
Ομιλία του Υπουργοί Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στο 
Εμπορικό <αι Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων μοιάζει ν έχει διαμορφωθεί πια 
στη χώρα μας μια κοινή ανάληψη για τα προβλήματα και τις ανάγκες της 
ελληνικής βιομηχανίας.

Ισως γιατί η όξυνση αγιών των προβλημάτων έκανε πιό καθαρή την 
περιγραφή τους. Ισως γιατί διεθνείς εξελίξεις τόσο στον χώρο των 
κατευθυνόμενων οικονομιών όσο και στον χώρο των οικονομιών της 
αγοράς γκρέμισαν μύθους και ιδεολογήματα.

Σήμερα η αντιπαράθεση - υγιές στοιχείο κάθε ζωντανής κοινωνίας - έχει 
μετατεθεί στο επίπεδο των θετικών προτάσεων για το ξεπέρασμα της 
κρίσης.

Κυρίες και Κύριοι,

Το σημε ,,,νό ζητούμενο είναι η χάραξη και υλοποίηση μιας Νέας 
Βιομηχανικής Πολιτικής με ισχυρό σκέλος πολιτικής ανταγωνισμού που θα 
απευέ ,εται α διαρθρωτικά και όχι στα συγκυριακά προβλήματα της 
ελληνικής Βιομηχανίας. Μιας πολιτικής που θα υποστηρίζεται από 
στοιχεία άλλων πολιτικών (κυρίως εμπορικής και τεχνολογικής) και θα 
εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια σταθεροποίησης και ανάπτυξης.

Η βιομηχανική πολιτική που χαράξαμε μετά από διάλογο με όλους τους 
κοινωνικούς εταίρους στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος που θα 
βοηθά την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας - ιδιαίτερα των 
MME -, στην ενίσχυση της διατηρήσιμης ανταγωνιστικότητας των 
βιομηχανικών μονάδων, στην ανάπτυξη μηχανισμών διείσδυσης και 
διάχυσης της τεχνολογίας και στη διεύρυνση των διεθνών αγορών.

Τα μέσα με τα οποία προωθούμε αυτούς τους στόχους είναι:

• η σταθεροποίηση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και η 
διαμόρφωση διαφανών και σταθερών κανόνων του παιχνιδιού,

• η δημιουργία των υποδομών για τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη 
δυναμική ανάπτυξη του εσωτερικού συγκριτικού τους πλεονεκτήματος 
καί την ποιοτική αναβάθμιση των βιομηχανικών προϊόντων,
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Κύριοι,

η διαμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου,



• η δημιουργία θεσμών που θα ενισχύσουν την ευέλικτη εξειδίκευση και 
θα επιτρέπουν τη λειτουργική ένταξη των MME στην αγορά με την 
προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας και της δημιουργίας δικτύων,

Τα συγκεκριμένα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται σε κάθε φάση 
προώθησης αυτής της πολιτικής θα βασίζονται στις ελληνικές και τις 
διεθνείς εμπειρίες και στις νέες συνθήκες και τις νέες ανάγκες που θα 
διαμορφώνονται δυναμικά στο χώρο της βιομηχανίας και της εθνικής 
οικονομίας γενικώτερα.

Ηδη το Υπουργείο Κυρίες και Κύριοι έχει προχωρήσει:

• στη θεσμοθέτηση ιου Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας και του 
Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση 
της βιομηχανικής παραγωγής και την αύξηση της
αποτελεσματικότητας των προσπαθειών διείσδυσης σε διεθνείς 
αγορές,

• στην - με τη συμμετοχή του - αναμόρφωση και ριζική διαφοροποίηση 
της φιλοσοφίας, του Αναπτυξιακού νόμου για την ενίσχυση των 
παραγωγικών επενδύσεων,

• στην διατύπωση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΕΟΜΜΕΧ για την 
υποστήριξη των MME,

• και κυρίως στην σύνταξη και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ενωση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Βιομηχανία στα πλαίσια του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης II

Το ΕΠΒδιαπνέεται από τις αρχές της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής και

• εστιάζει τη δράση του στην αντιμετώπιση των δομικών και όχι των 
συγκυριακών προβλημάτων της βιομηχανίας,

• ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις και ενισχύει τους θεσμούς της αγοράς 
εις βάρος μονοπωλιακών και ολιγοπωλιακών καταστάσεων,

• αναγνωρίζει επιχειρηματικούς κινδύνους, χωρίς όμως να τους 
εξαλείφει με την παροχή πλήρους εκ των προτέρων κάληψης,

• ενισχύει την κατακόρυφη και οριζόντια ζεύξη επιχειρήσεων,

• προσανατολίζει τη βιομηχανία προς
• υψηλότερη προστιθέμενη αξία
• μεγαλύτερο μέσο μέγεθος επιχειρήσεων,
• εξαγωγές,
• τεχνολογικά προηγμένες μεθόδους παραγωγής και προϊόντα,
• φιλικότητα προς το περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας,

• συνδιάζει την επιλεκτική ενίσχυση συγκεκριμένων επενδυτικών 
σχεδίων με τη δημιουργία υποδομών και τεχνολογικής υποστήριξης 
οριζόντιου χαρακτήρα σε τομείς ή περιοχές δραστηριότητας της 
βιομηχανίας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ελληνική οικονομία,



• βασίζεται σε ολοκληρωμένα και πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια της 
υποσιτιζόμενης επιχείρησης , πράγμα που επιτρέπει τη διαπίστωση 
της πορείας υλοποίησης της ενίσχυσης και τη συνολική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία στην προσπάθεια αυτή έχει η προώθηση της 
δημιουργίας Οργανισμού που θα αναλάβει την συνολική αντιμετώπιση 
μεγάλων επενδυτικών πρωτοβουλιών οι οποίες θα εκδηλωθούν από τον 
ιδιωτικό τομέα. Η δημιουργία του Όηθ-είορ-εΙιορ" θα βοηθήσει στην 
άρση ή την παράκαμψη σημαντικών διοικητικού ή θεσμικού χαρακτήρα 
αντικινήτρων που αποθαρρύνουν επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, επιταχύνεται η εκκαθάριση των επιχειρήσεων του ΟΑΕ και 
προωθούνται νέα διαχειριστικά και οργανωτικά εργαλεία για την 
υλοποίηση του Επιχειρησιακού προγράμματος για τη βιομηχανία.

Στην ανάπτυξη της βιομηχανίας, όμως, συμβάλλουν και άλλα μέτρα που 
παίρνει το ΥΒΕΤ στους τομείς της Ενέργειας και της Ερευνας και 
Τεχνολογίας, καθώς και από φορείς της κυβέρνησης εκτός ΥΒΕΤ & 
Εμπορίου.

Οι κυριότερες από αυτές τις προσπάθειες που προωθούνται από το ΥΒΕΤ 
είναι:

• η ψήφιση του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη 
Συμπαραγωγή Θερμότητας-Ηλεκτρισμού,

• η ενία^ση, μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος Ενέργειας, 
επενδύσεων για την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση Ενέργειας και 
την παραγωγή ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές,

• η επιτάχυνση - μετά την απαράδεκτη καθυστέρηση της περιόδου 1989- 
93 - της εισαγωγής φυσικού αερίου με στόχο τη διαθεσιμότητά του για 
βιομηχανική χρήση από το 1996,

• η σύζευξη δραστηριοτήτων Ερευνας και Τεχνολογίας με παραγωγικές 
δραστηριότητες μέσω του ΕΠΕΤ στα πλαίσια του 4ου Προγράμματος 
Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Στα πλαίσια της ευρύτερης κυβερνητικής πολιτικής η βιομηχανία μπορεί 
να προσβλέπει κυρίως στην ανάπτυξη των κλασσικών τεχνικών 
υποδομών με την εντατικοποίηση των ρυθμών και τη θέσπιση σαφών 
χρονοδιαγραμμάτων για την εκτέλεση των μεγάλων έργων και στον 
σχεδίασμά και υλοποίηση του προγράμματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 
στα πλαίσια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης II.

Κυρίες και Κύριοι,

Η κυβερνητική πολιτική και η δραστηριότητα που αναπτύσσεται για την 
υλοποίησή της, όπως τη σκιαγράφησα πιό πάνω, πρέπει να ικανοποιεί 
τα περισσότερα τουλάχιστον από τα αιτήματα της βιομηχανίας. Δεν 
αρκεί, όμως, για να βάλουμε την βιομηχανία μας σε τροχιά αντίθετη



από aui., που c .ολούθησε ια τελευταία χρόνια. Οι κύριοι συντελεστές 
για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας παραμένουν οι ίδιες οι 
βιομηχανικές επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεχτούν ότι η πρόκληση βρίσκεται στη 
βούλησή τους, στην διαθεσιμότητά τους και στη δυνατότητά τους να 
προσαρμοστούν στις νέες δυναμικά διαμορφούμενες πραγματικότητες 
στην ελληνική και τη διεθνή αγορά και να εκσυγχρονιστούν. Οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να διαμορφώσουν και να μεγεθύνουν το 
εσωτερικό τους συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι βιομηχανίες θα πρέπει 
να αξιολογήσουν θετικά και αξιοποιήσουν την πρόκληση του 
ανταγωνισμού αντ1' να τρομοκρατούνται από αυτήν και να επιζητούν 
προστασία από το κράτος.

Αυτό μα., διδάσκει το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα σε όλους σχεδόν τους 
κλάδους συνυπάρχουν επιτυχημένες και αποτυχημένες επιχειρήσεις. 
Συνυπάρχουν επιχειρήσεις που πετυχαίνουν ταχείς ρυθμούς 
προσαρμογής και ανάπτυξης ενώ άλλες γίνονται με το ίδιο ταχείς 
ρυθμούς προβληματικές.

Για όλα αυτά, Κυρίες και Κύριοι,

Πιστεύω ότι την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας της ελληνικής 
βιομηχανίας ή θα την πετύχουμε όλοι μαζί ή δεν θα την πετύχουμε 
καθόλου.

Σας ευχαριστώ


