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Πριν προχωρήσουµε σε προτάσεις, θα ήθελα να κάνω κάποιες επισηµάνσεις:
Παρ’ όλες τις ενισχύσεις της Περιφέρειας µέσω των αναπτυξιακών νόµων κα των λοιπών
προγραµµάτων, δεν είχαµε τα ανάλογα αποτελέσµατα.
Αυτό προκύπτει από τρία βασικά δεδοµένα. Το ΑΕΠ, την ανεργία και την συµµετοχή της
µεταποίησης ποσοστιαία.
 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης από το 2001 ως το 2006 κατά 4,82 %, ενώ σε όλη την Ελλάδα
κατά 7,8 %. Ο Έβρος και η Καβάλα είχαν την µεγαλύτερη συµµετοχή, ακολουθεί η
Ξάνθη, η Ροδόπη και τελευταία η ∆ράµα.
 Η ανεργία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αυξήθηκε λίγο περισσότερο από
το µέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Το µεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας το έχει ο Νοµός
∆ράµας που ξεπέρασε δύο χρονιές και το 20 % και ακολουθεί ο Νοµός Καβάλας.
 Η συµµετοχή της µεταποίησης στην ακαθάριστη προστιθέµενη αξία αυξήθηκε σε όλη
την Ελλάδα από το 2001 ως το 2006 κατά 49 % περίπου, ενώ στην Καβάλα κατά 33
% και στη ∆ράµα κατά 38 %. Ο µέσος όρος στην περιφέρεια είναι 27 %, άρα στη
Θράκη µειώθηκε σηµαντικά η συµµετοχή της µεταποίησης.
Τί σηµαίνουν όλα αυτά; Μικρότερη η συµµετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας στο ΑΕΠ,
µεγαλύτερη ανεργία, µικρότερη η συµµετοχή της µεταποίησης.
Με βάση τον αναπτυξιακό νόµο 1892/90, είχαν υπαχθεί 1274 επενδυτικά προγράµµατα από
τα οποία 83 % στη Θράκη και 17 % στην Καβάλα-∆ράµα. Αντίστοιχα οι επιχορηγήσεις που
δόθηκαν ήταν 93 % στη Θράκη και µόλις 7 % στην Καβάλα-∆ράµα.
Πού πήγαν όλα αυτά τα χρήµατα; Τί αποτελέσµατα είχαµε;
Κατά τη γνώµη µου:
 ∆εν απέδωσε το µοντέλο των επιχορηγήσεων και των νέων θέσεων απασχόλησης
(πόσες άραγε από αυτές ήταν στην πραγµατικότητα µεταγραφές από υφιστάµενες
επιχειρήσεις;).
 ∆εν µπορεί να ενισχύουµε τον σπόρο όταν το χωράφι είναι άγονο.
Βέβαια είναι γεγονός ότι τα έργα υποδοµής στην περιοχή (ΕΓΝΑΤΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ) έχουν
τονώσει την δυναµική της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης σηµαντικές
λειτουργικές ενέσεις ήταν και είναι η επιδότηση του κόστους απασχόλησης και η υπαγωγή
στο νόµο για τις ρυθµίσεις των δανείων.
Όµως σήµερα τίθεται ένα µεγάλο ερώτηµα και βρισκόµαστε µπροστά σε ένα µεγάλο
προβληµατισµό. Καλούµαστε να συζητήσουµε για το µέλλον της βιοµηχανίας, της
µεταποίησης όταν είναι αβεβαίο το παρόν. Εν µέσω κρίσης πρέπει να διασφαλίσουµε κατ’
αρχήν την επιβίωση των υφιστάµενων επιχειρήσεων.
Πολλές επιχειρήσεις στην περιοχή µας, όπως και αλλού, κινδυνεύουν να κλείσουν ή θα
κινδυνεύσουν και οι πιο υγιείς αν η κατάσταση συνεχισθεί.
Κατά την άποψή µου, η κρίση µεγαλώνει από την κρίση του τραπεζικού συστήµατος, καθώς
και την αδυναµία ή ατολµία του Κράτους να στηρίξει το τραπεζικό σύστηµα.
Μπορεί η σηµερινή κατάσταση να είναι αρνητική, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να
αντιδράσουµε. Σε γενικές γραµµές, πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει το µοντέλο της ανάπτυξης
µε ένα νέο µακροπρόθεσµο σχεδιασµό που κατ’ αρχήν θα πρέπει να διασφαλίζει τις
υπάρχουσες επιχειρήσεις. Βεβαίως θα πρέπει ο τριτογενής τοµέας, το εµπόριο, οι υπηρεσίες
να ενισχυσουν και να συνεργαστούν µε την µεταποίηση και όχι να λειτουργούν

ανταγωνιστικά. Τοµείς όπως ο τουρισµός και η αλιεία πρέπει να ενισχυθούν στην Ανατολική
Μακεδονία.
Όµως θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά βάση οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, το µάρµαρο, η
ξυλεία, τα θερµά νερά, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Η Καβάλα διαθέτει τα πετρέλαια, τη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων, βιοµηχανίες
δοµικών υλικών. Η ∆ράµα διακρίνεται στην οινοποιια, την παραγωγή δοµικών υλικών, στον
κλάδο ένδυσης και ξύλου. Και στους δυο νοµούς κυριαρχούν το µάρµαρο και τα αδρανή
υλικά.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Οι προτάσεις µας, ιδιαίτερα για την Ανατολική Μακεδονία στα πλαίσια του νέου µοντέλου
ανάπτυξης είναι:
1. Εκπαίδευση νέων σε ειδικότητες που έχουν ανάγκη οι τοπικές επιχειρήσεις:
Επιχορήγηση αυτών των ενεργειών (Συνεργασία Συνδέσµων - Επιµελητηρίων-ΟΑΕ∆
και εκπαιδευτικών φορέων)
2. Επιχορήγηση επιχειρηµατικών σχεδίων για προώθηση των πωλήσεων προς τα κέντρα
και το εξωτερικό. ∆ηµιουργία ενός οργάνου στα πλαίσια της Περιφέρειας που θα
εγκρίνει, µε την εγγύηση του ∆ηµοσίου, την µέσω τραπεζών υποβολή αυτών των
προτάσεων.
3. Αξιοποίηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο ουσιαστικές,
ρεαλιστικές και αποτελεσµατικές ενέργειες. Τεράστια ποσά δαπανούνται σε µελέτες
άνευ ουσίας, σε αποστολές άνευ αντικειµένου, σε επιτροπές, συµβούλια και
«εκπαιδευτικά» προγράµµατα κατάρτισης, που ναι µεν ενισχύουν το εισόδηµα των
ανέργων και των ενδιάµεσων γραφείων, αλλά δεν προσφέρουν ουσιαστικά.
Οι τοµείς κατά την άποψή µου που πρέπει να στραφεί η ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι:
Α)
Σε επιχειρήσεις που είναι εξειδικευµένες σε δραστηριότητες µε προοπτική κυρίως
εξαγωγική.
Β)
Στην καθετοποίηση της παραγωγής, στη βελτίωση της προστιθέµενης αξίας για πιο
ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Γ)
Στην αξιοποίηση των διαθέσιµων Α΄υλών, πλουτοπαραγωγικών πηγών και των
υπαρχουσών υποδοµών.
∆)
Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε περιοχής, πχ αλιεία,
τουρισµός, µάρµαρα για την Καβάλα – µάρµαρα, οινοποιια, ξυλεία για την ∆ράµα.
Ε)
Στην αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης κάθε περιοχής, πχ λιµάνι Καβάλας για
προώθηση προϊόντων σε Βαλκανικές χώρες ή ενεργειακοί κόµβοι (ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη) κλπ.
Η Ανατολική Μακεδονία αλλά και η Θράκη µπορούν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό
ρόλο στην Νοτιοανατολική περιοχή των Βαλκανίων λόγω της στρατηγικής θέσης, αλλά και
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων των Ελληνικών επιχειρήσεων. Το δηµιουργικό πνεύµα, η
εµπειρία και η τόλµη του επιχειρηµατία, η συνεργασία επιχειρήσεων - φορέων και Κράτους
µπορεί να δώσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις της περιοχής στην ευρύτερη
περιοχή των Βαλκανίων.
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