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Κυρίες και Κύριοι,

Χαιρετίζω την έναρξη της σημερινής εκδήλωσης για το Έτος 

Ποιότητας. Η εκδήλωση αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει 

η κυβέρνηση στη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την ποιότητα. 

Η έμφαση που δίνουμε στην πολιτική ποιότητας έχει ως αφετηρία 

πέντε βασικές επισημάνσεις:

• Στην περίοδο που διανύουμε, η τεχνολογία, η καινοτομία και η 

ποιότητα παίζουν όλο και πιο αποφασιστικό ρόλο για την 

ανταγωνιστικότητα δίπλα στο κόστος εργασίας ή τον παράγοντα 

κεφάλαιο, που καθόριζαν προγενέστερα αναπτυξιακά πρότυπα. 

Καινοτομία και ποιότητα στην παραγωγή, στην οργάνωση και 

στη διάθεση αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για να ξεφύγει η 

χώρα από τον ανταγωνισμό χαμηλού εργατικού κόστους, έναν 

ανταγωνισμό που ασκεί πίεση στους μισθούς, τα επιχειρησιακά 

κέρδη, τις επενδύσεις και έτσι την ανάπτυξη. Η οικονομία και οι 

επιχειρήσεις μας ή θα πετύχουν να ενισχύσουν τη θέση τους 

στις νέες μορφές ανταγωνισμού ποιότητας ή θα δέχονται 

συνεχώς πιέσεις περιορισμού της δραστηριότητάς τους.

• Η βελτίωση της ποιότητας και η άμεση ή έμμεση βελτίωση της 

παραγωγικότητας αποκτούν ολοένα και περισσότερο 

συμπληρωματικό χαρακτήρα. Για την οικονομία μας, η μεγάλη
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πρόκληση για τη βελτίωση και διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας είναι αφενός η αύξηση της 

παραγωγικότητας και αφετέρου η βελτίωση της ικανότητάς της 

να παράγει προϊόντα ή να παρέχει υπηρεσίες με υψηλή 

προστιθέμενη αξία. Παραγωγικότητα και ποιότητα σε μια 

αγορά, που δεν καθορίζεται από το χαμηλό εργατικό κόστος 

είναι συνδεδεμένες.

• Τρίτη επισήμανση, η εφαρμογή πολιτικών ποιότητας έχει νόημα 

όχι μόνο στην περίπτωση των μεγάλων, αλλά και των μικρών 

επιχειρήσεων. Οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι στην εφαρμογή 

προγραμμάτων ποιότητας, όπως η αποτελεσματική λειτουργία, 

η αξιοπιστία, η μείωση απωλειών και λαθών, αποτελούν 

αναγκαιότητα για την ισχυροποίηση και ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος τους.

Στο σκληρό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει σήμερα κάθε μικρή 

ή μεγάλη επιχείρηση, στη βιομηχανία, στον αγροτικό τομέα, 

στον τουρισμό, στα χρηματοπιστωτικά, στις κατασκευές, στις 

υπηρεσίες, αλλά και σε πολλές μικρές επαγγελματικές 

δραστηριότητες, η ποιότητα μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο 

στοιχείο της ανταγωνιστικής ικανότητας.



• Τέταρτη επισήμανση, η ποιότητα δεν αφορά μόνο τους λίγους, 

αλλά όλους. Είναι ισχυρό εργαλείο ανταγωνιστικής ικανότητας 

όλης της παραγωγής.

• Το στοιχείο της ποιότητας δεν αφορά μόνο την ιδιωτική 

επιχείρηση. Αφορά εξίσου και το κράτος ως παραγωγό 

υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Εκπαίδευση, υγεία, 

άμυνα, έργα, μεταφορές, υλοποίηση πολιτικών γενικότερα, 

οφείλουν σήμερα να υπακούουν επίσης στην αυστηρή λογική 

της ποιότητας. Κριτήριο και εδώ είναι η αποτελεσματικότητα 

στη χρήση των πόρων καθώς και η καλύτερη ανταπόκριση στις 

προσδοκίες του χρήστη, που πλέον αποτελεί βασικό ζητούμενο 

της οικονομίας και της κοινωνίας.

Γίνεται πλέον φανερό ότι η επιτυχία μιας πολιτικής ποιότητας 

βασίζεται στην ικανότητα που μπορούν να αποκτήσουν, τόσο η 

οικονομία όσο και η κοινωνία μας, να βλέπουν και να κατανοούν 

έγκαιρα τις τάσεις, να επεξεργάζονται ιδέες, να προσαρμόζονται 

και να δρουν με συνέχεια και συνέπεια προς την καλύτερη 

ανταπόκριση στις προσδοκίες του πολίτη ή του χρήστη.

Σε ό,τι αφορά στην κυβέρνηση και το κράτος, αφετηρία της 

πολιτικής μας είναι η ανάγκη να διασφαλίσουμε ευνοϊκό και 

ορθολογικό περιβάλλον για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στις 

23 Ιανουάριου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τις βασικές



γραμμές μιας φιλόδοξης πολιτικής ποιότητας, στοιχεία της οποίας

είναι:

• Η καθιέρωση του θεσμού των Εθνικών Βραβείων Ποιότητας,

• Η προώθηση ειδικού προγράμματος για την επιχορήγηση 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την απόκτηση ΙβΟ,

• Η εξειδίκευση της Στρατηγικής και Πολιτικής Ποιότητας για 

βασικούς τομείς της Οικονομίας και της Δημόσιας Διοίκησης,

• Η καθιέρωση του Νοεμβρίου ως “Ελληνικού Μήνα Ποιότητας”, 

με στόχο να φτάσει το μήνυμα της Ποιότητας στην ίδια την 

κοινωνία μέσα από ειδικές εκδηλώσεις,

• Η αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τη διάχυση 

των εννοιών της Ποιότητας στο ευρύ κοινό,

• Η δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ποιότητας. Ο 

μηχανισμός αυτός αποτελεί το εργαλείο για τη λειτουργία της 

αλυσίδας “μετράω-συμπεραίνω-στοχοθετώ-ενεργώ-ξαναμετρώ- 

βελτιώνω”.

Κυρίες και Κύριοι,

Η επιτυχία της ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ, θα εξαρτηθεί από 

την επιτυχία στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας που θα δώσετε 

κυρίως εσείς, οι επιχειρηματίες, οι βιοτέχνες, οι επαγγελματίες, 

μαζί με τους εργαζόμενους. Η επιτυχία θα προσδιοριστεί, από το



σύνολο των κατάλληλων επιχειρησιακών πολιτικών, που εσείς θα 

επιλέξετε. Αναμφίβολα, πέρα από τους παραδοσιακούς 

παράγοντες ανταγωνιστικότητας, απαιτούνται επενδύσεις σε 

άϋλους παράγοντες, όπως η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού, η έρευνα, η καινοτομικότητα, και η χρήση σύγχρονων 

πρακτικών διοίκησης και οργάνωσης. Σ’ αυτή τη διαδικασία, ο 

εργαζόμενος, είτε ως στέλεχος, είτε ως ανειδίκευτος πρέπει να 

βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειάς σας. Η ικανότητά μας 

να προσαρμόσουμε τις επιλογές και τις στρατηγικές μας στο νέο 

περιβάλλον, αντί απλώς να υποστούμε παθητικά τις επιπτώσεις 

του, θα καθορίσει μελλοντικά το χάρτη των ωφελειών και του 

κόστους της οικονομίας μας.

Ολοκληρώνοντας, θέλω να συγχαρώ το Υπουργείο Ανάπτυξης για 

την οργάνωση της εκδήλωσης και να σας καλέσω να δείτε τη 

σημερινή εκδήλωση ως αφετηρία ουσιαστικών αλλαγών. Αλλαγών 

που είναι απόλυτα αναγκαίες για την ισότιμη ένταξή μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής 

οικονομίας.


