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Σκοπός μου είναι να συνοψίσω τις κύριες αρχές και κατευθύνσεις 
βιομηχανικής στρατηγικής (Β.Σ) (δηλαδή ενός μακρόπνοου προγράμματος 
για τη βιομηχανία που είναι συνεπές και διατηρήσιμο) όπως τις έχουμε 
διαμορφοόσει μέχρι τώρα και εφαρμόσει στο μέτρο του δυνατού. Η 
στρατηγική αυτή έχει βασιστεί στην οικονομική θεωρία και τη διεθνή 
εμπειρία και είναι προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες. Εχει λάβει 
υπ' όψη τις δυνατότητες και περιορισμούς που θέτει η συμμετοχή μας 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τις προτάσεις ΒΣ φορέων και οργανισμών 
όπως η ΕΕ, ο ΟΟΣΑ, ο ΣΕΒ. Εξ' ορισμού επιδέχεται βελτίωσης. Σ'αυτή την 
κατεύθυνση ζητώ τη βοήθεια και συνεισφορά σας.

Αφετηρία της ΒΣ μας είναι δύο παραδοχές. Πρώτα, ότι ως κράτος δεν 
μπορούμε και δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε τον ιδιωτικό τομέα αλλά 
να τον συμπληρώσουμε και υποβοηθήσουμε, εκεί ιδιαίτερα όπου 
υφίστανται εμφανείς "αποτυχίες αγοράς" σε κλάδους και τομείς 
στρατηγικής σημασίας, για τη χώρα υπό την προϋπόθεση πάντα, ότι η 
παρέμβασή μας δεν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ' όσα λύνει! 
Παράδειγμα, τέτοιας παρέμβασης είναι οι επενδύσεις σε υλικές και άϋλες 
(π.χ. θεσμικές) ΥΠΟΔΟΜΕΣ. Δεύτερη παραδοχή μας είναι ότι καμμιά ΒΣ 
δεν έχει πιθανότητα επιτυχίας αν δεν έχει τη συναίνεση και συνεργασία 
όσων υφίστανται τα αποτελέσματά της, δηλαδή εργαζομένων, 
επιχειρήσεων και κράτους. Απλή λογική και διεθνής εμπειρία (π.χ. στις 
χώρες της Ν.Α. ΑΣΙΑΣ) έχουν δείξει ότι μία ΒΣ πρέπει να είναι κατανοητή 
και αποδεκτή απ' όλους, τα δε κόστη αλλά και οι (αναμενόμενες) 
ωφέλειές της, να κατανέμονται δίκαια. Ως κράτος οφείλουμε να 
εξασφαλίσουμε την ύπαρξη συναίνεσης, μέσω ξεκάθαρων και σταθερών



κανόνων του παιγνιδιού και δημιουργίας συνθηκών που εξασφαλίζουν 
βιωσιμότητα, προϋπόθεση της οποίας είναι η δίκαια κατανομή βαρών και 
ωφελειών. Οι επιχειρήσεις οφείλουν από την πλευρά τους να δουν τους 
εργαζόμενους σαν συνεργάτες, όχι σαν απλά μέσα επίτευξης 
κερδοφορίας. Οι σύγχρονες αντιλήψεις και θεωρήσεις οικονομικής και 
διοίκησης, καταδείχνουν ότι η συνεργατική σχέση μεταξύ εργαζομένων και 
επιχειρήσεων επίσης τείνει να δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
στις επιχειρήσεις και έτσι να αυξάνει και την μακροπρόθεσμη κερδοφορία 
τους. Κλασσική είναι η περίπτωση της Ιαπωνίας. Η ενδοεπιχειρησιακή 
συναίνεση και η κερδοφορία με δύο λόγια, δεν συγκρούονται, συμβαδίζουν.

Προϋπόθεση εφαρμογής των δύο παραδοχών μας είναι η εξασφάλιση και 
προώθηση του ανταγωνισμού και του πλουραλισμού. Ο ανταγωνισμός 
είναι ο κύριος παράγοντας που ενεργοποιεί την τάση ανεύρεσης νέων 
προϊόντων, τεχνολογιών, μορφών οργάνωσης της παραγωγής, εν γένει 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων. Η ύπαρξη 
πλουραλισμού επιπλέον, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, όπως η 
συνύπαρξη μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, είναι ο κύριος τρόπος 
ανεύρεσης, δημιουργίας και εκμετάλλευσης της γνώσης, ίσως του κύριου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σήμερα ατόμων, κρατών και 
επιχειρήσεων.

Ο ρόλος του κράτους, παρότι συμπληρωματικός, δεν είναι αμελητέος. 
Θεωρία και διεθνή εμπειρία δείχνουν ότι το κράτος παίζει καθοριστικό 
ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη, θετικό ή αρνητικό. Κλασσικά σύγχρονα 
παραδείγματα θετικού ρόλου είναι η Ιαπωνία και οι τέσσερις μικρές 
τίγρεις της ΝΑ ΑΣΙΑΣ. Παλαιότερα και σήμερα και οι πλέον φιλελεύθερες 
κυβερνήσεις της Δύσης, π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, 
παρεμβαίνουν συστηματικά στην οικονομία, ιδιαίτερα σε στρατηγικούς 
τομείς όπως η άμυνα αλλά και η εμπορική αερόπλοια. Αυτό είναι 
δεδομένο. Το ζητούμενο είναι η ανεύρεση της άριστης μορφής και έκτασης 
της κρατικής παρέμβασης.

Στη μεταπολεμική περίοδο η Βιομηχανική Πολιτική της Δύσης βασίστηκε 
κύρια στη νεοκλασσική οικονομική θεωρία περί δομών αγοράς και την 
αρχή ελεύθερου εμπορίου μέσω εστίασης σε υπάρχοντα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή προϋπόθεση άριστης 
κατανομής των πόρων είναι η ύπαρξη τέλειου ανταγωνισμού, δηλαδή



μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που παράγουν ομοειδή προϊόντα υπό 
συνθήκες ελευθερίας εισόδου δυνάμει ανταγωνιστών.

Θεωρείται ότι ολιγοπωλιακές παρεκκλίσεις τείνουν να οδηγούν σε υψηλές 
τιμές για τους καταναλωτές, δηλαδή ένα κόστος στην ευημερία τους λόγω 
ολιγοπωλίων-μονοπωλίων. Ετσι ο ρόλος του κράτους πρέπει να είναι η 
αποτροπή δημιουργίας ολιγοπωλίων, και εκμετάλλευσης της δύναμής 
τους. Η πολιτική ανταγωνισμού των Η.Π της ΕΕ στη συνθήκη της Ρώμης, 
και άλλων χωρών της Δύσης, βασίζονταν σ' αυτή την αντίληψη. Μ' αυτό το 
δεδομένο το διεθνές εμπόριο που βασίζεται στα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα κάθε κράτους θα οδηγούσε σε βελτίωση της ευημερίας 
όλων.

Σε αντίθεση με τη θεωρία, η βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης κύρια στη 
δεκαετία του 1970 βασίστηκε στην προώθηση Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
μεγάλου μεγέθους, Ευρωπαϊκών ολιγοπωλίων. Κύριος λόγος ήταν η 
πεποίθηση ότι το μεγάλο μέγεθος έχει πλεονεκτήματα οικονομιών 
κλίμακας, εκμάθησης και συνδυασμού και τείνει να βοηθά την εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών. Εγινε παραδεκτό ότι μεγάλες πολυεθνικές ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις ήταν ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της "Αμερικάνικης 
πρόκλησης". Εθνικοποιήσεις και μετέπειτα υποστήριξη συχνά 
προβληματικών "εθνικών πρωταθλητών" ήταν μέρος και πακέτο αυτής της 
πολιτικής. Σήμερα είναι παραδεκτό ότι η πολιτική αυτή, απέτυχε, έχοντας 
οδηγήσει σε "νυσταγμένους γίγαντες", αποτέλεσμα της προστασίας τους 
από τον ανταγωνισμό, μέσω της κρατικής βοήθειας.

Αντίθετα με τη Δύση, η Ιαπωνία και οι τέσσερις μικρές τίγρεις 
(Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Χογκ Κονγκ, Μαλαισία) είχαν βιομηχανική 
στρατηγική, όχι απλά πολιτική ανταγωνισμού στατικής φύσης. Αυτή 
εσυνίστατο σε πέντε σχετιζόμενες άξονες: Πρώτο στη δημιουργία 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων και όχι αποδοχή των υπαρχόντων (άποψη 
περί δημιουργούμενου συγκριτικού πλεονεκτήματος ή ανταγωνισμού 
πλεονεκτήματος). Δεύτερο στην επιλογή και ελεγχόμενο προστατευτισμό 
επιλεγμένων κλάδων στρατηγικής σημασίας, με κριτήρια όπως 
αναμενόμενη κερδοφορία, υψηλή τεχνολογία, υψηλή ελαστικότητα 
ζήτησης κλπ. Τρίτο στην έμφαση, στον ανταγωνισμό μεταξύ των υπό 
προστασία επιχειρήσεων στο εσωτερικό της χώρας, ώστε να 
συνυπάρχουν ανταγωνισμός στο εσωτερικό και προστασία στο εξωτερικό.



Τέταρτο στην "χρυσή τομή" περί του βαθμού ανταγωνισμού, δηλαδή όχι 
πολύ λίγες αλλά ούτε πάρα πολλές επιχειρήσεις στους επίλεκτους 
κλάδους, ώστε και πόροι να μη διασπαθίζονται και ανταγωνισμός να 
υφίσταται. Πέμπτο στο στρατηγικό εμπόριο, που εκμεταλλεύεται τα 
δημιουργούμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να βελτιώσει τη 
διανομή των ωφελειών από το εμπόριο υπέρ της χώρας.

Παράλληλα με τα παραπάνω οι τέσσερις μικρές τίγρεις, ακολούθησαν 
ευέλικτες, προσαρμοστικές ΒΣ σε τέσσερα στάδια:
Πρώτο υποκατάστασης εισαγωγών, δεύτερο προώθησης εξαγωγών, τρίτο 
προώθησης κλάδων υψηλής τεχνολογίας με παράλληλη πολιτική υψηλών 
μισθών, τέταρτο (και σε αντιδιαστολή με την προηγούμενη έμφαση σε 
μεταφορά τεχνολογίας από το εξωτερικό μέσω πολυεθνικών 
επιχειρήσεων) σε προώθηση εθνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Πιστεύεται ότι η ΒΣ έπαιξε θετικό ρόλο, παρά τα τυχόν λάθη που έγιναν, 
στην επίτευξη του "οικονομικού θαύματος", των χωρών αυτών, σε 
συνδυασμό βέβαια με άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά τους, όπως η 
έμφαση στην εκπαίδευση κυρίως τη μέση, η σχετικά δίκαια κατανομή των 
ωφελειών της ανάπτυξης, οι υψηλές αποταμιεύσεις, οι πρωτότυπες 
μορφές παραγωγής και οργάνωσης, ο υψηλός βαθμός συναίνεσης, η 
μακροπρόθεσμη προοπτική, ο δυναμικός ανταγωνισμός (και 
ενδοεπιχειρησιακός), η "κουλτούρα" και (για μερικούς) το αυταρχικό 
κράτος!

Η ανάγκη κρατικού παρεμβατισμού σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ως 
προϋπόθεση ανάπτυξης έχει τονιστεί από πολύ παλαιά από 
οικονομολόγους. Πιο πρόσφατα, νέες προσεγγίσεις έχουν επίσης 
παράσχει θεωρητικό υπόβαθρο στο οικονομικό θαύμα της Ιαπωνίας και ΝΑ 
Ασίας. Τέτοιες είναι: η θεωρία στρατηγικού εμπορίου, που δίνει έμφαση 
στη δυνατότητα επιτυχούς προστατευτισμού και επιλογής και βοήθειας 
εθνικών επιχειρήσεων σε περιπτώσεις κλάδων υψηλών αποδόσεων και/ή 
όπου υφίστανται τεχνολογικές εξωτερικές οικονομίες, η θεωρία "νέου 
ανταγωνισμού" που τονίζει την ανάγκη έμφασης στη (μεταποιητική) 
βιομηχανία και ειδικά στην παραγωγή και οργάνωσή της, η θεωρία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κρατών, που τονίζει το ρόλο του 
ανταγωνισμού στο εσωτερικό και τη σημασία των δικτύων (clusters), η 
θεωρία "ανταγωνιστικών προσφορών" που τονίζει τη σημασία



προσέλκυσης ξένων επενδύσεων από πολυεθνικές και κατ' επέκταση 
μεταφοράς τεχνολογίας, και η θεώρηση περί πολυεθνικών και νέου 
καταμερισμού της εργασίας, που αναφέρεται στην έλλειψη "εθνικής 
συνείδησης" των πολυεθνικών και την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής.

Οι παραπάνω θεωρήσεις παρέχουν σημαντικά διδάγματα για μας, 
υποδεικνύοντας που έγιναν λάθη στο παρελθόν αλλά και τι "δει γενέσθαι" 
στο μέλλον.

Στο παρελθόν η βιομηχανία μας αναπτύχθηκε σε συνθήκες 
προστατευτισμού, που συμβάδισαν με δημιουργία προνομιακών σχέσεων 
κράτους-επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς κύρια κλάδους, αλλά και 
κράτους-εργαζομένων-επιχειρήσεων, στις προβληματικές επιχειρήσεις 
που προέκυψαν. Δυστυχώς δεν είχε γίνει κατανοητό ότι ο 
προστατευτισμός θα έπρεπε να έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα. Στόχος του 
να προετοιμάσει τις ελληνικές επιχειρήσεις για τον ανταγωνισμό. Αυτό 
δεν έγινε. Το αποτέλεσμα: μερικές από τις καλλίτερες μας επιχειρήσεις 
εξαγοράστηκαν από ξένες επιχειρήσεις και άλλες δεν άντεξαν στον 
ανταγωνισμό. Ενα κομμάτι όμως της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι 
διεθνώς ανταγωνιστικό, πράγμα που πρέπει να μας χαροποιεί και να μας 
διδάσκει.

Η πολιτική προς τις ξένες πολυεθνικές ήταν ιδιαίτερα φιλική. Ομως ποτέ 
δεν εντάχθηκε μέσα σ' ενα γενικώτερο πλαίσιο ΒΣ, αντίθετα με χώρες 
όπως της ΝΑ Ασίας.

Πιστεύω ότι η έλλειψη ΒΣ στην Ελλάδα δεν βοήθησε την ανάγκη 
ανάπτυξης μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας και οικονομίας.

Η κατάσταση σήμερα είναι κρίσιμη και χρήζει προσεκτικής ανάλυσης, 
αλλά και γρήγορης και αποφασιστικής δράσης. Ενώ ως χώρα έχουμε 
απωλέσει προ καιρού το πλεονέκτημα του χαμηλού σταθμισμένου κόστους 
εργασίας, δεν το αντικαταστήσαμε με άλλα πλεονεκτήματα, όπως 
τεχνογνωσία, υποδομή, δεξιότητες, τα οποία θα έκαναν τη χώρα μας 
ελκυστική σε ξένους επενδυτές. Οι ίδιοι παράγοντες δεν επιτρέπουν τις 
ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν, και/ή τους δυνάμει επενδυτές 
να επενδύσουν.



Σήμερα ένα ανταγωνιστικό προϊόν πρέπει να προσφέρει "ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ". Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με χαμηλότερο κόστος και τιμή για 
ομοειδές προϊόν με υψηλότερη ποιότητα για δεδομένη τιμή, ή γενικώτερα 
με ένα καλλίτερο συνδυασμό τιμής ποιότητας. Η υστέρησή μας σε 
υποδομές, δεξιότητες, τεχνολογία, εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής, 
οργάνωσης και διοίκησης δυσχεραίνει την επίτευξη ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων μέσω της βελτιωμένης "ποιότητας" και διαφοροποίησης 
των προϊόντων μας. Η επιδίωξη χαμηλότερου κόστους εργασίας είναι 
επίσης δύσκολη, και σε σχέση ειδικά με νεοαναπτυσσόμενες χώρες, όπως 
π.χ. Κίνα, Ινδία και οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης, απλά αδύνατη και/ή 
κοινωνικά απαράδεκτη.

Συνολικά αυτοί οι παράγοντες λειτουργούν σαν αντικίνητρα για 
παραγωγικές επενδύσεις. Επιπλέον όμως, έχουμε στην Ελλάδα τα 
προβλήματα της "γραφειοκρατίας" της ασυνέχειας στις πολιτικές των 
κομμάτων που εναλλάσονται στην εξουσία, των πελατειακών σχέσεων, 
των αλλαγών πολιτικής, και κατά συνέπεια ενός "κενού αξιοπιστίας". 
Επιπλέον το τεράστιο δημόσιο έλλειμα κάνει απαγορευτικά υψηλό το 
κόστος κεφαλαίου, μέσω της πολιτικής υψηλών επιτοκίων. Παράλληλα τα 
υψηλά επιτόκια αποθαρρύνουν δυνάμει επενδυτές που σήμερα μπορούν να 
έχουν πραγματικές αποδόσεις κεφαλαίων έως και 10% χωρίς κίνδυνο. Η 
πολιτική της σκληρής δραχμής μειώνει το κόστος εισαγωγών και δυνάμει 
τουλάχιστον βοηθάει την εξυγίανση και ορθολογικοποίηση των 
επιχειρήσεων που θέλουν να μείνουν ανταγωνιστικές. Ομως δυσκολεύει 
παράλληλα τις εξαγωγές. Και εδώ χρειάζεται η ανεύρεση της "χρυσής 
τομής".

Η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΕ, παρέχει μεγάλες δυνατότητες στη 
βιομηχανία και οικονομία μας, μέσω π.χ. της μεγάλης αγοράς και των 
πόρων που η χώρα μας λαμβάνει. Ομως η συμμετοχή μας περιορίζει και 
ορισμένες πιθανές ΒΣ τύπου Ν.Α. Ασίας. Πέρα απο τα γενικώτερα 
προβλήματα επιλογής κλάδων, τομέων και "εθνικών πρωταθλητών" από το 
κράτος, τέτοιες πολιτικές, και επίσης προστατευτισμός και στρατηγικό 
εμπόριο είναι σήμερα ελάχιστα δυνατά στο πλαίσιο της ΕΕ, που δίνει 
έμφαση στην ανάγκη ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ. Επιπλέον αυτές οι 
πολιτικές ενέχουν τον κίνδυνο αντεκδικητικών πολιτικών από άλλες 
χώρες. Είναι ανάγκη και επιθυμία μας να κινηθούμε μέσα στα πλαίσια των 
πολιτικών της ΕΕ, ενώ παράλληλα προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τις



δυνατότητες που αυτές μας προσφέρουν και να τις βελτιώσουμε προς 
όφελος μας.

Η Βιομηχανική μας στρατηγική χαρακτηρίζεται από πρώτον, την ύπαρξη 
ενός αναγκαίου πλαισίου, δεύτερον, τη βασική κατεύθυνση, τρίτον, τους 
κύριους άξονες, και τέταρτον τα συγκεκριμένα μέτρα. Τα συνοψίζω στα 
πλαίσια των περιορισμών που θέτει ο χρόνος που έχω.

1. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αυτό είναι υλικό, θεσμικό πολιτισμικό και μακροοικονομικό. Πρέπει να 
προωθεί την ανάπτυξη μέσω κατάλληλων υποδομών, θεσμών, στάσεων 
προς την εργασία και τη ζωή, συναίνεση και ανάπτυξη, και 
μακροοικονομικών κινήτρων για επενδύσεις, όπως ήδη ανέφερα.

2. Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Είναι αυτή της εκμετάλλευσης υπαρχόντων συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
με κυρίως προσπάθεια δημιουργίας νέων όπως και δημιουργίας 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Αυτοί βασίζονται στη θεωρία και διεθνή εμπειρία και συνίστανται στην 
ανεύρεση "χρυσής τομής" στα εξής:

α. Ανταγωνισμού και συνεργασίας επιχειρήσεων

Υφίστανται πλεονεκτήματα ανταγωνισμού αλλά όμως και 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ειδικά όσον αφορά μεταφορά 
δεξιοτήτων, τεχνολογιών και μεθόδων οργάνωσης και παραγωγής. 
Πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα και των δύο.

β. Δομής και οργάνωσης βιομηχανικών κλάδων και μέγεθους 
επιχειρήσεων

Υφίστανται πλεονεκτήματα μεγάλου μεγέθους σε κλάδους όπως 
π.χ. η αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ το μικρό μέγεθος υπερτερεί σε



εποπτείας καί η ύπαρξη κινήτρων. Πρέπει να βρίσκεται η "χρυσή 
τομή" κράτους και αγοράς.

4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Με δεδομένο το πλαίσιο, τη γενική κατεύθυνση και τους υπάρχοντες 
περιορισμούς και δυνατότητες, η ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας 
οδηγεί στην εξής εξειδίκευση των έξι αξόνων.

α) Προώθηση της συνεργασίας (π.χ. στρατηγικές συμμαχίες, 
υπεργολαβίες) με ξένες και ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, μεθόδων οργάνωσης, διοίκησης και παραγωγής 
στο μέτρο που δεν δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις και/ή 
διακυβεύεται η ανεξαρτησία δυνάμει βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων.

β) Συνύπαρξη και συνεργασία μεγάλων επιχειρήσεων με μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε κλάδους όπου υφίστανται συγκριτικά πλεονεκτήματα ή 
μπορεί να δημιουργηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Υποβοήθηση 
ανάπτυξης MME με ειδίκευση στην τεχνολογία. Προώθηση μεσαίων με 
ελληνικά δεδομένα, επιχειρήσεων (που έχει αποδειχτεί ότι είναι οι πλέον 
ανταγωνιστικές). Ενίσχυση και/ή προσπάθεια δημιουργίας "δικτύων" MME 
και μεγάλων επιχειρήσεων, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς, 
πανεπιστήμια, τεχνολογικά πάρκα και την τοπική αυτοδιοίκηση με 
αναδιάρθρωση και βελτίωση υπαρχουσών βιομηχανικών περιοχών.

γ) Εμφαση στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω 
εστίασης στην παραγωγή προϊόντων που μεγιστοποιούν "ΑΞΙΑ ΓΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ" δηλαδή διαφοροποιημένα, επώνυμα 
προϊόντα.

δ) Προσέλκυση ξένων επενδύσεων με παράλληλη προσπάθεια μείωσης 
των κινδύνων που αυτή μπορεί να ενέχει όπως μείωση ανταγωνισμού, 
εξάλειψη ελληνικών επιχειρήσεων. Επενδύσεις στο εξωτερικό, κύρια στις 
χώρες της Βαλκανικής, στο βαθμό που αυτές βελτιώνουν την 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Να σημειωθεί ότι όχι όλες 
οι επενδύσεις προς το εξωτερικό είναι απαραίτητα ωφέλιμες για τη χώρα



προέλευσης, ειδικώτερα σε χώρες που χρήζουν επενδύσεων στο 
εσωτερικό όπως η Ελλάδα.

ε) Υποβοήθηση και προστασία MME, κύρια μεσαίου μεγέθους με 
οριζόντιες κύρια πολιτικές. Αντίθετα με τις μεγάλες επιχειρήσεις, η ΕΕ 
επιτρέπει και προτρέπει την υποστήριξη MME και δικτύων (που στην 
πράξη μπορεί να αποτελούν κλαδικές πολιτικές και πολιτικές στρατηγικού 
εμπορίου).

στ) Ιδιωτικοποιήσεις όλων των επιχειρήσεων που δεν "ανήκουν" στο 
δημόσιο τομέα, δηλ. "προβληματικών" ιδιωτικών επιχειρήσεων που έτυχε 
να αναληφθούν από το δημόσιο, με παράλληλη προσπάθεια λύσης των 
κοινωνικών προβλημάτων που αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Μερική 
ιδιωτικοποίηση ΔΕΚΟ, με το δημόσιο ως κύριο μέτοχο εφ' όσον 
υποβοηθούνται επενδύσεις, μεταφορά τεχνολογίας, ανταγωνιστικότητα.

Είναι κατανοητό ότι τα παραπάνω είναι οι γενικοί μας στόχοι και χρήζουν 
εξειδίκευσης, προσαρμογής και εφαρμογής στις χιλιάδες καθημερινές 
περιπτώσεις. Παρά το γενικό χαρακτήρα τους, καταδεικνύουν πιστεύω, το 
δύσκολο του έργου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ανάγκη 
συνεργασίας διαφόρων υπουργείων και κοινωνικών ομάδων, όπως επίσης 
την ανάγκη συνέχειας των κυρίων κατευθύνσεων της ΒΣ ανεξάρτητα από 
το ποιό κόμμα βρίσκεται στην εξουσία.

Κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια που χρήζει την συμπαράσταση όλων. Σε 
σας ειδικώτερα, τον κατ' εξοχή ίσως φορέα που μπορεί να κινητοποιήσει 
την ιδιωτική πρωτοβουλία, θέλω να απευθύνω την έκκληση. 
Κινητοποιηθείτε ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η επιτυχία της χώρας δεν 
μπορεί παρά να είναι έργο όλων.


