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Διακιρυξθ  

των εκπροςώπων τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ   

για μια  

ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η βιομθχανικι πολιτικι  αποτελεί εκνικι ανάγκθ για τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ τθσ 
οικονομικισ κρίςθσ, τθν οικονομικι ανάπτυξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ 
ανταγωνιςτικότθτασ, τθν αναγζννθςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ, τθν 
πραγματοποίθςθ επενδφςεων, τθ ςτιριξθ και ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ.  

τθν Ελλάδα, θ ζξοδοσ από τθν κρίςθ εξαρτάται και από τθν ικανότθτα τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ να οργανϊςει τθν αναγκαία επενδυτικι κινθτοποίθςθ ςτθ βιομθχανία, με ςτόχο 
τθν επανάκτθςθ του χαμζνου μεριδίου ςυμμετοχισ τθσ μεταποίθςθσ ςτο ΑΕΠ. Σο τελευταίο 
ςυνδζεται άμεςα με τθν ανάπτυξθ καινοτομίασ και νζων τεχνολογιϊν, τθ βελτίωςθ τθσ 
παραγωγικότθτασ και εξωςτρζφειασ τθσ οικονομίασ και τθν αξιοποίθςθ όλων των 
παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν. 

Η ανάγκθ ςχεδιαςμοφ ουςιαςτικισ και αποτελεςματικισ βιομθχανικισ ςτθν Ελλάδα 
ςυνδζεται με τθν ανάγκθ αλλαγισ του αναπτυξιακοφ προτφπου, δθμιουργίασ υψθλϊν και 
ςτακερϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ και νζων ςτακερϊν κζςεων εργαςίασ. Η ζξοδοσ τθσ χϊρασ 
από τθν κρίςθ δεν μπορεί να επιτευχκεί χωρίσ τθν  ανάπτυξθ τθσ εξωςτρεφοφσ 
βιομθχανικισ παραγωγισ και τθν ευκυγράμμιςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ ευρωπαϊκισ 
βιομθχανίασ (20% του ευρωπαϊκοφ ΑΕΠ). 

Η Νζα Βιομθχανικι Πολιτικι για τθ χϊρα οφείλει να ειςάγει μία νζα νοοτροπία που κα 
διαπερνά όλθ τθ Διοίκθςθ ωσ προσ το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι πολιτικϊν. Προωκεί το 
ςυντονιςμό και τθ ςυμπλθρωματικότθτα των πολιτικϊν και  οικοδομεί μζςω κεςμϊν, 
διαδικαςιϊν και εφαρμοηόμενων δράςεων ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ και ςυνευκφνθσ μεταξφ 
Βιομθχανίασ και Πολιτείασ. Σο κρίςιμο ηιτθμα είναι θ κζςπιςθ πραγματικϊν κανόνων 
διακυβζρνθςθσ τθσ βιομθχανικισ πολιτικισ ςε διαφορετικά επίπεδα.   

Για τουσ φορείσ τθσ βιομθχανίασ τθσ χϊρασ οι βαςικοί ςτόχοι βιομθχανικισ πολιτικισ,  
είναι:  

1. εςτίαςθ ςε δραςτθριότθτεσ με διακριτό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα    

2. αποτελεςματικι χρθματοδότθςθ επενδφςεων και αποκατάςταςθ ρευςτότθτασ 

3. προςαρμογι των επιχειριςεων ςτισ οικονομικζσ και τεχνολογικζσ αλλαγζσ 

4. ςτακερό και απλό ρυκμιςτικό περιβάλλον για τθ βελτίωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων 

5. πολιτικζσ ενίςχυςθσ τθσ διεκνοποίθςθσ και τθσ εξωςτρζφειασ των 
επιχειριςεων 

6. ριηοςπαςτικι ςφνδεςθ των ςυςτθμάτων ζρευνασ και επαγγελματικισ 
κατάρτιςθσ του ανκρώπινου δυναμικοφ με τθν παραγωγι. 
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25 Προτάςεισ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ 

για τθ  

Νζα Βιομθχανικι Πολιτικι 

 

Α. Διακυβζρνθςθ Βιομθχανικισ Πολιτικισ με ςτόχο τθν εςτίαςθ 
ςε δραςτθριότθτεσ με διακριτό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μζςα από τθ 
ςυνεργαςία Πολιτείασ-Επιχειριςεων 

1. Θζςπιςθ «Διχπουργικισ Επιτροπισ για τθν Παραγωγικι Αναςυγκρότθςθ και τθ 
Βιομθχανικι Πολιτικι», με αποςτολι τθ ςυμφωνία κράτουσ – επιχειριςεων ςε 
ςυγκεκριμζνθ ατηζντα για τθ αναδιάρκρωςθ τθσ βιομθχανίασ, το ςχεδιαςμό 
ςυγκεκριμζνθσ βιομθχανικισ πολιτικισ, τθ διεφρυνςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ 
και τθ μζγιςτθ δυνατι ςυμβολι τθσ ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ.  

2. Εςτίαςθ ςε οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ με ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και 
εξαγωγικζσ επιδόςεισ: ανάδειξθ τομζων, κλάδων και γεωγραφικϊν περιοχϊν τθσ 
χϊρασ, με ςαφείσ εξωςτρεφείσ προοπτικζσ προσ αγορζσ – ςτόχουσ υψθλισ 
ειςοδθματικισ ςτάκμθσ. 

3. Εκπόνθςθ χεδίων Ανάπτυξθσ ςε τομείσ προτεραιότθτασ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ από μικτζσ  Επιτελικζσ ομάδεσ χεδιαςμοφ με ρόλουσ, υποχρεϊςεισ 
και δικαιϊματα για τθν Διοίκθςθ και τισ Επιχειριςεισ. φνδεςθ των χεδίων με 
τισ δράςεισ του Ε κατά τθ φάςθ εξειδίκευςθσ που πρζπει να ξεκινιςει αμζςωσ.   

4. Θεςμοκζτθςθ «Επιχειρθματικϊν υμβουλίων» για τουσ βαςικοφσ παραγωγικοφσ 
τομείσ τθσ οικονομίασ με αποςτολι το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ  
«χεδίων Ανάπτυξθσ» με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία, τθν εξωςτρζφεια και τισ 
δεξιότθτεσ των εργαηομζνων.  

 

Β. Αποτελεςματικά εργαλεία χρθματοδοτικισ υποςτιριξθσ 

με ςτόχο τθν αποκατάςταςθ τθσ ρευςτότθτασ και τθ χρθματοδότθςθ των 
βιομθχανικών επενδφςεων και τθσ καινοτομίασ  

5. Ανακεϊρθςθ του πλαιςίου παροχισ επενδυτικϊν κινιτρων (Αναπτυξιακόσ 
Νόμοσ) μετά από ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. 
Θζςπιςθ αποκεντρωμζνων ςυςτθμάτων διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των πόρων. 
Ενίςχυςθ του Ελλθνικοφ Επενδυτικοφ Σαμείου με κεφάλαια που κα δεςμεφονται 
για επενδφςεισ ςτθ βιομθχανία για τθν αφξθςθ των διεκνϊσ εμπορεφςιμων 
προϊόντων. Σο Σαμείο οφείλει να λειτουργιςει ωσ θ Επενδυτικι Σράπεηα και 
όχθμα τθσ νζασ βιομθχανικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ.  
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6. Ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν πρωτοβουλιϊν ενςωμάτωςθσ τθσ καινοτομίασ ςτο 
πλιρεσ φάςμα τθσ παραγωγικισ οικονομίασ τθσ χϊρασ (εδραιωμζνεσ 
επιχειριςεισ, ΜμΕ, νεοφυείσ επιχειριςεισ) με ζμφαςθ ςτθν παραγωγι διεκνϊσ 
ανταγωνιςτικϊν προϊόντων. το πλαίςιο αυτό προτείνεται να ιςχφςει νζο 
ςφςτθμα αποκεντρωμζνθσ και ευζλικτθσ  χρθματοδότθςθσ τθσ καινοτομίασ ςτο 
πλαίςιο του νζου ΕΠΑ. Οι αναδυόμενεσ τεχνολογικζσ αγορζσ, ςτισ οποίεσ 
αποδεδειγμζνα εντοπίηεται ελλθνικι παρουςία με ικανζσ εξαγωγικζσ προοπτικζσ 
πρζπει να αποτελζςουν  βαςικι επενδυτικι προτεραιότθτα. 

7. Άμεςθ ςυγκρότθςθ «Δικτφου Ανάπτυξθσ Καινοτομίασ», με τθ ςυμμετοχι  των 
φορζων τθσ βιομθχανίασ βάςθ του Πρωτοκόλλου υνεργαςίασ ΕΒ-ΓΓΕΣ. 
Αποςτολι του «Δικτφου» είναι θ οργάνωςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
επιχειριςεων και ερευνθτϊν με ςτόχο τθ διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ με τθν 
παραγωγι ςε νζεσ βάςεισ. Σο Δίκτυο αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ μεγάλθσ 
κλίμακασ δράςεων ςυνεργατικισ ζρευνασ (κοινά ςχζδια ζρευνασ και 
βιομθχανίασ) με εςτίαςθ ςτθ διαμόρφωςθ των κρίςιμων ςχθμάτων 
χρθματοδότθςθσ. 

8. χεδιαςμόσ νζων εργαλείων ανακυκλοφμενθσ χρθματοδότθςθσ με ςτόχο τθν 
αντικατάςταςθ των αμφιβόλου αποτελεςματικότθτασ άμεςων ενιςχφςεων για 
τισ ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ. Διατιρθςθ των άμεςων ενιςχφςεων ειδικά για τθ 
μεκοριακι βιομθχανία και τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ περιφζρειεσ.  

9. Ενίςχυςθ τθσ ρευςτότθτασ τθσ βιομθχανίασ, με τθν πλθρωμι των οφειλϊν του 
κράτουσ προσ τισ επιχειριςεισ και με τθ κεςμοκζτθςθ του ςυμψθφιςμοφ 
οφειλϊν κράτουσ – επιχειριςεων. Άμεςθ αντιμετϊπιςθ τθσ εκκρεμότθτασ των 
NPL’S προκειμζνου να απελευκερωκοφν πόροι προσ τθν υγιι βιομθχανία. 

 

Γ. Εξορκολογιςμόσ του κόςτουσ παραγωγισ ςτθ 
βιομθχανία με ςτόχο τθν προςαρμογι των επιχειριςεων ςτισ οικονομικζσ 

και τεχνολογικζσ αλλαγζσ  

10. Μείωςθ των τιμϊν ςτα τιμολόγια τθσ ενζργειασ, με: α) Εξορκολογιςμό των 
τιμολογίων τθσ ΔΕΗ και τθσ ΔΕΠΑ, β) Μείωςθ ειδικϊν φόρων και τελϊν, γ) 
Δυνατότθτα υπογραφισ εξατομικευμζνων ςυμβάςεων μεταξφ ΔΕΗ και 
βιομθχανίασ. δ) Μείωςθ του επιπζδου ΕΦΚ που επιβάλλεται ςτο Φυςικό Αζριο 
που προορίηεται για βιομθχανικι χριςθ και για θλεκτροπαραγωγι, ε) 
Ενςωμάτωςθ ςτο Εκνικό Δίκαιο των κατευκυντθρίων γραμμϊν (EEAG) για 
κρατικζσ ενιςχφςεισ ςτουσ τομείσ του περιβάλλοντοσ και τθσ ενζργειασ για τθν 
περίοδο 2014-2020  

11. Αποφαςιςτικι μείωςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ που καταβάλλει θ 
βιομθχανία τθσ χϊρασ και αποτελεί πάγιο αίτθμα για τθ βελτίωςθ τθ 
ανταγωνιςτικότθτασ  των ελλθνικϊν προϊόντων και τθ ρεαλιςτικι επανεκκίνθςθ 
τθσ οικονομίασ.  
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Δ. Στακερό και απλό ρυκμιςτικό περιβάλλον για τθν 
ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων 

12. Μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ που αφορά τθν επιχειρθματικότθτα και τθσ 
πολυνομίασ-αντιφατικϊν διατάξεων, που δθμιουργοφν αναςφάλεια ςτισ 
επιχειριςεισ. Προτείνουμε τθν ενεργοποίθςθ «Επιτροπισ Απλοφςτευςθσ 
Διαδικαςιϊν» και τθ κζςπιςθ «Νόμου-πλαίςιο για τθν Απλοποίθςθ τθσ 
Νομοκεςίασ». 

13. Η λειτουργία ενόσ απλοφ, ςτακεροφ και αποτελεςματικοφ φορολογικοφ 
ςυςτιματοσ αποτελεί τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν 
προςζλκυςθ επενδφςεων. Η φορολογικι μεταρρφκμιςθ που ξεκίνθςε το 2013 
πρζπει να ολοκλθρωκεί και να είναι ευνοϊκι προσ τισ επιχειριςεισ που 
επενδφουν. 

14. Προϊκθςθ τθσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων βαςιςμζνθ ςτθν 
ποιότθτα, με τθ κζςπιςθ Εκνικισ Πολιτικισ Ποιότθτασ. Άμεςθ εφαρμογι και 
ζλεγχοσ αυςτθρϊν προδιαγραφϊν καταςκευισ και υλικϊν ςτα δθμόςια κτίρια – 
ςχολεία, που ςιμερα καταςκευάηονται με υλικά χαμθλοφ κόςτουσ χωρίσ 
προδιαγραφζσ ειςαγόμενα από τρίτεσ χϊρεσ. 

15. Εξορκολογιςμόσ των ςχζςεων βιομθχανίασ και αλυςίδων λιανεμπορίου ωσ προσ 
τισ πρακτικζσ τιμολόγθςθσ, εκπτϊςεων και πλθρωμϊν.   

16. Άμεςθ ενεργοποίθςθ  του Ν.4262/14 (νόμοσ-πλαίςιο για τθν αδειοδότθςθ) 
ιδιαίτερα ωσ προσ τα προβλεπόμενα για τισ βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ. 
Επιβάλλεται επανεξζταςθ των διατάξεων που αφοροφν περιβαλλοντικοφσ όρουσ 
και προχποκζςεισ λειτουργίασ ανάλογα με τθν τοποκεςία εγκατάςταςθσ όπωσ 
και των αντίςτοιχων που προβλζπουν εξοντωτικά πρόςτιμα και κυρϊςεισ. 
υντονιςμόσ των ενεργειϊν για εναρμόνιςθ των αδειοδοτικϊν διαδικαςιϊν των 
υπολοίπων Τπουργείων που εποπτεφουν δραςτθριότθτεσ που προχωροφν ςε 
επενδφςεισ (π.χ. Τπουργεία Σουριςμοφ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ-Σροφίμων, ΤΠΕΚΑ) 
με τισ διατάξεισ του Νόμου-Πλαιςίου.  

Ε. Πολιτικζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ Βιομθχανίασ με ςτόχο τθν 

ανάπτυξθ ςφγχρονων υποδομών εξυπθρζτθςθσ, χωροκζτθςθσ και 
εξωςτρζφειασ 

17. Διαμόρφωςθ δεςμευτικοφ Οδικοφ Χάρτθ για τα μεγάλα ζργα - προτεραιότθτεσ 
για τθν ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ (Οδικοί Άξονεσ, επζκταςθ Φυςικοφ Αερίου, 
Μεγάλα Λιμάνια, ιδθροδρομικό Δίκτυο, διατροπικζσ μεταφορζσ, υποδομζσ 
logistics, ευρυηωνικά δίκτυα νζασ γενιάσ) ςτισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. θμαντικι 
προτεραιότθτα θ ενεργοποίθςθ του νόμου-πλαίςιου για τθν εφοδιαςτικι 
αλυςίδα (ν. 4302) και θ ςφςταςθ του Εκνικοφ υμβουλίου Logistics. 
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18. υμπλιρωςθ τθσ νομοκεςίασ περί ανάπτυξθσ των Επιχειρθματικϊν Πάρκων (Ν. 
3982/2011) ςτα ςθμεία όπου παρουςιάηονται προβλιματα (χρόνοι 
αδειοδότθςθσ των ΕΠ,  ςυνεργαςία με άλλα Τπουργεία, κζματα διαχείριςθσ των 
ΕΠ, κζματα ανάπτυξθσ και εξυγίανςθσ των Άτυπων Βιομθχανικϊν 
υγκεντρϊςεων, κζματα των ΕΠ Μεγάλων Μεμονωμζνων Μονάδων, κ.λπ. 
Εκπόνθςθ και υλοποίθςθ ςχετικϊν προγραμμάτων επιχοριγθςθσ για τθν 
ανάπτυξθ νζων Επιχειρθματικϊν Πάρκων ςτο πλαίςιο του νζου ΕΠΑ. 

19. Διαμόρφωςθ εκνικισ ςτρατθγικισ εξωςτρζφειασ που κα τεκμθριϊνει το 
τρίπτυχο (α) κρίςιμεσ αγορζσ (β) προϊόντα με ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ανά 
αγορά (γ) μθχανιςμοί διείςδυςθσ ανά αγορά και προϊόν, με ςυμμετοχι του 
ιδιωτικοφ τομζα ςτο ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και διακυβζρνθςθ.  

20. Αναμόρφωςθ των μθχανιςμϊν ςτιριξθσ και προϊκθςθσ τθσ διεκνοποίθςθσ των 
ελλθνικϊν επιχειριςεων με εςτίαςθ ςτθ δθμιουργία Business Hubs ςτισ κρίςιμεσ 
αγορζσ ςτόχουσ που κα παρζχουν ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτρατθγικισ 
πλθροφόρθςθσ, δικτφωςθσ και επιτόπιασ υποςτιριξθσ.  

21. Αναμόρφωςθ των διαδικαςιϊν διαςυνοριακοφ εμπορίου προσ τθν κατεφκυνςθ 
των φκθνότερων, ταχφτερων και απλοφςτερων τελωνειακϊν και προ-
τελωνειακϊν υπθρεςιϊν. Δθμιουργία «Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Εξαγωγζων» ςτα 
μεγάλα τελωνεία τθσ χϊρασ για τθν κατά προτεραιότθτα εξυπθρζτθςθ 
επιχειριςεων με ςθμαντικζσ εξαγωγικζσ ροζσ.  

22. Δθμιουργία ενιαίου tax portfolio ςε κάκε εξαγωγικι επιχείρθςθ για τον άμεςο 
ςυμψθφιςμό κάκε είδουσ πιςτωτικϊν / χρεωςτικϊν φόρων, τελϊν, δαςμϊν, κτλ 
(ςυμπεριλαμβανομζνου και του ΦΠΑ). 

ΣΤ. Ανάπτυξθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ ςτθ Βιομθχανία μζςω 

τθσ διαςφνδεςθσ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με τθν παραγωγι  

23. Ριηικι μεταρρφκμιςθ των ςυςτθμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με 
μετατόπιςθ του βάρουσ από τθν προςφορά προγραμμάτων χωρίσ 
μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ, ςτθ ςτιριξθ πρωτοβουλιϊν των επιχειριςεων που 
παρζχουν αξιόπιςτεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ και δυνατότθτεσ απαςχόλθςθσ, 
ιδίωσ των νζων 

24. Τποςτιριξθ των επιχειριςεων και των εργαηομζνων για τθν αναγκαία 
προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ διεκνοποίθςθσ και ανάπτυξθσ  καινοτόμων 
προϊόντων και διεργαςιϊν με ςφγχρονα ςυςτιματα οργάνωςθσ και ςχζδια 
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων εργαηομζνων.  

25. Αμφίδρομθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικισ και επιχειρθματικισ κοινότθτασ, με 
επζνδυςθ ςτα κρίςιμα επαγγζλματα, ωσ κινθτιρεσ των αλλαγϊν, για ζνα νζο 
επιχειρθματικό υπόδειγμα καινοτομίασ, ανάπτυξθσ και νζων κζςεων εργαςίασ, 
υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ.  

 


