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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΟΜΗ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α.

Σύνοψη κυριότερων παρατηρήσεων

Το Πανελλήνιο Βιοµηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ το έτος 2000 πρότεινε τη δηµιουργία ενός
Εθνικού Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΑ) ως αναγκαίου οργάνου για την προώθηση
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. Σήµερα, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί,
καθώς το Υπουργείο Ανάπτυξης ανταποκρίθηκε στην ανάγκη να καταστήσουµε την
ανταγωνιστικότητα στόχο πρώτης προτεραιότητας.
Στο παρελθόν γνωρίσαµε αντίστοιχες προσπάθειες που εκφυλλίστηκαν βαθµιαία χωρίς να
παράγουν ουσιαστικό έργο. Βασικός στόχος λοιπόν των προτάσεών µας που ακολουθούν
είναι να εξασφαλίσουµε ότι το ΕΣΑ θα αρχίσει να παράγει ουσιαστικό έργο για περίοδο
τουλάχιστον µέχρι το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Φυσικά αναγνωρίζουµε ότι
διαχρονικά, µε τις αλλαγές των συνθηκών θα καθίσταται αναγκαία και η συνεχής
προσαρµογή της λειτουργίας του ΕΣΑ. ΄Αρα χρειάζεται µικρή και ευέλικτη δοµή.
Οι προτάσεις µας εκκινούν από τέσσερις βασικές διαπιστώσεις:

Πρώτη διαπίστωση: Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας είναι ο
µόνος καθοριστικός παράγοντας της δυνατότητας της οικονοµίας να αναπτύσσεται
και να συγκλίνει πραγµατικά προς την οικονοµία των εταίρων µας.
Η
ανταγωνιστικότητα όµως δεν εξαρτάται µόνο από τις δικές µας υλοποιήσεις,
εξαρτάται και από την πορεία των ανταγωνιστών µας. ∆εν χρειάζεται απλώς να
τρέχουµε, απαιτείται να τρέχουµε ταχύτερα από τους ανταγωνιστές µας.
Άρα προτείνουµε:
Έργο του ΕΣΑ είναι η χάραξη γενικής στρατηγικής για
την Ανταγωνιστικότητα, αναδεικνύοντάς την σε κύρια
προτεραιότητα της Ελληνικής Οικονοµίας. Θα
παρακολουθεί εάν η στρατηγική υλοποιείται µε
συνέπεια και εγκαίρως στην πράξη. Ταυτόχρονα θα
παρακολουθεί και θα συγκρίνει δοµές, διαδικασίες,
νόµους, χρόνους, απόδοση µε τις ανταγωνίστριες
χώρες.
∆εύτερη διαπίστωση: Για να γίνουµε ανταγωνιστικότεροι χρειάζεται προσπάθεια σε όλο

το µέτωπο των δραστηριοτήτων που επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές επιδόσεις. ∆εν αρκούν
µόνο οι προσπάθειες των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων σε αυτές. Χρειάζεται να
βελτιωθεί δραστικά και το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργούν. Και αυτό δεν είναι
αντικείµενο ενός µόνο Υπουργείου.
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Άρα προτείνουµε:
Να συµµετέχουν στο ΕΣΑ οι κοινωνικοί εταίροι και τα
υψηλόβαθµα στελέχη από τα αρµόδια Υπουργεία.
Τρίτη διαπίστωση: Η στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα πρέπει να αποτελεί κορυφαία

επιλογή της εθνικής µας πολιτικής. Χρειάζεται δέσµευση των φορέων επιτελικών
αποφάσεων.

Άρα προτείνουµε:

Οι κοινωνικοί εταίροι και η κυβέρνηση να
εκπροσωπούνται στο ΕΣΑ σε ανώτατο επίπεδο, δηλαδή
µε τους Προέδρους τους και τους αρµόδιους
Υπουργούς. Το συµβούλιο θα πρέπει να υποβάλει
τριµηνιαία έκθεση στον πρωθυπουργό της χώρας και
στον πρόεδρο της βουλής.
Τέταρτη διαπίστωση: Πρόσφατες επιτυχείς προσπάθειες συνεργασίας µεταξύ

κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων, όπως, π.χ., η Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για το
Ευρώ, στηρίχθηκαν σε µία µικτή, λιτή, επιτελικού χαρακτήρα γραµµατεία µε συµµετοχή
τεχνοκρατών - εµπειρογνωµόνων επιτελικών Υπουργείων και των κοινωνικών εταίρων. Με
αυτό τον τρόπο εξασφαλίστηκε άριστη συνεργασία, χαµηλό κόστος και µη γραφειοκρατική
λειτουργία.

Άρα προτείνουµε:

Να δηµιουργηθεί µικρή Επιτελική Επιτροπή που θα
υποστηρίζει το ΕΣΑ στην οποία θα συµµετέχουν
εµπειρογνώµονες οριζόµενοι από τα αρµόδια
Υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Β. Η Σύνθεση του ΕΣΑ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει κάποια επίσηµη πρόβλεψη για την σύνθεση του ΕΣΑ.
Εντούτοις, καθώς θα αναλάβει κρίσιµο ρόλο, η σύνθεσή του πρέπει να αποφασισθεί µε
συγκεκριµένες αρχές και κριτήρια. Βάσει του αναγνωρισµένου τους ρόλου, αλλά και του
ζωτικού τους ενδιαφέροντος, προτείνεται να ορισθεί ότι συµµετέχουν οι θεσµικοί
συνοµιλητές κυβέρνηση – κοινωνικοί εταίροι.
Ανάλογα µε το εάν το ΕΣΑ θα ασχοληθεί µόνο µε τους κλάδους αρµοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης ή εναλλακτικά µε όλους τους κλάδους της οικονοµίας, προτείνονται
τα εναλλακτικά σενάρια Α και Β για τη σύνθεση του ΕΣΑ:

Από την Κυβέρνηση
Σενάριο Α: Για τους κλάδους αρµοδιότητάς του Υπουργείου Ανάπτυξης,

Υπουργοί Ανάπτυξης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών και ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης, Εργασίας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, εκπρόσωπος του Γραφείου του
Πρωθυπουργού.
Για όλους τους κλάδους της Ελληνικής Οικονοµίας
Σενάριο Β:
Επιπλέον των ανωτέρω οι Υπουργοί Γεωργίας και Ναυτιλίας.
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Από τους Κοινωνικούς Εταίρους
Σενάριο Α: Οι υπογράφοντες την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας.
Σενάριο Β: Στους παραπάνω προστίθενται οι εκπρόσωποι των Ξενοδόχων όπως και
ΠΑΣΕΓΕΣ, ΄Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Προτείνεται το Σενάριο Β.
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Γ.

Αντί της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων - Επιτελική Επιτροπή (ΕΕ)
Ρόλος – Λειτουργίες
Το ΕΣΑ χρειάζεται αποτελεσµατική υποστήριξη.
Οι ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν επαρκούν.
ΆΡΑ αντί της Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων προτείνεται η οργάνωση µιας
Επιτελικής Επιτροπής, = Επιτελικό Όργανο, µε αρµοδιότητες:
9 Ανάλυση της στρατηγικής του ΕΣΑ σε δράσεις
9 Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δράσεων
9 Εισήγηση επί των συµπερασµάτων προς το ΕΣΑ
9 Εισήγηση γενικώς προς το ΕΣΑ για οποιαδήποτε θέµα κρίνεται
αναγκαίο.
Σύνθεση της ΕΕ





Εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών
και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Εργασίας, Παιδείας και Θρησκευµάτων.
3 Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων.
3 Εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών.
1 Ειδικός Επιστήµονας.

Με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται ως πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής ένα
από τα µέλη της.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι επειδή η ΕΕ είναι το κύριο εργαλείο λειτουργίας του ΕΣΑ θα
σχετίζεται σε βάση in –out µε τους εξής:
 Υποστηρικτικοί Φορείς
 ΚΕΤΑ
 Παρατηρητήριο ΜΜΕ.
Προϋπολογισµός
Περιορισµένος αλλά συγκεκριµένος περίπου €3 εκ. σύνολο και για τα 4 χρόνια του ΕΠΑΝ
2003 –2006.
∆.

Υποστηρικτικοί Φορείς (ΙΟΒΕ, ΙΝΕ, ΚΕΠΕ)

Το έργο των υποστηρικτικών Φορέων ταυτίζεται µε το έργο της Εκτελεστικής Γραµµατείας.
Συγκεκριµένα οι Υποστηρικτικοί Φορείς είναι υπεύθυνοι για:
9 Υποστήριξη στον Πρόεδρο της Επιτελικής Επιτροπής (ΕΕ).
9 Συλλογή,
επικαιροποίηση
και
αξιολόγηση
των
αποφασισµένων
δεικτών
ανταγωνιστικότητας.
9 Επαναλαµβανόµενες έρευνες Ανταγωνιστικότητας.
9 Εκτίµηση των επιπτώσεων στην Ανταγωνιστικότητα για τις επικείµενες κανονιστικές
ρυθµίσεις και νόµους.
9 Παρακολούθηση των αποφασισµένων από το ΕΣΑ ενεργειών για βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και αναφορές επί των εξελίξεων.
Όλες οι δράσεις των Υποστηρικτικών Φορέων αναφέρονται στην ΕΕ.
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Ε.

Περιφερειακά Συµβούλια Ανάπτυξης = Περιφερειακές Επιτροπές
Ανταγωνιστικότητας1 (ΠΕΑ).

Κύριο έργο τους :
9 Εγκρίνουν και αποφασίζουν την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Στρατηγική.
9 Αντιµετωπίζουν ειδικά θέµατα ανταγωνιστικότητας πέραν εκείνων που σχετίζονται µε
τα έργα και την κατανοµή επενδύσεων που είναι έργο των Περιφερειακών
Συµβουλίων.
Σύνθεση:
Κοινωνικοί
-

Εταίροι σε Περιφερειακό Επίπεδο (πχ ΣΒΒΕ) :
Ένας από τον ΣΕΒ
Ένας από τους Εκπρόσωπους Εµπόρων
Ένας Εκπρόσωπος από την ΓΣΕΒΕΕ
∆ύο Εκπρόσωποι από την ΓΣΕΕ
∆ύο Εκπρόσωποι από την Α∆Ε∆Υ
Ένας από την Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας
∆ύο από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ένας από τα ΚΕΤΑ που πρέπει να λειτουργήσουν χωρίς καθυστέρηση

Ένας από τους παραπάνω ορίζεται ως πρόεδρος.
Προϋπολογισµός
Μικρός: περίπου €250.000 / περιφέρεια
Σύνολο € 3,3 εκ και για τα 4 έτη του ΕΠΑΝ.
Οι προϋπολογισµοί των ΠΕΑ καλύπτουν µόνο λειτουργικά έξοδα. Ο προϋπολογισµός των
ΚΕΤΑ θα χρησιµοποιηθεί για χρηµατοδότηση δράσεων ανταγωνιστικότητας που θα
αποφασίζονται από µε τις ΠΕΑ.
ΣΤ. Υποστηρικτικοί Φορείς των ΠΕΑ
Ως υποστηρικτικοί Φορείς των Περιφερειακών Επιτροπών Ανταγωνιστικότητας προτείνονται:
i.
ii.

Τα ΚΕΤΑ κάθε περιφέρειας.
Οι Κοινωνικοί Εταίροι σε περιφερειακό επίπεδο

Το έργο των υποστηρικτών Φορέων των ΠΕΑ θα είναι παρόµοιο µε το έργο των
Υποστηρικτικών Φορέων του ΕΣΑ.
Ζ. Σύστηµα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Εφαρµογής της Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής
i.

Συντάσσεται ένα στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο µε προδιαγραφές που
εισηγείται
η
Επιτελική
Επιτροπή,
αποφασίζει
το
Εθνικό
Συµβούλιο
Ανταγωνιστικότητας και εκπονείται από κοινού από ΙΟΒΕ, ΙΝΕ και ΚΕΠΕ.

1

Για λόγους σηµειολογίας µετονοµάσαµε τα Περιφερειακά Συµβούλια Ανάπτυξης (ΠΣΑ) σε
Περιφερειακές Επιτροπές Ανταγωνιστικότητας (ΠΕΑ) για να µην δηµιουργείται σύγχυση µε τα
Περιφερειακά Συµβούλια που λειτουργούν στα πλαίσια της σηµερινής περιφερειακής διοίκησης.
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ii.

Με βάση αυτό η Επιτελική Επιτροπή έχει την ευθύνη να ετοιµάζει εκθέσεις
για την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ
ΕΤΑΙΡΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΤΑ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

ΙΝΕ

ΙΟΒΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
∆ΟΜΗ ΚΕΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΜΜΕ

ΚΕΠΕ
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Α.

Στόχοι Προτεραιότητας
1. Παρακολούθηση και σύγκριση όλου του κανονιστικού και νοµοθετικού
πλαισίου µε ανταγωνίστριες χώρες. Μεταφορά βέλτιστων πρακτικών στην
χώρα µας.
2. Εύρεση µηχανισµών για να υλοποιηθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας
3. Απορύθµιση κρατικών παρεµβάσεων και άρση αντικινήτρων για την
προσέλκυση επενδύσεων
4. Απλοποίηση όλων των διαδικασιών
5. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα όλων των νέων νόµων
και κανονιστικών πράξεων.
6. Μηχανισµοί περιορισµού της ∆ιαφθοράς.
7. Προώθηση της συσχέτισης πληρωµών και παραγωγικότητας στον ιδιωτικό και
στον δηµόσιο τοµέα.
8. Κίνητρα στις Επιχειρήσεις για την Ανάπτυξη Νέων Τεχνολογιών και
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.
9. ∆ιαδικασίες ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων
και υπηρεσιών.
10. Χάραξη στρατηγικής που θα οδηγήσει στον διπλασιασµό των Τουριστικών
Εσόδων (σε συνεργασία µε φορείς)

Β.

Το Περιβάλλον και Ειδικότεροι Στόχοι

Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στο µέλλον µετά την διεύρυνση της ΕΕ αποτελούν ένα
νέο περιβάλλον που δηµιουργεί µεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη, αλλά και κινδύνους.
Η πρόκληση για την ελληνική οικονοµία είναι να χειρισθεί αποτελεσµατικά τις ευκαιρίες και
να αποτρέψει τους κινδύνους. Και αυτό αφορά όλους τους εµπλεκόµενους στην παραγωγική
διαδικασία.
∆ιακρίνονται δύο κατηγορίες εξειδίκευσης των στόχων της στρατηγικής του ΕΣΑ.
Β.1

Στόχοι σε σχέση µε τις Επιχειρήσεις

Το ΕΣΑ πρέπει να εξασφαλίσει στις επιχειρήσεις το κατάλληλο περιβάλλον ώστε η
επιχείρηση:
• Να προσανατολισθεί προς την παγκόσµια αγορά έχοντας ως κύριο στόχο τον πελάτη.
• Να οργανώσει την πρόσβαση της σε επιχειρηµατικά ή κλαδικά δίκτυα
• Να προσαρµόσει την παραγωγή της στα διεθνή πρότυπα, εφαρµόζοντας τις τεχνικές
του benchmarking.
• Να βελτιώνει συνεχώς το κόστος της µε µέτρα αύξησης της παραγωγικότητας, και µε
σύντµηση της αλυσίδας διανοµής.
• Να επιδιώκει συνεργασίες και συµµαχίες µε στόχο την πραγµατοποίηση οικονοµιών
κλίµακας.
• Να επιδιώκει τη διαφοροποίηση των προϊόντων της και των υπηρεσιών που παρέχει.
• Να δώσει έµφαση στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών.
• Να προχωρήσει σε επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναµικό, κυρίως για τη διεύρυνση του
γνωστικού επιπέδου των εργαζοµένων, κατανοώντας ότι η γνώση αποτελεί σήµερα
το σηµαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.
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•

Να προσφέρει στον εργαζόµενο ένα καλό εργασιακό περιβάλλον µε απολαβές
ανάλογες µε τις επιδόσεις του.

Β.2. Στόχοι σε σχέση µε το Κράτος
Προτεραιότητα του ΕΣΑ θα πρέπει να είναι να συµβάλλει δραστικά:
1. στον ριζικό εκσυγχρονισµό του κράτους
2. στην συνεχή προσαρµογή του στις νέες συνθήκες
3. στην δηµιουργία ενός κράτους φιλικού προς τον πολίτη και την επιχείρηση, µε
λιγότερους ελέγχους και περισσότερη καθοδήγηση.
4. Στην αξιολόγηση και βελτίωση της απόδοσης σε όλα τα επίπεδα δηµόσιας
διοίκησης.
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