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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα εργασία ανατέθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ µέσω της Μόνιµης Επιτροπής
Βιοµηχανίας και Τηλεπικοινωνιών. Στην ουσία αποτελεί συνέχεια της διπλωµατικής
εργασίας, η οποία ανατέθηκε από τη Μόνιµη Επιτροπή και εκπονήθηκε από τους
φοιτητές του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ.κ. Αγγελίτσα Τηλέµαχο-Σφίτη Νικόλαο
τον Οκτώβριο του 2005, µε τίτλο: «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην Κεντρική
Μακεδονία 1994-2003: Καταγραφή Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking) και
εφαρµογή Μεθόδων Περιφερειακής Ανάλυσης» υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή
Καθηγητή του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης κ. Ε. Ιακώβου.
Σκοπός της εργασίας ήταν : α) η καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης της
βιοµηχανίας και γενικότερα της µεταποίησης στην Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας β) Η διατύπωση των βασικών θέσεων και αξόνων στρατηγικής του
ΤΕΕ/ΤΚΜ σχετικά µε την ενίσχυση της Βιοµηχανίας και εν γένει της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων προς όφελος της ανάπτυξης της Περιφέρειας
της Κεντρικής Μακεδονίας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εργασία δεν αποτελεί λεπτοµερή καταγραφή όλων των
παραµέτρων που σχετίζονται µε τη βιοµηχανία της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας (π.χ. ενέργεια, περιβάλλον, χωροταξία) καθώς κάτι τέτοιο θα απαιτούσε
µία αρκετά µακρόχρονη πρωτογενή έρευνα, που δεν ήταν στις άµεσες
προτεραιότητες της Μόνιµης Επιτροπής. Στην ουσία η εργασία αξιοποίησε στοιχεία
από µελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί κατά καιρούς από επιχειρηµατικούς
φορείς (π.χ. ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ, ΣΒΒΕ, ICAP, ΣΕΒ), οι οποίες περιήλθαν σε γνώση της
οµάδας εργασίας και αφορούν στους βασικούς τοµείς της υφιστάµενης κατάστασης
της Βιοµηχανίας στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αξίζει ιδιαίτερης
αναφοράς η µη ύπαρξη µελέτης και προσδιορισµένης στρατηγικής για την Ελληνική
Βιοµηχανία από την Ελληνική Πολιτεία τόσο σε περιφερειακό όσο και σε πανελλαδικό
επίπεδο.
Η εργασία αποτελείται από κεφάλαια τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα
περιεχοµένων αυτής µε τη χρήση διαγραµµάτων και πινάκων για την καλύτερη
κατανόηση της ενώ στο τέλος αυτής υπάρχει παράρτηµα µε επιµέρους χρήσιµα
στοιχεία τα οποία βοηθούν στην αποσαφήνιση του περιεχοµένου της εργασίας.
Επιπρόσθετα για τις πηγές και τη βιβλιογραφία που αναφέρονται εν συντοµία στα
επιµέρους κεφάλαια της εργασίας υπάρχει αναλυτική αναφορά τους στο σχετικό
κεφάλαιο της βιβλιογραφίας.
Το βασικό συµπέρασµα που προέκυψε είναι ότι ο τοµέας της βιοµηχανίας αποτελεί
βασική πηγή ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας. Απαιτείται η υιοθέτηση ενός κατάλληλου στρατηγικού
σχεδίου, το οποίο θα κινείται µεταξύ άλλων στη βάση της ανάπτυξης των υποδοµών,
της σύνδεσης της παραγωγής µε την εκπαίδευση και του δευτερογενούς µε τον
πρωτογενή τοµέα, της αύξησης της απασχόλησης, της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, της ενσωµάτωσης της τεχνολογίας, της προσέλκυσης και ανάπτυξης
επενδύσεων µέσω κατάλληλων χρηµατοδοτικών εργαλείων, της υψηλής ποιότητας
υποστήριξης υπηρεσιών στη βιοµηχανία και της ύπαρξης του κατάλληλου
νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου.
Σε αυτό το σχέδιο το ΤΕΕ µπορεί να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο σε όλους
τους παραπάνω τοµείς και κυρίως στη δηµιουργία του νοµοθετικού και θεσµικού
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πλαισίου, στη στήριξη των υποδοµών και ιδιαίτερα στην αξιοποίηση του ανθρώπινου
δυναµικού των µηχανικών επ’ ωφελεία της επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης
της Περιφέρειας.
Ελπίζουµε ότι η εργασία µας θα αποτελέσει µία καλή βάση ώστε στο µέλλον να
υπάρξει µία πιο ολοκληρωµένη και λεπτοµερής καταγραφή προκειµένου οι θέσεις
του ΤΕΕ/ΤΚΜ να εξειδικευθούν ακόµη περισσότερο και να προσαρµοστούν εφόσον
αυτό χρήζει αναγκαιότητας στα νέα δεδοµένα που θα επικρατούν.
Τέλος θεωρούµε υποχρέωσή µας να ευχαριστήσουµε όλους όσοι µας βοήθησαν σε
όλα τα στάδια εκπόνησης της εργασίας, τους φορείς που µας παρέθεσαν τα στοιχεία
που διέθεταν και οι οποίοι αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία και τέλος το
ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάθεση του θέµατος µε το οποίο ασχοληθήκαµε. Ελπίζουµε ότι το
τελικό αποτέλεσµα είναι σύµφωνο µε τις προσδοκίες τους.
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2006
1) Αγγελος Σκούµπας, Χηµικός Μηχανικός, (PhD)
Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε
2) Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός, (Mcs,MBA,ΜΑ)
Στέλεχος Κέντρου Επιχειρηµατικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί τη µεγαλύτερη σε έκταση Περιφέρεια
της Ελλάδας µε έκταση 19.147 τετρ. χλµ. καταλαµβάνοντας το 14.5% της συνολικής
έκτασης της χώρας. Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας είναι ιδιαίτερα σηµαντική
και συνάµα πλεονεκτική καθώς συνορεύει µε τα Βαλκάνια και συγκεκριµένα µε τη
Βουλγαρία και τη FYROM από το Βορρά προσδίδοντας σε αυτήν πολλαπλά
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.
Ταυτόχρονα καταλαµβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκή γεωγραφική θέση στο εσωτερικό της
χώρας καθώς βρίσκεται στη διασταύρωση των εθνικών αξόνων Πάτρα- ΑθήναΘεσσαλονίκη –Θράκη και του άξονα προς ∆υτική Μακεδονία που κατευθύνεται στην
Καστοριά ενώ βρίσκεται στο κέντρο του Βορειοελλαδικού τόξου ανάµεσα στις
Περιφέρειες της Ηπείρου και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Περιλαµβάνει τους νοµούς Θεσσαλονίκης, Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας
και Χαλκιδικής µε το Νοµό Θεσσαλονίκης να αποτελεί το κύριο κέντρο οικονοµικής
ανάπτυξης και πληθυσµιακής συγκέντρωσης µε σηµαντική διαφορά σε σχέση µε
τους υπόλοιπους νοµούς.
Ο πληθυσµός της περιφέρειας ανέρχεται σε 1.874.214 κατοίκους (απογραφή 2001)
αποτελώντας το 17,1% του πληθυσµού της χώρας παρουσιάζοντας θετική φυσική
αύξηση. Παράλληλα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταλαµβάνει τη δεύτερη
θέση από πλευράς πληθυσµιακής πυκνότητας.

Πίνακας 1 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Νοµός

Έκταση

Πληθυσµός

2

(χλµ )

Εργατικό

Συµµετοχή σε

∆υναµικό

ΑΕΠ
Ελλάδας(%)

Θεσσαλονίκης

3.683

1.057.825

416.342

11,7

Σερρών

3.968

200.916

65.181

1,2

Πέλλας

2.506

145.797

53.782

1,0

Ηµαθία

1.701

143.618

51.560

1,1

Πιερία

1.516

129.846

45.915

0,8

Χαλκιδική

3.254

107.156

34.450

0,9

Κιλκίς

2.519

89.056

28.641

0,6
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ΣΥΝΟΛΟ
Πηγή:

19.147

1.874.214

695.871

ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ,
«Μελέτη
Επιχειρηµατικότητας
Μακεδονίας», σελ.4, Θεσσαλονίκη, 2005

Περιφέρειας

17,3
Κεντρικής

Η Περιφέρεια διαθέτει πλούσιους φυσικούς, εδαφικούς και υδατικούς πόρους και
αρκετά πλούσιο υπέδαφος που αξιοποιούνται εν µέρει ικανοποιητικά και απαιτούν
περαιτέρω εκσυγχρονισµό υποδοµών και ερευνητική προσπάθεια.

Με βάση επεξεργασµένα στοιχεία (ΕΣΥΕ, ΠΚΜ, ΚΕΤΑ) για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας :


παράγεται το 17,3% του συνολικού προϊόντος της ελληνικής οικονοµίας, γεγονός
που την καθιστά τη δεύτερη µεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας µετά την Αττική.
Επισηµαίνεται όµως ότι το ποσοστό αυτό είναι σε αντιστοιχία µε τον πληθυσµό
της Περιφέρειας σε σχέση µε αυτόν της επικράτειας



από την τοµεακή διάρθρωση της Ακαθάριστης Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) για
την τριετία 2000-2003 προκύπτει η αναµενόµενη υπεροχή του τριτογενούς τοµέα
µε 69,5% (µερίδιο οριακά χαµηλότερο του πανελληνίου µέσου όρου 70,9%)
Ταυτόχρονα, η πρωτογενής παραγωγή συνθέτει το 6,8% της συνολικής ΑΠΑ,
ποσοστό ελάχιστα κάτω από τον πανελλήνιο µέσο όρο 7,1%. Με βάση τα ίδια
στοιχεία, στην περιφέρεια παράγεται το 16,4% της πρωτογενούς παραγωγής της
οικονοµίας, σε αντιδιαστολή µε το 18,6% της δευτερογενούς παραγωγής και το
16,9% των υπηρεσιών. Τα στοιχεία της τοµεακής διάρθρωσης της παραγωγής
για την τριετία 2000-2002 δείχνουν µια οριακή υποχώρηση του µεριδίου του
πρωτογενούς και του τριτογενούς τοµέα έναντι του δευτερογενούς.



το εργατικό δυναµικό της Περιφέρειας αποτελούν 695.871 άτοµα. Τα τελευταία
χρόνια εµφανίζεται µία στροφή του εργατικού δυναµικού από το δευτερογενή
στον τριτογενή τοµέα απόρροια του γεγονότος ότι λόγω του ισχυρού
ανταγωνισµού από τις γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ) χαµηλού κόστους
εργασίας (αναλογία 5 προς 1) και φορολογίας (χαρακτηριστική περίπτωση το
έτοιµο ένδυµα) πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει ή έχουν µεταφέρει την
παραγωγική τους δραστηριότητα.
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το ποσοστό ανεργίας στο β’ τρίµηνο του 2005 είναι 11,1% αυξηµένο κατά 0,9%
σε σχέση µε το 1997 που ήταν 10,2% και υψηλότερου του µέσου όρου της
χώρας που ανέρχεται σε 9,6%.



το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανέρχεται σε 73, 6% του µέσου όρου των 25 χωρών της
Ε.Ε. (µε βάση στοιχεία 2001) κατατάσσοντας την Περιφέρεια στο στόχο 1 στο
πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής της Ε.Ε. της περιόδου 2000-2006. Σε σχέση
µε τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται το 2004 (Ναυτεµπορική 31/3/2006) σε 14.862 €
παρουσιάζοντας αύξηση 7,65% σε σχέση µε το 2004, ενώ συµµετέχει σε
ποσοστό 16,9% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας.

Οι υποδοµές είναι σχετικά ικανοποιητικές και βρίσκονται σε φάση βελτίωσης. Η
περιφέρεια

διασχίζεται

από

δύο

κάθετους

νευραλγικούς

οδικούς

(και

σιδηροδροµικούς) άξονες, αυτόν της ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη –
Εύζωνοι) και την Εγνατία οδό (Αλεξανδρούπολη – Ηγουµενίτσα). ∆ιαθέτει ένα διεθνές
αεροδρόµιο στη Θεσσαλονίκη που το 2004 µετέφερε περί τα 2,5 εκατ. ανθρώπους
και ένα εµπορικό και επιβατικό λιµάνι, στη Θεσσαλονίκη επίσης, το δεύτερο
µεγαλύτερο της χώρας, το οποίο είναι εισηγµένο στο Χ.Α.Α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παράγει το 20% της µεταποιητικής παραγωγής,
χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό απασχόλησης στη µεταποίηση (128.512 άτοµα
ήτοι 21,9% της Περιφέρειας) και συγκεντρώνει µεγάλο µερίδιο της εθνικής
βιοµηχανικής απασχόλησης. Ιδιαίτερα στο νοµό Θεσσαλονίκης, η απασχόληση
κυµαίνεται λίγο πάνω από το µέσο όρο της χώρας (23,8%) κατέχοντας το 68% της
συνολικής απασχόλησης της Περιφέρειας η οποία ανέρχεται σε 128.512 άτοµα.
Σηµαντική είναι και η ανάπτυξη του κλάδου της µεταποίησης (το 27.5% του ΑΕΠ της
περιφέρειας).
Ως προς τον αριθµό των βιοµηχανιών όπως επισηµαίνεται σε σχετική µελέτη
(Αγγελίτσας- Σφίτης , 2005) υπάρχει αναντιστοιχία στοιχείων που οφείλεται στους
λόγους επιλογής του δείγµατος και των κριτηρίων χαρακτηρισµού των επιχειρήσεων
ως βιοµηχανίες. Με βάση την ΕΣΥΕ στο διάστηµα 1994-2001 υπάρχει µείωση της
τάξης του 36,21% έως το έτος 2001 ενώ σύµφωνα µε την ΙCAP έχουµε µία αύξηση
της τάξης του 87,7%. Οι πολύ µεγάλες διαφορές στα στοιχεία των δύο υπηρεσιών
οφείλονται κατά κύριο λόγο σε δύο βασικούς παράγοντες:
Ο πρώτος και σηµαντικότερος είναι ότι οι δύο αυτές υπηρεσίες δε χρησιµοποιούν
παρόµοια κριτήρια σχετικά µε το ποιες επιχειρήσεις καταγράφονται στους
καταλόγους τους. Η I.C.A.P. ουσιαστικά δεν εφαρµόζει κάποιο κριτήριο, αντίθετα µε
την Ε.Σ.Υ.Ε., η οποία καταγράφει εκείνες τις επιχειρήσεις που απασχολούν
τουλάχιστον δέκα εργαζόµενους. Αυτό, όµως, µπορεί να εξηγεί τις διαφορές στους
αριθµούς ανά έτος, αλλά δεν εξηγεί το λόγο που η πρώτη δείχνει αύξηση και η
δεύτερη µείωση επιχειρήσεων την ίδια χρονική περίοδο. Λογικά θα έπρεπε να
εµφανίζονται παρόµοιες τάσεις στα στοιχεία τους.
Η εξήγηση για την παραπάνω αντίφαση έγκειται στο γεγονός ότι η I.C.A.P. κάθε
χρόνο, έως το 2000 τουλάχιστον, αυξάνει την δυνατότητά της να καταχωρεί στις
βάσεις δεδοµένων της όλο και περισσότερες εταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να
δηµιουργείται µία πλασµατική εικόνα για την πορεία της βιοµηχανίας όταν γίνεται
προσπάθεια

σύγκρισης

µε

τα

προηγούµενα

χρόνια

σε

σχέση

πάντα

µε

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ισολογισµών. Για το λόγο αυτό και η ίδια εταιρεία,
στους οικονοµικούς οδηγούς που εκδίδει, δεν πραγµατοποιεί µακροπρόθεσµες
συγκρίσεις, αλλά συγκρίσεις που αναφέρονται σε ισολογισµούς του ακριβώς
προηγούµενου έτους και µόνο. Οι αναλύσεις της, κυρίως, περιορίζονται στο έτος
έκδοσης κάθε οδηγού και µεταξύ των κλάδων.
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Το παραπάνω συµπέρασµα δεν ισχύει για αναλύσεις και συγκρίσεις που αφορούν
αριθµοδείκτες, όπου υπολογίζονται µέσοι όροι. Όσο περισσότεροι είναι οι
ισολογισµοί από τους οποίους υπολογίζονται αυτοί οι µέσοι όροι, συνεπώς όσες
περισσότερες είναι και οι επιχειρήσεις, τόσο πιο αντιπροσωπευτικά και ακριβή είναι
τα αποτελέσµατα.
Με βάση όλα τα διαθέσιµα στοιχεία (EΣYE, ICAP, Tσάρας 2004, Αγγελίτσας- Σφίτης ,
2005) υπάρχει διαχρονική αύξηση των βασικών µεγεθών. Ιδιαίτερα η αποδοτικότητα
των κεφαλαίων καθώς και τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων εµφανίζεται µεν
θετική στο σύνολο των βιοµηχανικών κλάδων, αλλά παρουσιάζεται στάσιµη ως
προς τον εθνικό µέσο όρο µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στους κλάδους των
τροφίµων
Τα περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη της µεταποίησης στην Κεντρική
Μακεδονία αυξήθηκαν κυρίως στη δεκαετία του '90, ενώ από το 2000 και µετά είτε
επιτυγχάνουν µικρότερες αυξήσεις είτε παραµένουν σχεδόν στάσιµα. Ο αριθµός
βιοµηχανιών παρουσιάζει εξάλλου την µεγαλύτερη µείωση του στα έτη '00-'01, της
τάξης του 20%. Το έτος 2000 δηλαδή, οριοθετεί την έναρξη µίας περιόδου όχι και
τόσο θετικών εξελίξεων για τη µεταποίηση στην Κεντρική Μακεδονία αλλά και στην
υπόλοιπη χώρα, όπως υποδηλώνει και η πορεία του δείκτη βιοµηχανικής
παραγωγής (Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος, 2005).
Σχήµα 1 : Σύνολο κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία στην Κεντρική Μακεδονία
µε βάση στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε.(2001)
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Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 6, Θεσσαλονίκη, 2005.
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Ως προς την κλαδική διάρθρωση της απασχόλησης (ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ 2005) εξέχουσα
θέση κατέχουν οι κλάδοι του ενδύµατος – υποδήµατος (26.3%), των τροφίµων (16.3%),
των επίπλων (5%) και της καπνοβιοµηχανίας (4,5%), οι οποίοι ξεπερνούν και το µέσο
εθνικό ποσοστό στη συνολική απασχόληση. Η παραγωγή στους κλάδους αυτούς γίνεται
κατά βάση σε µικρές παραγωγικές µονάδες, κυρίως στους νοµούς Θεσσαλονίκης,
Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας και Κιλκίς, όπου το ποσοστό της απασχόλησης σε ΜΜΕ στο
σύνολο της βιοµηχανικής απασχόλησης της Περιφέρειας κυµαίνεται µεταξύ 60% και 80%.
Οι κλάδοι αυτοί χαρακτηρίζονται στις περισσότερες περιπτώσεις ως κλάδοι εντάσεως
εργασίας, ωστόσο υπάρχει µια τάση µετατροπής τους σε κλάδους έντασης κεφαλαίου,
όπως υποδηλώνει το υψηλό ποσοστό επενδύσεων που πραγµατοποιούνται σε αυτούς,
ειδικότερα στην κλωστοϋφαντουργία και τα τρόφιµα.
Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που κυριαρχούν στο παραγωγικό σύστηµα της
Περιφέρειας, όπως άλλωστε συµβαίνει και στο σύνολο της χώρας, έχουν χαµηλό επίπεδο
οργάνωσης και ελλιπή διοίκηση, διαµορφώνοντας για την περιφέρεια ένα µέσο αριθµό
απασχολούµενων ανά επιχείρηση ιδιαίτερα χαµηλό (6,5 απασχολούµενοι ανά µονάδα),
ακόµα και σε σύγκριση µε το σύνολο της χώρας. Οι µικρές και µικροµεσαίες βιοµηχανικές
µονάδες αποτελούν το 98% του συνόλου και απορροφούν το 72% περίπου της
βιοµηχανικής απασχόλησης. Περίπου 27.000 (Χωροοικονοµικό Σχέδιο ΠΚΜ 2007-2013)
µικροµεσαίες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τοµείς τροφίµων και ποτών,
κλωστοϋφαντουργίας, επίπλων και µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε βιοµηχανίες µετάλλου,
χηµικών και πλαστικών.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην περιφέρεια µια έντονη αποβιοµηχάνιση, λόγω
της µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας (και συνακόλουθα
χαµηλού εργατικού κόστους) στις γειτονικές χώρες, κατά πρώτο λόγο στη Βουλγαρία
(Σαντάνσκι, Γκότσε Ντέλτσεφ) και κατά δεύτερο στη FYROM (Γευγελή) όπου
λειτουργούν πολλές επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων. Η αποβιοµηχάνιση αυτή
έχει πλήξει πολλούς κλάδους της µεταποίησης

µε πρώτο αυτόν του έτοιµου

ενδύµατος. Εν αντιθέσει στη Βουλγαρία υπήρξε εντυπωσιακή αύξηση της
βιοµηχανίας σε ποσοστό 59%

η οποία σε µεγάλο βαθµό οφείλεται στη

µετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες εκµεταλλεύτηκαν το φθηνό
εργατικό και παραγωγικό κόστος µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία

υψηλότερης

κερδοφορίας.
Επίσης τελευταία έχει παρατηρηθεί πως κάποιες µεταποιητικές επιχειρήσεις
παράγουν στην Κίνα και διατηρούν στην Ελλάδα µόνο τα σχεδιαστικά και εµπορικά
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τους τµήµατα. Μάλιστα, για τον σκοπό αυτό πολλά Επιµελητήρια διοργανώνουν
επιχειρηµατικές αποστολές για τα µέλη τους στην Κίνα.
Μεταποιητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στους νοµούς της περιφέρειας µε
χαρακτηριστικά µεγάλης ειδίκευσης. Συγκεκριµένα, στον κλάδο των τροφίµων ειδικεύονται
οι νοµοί Θεσσαλονίκης, Σερρών, Χαλκιδικής, Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας, στην
κλωστοϋφαντουργία οι νοµοί Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Ηµαθίας, στο ένδυµα – υπόδηµα
οι νοµοί Σερρών, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, και Θεσσαλονίκης ενώ στο ξύλο και στα ποτά ο
νοµός Χαλκιδικής και ο Νοµός Θεσσαλονίκης.
Επίσης, στην Περιφέρεια είναι ανεπτυγµένος ο κλάδος της εξόρυξης µε επίκεντρο την
Κεντρική και Βορειοανατολική Χαλκιδική.
Η ειδίκευση σε παραδοσιακούς κλάδους έντασης εργασίας µε µικρού µεγέθους
επιχειρηµατικές µονάδες και χαµηλό επίπεδο καινοτοµίας, σε συνδυασµό µε τις
αλλαγές των εξωτερικών συνθηκών (άνοιγµα αγορών) και το εντεινόµενο
ανταγωνισµό, αποτελεί τη βασική αδυναµία του τοµέα. Επίσης σηµαντικές αδυναµίες
αποτελούν η έλλειψη του επώνυµου προϊόντος (branding) και ο χαµηλός βαθµός σε
επενδύσεις ΕΤΑ σε συνδυασµό µε το χαµηλό βαθµό συνεργασίας µε ερευνητικούς
φορείς.
Ως προς τις υπάρχουσες βιοµηχανικές χωροταξικές υποδοµές υπάρχουν οι ΒΙΠΕ στη
Σίνδο, Θεσσαλονίκης, στο Λευκώνα Σερρών, στο Σταυροχώρι Κιλκίς, στη ∆ροσιά Πέλλας
και στην περιοχή Πέλλας Ηµαθίας (Πετραία) καθώς επίσης και οι ΒΙΠΑ Κουφαλίων και
ΒΙΟΠΑ Λιτόχωρου.
Επισηµαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια µε τη βοήθεια του Γ’ ΚΠΣ (βλέπε κεφάλαιο 6
και σχετικό παράρτηµα) δηµιουργούνται σηµαντικές υποδοµές για την υποβοήθηση
των επιχειρήσεων µε έµφαση στον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό τους στην καινοτοµία,
στην εξωστρέφεια και στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων όπως η δηµιουργία
πόλου καινοτοµίας και οι ΒΙΠΕ σε συνδυασµό µε την ισχυρή παρουσία
πανεπιστηµιακών και ερευνητικών κέντρων και ιδρυµάτων (ΑΠΘ, ΠΑΝ.ΜΑΚ. ΤΕΙΘ,
Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ινστιτούτο Κλωστοϋφαντουργίας, κ.λ.π.).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως (Κεφάλαιο 2) και σύµφωνα µε υφιστάµενες
µελέτες (ΣΒΕΕ/BCS 1999, Αγγελίτσας-Σφίτης 2005) οι µεγαλύτεροι κλάδοι στην
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας λαµβάνοντας υπόψη τα χρηµατοοικονοµικά
τους στοιχεία και τον αριθµό των βιοµηχανιών όπως απεικονίζονται στα σχήµατα 2 &
3 του παρόντος κεφαλαίου είναι :
¾

Είδη διατροφής

¾

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

¾

Ενδύµατα-Εσώρουχα-Αξεσουάρ

¾

Μεταλλικά προϊόντα και κατασκευές

Mε βάση στοιχεία της ICAP (ICAP 1999) τα οποία όµως εµφανίζουν σηµαντικές
διαφορές σε σχέση µε αντίστοιχα στοιχεία της ΕΣΥΕ (απογραφή 2001) ο κλάδος των
µεταλλικών

κατασκευών

εµφανίζει

µε

βάση

συγκεκριµένους

αριθµοδείκτες

(Αγγελίτσας-Σφίτης 2005) µία ελαφρά υπεροχή σε σχέση µε τους υπόλοιπους
κλάδους.
Η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη (από άποψη κλαδικής δοµής
και µεγέθους) ακολουθεί τις γενικότερες τάσεις της ελληνικής βιοµηχανίας, και
εξακολουθεί να στρέφεται προς τους παραδοσιακούς κυρίως κλάδους, έντασης
εργασίας, και τις ΜΜΕ µε χαµηλό βαθµό οργάνωσης και χαµηλό ποσοστό
διοικητικών στελεχών, στο συνολικό αριθµό των απασχολουµένων. Ο αριθµός
των νέων αδειών βιοµηχανικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή της
Θεσσαλονίκης, µεταξύ 1974-84, δείχνει ότι οι παραδοσιακοί κλάδοι αυξάνουν τα
ποσοστά τους έναντι των νέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων και κλάδων,
παραµένουν στα αυτά επίπεδα το διάστηµα 1985-1994, ενώ από το 1994 και
πέρα παρατηρείται αποκλιµάκωση που εγγίζει τα όρια της µόνιµης κρίσης,
ιδιαίτερα στον κλάδο των Κλωστοϋφαντουργικών και Ετοίµου Ενδύµατος (Τσάρας
2004).
Γενικότερα ο κλάδος τροφίµων και ποτών αποτελεί βασική δραστηριότητα όλων των
νοµών, εκτός από το Κιλκίς, ενώ οι κλάδοι χηµικών ουσιών, βασικών µετάλλων και
µεταφορικών µέσων-ναυπηγείων δεν είναι βασικές δραστηριότητες σε κανένα νοµό.
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Επίσης, ο κλάδος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αποτελεί κλάδο εξειδίκευσης για
όλους τους νοµούς, πλην της Πέλλας και της Χαλκιδικής.

Σχήµα 2 : Ποσοστό συµµετοχής κλάδων στην Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3%
0%

ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

0%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΟΤΑ

5%
2%

ΧΗΜΙΚΑ-ΑΕΡΙΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ- ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ

1%

3%

ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ

4%

1%
6%

ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ

0%

1%

3%

2%

9%

0%
3%

3%

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΠΝΟΣ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

9%

14%
1%

ΕΠΙΠΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΑ

20%

7%
3%
1%

∆ΕΡΜΑ & ΓΟΥΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ & ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η
ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΕΙ∆Η ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ.11, Θεσσαλονίκη, 2005
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Σχήµα 3 :

Κατανοµή συνολικού αριθµού βιοµηχανιών στην Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας

2%
0%
2%
1%

24%

16%

0%

2%
4%

0%
2%

5%

0%

5%

1%

5%

11%

2%

0%

4%

3%
1%
2%
3%

4%

ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΧΑΡΤΙ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΠΟΤΑ
ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ-ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΧΗΜΙΚΑ-ΑΕΡΙΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ- ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΚΑΠΝΟΣ
ΞΥΛΟ-ΦΕΛΛΟΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΠΛΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΝΘΡΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
∆ΕΡΜΑ & ΓΟΥΝΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΑ & ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ∆Η
ΦΑΡΜΑΚΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ-ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΛΕΥΚΑ ΕΙ∆Η-ΕΙ∆Η ΑΠΌ ΥΦΑΣΜΑ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 12, Θεσσαλονίκη, 2005
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Ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της ταυτότητας βασικών κλάδων της Περιφέρειας
διαχρονικά παρουσιάζονται τα κάτωθι στοιχεία (ΣΒΕΕ/BCS 1999, ΣΕΒΕ) :



Οι κλάδοι τροφίµων-ποτών πέραν του προβλήµατος εξειδίκευσης σε προϊόντα
που ολοκληρώνουν τον κύκλο ζωής τους, χάνουν µερίδια αγοράς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Η διαθεσιµότητα πρώτων υλών, η πραγµατοποίηση
σηµαντικών επενδύσεων εκσυγχρονισµού τα τελευταία χρόνια και η ύπαρξη ενός
δυναµικού στελεχών και τεχνικών, τους επιτρέπει να στραφούν προς την
απαραίτητη διαφοροποίηση της παραγωγής τους. Η ποιότητα και η ασφάλεια της
διατροφικής αλυσίδας και η επάρκεια των δικτύων διανοµής αποτελούν βασικές
συνισταµένες της οργάνωσης παραγωγής τους και της επιχειρησιακής τους
λειτουργίας.

Κύριες

δυνατότητες

συνιστούν

η

αξιοποίηση

εντοπισµένων

επενδυτικών ευκαιριών και η αξιοποίηση της αγοράς και του παραγωγικού
δυναµικού που µπορεί να αναπτυχθεί στις βαλκανικές χώρες καθώς ήδη στη
Βουλγαρία υπάρχουν σηµαντικές επενδύσεις.



Ο κλάδος του καπνού υφίσταται τη διπλή πίεση της αντικαπνιστικής εκστρατείας
και του οξύτατου ανταγωνισµού των πολυεθνικών γιγάντων του κλάδου.
∆υνατότητες προσφέρονται είτε προς την πλήρη συνεργασία µε αυτούς είτε προς
την κατεύθυνση της επέκτασης στις βαλκανικές αγορές, εµπορικής (υψηλή
κατανάλωση) και επενδυτικής (διαθεσιµότητας πρώτης ύλης, εξειδικευµένου
προσωπικού χαµηλού κόστους).



Οι κλάδοι κλωστοϋφαντουργίας- ένδυσης αντιµετωπίζουν συνολικά το σύνθετο
πρόβληµα που προέρχεται από τη µείωση του µεριδίου αγοράς για έτοιµο
ένδυµα. Καθώς οι κλάδοι συγκεντρώνουν µεγάλο µέρος της συνολικής
απασχόλησης, δεν είναι δυνατόν να αφεθούν σε µια «αυτόνοµη» αναδιάρθρωση
που θα σήµαινε διόγκωση της ανεργίας στις περιοχές συγκέντρωσής τους. Η
εξέλιξη θα κριθεί από τη δυνατότητα του κλάδου ένδυσης να αναπροσανατολιστεί
προς την ποιότητα και να αναδιοργανώσει το σύστηµα φασόν. Είναι σκόπιµο να
εγκατασταθούν ενδοκοινοτικές συνεργασίες στο επίπεδο της τεχνολογίας και του
design. Ταυτόχρονα ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας, κατ' εξοχήν
εξαγωγικός κλάδος

(70%

του παραγόµενου προϊόντος πωλείται στο

εξωτερικό), για να αντιµετωπίσει

τον πιεστικό ανταγωνισµό από τις

επιχειρήσεις της Νοτιοανατολικής Ασίας, στρέφεται στη µεταφορά της
παραγωγής της στις χώρες της Βαλκανικής. Βέβαια η διείσδυση στις βαλκανικές
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οικονοµίες προσφέρει χαµηλό κόστος παραγωγής και εργασίας δηµιουργώντας
όµως εν γένει σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα Οι µεγαλύτερες µονάδες που
παραµένουν επενδύουν συνεχώς σε νέο εξοπλισµό και οργάνωση, µε αποτέλεσµα
ο κλάδος να µετατρέπεται από έντασης εργασίας, σε κλάδο έντασης κεφαλαίου. Η
καλύτερη οργάνωση παραγωγής σε συνδυασµό µε την βελτίωση της ποιότητας του
προϊόντος και τα νεώτερα συστήµατα προώθησης και εµπορίας ως τον τελικό
καταναλωτή βοηθούν στην µείωση του κόστους της παραγωγής κα, στη διατήρηση
της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Σηµαντική είναι η έλλειψη επώνυµων ελληνικών
προϊόντων, που οφείλεται κύρια στο σύστηµα facon που κυριαρχεί στον κλάδο. Οι
υπεργολαβίες βασίζονται σε ξένα µοντέλα, γεγονός που περιόρισε και
καθυστέρησε την εξέλιξη του ελληνικού design στο ύφασµα και το έτοιµο ένδυµα.
Ταυτόχρονα η µεταφορά της παραγωγής πολλών βιοτεχνιών στις γειτονικές
βαλκανικές χώρες (µε βάση στοιχεία του ΣΕΠΒΕ πάνω από 400 επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται

στις

βαλκανικές

χώρες)

συνέβαλλε

στη

µείωση

της

απασχόλησης ενώ µεγάλες επιχειρήσεις λόγω λανθασµένων οικονοµικών
ανοιγµάτων έκλεισαν η σκοπεύουν να κλείσουν σηµαντικές µονάδες παραγωγής
δηµιουργώντας σηµαντικά προβλήµατα απασχόλησης στον εν λόγω κλάδο (π.χ.
Νάουσα).



Η οµάδα ξύλου-επίπλου αντιµετωπίζει δυσµενείς προοπτικές, καθώς η αγορά
τελικού

προϊόντος

συρρικνώνεται

στο

«µαζικό» επίπεδο

(λόγω γενικής

εισοδηµατικής στενότητας) και διαφοροποιείται έντονα στο «ποιοτικό» επίπεδο
(έντονη εισαγωγική διείσδυση). Παράλληλα, η επάρκεια πρώτης ύλης δεν είναι
εξασφαλισµένη. ∆υνατότητες παρέχει η συνεργασία µε άλλες ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις και η αναζήτηση πρώτης ύλης µειωµένου κόστους στις βαλκανικές
χώρες.



Τα µη µεταλλικά ορυκτά και τα οικοδοµικά υλικά, εξαρτώµενα από την εξέλιξη
στον τοµέα των κατασκευών, δεν µπορούν να ελπίζουν σε συνεχή επέκταση όσο
διατηρείται η σταθεροποιητική µακρο-οικονοµική πολιτική. Ορισµένοι υποκλάδοι
µπορεί να βρουν πρόσκαιρη διέξοδο σε εξαγωγές, κάτι που δεν ισχύει για άλλους
λόγω τεχνικής δυσκολίας και κόστους µεταφοράς. Προτεραιότητα αποτελεί η
επέκταση των επενδύσεων εξοικονόµησης ενέργειας και η µείωση του κόστους
πρώτης ύλης, ενώ δυνατότητες προσφέρει η επέκταση στις βαλκανικές χώρες σε
περίπτωση που αρχίσει η υλοποίηση κατασκευαστικών προγραµµάτων µε διεθνή
χρηµατοδότηση, και σε συνεργασία µε κατασκευαστικές εταιρείες.
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Η εξέλιξη στους κλάδους χαρτιού, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα,
πλαστικών

λόγω

µεγάλης

δυναµικότητας

των

βασικών

µονάδων

και

περιορισµένου µεγέθους εσωτερικής αγοράς, εξαρτάται από τις κλαδικές εξελίξεις
σε επίπεδο χώρας. Για τους παραγωγούς τελικών προϊόντων, προτεραιότητα
αποκτά η αναζήτηση νέων αγορών καταναλωτικών αγαθών, και άρα δυνατότητες
προσφέρει

η

επέκταση

στις

βαλκανικές

χώρες

για

εκµετάλλευση

των

υφιστάµενων παραγωγικών εγκαταστάσεων.



Για τον κλάδο των χηµικών οι προοπτικές διαφοροποιούνται ανάλογα µε το
µεγάλο πλήθος των υποκλάδων και των παραγόµενων προϊόντων. Η παραγωγή
εξαρτάται από µακρο-οικονοµικούς παράγοντες και από τις ενδοκλαδικές
αναδιαρθρώσεις σε Κοινοτικό επίπεδο. Οι παραγωγοί τελικών προϊόντων
χρειάζονται διαφοροποίηση των αγορών τους (π.χ. φαρµακευτικά) αλλά
διαθέτουν µια εξασφαλισµένη αγορά (απελευθέρωση των εισροών του αγροτικού
τοµέα για λιπάσµατα, αγροχηµικά). Η εµπορική διείσδυση στα Βαλκάνια και η
αξιοποίηση των εκεί εγκαταστάσεων συνιστούν νέα δυνατότητα επέκτασης του
κλάδου.

Επίσης

οι

διπλωµατικής

Αγγελίτσας
τους

Τηλέµαχος-Σφίτης

εργασίας

Νικόλαος

χρησιµοποιώντας

το

2005

διάφορους

στο

δείκτες

πλαίσιο
κλαδικής

συγκέντρωσης και κυρίως τον δείκτη Hirschman-Herfindahl (δείκτης H) καθώς και
στοιχεία της ICAP σχετικά µε την ελληνική βιοµηχανία (έχει τονισθεί σε προηγούµενο
κεφάλαιο η σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τα στοιχεία της ΕΣΥΕ) κατέληξαν στο
συµπέρασµα ότι

ο κλάδος παραγωγής βασικών µετάλλων και ο κλάδος

µεταφορικών µέσων-ναυπηγείων

εµφανίζουν πολύ

µεγάλο ‘’δείκτη κλαδικής

συγκέντρωσης’’ (ο ‘’δείκτης κλαδικής συγκέντρωσης’’ δείχνει το βαθµό του
συγκεντρωτισµού – µονοπωλίου µιας αγοράς, βλέπε σχετικά και παράρτηµα
εργασίας), ενώ ο κλάδος µε το χαµηλότερο βαθµό συγκέντρωσης είναι αυτός των
ενδυµάτων καθώς κυριαρχείται από πολλές επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους. Από τα
αποτελέσµατα τους προκύπτει ότι στην Κεντρική Μακεδονία η βιοµηχανία,
χαρακτηρίζεται από χαµηλούς σχετικά βαθµούς κλαδικής συγκέντρωσης, δηλαδή,
όντως απαρτίζεται ως επί το πλείστον από επιχειρήσεις µικροµεσαίου µεγέθους,
επιβεβαιώνοντας την επικρατούσα άποψη που αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4.1 Γενικά Απογραφικά Στοιχεία (www.ypes.gr)
4.1.1 Νοµός Κιλκίς
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΣΥΕ 2001)
ΑΕΠ (2001)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΕΠ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΕΠ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΕΣΥΕ 2001)
ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ,ΒΙΠΑ)

4.1.2. Νοµός Σερρών
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΣΥΕ 2001)
ΑΕΠ (2001)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΕΠ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΕΠ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΕΣΥΕ 2001)
ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ,ΒΙΠΑ)
4.1.3. Νοµός Χαλκιδικής
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΣΥΕ 2001)
ΑΕΠ (2001)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΕΠ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΕΠ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΕΣΥΕ 2001)
ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ)

2.519 Km2
89.056
9.655, 17€
0,6 %
28.641
34,70%
20,94%
Τρόφιµα & ποτά, µηχανήµατα,
έπιπλα, κλωστοϋφαντουργικά,
κατεργασία & βαφή γουναρικών.
902
ΝΑΙ (ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ,21.782
τ.µ., εγκατεστηµένες 33
επιχειρήσεις)

3.968 Km2
200.916
7.982,39 €
1,2%
65.181
5,70%
15,84%
Τρόφιµα & ποτά, ξύλο, έπιπλα,
µεταλλικά προϊόντα.
1.457
ΝΑΙ (ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, ∆ήµος Λευκώνα,
1200 στρ.)
3.254 Km2
107.156
12.237,71 €
0,9%
34.450
12,80%
22,11%
Τρόφιµα & ποτά.
677
ΟΧΙ ( στο στάδιο υλοποίησης ΒΙΟΠΑ
Ζερβοχωρίου)
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4.1.4. Νοµός Πέλλας
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΣΥΕ 2001)
ΑΕΠ (2001)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΕΠ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΕΠ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΕΣΥΕ 2001)

2.506 Km2
145.797
8.833,45 €
1,0 %
53.782
21,00%
16,29%
Τρόφιµα & ποτά, κατασκευές,
προϊόντα από καουτσούκ &
πλαστική ύλη
950

ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ,ΒΙΠΑ)

ΟΧΙ

4.1.5. Νοµός Ηµαθίας
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΣΥΕ 2001)
ΑΕΠ (2001)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΕΠ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΕΠ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΕΣΥΕ 2001)
ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ,ΒΙΠΑ)

1.701 Km2
143.618
9.860,60 €
1,1 %
51.560
27,10 %
15,82%
Τρόφιµα-ποτά,
κλωστοϋφαντουργικές ύλες
και προϊόντα, χηµικά (πλαστικές
ύλες και ελαστικό)
πολλαπλασιαστικό φυτικό υλικό,
επεξεργασία µαρµάρου
1.183
ΝΑΙ (ΒΙΠΕ Ε∆ΕΣΣΑΣ στη ∆ροσιά 2
εγκατεστηµένες επιχειρήσεις &
ΒΙ.ΠΕ. Πέλλας Ηµαθίας (Πετραία)

4.1.6. Νοµός Πιερίας
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΣΥΕ 2001)
ΑΕΠ (2001)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΕΠ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΕΠ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΕΣΥΕ 2001)
ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ)

1.516 Km2
129.846
8.598,68 €
0,8%
45.915
7,40%
16,76%
Μάρµαρα, τρόφιµα & ποτά,
κατεργασία & βαφή γουναρικών,
µεταλλικά προϊόντα, κατασκευές.
897
ΟΧΙ (υπό κατασκευή στο Λιτόχωρο)
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4.1.7. Νοµός Θεσσαλονίκης
ΕΚΤΑΣΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΕΣΥΕ 2001)
ΑΕΠ (2001)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΕΠ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
ΑΕΠ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΕΣΥΕ 2001)
ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ,ΒΙΠΑ)

3.683 Km2
1.057.825
9.655,17 €
11,7%
416.342
24,90 %
18,90 %
Κατεργασία & βαφή γουναρικών,
τρόφιµα & ποτά, κατασκευές,
έπιπλα, κλωστοϋφαντουργικά
11.165
ΝΑΙ (ΒΙΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ, 241 επιχειρήσεις
εγκατεστηµένες, διαθέσιµη έκταση
4,45 εκ. τ.µ., ΒΙΠΑ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ, υπό
θεσµοθέτηση ΒΙΟΠΑ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ)

4.2 Στοιχεία Απασχόλησης
Πίνακας 2 Απασχόληση βιοµηχανικού τοµέα στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και στο σύνολο της χώρας µε βάση ΕΣΥΕ (2001)
Νοµοί
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
Σύνολο χώρας

1995
4.517
38.828
3.560
3.685
2.500
2.425
723
255.014

2001
4.472
33.172
4.349
2.547
968
1.659
911
233.340

Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 64, Θεσσαλονίκη, 2005

Πίνακας 3

Αριθµός απασχολούµενων στο βιοµηχανικό τοµέα ανά νοµό στην
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας µε βάση ΕΣΥΕ 1995-2001

ΝΟΜΟΣ
1995
ΗΜΑΘΙΑΣ
4.517
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
38.828
ΚΙΛΚΙΣ
3.560
ΠΕΛΛΗΣ
3.685
ΠΙΕΡΙΑΣ
2.500
ΣΕΡΡΩΝ
2.425
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
723
ΣΥΝΟΛΟ
56.238

1996
4.094
36.082
3.522
3.297
2.091
2.166
829
52.081

1997
3.974
33.686
3.495
2.999
2.111
2.066
817
49.147

1998
4.151
33.561
3.439
2.896
2.175
1.977
808
49.007

1999
4.015
31.371
3.366
2.731
1.560
1.751
713
45.506

2000
4.341
3.2576
4.165
2.571
1.283
1.814
729
47.480

2001
4.472
33.172
4.349
2.547
968
1.659
911
48.078

Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 80, Θεσσαλονίκη, 2005

21

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

∆ιάγραµµα 1 Μεταβολή απασχόλησης στην Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας 1995-2001
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Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 80 , Θεσσαλονίκη, 2005

Βάσει

των

παραπάνω

στοιχείων

βρίσκουµε

τα

ποσοστά

µεταβολής

της

απασχόλησης ανά νοµό και έτος.

Πίνακας 4: Ποσοστά µεταβολής της βιοµηχανικής απασχόλησης ανά νοµό
και έτος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας µε βάση την
ΕΣΥΕ(2001)
ΝΟΜΟΣ
1995-1996 1996-19971997-19981998-19991999-2000 2000-2001
ΗΜΑΘΙΑΣ
-0,094
-0,029
0,044
-0,033
0,081
0,030
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
-0,071
-0,066
-0,004
-0,065
0,038
0,018
ΚΙΛΚΙΣ
-0,011
-0,008
-0,016
-0,021
0,237
0,044
ΠΕΛΛΗΣ
-0,105
-0,090
-0,034
-0,057
-0,058
-0,009
ΠΙΕΡΙΑΣ
-0,164
0,009
0,030
-0,283
-0,178
-0,245
ΣΕΡΡΩΝ
-0,107
-0,046
-0,043
-0,114
0,036
-0,086
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
0,146
-0,014
-0,011
-0,118
0,024
0,249
ΣΥΝΟΛΟ
-0,074
-0,056
-0,003
-0,071
0,043
0,013
Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος- Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 80, Θεσσαλονίκη, 2005
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Πίνακας 5 : Βιοµηχανική απασχόληση νοµών Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας µε βάση στοιχεία ΕΣΥΕ (2001) - Ποσοστά διαφοράς
ΝΟΜΟI
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

1995
4517
38828
3560
3685
2500
2425
722

2001
4472
33172
4349
2547
968
1659
911

∆ιαφορά(%)
-0,01016547
-0,17049138
0,181379628
-0,44678838
-1,58297521
-0,46181435
0,206553238

Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 67, Θεσσαλονίκη, 2005

Με βάση τους παραπάνω πίνακες και διαγράµµατα εξάγονται ο κάτωθι διαπιστώσεις
(Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος 2005) :



Εµφανίζεται µία συνεχής µείωση του αριθµού των απασχολουµένων έως το
1999, ενώ στα επόµενα έτη παρουσιάζεται µία µικρή τάση αύξησης. Οι
µεγαλύτερες µεταβολές εµφανίζονται:
¾ Στο Νοµό Κιλκίς για την περίοδο '99-'00 (αύξηση 23.7%).
¾ Στο Νοµό Πιερίας για την περίοδο '98-'99 (µείωση 28.3%) και για την περίοδο
'00-'01 (µείωση 24.5%).
¾ Στο Νοµό Χαλκιδικής για την περίοδο '00-'01 (αύξηση 24.9%).

Πιθανολογείται ότι λόγω κρίσιµων µεταβολών στη βιοµηχανική παραγωγή µετά το
2001 αλλά και των γενικότερων

οικονοµικών και περιφερειακών µεταβολών η

κατάσταση πιθανώς να είναι εις βάρος ορισµένων νοµών (π.χ. Νάουσα λόγω
προβληµάτων στην κλωστοϋφαντουργία).



Στο διάστηµα 1995-2001 παρατηρώντας τις µεταβολές ανά νοµό στην
απασχόληση προκύπτει ότι :
¾ Στο νοµό Ηµαθίας παρουσιάζεται µείωση της βιοµηχανικής απασχόλησης
κατά 1%, µείωση του αριθµού των βιοµηχανιών κατά 19.71% και αύξηση των
πωλήσεων κατά 44%.
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¾ Στο

νοµό

Θεσσαλονίκης

παρουσιάζεται

µείωση

της

βιοµηχανικής

απασχόλησης κατά 14.56%, µείωση του αριθµού των βιοµηχανιών κατά
36.8% και αύξηση των πωλήσεων κατά 41.5%.
¾ Στο νοµό Κιλκίς παρουσιάζεται αύξηση της βιοµηχανικής απασχόλησης κατά
22.15%, µείωση του αριθµού των βιοµηχανιών κατά 21.7% και αύξηση των
πωλήσεων κατά 100%.
¾ Στο νοµό Πέλλας παρουσιάζεται µία µεγάλη µείωση της βιοµηχανικής
απασχόλησης κατά 31% , µείωση του αριθµού των βιοµηχανιών κατά 41.6%
και αύξηση των πωλήσεων κατά 4.8%.
¾ Στο νοµό Πιερίας παρουσιάζεται µία µεγάλη µείωση της βιοµηχανικής
απασχόλησης κατά 61%, µείωση του αριθµού των βιοµηχανιών κατά 50% και
αύξηση των πωλήσεων κατά 41%.
¾ Στο νοµό Σερρών παρουσιάζεται µία µεγάλη µείωση της βιοµηχανικής
απασχόλησης κατά 32%, µείωση του αριθµού των βιοµηχανιών κατά 45% και
αύξηση των πωλήσεων κατά 21%.
¾ Στο νοµό Χαλκιδικής παρουσιάζεται αύξηση της βιοµηχανικής απασχόλησης
κατά 26%, µείωση του αριθµού των βιοµηχανιών κατά 30% και αύξηση των
πωλήσεων κατά 18.5%.
Συµπερασµατικά στο διάστηµα 1995-2001 πλην των Νοµών Χαλκιδικής και Κιλκίς
όπου παρουσιάζεται σηµαντική αύξηση της βιοµηχανικής απασχόλησης στους
υπόλοιπούς νοµούς παρουσιάζεται µείωση αυτής. Παρόλο όµως τη µείωση της
απασχόλησης και του αριθµού των βιοµηχανιών καταγράφεται σηµαντική αύξηση
των πωλήσεων σε επίπεδα της τάξης του 41% απόρροια της αύξησης της
παραγωγικότητας, της διατήρησης των µεγάλων επιχειρήσεων και της αύξησης των
εξαγωγών.
Ως προς την κλαδική κατανοµή της απασχόλησης υπάρχει

έλλειψη έτοιµων και

αξιόπιστων δεδοµένων προκειµένου να εξαχθούν κατάλληλα συµπεράσµατα.
Οι Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος το 2005 στο πλαίσιο διπλωµατικής τους
εργασίας που τους ανατέθηκε σε συνεργασία µε το ΤΕΕ/ΤΚΜ προσάρµοσαν τα
διαθέσιµα στοιχεία της ΕΣΥΕ 2001 µε αντίστοιχα της ICAP για το 2003
δηµιουργώντας µε τη χρήση παραδοχών πίνακες για την απασχόληση προκειµένου
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να διεξάγουν µία συγκριτική έρευνα µεταξύ των νοµών Κεντρικής και ∆υτικής
Μακεδονίας µε τη χρήση υφιστάµενων µοντέλων περιφερειακής ανάλυσης.
Πίνακας 6: Απασχόληση ανά κλάδο και νοµό για το 2003 στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΛΑ∆ΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
1280
10018
697
1993
534
798
706
0
4979
465
0
0
0
0
542
3953
965
53
209
131
21
46
6329
266
141
129
0
268
0
260
0
0
0
0
45
153
568
68
5
0
17
44
26
1308
115
90
92
0
0
6
1466
0
15
23
21
75
0
46
0
0
0
0
18
11
1153
33
0
19
45
26
142
2103
187
95
64
80
0
117
1938
228
153
0
253
230
0
612
7
0
0
0
0
36
3001
1218
79
151
262
15
19
807
580
107
7
57
14
0
639
17
10
114
4
0
20
849
247
10
135
37
0
59
1372
44
2
0
34
8
73
2284
121
10
0
313
19

Πηγή : Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική Μακεδονία 1994-2003», σελ. 51, Θεσσαλονίκη, 2005

Πίνακας 7: Απασχόληση ανά κλάδο και νοµό για το 2001 στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΛΑ∆ΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
1
965
7552
525
1502
403
602
532
2
0
1398
131
0
0
0
0
3
491
3581
874
48
189
119
19
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38
0
21
56
32

1630
320
907
1302
993

1171
9
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53

216
5
11
2
4
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0
0
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2
40
32
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0
0
8
8
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Σηµείωση : Η ταξινόµηση των κλάδων είναι σε αντιστοιχία µε τον ΣΤΑΚΟ∆ 2003 και παρουσιάζεται στο
παράρτηµα της εργασίας

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και µε εφαρµογή των µοντέλων περιφερειακής
ανάλυσης σε επίπεδο Νοµού (ταξινόµηση µε βάση

τον τύπο του Boudeville ,

ταξινόµηση µε βάση τη µέθοδο του συντελεστή συµµετοχής, ταξινόµηση µε βάση τη
µέθοδο του βαθµού υπεροχής) προκύπτουν οι κάτωθι πίνακες :

1. Εφαρµογή τύπου Boudeville
Πίνακας 8 : Χαρακτηριστικά νοµών και προτεινόµενα µέτρα µε βάση τον τύπο
του Boudeville

ΝΟΜΟΙ
Ηµαθίας

Περ/κό
ς
Τύπος
4

Θεσσαλονίκη
ς

8

Κιλκίς

2

Πέλλας

6

Πιερίας

6

Σέρρες

6

Χαλκιδική

4

Περιφέρεια

8

Πηγή :

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΟΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆υσµενής κλαδική
διάρθρωση.
Θετικοί τοπικοί παράγοντες
∆υσµενής κλαδική
διάρθρωση.
Αρνητικοί τοπικοί
παράγοντες
Ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση.
Θετικοί τοπικοί παράγοντες
Ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση.
Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες
Ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση.
Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες
Ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση.
Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες
∆υσµενής κλαδική
διάρθρωση.
Θετικοί τοπικοί παράγοντες
∆υσµενής κλαδική
διάρθρωση.
Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
Βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης
Βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης και
υποδοµής

Βελτίωση υποδοµής
Βελτίωση υποδοµής
Βελτίωση υποδοµής
Βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης
Βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης και
υποδοµής
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Στο παράρτηµα της εργασίας δίνονται επεξηγήσεις σχετικά µε τον τύπο του
Boudeville και την κατανοµή σε περιφερειακούς τύπους.

2. Εφαρµογή συντελεστή συµµετοχής
Πίνακας 9 : Ειδίκευση των επτά νοµών της Κεντρικής Μακεδονίας στους 19
κλάδους της µεταποίησης
ΚΛΑ∆ΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Πηγή :

ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
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3. Εφαρµογή βαθµού υπεροχής νοµού ανά κλάδο στην Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας
Πίνακας 10 : Εξειδίκευση των επτά νοµών της Κεντρικής Μακεδονίας στους 19
κλάδους της µεταποίησης
ΚΛΑ∆ΟΙ ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Πηγή :

1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

µέχρι 50%

2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

50% - 100%

3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

100% - 200%

4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πάνω από 200%

Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
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Από τους παραπάνω πίνακες εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα :
¾ Τα χαρακτηριστικά κάθε νοµού καθώς και τα προτεινόµενα δίνουν γενικές
κατευθύνσεις και όχι λύσεις στα προβλήµατα του κάθε κλάδου και νοµού.
¾ Με βάση την ερµηνεία της ταξινόµησης του Boudeville, το Κιλκίς είναι ο
µοναδικός νοµός που έχει ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση και τοπικούς
παράγοντες θετικούς. Η συµβολή του, όµως, στην περιφέρεια είναι αρκετά
µικρότερη σε σχέση µε τη συµβολή των υπολοίπων.
¾ Ο Νοµός Θεσσαλονίκης εµφανίζει τη µεγαλύτερη συµβολή στην περιφέρεια,
(71,7 % των επιχειρήσεων), για αυτό και επηρεάζει, όπως φαίνεται, αρνητικά
τα συνολικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας.
¾ Ο νοµός Ηµαθίας σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του Boudeville ανήκει στον
τέταρτο περιφερειακό τύπο, µε δυσµενή κλαδική διάρθρωση και θετικούς
τοπικούς παράγοντες. Ειδικεύεται στους κλάδους τροφίµων και ποτών,
παραγωγής

κλωστοϋφαντουργικών

υλών

και

ξύλου

και

κατασκευής

προϊόντων από ξύλο, ενώ σε ικανοποιητικό επίπεδο ανάπτυξης βρίσκεται και
ο κλάδος κατασκευής προϊόντων από πλαστικό και πλαστικές ύλες. Βάσει του
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αριθµού επιχειρήσεων συγκριτικά µε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
κατέχει ένα ποσοστό της τάξης του 5.3% για το έτος 2003.
¾ Ο νοµός Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του Boudeville ανήκει
στον όγδοο περιφερειακό τύπο, µε δυσµενή κλαδική διάρθρωση και
αρνητικούς τοπικούς παράγοντες. Ειδικεύεται στους κλάδους τροφίµων και
ποτών, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
υλών, κατεργασία ειδών ένδυσης και βαφή γουναρικών, παραγωγής
χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, κατασκευής προϊόντων από
ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, ηλεκτρικών συσκευών και
φωτιστικών και κατασκευής επίπλων και λοιπών βιοµηχανιών. Στο σηµείο
αυτό αξίζει να επισηµάνουµε πως ενώ µε βάση τον αριθµό των εργαζοµένων
ο κλάδος τροφίµων και ποτών είναι κλάδος ειδίκευσης, δεν συµβαίνει το ίδιο
µε βάση τον αριθµό των καταστηµάτων και την µέθοδο του βαθµού
υπεροχής. Συνολικά, βάσει του αριθµού επιχειρήσεων συγκριτικά µε την
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ο νοµός Θεσσαλονίκης κατέχει το
µεγαλύτερο ποσοστό, της τάξης του 71.7%.
¾ Ο νοµός Κιλκίς σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του Boudeville ανήκει στον
δεύτερο περιφερειακό τύπο, µε ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση και θετικούς
τοπικούς παράγοντες. Ειδικεύεται στους κλάδους παραγωγής προϊόντων
καπνού, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, κατασκευής µηχανηµάτων και
ειδών εξοπλισµού και ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών. Βάσει του
αριθµού επιχειρήσεων συγκριτικά µε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
κατέχει ένα ποσοστό της τάξης του 6%.
¾ Ο νοµός Πέλλας σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του Boudeville ανήκει στον έκτο
περιφερειακό τύπο, µε ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση και αρνητικούς τοπικούς
παράγοντες. Ειδικεύεται στους κλάδους τροφίµων και ποτών και παραγωγής
χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, ενώ σε ικανοποιητικό
επίπεδο βρίσκεται και ο κλάδος κατασκευής µηχανηµάτων. Βάσει του αριθµού
επιχειρήσεων συγκριτικά µε την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει ένα
ποσοστό της τάξης του 5%.
¾ Ο νοµός Πιερίας σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του Boudeville ανήκει στον έκτο
περιφερειακό τύπο, µε ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση και αρνητικούς τοπικούς
παράγοντες. Ειδικεύεται στους κλάδους τροφίµων και ποτών, παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας ειδών ένδυσης και βαφής
γουναρικών, παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από χαρτί,
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κατασκευής προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες,
κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη
εξοπλισµού,

ηλεκτρολογικού

εξοπλισµού,

ηλεκτρικών

συσκευών

και

φωτιστικών και τέλος παραγωγής χαρτοπολτού, χαρτιού και προϊόντων από
χαρτί. Βάσει του αριθµού επιχειρήσεων συγκριτικά µε την περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει ένα ποσοστό της τάξης του 3.7%.
¾ Ο νοµός Σερρών σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του Boudeville ανήκει στον έκτο
περιφερειακό τύπο, µε ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση και αρνητικούς τοπικούς
παράγοντες. Ειδικεύεται στους κλάδους τροφίµων και ποτών, παραγωγής
κλωστοϋφαντουργικών

υλών,

κατασκευής

προϊόντων

από

ελαστικό

(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες, κατασκευής άλλων προϊόντων από µη
µεταλλικά ορυκτά, κατασκευής µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα
µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού και τέλος κατασκευής επίπλων, λοιπών
βιοµηχανιών. Βάσει του αριθµού επιχειρήσεων συγκριτικά µε την περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει ένα ποσοστό της τάξης του 4.7%.
¾ Ο νοµός Χαλκιδικής σύµφωνα µε τη ταξινόµηση του Boudeville ανήκει στον
τέταρτο περιφερειακό τύπο, µε δυσµενή κλαδική διάρθρωση και θετικούς
τοπικούς παράγοντες. Ειδικεύεται στους κλάδους τροφίµων και ποτών,
κατεργασίας ειδών ένδυσης και βαφής γουναρικών, κατεργασίας και δέψη
δέρµατος, βιοµηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο,
εκδόσεων-εκτυπώσεων, παραγωγής οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων διύλισης
πετρελαίου και καυσίµων και τέλος κατασκευής άλλων προϊόντων από µη
µεταλλικά ορυκτά. Βάσει του αριθµού επιχειρήσεων συγκριτικά µε την
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατέχει ένα ποσοστό της τάξης του 3.8%.
Επίσης :
¾

Οι νοµοί

Πιερίας και Θεσσαλονίκης ειδικεύονται σε περισσότερους

κλάδους απ' ότι οι υπόλοιποι νοµοί, δηλαδή σε εννέα και οκτώ κλάδους
αντίστοιχα.
¾

Ο νοµός Πέλλας παρουσιάζει τις λιγότερες ειδικεύσεις σε κλάδους, σε
αυτούς των τροφίµων-ποτών και παραγωγής προϊόντων από χαρτί.

¾

Ο κλάδος τροφίµων και ποτών αποτελεί βασική δραστηριότητα στους
περισσότερους νοµούς, εκτός του Κιλκίς.
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Οι κλάδοι της παραγωγής χηµικών ουσιών και προϊόντων και των

¾

µεταφορικών µέσων-ναυπηγείων δεν είναι βασικές δραστηριότητες σε
κανέναν νοµό.
Ως αποτέλεσµα των παραπάνω διαπιστώσεων προτείνονται από τους Τ. ΑγγελίτσαΝ. Σφίτη οι κάτωθι προτεραιότητες ανάπτυξης σε σχέση µε τους µεταποιητικούς
κλάδους :

Πίνακας 11 Προτεραιότητες ανάπτυξης στην Κεντρική Μακεδονία
ΝΟΜΟΙ/
ΚΛΑ∆ΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ΗΜΑΘΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

Β
Β
Β
Β
Α
Β
Β
Γ
Γ
Β
Β
Β
Γ
Β
Α

Πηγή :

B

Β
Γ
Α
Γ
Γ

Β
Γ
Γ
Γ
Β
Β
Γ
Γ

Β
Β

Γ

Γ
Β

Γ

Α

Β
Β

B
Β
Γ

B

B
A

Α
Β
Β
Β
Β
Β

A
B
B

Β
Α
Γ
Α
Α

A

A
A

A
A

B
A
B
B
A
A
B

Γ

Γ

Γ
Γ
A

Γ

A
A
B
A

Γ
Β
Γ
Β
Β
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Στόχος των προτάσεων αυτών είναι να δοθεί µια απάντηση στο ερώτηµα ποιοι είναι
οι

κλάδοι εκείνοι που πρέπει να αναπτυχθούν, σε ποιους νοµούς και µε ποιες

προτεραιότητες, όσο αφορά την ένταξή τους σε κατηγορίες αναπτυξιακών κινήτρων
στα πλαίσια περιφερειακής πολιτικής. Για το λόγο αυτό καθορίζονται τρεις κατηγορίες
ή διαβαθµίσεις προτεραιοτήτων: "A" πρώτης προτεραιότητας, "B" δεύτερης και "Γ"
τρίτης. Για παράδειγµα στην "Α" κατηγορία εντάσσονται οι κλάδοι εκείνοι που είναι
λιγότερο ανεπτυγµένοι από τους υπόλοιπους, σε νοµούς που έχουν τις µεγαλύτερες
µειώσεις στο εργατικό δυναµικό και στον αριθµό βιοµηχανιών. Επίσης θα πρέπει να
επισηµανθεί ότι οι κλάδοι, οι οποίοι σε ορισµένους νοµούς εντάσσονται στην
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κατηγορία Γ, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ανταγωνιστικοί των αντίστοιχων κλάδων
των άλλων κατηγοριών σε άλλους νοµούς.

Συµπερασµατικά µε βάση τις παραπάνω προτάσεις :
¾ Οι κλάδοι στους νοµούς Σερρών και Πιερίας που χρήζουν ενίσχυσης ανήκουν
στην πλειοψηφία τους στη κατηγορία "Α". Αυτό σηµαίνει πως η ανάπτυξη των
συγκεκριµένων νοµών πρέπει να έχει υψηλή προτεραιότητα.
¾ Αντίθετα, οι κλάδοι στους νοµούς Χαλκιδικής και Κιλκίς ανήκουν ως επί το
πλείστον στη κατηγορία "Γ". Η ανάπτυξη των νοµών αυτών πρέπει να έχει
χαµηλή προτεραιότητα.
¾ Όσο αφορά τους υπόλοιπους τρεις νοµούς, οι κλάδοι στην πλειοψηφία τους
ανήκουν στη "Β" κατηγορία προτεραιότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Παρά το γεγονός ότι η ανάδειξη της τεχνογνωσίας, της καινοτοµίας και της πρόσβασης σε
υψηλής ειδίκευσης προσωπικό καθιστά τον τοµέα έρευνας τεχνολογίας- καινοτοµίας
καθοριστικό για το µέλλον της βιοµηχανίας και της περιφέρειας γενικότερα εντούτοις
παρουσιάζεται µία αδυναµία παραγωγής καινοτοµίας από τους υφιστάµενους φορείς και
κυριότερα από τις ίδιες της επιχειρήσεις παρά το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη
δραστηριοποιείται πλήθος ερευνητικών φορέων και ινστιτούτων (π.χ. Παρατηρητήριο
Καινοτοµίας, δύο θερµοκοιτίδες) σηµαντικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα (Α.Π.Θ, ΤΕΙΘ) µε
παραρτήµατα σε πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας (π.χ. Πέλλα, Σέρρες, Κατερίνη).
Επίσης σηµαντικό έργο διαδραµατίζει η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας µέσω της
υλοποίησης του ΠΕΠ ( και σχετικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων απευθείας µε την Ε.Ε.
Αποτέλεσµα αυτού είναι να υπάρχει σηµαντική υστέρηση σε σχέση µε την Αττική τόσο σε
επιδόσεις όσο και σε υποστήριξη και χρηµατοδότηση της έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και να υπάρχει µεγάλο κενό στη
συγκεκριµένη περιφέρεια αναφορικά µε την υιοθέτηση νέων µεθόδων και τεχνολογιών
καινοτοµικού
Στις παραπάνω διαπιστώσεις συνηγορούν τα ποσοστά των τριών δεικτών µέτρησης
καινοτοµίας σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσµάτων για την Καινοτοµία
(ΕΠΑΚ) του 2002. (ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ ,2005). Οι δείκτες αυτοί είναι :



Περιφερειακός Εθνικός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕΣ∆Κ) – Regional
National Summary Innovation Index (RNSII): Ορίζεται ως σχετικός µέσος όρος των
δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της χώρας. Όταν η τιµή του
δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική επίδοση της συγκεκριµένης
περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της χώρας.



Περιφερειακός Ευρωπαϊκός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΠΕυρΣ∆Κ)Regional European Summary Innovation Index (REUSII): ορίζεται ως ο σχετικός
µέσος όρος των δεικτών καινοτοµίας µιας περιφέρειας προς το µέσο της ΕΕ. Όταν η
τιµή του δείκτη είναι µεγαλύτερη του 100 τότε η καινοτοµική επίδοση της
συγκεκριµένης περιφέρειας βρίσκεται πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ.
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Φανερός Περιφερειακός Συνοπτικός ∆είκτης Καινοτοµίας (ΦΠΣ∆Κ)- Revealed
Regional Summary Innovation Index (RRSII): Προκύπτει ως µέσος όρος των
δεικτών ΠΕΣ∆Κ και ΠΕυρΣ∆Κ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για όλους του παραπάνω δείκτες βρίσκεται κάτω
από τους µέσους όρους, και στην τέταρτη κατά σειρά θέση. Πιο συγκεκριµένα:



στο ∆είκτη ΠΕΣ∆Κ βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο της χώρας µε ποσοστό 83%,



στο ∆είκτη ΠΕυρΣ∆Κ βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο ως περιφέρεια προς το µέσο

της ΕΕ, µε ποσοστό 35% και


στο ∆είκτη ΦΠΣ∆Κ βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο των δύο προαναφερόµενων

δεικτών, µε ποσοστό 50%.
Πίνακας 12 Ποσοστά ∆εικτών των Περιφερειών της Ελλάδας, βάσει του
Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσµάτων για την Καινοτοµία, για το 2002.

Πηγή: ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ (2005) «Μελέτη Επιχειρηµατικότητας Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας», σελ. 17, Θεσσαλονίκη

Η δηµιουργία του πόλου καινοτοµίας, η παροχή κινήτρων σε ερευνητές και ερευνητικά
κέντρα για τη δηµιουργία εταιρειών spιn off µε σκοπό την προσέλκυση εταιρειών του
εξωτερικού µε διεθνή θέση και ισχυρό πελατολόγιο, οι συµµαχίες µε επιχειρήσεις του
εξωτερικού και η συνεργασία και δικτύωση των υφιστάµενων ερευνητικών φορέων
αποτελούν µέτρα προς τη βελτίωση της σηµερινής κατάστασης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Τα βασικότερα προγράµµατα τα οποία οι βιοµηχανίες και γενικότερα οι µεταποιητικές
µονάδες αξιοποιούν για επενδύσεις εντάσσονται σε µέτρα και δράσεις του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος
Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ Κ.Μ.), στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την
Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου, στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader+ και στον
Αναπτυξιακό Νόµο. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ορισµένα στοιχεία από
το ΕΠΑΝ και το ΠΕΠ καθώς ο διαθέσιµος χρόνος αλλά και οι αρµόδιες υπηρεσίες
δεν µπορούσαν να µας διαθέσουν άµεσα τα σχετικά στοιχεία σε επίπεδο
Περιφέρειας.
6.1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘’ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’ είναι ένα πολυτοµεακό
Πρόγραµµα, ευθύνης των Υπουργείων Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης που
έχει ως κεντρικό στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Για
την καλύτερη εφαρµογή διαχείριση και υλοποίηση του προγράµµατος έχει συσταθεί η
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝ. (ΕΥ∆/ΕΠΑΝ).
Ο συνολικός προϋπολογισµός του ΕΠΑΝ ανέρχεται σε 6.7 δις.€. Η χρηµατοδότηση
του προέρχεται σε ποσοστό 50,38% επί του συνολικού προϋπολογισµού από
Εθνικούς Πόρους, δηλαδή µε συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ενώ το 49,62%
προέρχεται από τους πόρους των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της Ε.Ε.. Τα ∆ιαρθρωτικά
Ταµεία της Ε.Ε. τα οποία συµµετέχουν στη χρηµατοδότηση του Ε.Π.ΑΝ. είναι το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.). Το ΕΠΑΝ περιλαµβάνει µία σειρά από Αξονες, Μέτρα,
Πράξεις και ∆ράσεις οι οποίες απευθύνονται στους τοµείς της Μεταποίησης, του
Τουρισµού, της Παροχής Υπηρεσιών και της Ενέργειας και υπηρετούν τους βασικούς
του στόχους, που αποτελούν :
¾Η τεχνολογική αναβάθµιση και εισαγωγή καινοτοµιών στις ΜΜΕ
¾Η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας
¾Η ενίσχυση και αναβάθµιση της απασχόλησης
¾Η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
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¾Η

εισαγωγή

και

χρήση

των

νέων

τεχνολογιών

για

την

απόκτηση

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων.
Το ΕΠΑΝ διαρθρώνεται σε 9 άξονες εκ των οποίων οι άξονες 1, 2, 4, 6 και 7 είναι οι
βασικοί άξονες µέσω των οποίων υλοποιούνται µέτρα και δράσεις που αποσκοπούν
στην ενίσχυση των βιοµηχανικών/µεταποιητικών επιχειρήσεων.
Πίνακας 13 Άξονες Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
ΑΞΟΝΑΣ 1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

ΑΞΟΝΑΣ 5

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΞΟΝΑΣ 6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 7

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΟΝΑΣ 8

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΑΞΟΝΑΣ 9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Στον τοµέα της µεταποίησης το ΕΠΑΝ προσφέρει ενισχύσεις για την παραγωγική
ανασυγκρότηση

και

την

τεχνολογική

αναβάθµιση

των

επιχειρήσεων,

είτε

υφιστάµενων είτε υπό ίδρυση.
Στόχο των παραπάνω ενισχύσεων αποτελούν:


ο εκσυγχρονισµός της παραγωγικής διαδικασίας µέσω της αγοράς σύγχρονου και
τεχνολογικά ανώτερου εξοπλισµού/λογισµικού,



η προώθηση της συνεργασίας και η αναβάθµιση των εταιρικών σχέσεων,



η

προώθηση

της

διείσδυσης

των

νέων

τεχνολογιών

µέσω

αγοράς

µηχανογραφικού εξοπλισµού και δηµιουργίας ιστοσελίδας,


η ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης µέσω της εισαγωγής συστηµάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης,



η ενσωµάτωση της ποιότητας στη στρατηγική των επιχειρήσεων µέσω της
απόκτησης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO 9000 (9001,
9002, κ.λ.π.),



η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και



η προώθηση της δικτύωσης των επιχειρήσεων.
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Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στο Ε.Π.ΑΝ. και τις οποίες µπορούν να
αξιοποιήσουν

οι

επιχειρήσεις

προκειµένου

να

ενισχυθούν,

υπό

ορισµένες

προϋποθέσεις ταξινοµούνται σε έξι κατηγορίες:
Χρηµατοδότηση Επιχειρήσεων διαφόρων τοµέων δραστηριότητας και ανεξαρτήτως
αριθµού απασχολουµένων.
Χρηµατοδότηση υφιστάµενων Επιχειρήσεων που απασχολούν έως 250 άτοµα.
Χρηµατοδότηση υφιστάµενων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων που απασχολούν έως
50 άτοµα.
Χρηµατοδότηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Χρηµατοδότηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας επιλεγµένων οµάδων πληθυσµού
Χρηµατοδότηση Εµπορικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
έως 9 άτοµα.
Τις βασικότερες δράσεις του ΕΠΑΝ διαχειρίζονται οι 7 Ενδιάµεσοι Φορείς ∆ιαχείρισης
µε γεωγραφική ευθύνη ο καθένας. Για την Περιφέρεια της Κεντρικής και ∆υτικής
Μακεδονίας ο αρµόδιος ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης είναι η εταιρεία ΚΕΠΑΑΝΕΜ στην οποία συµµετέχουν ο ΣΒΒΕ, ο ΣΕΒΕ, τα Επιµελητήρια της Κεντρικής και
∆υτικής Μακεδονίας, η Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝΚΟ Α.Ε.)και η Ένωση Κεντρικών
Επιµελητηρίων Μακεδονίας (ΕΚΕΜ).
Με βάση τα στοιχεία του ΕΦ∆ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σχετικά µε τις συµβάσεις των έργων που
έχουν υπογραφεί

τα προγράµµατα που διαχειρίζεται έως τις 28/2/2004

γίνεται

φανερό ότι :
¾ Ο Νοµός Θεσσαλονίκης κατέχει την πλειοψηφία των επενδύσεων
¾ Οι κλάδοι των µεταλλικών κατασκευών, τροφίµων ποτών, επίπλων και
πληροφορικής υπερέχουν σε επενδύσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισµό
της οργανωτικής και παραγωγικής λειτουργίας
¾ Οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και κτιριακές υποδοµές υπερτερούν σαφώς
σε προτίµηση σε σχέση µε προγράµµατα καινοτοµίας. Τούτο οφείλεται στο
γεγονός ότι οι επιχειρήσεις ακόµη και οι χαρακτηριζόµενες ως βιοµηχανίες
απασχολούν έως 50 άτοµα µε αποτέλεσµα να χαρακτηρίζονται ως µικρές
επιχειρήσεις (σύσταση 361/2004 της Ε.Ε.) και στην επιχειρησιακή τους
λειτουργία να ενσωµατώνουν τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες µίας τυπικής
µικροµεσαίας επιχείρησης.
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Ειδικότερα για ορισµένα βασικά προγράµµατα βιοµηχανίας/µεταποίησης όπως :
α) ∆ράση 2.7.1/ΕΠΑΝ « Ενίσχυση Ολοκληρωµένων Επιχειρηµατικών Σχεδίων
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»
β) ∆ράση 2.9.2/ΕΠΑΝ «Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων για την απόκτηση
EMAS η/και ECO LABEL»
έχουµε :
Πίνακας 14 :

Κατανοµή συµβάσεων υποέργων ∆ράσης 2.7.1./ΕΠΑΝ/Α,Β,Γ
κύκλος ανά νοµό εγκατάστασης επένδυσης στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Κατανοµή ανά νοµό έως 28/2/2006

Νοµός

Αριθµός
Υποέργων

Π/Υ Σύµβασης (€) Ποσοστό έργων
% επί συνόλου

Θεσσαλονίκης

381

85.624.360,00

Ηµαθίας

12

2.516.734,00

Πιερίας

9

1.909.499,00

Πέλλας

22

4.369.922,00

Κιλκίς

13

3.213.777,00

Σερρών

18

3.994.052,00

Χαλκιδικής

18

5.172.891,00

ΣΥΝΟΛΟ:

473

106.801.235,00

80,55%
2,54%
1,90%
4,65%
2,75%
3,81%
3,81%
100%

Πηγή : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Πίνακας 15: Κατανοµή ενταγµένων υποέργων ( ένταξη στις 16/3/2006) ∆ράσης
2.7.1./ΕΠΑΝ/∆΄κύκλος ανά νοµό εγκατάστασης επένδυσης και
κλάδο (ΣΤΑΚΟ∆) ( η υπογραφή συµβάσεων είναι σε εξέλιξη)
Κατανοµή ανά νοµό
Νοµός

Θεσσαλονίκης
Ηµαθίας
Πιερίας
Πέλλας

Αριθµός
Υποέργων

Εγκεκριµένος Π/Υ Ποσοστό έργων
(€)
% επί συνόλου

320

95.864.984,41

73,23%

19

6.109.142,57

4,35%

15

4.631.630,30

3,43%

17

3.681.057,09

3,89%
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Κιλκίς
Σερρών
Χαλκιδικής
ΣΥΝΟΛΟ:

20

8.177.866,47

4,58%

24

4.239.099,10

5,49%

22
437

8.090.150,37
130.793.930,31

5,03%
100%

Πηγή : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Κατανοµή ανά κλάδο οικονοµικής δραστηρότητας
ΣΤΑΚΟ∆

ΠΛΗΘΟΣ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

155.2
158.1
158.2
158.4
158.7
158.9
159.1
159.8
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
32
33
35
36
37
602.4
634.0
72
748.1
748.2
930.1
ΣΥΝΟΛΟ:

2
39
4
4
4
2
1
1
22
35
4
14
12
23
26
27
29
4
64
33
8
1
6
2
45
3
2
7
8
3
1
1
437

Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (€)
518.104,50
8.111.073,92
1.138.109,67
2.385.400,00
2.198.715,00
1.128.599,00
59.796,00
319.857,00
5.659.844,95
7.456.608,13
651.800,00
5.194.397,00
4.796.598,41
5.552.449,79
8.681.168,20
9.683.649,03
10.831.081,90
1.153.356,00
23.661.760,24
10.640.613,27
3.047.650,50
67.100,00
977.963,70
628.240,00
9.384.672,57
1.497.654,00
1.125.140,00
1.414.287,50
1.849.820,04
583.576,29
202.824,00
192.019,70
130.793.930,31

Πηγή : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
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Πίνακας 16 : Κατανοµή συµβάσεων υποέργων ∆ράσης 2.9.2/ΕΠΑΝ έως ανά
νοµό εγκατάστασης επένδυσης και κλάδο
Κατανοµή ανά νοµό έως 28/2/2006
Αριθµός
υποέργων

Νοµός

Ποσοστό
Π/Υ Σύµβασης (€) έργων (%) επί
συνόλου
1.395.268,00
58,82%

Θεσσαλονίκης

10

Πέλλας

1

176.000,00

5,88%

Κιλκίς

4

561.422,00

23,53%

Σερρών

2

330.019,00

11,77%

ΣΥΝΟΛΟ

17

2.462.709,00

100%

Πηγή : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Κατανοµή ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας έως 28/2/2006

ΣΤΑΚΟ∆

Αριθµός
Υποέργων

14
15
17
18
20
26
28
29
32
36
ΣΥΝΟΛΟ

1
1
3
1
1
2
4
1
1
2
17

Π/Υ Σύµβασης
(€)
176.000,00
172.000,00
523.490,00
74.100,00
142.832,00
341.400,00
531.368,00
149.500,00
176.000,00
176.019,00
2.462.709,00

Ποσοστό έργων
(%) επί του
συνόλου
5,88%
5,88%
17,65%
5,88%
5,88%
11,77%
23,53%
5,88%
5,88%
11,77%
100%

Πηγή : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Πίνακας 17: Κατανοµή υποβληθεισών υποέργων ∆ράσης 2.9.2/ΕΠΑΝ/Γ’
κύκλος ανά νοµό και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας
Κατανοµή ανά νοµό έως 28/2/2006
Αριθµός
υποέργων

Π/Υ Σύµβασης (€)

Θεσσαλονίκης

1

184.550,00

50%

Πέλλας

1

114.000,00

50%

ΣΥΝΟΛΟ

2

298.550,00

100%

Νοµός

Ποσοστό έργων
(%) επί συνόλου

Πηγή : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ
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Επίσης στο πλαίσιο της ∆ράσης 2.12.6 που αφορά στην παροχή κινήτρων σε
µεταποιητικές επιχειρήσεις για τη µετεγκατάστασή τους σε θεσµοθετηµένες ΒΕΠΕ
υποβλήθηκαν 14 αιτήµατα όλα από το Νοµό Θεσσαλονίκης µε προϋπολογισµό
3283979,64 €
Πέραν των δράσεων που διαχειρίζεται ο ΕΦ∆ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ έχουν ενταχθεί έργα σε
δράσεις του ΕΠΑΝ (2.12, 1.1.4) τα οποία χρηµατοδοτούνται από τα ΠΕΠ και
αφορούν στην ίδρυση και εκσυγχρονισµό υφιστάµενων ΒΕΠΕ
Πίνακας 18 : Χρηµατοδότηση Έργων Αναβάθµισης υφιστάµενων ΒΕΠΕ
Α/Α

ΝΟΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Π/Υ (€)

ΒΕΠΕ

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(€)

1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΠΕ ΣΙΝ∆ΟΥ

2.329.663,00

815.382,00

2

ΣΕΡΡΩΝ

ΒΙΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

215.464,00

75412,00

3

ΚΙΛΚΙΣ

ΒΙΠΕ

1.318.908,00

527.563,00

3.864.035,00

1.418.357,00

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

3

Πηγή www.ypan.gr

Πίνακας 19 : Χρηµατοδότηση έργων ∆ηµιουργίας νέων ΒΕΠΕ
Α/Α

ΝΟΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΒΕΠΕ

ΕΚΤΑΣΗ

Π/Υ (€)

(στρ)

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(€)

1

Θεσσαλονίκης

Τεχνόπολη

2

Θεσσαλονίκης

ΒΙΠΑ

Κάτω

94

6.027.631,00

2.109.672,00

1022

1.901.799,00

6.650.630,00

Γέφυρας
3

Θεσσαλονίκης

ΒΙΟΠΑ Κουφαλίων

128

1.494.969,00

523.239,00

4

Χαλκιδικής

ΒΙΟΠΑ

106

1.530.861,00

535.802,00

1005

7.340.303,00

2.569.106,00

2355

18.295.563,00

12.388.449,00

Ζερβοχωρίων
5

Πιερίας

ΒΙΟΠΑ Λιτόχωρου

ΣΥΝΟΛΟ

5

Πηγή www.ypan.gr
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6.2 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (ΠΕΠ) Κεντρικής ΜακεδονίαςΑναπτυξιακός Νόµος
Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένα από
τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που υλοποιούνται µέσω του Γ’
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) 2000-2006 και έχει συνολικό προϋπολογισµό
που ξεπερνά το 1,5 δισ. Ευρώ και χρηµατοδοτείται στο µεγαλύτερο µέρος του από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέσω του ΠΕΠ υλοποιούνται δράσεις και προγράµµατα που αποσκοπούν στη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας. Σε
σχέση µε τα προγράµµατα αυτά η πορεία υλοποίησης των βασικών προγραµµάτων
µε βάση στοιχεία του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (ΟΠΣ) στις
28/2/2006 (πηγή www.mnec.gr/ πεδίο ΕΡΓΟΡΑΜΑ- ΟΠΣ) ήταν η κάτωθι :

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ)
Ενίσχυση Υφισταµένων ΜΜΕ Τοµέα της Μεταποίησης , µέσω του καν.
70/2001, α' προκήρυξη Μ 1.4

Π/Υ (€)
51.844.237

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α.Ν. 2601/98-ΕΤΟΣ
2001

6.584.146

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α.Ν. 2601/98 - ΕΤΟΣ
2002

13.327.118

Ενισχύσεις επενδύσεων καινοτοµίας µέσω του Α.Ν. 2601/98

46.386.223

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α.Ν. 2601/98 - ΕΤΟΣ
2004

6.721.000

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α.Ν. 2601/98 - ΕΤΟΕ
2003

7.327.903

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Α.Ν. 2601/98 - ΕΤΟΣ
2000

6.106.947

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΜΕ, ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΝ.
70/2001, Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, Μ1.4

32.731.908

Ενίσχυση νέων (υπό ίδρυση) ΜΜΕ Τοµέα Μεταποίησης , µέσω του καν.
70/2001, Α' προκήρυξη Μ. 1.4

2.465.561

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ (ΥΠΟ Ι∆ΡΥΣΗ) ΜΜΕ, ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΚΑΝ. 70/2001, Β΄ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, Μ1.4

3.910.984

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΕΠΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

177.406.028

Π/Υ (€)

6.027.631
21.240.000
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

8.571.429

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

35.839.060

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Π/Υ (€)

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ-Α΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

2.898.463

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΙς
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ-Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

4.100.000

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

6.998.463

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Π/Υ(€)

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ-Α ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

267.596

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ
ΟΠΑΑΧ- Β΄ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

758.000

Σύνολο κατηγορίας ενέργειας

1.025.596

Ιδιαίτερα για τα έργα του ιδιωτικού τοµέα που εντάσσονται στο µέτρο 1.4 για την
ενίσχυση της µεταποίησης τα οποίο διαχειρίζονται τα Τραπεζικά Ιδρύµατα έχουµε :
Πίνακας 20 : Έργα και προϋπολογισµός Α’ κύκλου µέτρου 1.4. ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(€)

Υφιστάµενες

227

56.480.000

18.750.000

18

3.037.000

1.166.000

245

59.517.000,00

19.916.000,00

µεταποίηση
Υπό ίδρυση
µεταποίηση
ΣΥΝΟΛΟ
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Πηγή: ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ «Μελέτη Επιχειρηµατικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
σελ. 84, Θεσσαλονίκη, 2005

Πίνακας 21 : Έργα και προϋπολογισµός Β κύκλου µέτρου 1.4 ΠΕΠ Κεντρικής
Μακεδονίας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

∆ΗΜΟΣΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
(€)

Υφιστάµενες

135

35.108.000

12.202.000

24

4.100.000

1.565.000

159

39.208.000,00

13.767,000

µεταποίηση
Υπό ίδρυση
µεταποίηση
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑK «Μελέτη Επιχειρηµατικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,
σελ. 84, Θεσσαλονίκη, 2005

Σε σχέση µε τα στοιχεία που εµφανίζονται στους πίνακες από το ΟΠΣ υπάρχουν
διαφορές καθώς έχουν απενταχθεί ορισµένα έργα επιχειρήσεων.
Ο αναπτυξιακός νόµος Ν.2601/98 ο οποίος αντικαταστάθηκε από το Ν. 3299/04
αποτελεί σηµαντικό επενδυτικό κίνητρο για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις µεγάλες
βιοµηχανικές επιχειρήσεις για τη δηµιουργία υποδοµών, τον εκσυγχρονισµό τους.
Στο πλαίσιο του παλαιού αναπτυξιακού νόµου Ν2601/98 η Περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας κατατάσσεται µεταξύ των Περιφερειών µε τις περισσότερες επενδύσεις.
Μέχρι της 31/12/2004 είχαν ενταχθεί 326 επενδυτικά σχέδια για επιχορήγηση µε
συνολικό ύψος επένδυσης 229,6 εκ. € και συνολικό ύψος επιχορήγησης 75,7 εκ. €.
εκ των οποίων στο δευτερογενή τοµέα και στη µεταποίηση είχαν ενταχθεί

196

επενδύσεις µε προϋπολογισµό 138,2 εκ. € και δηµόσια επιχορήγηση 45,3 εκ. €.
Με βάση το νέο αναπτυξιακό νόµο και µε στοιχεία έως τέλη Φεβρουαρίου 2006 έχουν
υποβληθεί

στο δευτερογενή τοµέα 123 επενδυτικά σχέδια για επιχορήγηση µε

συνολικό ύψος επένδυσης περίπου 183,5 εκ. € και συνολικό ύψος επιχορήγησης
περίπου 76,3 εκ € των οποίων έχουν ενταχθεί 63 επενδύσεις µε προϋπολογισµό
περίπου 89 εκ. €.
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Πίνακας 22 :Έργα και προϋπολογισµός που έχουν ενταχθεί έως 31/1/2006
Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού
νόµου 3299/04
Νοµός

Αριθµός
Υποέργων

Θεσσαλονίκης
Ηµαθίας
Πιερίας
Πέλλας
Κιλκίς
Σερρών
Χαλκιδικής
ΣΥΝΟΛΟ:

Εγκεκριµένος Π/Υ Ποσοστό έργων
(€)
(%) επί συνόλου

14

13.097.385,00

22,22%

4

5.788.046,00

6,35%

4

3.644.390,00

6,35%

8

9.500.394,00

12,70%

19

38.022.395,00

30,15%

5

6.585.350,00

7,94%

9
63

11.688.000,00
88.325.960,00

14,29%
100%

Πηγή: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Σε σχέση µε την πορεία εφαρµογής του Αναπτυξιακού Νόµου εξάγονται οι κάτωθι
διαπιστώσεις όπως παρουσιάσθηκαν σε σχετική ηµερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο
του Money Show 2005 στις 17/12/2005 :
•

η µεγαλύτερη αξιοποίηση του Αναπτυξιακού Νόµου γίνεται από τις παλαιές
επιχειρήσεις.

•

οι νέες κατηγορίες που ήταν κυρίως τριτογενούς τοµέα δεν έχουν αξιοποιηθεί
επαρκώς.

•

η αποσύνδεση της επιχορήγησης µε την απασχόληση (θέσεις εργασίας) έχει
θετικές επιδράσεις στον επενδυτικό ενδιαφέρον

•

Ο

αριθµός των επενδυτικών σχεδίων είναι αισθητά µεγαλύτερος από τον

αντίστοιχο αριθµό του Ν 2601/98
•

Οι επενδύσεις στον τοµέα µεταποίησης υπερισχύουν σηµαντικά των υπολοίπων
στα σχέδια που εγκρίθηκαν

•

Ο τριτογενής τοµέας και παρά τις νέες κατηγορίες που προστέθηκαν ως
επιλέξιµες στον νέο νόµο, υστερεί σηµαντικά

•

Παραµένουν εκκρεµότητες για να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο εφαρµογής σε
ορισµένες περιπτώσεις όπως ίδρυση ξενοδοχειακών µονάδων.

•

Η διασπορά στην περιφέρεια είναι σχετικά ισόρροπη µε ιδιαίτερη έµφαση στους
Νοµούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς.

•

Παρά το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρoν και την έγκαιρη σε σχέση µε το παρελθόν
αξιολόγηση των επενδύσεων η πορεία των εκταµιεύσεων είναι πολύ χαµηλή και
παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 SWOT ANALYSIS ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΤΟ
∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ
ΤΟΜΕΑ
ΓΙΑ
ΤΗ
ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ/ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
Με βάση σχετική ανάλυση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο
διαµόρφωσης του στρατηγικού της σχεδίου για την περίοδο 2007-2013 (Χωροοικονοµικό
Σχέδιο ΠΚΜ 2007-2013) διαµορφώθηκε η SWOT ANALYSIS για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στους τοµείς της βιοµηχανίας-βιοτεχνίας.
Αναλυτικότερα :
7.1 ∆υνατά Σηµεία- Πλεονεκτήµατα
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Περιφέρειας Kεντρικής Mακεδονίας θεωρούνται τα εξής:


Η Γεωπολιτική θέση της Περιφέρειας καθότι αποτελεί την πύλη των ελληνικών
επενδύσεων στις Βαλκανικές χώρες.



Η Γεωπολιτική θέση της Θεσσαλονίκης και οι εγκατεστηµένες υποδοµές, που την
καθιστούν αστικό κέντρο µε µητροπολιτική λειτουργία.



Ο νοµός Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο σηµαντικότερο κέντρο στην Ελλάδα
(σηµαντικός συγκοινωνιακός κόµβος, λιµάνι και αεροδρόµιο κ.λπ.).



Η θέση της Περιφέρειας ως προς τους αναπτυξιακούς άξονες και τα διευρωπαϊκά
δίκτυα (ΠΑΘΕ και Εγνατίας οδού, λιµάνι και αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης).



Οι προοπτικές δυναµισµού των αστικών κέντρων µε αυξανόµενη συγκέντρωση
σύγχρονων υπηρεσιών και επιχειρηµατικής υποδοµής.



Η συγκέντρωση αξιοποιήσιµων ανθρώπινων πόρων και στοιχείων υποδοχής και
καινοτοµίας. Η περιφέρεια έχει ισχυρή εκπαιδευτική και ερευνητική βάση που
υποστηρίζει την τοπική βιοµηχανία (2 Πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα, ζώνη
καινοτοµίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κ.λπ.).



Το σηµαντικό µέγεθος του δευτερογενή τοµέα, µε ισχυρή αλλά παραδοσιακή βάση
που καθιστά την Περιφέρεια δεύτερο βιοµηχανικό κέντρο της χώρας, µετά την Αττική.



Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι το κέντρο ενός νέου δυναµικού
βιοµηχανικού συστήµατος µε 27.000 µικροµεσαίες επιχειρήσεις στους τοµείς
τροφίµων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας, επίπλων και µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε
βιοµηχανίες µετάλλου, χηµικών και πλαστικών. Σηµαντική είναι και η ανάπτυξη του
κλάδου της µεταποίησης (το 27.5% του ΑΕΠ της περιφέρειας).



Οι διεθνείς επενδύσεις στον τριτογενή τοµέα (φαρµακευτικές και ιατρικές υπηρεσίες,
λογισµικό Η/Υ, διεθνείς αλυσίδες λιανικών πωλήσεων, επιχειρηµατικές υπηρεσίες και
τουριστικές υπηρεσίες).



Οι ισχυρές αγροτικές εξειδικεύσεις

κατά περιοχές: ζώνες οπωροκαλλιεργειών,

βιοµηχανικών καλλιεργειών κ.λπ.

46



Ο ορυκτός πλούτος της περιοχής (κοιτάσµατα, µεταλλεία, ορυχεία και λατοµεία)



Oι αξιόλογοι τουριστικοί πόροι: φυσικό και ιστορικό περιβάλλον (Θεσσαλονίκης,
Όλυµπος, Άγιος Όρος, Βεργίνα, ∆ίον κ.λπ.) πολιτιστική υποδοµή, εκτεταµένη ζώνη
παραθαλάσσιου τουρισµού (Πιερία, Χαλκιδική κ.α.).

7.2 Αδύνατα Σηµεία
Αδυναµίες που περιορίζουν την ανάπτυξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
εντοπίζονται κυρίως στους παράγοντες:



Το φθηνό εργατικό κόστος των χωρών στα βόρεια σύνορα (Βουλγαρία, FYROM)
ευνοεί την µετεγκατάσταση των βιοµηχανικών επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας.



Μείωση του αριθµού των απασχολούµενων σε άµεση συσχέτιση του κύκλου
εργασιών των επιχειρήσεων. Σχετικά χαµηλό µορφωτικό επίπεδο εργατικού
δυναµικού.



Χαµηλό ποσοστό επιχειρήσεων που διαθέτουν ενδο-επιχειρησιακή Έρευνα &
Ανάπτυξη.



Έλλειψη χωροταξικού σχεδίου για τις επιχειρήσεις.



Υποβαθµισµένες Βιοµηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ).



Υδροκέφαλο κέντρο αποφάσεων στην Αθήνα, ελλιπής αποκέντρωση.



Καθυστέρηση στην αναδιάρθρωση του αγροτικού τοµέα και την αξιοποίηση των
πρώτων υλών.



Έλλειµµα αστικών υποδοµών µε συνακόλουθη δυσλειτουργία των αστικών κέντρων.



Αστάθεια του βιοµηχανικού συστήµατος και εξάρτηση του από εξωγενείς συνθήκες.



Εντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες.



Παραδοσιακές βιοµηχανικές δοµές (εντάσεως εργασίας).



Μονοσήµαντη ανάπτυξη του τουρισµού.

7.3 Ευκαιρίες-Προοπτικές


Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας διαµορφώνει µε τα δεδοµένα της συγκυρίας
«πεδίο» ανάπτυξης πρωτοβουλιών



Η ανάδειξη της Κεντρικής Μακεδονίας σε κέντρο παροχής υπηρεσιών γνώσης και
τεχνολογίας για την ΝΑ Ευρώπη



Οι επενδυτικές δυνατότητες στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο µέσω της ενίσχυσης
της διαβαλκανικής συνεργασίας µέσω εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων.
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Η ανάπτυξη διασυνοριακής επιχειρηµατικής συνεργασίας µε στόχο τη δηµιουργία
ενιαίου περιφερειακού οικονοµικού χώρου στην ΝΑ Ευρώπη.



Η

ενσωµάτωση

των

µεταναστευτικών

ρευµάτων

για

τη

βελτίωση

της

ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας



Η υλοποίηση σηµαντικών έργων εκσυγχρονισµού και συµπλήρωσης των
τεχνικών υποδοµών µε επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη (Αεροδρόµιο Μακεδονία,
µετρό, υποθαλάσσια αρτηρία)



Η προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, µε την προοπτική της
ένταξης στην ΕΕ των γειτονικών χωρών

7.4 Απειλές


Η πολιτική και οικονοµική αστάθεια που συνεχίζεται σε διάφορες Βαλκανικές
χώρες στα βόρεια σύνορα της χώρας.



Ο

έντονος

ανταγωνισµός

στα

πλαίσια

της

σταδιακής

άµβλυνσης

των

περιορισµών στο διεθνές εµπόριο και της διεύρυνσης της ΕΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΘΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
Σε γενικά επίπεδα οι προτάσεις των επιχειρηµατικών φορέων και ιδιαίτερα µεταξύ
των Επιµελητηρίων κινούνται σε γενικές γραµµές στο ίδιο «µήκος κύµατος» καθώς
στους περιφερειακούς νόµους πλην του νοµού Θεσσαλονίκης οι επιχειρήσεις είναι
στη συντριπτική τους πλειοψηφία µικρές (µε βάση τη σύσταση 361/2004 της Ε.Ε)
έχοντας να αντιµετωπίσουν κοινά προβλήµατα και προκλήσεις για την µελλοντική
επιχειρησιακή τους πορεία παρά τα διαφορετικά τοπικά χαρακτηριστικά των
περιοχών όπου είναι εγκατεστηµένες. Επισηµαίνεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει
σαφής προσδιορισµένη βιοµηχανική στρατηγική και πολιτική

από την Ελληνική

Πολιτεία.
Κοινό χαρακτηριστικό των προτάσεων αποτελούν η ανάπτυξη των υποδοµών, η
παροχή

αυξηµένων

κινήτρων

χρηµατοδότησης

µέσω

προγραµµάτων,

η

αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος και γενικότερα η δηµιουργία ενός
φιλικότερου και αισθητά λιγότερου γραφειοκρατικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
προκειµένου

να

υπάρχουν

απτά

αποτελέσµατα

της

βελτίωσης

της

ανταγωνιστικότητας.
Στο παράρτηµα της εργασίας καταγράφονται αναλυτικά οι προτάσεις των κυριοτέρων
επιχειρηµατικών φορέων (για όσους τις έχουν ανακοινώσει και αποστείλει στην
οµάδα εργασίας) οι οποίες αποκτήθηκαν είτε από τις ιστοσελίδες τους είτε από
δηµοσιευµένα κείµενα τους (βλέπε βιβλιογραφία στο τέλος της εργασίας).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ/

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Αιτίες
H παρούσα κατάσταση της Βιοµηχανίας (και κυρίως της µεταποίησης) στην Κεντρική
Μακεδονία είναι απόρροια πολλών παραγόντων και καταστάσεων οι οποίοι µπορούν
να διακριθούν σε δύο κατηγορίες,
η µία όσον αφορά στην οικονοµική κατάσταση, τις υποδοµές και το γενικότερο
θεσµικό πλαίσιο
και η δεύτερη όσον αφορά στη διαχείριση, τον ανθρώπινο παράγοντα, τον
τρόπο αντιµετώπισης την διαφόρων προκλήσεων και την δυνατότητα προσαρµογής
σε καινούργιες καταστάσεις.
Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, είναι αλήθεια ότι υπάρχουν αρκετά εµπόδια και
ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών προσπαθειών όσο και στη
διατήρηση των ήδη υφισταµένων µεταξύ των οποίων είναι :
•

Η γενικότερη Οικονοµική Κατάσταση που τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει
την κατανάλωση.

•

Το µέχρι τώρα αναπτυξιακό πλαίσιο, το οποίο χαρακτηριζόταν από έναν
πολύπλοκο και γραφειοκρατικό αναπτυξιακό νόµο µε αναπτυξιακά κριτήρια
που δεν ευνοούσαν ιδιαίτερα περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

•

Η

οικονοµική

και

φορολογική

πολιτική,

µε

υψηλούς

φορολογικούς

συντελεστές απόρροια της απουσίας ενός µακροχρόνιου και σταθερού
φορολογικού πλαισίου και µε αναποτελεσµατική αντιµετώπιση του αθέµιτου
ανταγωνισµού και της παραοικονοµίας (π.χ. ανεξέλεγκτη εισροή Κινέζικων
προϊόντων).
•

Ανεπαρκείς υποδοµές (Χωροταξία Βιοµηχανικών Περιοχών και Προβληµατικά
δίκτυα µεταφορών)

•

Αδυναµία εκµετάλλευσης (εκταµίευσης) Κοινοτικών Πόρων.
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•

∆υσκίνητη δηµόσια διοίκηση.

Όσον αφορά στη δεύτερη κατηγορία, η οποία περιλαµβάνει τη διαχείριση, τον τρόπο
εσωτερικής λειτουργίας και γενικότερα τον ανθρώπινο παράγοντα των επιχειρήσεων
επισηµαίνονται τα ακόλουθα :
•

Ο χαρακτήρας πολλών επενδύσεων έχει γίνει προς την κατεύθυνση
συµµετοχών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και όχι σε επενδύσεις εισαγωγής
τεχνογνωσίας

και

καινοτοµίας

και

γενικότερα

εκσυγχρονισµού

της

επιχειρησιακής και οργανωτικής δοµής της επιχείρησης όπως επιτάσσει το
σηµερινό ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.
•

Το εργατικό κόστος και η ανελαστική εργατική νοµοθεσία αναφέρονται ως
από τους κύριους λόγους επιβράδυνσης ή / και αναστολής της ανάπτυξης.
Συνδέονται όµως άµεσα µε τον τρόπο που οι εταιρείες διαχειρίζονται αξιοποιούν και βελτιώνουν το υπάρχον δυναµικό τους, τη δηµιουργία ή όχι
του κατάλληλου εργασιακού κλίµατος και εµπιστοσύνης µέσα στην
επιχείρηση. Βέβαια δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι περιπτώσεις όπου
εργαζόµενοι µη µπορώντας να διαβλέψουν την κρισιµότητα της γενικότερης
οικονοµικής κατάστασης καθώς και την µεταβλητότητα της εποχής,
παραµένουν

σε

ανελαστικούς

τρόπους

εργασίας

και

διεκδίκησης

δικαιωµάτων, υιοθετώντας τακτικές και µεθόδους οι οποίες, αν και δόκιµες
και αποτελεσµατικές σε παλαιότερες εποχές, δεν βασίζονται σε αρχές
συνεργασίας και κοινού οραµατισµού και προσπάθειας, µε αποτέλεσµα την
δυσαρµονία την τελµάτωση και την παρεµπόδιση της ανάπτυξης.
•

∆υσκολία εξεύρεσης και προσέλκυσης εργαζοµένων µε εξειδικευµένες
δεξιότητες / ειδικότητες (Ο ∆ηµόσιος Τοµέας φαντάζει πολύ ελκυστικός µέσω
της σταθερότητάς του)

•

Λειτουργία και διαχείριση των επιχειρήσεων, οι οποίες πολλές φορές δεν
έχουν ξεκάθαρες και σαφείς επιλογές και στόχους (προϊόντων και αγορών),
δεν εφαρµόζουν µακροχρόνιο αλλά ευκαιριακό σχεδιασµό, ο οποίος στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν συνδέεται µε σαφείς επενδυτικές και
αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
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•

Μετανάστευση επιχειρήσεων στο Εξωτερικό (άµεσα γειτονικές χώρες) µε
χαρακτήρα κερδοσκοπικό (πολύ µικρότερο εργασιακό κόστος) και όχι
αναπτυξιακό.

Σε όλη αυτή την παράθεση αιτιών και λόγων, ο τρόπος αντιµετώπισης των εµποδίων
και

των

ανασταλτικών

παραγόντων

από

τους

Επιχειρηµατίες

παίζει

τον

σπουδαιότερο ρόλο στην οικονοµική επιβίωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
∆υστυχώς έχουν παρατηρηθεί µία σειρά φαινοµένων όπως τα παρακάτω :
•

µοιρολατρικές

τακτικές

που

ενώ

κατηγορείται

το

δυσκίνητο

και

αντιαναπτυξιακό κράτος, ταυτόχρονα ζητείται από αυτό επιδοτήσεις, έκτακτη
βοήθεια και αρωγή,
•

τρόποι λειτουργίας όπου η άµεση αύξηση κερδών επιζητείται µέσω της
µείωσης µόνο του κόστους παραγωγής,

•

αδυναµία ή και αδιαφορία χάραξης στρατηγικής εισχώρησης στην αγορά,

•

διοχέτευση ενεργειών και πόρων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες που
έχουν στόχο αγοραπωλησίες ανταγωνιστικών ή όχι εταιρειών,

•

προσπάθεια

ελέγχου

της

εγχώριας

αγοράς

µέσω

δηµιουργίας

µονοπωλιακών συνθηκών,
τα οποία δεν συνάδουν µε το σύγχρονο πνεύµα υγιούς επιχειρηµατικότητας που
οδηγεί σε ένα ισχυρό βιοµηχανικό τοµέα ο οποίος είναι απαραίτητος για την πλήρη
αξιοποίηση του δυναµικού ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, στις οικονοµικές
συνθήκες της Ελλάδας και της Οικονοµικής Κοινότητας, όπως αυτές διαµορφώνονται
καθηµερινά.
Εν κατακλείδι η ανάπτυξη της βιοµηχανίας συνδέεται άµεσα µε γενικότερα ζητήµατα
ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα καθώς επίσης και µε τοµείς οι
οποίοι επιδρούν σηµαντικά στη διαµόρφωση της γενικότερης εικόνας της όπως η
χωροταξία, το περιβάλλον και η ενέργεια.
Το εκάστοτε οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον που διαµορφώνεται µε ευθύνη της
πολιτείας σε συνδυασµό µε το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό εξωτερικό περιβάλλον
αποτελεί το βασικό παράγοντα για τη λήψη µέτρων και ενεργειών που θα υπηρετούν
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τον κεντρικό στρατηγικό στόχο της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της
ανάπτυξης µε ταυτόχρονα διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Η δηµιουργία ενός µακροοικονοµικά σταθερού και χωρίς φορολογικούς και άλλους
νοµοθετικούς αιφνιδιασµούς περιβάλλοντος, ο περιορισµός της πολυνοµίας, ο
εκσυγχρονισµός της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, η ενεργός συµµετοχή των επιχειρηµατικών
φορέων (µέσω διαβουλεύσεων) στη διαµόρφωση των πολιτικών αποφάσεων, η
στήριξη της περιφερειακής βιοµηχανίας και η αποφυγή της λογικής των αποφάσεων
οριζόντιας πολιτικής χωρίς να λαµβάνονται τα ιδιαίτερα τοπικά και περιφερειακά
χαρακτηριστικά αποτελούν ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης σε συνδυασµό µε



την ύπαρξη των κατάλληλων υποδοµών



την ύπαρξη των αναγκαίων πόρων και τη διαµόρφωση κατάλληλου θεσµικού
πλαισίου για τη διαχείριση τους



την εµπλοκή των ιδιωτικών-επιχειρηµατικών φορέων σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού
και υλοποίησης των εκάστοτε αναπτυξιακών πολιτικών. Με λίγα λόγια την ανάπτυξη
δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας. Μια τέτοια συνεργασία οδηγεί επιπρόσθετα
σε οικονοµίες κλίµακας, σε ταχύτητα υλοποίησης του σχεδιασµού και τέλος σε
µετρήσιµα αποτελέσµατα.



τη δηµιουργία και ανάπτυξη κατάλληλων µηχανισµών πληροφόρησης των
επιχειρήσεων για δυνατότητες χρηµατοδότησης τους

Θα πρέπει όµως και οι ίδιες οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν πως η επιβίωση τους
στο σηµερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον επιβάλλει την αλλαγή στο υφιστάµενο
διοικητικό , οργανωτικό και επιχειρησιακό τους µοντέλο. Η ποιότητα, η καινοτοµία, η
χρήση της νέας τεχνολογίας, η εξωστρέφεια, η διαµόρφωση επιχειρηµατικής
κουλτούρας

πρέπει

να

αποτελούν

βασικές

συνιστώσες

και

στόχους

της

επιχειρησιακής τους λειτουργίας.
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Ειδικότερα
Η βιοµηχανική και εν γένει η µεταποιητική δραστηριότητα στην Περιφέρεια της
Κεντρικής

Μακεδονίας

αποτελεί

σηµαντικό

παράγοντα

βελτίωσης

της

ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης και
της αύξησης του περιφερειακού ΑΕΠ.
Ιδιαίτερα για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας θα πρέπει να υπάρξει ένα
πλέγµα µέτρων και δράσεων µε την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου που να
απαντά στα ζητήµατα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας και το οποίο θα επιδρά
αποφασιστικά στη διαµόρφωση της εκάστοτε βιοµηχανικής πολιτικής στην οποία
σηµειωτέον οι επιχειρηµατικοί και κοινωνικοί φορείς θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο µε τη
συνεργασία της πολιτείας η οποία θα έχει το συντονιστικό ρόλο. Ένα τέτοιο ρόλο
µπορεί να διαδραµατίσει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στο οποίο µπορεί να έχει
την έδρα του Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
το οποίο θα βρίσκεται σε συνεργασία µε το Εθνικό Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το αναπτυξιακό µοντέλο της Περιφέρειας ενόψει του νέου σχεδιασµού για την
περίοδο 2007-2013 θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του τη µεγάλη µάζα των
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες καθώς και το γεγονός της
συγκέντρωσης πολλών ενεργοβόρων µονάδων. Η στρατηγική των κινήτρων θα
πρέπει να διέπεται από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της
Περιφέρειας,

της

συνέχειας

και

συνέπειας

στις

εκάστοτε

πολιτικές,

στην

αποκέντρωση, στην αξιολόγηση των κλάδων που µπορούν να σταθούν µε αξιώσεις
στον ανταγωνισµό και στη δηµιουργία νέων ως αποτέλεσµα των δυναµικών
χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι νοµοί της περιφέρειας,

στη δηµιουργία

απαιτούµενων υποδοµών, όπως εκθεσιακοί χώροι, κέντρα καινοτοµίας και
σχεδιασµού προϊόντων, υποστήριξης και πληροφόρησης των ΜΜΕ, στήριξη των
παραγοµένων προϊόντων µε κατοχύρωση των προδιαγραφών ποιότητας και
αποκλεισµού των προϊόντων που δεν πληρούν προϋποθέσεις υγιούς ανταγωνισµού,
ενθάρρυνση

δηµιουργίας

συνεργασιών

των

επιχειρήσεων,

συνεργασίες

µε

πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και ερευνητικά κέντρα για προώθηση της έρευνας,
τεχνογνωσίας και καινοτοµίας, δηµιουργία «θερµοκοιτίδων», για τη στήριξη των νέων
επιχειρήσεων, προώθηση της δικτύωσής τους και του ηλεκτρονικού.
Η ταυτότητα της Περιφέρειας ως Κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ως
Πρωτεύουσα Περιφέρεια των Βαλκανίων µε τη Θεσσαλονίκη µητρόπολη θα πρέπει
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να προχωρήσει µε σχέδιο, οργάνωση, ταχύτητα, ρεαλισµό και µε σωστή ιεράρχηση
στόχων και προτεραιοτήτων αφήνοντας στην άκρη τα ευχολόγια

και τις

επαναλαµβανόµενες υποσχέσεις.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ µέσα από το θεσµικό και πολυτοµεακό του ρόλο έχει τη δυνατότητα να
επηρεάσει θετικά τη θέσπιση και εφαρµογή των προτεινόµενων µέτρων µέσα από τη
συµµετοχή του στα όργανα διαµόρφωσης των σχετικών πολιτικών. Επίσης ιδιαίτερα
σηµαντική

είναι

η

παρακολούθησης,

συµµετοχή
εκπόνηση

του

ΤΕΕ/ΤΚΜ

µελετών

στο

σε

προγράµµατα,

πλαίσιο

επιτροπές

προγραµµάτων

που

χρηµατοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε. είτε µέσω του ∆’ ΚΠΣ σε συνεργασία µε
το ΥΜΑΘ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους επιχειρηµατικούς φορείς σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Προτάσεις
Πάνω στη βάση αυτή προτείνονται τα κάτωθι µέτρα και ενέργειες :
¾ Η βελτίωση των βιοµηχανικών υποδοµών αλλά και των υποδοµών µεταφοράς
προϊόντων. Συγκεκριµένα θα πρέπει να επισπευσθούν οι διαδικασίες ίδρυσης,
εκσυγχρονισµού και λειτουργίας τόσο των ήδη λειτουργούντων βιοµηχανικών
περιοχών όσο και αυτών που εντάχθηκαν στο πλαίσιο σχετικών δράσεων του
Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και οι οποίες είχαν καθυστερήσεις σηµαντικά
µέχρι την απόφαση ένταξης τους για χρηµατοδότηση. Ταυτόχρονα θα πρέπει να
προωθηθούν για κάθε νοµό ΒΙΟΠΑ. Ειδικότερα για το Νοµό Θεσσαλονίκης :
• Η κατασκευή

ΒΙΟΠΑ στο Ζαγκλιβέρι

για την προσέλκυση επιχειρήσεων

από την Π.Σ Θεσ/νίκης αλλά και ενδογενούς χαρακτήρα ΜΜΕ από την
περιοχή µε την εκµετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος της εγγύτητας
µε την Εγνατία οδό.
• Η

κατασκευή ΒΙΟΠΑ στην προγραµµατική περιοχή Λαγκαδά για την

εξυπηρέτηση της τοπικής επιχειρηµατικότητας και την προσέλκυση ΜΜΕ
οι οποίες θα εκµεταλλευτούν το γεγονός ότι η περιοχή ανήκει στη β’ ζώνη
κινήτρων.
• Η κατασκευή ΒΙΟΠΑ στα όρια της προγραµµατικής περιοχής ΣταυρούΚερδυλίου όρους µε σκοπό την εγκατάσταση δορυφορικών µονάδων που θα
προκύψουν από την επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της
µεγάλης µεταλλευτικής µονάδας στην περιοχή Ολυµπιάδας- Χαλκιδικής.
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Για τις ΒΕΠΕ θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήµατα του υπό ψήφιση
σχετικού νόµου του οποίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση και να υπάρξει άµεση
εµπλοκή του επιχειρηµατικού κόσµου στη διαχείρισή τους σε συνεργασίες µε τις
Νοµαρχίες και τους ∆ήµους . Επίσης ως προς τη διαχείριση των ΒΕΠΕ θα πρέπει
να εξετασθεί το γεγονός της απεµπλοκής της ΕΤΒΑ και του Ελληνικού ∆ηµοσίου
από

την

αποκλειστική

διαχείριση

τους

ώστε

να

υπάρχει

δυνατότητα

αυτοδιαχείρισης όπως στη ΒΙΠΕ Κιλκίς.
Επίσης στις ήδη υφιστάµενες ΒΕΠΕ (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ) µπορούν πέρα από τα έργα
υποδοµής να κατασκευαστούν έργα (π.χ. εκθετήρια, συνεδριακά κέντρα) τα
οποία να τις αναβαθµίσουν σε επιχειρηµατικά «κέντρα».
¾ Ολοκλήρωση των µεγάλων έργων υποδοµής (µετρό, λιµάνι, Εγνατία, βιολογικοί
καθαρισµοί, χώροι υγειονοµικής ταφής, επεξεργασία διαχείρισης αποβλήτων,
λιµάνι Μεθώνης, κ.λ.π.) καθώς επίσης λεπτοµερής και ρεαλιστικός σχεδιασµός
νέων έργων στο πλαίσιο του ∆’ ΚΠΣ µε αξιοποίηση των Σ∆ΙΤ.
¾ Προώθηση και κατασκευή αναβάθµισης και περιβαλλοντικής προστασίας των
περιοχών όπου λειτουργούν µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες µε ταυτόχρονη
παροχή υψηλών κινήτρων για την µετεγκατάστασή τους.
¾ Επίλυση γραφειοκρατικών προβληµάτων που αφορούν στην εφαρµογή του νέου
νόµου για τις άδειες λειτουργίας µε ταυτόχρονη οργάνωση συστήµατος
παρακολούθησης

τους.

Επιπρόσθετα

η

ολοκλήρωση

του

χωροταξικού

σχεδιασµού και η δηµιουργία ειδικών ζωνών βιοµηχανικής εγκατάστασης θα
συµβάλει στην ανάπτυξη νέων και υφιστάµενων µονάδων
¾ Καµπάνια ενηµέρωσης στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση της ενέργειας (π.χ.
χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων) και της περιβαλλοντικής διαχείρισης µε
σκοπό τη βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο είναι εγκατεστηµένες
¾ Η στήριξη, µε ειδικές πρωτοβουλίες, των επιχειρήσεων και των ερευνητικών
ιδρυµάτων

(Πανεπιστήµιο, ΤΕΙ)

για τη σύνδεση της παραγωγής µε την

έρευνα (Τεχνόπολη, Τεχνολογικό πάρκο, Κέντρο καινοτοµιών) και την απόκτηση
τεχνογνωσίας από τις επιχειρήσεις είτε µε την απ' ευθείας έρευνα είτε µε διάχυση
της καινοτοµίας. Η δηµιουργία νέων τµηµάτων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της
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τα πλεονεκτήµατα και τους τοµείς ανάπτυξης του κάθε νοµού. Επίσης η
κατάρτιση των εργαζοµένων και των στελεχών τους σε θέµατα τεχνολογίας,
διοίκησης, marketing, εφοδιαστικής αλυσίδας µε ευθύνη των επιχειρηµατικών
φορέων.
¾ Η στήριξη και ίδρυση ινστιτούτων που θα συµβάλλουν στην υλοποίηση δράσεων
και προγραµµάτων αλλά και στην µεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρήσεις για
ορισµένους κλάδους (π.χ. κλωστοϋφαντουργία, µεταλλικές κατασκευές, τρόφιµα
ποτά). Πιθανότατα θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και ένα ινστιτούτο βιοµηχανικής
ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε θέµατα προγραµµάτων,
κατάρτισης,

έρευνας,

παροχής

υποστήριξης,

καινοτοµίας,

µεταφοράς

τεχνογνωσίας έχοντας υπό τη σκέπη του τα ήδη υφιστάµενα κλαδικά ινστιτούτα.
¾ Η στήριξη και ενίσχυση του ρόλου της ΗΕLEXPO-∆ΕΘ για την προώθηση των
επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις αγορές του εσωτερικού και
εξωτερικού και την εξέλιξή του σε έναν οργανισµό που θα παρέχει µετρήσιµα και
θετικά αποτελέσµατα µε τη στήριξη και συνεργασία όλων των φορέων. Επίσης η
στενή συνεργασία της ΗΕLEXPO –∆ΕΘ µε τα περιφερειακά επιµελητήρια και η
δηµιουργία σχετικής τράπεζας δεδοµένων για εκθέσεις θα δώσει σηµαντικά
αποτελέσµατα στην ενηµέρωση των επιχειρήσεων για την συµµετοχή τους σε
αυτές.
¾ Η ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα και τους
λοιπούς διαθέσιµους πόρους ιδιαίτερα στους περιφερειακούς νοµούς.
¾ Η εκπόνηση ειδικών σχεδίων υπό µορφή Business plans για κάθε νοµό για την
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων του και την λήψη των αναγκαίων
µέτρων για τους κλάδους που έχουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.
¾ Η δηµιουργία υποδοµών Logistics σε όλους τους παραµεθόριους νοµούς
προκειµένου να καταστούν σηµαντικά διαµετακοµιστικά κέντρα προς τη Βαλκανική
προσδίδοντας σηµαντικά οικονοµικά οφέλη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα η δηµιουργία εξαγωγικών κέντρων σε περιοχές όπου υπάρχει µεγάλη
διακίνηση προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής (Πέλλα, Ηµαθία) και παροχή
κινήτρων για τη µεταποίηση και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων.
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¾ Η δηµιουργία µικρών και ευέλικτων δικτύων επιχειρήσεων για την επίτευξη
οικονοµιών κλίµακας ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.
¾

Η παροχή κινήτρων για την τόνωση της απασχόλησης ιδιαίτερα στους
περιφερειακούς νοµούς.

¾ Η αξιοποίηση των φορέων υποστήριξης των ΜΜΕ (ΚΕΠΑ, ∆ΙΠΕΚ, ΚΕΤΑ,
Επιµελητήρια, Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις, Παρατηρητήριο
Καινοτοµίας, κ.λ.π.)
στρατηγικών

τόσο στη διαχείριση κονδυλίων όσο και στη διαµόρφωση

προώθησης

των

επιχειρήσεων,

ενίσχυσης

της

καινοτοµίας,

υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης, ανάπτυξης νέων µορφών χρηµατοδότησης,
επιχειρηµατικής πληροφόρησης κ.λ.π.
¾ Η επίσπευση των διαδικασιών για την ίδρυση και ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως
πόλου

καινοτοµίας.

Βασική

επιδίωξη

είναι

η

προσέλκυση

καινοτόµων

επενδυτικών πρωτοβουλιών, αλλά και η ανάπτυξη µηχανισµών διείσδυσης της
τοπικής Οικονοµίας της Γνώσης, στις γειτονικές χώρες.
¾ Η βελτίωση της απορροφητικότητας των δράσεων των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝ µέσω
της

ταχύτερης

διαδικασίας

επίλυσης

τεχνικών

θεµάτων

(αιτήµατα

τροποποιήσεων, αξιολόγησης νέων επενδυτικών σχεδίων, έλεγχοι έργων)
¾ Ενόψει του σχεδιαζόµενου νέου Αναπτυξιακού Νόµου καθώς και του νέου
τοµεακού προγράµµατος για τις επιχειρήσεις για τη περίοδο 2007-2013 θα
πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε :
α) Να υπάρχουν τα µέγιστα δυνατά ποσοστά ενίσχυσης των νοµών της Κεντρικής
και ∆υτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα για τους παραµεθόριους νοµούς και τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις
β) Να υπάρξουν ειδικά προγράµµατα για τη στήριξη κλάδων της οικονοµίας που
είναι ανεπτυγµένοι στους νοµούς της Κεντρικής Μακεδονίας και αντιµετωπίζουν
σηµαντικά διαρθρωτικά προβλήµατα (π.χ. κλωστοϋφαντουργία στο Νοµό
Ηµαθίας)
γ) Να υπάρξουν προγράµµατα στους τοµείς :


ενίσχυσης υποδοµών για βιοµηχανικές επιχειρήσεις (π.χ. logistics),



αναβάθµισης και εκσυγχρονισµού BEΠΕ



βιοµηχανικής πληροφορικής
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ενίσχυσης ενεργειών υποστηρικτικών στην παραγωγή για τη διάθεση των
προϊόντων (π.χ Marketing)



δηµιουργίας εργαστηριών ελέγχου ποιότητας προϊόντων



ενίσχυσης της έρευνας στο εσωτερικό της επιχείρησης



ενίσχυσης της βιοµηχανικής υπεργολαβίας



δικτύωσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο



ενίσχυσης της εξωστρέφειας



ενίσχυσης της καινοτοµικότητας στη λειτουργία της επιχείρησης και στην
παραγωγή των προϊόντων



εξοικονόµησης ενέργειας



βελτίωσης της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των
επιχειρήσεων

δ) Ο ιδιωτικός τοµέας να αναλάβει τη διαχείριση των κονδυλίων που
προορίζονται για τον ιδιωτικό τοµέα τόσο σε εγχώριο (ΚΕΠΑ) όσο και σε
διασυνοριακό επίπεδο (∆ΙΠΕΚ).
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
¾ Κέντρο Επιχειρηµατικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑΚΕΜΑΚ), «Μελέτη Επιχειρηµατικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
Θεσσαλονίκη, 2005
¾ Αγγελίτσας Τηλέµαχος-Σφίτης Νικόλαος «Οι κλάδοι της µεταποίησης στην
Κεντρική

Μακεδονία

(Benchmarking)

και

1994-2003:
εφαρµογή

Καταγραφή
Μεθόδων

Συγκριτική

Αξιολόγηση

Περιφερειακής

Ανάλυσης».

Θεσσαλονίκη, 2005
¾

Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ) –BCS “Στρατηγικό Σχέδιο
«ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΤΟΞΟ», Θεσσαλονίκη, 1999

¾

Ιωάννης Τσάρας, «Βασικοί Άξονες Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Νοµού
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2004

¾ ∆ηµοσιευµένα στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (2001)
¾ Σύλλογος Ελλήνων Βιοµηχάνων(ΣΕΒ) Η Ελληνική Βιοµηχανία το 2004, Αθήνα,
2005
¾ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας «Το χώρο-οικονοµικό Σχέδιο της Κεντρικής
Μακεδονίας 2007-2013», Θεσσαλονίκη, 2005
¾ Σάββας Ροµπόλης «Ελληνική Οικονοµία και απασχόληση, έτους 2005»
Θεσσαλονίκη, 2005
¾ Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΣΕ) «Η Ελληνική Οικονοµία και
Απασχόληση: Ετήσια Εκθεση 2005», Αθήνα, 2005
¾ Κέντρο Επιχειρηµατικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης - Αναπτυξιακή Ένωση
Μακεδονίας (διάφορα στοιχεία)
¾ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (διάφορα στοιχεία)
¾ Επιµελητήριο Σερρών
¾ Επιµελητήριο Πέλλας
¾ Επιµελητήριο Πιερίας
¾ Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (διάφορα στοιχεία)
¾ Bιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
¾ Εµποροβιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
¾ www. ebeth.gr
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¾ www.ypan.gr
¾ www.mnec.gr
¾ www.sbbe.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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1. Πίνακας 1 Προσαρµοσµένη κωδικοποίηση κλάδων µε βάση ΣΤΑΚΟ∆ 2003
ΚΛΑ∆ΟΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΚΑΤΑ ΣΤΑΚΟ∆

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών

1

Παραγωγή προϊόντων καπνού

2

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

3

Κατεργασία ειδών ένδυσης-Κατεργασία και
βαφή γουναρικών

4

Κατεργασία και δέψη δέρµατος, κατασκευή
ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών, ειδών
σελοποιίας, ειδών σαγµατοποιίας και

5

υποδηµάτων
Βιοµηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων
από ξύλο, εκτός από τα έπιπλα. Κατασκευή

6

ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεχτικής
Παραγωγή χαρτοπολτού, χαρτιού και
προϊόντων από χαρτί

7

Εκδόσεις, εκτυπώσεις και αναπαραγωγή
προεγγεγραµµένων µέσων εγγραφής ήχου και

8

εικόνας και µέσων πληροφορικής
Παραγωγή οπτάνθρακα (κωκ), προϊόντων
διύλισης πετρελαίου και πυρηνικών καυσίµων
Παραγωγή χηµικών ουσιών και προϊόντων
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό
(καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη
µεταλλικά ορυκτά

9

10

11

12
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Παραγωγή βασικών µετάλλων

13

Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε
εξαίρεση τα µηχανήµατα και τα είδη

14

εξοπλισµού
Κατασκευή µηχανηµάτων και ειδών
εξοπλισµού µ.α.κ.

15

Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός

16

Ηλεκτρικές συσκευές και φωτιστικά

17

Μεταφορικά µέσα-ναυπηγεία

18

Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιοµηχανίες µ.α.κ.

19
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2. Ταξινόµηση του Boudeville
Πίνακας ταξινόµησης των περιφερειακών τύπων κατά Boudeville
Περιφερειακός Τύπος
1

Κριτήρια BOUDEVILLE
ΟΣ>0,

2

∆Σ>0
ΟΣ>0,

και

│ΟΣ│>│∆Σ│

∆Σ>0

και

│ΟΣ│<│∆Σ│
3

ΟΣ>0,

∆Σ<0

και

│ΟΣ│>│∆Σ│

4

ΟΣ<0,

∆Σ>0

και

│ΟΣ│<│∆Σ│

5

ΟΣ<0,

∆Σ>0

και

│ΟΣ│>│∆Σ│

6

ΟΣ>0,

∆Σ<0

και

│ΟΣ│<│∆Σ│

7

ΟΣ<0,

∆Σ<0

και

│ΟΣ│>│∆Σ│

8

ΟΣ<0,

∆Σ<0

και

│ΟΣ│<│∆Σ│

όπου :
ΟΣr η συνιστώσα οµολογικής απόκλισης του Νοµού r
∆Σr η συνιστώσα διαφορικής απόκλισης του Νοµού r
Η συνιστώσα «οµολογικής απόκλισης», ΟΣr η οποία µετρά το ποσό της απόκλισης
που οφείλεται στην κλαδική διάρθρωση, δηλαδή στη σύνθεση των βιοµηχανικών
κλάδων της περιφέρειας. Η συνιστώσα αυτή είναι θετική σε περιφέρειες όπου είναι
εγκατεστηµένοι δυναµικοί κλάδοι, που η απασχόληση τους αυξάνει σε εθνικό
επίπεδο µε ρυθµό µεγαλύτερο από το ρυθµό αύξησης της απασχόλησης του
συνόλου των κλάδων και αρνητική σε περιφέρειες ειδικευµένες σε κλάδους µε
ρυθµούς αύξησης της απασχόλησης χαµηλότερους από το ρυθµό αύξησης της
συνολικής απασχόλησης.
Η συνιστώσα «διαφορικής απόκλισης», ∆Σr η οποία µετρά το ποσό της
περιφερειακής απόκλισης που προκύπτει από ορισµένους κλάδους της βιοµηχανίας,
οι οποίοι αναπτύσσονται ταχύτερα ή αργότερα στην περιφέρεια απ’ ότι σε εθνικό
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επίπεδο. Η διαφορική συνιστώσα είναι θετική όταν η περιφέρεια, την οποία αφορά,
παρουσιάζει ορισµένα τοπικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη ορισµένων κλάδων ή
δραστηριοτήτων.
Οι περιοχές που ανήκουν στους τύπους 1-4 αναπτύσσονται µε ταχύτερο ρυθµό από
το µέσο ρυθµό της χώρας, ενώ αυτές που ανήκουν στους τύπους 5-8 µε µικρότερο
ρυθµό. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ο χαµηλός ρυθµός του τύπου 5 οφείλεται
στην κλαδική του διάρθρωση, ενώ του τύπου 6 σε τοπικούς δυσµενείς παράγοντες
που εµποδίζουν την αξιοποίηση της ευνοϊκής κλαδικής διάρθρωσης της περιοχής.
Πίνακας Ερµηνείας των περιφερειακών τύπων
Συνιστώσες
Περιφερειακός

Απόκλισης

Χαρακτηριστικά

Προτεινόµενα

Τύπος

Συµµετοχής

Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μέτρα

1

ΟΣ>0,

∆Σ>0

και

│ΟΣ│>│∆Σ│
2

ΟΣ>0,

∆Σ>0

ΟΣ>0,

∆Σ<0

και

ΟΣ<0,

∆Σ>0

και

και

│ΟΣ│<│∆Σ│
5

ΟΣ<0,

∆Σ>0

και

│ΟΣ│>│∆Σ│
6

ΟΣ>0,

∆Σ<0

και

│ΟΣ│<│∆Σ│
7

ΟΣ<0,

∆Σ<0

διάρθρωση.

Ευνοϊκή

κλαδική

διάρθρωση.

Θετικοί τοπικοί παράγοντες.

│ΟΣ│>│∆Σ│
4

κλαδική

Θετικοί τοπικοί παράγοντες.

│ΟΣ│<│∆Σ│
3

Ευνοϊκή

και

│ΟΣ│>│∆Σ│

Ευνοϊκή

κλαδική

διάρθρωση.

Βελτίωση

Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες.

υποδοµής.

∆υσµενής κλαδική διάρθρωση.

Βελτίωση κλαδικής

Θετικοί τοπικοί παράγοντες.

διάρθρωσης.

∆υσµενής κλαδική διάρθρωση.

Βελτίωση κλαδικής

Θετικοί τοπικοί παράγοντες.

διάρθρωσης.

Ευνοϊκή

Βελτίωση

κλαδική

διάρθρωση.

Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες.

υποδοµής.

∆υσµενής κλαδική διάρθρωση.

Βελτίωση

Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες.

διάρθρωσης,
υποδοµής.

8

ΟΣ<0,

∆Σ<0

│ΟΣ│<│∆Σ│

και

∆υσµενής κλαδική διάρθρωση.

Βελτίωση

Αρνητικοί τοπικοί παράγοντες.

διάρθρωσης,
υποδοµής.
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3. ∆είκτης Κλαδικής Συγκέντρωσης (Herfindahl-Hirschman Index – HHI)
Ένας δείκτης συγκεντρωτισµού της αγοράς. Υπολογίζεται αθροίζοντας τα τετράγωνα
των ποσοστών των µεριδίων αγοράς οµοειδών εταιρειών. Παίρνει τιµές από το 0 έως
το 10000. Όσο περισσότερο µία αγορά είναι µονοπωλιακή τόσο µεγαλύτερος είναι ο
δείκτης.
4. Θέσεις – Προτάσεις Φορέων
4.1. Προτάσεις Συνδέσµου Βιοµηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ βασίζονται σε σχετική µελέτη της Deloitte and Touche που
ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2005 και στα καθιερωµένα υποµνήµατα στους εκάστοτε
Υπουργούς και στον Πρωθυπουργό της χώρας στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης (παρατίθεται το σχετικό υπόµνηµα του 2004).
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι προτάσεις του ΣΒΕΕ περιλαµβάνουν µία δέσµη
µέτρων και ενεργειών που αφορούν όχι µεµονωµένα τη βιοµηχανία αλλά το σύνολο
των παραγωγικών συντελεστών που συνδέονται είτε έµµεσα είτε άµεσα µε αυτήν
(π.χ. περιβάλλον, υποδοµές, ανθρώπινο δυναµικό , κ.λ.π.)
4.1.1 Βασικά συµπεράσµατα της έρευνας της Deloitte and Touche
Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι το Φορολογικό Σύστηµα είναι
ο παράγοντας που δηµιουργεί τα µεγαλύτερα προβλήµατα στη λειτουργία και
ανταγωνιστικότητα των βιοµηχανιών της Βορείου Ελλάδος, ακολουθούµενο από την
Εργατική Νοµοθεσία, την ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, το Αναπτυξιακό Πλαίσιο και τα
θέµατα Υποδοµών.
Αναλυτικότερα :
Α) Ζητήµατα εξωτερικού περιβάλλοντος
Α1) Χρηµατοδοτήσεις – Αναπτυξιακό πλαίσιο
• Αναποτελεσµατικότητα

του

γενικότερου

Αναπτυξιακού

Πλαισίου

στην

αντιµετώπιση πραγµατικών αναγκών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων.

67

• Γραφειοκρατία και καθυστέρηση καταβολής κονδυλίων στα προγράµµατα
χρηµατοδότησης επιχειρήσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
• Αδυναµία υποστήριξης και ανάπτυξης των εξαγωγών από κρατικούς ή άλλους
φορείς.
Συγκεκριµένα,

ως

ανασταλτικοί

παράγοντες

της

αποτελεσµατικότητας

του

γενικότερου αναπτυξιακού πλαισίου αναγνωρίσθηκαν: α) η πιθανή εκτροπή
επενδύσεων και η συγκέντρωση τους στην Αθήνα, β) η πολυπλοκότητα του
συστήµατος

αξιολόγησης

του

νέου

αναπτυξιακού

νόµου,

γ)

η

ουσιαστική

στοχοθέτηση παροχής αναπτυξιακών κινήτρων σε επίπεδο περιοχών της χώρας.
Επίσης, ως σηµαντικά ζητήµατα µε επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων αναγνωρίσθηκαν η ανεπαρκής υποστήριξη των εξαγωγών και η
αναποτελεσµατικότητα στην λειτουργία των σχετικών φορέων και οργανισµών.
Ζητήµατα τα οποία αναγνωρίσθηκαν ότι έχουν σχετικά µικρή επίδραση στην
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος περιλαµβάνουν την
περιορισµένη πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά κονδύλια έρευνας και ανάπτυξης καθώς
και την αδυναµία του θεσµικού πλαισίου για την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσµάτων. Πολλές επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι σχετικές πρωτοβουλίες των
κρατικών οργανισµών και ερευνητικών φορέων δεν είναι προσανατολισµένες προς
τις πραγµατικές τους ανάγκες µε αποτέλεσµα να µην δείχνουν ενδιαφέρον προς τα
ερευνητικά προγράµµατα γενικότερα.
Α2) Οικονοµική και Φορολογική πολιτική
•

Υψηλοί φορολογικοί συντελεστές των επιχειρήσεων

•

Απουσία µακροχρόνιου σταθερού φορολογικού πλαισίου

•

Αναποτελεσµατική αντιµετώπιση του αθέµιτου ανταγωνισµού

•

Πολυνοµία φορολογικού πλαισίου

•

Πολύπλοκες

διαδικασίες

διεκπεραίωσης

φορολογικών

θεµάτων

των

επιχειρήσεων
•

Αναποτελεσµατική αντιµετώπιση της παραοικονοµίας

Ως τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα αναγνωρίσθηκαν οι υψηλοί φορολογικοί
συντελεστές µε σηµαντική αρνητική επίδραση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της
εταιρίας, η αστάθεια του φορολογικού πλαισίου µε σηµαντικό αντίκτυπο στη
δυνατότητα µακροχρόνιου προγραµµατισµού, η πολυνοµία και ασάφεια του
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φορολογικού πλαισίου που συµβάλλει στην υποκειµενικότητα των ελέγχων και στην
ανάπτυξη

φαινοµένων

παραοικονοµίας,

καθώς

και

η

αναποτελεσµατική

αντιµετώπιση του αθέµιτου ανταγωνισµού που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη
των επιχειρήσεων. Παρά τη σταδιακή µείωση των φορολογικών συντελεστών ως το
2007, οι επιχειρήσεις επισήµαναν τον φορολογικό ανταγωνισµό από όµορες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το γεγονός αυτό συνιστά αντικίνητρο για την ανάπτυξη και
πλήττει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων διεθνώς.
Α3) Αγορά Εργασίας – Εργασιακά Θέµατα
•

Υψηλές ασφαλιστικές εισφορές

•

Ανελαστική

εργατική

νοµοθεσία

(π.χ

οµαδικές

απολύσεις,

µέθοδοι

διευθέτησης χρόνου εργασίας)
•

∆υσκολία εξεύρεσης και προσέλκυσης εργαζοµένων µε εξειδικευµένες
δεξιότητες/ειδικότητες

Σηµαντικά προβλήµατα αποτελούν οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές χωρίς την
αντίστοιχη ανταποδοτικότητα σε παροχές προς τους ασφαλισµένους και η
ανελαστική εργατική νοµοθεσία που συµβάλλει στην αύξηση του κόστους
µισθοδοσίας και στη µείωση της ευελιξίας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης µε
άµεσο αντίκτυπο την αύξηση της ανεργίας. Επίσης, η πολυπλοκότητα της
νοµοθεσίας ασφάλειας και υγιεινής έχει δυσµενή επίδραση στη λειτουργία πολλών
επιχειρήσεων. Το θέµα της δυσκολίας εξεύρεσης και προσέλκυσης στελεχών και
προσωπικού µε ειδικές δεξιότητες είναι πολύ σηµαντικό, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις
που βρίσκονται στην περιφέρεια.

Α4) Υποδοµές Βιοµηχανικών Περιοχών
•

Υψηλό κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας

•

Ανεπαρκής φύλαξη και ασφάλεια εγκαταστάσεων

•

Ανεπαρκείς υποδοµές αποχέτευσης

Ως σηµαντικά προβλήµατα των βιοµηχανικών περιοχών αναγνωρίσθηκαν το υψηλό
κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας χωρίς την αντίστοιχη ανταποδοτικότητα και η
ανεπαρκής φύλαξη και εγκαταστάσεων και υποδοµές αποχέτευσης και βιολογικού
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καθαρισµού. ∆ιευκρινίζεται ότι τα προβλήµατα που αναγνωρίσθηκαν δεν είναι γενικά
αλλά αφορούν τις συγκεκριµένες γεωγραφικές περιοχές όπου αναφέρονται.
Α5) ∆ίκτυα Μεταφορών
•

Προβληµατική κατάσταση οδικού δικτύου Βορείου Ελλάδος

•

Απουσία οδικών αξόνων για τη διασύνδεση της Βορείου Ελλάδος µε την
Ευρώπη

Ως τα πλέον σηµαντικά προβλήµατα στην ενότητα αυτή αναγνωρίσθηκαν
προβληµατική κατάσταση οδικού δικτύου της Βορείου Ελλάδος και η ανεπαρκής
διασύνδεση µε την Ευρώπη, που έχουν ως αντίκτυπο την αύξηση του µεταφορικού
κόστους και τη µείωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η προβληµατική
οδική διασύνδεση µέσω των Βαλκανίων θεωρείται επίσης σηµαντικός ανασταλτικός
παράγοντας της ανάπτυξης των εξαγωγών στην Ευρώπη. Ένα ειδικότερο σηµαντικό
πρόβληµα που αναφέρθηκε αναφέρεται στη δυσκολία πρόσβασης του προσωπικού
στο χώρο εργασίας λόγω του προβληµατικού οδικού δικτύου της Θεσσαλονίκης
(κυκλοφοριακή συµφόρηση).
Επίσης, η ανεπάρκεια των υποδοµών του σιδηροδροµικού δικτύου και η ανεπάρκεια
των διασυνδέσεων του αεροπορικού δικτύου µεταξύ Θεσσαλονίκης και Ευρωπαϊκών
χωρών δηµιουργεί δυσχέρειες στον εξαγωγικό προσανατολισµό των βιοµηχανιών.
Αντίθετα, η ανεπάρκεια των διασυνδέσεων του εσωτερικού αεροπορικού δικτύου δεν
αναγνωρίζεται ως ζήτηµα που επηρεάζει σηµαντικά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Α6) Ενεργειακά ∆ίκτυα – Τηλεπικοινωνίες
•

Υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

•

Υψηλό κόστος χρήσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων δεδοµένων (π.χ. Ιντερνετ)

•

Μη απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ελεύθερη επιλογή
εταιρίας παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος

Σηµαντικά προβλήµατα θεωρούνται το υψηλό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και η
αντίστοιχη µονοπωλιακή αγορά και το αυξηµένο κόστος χρήσης τηλεπικοινωνιακών
δικτύων δεδοµένων (π.χ. Ιντερνετ) σε συνάρτηση µε τις ταχύτητες που προσφέρουν.
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Ειδικότερα, αναφέρθηκαν σηµαντικές καθυστερήσεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
φωνής και δεδοµένων που δυσχεραίνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Β. Ζητήµατα εσωτερικής λειτουργίας
Β1) Στρατηγική – ∆ιοίκηση – Ανθρώπινο ∆υναµικό
• Ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση και σαφείς επιλογές και στόχοι (προϊόντων,
αγορών κ.λ.π.) που είναι κατανοητοί σε όλη την επιχείρηση.
• Ευέλικτος µακρόχρονος σχεδιασµός για την αντιµετώπιση της αβεβαιότητας του
εξωτερικού περιβάλλοντος
• Ξεκάθαρη

διασύνδεση

της

στρατηγικής

µε

σαφή

έργα,

επενδυτικά

προγράµµατα και προϋπολογισµό
• Αποτελεσµατική οργανωτική δοµή, προσαρµοσµένη στη στρατηγική, στις
λειτουργίες και στις συγκεκριµένες ανάγκες της επιχείρησης
• ∆ηµιουργία / ενδυνάµωση θετικού εργασιακού κλίµατος και εµπιστοσύνης στην
επιχείρηση
Ιδιαίτερα κρίσιµα ζητήµατα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων θεωρούνται η
ξεκάθαρη σε όλη την εταιρία στρατηγική και ο µακροχρόνιος αλλά ευέλικτος
σχεδιασµός.

Ειδικότερα,

περιλαµβάνουν

την

ζητήµατα

προσέλκυση

που
και

αναγνωρίσθηκαν
διατήρηση

ως

εξειδικευµένου

σηµαντικά
τεχνικού

προσωπικού, την αποτελεσµατική οργανωτική δοµή και την καλλιέργεια θετικού
εργασιακού κλίµατος.
Β2) Παραγωγή – Εφοδιαστική Αλυσίδα – Μάρκετινγκ
•

Επενδύσεις σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισµό και τεχνογνωσία µε στόχο
την αναβάθµιση των παραγωγικών δυνατοτήτων

•

∆υναµική

διασύνδεση

της

ζήτησης

µε

ένα

ολοκληρωµένο

σύστηµα

προγραµµατισµού παραγωγής
•

Ανάπτυξη πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και µεθόδων για την κατανόηση και
εξυπηρέτηση εξειδικευµένων αναγκών πελατών

•

Υποστήριξη δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης για τη δηµιουργία νέων
προϊόντων και την προώθηση νέων ιδεών
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Ιδιαίτερα κρίσιµα ζητήµατα για τη λειτουργία και την ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων θεωρούνται ο εκσυγχρονισµός της παραγωγής, η διασύνδεση της
ζήτησης µε τον προγραµµατισµό της παραγωγής και η έγκαιρη αναγνώριση των
αναγκών των πελατών. Παράλληλα, η υποστήριξη των δραστηριοτήτων για τη
δηµιουργία νέων ιδεών και προϊόντων, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιµη για την ανάπτυξη
των επιχειρήσεων στην αγορά.
Β3) Οικονοµική ∆ιαχείριση – ∆ιοικητική Πληροφόρηση
•

Άµεση και έγκυρη πρόσβαση σε πληροφόρηση σχετικά µε τις τάσεις της
αγοράς και τον ανταγωνισµό

•

∆ιασύνδεση

των

πληροφοριακών

συστηµάτων

και

αξιοποίηση

της

πληροφόρησης σε όλη την επιχείρηση
•

Εµπεριστατωµένη εφαρµογή κοστολόγησης και αναλυτικής λογιστικής, µε
στόχο την ενίσχυση του επιπέδου διοικητικής πληροφόρησης και λήψης
αποφάσεων

•

Εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων για τη διασφάλιση είσπραξης των
απαιτήσεων της επιχείρησης

•

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε πηγές εξεύρεσης και άντλησης
επενδυτικών κεφαλαίων

Ιδιαίτερα κρίσιµα ζητήµατα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων θεωρούνται η
πληροφόρηση σχετικά µε τις τάσεις της αγοράς και συγκρίσιµα στοιχεία του
ανταγωνισµού και η αξιοποίηση των πληροφοριακών συστηµάτων για την ταχύτερη
λήψη τεκµηριωµένων αποφάσεων. Σηµαντικά επίσης ζητήµατα αποτελούν η
διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων για την ενίσχυση των ταµειακών ροών
και η πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της εταιρίας.

4.1.2 Κύρια σηµεία υποµνήµατος του ΣΒΒΕ προς τον πρωθυπουργό Κώστα
Καραµανλή
Το υπόµνηµα που παραδόθηκε στον κ. Καραµανλή τον Σεπτέµβριο του 2004,
περιλαµβάνει την αναγνώριση και ανάλυση των προβληµάτων της περιφέρειας και
παρουσιάζει εξειδικευµένες προτάσεις αντιµετώπισης τους. Κατά τον ΣΒΒΕ οι
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βασικές συνιστώσες ανάπτυξης της βιοµηχανίας και οι κατευθύνσεις επίτευξης της
είναι:
α) Ο εκσυγχρονισµός και η αναδιάρθρωση του ∆ηµόσιου Τοµέα
Η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, της πολυνοµίας, και της αδιαφάνειας
αποτελούν κύρια ζητούµενα για την επιχειρηµατική κοινότητα. Η εκτεταµένη χρήση
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών είναι δυνατόν να συµβάλλει στη
µείωση των ανθρωποωρών που σπαταλούνται άσκοπα για ζητήµατα που κάλλιστα
µπορούν να υλοποιηθούν από «απόσταση».
β) Φορολογική µεταρρύθµιση
Η απλοποίηση των διαδικασιών εφαρµογής, η διαφάνεια των ελέγχων, η
σταθερότητα του συστήµατος και η µείωση των φορολογικών συντελεστών
αποτελούν τα βασικά θέµατα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των
επιχειρήσεων και συνιστά το πρώτο βήµα για τη δικαιότερη κατανοµή των
φορολογικών βαρών.
γ) Η πορεία υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ
Το αίτηµα του Συνδέσµου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης, έτσι ώστε
να υλοποιηθούν εντός της προγραµµατικής περιόδου τα προδιαγραφέντα έργα και
δράσεις.

δ) Η προοπτική του ∆’ ΚΠΣ
Απαιτείται ρεαλισµός και ιδιαίτερη τεχνοκρατική αντίληψη για τις δράσεις που
πρόκειται να συµπεριληφθούν στα έργα και τις δράσεις της νέας προγραµµατικής
περιόδου. Ο ΣΒΒΕ µπορεί να συµβάλλει στην κατεύθυνση αυτή µε τη συµµετοχή των
στελεχών του στις οµάδες εργασίας και στις σχετικές µελέτες που πρόκειται να
εκπονηθούν.
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ε) Η βελτίωση της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων
Η αποτελεσµατικότερη διαθεσιµότητα κεφαλαίων και η δηµιουργία κλίµατος
αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των επιχειρήσεων και των χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων, θα δώσει ώθηση σε επενδύσεις εκσυγχρονισµού των υφιστάµενων
επιχειρήσεων και θα αποτελέσει κίνητρο για την ίδρυση νέων.

στ) Η διάδοση της επιχειρηµατικότητας
Η δηµιουργία κλίµατος ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας καλλιεργείται και δεν
δηµιουργείται εκ του µηδενός. Η ανάπτυξη της νοοτροπίας του επιχειρείν από τα
χρόνια της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης θεωρείται ότι θα βοηθήσει σηµαντικά την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας τα επόµενα χρόνια.

ζ) Η υποστήριξη της Β. Ελλάδας
Η µετατόπιση του κέντρου ανάπτυξης από την Αθήνα στην περιφέρεια αποτελεί
απαίτηση του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας. ∆έκα είναι οι παράµετροι που
µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην άµβλυνση των περιφερειακών
ανισοτήτων και τη στροφή στην περιφέρεια:
•

Ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδοµών, είτε αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη
(Εγνατία Οδός, λιµενικά έργα, σιδηροδροµικά έργα), είτε πρόκειται να
υλοποιηθούν (µετρό, υποθαλάσσια αρτηρία).

•

Ελληνικό

σχέδιο

οικονοµικής

ανασυγκρότησης

των

Βαλκανίων.

Να

εξασφαλισθούν τα υπεσχηµένα κονδύλια και να υπογραφούν νέες διακρατικές
συµφωνίες µε ανακατανοµή κονδυλίων από χώρες χαµηλής ζήτησης.
•

Αναγνώριση και καθιέρωση της Θεσσαλονίκης ως πόλης καινοτοµίας. Η
περιοχή

του

αεροδροµίου

προτείνεται

να

χαρακτηρισθεί

ειδική

ζώνη

καινοτοµίας. Στη περιοχή υπάρχουν ήδη σηµαντικές φυσικές και τεχνικές
υποδοµές που έχουν προσεγγίσει την εγκατάσταση πολλών οργανισµών και
επιχειρήσεων που αποτελούν πολύτιµη και αξιοποιήσιµη βάση

για την

ανάπτυξη µιας ζώνης καινοτοµίας µε διεθνή αναγνώριση. Ως βραχυπρόθεσµος
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στόχος για την ανάπτυξη καινοτοµίας είναι η συµµετοχή της Θεσσαλονίκης στο
πρόγραµµα «Πόλοι Καινοτοµίας».
•

Επίλυση των προβληµάτων των βιοµηχανικών περιοχών της περιφέρειας.

•

Ανάδειξη της Β. Ελλάδας σε κόµβο logistics.Να αναγνωρίσει το κράτος το ρόλο
που µπορούν να διαµορφώσουν τα logistics για την ενίσχυση της Ελληνικής
οικονοµίας και γενικότερα για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Κεντρικής
Μακεδονίας.

•

Ενίσχυση των άυλων υποδοµών υποστήριξης της ανταγωνιστικότητας και η
περαιτέρω υποβοήθηση της αποστολής και λειτουργίας των αντίστοιχων
φορέων.

•

Επίλυση των χρόνιων προβληµάτων της Παρευξείνιας Τράπεζας Εµπορίου και
Ανάπτυξης της µοναδικής διεθνούς τράπεζας µε έδρα την Θεσσαλονίκη.

•

Ίδρυση

και

λειτουργία

γραφείου

της

Επιτροπής

Κεφαλαιαγοράς

στη

Θεσσαλονίκη.
•

Ζητείται η άµεση αναζήτηση, επιλογή και χωροθέτηση κατάλληλου και µόνιµου
χώρου διαχείρισης και εναπόθεσης στερεών αποβλήτων της ευρύτερης
περιοχής Θεσσαλονίκης.

4.1.3 Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ∆ράσης 2007 – 2013 για την Κεντρική
Μακεδονία
Οι προτάσεις του ΣΒΒΕ για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Ανάπτυξης 2007-2013 προς τη ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσονται σε πέντε άξονες προτεραιοτήτων,
µε κύρια κατεύθυνση πολιτικής για καθέναν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
παραγωγικής βάσης της περιφέρεια, και κατ΄ επέκταση του ίδιου του οικονοµικού της
συστήµατος.
Τα προτεινόµενα µέτρα ανά άξονα είναι ενδεικτικά, αλλά, σε κάθε περίπτωση,
καλύπτουν το σύνολο των αναπτυξιακών αναγκών της περιφέρειας.
Οι πέντε άξονες παρέµβασης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που πρότεινε ο ΣΒΒΕ είναι:



η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας



η ενδυνάµωση της µεταποιητικής βάσης της περιφέρειας



οι ανθρώπινοι πόροι



η Βαλκανική προοπτική της περιφέρειας
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η ολοκλήρωση των υποδοµών



Αναλυτικά
¾ Άξονας 1: Ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας
Κατά την άποψη του Συνδέσµου και µε βάση την πολύχρονη εµπειρία του από την
εφαρµογή αντίστοιχων διαδικασιών σχεδιασµού παρεµβάσεων των διαρθρωτικών
ταµείων της Ε.Ε. κατά το παρελθόν, θεωρεί απαραίτητη την αναβάθµιση των
αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης. Η πρότασή µας αυτή
προέρχεται από τη συγκριτική αξιολόγηση του µεγέθους των τεσσάρων περιφερειών
του Βορειοελλαδικού Τόξου µε τις περιφέρειες των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. και
από την ανάγκη για συντονισµό των πολιτικών που αφορούν τόσο την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας, όσο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Με βάση τα κριτήρια αυτά, η πρότασή µας εκκινεί µε τη δηµιουργία τριών (3) νέων
θεσµών που θα βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των υπό σχεδίαση πολιτικών
και θα συµβάλλουν αφενός στην άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και
αφετέρου στην αναπτυξιακή προοπτική της περιφέρεια.
Οι θεσµοί αυτοί θα λειτουργούν στο Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης, µε τη
συνεργασία – εφόσον αυτό απαιτείται – και των συναρµόδιων Υπουργείων.
Οι προτάσεις µας είναι:
√

Ίδρυση Γενικής Γραµµατείας Βαλκανικών Θεµάτων, που θα λειτουργεί στο
ΥΜΑΘΡΑ, αλλά θα υπάγεται στο Υπουργείο Εξωτερικών,

√

Ίδρυση και λειτουργία Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής, στο πρότυπο
της αντίστοιχης εθνικής, αλλά µε αρµοδιότητα και γεωγραφική εµβέλεια του
Βορειοελλαδικό Τόξο,

√

Ίδρυση και λειτουργία Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας: αποστολή του θα είναι
ο συντονισµός των πολλών επιτροπών που αποσπασµατικά αντιµετωπίζουν το
ζήτηµα «ανάπτυξη» της περιφέρειας. Προτείνουµε να λειτουργεί στο πρότυπο
του αντίστοιχου εθνικού οργάνου, να συνεργάζεται στενά µε αυτό και να είναι ο
επίσηµος

σύµβουλος

των

τεσσάρων

περιφερειών

για

τα

ζητήµατα

ανταγωνιστικότητας.
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Προτεινόµενα µέτρα:
√

∆ηµιουργία υπηρεσίας one – stop – shop για την υποβοήθηση των
επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε προγράµµατα: η υπηρεσία θα αποτελέσει
µετεξέλιξη της δοµής προσέλκυσης ξένων άµεσων επενδύσεων καινοτοµίας, η
οποία θα αναπτυχθεί µέσω του Μέτρου 1.3.3. του τρέχοντος Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράµµατος.

√

∆ηµιουργία Ζώνης Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης: περαιτέρω ενίσχυση
της δράσης και ολοκλήρωσή της.

√

∆ηµιουργία ενδοπεριφερειακού τεχνολογικού δικτύου.

√

∆ηµιουργία κέντρων «Αριστείας» στην ΠΚΜ: ερευνητικά, εκπαιδευτικά,
επιχειρηµατικά.

√

∆ηµιουργία δοµής «µέτρησης» και «αξιολόγησης» των πολιτικών ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας σε περιφερειακό επίπεδο: λειτουργία δοµής βελτίωσης των
πολιτικών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Θα είναι συµβουλευτικό
όργανο της περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση θα αξιολογεί τις επιπτώσεις
κάθε µέτρου πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας.

¾ Άξονας 2: ενδυνάµωση της µεταποιητικής βάσης της περιφέρειας
Προτεινόµενα µέτρα:
√

Σχεδιασµός ειδικών βιοµηχανικών προγραµµάτων ενίσχυσης κλάδων ή
οµάδων επιχειρήσεων: το συγκεκριµένο µέτρο προτείνουµε να αφορά: α) την
ανάπτυξη εργαστηρίων δοκιµών, τα οποία θα παρέχουν πιστοποιητικά
τύπου, για συγκεκριµένες οµάδες προϊόντων. Τα εργαστήρια αυτά θα
αποτελούν συµπράξεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα και θα
λειτουργούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήµατος ∆ιαπίστευσης, και β) την
ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δράσεων βιοµηχανικού σχεδιασµού
προϊόντων.

√

Ενίσχυση µεγάλων επενδύσεων επιχειρήσεων µε καθετοποιηµένη µορφή –
Ενίσχυση υπεργολαβικών δικτύων.

√

Ενίσχυση της τοµεακής – κάθετης συνεργασίας των ΜΜΕ.
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√

Ενίσχυση της µεγέθυνσης, των συγχωνεύσεων, των συµµαχιών και των
δικτυώσεων µεταξύ ΜΜΕ της ΠΚΜ.

√

Ενίσχυση της σύνδεσης πρωτογενούς τοµέα και µεταποίησης, µε: α) τη
δηµιουργία δικτύων επιχειρήσεων leaders µε οµάδες παραγωγών, και β) τη
δηµιουργία ειδικών ζωνών οικολογικής, βιολογικής και παραδοσιακής
γεωργίας. Στα µέτρα αυτά προτείνουµε να υπάρχει πρόβλεψη ειδικών
ενισχύσεων για τις δράσεις µεταποίησης και εµπορίας των συγκεκριµένων
προϊόντων.

√

Θεσµοθέτηση ειδικού προγράµµατος στήριξης της µεθοριακής βιοµηχανίας.

√

Συγκρότηση πόλου ενεργειακής – χηµικής βιοµηχανίας, µε βάση το
συγκρότηµα της ΕΚΟ.

¾ Άξονας 3: Ανθρώπινοι πόροι
Προτεινόµενα µέτρα:
√

Σχεδιασµός ειδικών παρεµβάσεων για τον επαναπροσανατολισµό του
πλεονάζοντος ανθρώπινου δυναµικού και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του.

√

Επανασχεδιασµός

των

παρεµβάσεων

σύνδεσης

των

εκπαιδευτικών

προγραµµάτων µε την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία.
√

∆ηµιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασχόλησης.

√

Σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης µε την παραγωγική βάση της περιφέρειας.

¾ Άξονας 4: η Βαλκανική προοπτική της περιφέρειας
Προτεινόµενα µέτρα:
√

Ίδρυση και λειτουργία ∆ικτύου Οµάδων Επιχειρήσεων στις Βαλκανικές
χώρες: το δίκτυο θα συνεργάζεται µε το Υπουργείο Εξωτερικών (π.χ.
∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων) και θα λαµβάνει κατευθύνσεις
άσκησης «οικονοµικής διπλωµατίας» στα Βαλκάνια. Το δίκτυο θα προωθεί
προς το Υπουργείο Εξωτερικών ανάλογη πληροφόρηση και θα εισφέρει
στην ανάπτυξη βέλτιστων πολιτικών για ενίσχυση των επιχειρήσεων
Ελληνικών συµφερόντων στις χώρες αυτές. Επίσης, το δίκτυο θα παρέχει
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συµβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια σε κάθε ενδιαφερόµενο
Έλληνα επιχειρηµατία.
√

Ίδρυση και λειτουργία θεσµού τύπου USAID µε χώρες αναφοράς τα
Βαλκάνια και τις Παρευξείνιες δηµοκρατίες: για την υλοποίηση της δράσης
θα ήταν δυνατόν να εµπλακούν υφιστάµενοι φορείς µε ανάλογη εµπειρία και
µε ήδη ανεπτυγµένο δίκτυο συνεργατών στις χώρες – στόχους.

√

Ίδρυση Βαλκανικού Πανεπιστηµίου µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.

√

Ίδρυση ∆ιεθνούς Σχολείου ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε έδρα τη
Θεσσαλονίκη.

¾ Άξονας 5: ολοκλήρωση των υποδοµών
Προτεινόµενα µέτρα:
¾ Ολοκλήρωση της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ και των καθέτων αξόνων της.
¾ Λιµάνι Θεσσαλονίκης: κατασκευή του 6ου προβλήτα.
¾ Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου προς τις Βιοµηχανικές Περιοχές.
¾ Αναβάθµιση των υποδοµών στις ΒΙΠΕ – ∆ηµιουργία νέων.
¾ ∆ράσεις για τη µετεξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε κόµβο logistics. Ανάπτυξη
συνδυασµένων µεταφορών – Βελτίωση των σιδηροδροµικών συνδέσεων –
αναβάθµιση του ρόλου του ΟΣΕ στην Περιφέρεια.
4.2. Βασικές θέσεις-προτάσεις του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητηρίου
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) από το κείµενο εργασίας µε θέµα «Επιχειρηµατική
Πρόταση για το µέλλον της Θεσσαλονίκης)



∆ιοικητική αποκέντρωση. Το ΥΜΑΘ να αναλάβει έντονο διαχειριστικό και
συντονιστικό ρόλο



Σπουδές σε θέµατα βιοµηχανίας και εµπορίου στα τµήµατα των ΤΕΙ , ΑΠΘ και
ΠΑΜΑΚ



Ολοκλήρωση υποδοµών (µετρό, υποθαλάσσια, αεροδρόµιο, λιµάνι)



Ανάπλαση του υφιστάµενου Εκθεσιακού Κέντρου της ∆ΕΘ



Άµεση υλοποίηση της δηµιουργίας Ζώνης Καινοτοµίας



Τεκµηρίωση προοπτικών νέων δυναµικών κλάδων σε τοµείς επιχειρηµατικής
δραστηριότητας

που

αξιοποιούν

τα

συγκριτικά

πλεονεκτήµατα

της
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Θεσσαλονίκης (π.χ. συµµετοχή της βιοµηχανίας στους τοµείς της υγείας,
ασφάλειας, περιβάλλοντος)

4.3 Προτάσεις του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 20072013
 ∆ηµιουργία

µόνιµου εκθετηρίου προϊόντων στη Θεσσαλονίκη το οποίο θα

επιτρέπει τη διοργάνωση µικρού µεγέθους εξειδικευµένων κλαδικών εκθέσεων
και θα χρησιµοποιείται για παράλληλες συνεδριακές εκδηλώσεις. Επίσης θα
µπορεί να λειτουργεί ως χώρος ανάδειξης των ιδιαίτερων προϊόντων της
περιοχής αλλά και ως χώρος ανάδειξης της τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτοµίας
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
 ∆ηµιουργία

ιστορικού

µουσείου

βιοτεχνικών

και

επαγγελµατικών

δραστηριοτήτων.
 ∆ηµιουργία

ενιαίας βάσης δεδοµένων και σύνδεση µε διάφορα υπουργεία και

φορείς για βιοτεχνικά θέµατα και στοιχεία που αφορούν την καθηµερινή
διεκπεραίωση υποθέσεων από τις υπηρεσίες του Επιµελητηρίου.
 Ενίσχυση

και συνέχιση της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου.

 ∆ηµιουργία

ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης όπου θα έχουν πρόσβαση όλα τα µέλη

του Επιµελητηρίου.
 Να

προχωρήσει η εκπόνηση µιας στρατηγικού χαρακτήρα µελέτης για τη

µελλοντική πορεία των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας µε τη βοήθεια του
Παρατηρητήριου Επιχειρηµατικότητας.
 Να

στηριχθούν οι κλάδοι παροχής υπηρεσιών τόσο σε επίπεδο δυνατότητας

χρηµατοδότησης µέσω διάφορων προγραµµάτων όσο και σε επίπεδο κατάρτισης
αλλά και θεσµικού πλαισίου άσκησης του επαγγέλµατος.
 Στήριξη

του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας µετά και την άρση των εµποδίων

στην είσοδο των προϊόντων από την Κίνα.
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 Χρηµατοδότηση
 Να

µελετών ειδικού κλαδικού ενδιαφέροντος.

υπάρξουν προγράµµατα για µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις

(απασχολούν έως 50 άτοµα).
 Να

απλουστευθούν οι διαδικασίες έγκρισης και παρακολούθησης των έργων

που

θα

χρηµατοδοτούνται

καθώς

και

διαδικασίες

εκταµίευσης

της

χρηµατοδότησης.
 Τα

κριτήρια συµµετοχής των επιχειρήσεων να είναι όσο το δυνατόν ευνοϊκότερα

και προσαρµοσµένα στις πραγµατικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
 Να

υπάρξει µεγαλύτερη κατανοµή πόρων προς όφελος της περιφέρειας.

 Να

υπάρξει δέσµευση για διάθεση συγκεκριµένου ποσοστού κονδυλίων προς

όφελος µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων.
 Να

συνεχίσουν να υφίστανται προγράµµατα µε ειδικό ενδιαφέρον όπως:

γυναικεία επιχειρηµατικότητα, νεανική επιχειρηµατικότητα, Πιστοποιηθείτε,
∆ικτυωθείτε, Επιχειρείτε ηλεκτρονικά.
 Να

δηµιουργηθούν

προγράµµατα

χρηµατοδότησης

Επιµελητηρίων

για

τη διοργάνωση οµαδικών επιχειρηµατικών εκθέσεων και ταξιδιών προς όφελος
των µελών τους.
 Να

δηµιουργηθούν προγράµµατα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ιδιαίτερα για

κλάδους όπως η κλωστοϋφαντουργία.
 Να

χρηµατοδοτηθεί η δηµιουργία υποδοµών στη ΒΙΠΕΘ και η δηµιουργία µιας

επιπλέον ΒΙΠΕ στο Νοµό Θεσσαλονίκης και να υπάρξουν προγράµµατα
µετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε αυτές.



Να συνεχιστεί η λειτουργία των Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης και να
υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των αρµοδιοτήτων τους.
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Να ενισχυθεί η λειτουργία του Ταµείου Εγγυοδοσίας Πολύ και Μικρών

Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ.Α.Ε)

4.4 Προτάσεις του Επιµελητηρίου Πιερίας


Ένταξη του Νοµού Πιερίας στη ∆’ ζώνη κινήτρων.



Ενίσχυση

επιχειρήσεων

για

µετεγκατάσταση

σε

εµπορευµατικά

κέντρα.

Προτείνεται η ενίσχυση της µετεγκατάστασης των µεταφορικών και λοιπών
επιχειρήσεων σε εµπορευµατικά κέντρα τόσο για την αγορά και διαµόρφωση των
πάγιων στοιχείων των κέντρων αυτών όσο και των λοιπών κινητών παγίων
στοιχείων των εταιρειών αυτών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί ο ιδιαίτερα
σηµαντικός τοµέας των µεταφορών και δικτύων διανοµής και αφετέρου, θα
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα και βιωσιµότητα
των εµπορευµατικών υποδοµών.



Ισχυρότερα κίνητρα για µετεγκατάσταση σε ΒΙΟΠΑ. Η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ θα
επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα τόσο στην ανάπτυξη της βιοτεχνικής
µεταποιητικής δραστηριότητας, όσο και στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας.
Είναι απαραίτητο να εφαρµοσθούν ενεργές πολιτικές στήριξης του συγκεκριµένου
θεσµού και προτείνεται – σε πρώτη φάση – η αύξηση του ποσοστού
επιχορήγησης των επενδύσεων που πραγµατοποιούνται στις συγκεκριµένες
περιοχές.



Στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου έχουν τεθεί συγκεκριµένες προϋποθέσεις
και όρια προϋπολογισµού επενδύσεων για την ένταξή τους στις ρυθµίσεις του
αναπτυξιακού νόµου. Με τον τρόπο αυτό αποκλείονται από την αναπτυξιακή
διαδικασία οι µικρού µεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες στην περίπτωση του
Νοµού Πιερίας αποτελούν τον κύριο άξονα της τοπικής οικονοµικής βάσης.
Εποµένως, προτείνεται η µείωση του προϋπολογισµού των επενδυτικών σχεδίων
για την ένταξή τους στον αναπτυξιακό νόµο, µε στόχο την ενσωµάτωσή τους στην
αναπτυξιακή διαδικασία.
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4.5 Προτάσεις του Επιµελητηρίου Κιλκίς



Ρύθµιση των οφειλών επιχειρηµατιών στο ΤΕΒΕ:

να δοθεί η δυνατότητα

ρύθµισης των οφειλών, διετούς διάρκειας µε επιτόκιο 1%. Το χρέος του
επιχειρηµατικού κόσµου του νοµού προς το ΤΕΒΕ ανέρχεται σήµερα στο ποσό
του 1.500.000 Ευρώ.



Τροποποίηση του Άρθρου 9 του Νόµου 3050 και αύξηση του µέσου όρου των
καθαρών κερδών των τριών τελευταίων ετών από 9.244 σε 11.738 για τις
επιχειρήσεις που εδρεύουν σε οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων.



Κατάργηση της συνάφειας και αντικατάσταση της µε το ετήσιο κλείσιµο βιβλίων
των επιχειρήσεων.



ΑΕΠΠΙ: σηµαντική η απόφαση του ΥΠΕΘΟ µε την οποία πλέον η τιµολόγηση πρέπει
να γίνεται κατόπιν συµφωνίας των δύο µερών και όχι αυθαίρετα από την ΑΕΠΠΙ.
Βέβαια το αίτηµα των επιχειρήσεων και του Επιµελητηρίου είναι να καταργηθεί το
κόστος για τα πνευµατικά δικαιώµατα τουλάχιστον για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.



Στήριξη της λειτουργία του εγγυοδοτικού φορέα ΤΕΜΠΜΕ ο οποίος θα δώσει
ουσιαστική αναπτυξιακή ώθηση στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις καθώς και να
συµπεριληφθούν και οι εµπορικές επιχειρήσεις.



Μείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών για την αδειοδότηση των
επιχειρήσεων.



Ρύθµιση οφειλών προς ΙΚΑ και επιδότηση της εργατικής δαπάνης µε κύριο στόχο
την αναστροφή του κλίµατος «εξαγωγής» των επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας,
προς τις Βαλκανικές χώρες



∆ηµιουργία ενός κέντρου επιχειρήσεων, στα πρότυπα του Ελληνικού Κέντρου
Επενδύσεων, µε στόχους την προσέλκυση επενδύσεων, ελληνικών και κυρίως
ξένων και την υποστήριξη τους από την εκδήλωση ενδιαφέροντος έως και την
υλοποίηση. Παράλληλα το κέντρο θα δραστηριοποιείται και στις όµορες
βαλκανικές χώρες µε στόχο την προβολή των προϊόντων του τόπου και την
υποστήριξη των επιχειρήσεων στην εξαγωγική τους δραστηριότητα.
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Θεσµοθέτηση των περιοχών της Ν. Σάντας, Πολυκάστρου και Αξιούπολης σε
ΒΙ.ΠΑ. µε τις αναγκαίες υποδοµές. Επέκταση του σχεδιασµού για το φυσικό αέριο
και στις περιοχές του Πολυκάστρου και Αξιούπολης.





∆ηµιουργία µόνιµου εκθεσιακού χώρου µε στόχο την αγορά των Βαλκανίων.
Χωροθέτηση και λειτουργία εµπορευµατικού κέντρου στα όρια του Νοµού Κιλκίς
θα σηµάνει την ουσιαστική αναβάθµιση της οικονοµικής δραστηριότητας και την
προσέλκυση πελατών από τις όµορες χώρες.

4.6. Προτάσεις Επιµελητηρίου Πέλλας


Κατασκευή πρόσβασης στην Εγνατία οδό



Κατασκευή τελωνείου προκειµένου να υπάρξει δίοδος προς το γειτονικό
κράτος της Βουλγαρίας καθώς και για την υποστήριξη των παραδοσιακών
εµπορικών σχέσεων µε τη χώρα



∆ηµιουργία σύγχρονου εξαγωγικού κέντρου στη Σκύδρα για τα προϊόντα
παραγωγής νωπών φρούτων και λαχανικών



Αναβάθµιση της Βιοµηχανικής Περιοχής ∆ροσιάς και της Βιοµηχανικής
Περιοχής Πετριάς



Ενισχύσεις στους ∆ήµους για τη χωροθέτηση βιοτεχνικών πάρκων



Ένταξη του συνόλου του Νοµού στη ∆’ ζώνη κινήτρων

4.7. Θέσεις Επιµελητηρίου Σερρών



Ένταξη του συνόλου του Νοµού στη ∆’ ζώνη κινήτρων



∆ηµιουργία υποστηρικτικών µηχανισµών για τις ΜΜΕ



Κατασκευή ΒΙΟΠΑ έξω από την πόλη των Σερρών σε συνεργασία µε τους
όµορους δήµους και κατασκευή ΒΙΟΠΑ στον Προµαχώνα

84

4.8.

ΘΕΣΕΙΣ

-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΛΛΑ∆ΟΣ(ΓΣΣΕ)
4.8.1 Γενικά
Το πρόβληµα της µείωσης της επιχειρηµατικότητας προσεγγίζεται από ΓΣΕΕ από
την µεριά της επίδρασής της στην απασχόληση η οποία είναι πτωτική.
Στην Ελλάδα ο αργός ρυθµός αύξησης της απασχόλησης, η διατήρηση της ανεργίας
σε υψηλά επίπεδα, είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την µείωση της επιχειρηµατικότητας
και ανταγωνιστικότητας. Το πρόβληµα δε αυτό µε τοπικές διαφορές εµφανίζεται σε
όλη την έκταση της ελληνικής επικράτειας.
Το πολύ σοβαρό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας που εµφανίζει η ελληνική οικονοµία
και η χρόνια εξάρτησή της από εξωτερικούς πόρους, οφείλονται στην αδυναµία της
να ξεπεράσει τα προ-φορντιστικά χαρακτηριστικά του µεταπολεµικού υποδείγµατος
ανάπτυξης. Την εξάρτηση της συσσώρευσης κεφαλαίου από τη συνεχή µείωση της
σχετικής αµοιβής της εργασίας, την αναποτελεσµατική διοίκηση στον δηµόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, την ανεπαρκή συγκρότηση του κοινωνικού
κράτους, την γενικευµένη εξάρτηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από την
κρατική επιδότηση, και την εξισορρόπηση των εξωτερικών συναλλαγών χάρη σε
εξωτερικούς πόρους. Πρόκειται για ένα υπόδειγµα ανάπτυξης το οποίο δεν
ολοκλήρωσε την συγκρότηση του κοινωνικού προτύπου που χαρακτηρίζει την
ευρωπαϊκή µεταπολεµική ανάπτυξη, επιφυλάσσοντας στην αµοιβή της εργασίας και
στο κοινωνικό κράτος έναν περιθωριακό ρόλο, από τη σκοπιά, τόσο της κατανοµής
του εισοδήµατος, όσο και της στήριξης της ενεργού ζήτησης.
Η επιδείνωση του προβλήµατος της ανταγωνιστικότητας, παρά τους υψηλούς
ρυθµούς µεγέθυνσης της τελευταίας δεκαετίας, είναι το αποτέλεσµα της διατήρησης
και επιδείνωσης των ιστορικών ανισορροπιών του ελληνικού καπιταλισµού, όταν η
ένταξη στη λογική της νεο-φιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης υποσχόταν να τις
εξαλείψει οριστικά. Στις ανισορροπίες αυτές ήρθε µάλιστα να προστεθεί η δηµιουργία
ενός ελληνικού χρηµατιστικού τοµέα και η στήριξη µε όλα τα µέσα της κερδοφορίας
του σε βάρος του παραγωγικού τοµέα της οικονοµίας. Η ανακατανοµή του
εισοδήµατος σε βάρος της µισθωτής εργασίας και προς όφελος ακόµα και των
λιγότερο παραγωγικών κερδών, αποτέλεσε και αποτελεί κεντρικό δόγµα της
οικονοµικής πολιτικής. Η αποικοδόµηση του κοινωνικού κράτους και η ιδιωτικοποίηση
δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών επιδιώκουν τη συνεχή µεταφορά πόρων και
κερδών προς τον ιδιωτικό τοµέα. Το µεγαλύτερο µέρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων
παραµένει εγκλωβισµένο σε ένα αδιέξοδο από άποψη παραγωγικότητας και
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ανταγωνιστικότητας, και αναζητεί επίµονα τις επιδοτήσεις και σε µεγάλο βαθµό την
ανοχή απέναντι στην φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Η δηµόσια εκπαίδευση
αποικοδοµείται και αποµακρύνεται από κάθε λογική αποτελεσµατικότητας, µε την
δηµιουργία πολλαπλών αγορών υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, µε άγνωστη
απόδοση. Οι ευρωπαϊκοί πόροι, ακόµη κι όταν χρησιµεύουν για έργα υποδοµής δεν
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές, αλλά διευρύνουν την εξάρτηση
της οικονοµίας από τις εισαγωγές και άρα την εξάρτηση από εξωτερικούς πόρους.
Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει όµως πολλά παραδείγµατα επιχειρήσεων και
τοµέων δραστηριότητας που έχουν επιλέξει την οδό της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας,

επενδύοντας

τα

κέρδη

τους,

εισάγοντας

καινοτοµίες,

αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία και ενσωµατώνοντας την εργασία ως πολύτιµο και
καλοπληρωµένο παραγωγικό συντελεστή και όχι ως δυσβάστακτο εργατικό κόστος.
Η κατανόηση των παραγόντων που συµβάλουν στη διαµόρφωση τέτοιων
δραστηριοτήτων, και των επιλογών που µπορούν να κάνουν δυνατή τη γενίκευσή
τους, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας ενός νέου
αναπτυξιακού υποδείγµατος, ικανού να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα
της ελληνικής οικονοµίας, τις υπαρκτές τεχνολογίες, αλλά και το ανθρώπινο δυναµικό
που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Αυτό το νέο αναπτυξιακό υποδείγµατος, πρέπει να
βασιστεί σε ορισµένες νέες στρατηγικές επιλογές:
¾ Την µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, που σηµαίνει ταυτοχρόνως την
ανάπτυξη δραστηριοτήτων εντάσεως γνώσης, αλλά και τη διαµόρφωση των
συνθηκών για την ανάπτυξη καινοτοµιών και την ενσωµάτωσή τους στην
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών,
¾ Την ανάπτυξη µιας σύγχρονης κουλτούρας και πρακτικής µάνατζµεντ στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις και στον δηµόσιο τοµέα, ώστε να είναι δυνατή η
παραγωγική λειτουργία των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών και να µπορούν
να προσαρµοστούν οι διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες στις αναγκαίες
αλλαγές,
¾ Τη συγκρότηση ενός κοινωνικού κεφαλαίου συνεργασίας για την επεξεργασία
και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών σε επίπεδο περιφερειών και σε
τοπικό επίπεδο,
¾ Την αναβάθµιση της θέσης της εργασίας, µε τη βελτίωση των γνώσεων, την
αναγνώριση της εµπειρίας και τη διεύρυνση της ευθύνης των εργαζοµένων,
όπως και µε την άσκηση πολιτικών απασχόλησης, σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, που υποστηρίζουν τις αναπτυξιακές στρατηγικές και προστατεύουν το

86

ανθρώπινο δυναµικό από την ανεργία και την απαξίωση των γνώσεων και
δεξιοτήτων του.
4.8.2 Επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα
Έχει αναγνωριστεί ότι η ιδιωτική επιχείρηση αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο όπου
δοκιµάζονται και υλοποιούνται καινοτοµίες που παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την
αύξηση της παραγωγικότητας. Η εµπειρία όµως δείχνει, είτε αυτή είναι άµεση, είτε
έχει καταγραφεί στη βιβλιογραφία, ότι το έλλειµµα γνώσεων που εµφανίζουν οι
επιχειρήσεις είναι πολύ σηµαντικό σε µια περίοδο τεχνολογικών και οργανωτικών
αλλαγών, όπως και αλλαγών στις επιθυµίες των καταναλωτών και τις απαιτήσεις των
πολιτών. Ενώ εποµένως οι πολιτικές που εντάσσονται στη λογική της νεοφιλελεύθερης

παγκοσµιοποίησης,

αποδίδουν

στην

επιχειρηµατικότητα,

στην

δηµιουργία δηλαδή των συνθηκών κερδοφορίας που ευνοούν την ανάληψη
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, ένα κεντρικό ρόλο, διαπιστώνεται ότι όλο και
περισσότερο η επιτυχηµένη υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών, είναι συνάρτηση
πολλών παραγόντων και κυρίως πολλών εισροών νέων γνώσεων που παράγονται
και προσφέρονται από οντότητες εκτός της επιχείρησης.
Η περιγραφή της σηµερινής ιστορικής περιόδου ως τη µετάβαση από τον διευθυντικό
στον συλλογικό καπιταλισµό, από το φορντιστικό µοντέλο στην οικονοµία της
γνώσης, οφείλεται στην αναγκαία διαπίστωση ότι η ανανέωση του τρόπου
λειτουργίας της οικονοµίας, βασίζεται περισσότερο παρά ποτέ όχι µόνο σε εισροές
γνώσης που παράγονται εκτός της επιχείρησης, αλλά και σε επιλογές για τα
χαρακτηριστικά της παραγωγής που καθορίζονται µε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά
κριτήρια. Ο διευθυντικός καπιταλισµός βασίστηκε σε τεχνολογικές και οργανωτικές
επιλογές

στο

επίπεδο

της

επιχείρησης

που

επέτρεψαν

την

αύξηση

της

παραγωγικότητας και εποµένως την διαθεσιµότητα πόρων που επέτρεψαν τη
διαµόρφωση του κοινωνικού κράτους και των υποδοµών που χρειαζόταν η ανάπτυξη.
Ο συλλογικός καπιταλισµός, προσφέρει τη δυνατότητα για ένα νέο άλµα της
παραγωγικότητας, αλλά µέσω των επιταγών της προστασίας του περιβάλλοντος και
της προστασίας της κοινωνικής συνοχής, οι κοινωνικές επιλογές και οι επιλογές που
αφορούν τη φύση και το περιβάλλον, αποτελούν και αυτές εισροές που
διαµορφώνουν τα χαρακτηριστικά της οικονοµικής δραστηριότητας. Παρά τις
σοβαρές εκκρεµότητες που υπάρχουν σε σχέση µε τη διαδικασία υλοποίησής της, η
Στρατηγική της Λισσαβόνας, εκφράζει την αναγκαία συνύπαρξη των οικονοµικών,
κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, για τη διαµόρφωση της οικονοµίας της
γνώσης.
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Η θέση της εργασίας στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα δεν επηρεάζεται µόνο από τις
πολιτικές που διαµορφώνουν την ποιότητα του εργατικού δυναµικού το οποίο
απασχολούν οι επιχειρήσεις, δηλαδή τόσο την εκπαίδευση και την αναγνώριση των
γνώσεών του, όσο και την προστασία των γνώσεων και της εµπειρίας του µέσω του
συνόλου των πολιτικών απασχόλησης. Η ένταξη της εργασίας στην παραγωγική
δραστηριότητα εµφανίζει νέα χαρακτηριστικά, όπως η βελτίωση των γνώσεων, η
µεγαλύτερη σηµασία της εργασιακής εµπειρίας και η συµµετοχή των εργαζοµένων
στην υιοθέτηση καινοτοµιών, και γενικώς η διεύρυνση των ευθυνών των
εργαζοµένων. Η ανάδειξη µιας ιστορικής τάσης αναβάθµισης των γνώσεων και των
ευθυνών των εργαζοµένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, δεν γίνεται αναγκαστικά
δεκτή από τους εργοδότες, όχι µόνο του ιδιωτικού αλλά και του δηµοσίου τοµέα. Τα
υψηλά ποσοστά ανεργίας και η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας, λόγω της
διατήρησης παρωχηµένων συστηµάτων παραγωγής, δηµιουργούν σε πολλές
επιχειρήσεις την εντύπωση ότι µπορούν να αντισταθµίσουν την αναβάθµιση της
θέσης και του ρόλο των εργαζοµένων, µέσω της δηµιουργίας επισφαλών και
περισσότερο ελεγχόµενων εργασιακών σχέσεων. Αυτή όµως η αντίσταση των
εργοδοτών δεν είναι χωρίς επιπτώσεις για την ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα
των νέων παραγωγικών συστηµάτων.
4.8.3 Οι µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις και ο στόχος της ανταγωνιστικότητας
Οι προσαρµογή των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, από τις
απόψεις της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων, της τεχνολογίας,
των µεθόδων οργάνωσης και του ανθρώπινου δυναµικού, αποτελεί το κορυφαίο
ζήτηµα µιας στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Η
αποδέσµευση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων από την περιθωριακή θέση στη
διεθνή αγορά, από την προσκόλληση στη φτηνή εργασία χαµηλής ειδίκευσης και την
παραοικονοµία, πρέπει να αποτελέσει ένας κύριο στόχο της αναπτυξιακής
στρατηγικής. Σε κλάδους υπηρεσιών, µεταποίησης και πρωτογενών δραστηριοτήτων,
υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρµοστούν οι
κατάλληλες πολιτικές και θα προσανατολιστούν οι ενέργειες στήριξης των
επιχειρήσεων προς νέες κατευθύνσεις.
Οι µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις είναι οι κατ' εξοχήν επιχειρήσεις που χρειάζονται
υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα των καινοτοµιών:
•

Χρειάζονται κατά κανόνα να αποκτήσουν συστηµατικές γνώσεις σε σχέση µε
την εξέλιξη σε διεθνές επίπεδο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, των αγορών
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στις οποίες απευθύνονται και των προϊόντων που παράγονται από οµοειδείς
επιχειρήσεις.
•

Χρειάζονται επίσης βοήθεια σε ότι αφορά τις δυνατότητές τους να
αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία και να υιοθετήσουν νέες µεθόδους
οργάνωσης, ή νέα σχήµατα συνεργασιών µε άλλες επιχειρήσεις ή µε µη
επιχειρηµατικούς φορείς.

•

∆εν µπορούν τέλος να λύσουν από µόνες τους προβλήµατα εξεύρεσης του
κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και κατάρτισης των εργαζοµένων
που απασχολούν ή προσλαµβάνουν.

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, περιέλαβαν µε
ένα διστακτικό τρόπο την δηµιουργία θεσµών και εργαλείων άσκησης πολιτικών που
αναγνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των αναγκών, αλλά χωρίς να υπάρχει συστηµατική
φροντίδα για την αποτελεσµατικότητά τους:
•

Το Παρατηρητήριο για τις µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις, ένας θεσµός που
αναγνωρίζει την ανάγκη µιας συστηµατικής γνώσης σχετικά µε την ανάπτυξη
αυτών των κατηγοριών επιχειρήσεων, βρίσκεται ακόµη σε εµβρυακή
κατάσταση και δεν φαίνεται να υπάρχει ένα συγκροτηµένο σχέδιο για τη
συγκρότηση και την αξιοποίησή του.

•

Τα ΚΥΕ και ΚΕΤΑ, που είναι εργαλεία υποστήριξης των επιχειρήσεων και
προσφοράς πληροφοριών σε σχέση µε ζητήµατα τεχνολογίας και ανάπτυξης,
βρίσκονται και αυτά στα πρώτα βήµατα, και ο βασικός λόγος είναι ότι τόσο οι
υπηρεσίες που τα χρηµατοδοτούν, όσο και οι φορείς που τα έχουν αναλάβει
δεν έχουν σαφές ούτε ολοκληρωµένο σχέδιο σχετικά µε τις δραστηριότητές
που θα πρέπει να αναλάβουν και το προσωπικό το οποίο χρειάζονται.

•

Τα προγράµµατα χρηµατοδότησης της εισαγωγής νέας τεχνολογίας, ή της
συνεργασίας επιχειρήσεων µε τη χρήση νέας τεχνολογίας, περιορίζονται στον
τοµέα αυτό και δεν συνδυάζονται µε την υποστήριξη ευρύτερων σχεδίων
εισαγωγής καινοτοµιών.

•

Παρά την χρηµατοδότηση προγραµµάτων κατάρτισης εργαζοµένων και
ανέργων, δεν έχουν βρεθεί αποδοτικοί τρόποι επίλυσης των αναγκών που
εµφανίζουν σε αυτό τον τοµέα οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, για τις
οποίες η αναβάθµιση του προσωπικού αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο
εγχείρηµα.
Για να ολοκληρωθεί η δηµιουργία θεσµών και εργαλείων συγκέντρωσης γνώσης
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και υποστήριξης της καινοτοµίας, σχετικά µε τις µικρό-µεσαίες επιχειρήσεις,
χρειάζεται να υπάρξουν άµεσα πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της
συστηµατικότερης καταγραφής και µελέτης των εξειδικευµένων αναγκών των
επιχειρήσεων:
•

Να ολοκληρωθεί η δηµιουργία του Παρατηρητηρίου για τις µικρο-µεσαίες
επιχειρήσεις και να διαµορφωθούν συνεργασίες µε πανεπιστηµιακά ή
ερευνητικά ιδρύµατα για εξειδικευµένες µελέτες τοµέων δραστηριότητας.

•

Να δραστηριοποιηθεί το εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, µε τη
δηµιουργία περιφερειακών παραρτηµάτων του, ώστε να µπορεί να
προσφέρει συγκεκριµένες πληροφορίες σε ότι αφορά τις ενεργητικές
πολιτικές απασχόλησης οι οποίες υποστηρίζουν το εργατικό δυναµικό
των µικρό-µεσαίων επιχειρήσεων.

•

Να καθιερωθεί η ανεξάρτητη αξιολόγηση από πανεπιστηµιακά ή
ερευνητικά ιδρύµατα, της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών
προγραµµάτων σε σχέση µε αναπτυξιακούς στόχους και στόχους στο
επίπεδο της απασχόλησης, ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή ή
αναθεώρηση των προγραµµάτων και των πολιτικών που βρίσκονται σε
εξέλιξη.

4.8.4. ∆ηµόσιος τοµέας και ανταγωνιστικότητα

Το βασικό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν οι κρατικές υπηρεσίες είναι ότι
δυσκολεύονται να µεταβούν από την εποχή της άσκησης πολιτικής µέσω της
παραχώρησης πόρων και προνοµίων σε επιχειρήσεις και κατηγορίες επιχειρήσεων,
στην εποχή της

ποιοτικών και συνδυασµένων παρεµβάσεων για την επίτευξη

αναπτυξιακών στόχων. Η διαιώνιση του προβλήµατος αυτού δεν οφείλεται κατά κύριο
λόγο στη αδράνεια των ίδιων των κρατικών υπηρεσιών, αλλά στην αντίσταση που
προβάλλουν οι οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις που έχουν συνδέσει την ύπαρξη
και την ισχύ τους µε τη διατήρηση του συστήµατος των µεµονωµένων δικαιωµάτων
σε κρατικούς πόρους.
Η διατήρηση αυτού του συστήµατος σε µια περίοδο αύξησης των πόρων που
διατίθενται από το κράτος και επέκτασης του φάσµατος των παρεµβάσεών του,
ευθύνεται για την ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων, την επέκταση της διαφθοράς,
την έλλειψη οργανωτικού ορθολογισµού στις υπηρεσίες, την έλλειψη αξιολόγησης και
την ανεπάρκεια των γνώσεων των υπαλλήλων σε σχέση µε τις πολιτικές που
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εφαρµόζονται. Στα σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα ορθολογικής λειτουργίας των
δηµοσίων υπηρεσιών περιλαµβάνεται και η συσσώρευση νόµων και ρυθµίσεων,
χωρίς την ένταξή τους σε ενιαίες προσεγγίσεις σε σχέση µε οικονοµική, κοινωνικά ή
περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Για να υπάρξει αλλαγή προσανατολισµού είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι κρατικές
υπηρεσίες στόχους σε σχέση µε το περιεχόµενο των πολιτικών που υποστηρίζουν, να
αποκτήσουν οργανωτικές δοµές και ειδικότητες που µπορούν να ανταποκριθούν στην
υλοποίηση των στόχων αυτών και να βασιστεί η λειτουργία τους σε περιοδικές
ανεξάρτητες αξιολογήσεις, οι οποίες επιτρέπουν αναθεωρήσεις των πολιτικών και
των εργαλείων τους. Αυτό δεν µπορεί παρά να είναι το περιεχόµενο ενός
µεταρρυθµιστικού προγράµµατος για τις δηµόσιες υπηρεσίες. Η διαχειριστική
προσέγγιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν υπηρεσίες ενώ δεν έχουν ούτε
προγραµµατικούς στόχους, ούτε τα κατάλληλα µέσα για την υλοποίησή τους, η πίστη
στις µαγικές ιδιότητες της επιδείνωση της θέσης των εργαζοµένων, ή στις
θαυµατουργές ικανότητες του διευθυντικού δικαιώµατος, αποτελούν δοκιµασµένες
απόπειρες

που

δεν

έχουν

αποτέλεσµα

όταν

δεν

επιδεινώνουν

την

αποτελεσµατικότητα των κρατικών λειτουργιών.
Στις επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα και στις επιχειρήσεις όπου συµµετέχει το
κράτος στο µετοχικό κεφάλαιο, η πολιτική της µεταβίβασης ενός µεγαλύτερου ελέγχου
στα ιδιωτικά κεφάλαια έχει πλέον συνδυαστεί µε την επιδείνωση των εργασιακών
σχέσεων και την υλοποίηση µιας πολιτικής αµοιβών που περιορίζει τα σηµερινά
επίπεδα. Η αιτιολόγηση αυτού του προσανατολισµού ισχυρίζεται ότι είναι αναγκαίο να
βελτιωθεί η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων αυτών, αλλά η εξέταση των διαφόρων
περιπτώσεων δεν επιβεβαιώνει αυτό τον ισχυρισµό.
Α. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες, παρά την πλειοψηφία των
δηµοσίων κεφαλαίων, έχουν µια µακροχρόνια αναπτυξιακή δυναµική και είναι
κερδοφόρες, η ανατροπή του εργασιακού καθεστώτος και του καθεστώτος των
αµοιβών δεν δικαιολογείται, όχι µόνο επειδή δεν εξυπηρετεί κανένα αναπτυξιακό
σχέδιο, αλλά και επειδή θα έθετε σε κίνδυνο την οργάνωση της εργασίας και τις
ιεραρχίες των ειδικοτήτων, υπονοµεύοντας το οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο.
Β. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων όπου το κράτος ελέγχει την πλειοψηφία του
µετοχικού κεφαλαίου και εµφανίζουν ελλείµµατα ή λειτουργικά προβλήµατα, η
επιλογή του συνδυασµού ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και ιδιωτικοποίηση,
κινδυνεύει να επιδεινώσει τα χρηµατοοικονοµικά και λειτουργικά προβλήµατα, αντί να
τα επιλύσει, όπως έχουν δείξει διάσηµα παραδείγµατα.
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Γ. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες τα ιδιωτικά κεφάλαια ελέγχουν την
πλειοψηφία των µετοχών αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν τα εργασιακά καθεστώτα της
προηγούµενης περιόδου, η προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων λειτουργίας και
ανάπτυξης, µέσω της ανατροπής των εργασιακών καθεστώτων, είναι βεβιασµένες και
θα επιδεινώσουν αναπόφευκτα τα λειτουργικά προβλήµατα και τα προβλήµατα
απόδοσης, παρά τη µείωση του εργατικού κόστους.
Το κοινό χαρακτηριστικό των πρωτοβουλιών που έχουν ως αιχµή του δόρατος την
ανατροπή των εργασιακών και µισθολογικών καθεστώτων είναι ότι µεταφέρουν τις
προτεραιότητες από τα αναπτυξιακά σχέδια στην επίτευξη βραχυπρόθεσµων
επιτυχιών στο επίπεδο της κερδοφορίας, που εκτιµάται ότι µπορούν να επηρεάσουν
την αξία της µετοχής. Πρόκειται για την µεταστροφή από µια στρατηγική βασισµένη
στην παραγωγική δυναµική, σε µια πολιτική βραχυπρόθεσµης κερδοφορίας χωρίς
στρατηγικούς στόχους.
4.8.5 Περιφερειακές στρατηγικές

Οι διαπιστωµένες δυνατότητες ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο ανταγωνιστικών
δραστηριοτήτων, που είτε είναι νέες για την περιφέρεια, είτε προέρχονται από την
αναδιοργάνωση υπαρκτών δραστηριοτήτων, πρέπει να ενταχθούν σε περιφερειακές
στρατηγικές οι οποίες όχι µόνο θέτουν στόχους για την οικονοµία και την
απασχόληση, αλλά εξασφαλίζουν και τα µέσα για την πραγµατοποίηση της
µετάβασης σε µια νέα περιφερειακή οικονοµία. Οι στρατηγικές αυτές δεν αρκεί να
θέσουν στόχους για τους κλάδους και τοµείς της περιφερειακής οικονοµίας, αλλά
χρειάζεται να κάνουν το ίδιο για τα χαρακτηριστικά των νέων επιχειρήσεων, την
αναγκαία υποδοµή και τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως και τις λειτουργίες
των υπηρεσιών απασχόλησης και παρέµβασης στην αγορά εργασίας.
Το νέο µοντέλο ανάπτυξης προϋποθέτει την ικανότητα των υπηρεσιών και φορέων
της περιφέρειας να ανταποκριθούν στις εξής ανάγκες:
• Να

διαµορφωθούν

Περιφερειακές

Αναπτυξιακές

Αρχές,

στις

οποίες

συµµετέχουν όλες οι υπηρεσίες και φορείς, και αποτελούν όργανα τα οποία
αποφασίζουν για τους στόχους και τα µέσα της αναπτυξιακής στρατηγικής,
• Να αξιοποιηθούν πανεπιστηµιακοί και ερευνητικοί φορείς για την παρουσίαση
µελετών που αφορούν τους αναπτυξιακούς στόχους και τα χαρακτηριστικά των
νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και για αξιολόγηση των πολιτικών
που υλοποιούνται,
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• Να

δηµιουργηθούν

Παρατηρητήρια

Απασχόλησης

για

τη

συστηµατική

καταγραφή των εξελίξεων στην περιφερειακή αγορά εργασίας και των αναγκών
σε ειδικότητες και επαγγέλµατα,
• Να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής οι παρεµβάσεις
των φορέων υποστήριξης των επιχειρήσεων, ειδικότερα των µικρών και
µεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να γίνεται δυνατή η ανταπόκρισή τους στις νέες
τεχνολογικές και οργανωτικές ανάγκες, όπως και στις νέες αγορές,
• Να προσαρµοστούν οι πολιτικές απασχόλησης - κατάρτιση, επιδοτήσεις θέσεων
εργασίας, σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, επιδότηση
των ανέργων - στις ανάγκες των οικονοµικών δραστηριοτήτων και της
αναπτυξιακής στρατηγικής.
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