερος χώρος της κατανάλωσης μπορεί να 

αποτελέσει πεδίο ενεργούς παρέμβασης με σκοπό την προετοιμασία και 

ανάπτυξη προϊόντων που θα ανταγωνίζονται με βάση την αξία και όχι την 

τιμή. 

 Επενδύσεις σε υποδομές: Ένα νέο σύγχρονο πρόγραμμα επενδύσεων σε 

δημόσιες υποδομές, θα πρέπει να εστιάζεται όχι στο τι μπορούμε να κάνουμε, 

αλλά στο τι πραγματικά χρειάζεται και πώς κατά την επένδυση θα 

αναπτυχθούν τεχνολογίες και ικανότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε 

άλλες εφαρμογές και – κυρίως θα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

εξαγωγικής δραστηριότητας. 

Βασικός στόχος των παραπάνω είναι ο σχεδιασμός στρατηγικών πόλων αγοράς, οι οποίοι θα 

μπορούν να αποτελέσουν προνομιακό πεδίο μάθησης για εγχώριους παραγωγούς. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:  

1. Σύνδεση πολιτικής διατροφής και υγείας με αγροτική παραγωγή και κλάδο τροφίμων: 

το κράτος αποτελεί σημαντικό καταναλωτή τροφίμων στην υγεία, το στρατό κλπ, ενώ 

μπορεί να διευρύνει το αντικείμενο και με τη σχολική διατροφή, τις λέσχες κλπ. Ο 

καθορισμός και προγραμματισμένη εισαγωγή αυστηρών προδιαγραφών θα δώσει τη 
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δυνατότητα και το χρόνο στους παραγωγούς (δηλαδή στο παραγωγικό σύστημα) να 

αναπτύξουν τα αντίστοιχα προϊόντα και ικανότητες. 

2. Συστήματα εξοικονόμησης και ΑΠΕ στα δημόσια κτήρια και προγραμματισμένη 

εξέλιξη των προδιαγραφών Ανάδειξη και αξιοποίηση του καταναλωτικού κινήματος, 

ιδίως μέσα από καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, στενά συνδεδεμένους με το 

παραγωγικό σύστημα. 

3. Ενεργειακό σχεδιασμό με βάση τις ΑΠΕ και τους Συνεταιρισμούς ή Εταιρίες Λαϊκής 

Βάσης στα νησιά.  

4. Θεσμικές παρεμβάσεις για τη συλλογική διαχείριση αγαθών: π.χ. κοινοί ή δημοτικοί 

στόλοι αυτοκινήτων, δικύκλων, ποδηλάτων, σε συνδυασμό με ηλεκτροκίνηση 

 

5.5 Πολιτική Χωροθέτησης – Περιφερειακή χωροθέτηση 

Η χωροθέτηση της παραγωγικής δραστηριότητας αφορά τις φυσικές υποδομές σε συνδυασμό με 

μια περιφερειακή διάσταση που να περιλαμβάνει το κοινωνικό κεφάλαιο, τους δημόσιους 

χώρους, την κοινωνική και παραγωγική δικτύωση και δομές και τους μηχανισμούς 

αναπαραγωγής. Ειδικότερα, 

Οσον αφορά τις φυσικές υποδομές, πέρα από τα ειδικά χωροταξικά, θα πρέπει: 

 να χωροθετηθούν και ολοκληρωθούν οι οργανωμένοι χώροι άσκησης 

βιομηχανικής δραστηριότητας  ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και Επιχειρηματικά Πάρκα 

 να διαμορφωθούν ειδικοί χώροι εγκατάστασης βιοτεχνικής δραστηριότητας με 

κατάλληλες υποδομές λειτουργίας και περιβαλλοντικής προστασίας. 

 Να επιτραπεί η εγκατάσταση και μέσα στις πόλεις σύγχρονων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης που σέβονται τους περιβαλλοντικούς όρους 

και δεν δημιουργούν φυσική όχληση στο οικιστικό τους περιβάλλον, 

αξιοποιώντας ένα τμήμα της αργούσας σήμερα κτιριακής επαγγελματικής 

υποδομής.  

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθούν πρόνοιες και να αναπτυχθούν μηχανισμοί (κίνητρα, 

προδιαγραφές κλπ) για την εξέλιξη αυτών των χώρων ώστε να λειτουργούν ως Βιομηχανικά 

Οικοσυστήματα ή συστήματα Βιομηχανικής Συμβίωσης, όπου οι εκροές της μιας μονάδας 

αποτελούν εισροές της άλλης (ενέργεια, απορρίμματα, λύματα, σκραπ κλπ). 
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Ως προς την Περιφερειακή χωροθέτηση: 

Σε κάθε περιφέρεια θα πρέπει να αναζητηθούν οι προϋποθέσεις και προοπτικές ανάπτυξης και 

«καθετοποίησης» συστάδων (clusters) καινοτομίας, έτσι ώστε να περιλαμβάνονται τόσο 

υφιστάμενες όσο και νέες δραστηριότητες και κλάδοι. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει όχι μόνο 

διασύνδεση με άλλους κλάδους, αλλά και ανάπτυξη δραστηριοτήτων πέρα από τη σφαίρα της 

μεταποίησης, σε εκείνα τα σημεία της αλυσίδας αξίας που έχουν στρατηγική σημασία. Αυτό θα 

γίνει μέσα από την αναγνώριση των διασυνδέσεων και την ενθάρρυνση της συστηματικής 

αλληλεπίδρασης, με την έμφαση να δίνεται στη δημιουργία αξίας μέσα από την καινοτομία και 

όχι μόνο στην παραγωγή αξίας.  

Ειδικότερα στον αγροτικό τομέα, η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να συνδυαστεί με 

καθετοποίηση,  με αύξηση της αξίας παραγωγής, ανάπτυξη επώνυμων προϊόντων και 

ταυτότητας του τόπου και οργανική σύνδεση με συμπληρωματικές δραστηριότητες 

βιομηχανικής μεταποίησης και τεχνολογικής υποστήριξης. 

 

5.6 Η Δημόσια Διοίκηση    

5.6.1 Σημερινή κατάσταση στη δημόσια διοίκηση και το Υπουργείο Βιομηχανίας 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού ελληνικού κράτους είναι: 

 Συρρίκνωση υπηρεσιών του δημοσίου (μείωση όχι μόνο του διοικητικού αλλά και 

του επιστημονικού προσωπικού).  

 Σύσταση παντού Επιτροπών σε πολιτικό επίπεδο όταν σε κάθε στοιχειωδώς 

ευνομούμενη χώρα, οι αντίστοιχες επιτροπές στελεχώνονται από δημοσίους 

υπαλλήλους υπολόγους στους δημόσιους πόρους.  

 Διόγκωση γραφείων των Υπουργών, Υφυπουργών και Γραμματέων με Συμβούλους 

χωρίς την παραμικρή αξιολόγηση των προσόντων τους,  καθιστώντας έτσι τα 

γραφεία  χώρους αδιαφάνειας, ύποπτων συναλλαγών και προώθησης προσωπικών ή 

κομματικών συμφερόντων.  

 Συστηματική  διάλυση  της θεσμικής μνήμης των δημόσιων Υπηρεσιών. 

 Μεταβίβαση  ολόκληρων πεδίων γραφειοκρατίας και λοιπών λειτουργιών του 

Κράτους (χωρίς απαραίτητα τη μείωση των καθαρά γραφειοκρατικών και 

ανερμάτιστων διαδικασιών) σε ιδιωτικές εταιρείες π.χ. αδειοδότηση.  
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 Στέρηση από όλο το Ελληνικό Δημόσιο βασικών λειτουργιών κάθε ευνομούμενου 

Κράτους όπως π.χ. η  δυνατότητα αξιολόγησης, πρωτογενούς ελέγχου και 

κατάρτισης εισηγήσεων και μετατροπή  του σε ένα σύστημα που απλά ελέγχει τους 

ιδιώτες που επικοινωνούν αυτοί, ως ενδιάμεσοι κρίκοι, με τις απαιτήσεις και τα 

αιτήματα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι επειδή σε 

πολλά πεδία λειτουργιών του Κράτους δεν υπάρχει η παραμικρή εμπειρία από τους 

ιδιώτες, στήνονται επί πλέον δομές του δημοσίου που θα πιστοποιούν, θα ελέγχουν 

και θα τιμωρούν ανάλογα τους ιδιώτες.   

 Εφαρμογή  δημιουργικής λογιστικής με μεταφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων δαπανών που είναι λειτουργικές δαπάνες του Κράτους (πχ καθαριότητα, 

συντήρηση, αξιολόγηση επενδύσεων, πληροφορική, λογιστική υποστήριξη, νοίκια, 

θέρμανση). 

Η Δημόσια Διοίκηση σήμερα είναι αναποτελεσματική και αναξιόπιστη, άντρο διαπλοκής 

και προσωπικών συναλλαγών με κόμβο τα Πολιτικά γραφεία. Τα κεντρικά Υπουργεία 

δεν λειτουργούν, είναι υποβαθμισμένος ο επιτελικός τους ρόλος, και υπάρχει σύγχιση  ως 

προς τις αρμοδιότητες τους σε σχέση με τους άλλους  βαθμούς δημόσιας διοίκησης που 

είναι περιφέρειες και ΟΤΑ. 

Όσον αφορά τον τομέα της βιομηχανίας, το παλιό Υπουργείο Βιομηχανίας 

υποβαθμίστηκε σε Γενική Γραμματεία στο πλαίσιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία 

αποδυναμώθηκε πολύ. Η  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μεταφέρθηκε 

στο Υπουργείο Παιδείας  και ένα μέρος βιομηχανικής πολιτικής που αφορά τις γεωργικές 

βιομηχανίες ασκείται με ελλιπή τρόπο από το ΥΠΑΑΤ. Τέλος, οι περιφερειακές 

υπηρεσίες του Υπουργείου έχουν περάσει στις Περιφέρειες  και δεν λειτουργούν. 

5.6.2 Το γενικό Πλαίσιο Δημόσιας Διοίκησης 

Ένα αποτελεσματικό Κράτος χρειάζεται σταθερή, εξειδικευμένη, ιεραρχημένη και σοβαρή 

Δημόσια Διοίκηση με τυποποιημένη και κωδικοποιημένη λειτουργία δηλαδή  «γραφειοκρατία». 

Κάθε Υπουργική εξαγγελία, νόμος και πολιτική για να υλοποιηθούν  απαιτείται  ένας ολόκληρος 

μηχανισμός εφαρμογής και υλοποίησης.  

Η Δημόσια Διοίκηση πρέπει να χαράζει δημόσιες πολιτικές, οι οποίες θα υποστηρίζουν την 

κοινωνία, θα ανακατανέμουν τον πλούτο και  θα διασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση των 
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δημόσιων πόρων με διαφάνεια και λογοδοσία. Επίσης,  να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 

της εφαρμογής, να διορθώνει τα κακώς κείμενα και να αναπτύσσει τις θετικές εφαρμογές. Η 

Δημόσια Διοίκηση δεν αντικαθιστά την ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά δεν αφήνει την οικονομία 

και την κοινωνία χωρίς κανόνες και έλεγχο στις δυνάμεις και τις επιθυμίες της αγοράς. 

Η  αναδιοργάνωση των Υπουργείων[1] θα πρέπει να στηρίξει τις Διευθύνσεις  

Προγραμματισμού και χάραξης πολιτικής των Κεντρικών Επιτελικών Υπουργείων. Όμως,  η 

εφαρμογή των πολιτικών πρέπει να γίνεται από αποκεντρωμένες υπηρεσίες και εκεί πρέπει να 

δοθεί μεγάλη προσοχή.  

Η Κεντρική Διοίκηση νομοθετεί και σχεδιάζει διαδικασίες με σαφή διαδρομή οδηγιών και 

ελέγχου, την οποία γνωστοποιεί εγκαίρως στους εκτελεστικούς φορείς. Για να υλοποιηθούν οι 

στόχοι, όμως, απαιτείται επαρκής στελέχωση (όχι απαραίτητα με περισσότερο αλλά με 

κατάλληλο  ανθρώπινο δυναμικό) και τεχνογνωσία για την υλοποίηση των στόχων. 

Οι ‘λέξεις κλειδιά’ για μια νέα δημόσια διοίκηση πρέπει να είναι η στοχοθεσία και η λογοδοσία 

των δημοσίων υπηρεσιών, με βασικό πάντα κριτήριο την εξυπηρέτηση του πολίτη.  

Με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει χάσει το 25% του ΑΕΠ της στα χρόνια του μνημονίου και το 

27% του παραγωγικού τομέα και την τεράστια ανεργία, η αναδιοργάνωση των δομών της 

Δημόσιας Διοίκησης και στα τρία επίπεδα πρέπει να υπηρετεί πρωτίστως τις αναπτυξιακές 

ανάγκες και σχεδιασμούς οι οποίοι πρέπει να καθορισθούν και να προηγηθούν της 

αναδιοργάνωσης.  

 Θα πρέπει για λόγους γρήγορης αποτελεσματικότητας στην συγκεκριμένη φάση να τονιστούν 

τα επιτελικά χαρακτηριστικά των παραγωγικών Υπουργείων. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί η ΓΓΒ 

και να επιστρέψει στο ΥΠΑΝ,  η ΓΓΕΤ. 

 

[1] Η τελευταία μελέτη του ΟΟΣΑ χρησιμοποιείται σαν πρόσχημα από την Κυβέρνηση για τις εφεδρείες και την 

κινητικότητα στου δημοσίους υπαλλήλους, ενώ περιλαμβάνει πολύ σημαντικές προτάσεις για την  αναδιοργάνωση 

των Υπουργείων και συγκεκριμένα την πρόταση για ενδυνάμωση των Διευθύνσεων Προγραμματισμού και χάραξης 

πολιτικής των Κεντρικών Επιτελικών Υπουργείων. Η εφαρμογή των πολιτικών πρέπει να γίνεται από 

αποκεντρωμένες υπηρεσίες. 

 

 

https://webmail.ntua.gr/?_task=mail&_action=show&_uid=43563&_mbox=INBOX#_ftn1
https://webmail.ntua.gr/?_task=mail&_action=show&_uid=43563&_mbox=INBOX#_ftnref1
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5.7  Πρόσβαση σε ανθρώπινο δυναμικό και δεξιότητες  

Οι αναπτυξιακές συνθήκες στη χώρα μας δεν ταυτίζονται με τις συνθήκες βιομηχανικής 

ανάπτυξης στην Ευρώπη και τις άλλες περιοχές. Η χώρα μας,  λόγω της απουσίας μιας 

βιομηχανικής ολοκλήρωσης, αλλά και λόγω μιας πολύ ιδιόμορφης ιστορικά σχέσης με το 

φαινόμενο της δυτικής βιομηχανικής επανάστασης, διαθέτει απείρως μεγαλύτερες πρακτικές 

δυνατότητες συγκρότησης μιας ευέλικτης και καινοτόμου εναλλακτικής παραγωγικής πολιτικής, 

που η Δύση, ή δεν έχει καθόλου ή έχει σε πολύ μικρότερο βαθμό.  

Στην μεταποίηση της Ελλάδας υπάρχει όχι μόνο ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, αλλά και ο 

μάστορας-τεχνίτης, με αποτέλεσμα και οι παραγωγικές σχέσεις να αντλούν την υπόσταση τους 

από τη μικρή ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής.  

Αυτό το γεγονός καθιστά εφικτή τη συγκρότηση ενός εναλλακτικού παραγωγικού τομέα, ο 

οποίος στηριζόμενος στην αιχμή της τεχνολογίας αλλά και στη μαστορική, θα μπορεί - με μικρές 

και ευέλικτες παραγωγικές μονάδες - να αξιοποιεί τις ρωγμές και τα κενά της μαζικής 

παραγωγής, παράγοντας και προωθώντας στην εγχώρια αγορά και διεθνώς εξειδικευμένα 

προϊόντα. Ένα «σχεδιασμένο βιομηχανικό προϊόν κατά παραγγελία», είναι σήμερα τεχνικά αλλά 

και κοινωνικά εφικτό, διαθέτοντας τις προϋποθέσεις ουσιαστικής απάντησης σε αληθινές 

ανάγκες με συγχρόνους όρους. 

Η συναίσθηση μιας τέτοιας, ζωτικής για τη χώρα μας σήμερα,  παραγωγικής κατεύθυνσης 

οδηγεί στην εξίσου ζωτική ανάγκη προστασίας των υλικών όρων που θα τη στηρίξουν, δηλαδή 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων παραγωγών, των μαστόρων και του 

επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Προϋπόθεση γι αυτό, όμως, είναι η διαμόρφωση ενός 

ευνοϊκού, απλού και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, υπέρ της  μικρής 

επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που θα  προστατεύεται αποτελεσματικά από την ισοπεδωτική 

ιδιοτέλεια μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. 

Κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας εξειδικευμένης και πολύ-παραγοντικής παραγωγής, που θα 

στηρίζεται όχι μόνο στον τεχνίτη-μάστορα, αλλά και το μηχανικό- επιστήμονα, είναι:    

 Πλήρης γνώση και εμπλοκή με τον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο και ιδιαίτερα με τη 

σύγχρονη ψηφιακή κατασκευή 

 Βαθιά μηχανουργική και μαστορική εμπειρία 

 Πλούσιο πολιτισμικό υπόβαθρο 

 Μικρή και ευέλικτη παραγωγική υποδομή 
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 Εμπειρία, συναίσθηση και συνείδηση συν-λειτουργίας στα πλαίσια μικρών μορφών 

κοινωνικής συγκρότησης 

 Σοφή σύνθεση ατομικής με συλλογική πρωτοβουλία. 

 

Για την αξιοποίηση του διάσπαρτου, εξειδικευμένου προσωπικού και των δεξιοτήτων που 

διαθέτει η χώρα μας, απαιτούνται μέτρα ουσιαστικής στήριξης, στόχος των οποίων θα είναι: 

 Η αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού, με ένα είδος νέου κοινωνικού συμβολαίου 

προκειμένου κοινωνία, άτομα, επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενοι παραγωγοί, να 

ανακτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη στη σχέση τους, τόσο με το κράτος όσο και μεταξύ 

τους. 

 Η σύσταση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων ειδικού σκοπού, προκειμένου να ενισχυθεί 

η εξειδικευμένη μεταποιητική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις και 

δυνατότητες του υπάρχοντος χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Η επανασύσταση, ενίσχυση και διασπορά των μηχανισμών πιστοποίησης σε 

αποκεντρωμένη βάση δίπλα στους χώρους παραγωγής. 

 Η επανασύσταση των σχολών τεχνικής εκπαίδευσης, με άμεση αναφορά και σχέση με 

τους χώρους παραγωγής. 

 Η διάσωση, ανάδειξη και ενίσχυση της μαστορικής και της μηχανουργίας, δηλαδή του 

μόνου αυθεντικού ιστορικού λαϊκού τεχνικού μας πολιτισμού, με στόχο τη ριζική 

επανασύσταση της τεχνικής μας εκπαίδευσης σε αποκεντρωμένη βάση, προκειμένου να 

στηριχθεί επί τόπου η ενδογενής παραγωγική μας ανασυγκρότηση. 

 Η ενίσχυση της δημιουργίας σχολών παραγωγής πειραματικών εφαρμοσμένων κατά 

παραγγελία προϊόντων, όπου θα συνεργάζονται παραγωγοί, επιμελητήρια, 

αναβαθμισμένη αυτοδιοίκηση και εκπαιδευτικά ιδρύματα με στόχο την παραγωγή 

συγκεκριμένων προϊόντων για ελληνικές κατ αρχάς εταιρίες και όχι μόνο. 

 

5.8  Χρηματοδοτικά εργαλεία-Κρατικές ενισχύσεις 

5.8.1 Υφιστάμενα Χρηματοδοτικά εργαλεία  

Με τον όρο χρηματοδοτικά εργαλεία χαρακτηρίζεται κάθε χρηματοδοτική ενίσχυση ιδιωτικών 

επιχειρήσεων (όχι μόνο των μεταποιητικών) με δημόσιους πόρους.  

Η ενίσχυση αυτή των επιχειρήσεων γίνεται με δυο βασικές μεθόδους. 
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1. Με οριζόντια μέτρα, δηλαδή με μέτρα από τα οποία ωφελούνται έμμεσα όλες οι 

επιχειρήσεις και αφορούν κυρίως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις υποδομές π.χ. 

χορήγηση φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος, ασύρματου δικτύου, μείωση της 

γραφειοκρατίας στις αδειοδοτήσεις, απλοποίηση του φορολογικού συστήματος (όχι 

λιγότεροι φόροι), των ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, της διακίνησης 

των προϊόντων και των εξαγωγών, της προμήθειας πιστοποιητικών, εφαρμογή θεσμικού 

πλαισίου που θα είναι σταθερό σε όλα τα στάδια έναρξης και λειτουργίας μιας 

επιχείρησης (ακόμα και πτώχευσης μιας επιχείρησης) κλπ, κλπ.  

2. Με την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συγκεκριμένων επιχειρήσεων . Η 

χρηματοδότηση μπορεί να γίνει: 

o Με άμεσες επιχορηγήσεις - μη επιστρεπτέες ενισχύσεις (είναι η περίπτωση των 

ενισχύσεων του ΕΣΠΑ μέσω των ΕΦΕΠΑΕ
25

 και του Αναπτυξιακού Νόμου) 

o Με τη χορήγηση ευνοϊκών χαμηλότοκων δανείων - επιστρεπτέες ενισχύσεις (είναι η 

περίπτωση των δανείων που διαφημίζονται από τις Τράπεζες ότι είναι δάνεια 

ΕΣΠΑ και παρεμβάλλεται το ΕΤΕΑΝ ή η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Οι 

χρηματοδοτήσεις αυτές λέγονται και επιστρεπτέες ή ανακυκλούμενες διότι 

θεωρητικά επιστρέφονται και δίνονται νέα δάνεια σε άλλες επενδύσεις. 

o Με φοροαπαλλαγές στα κέρδη (προβλέπονται στον αναπτυξιακό Νόμο καθώς και 

σε διάφορες τροπολογίες των εκάστοτε φορολογικών νόμων). 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε γενικές γραμμές, θεωρεί ότι οι άμεσες επιχορηγήσεις δημιουργούν 

στρεβλώσεις στην αγορά και θα πρέπει να καταργηθούν. Επιτρέπονται όμως κάτω από 

προϋποθέσεις, όπως: προσδιορισμός του χρηματοοικονομικού κενού (financinggap), καθορισμός 

περιφερειακών ενισχύσεων κλπ.   

                                                            
25

Οι ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης είναι κοινοπρακτικά σχήματα που συνήθως περιλαμβάνουν Αναπτυξιακές Εταιρείες 

(ΑΕ), μπορεί να είναι Τραπεζών ή του ΣΕΒ (πχ η ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ) κλπ. Πρόκειται δηλαδή για Ιδιωτικούς Φορείς όπου παίρνουν 

δημόσιο χρήμα (+ κανόνες + επιλέξιμες επιχειρήσεις+ επιλέξιμες δαπάνες+ υποχρεώσεις κλπ κλπ) και αναλαμβάνουν να 

υλοποιήσουν το έργο. Οι υποχρεώσεις τους είναι να παρέχουν πληροφορίες, να παραλαμβάνουν τις αιτήσεις, να αξιολογούν, 

να δίνουν τις επιχορηγήσεις (το ζεστό χρήμα ) κλπ κλπ. Τυπικά η ΕΕ ζητά πάντα να γίνεται ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για επιλογή των Ενδιαμέσων Φορέων. Φαντάζομαι έγινε και εδώ (δεν γνωρίζω). Αυτό όμως που σίγουρα δεν 

έχει γίνει είναι η Αξιολόγηση της λειτουργίας τους, οι πιθανές αστοχίες τους, οι δυνατότητες βελτίωσης, και το 

διαχειριστικό κόστος δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς υπάρχουν χρόνια. 
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Τόσο στο τρέχον ΕΣΠΑ (2007-2013)  όσο και στο επόμενο, τα ταμεία που χορηγούν ευνοϊκά 

χαμηλότοκα δάνεια (επιστρεπτέες ενισχύσεις) μπορούν να στηθούν: 

o Σε  επίπεδο ΕΕ όπως ήταν τα Jessica
26

,Jeremy και τώρα η SME Initiative (όπου 

συμμετέχει και το ΕΣΠΑ)  

o Σε εθνικό, περιφερειακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο μέσα από το ΕΣΠΑ. 

 

Σημειώνεται ότι αρκετά από τα Ταμεία, ενώ στην ελληνική αγορά
27

 φτάνουν μέσω ελληνικών 

τραπεζών, στην πραγματικότητα τα έχει πάρει και τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (όχι το ΕΤΕΑΝ) μέσω Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Holding Fund) όπως το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).  Το διαχειριστικό κόστος είναι μεγάλο για αυτές τις 

χρηματοροές διότι αφορά μόνο λογιστικές εγγραφές και όχι αξιολογήσεις και ελέγχους των 

έργων (σήμερα είναι 1,2% από 1,8% που ήταν αρχικά). 

Επίσης, η διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει επιλεγεί ως μέθοδος για το 

νέο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, όπου συμμετέχει η γερμανική τράπεζα KfW με 500 εκατ. 

ευρώ,  και καταρχήν το Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης με 30 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το Ταμείο, η 

Ελλάδα συμμετέχει με πόρους του ΕΣΠΑ. 

Σημαντικό πρόβλημα και άμεση συνέπεια της εκτεταμένης χρήσης των άμεσων επιχορηγήσεων 

ως μέθοδος ενίσχυσης των επιχειρήσεων, είναι το θέμα της διαπλοκής και διαφθοράς που 

αναπτύσσεται οριζόντια και κάθετα μέσα στους φορείς διαχείρισης των επιχορηγήσεων αλλά και 

με άμεση εμπλοκή φορέων έξω από αυτούς (πολιτικές παρεμβάσεις, συγκεκριμένα 

Συμβουλευτικά Γραφεία, μέλη πανεπιστημιακού και επιστημονικού χώρου κλπ).  

Το μεγάλο πρόβλημα της διαφθοράς, απέναντι στην οποία δεν θα πρέπει μια κυβέρνηση της 

αριστεράς να δείξει την οποιαδήποτε αδυναμία ή ανοχή, αποδίδεται στα εξής (ενδεικτικά) : 

                                                            
26

 Επιλέχθηκε από την ΕΕ  η υλοποίηση της πρωτοβουλίας μέσω Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Holding Fund) με διαχειριστή αυτού 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). 

27Γενικά ισχύει ότι οι τράπεζες ήταν απρόθυμες να προωθήσουν αυτά τα προγράμματα κυρίως λόγω έλλειψης ρευστότητας 

και χαμηλών επιτοκίων. Επικαλούνται διάφορες αιτιολογίες για να μην ενισχύσουν  τις επιχειρήσεις παρά μόνο αν κρίνουν 

ότι έχουν επαρκείς εξασφαλίσεις. Επίσης έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που δεν συγκεντρώνουν τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για ένταξη και προτείνεται από τις τράπεζες να τους δώσουν δάνεια με πολύ υψηλότερο 

επιτόκιο από τα δικά τους προγράμματα. 
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 Στους πολλούς θεσμούς που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση επιχορηγήσεων 

πολλοί από τους οποίους μπορεί να βρίσκονται σε θέση ελεγκτή και ελεγχόμενου 

 Στην προκλητικά χαμηλή αμοιβή
28

 των εξωτερικών ανεξάρτητων αξιολογητών και 

ελεγκτών καθώς επίσης και των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται σε τέτοιες 

διαδικασίες. 

 Στην ατιμωρησία των εμπλεκομένων που έχουν αποδεδειγμένα παραβεί κανόνες και 

οδηγίες. Η ατιμωρησία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που δημόσιοι λειτουργοί 

συλληφθέντες επ’αυτοφόρω, να μην υφίστανται συνέπειες ή Σύμβουλοι με ψευδή και 

παραπλανητικά στοιχεία να μην αποκλείονται από τις διαδικασίες. Το γεγονός αποδίδεται 

αποκλειστικά στη διαπλοκή που αναπτύσσεται μέσω κάθετων και οριζόντιων 

αλυσίδων διαφθοράς  και υπάρχει συνήθως πολιτική κάλυψη και αλληλεγγύη . 

 Στην πολυδιάσπαση των προγραμμάτων που αφήνει περιθώρια φωτογραφικών
29

 

διατάξεων επιλεξιμότητας επιχειρήσεων ή αυθαιρεσίες με τις χρονικές προθεσμίες. 

 Στην ευλυγισία και ουσιαστικά ασυδοσία με την οποία λειτουργούν ορισμένοι φορείς (για 

παράδειγμα αλλαγή χρονικής προτεραιότητας προτάσεων, επιλεκτική πριμοδότηση 

προτάσεων κλπ). 

 

5.8.2 Αρχές και κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 

Η αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε χρηματοδοτικού εργαλείου ή Αναπτυξιακού Νόμου, όπως 

και το παρελθόν έχει δείξει, δεν είναι δεδομένη ούτε είναι αυτονόητη, ούτε εξαρτάται μόνο από 

τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες. Απαιτούνται: 

1. Ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, δεκαετούς τουλάχιστον χρονικού ορίζοντα. 

Η ανάπτυξη, στην παρούσα ιστορική φάση, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια 

διαδικασία, όχι απλώς ποσοτικής μεγέθυνσης αλλά και μετασχηματισμού του 

υφιστάμενου παραγωγικού συστήματος με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αειφορίας. 

                                                            
28 15-50 € αμοιβή εξωτερικού αξιολογητή για αξιολόγηση έντυπου φακέλου που είναι 10-12 cm πάχος από τα δικαιολογητικά 

και την μελέτη.Στους ελεγκτές η αμοιβή είναι 50 € ανά έλεγχο (!)  

29Για παράδειγμα το πρόγραμμα της Κ.τ.Π «Ψηφιακή σύγκλιση» ICT4GROWTH,που είχε αναβληθεί η προκήρυξή του 

τουλάχιστον 3 φορές τα τελευταία 2 χρόνια, έφτασε να προκηρυχτεί από το Υπουργείο ανάπτυξης, στα τέλη του Γενάρη με 

περίοδο υποβολής αιτήσεων για ένα μήνα μόνο. Υποβλήθηκαν 250 προτάσεις με μέσο Μ.Ο. επένδυσης 1 εκ.(!). Ο όγκος των 

δικαιολογητικών που απαιτούνταν ήταν αδύνατον να συγκεντρωθεί, να μορφοποιηθεί σε προτάσεις και να υποβληθούν σε ένα 

μήνα.  Μόνο όσοι γνώριζαν εκ των προτέρων το περιεχόμενο της προκήρυξης μπορούσαν να υποβάλλουν προτάσεις.  
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Επισημαίνεται ότι η αναπτυξιακή διαδικασία που διευρύνει τις κοινωνικές ανισότητες 

δεν είναι βιώσιμη, όπως δεν είναι βιώσιμη και η ανάπτυξη που δεν σέβεται το 

περιβάλλον (Τυπικό αρνητικό παράδειγμα, η επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική). 

2. Η ύπαρξη σαφούς πολιτικής ενίσχυσηςτης αναγκαίας παραγωγικής ανασυγκρότησης 

των τομέων εκείνων όπου η χώρα μας έχει συγκριτικά ή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο στο επίπεδο της μεμονωμένης επιχείρησης (κατά το 

πρότυπο των λεγόμενων «εθνικών πρωταθλητών») ούτε στο επίπεδο του κλάδου υπό 

την παραδοσιακή του μορφή, αλλά στο επίπεδο «συμπλέγματος δραστηριοτήτων» 

σε τοπικό ή κλαδικό επίπεδο. Για τις μικρές επιχειρήσεις, τα συνεργατικά σχήματα και 

τα συμπλέγματα είναι μονόδρομος επιβίωσης όχι μόνο λόγω του σκληρού ανταγωνισμού 

από την παγκοσμιοποίηση  αλλά διότι μόνο έτσι  μπορεί να αξιοποιηθεί το επιστημονικό 

δυναμικό της χώρας μας, το οποίο ασφυκτιά και υπολειτουργεί στο εσωτερικό της (όπου 

πρυτανεύει η λογική της απάθειας, της απογοήτευσης ή ακόμα χειρότερο της 

αποθάρρυνσης από τις Κυβερνήσεις) ενώ διαπρέπει διεθνώς όταν του προσφέρεται ένα 

σαφές περιβάλλον δράσης 

3. Συνεχής αξιολόγηση κάθε μορφής χρηματοδοτικού εργαλείου ως προς τα 

αποτελέσματα που επιφέρει σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί εκ των 

προτέρων (και που πρέπει να εντάσσονται στην υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδίου 

της χώρας). Χωρίς αξιολόγηση και δημόσια συζήτηση των αποτελεσμάτων, υπάρχει 

κίνδυνος να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, να κατασπαταληθούν πολύτιμοι 

δημόσιοι πόροι χωρίς να παραχθεί το επιδιωκόμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα σε μια 

εξαιρετικά κρίσιμη καμπή της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Ζητούμενο είναι το 

Όργανο ή ο θεσμός που θα κάνει την αξιολόγηση με την εφαρμογή των μεθόδων της 

επιστήμης, του ορθού λόγου και της διαφάνειας.  

4. Η ύπαρξη Τραπεζικού συστήματος που να λειτουργεί με στόχο τη συνολική 

ανάπτυξη και όχι μόνο τις τεχνικές βέλτιστων χρηματοοικονομικών αποδόσεων. Η 

ενίσχυση των Συνεταιριστικών Τραπεζών και η δημιουργία δημόσιου τραπεζικού 

συστήματος είναι κορυφαίος παράγοντας. Η έλλειψη εξειδικευμένων επενδυτικών 

τραπεζικών οργανισμών και φορέων έχει άμεσο αντίκτυπο στις παραγωγικές και 

ιδιαίτερα τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Το κενό της ΕΤΒΑ και της ΕΤΕΒΑ έχει ως 

συνέπεια,να είναι ο τραπεζικός δανεισμός στις παραγωγικές μονάδες ο μεγάλος χαμένος 

αφού ανταγωνίζεται με τις χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες (και κερδοσκοπίες) των 

τραπεζών ή τα δάνεια σε εμπορικές επιχειρήσεις.  Το ίδιο ισχύει με το κενό της 

Αγροτικής για τις γεωργικές επιχειρήσεις και την αλιεία. Μας βρίσκει κατηγορηματικά 
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αντίθετους κάθε προσπάθεια εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 

των ταμείων της στη διαχείριση, στους όρους και στον τρόπο χρηματοδότησης των 

Ελληνικών Επιχειρήσεων. Η εμπειρία στα χρόνια του μνημονίου από αυτούς τους 

Οργανισμούς είναι από αρνητική έως τραγική στους στόχους τους και τις επιδιώξεις 

τους.  

5. Η παραγωγική και ιδιαίτερα μεταποιητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και σε όλες τις 

αναπτυγμένες χώρες δεν είναι απλά μια δραστηριότητα ανάμεσα σε πολλές άλλες. Ο 

καταποντισμός της μεταποίησης στην Ελλάδα (9% σήμερα έναντι 20 % το 1980 ενώ 

στην ΕΕ είναι 16%) έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στην πρωτογενή.  Η έρευνα και 

τεχνολογία δεν έχει νόημα χωρίς παραγωγικές εφαρμογές.  

6. Απλό και διάφανο σύστημα υλοποίησης και διαχείρισης των πόρων από τη δημόσια 

διοίκηση, και τους ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΑΠΑΕ, ΕΤΕΑΝ, Τράπεζες, 

λοιπές ΑΕ κλπ). Το κάθε σύστημα εφαρμογής θα πρέπει να  ελέγχεται ως προς το 

διαχειριστικό του κόστος, διότι σε τελική ανάλυση, οι πόροι που καταναλώνει η 

διαχείριση αφαιρούνται από τους τελικούς δικαιούχους και συνεπώς θα πρέπει να 

υπάρχει καθαρή σχέση του κόστους /οφέλους κάθε διαδικασίας. Σημειώνεται ότι οι μέχρι 

σήμερα Κυβερνήσεις υπακούν εύκολα στην Κοινοτική γραφειοκρατία όταν πρόκειται για 

τη δημιουργία νέων δομών (αφού ανοίγει πεδίο προσλήψεων) ή άπειρων μελετών (αφού 

ανοίγει πεδίο αναθέσεων). Όμως, δείχνουν απροθυμία σε άλλες Κοινοτικές συστάσεις 

(πχ καταγραφή των ενισχύσεων που λαμβάνει η κάθε επιχείρηση από τα πολλαπλά 

προγράμματα που είναι ενεργά ώστε να μην συσσωρεύονται οι ενισχύσεις στις ίδιες 

επιχειρήσεις ή να αξιολογούνται σοβαρά οι Φορείς Διαχείρισης) 

7. Οι ενισχύσεις στις επιχειρήσεις 
30

(όσες και με εξειδικευμένα κριτήρια συνεχίσουν να 

δίνονται) θα πρέπει να έχουν μόνιμο χαρακτήρα ή σταθερά επαναλαμβανόμενους 

κύκλους (π.χ. το πρώτο δίμηνο κάθε εξαμήνου).  Δεν είναι δυνατόν οι ενισχύσεις να 

εξαγγέλλονται  αποσπασματικά κατά κύματα, ο στόχος να είναι η απορρόφηση των 

                                                            
30Θα πρέπει να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος του επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε να αποδεικνύεται η ουσιαστική 

ορθότητα της επένδυσης και όχι η σειριακή εκπλήρωση κριτηρίων ένταξης από τη μια και η αποφυγή 

υπερτιμολογήσεων από την άλλη. Οτιδήποτε αφορά την επένδυση θα συγκρίνεται τόσο από πλευράς 

προδιαγραφών όσο και από πλευράς κόστους με τα standards της αγοράς. (μικρή προσπάθεια, με ουσιαστικό 

αποτέλεσμα, αφού οι τελικές εγκρίσεις θα είναι πολύ λιγότερες από τις αιτήσεις). Με την παραπάνω λογική 

θα πρέπει να γίνεται και ο έλεγχος υλοποίησής τους (επίσης μικρή προσπάθεια, με ουσιαστικό αποτέλεσμα, 

αφού οι τελικές εγκρίσεις θα είναι πολύ λιγότερες από τις αιτήσεις) και θα διασφαλίζεται  ότι η επένδυση 

εκτελέστηκε με σωστές προδιαγραφές, σε ορθό κόστος. 
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πόρων του ΕΣΠΑ και ο εντοπισμός τους από τις επιχειρήσεις να αποτελεί ένα ακόμα 

άθλο. Άλλωστε οποιοσδήποτε αναπτυξιακός σχεδιασμός απαιτεί ένα λογικό χρόνο 

σύλληψης, ανάπτυξης και υλοποίησης από τις επιχειρήσεις. Αυτού του είδους οι 

χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να εντάσσονται απόλυτα στο πλαίσιο που προγράμματος 

ανασυγκρότησης της οικονομίας και να αφορούν κυρίως ομαδικού ή συνεργατικού 

τύπου δράσεις πχ κατασκευή μικρών τοπικών μονάδων συνεταιριστικής ή ομαδικής 

διαχείρισης που αφορούν καθετοποίηση παραγωγής σε υψηλής προστιθέμενης αξίας 

προϊόντα όπως παραγωγή και τυποποίηση extra παρθένου ελαιόλαδου (και όχι ενίσχυση 

και παραγωγή χύμα λαδιού) ή προγράμματα υπηρεσιών απόλυτα συνδεδεμένων με τη 

μεταποιητική δραστηριότητα πχ εκσυγχρονισμός και προώθηση στο εξωτερικό του 

συνεταιρισμού των μαρμαρογλυπτών κλπ.  

8. Η ενίσχυση της ρευστότητας μπορεί να γίνεται με παροχή κεφαλαίων κίνησης, factoring 

ή εγγυητικών επιστολών από τις Τράπεζες όπως το παλιό ΤΕΜΠΤΕ (νυν ΕΤΕΑΝ) διότι 

η εμπειρία όσων έχουν ασχοληθεί με τέτοιες χρηματοδοτήσεις (από τη μεριά των 

επιχειρήσεων) αξιολογούν αυτές τις μεθόδους ως πολύ καλές αλλά  δυστυχώς δεν 

συνεχίστηκαν.
31

 

 

Ο θεσμός των επιχορηγήσεων θα πρέπει να είναι επιλεκτικός σε συγκεκριμένες μορφές  και 

είδη επιχειρήσεων και θα πρέπει να δοθεί βάρος στα οριζόντια μέτρα. Οι επιχορηγήσεις 

στην Ελλάδα έχουν ήδη δημιουργήσει στρεβλώσεις οδηγώντας και κατευθύνοντας τις 

επιχειρήσεις σε επιχορηγούμενες δράσεις (πχ ανανέωση μηχανολογικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού, ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων) όταν το ζητούμενο σε πολλές 

επιχειρήσεις ήταν η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και η καλύτερη οργάνωση για 

ανάπτυξη καινοτομίας.   

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, σημαντικότερο από τις άμεσες επιχορηγήσεις είναι: 

o Το σταθερό θεσμικό και ορθολογικό φορολογικό πλαίσιο
32

(όχι απαραίτητα λιγότεροι 

φόροι)  

                                                            
31Υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά την ευκολία με την οποία έδιναν οι Τράπεζες ανεξέλεγκτα δάνεια αφού με 
όλες οι αστοχίες θα καλύπτονταν από την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Τα κριτήρια πρέπει να οριστούν 
πάλι. 
32 Το σημερινό φορολογικό σύστημα, ως προς τη φορολογία των επαγγελματιών – μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

παράγει φοροδιαφυγή, γιατί δεν επιτρέπει την επιβίωση στα χαμηλά εισοδήματα, ως προς τη φορολογία των 

μισθωτών και συνταξιούχων παράγει ληξιπρόθεσμα χρέη από λ/μούς ΔΕΗ, τέλη κυκλοφορίας, χαράτσια κλπ. 
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o Η λήψη μέτρων μείωσης καταρχήν του έμμεσου κόστους που επιβαρύνει δυσανάλογα τις 

μικρές επιχειρήσεις από την απίστευτη γραφειοκρατία.  

 

Εξάλλου, οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν: 

 Την απλοποίηση του φορολογικού συστήματος 

 Τα αποκεντρωμένα γραφεία υποστήριξης επιχειρήσεων - υπηρεσίες ΚΕΠ για ΜΜΕ 

επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.  

 την  ψηφιοποίηση όλων των βασικών υπηρεσιών της διοίκησης προς την επιχείρηση και 

ταυτόχρονα τη μείωση του χρόνου εκτέλεσης των διοικητικών ενεργειών 

 Την αύξηση των ενδοϋπηρεσιακών και δια – υπηρεσιακών συναλλαγών σε έγγραφα – 

μείωση του κόστους έκδοσης αδειών
33

. 

  Την  υποστήριξη ιδιαίτερα στην ίδρυση και λειτουργία συμπλεγμάτων (clusters) 

επιχειρήσεων και συνεργατικών σχημάτων  

 Την προσπάθεια ενίσχυσης νέων επιστημόνων με τη δημιουργία ‘θερμοκοιτίδων’ 

υποβοήθησης αλλά και με δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Οικονομίας που είναι 

ανύπαρκτες προς το παρόν
34

. 

 

Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται ότι θα λειτουργήσουν ιδιαίτερα εξυγιαντικά και θετικά 

(ενδεικτικά) τα εξής : 

                                                                                                                                                                                                
Ενδεικτικά δε του φορολογικού μηχανισμού είναι ότι όταν τα ληξιπρόθεσμα ήταν 53 δις περίπουείχε στηθεί ένας 

επίπεδος φορολογικός – ελεγκτικός μηχανισμός που προσπαθούσε να ελέγξει 1.878.598 φορολογούμενους 

δηλαδή το 98,79% που χρωστάνε μόλις το 9,08% των ληξιπρόθεσμων οφειλών (4.853.592.196 €) δηλαδή έργο 

τιτάνιο, ενώ αν έκαναν ελέγχους στο 1,21% των φορολογουμένων δηλαδή 23.096 θα συλλάμβανε φορολογητέα 

ύλη ύψους  90,92% ( 48.617.526.937 €). 

Με απόδοση 80% στην πρώτη περίπτωση και 1.878.598 παρεμβάσεις-ελέγχους θα εισέπραττε 4 περίπου δις ενώ 

με απόδοση 20% στην δεύτερη περίπτωση και 23.096 θα εισέπραττε 10 δις περίπου.  

33Η μελέτη της pwc / Remaco αποτυπώνει πολύ καλά όλες τις άδειες που χορηγούνται (από άδεια λειτουργίας 

Βιομηχανιών και μικρών εργαστηρίων μέχρι υδατοκαλλιέργειες) οι δε προτάσεις της είναι ρεαλιστικές και 

ορθολογικές. Οι εξαγγελίες του Υπουργού Χατζηδάκη ότι οι νέες αδειοδοτήσεις των επιχειρήσεων θα 

απλοποιηθούν με βάση αυτή τη μελέτη είναι παραμύθια.   

34Αν και  είχε εξαγγελθεί επί Κουτρουμάνη, όταν και ανακοινώθηκε ο Ν. 4019/11 περί Κοι.Σ.Επ. ακόμα δεν 

υπάρχει κανένα πρόγραμμα για χρηματοδότηση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης 

(ούτε σε άλλο παραγωγικό τομέα). 
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 ένα σαφές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο εμπλεκόμενων Υπουργείων όπως 

Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΥΠΕΚΑ, κ.λ.π. που θα μειώνει τη γραφειοκρατία 

 η ορθή χωροθέτηση και λειτουργία παραγωγικών ζωνών (χωροταξικός και πολεοδομικός 

σχεδιασμός). 

 

 


