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Ιστορικά η Χηµική Βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους
βασικότερους κλάδους που οδήγησαν ανεπτυγµένες χώρες
σε γρήγορους ρυθµούς Οικονοµικής Ανάπτυξης. Από
στατιστικά στοιχεία, η Χηµική Βιοµηχανία παράγει το 15-20%
του ΑΕΠ των ανεπτυγµένων χωρών. Για τον λόγο αυτό είναι
ένας τοµέας της Βιοµηχανίας µε στρατηγική σηµασία που
επηρεάζει

άµεσα

την

ανάπτυξη

πολλών

άλλων

Βιοµηχανικών κλάδων που εξαρτώνται από πρώτες ύλες ή
ενδιάµεσα προϊόντα για την παραγωγή των τελικών
προϊόντων τους.
Επίσης,

η

Χηµική

Βιοµηχανία

αναγνωρίζεται

ως

σηµαντικός πάροχος καινοτόµων λύσεων, αφενός για τους
βιοµηχανικούς κλάδους που εφοδιάζει και αφετέρου για την
ανάπτυξη της οικονοµίας.

Ειδικότερα σε Εθνικό επίπεδο, ο κλάδος της Χηµικής
Βιοµηχανίας

έχει

όλες

τις

δυνατότητες

αφενός

να

προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα που δηµιουργούν οι
σηµερινές συνθήκες και αφετέρου να καλύψει τις απαιτήσεις
της αγοράς µε οδηγό την καινοτοµία και την χρήση νέων
τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον µε όρους βιώσιµης
ανάπτυξης.
Στην εποχή µας η πρόκληση της προσαρµογής στα νέα
δεδοµένα , πέρα άλλων κρίσιµων µεγεθών για την οικονοµία,
απαιτεί µια βιοµηχανία µε ισχυρή βάση.
Άρα, η σηµασία του κλάδου των Χηµικών για την Ελλάδα
και την περιφερειακή ανάπτυξη είναι σηµαντική και έχει
ισχυρή οικονοµική σκοπιµότητα εφόσον βέβαια λειτουργεί µε
όρους ανταγωνιστικούς και διαθέτει αξιόλογο µέγεθος
Βιοµηχανίας και σύγχρονο και υγιές περιβάλλον ανάπτυξης.
Στο σηµείο αυτό αξίζει να επισηµανθούν ορισµένα
χαρακτηριστικά της Ελληνικής Χηµικής Βιοµηχανίας :
(α) Οι Ελληνικές επιχειρήσεις είναι µικρού και µεσαίου
µεγέθους µε βάση τα διεθνή στάνταρ, αποτελούνται από ένα
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µικρό

αριθµό

µονάδων

χωρίς

καθετοποίηση

(α΄υλες)

συγκριτικά µε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό
δείχνει καθαρά την περιστασιακή της ανάπτυξη και την
παντελή έλλειψη δοµικού προγραµµατισµού. Εξαίρεση
αποτελούν τα Ελληνικά Πετρέλαια που διαθέτουν το
µεγαλύτερο Πετροχηµικό Συγκρότηµα στην χώρα.
(β) Η λειτουργία της Χηµικής Βιοµηχανίας επηρεάζεται
σηµαντικά από την περιπλοκότητα της Ευρωπαϊκής και
Εθνικής

Νοµοθεσίας

αποτελεσµατική

και

την

προώθηση

γραφειοκρατία

των

για

διαδικασιών.

την
Έτσι,

παρατηρούµε ότι η ποιότητα, η πολυπλοκότητα στην
λειτουργία,

ο

τρόπος

εναρµόνισης

και

επιβολής

της

νοµοθεσίας αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επίσης, η εγγενής
αδυναµία του κράτους µε την µη αποτελεσµατική δηµόσια
διοίκηση, την έλλειψη κανόνων βιοµηχανικής χωροθέτησης
επιδεινώνουν

περαιτέρω

ανταγωνιστικότητα

των

την

ανάπτυξη

επιχειρήσεων

της

και

την

Χηµικής

Βιοµηχανίας.
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Επιπλέον, η επιβολή πρόσθετων µέτρων όπως η βιώσιµη
ανάπτυξη και η σωστή εφαρµογή του REACH για την
ασφαλή διαχείριση των Χηµικών, έχει σηµαντική επίπτωση
στην

ανάπτυξη

λόγω

του

κόστους

εφαρµογής

και

διαχείρισης αυτών και σε συνδυασµό µε την παρούσα
οικονοµική κρίση.
Συνεπώς, αν λάβουµε υπόψη ότι δεν διαθέτουµε αξιόλογο
µέγεθος Χηµικής Βιοµηχανίας, όπως άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής

Ένωσης

η

ανταγωνιστικότητα

των

επιχειρήσεων αποτελεί µια πρώτη σηµαντική διαπίστωση και
συνάµα ένα θέµα υψηλής προτεραιότητας.
Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να επισηµανθεί ότι η
Χηµική Βιοµηχανία είναι ένας κλάδος στενά συνδεδεµένος µε
την καινοτοµία. Παρουσιάζει υψηλό δείκτη εξόδων για
έρευνα και ανάπτυξη και διαθέτει ανθρώπινο δυναµικό
υψηλής εξειδίκευσης. Επιπρόσθετα οι επενδύσεις της θα
πρέπει

να

είναι

φιλικές

προς

το

περιβάλλον,

χρησιµοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιµες Τεχνολογίες και
Τεχνικές σε διεθνή κλίµακα. Για τον σκοπό αυτό, σε Εθνικό
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επίπεδο είναι απαραίτητη η ενίσχυση µε κίνητρα στην έρευνα
και την ανάπτυξη και την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε
καινοτόµα προγράµµατα που θα βελτιώσουν όχι µόνο τα
κόστη που αφορούν την λειτουργία αλλά και την διεθνή
ανταγωνιστικότητά τους.
Εξάλλου και ο CEFIC, το επίσηµο Ευρωπαϊκό όργανο του
κλάδου µε αφορµή την αντιµετώπιση της κρίσης και την
ταχύτερη ανάκαµψη του κλάδου, προτείνει προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, την ανάπτυξη µιας εναρµονισµένης
στρατηγικής µε επίκεντρο την καινοτοµία σε βραχυπρόθεσµο
και

µεσοπρόθεσµο

ορίζοντα

για

την

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας του κλάδου.
Είναι γνωστό ότι η παρούσα οικονοµική κρίση έχει πλήξει
και την Χηµική βιοµηχανία µε συνέπεια όλοι οι σχετικοί
δείκτες να διαµορφώνονται σε χαµηλά επίπεδα (περιθώριο
κέρδους, τζίρος – πωλήσεις κ.α.), σύµφωνα µε πρόσφατη
µελέτη της Hellastat. Επιπρόσθετα η

αύξηση των

εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, πέρα από τις παραδοσιακές
αγορές

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης,

κυρίως

λόγω
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ανταγωνιστικών τιµών και δευτερευόντως λόγω ποιότητας,
µεγενθύνει τα ήδη υπάρχοντα προβλήµατα. Ως εκ τούτου ο
διεθνής

ανταγωνισµός

αυξάνει,

η

βιωσιµότητα

των

επιχειρήσεων του κλάδου καθίσταται οριακή και πολλές
επιχειρήσεις αναζητούν στρατηγικό εταίρο ή θα οδηγηθούν
σε διακοπή της δραστηριότητάς τους.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ποιοι είναι οι
βασικοί

παράγοντες-προβλήµατα

που

κυριαρχούν

στο

Ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον. Υπενθυµίζω το υψηλό
κόστος διακίνησης πρώτων υλών, το υφιστάµενο νοµικό
πλαίσιο αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία
και

άλλα

που

συνιστούν

τροχοπέδη

για

την

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι Χηµική Βιοµηχανία
βρίσκεται αντιµέτωπη µε την κρίση.
Βιώνει µια δύσκολη πραγµατικότητα µε ύφεση σε κλάδους
της οικονοµίας αλλά και κλίµα επιφυλακτικότητας από την
πλευρά της αγοράς.
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Στην κατάσταση αυτή, για να ξαναµπούµε σε τροχιά
ανάπτυξης η Χηµική Βιοµηχανία πρέπει να αντιµετωπιστεί
ως

ζωτικό

µέρος

της

Ελληνικής

Οικονοµίας

µε

πρωτοβουλίες του κράτους και των αρµοδίων φορέων που
θα βελτιώσουν το κλίµα και µε άµεση εφαρµογή αποδοτικών
µέτρων για την στήριξη της.
Η πορεία της Βιοµηχανίας προς το µέλλον είναι κρίσιµη.
Για αυτό απαιτείται γρήγορα να ληφθούν τα απαραίτητα
µέτρα, µέσα από τις κατάλληλες συνέργειες που θα την
στηρίξουν και θα την οδηγήσουν σταδιακά σε αναπτυξιακή
τροχιά.

Γ. Ι. Ζαγκλιβερινός
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