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Αρχική Τοποθέτηση επί της Εισήγησης
Τάσος Σιδηρόπουλος – ∆ιευθυντής Προγραµµάτων της ΑΝΚΟ Α.Ε.

1. Ο ρόλος της βιοµηχανίας στην Ελληνική Οικονοµία, τάσεις –
προοπτικές της.
Κατ’ αρχάς θα συµφωνήσω µε την ιστορική αναδροµή για την πορεία
της βιοµηχανικής ανάπτυξης της Ελλάδας και τη συµβολή της στην
Ελληνική οικονοµία.
Συµπληρώνοντας την εικόνα αυτή βέβαια, θα πρέπει να τονίσουµε ότι
η χώρα µας έχασε για ιστορικούς λόγους την ευκαιρία να συµµετέχει
στην πρώτη βιοµηχανική επανάσταση που συντελέστηκε στην
Ευρώπη από τον 18ο αιώνα έως τα µέσα του 19ου αιώνα που οδήγησε
στις µεγάλες µεταβολές στον οικονοµικό, κοινωνικό, τεχνολογικό
και µορφωτικό τοµέα.
Η απώλεια αυτής της ευκαιρίας για την Ελλάδα εκτός των ανωτέρω είχε
ως αποτέλεσµα τον περιορισµένης αποτελεσµατικότητας βιοµηχανικό
τοµέα καθώς και την έλλειψη βιοµηχανικής κουλτούρας. Η έλλειψη
αυτή επιτρέψτε µου να πω ότι ήταν µια σηµαντική τροχοπέδη στην
υιοθέτηση και εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών για την ανάπτυξη
της βιοµηχανίας στη χώρα.
Ως αποτέλεσµα της έλλειψης αυτής αλλά και των άλλων διαρθρωτικών
αδυναµιών της διακυβέρνησης της χώρας εκτιµώ ότι ήταν η
χαρακτηριστική υστέρηση της ενεργού συµµετοχής της και στη
δεύτερη βιοµηχανική – τεχνολογικά αυτή τη φορά – επανάσταση, µε
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την προώθηση των καινοτοµιών και των νέων τεχνολογιών στην
παραγωγική διαδικασία.

Αναφορικά µε τη συµβολή της βιοµηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας θα
πρέπει να διευκρινίσουµε ότι ανέρχεται συνολικά στο 20,3% (2007),
διατηρείται σταθερή σε γενικές γραµµές κατά την τελευταία δεκαετία και
αναλύεται σε 10,3% από τη µεταποίηση, 0,4% από τα µεταλλείαορυχεία, 2,6% από την ενέργεια και 7% από τις κατασκευές.

Η ελληνική βιοµηχανία βέβαια λειτουργώντας στο πλαίσιο της Ενιαίας
Ευρωπαϊκής Αγοράς αντιµετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις µε το σύνολο
της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, αλλά όπως προανέφερα συγκεντρώνει
διαρθρωτικές αδυναµίες που έχουν την αφετηρία τους στο παρελθόν.
Ειδικότερα, τα µακροχρόνια προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η
ελληνική µεταποίηση είναι:

•

Η χαµηλή προστιθέµενη αξία.

•

Ο µικρός βαθµός εξωστρέφειας.

•

Η υψηλή ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης.

•

Η έντονη εξάρτηση από «παραδοσιακούς» κλάδους που ενίοτε
είναι προβληµατικοί.

•

Η αδυναµία παραγωγής καινοτοµίας και η ανεπαρκής υιοθέτηση
/ προσαρµογή αντίστοιχης εισαγόµενης.

•

Οι «διασωστικού» χαρακτήρα παρεµβάσεις του δηµοσίου που
είχαν ως αποτέλεσµα την ανάληψη από το δηµόσιο των ζηµιών
και την αύξηση της συνολικής δανειακής επιβάρυνσης.

•

Το πολυδαίδαλο της αδειοδοτικής διαδικασίας και η ανασφάλεια
αναφορικά µε το θεσµικό (φορολογικό – ασφαλιστικό) σύστηµα).
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Στο βαθµό που οι αδυναµίες αυτές παραµένουν, οι προοπτικές της
ελληνικής βιοµηχανίας είναι δυσοίωνες.
Συµφωνώντας
παρεµβάσεις

λοιπόν
θα

µε

πρέπει

την
να

εισήγηση
αφορούν

οι
τόσο

προσαρµογές
στο

και

γενικότερο

περιβάλλον άσκησης της οικονοµικής πολιτικής από την κεντρική
κυβέρνηση, όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων.

2. Η θέση της βιοµηχανίας στην περιφερειακή διάταξη της
οικονοµικής δραστηριότητας της χώρας και τον ιδιαίτερο
ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει.
Αδιαµφισβήτητα µια από τις βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
µιας περιφερειακής οικονοµίας, είναι οι επενδύσεις.
Ο λόγος είναι προφανής. Οι επενδύσεις συµβάλλουν είτε άµεσα, είτε
δευτερογενώς

µέσω

της

κατανάλωσης,

στην

αύξηση

του

εισοδήµατος και στη διαµόρφωση ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης που
αποτυπώνονται στους διάφορους δηµογραφικούς δείκτες και τους
δείκτες απασχόλησης.
Στη σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα η οποία διαµορφώνεται υπό
το καθεστώς διεθνών ανταγωνιστικών συνθηκών, τόσο στο επίπεδο
της προσφοράς και της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών όσο και στο
επίπεδο

της

προσφοράς

και

της

ζήτησης

των

συντελεστών

παραγωγής, ο προσδιορισµός των δυνατοτήτων των περιφερειών της
χώρας να διαµορφώσουν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον θα
πρέπει να αποτελεί βασικό στόχο χωροταξικής πολιτικής στο
πλαίσιο

της

εφαρµογής

µιας

αποτελεσµατικής

αναπτυξιακής

στρατηγικής για την περιφέρεια.
Το ζήτηµα αν η κατεύθυνση της οικονοµικής ανάπτυξης θα αφορά στη
βιοµηχανία, τον τουρισµό ή τον πρωτογενή τοµέα εξαρτάται σε
σηµαντικό βαθµό από:
•

τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών οικονοµιών,
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•

την κλαδική εξειδίκευση των οικονοµιών και

•

την ύπαρξη ηγετικών κλάδων στο πλαίσιο των περιφερειακών
συστηµάτων εισροών – εκροών συντελεστών παραγωγής και
ενδιαµέσων – τελικών προϊόντων.

Οι µέχρι σήµερα ασκούµενες πολιτικές ανάπτυξης οικονοµικών
δραστηριοτήτων στη χώρα και ειδικότερα της βιοµηχανίας δεν είχαν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Εκείνο το οποίο παρατηρούµε είναι ότι στη χώρα µας υπάρχει
υπερσυγκέντρωση της βιοµηχανίας και κατ’ επέκταση της µεταποίησης
πρωτίστως στην Αττική και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη, παρά το
περιορισµένο εύρος και µέγεθος των χρηµατοδοτικών κινήτρων σ’
αυτές, γεγονός που οδήγησε σε έναν αντιαναπτυξιακό διπολισµό σε
βάρος της περιφέρειας.
Κατά συνέπεια προκειµένου να αναβαθµιστεί ο ρόλος της βιοµηχανίας
στην περιφέρεια και η συµβολή της στο ΑΕΠ θα πρέπει να υπάρξουν
συγκεκριµένες πολιτικές πέραν των χρηµατοδοτικών κινήτρων,
όπως αναφέρθηκαν άλλωστε στην εισήγηση, που να µπορούν να
υπερκεράσουν τα πλεονεκτήµατα των δύο µεγάλων αστικών κέντρων
που είναι:
•

η άµεση γειτνίαση µε τα µεγαλύτερα καταναλωτικά κέντρα της
χώρας µε αποτέλεσµα το µειωµένο κόστος µεταφοράς των
προϊόντων,

•

η ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών και δοµών ανάπτυξης
επιχειρηµατικότητας και ως εκ τούτου η εξασφάλιση οικονοµιών
κλίµακας,

•

η ύπαρξη εστιών καινοτοµίας και ειδικευµένου εργατικού
δυναµικού,

•

η άµεση πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων και στις δηµόσιες
υπηρεσίες - µε δεδοµένη την µέχρι σήµερα συγκεντρωτική
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λειτουργία του κρατικού µηχανισµού - για την ευκολότερη
προώθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, µε την ολοκλήρωση της Εγνατίας
Οδού και των καθέτων αξόνων της, διαµορφώνεται ένας ευρωπαϊκού
χαρακτήρα και δυναµικής οικονοµικός χώρος, στο πλαίσιο του οποίου
έχουν

σηµαντική

πρωτοβουλίες
πλεονεκτήµατα

που
των

προοπτική
να

ανάπτυξης

αξιοποιούν

επιµέρους

τα

επιχειρηµατικές

κλαδικά

περιφερειών

αλλά

συγκριτικά
και

νέες

ανταγωνιστικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε τοµείς που να
συνδυάζουν τη γνώση, την καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες.

3. Προτάσεις πολιτικής για την ανάπτυξη της βιοµηχανίας στο
σύνολο και τις περιφέρειες της χώρας.
Είναι προφανές ότι η σηµερινή κατάσταση δεν ευνοεί την ανάπτυξη
της βιοµηχανίας στην ελληνική περιφέρεια.
Οι αλλαγές που θα πρέπει να συντελεστούν ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
οικονοµικής κρίσης θα πρέπει να είναι πρωτίστως διαρθρωτικές –
µεταρρυθµιστικές σε θεσµικό επίπεδο µε στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και δευτερευόντως να είναι
αντικείµενο δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Για το λόγο αυτό οι προτάσεις της εισήγησης κινούνται προς την
σωστή κατεύθυνση.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων:
•

η ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους,

•

η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων - υπηρεσιών
τους µε έµφαση στην ποιότητα και την καινοτοµία,

•

η ενσωµάτωση στις δραστηριότητές τους πρακτικών έρευνας και
τεχνολογίας και
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•

η διασύνδεση της λειτουργίας τους µε επιχειρήσεις άλλων
τοµέων στο πλαίσιο των περιφερειακών οικονοµιών,

πιστεύω ότι µπορούν να

οδηγήσουν στην αυξηµένη συµβολή της

βιοµηχανίας στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας αλλά και των
περιφερειών της.

6

«ΣΒΒΕ – Eurobank βιοµηχανία 2020:
Περιφερειακή ανάπτυξη, καινοτοµία και εξωστρέφεια».
Θεσσαλονίκη 30 Νοεµβρίου 2009

∆ευτερολογία – Τοποθέτηση επί ερωτηµάτων
Τάσος Σιδηρόπουλος – ∆ιευθυντής Προγραµµάτων της ΑΝΚΟ Α.Ε.

1. Η µεταποίηση στη ∆υτική Μακεδονία µειώνει τη συµµετοχή
της στο ΑΕΠ της χώρας: που οφείλεται αυτό; η κατάσταση
είναι αναστρέψιµη; η διαπίστωση για αποβιοµηχάνιση της
περιοχής και για τη µετεξέλιξή της σε περιοχή παροχής
υπηρεσιών σας βρίσκει σύµφωνο;
Πράγµατι, η µεταποίηση στη ∆υτική Μακεδονία είναι υποτονική και τα
σχετικά µεγέθη επιβεβαιώνουν την τάση αποβιοµηχάνισης και τις
συνέπειες στον τοπικό κοινωνικό ιστό που βιώνει η περιοχή.
Η χαµηλή ανταγωνιστικότητα των επιχειρηµατικών κλάδων της Βόρειας
Ελλάδας, η µετανάστευση µεταποιητικών επιχειρήσεων στις γειτονικές
χώρες χαµηλού εργατικού κόστους αλλά και ή άστοχη συχνά
κυβερνητική πολιτική στήριξης των επιχειρήσεων, δηµιούργησαν ένα
νεφελώδες τοπίο στην επιχειρηµατικότητα.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας δεν θα µπορούσε να απέχει απ’
αυτή την πραγµατικότητα αφού η µονοδιάστατη δραστηριότητα
χρόνων, στον τοµέα της ενέργειας (εξόρυξη, παραγωγή) και στον
κλάδο της γούνας διαµόρφωσαν ένα υποτονικό επιχειρηµατικό κλίµα
που χαρακτηρίζεται από έντονη ανοµοιογένεια σε επίπεδο περιφέρειας,
πολύ µικρό µέγεθος επιχειρήσεων, απουσία σηµαντικών ιδιωτικών
επενδύσεων και πολύ χαµηλή εξωστρέφεια.
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Αντίθετα ο τριτογενής τοµέας παρουσιάζει µία σηµαντική δυναµική
τα τελευταία χρόνια. Εκτός από την ανάπτυξη του εµπορίου στις
τοπικές

αγορές

που

αποτελεί

άµεση

συνέπεια

της

ροής

χρηµατοδοτικών πόρων στην Περιφέρεια, η ανάπτυξη στοιχείων του
κοινωνικού εξοπλισµού και της παιδείας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) συνέβαλε ιδιαίτερα
στη δηµιουργία προσφοράς όλων των υπηρεσιών του τριτογενούς
τοµέα µε αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων.
Επιπρόσθετα,

η

διαφαινόµενη

προοπτική

ανάπτυξης

του

εναλλακτικού τουρισµού µπορεί να αποτελέσει µια από τις διεξόδους
στην

προσπάθεια

διεύρυνσης

της

παραγωγικής

βάσης

της

Περιφέρειας.

Παρά το γεγονός του συρρικνωµένου µεταποιητικού τοµέα θα πρέπει
να αναδειχθούν οι δυνατότητες και η σηµαντική δυναµική κάποιων
κλάδων τα τελευταία χρόνια όπως π.χ. του κλάδου µετάλλου –
κατασκευών (δηµιουργία cluster µετάλλου «Μetalmanu»).
Στο πλαίσιο της νέας πραγµατικότητας που θα διαµορφώσει η
«µεταλιγνιτική» περίοδος στην Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας αλλά
και αυτής που ήδη υφίσταται εξαιτίας της χρηµατοοικονοµικής κρίσης
και τις συνθήκες του διεθνούς ανταγωνισµού, επιβάλλεται η λήψη
πρωτοβουλιών για την θεσµική και χρηµατοοικονοµική στήριξη των
επιχειρήσεων της περιοχής ώστε να παραµείνουν βιώσιµες και να
αναπτυχθούν σε νέες αγορές µε σύµµαχο την καινοτοµία και την
ποιότητα, αξιοποιώντας στο µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες που
προσδίδει η προσπελασιµότητα (οδικά δίκτυα) και η γεωγραφική θέση
της περιφέρειας.
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2. Η ∆υτική Μακεδονία µπορεί να αποτελέσει προορισµό
επενδύσεων στη µεταποίηση; σε ποιους τοµείς; ποιες είναι
οι προϋποθέσεις γι αυτό; ποιες είναι οι προτάσεις σας;
Είστε αισιόδοξος ότι αυτό θα συµβεί; γιατί;
Το παράδειγµα του συνεργατικού σχηµατισµού µετάλλου «Metalmanu”
που έχει στόχο να ισχυροποιήσει µέσα από ένα ολοκληρωµένο πλέγµα
υπηρεσιών

τις

200

δραστηριοποιούνται
(Μηχανουργεία,

περίπου
στην

µεταλλικές

επιχειρήσεις

Περιφέρεια
κατασκευές,

µετάλλου

που

∆υτικής

Μακεδονίας

κατασκευή

κουφωµάτων

αλουµινίου και Ειδικές κατασκευές) σε συνεργασία µε τα Ακαδηµαϊκά &
Τεχνολογικά ιδρύµατα της περιοχής, τους ΟΤΑ και την ΑΝΚΟ, αποτελεί
έµπρακτη απόδειξη της προστιθέµενης αξίας που µπορούν να έχουν οι
απόλυτα στοχευµένες δράσεις στήριξης δυναµικών κλάδων στην
περιφέρεια.
∆εδοµένου του παραγωγικού προφίλ

της περιφέρειας (ενεργειακό

Κέντρο της χώρας, πλούσιο υπέδαφος, αξιόλογος φυσικός πλούτος,
σηµαντικός πρωτογενής τοµέας) σηµαντικές ευκαιρίες θα µπορούσαν
να αναδυθούν στον κλάδο της µεταποίησης και σε άλλους κλάδους
όπως στην επεξεργασία του µαρµάρου και των υποπροϊόντων του
(π.χ. µαροψηφίδα και µαρµαρόσκονη), στην αξιοποίηση της ιπτάµενης
τέφρας των βιοµηχανικών µονάδων της ∆ΕΗ για την παραγωγή
τσιµεντοπροιόντων (έχει ήδη πραγµατοποιηθεί πιλοτικό έργο από την
εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. στο πλαίσιο του προγράµµατος
«Καινοτόµες ∆ράσεις 2000-2006 «k-clusters” και πιλοτική εφαρµογή
χρήσης κυβόλιθων µε υψηλή περιεκτικότητα σε ιπτάµενη τέφρα στο
πλαίσιο του Πόλου Καινοτοµίας «ΣυνΕνέργεια»), στην αξιοποίηση του
δασικού

πλούτου

και

της

υπάρχουσας

εµπειρίας

σε

θέµατα

επεξεργασίας ξύλου (π.χ. στο Νοµό Γρεβενών) µε τη δηµιουργία ενός
cluster ξύλου. Ακόµη σηµαντικές δυνατότητες διαφαίνονται για τις
επιχειρήσεις

στον

κλάδο

τροφίµων

αγροδιατροφικού τοµέα.

9

συµπεριλαµβανοµένου

του

Παράδειγµα

ιδιαίτερης

επιχειρηµατικότητας

στο

δυναµικής

για

πρωτογενή

την

τοµέα

ανάπτυξη

δίνει

το

της

πιλοτικό

πρόγραµµα καλλιέργειας της αγριαγκινάρας, µε φορέα διαχείρισης την
ΑΝΚΟ, το οποίο χρηµατοδοτείται από το Ειδικό Αναπτυξιακό
Πρόγραµµα Νοµού Κοζάνης καλύπτοντας πλήρως τις δαπάνες
εγκατάστασης και τις καλλιεργητικές εργασίες των αγροτών, κατά το
πρώτο και δεύτερο έτος της δραστηριότητάς τους.
Η παραγωγή της βιοµάζας θα χρησιµοποιηθεί για µικτή καύση µε
λιγνίτη και εκτιµάται ότι θα συνεισφέρει θετικά στα περιβαλλοντικά
προβλήµατα, που αντιµετωπίζει η ευρύτερη περιοχή, µειώνοντας
ταυτόχρονα το κόστος αγοράς δικαιωµάτων εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα από τη ∆ΕΗ Α.Ε.
Στο ίδιο πλαίσιο και δεδοµένου του παραγωγικού προφίλ της
Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας θα πρέπει η περιοχή να παραµείνει
το Ενεργειακό Κέντρο της Χώρας και µετά το λιγνίτη. Αυτό µπορεί
να επιτευχθεί µέσω της ανάδειξής της ως χώρου ενεργειακής
αριστείας επενδύοντας στην έρευνα, ανάπτυξη και αξιοποίηση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας φιλικών προς το περιβάλλον.

Η συγκρατηµένη αισιοδοξία για την πορεία της µεταποιητικής
δραστηριότητας στη ∆υτική Μακεδονία έχει ως προϋπόθεση:
•

τη διάθεση και τόλµη των τοπικών επιχειρήσεων όχι απλώς να
επιβιώσουν αλλά να αυξήσουν το µερίδιο τους στην αγορά,
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

•

τη

συστηµατική

και

εντατική

προσπάθεια

άρσης

των

εκτεταµένων αντικινήτρων που συνεχίζουν να παρακωλύουν τη
βιοµηχανική

ανάπτυξη

στην

περιφέρεια.
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Ελλάδα

και

ιδιαίτερα

στην

•

την στήριξη της επιχειρηµατικότητας από όλους τους τοπικούς,
κοινωνικούς, αναπτυξιακούς και επιστηµονικούς φορείς της
περιοχής, µε τη συγκέντρωση των προσπαθειών και των πόρων.

3. Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων
της ∆υτικής Μακεδονίας; τι προτείνετε να γίνει ούτως ώστε
αυτά να ενισχυθούν;
•

Η ιστορική διαδροµή της περιοχής στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, η κοµβική της θέση σε σχέση µε τα διεθνή δίκτυα
διανοµής και η τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στον κλάδο, δίνει
τη

δυνατότητα

στήριξης

παράλληλων

οικονοµικών

δραστηριοτήτων είτε µε την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (π.χ.
θερµοκήπια µε χρήση τηλεθέρµανσης) ή µε την ανάπτυξη
συνεργασιών των επιχειρήσεων (π.χ. µεταλλικές κατασκευές) µε
τη λειτουργία της ∆ΕΗ.
Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσε να υπάρξει συνεργασία των
επιχειρήσεων µε το σύνολο των ακαδηµαϊκών, ερευνητικών και
αναπτυξιακών

φορέων

καθώς

και

των

κοινωνικών

και

οικονοµικών εταίρων της περιοχής.
•

Η διασυνοριακή - στρατηγική θέση της περιφέρειας που δίνει
την δυνατότητα διείσδυσης των τοπικών προϊόντων και
υπηρεσιών στα ∆υτικά Βαλκάνια αλλά και στην Ευρωπαϊκή
ενδοχώρα, µε την αξιοποίηση της κοµβικής της θέσης επί της
Εγνατίας

Οδού

και

των

κάθετων

αξόνων

(ανάπτυξη

επιχειρήσεων µεταφορών & logistics).
•

Η βελτιωµένη πλέον πρόσβαση στα µεγάλα επιχειρηµατικά
κέντρα του βορειοελλαδικού τόξου (Θεσσαλονίκη – Ήπειρος),
δεδοµένης της άµεσης εξάρτηση από το µητροπολιτικό κέντρο
της Θεσσαλονίκης. Σε σχέση µε την υπόλοιπη χώρα, η
βελτίωση της προσβασιµότητας της Περιφέρειας ενισχύει τις
επιδράσεις που δέχεται από τα µεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία
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θα αποτελούν συγχρόνως αποδέκτες των υπηρεσιών και
προϊόντων της ∆υτικής Μακεδονίας.
•

Η συγκέντρωση του συνόλου σχεδόν των ελληνικών εξαγωγών
της κατηγορίας προϊόντων «Γουνοδέρµατα και Γουναρικά,
Τεχνητά Γουνοδέρµατα» στην περιοχή Καστοριάς – Σιάτιστας,
αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του κλάδου - παρά τα προβλήµατά
του - για την οικονοµία της περιοχής και την εξωστρέφειά της.

•

Η

ύπαρξη

Ολοκληρωµένου

Συστήµατος

∆ιαχείρισης

Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας που δίνει τη δυνατότητα
ανάπτυξης

παράλληλων

περιβαλλοντικού

επιχειρηµατικών

χαρακτήρα

µε

ιδιαίτερη

δραστηριοτήτων
αναφορά

στην

επεξεργασία των απορριµµάτων και στην ανακύκλωση.
•

Η ύπαρξη σηµαντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης εναλλακτικών
µορφών τουρισµού. Η προσπάθεια που άρχισε για την
τουριστική ανάπτυξη κυρίως του ορεινού τουρισµού αναψυχής,
του οικολογικού τουρισµού και του χειµερινού τουρισµού στα
χιονοδροµικά κέντρα της περιοχής, µπορεί να συνεχιστεί σε πιο
συστηµατική

βάση

και

µε

άλλες

µορφές

εναλλακτικού

τουρισµού, η οποία σε συνδυασµό µε την προβολή της
περιοχής

θα

συµβάλει

στη

διαµόρφωση

ενός

βιώσιµου

προτύπου εναλλακτικού τουρισµού (π.χ. Εγνατία, Τουρισµός).
•

Η

ικανοποιητική

Περιφέρειας
σηµαντικού

και

τηλεπικοινωνιακή
ταυτόχρονα

αριθµού

φορέων

η

υποδοµή

της

δραστηριοποίηση

ενός

έρευνας

και

ανάπτυξης

τεχνολογίας (Π∆Μ, ΤΕΙ, ΚΤΕ, ΙΤΕΣΚ) µικρού όµως µεγέθους
και δυναµικότητας το οποίο, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να
µην

αποτελεί

την

αναγκαία

κρίσιµη

µάζα

προσφοράς

τεχνολογίας και υποστήριξης της καινοτοµίας, µπορεί κάτω από
κατάλληλες προϋποθέσεις να συνεισφέρει σηµαντικά στην
επιχειρηµατική προοπτική της περιφέρειας.
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4. Πως µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατική σύνδεση του
πρωτογενούς τοµέα της παραγωγής, του εµπορίου και του
τουρισµού µε τη µεταποίηση στη ∆υτική Μακεδονία; ποιες
είναι οι σχετικές προοπτικές;
Η καθετοποίηση του παραγωγικού συστήµατος οδηγεί µε ασφάλεια
στην αύξηση της προστιθέµενης αξίας των παραγόµενων προϊόντων
και των παρεχόµενων υπηρεσιών της περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό
οι κλάδοι των διαφόρων τοµέων εξασφαλίζουν τις ενδιάµεσες
εισροές τους στην ίδια την περιφέρεια συµβάλλοντας στην
αύξηση τόσο του ΑΕΠ όσο και της απασχόλησης της περιοχής.

Η προσπάθεια που άρχισε για την τουριστική ανάπτυξη κυρίως του
ορεινού τουρισµού αναψυχής, του οικολογικού τουρισµού και του
χειµερινού τουρισµού στα χιονοδροµικά κέντρα της περιοχής, θα
πρέπει να συνεχιστεί σε πιο συστηµατική βάση και µε άλλες µορφές
εναλλακτικού τουρισµού, η οποία σε συνδυασµό µε την προβολή της
περιοχής θα συµβάλει στη διαµόρφωση ενός βιώσιµου προτύπου
εναλλακτικού τουρισµού.
Η ανάπτυξη του τουρισµού µπορεί µε τη σειρά της να εξασφαλίσει
νέους καταναλωτές για τα πρωτογενή ή µεταποιηµένα αγροτικά
προϊόντα της περιοχής, στο πλαίσιο ενός Τοπικού Συµφώνου
Ποιότητας, το οποίο θα δίνει έµφαση στην τοπική παραγωγή, την
ποιότητα και την παράδοση.
Ο πρωτογενής τοµέας και κυρίως οι δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της οικολογικής γεωργίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε την µεταποιητική
δραστηριότητα µπορούν να δηµιουργήσουν µία ενιαία πλατφόρµα
ανάπτυξης υγιούς επιχειρηµατικότητας που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της περιοχής και θα αναβαθµίζει το περιβάλλον.
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Η προοιωνιζόµενη µεταλιγνιτική περίοδος και η αποβιοµηχάνιση της
περιοχής καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για νέες κατευθύνσεις σε
όλους τους τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε έµφαση στην
πράσινη οικονοµία, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία.
Πετυχηµένο παράδειγµα καθετοποίησης της οικονοµίας αποτελεί για το
Νοµό Κοζάνης το αγροτικό προϊόν του κρόκου (σαφράν).
Το µοναδικό αυτό προϊόν, µε την έντονη εξαγωγική δραστηριότητα,
συµβάλλει σηµαντικά στο τοπικό εισόδηµα, προάγει την έρευνα και τη
σύναψη επιχειρηµατικών συνεργασιών (joint venture συνεταιρισµού
Κροκοπαραγωγών και εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ Φυσικά προϊόντα), συµβάλει
σηµαντικά στις εµπορικές δραστηριότητες της περιοχής αλλά και στην
ανάπτυξη τουριστικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο
προβολής του προϊόντος.

5. Θεωρείτε ότι η µέχρι σήµερα στρατηγική περιφερειακής
ανάπτυξης και κατά συνέπεια η πολιτική περιφερειακής
ανάπτυξης έχει φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα; αν όχι,
τι θα πρέπει να αλλάξει;
Η περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας η οποία στηρίχθηκε µέσω των
Μεσογειακών

Ολοκληρωµένων

Προγραµµάτων

και

των

τριών

Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης µάλλον δεν έφερε µέχρι σήµερα τα
αναµενόµενα

αποτελέσµατα

αναφορικά

µε

την

πραγµατική

κοινωνικοοικονοµική σύγκλιση των περιφερειών της, τόσο µεταξύ τους
όσο και µε άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απόδειξη ότι ακόµη και µε την διευρυµένη Ε.Ε.-27 εξακολουθούµε να
έχουµε 8 από τις 13 Περιφέρειες µε κατά κεφαλή ΑΕΠ µικρότερο του
75% του µέσου κοινοτικού όρου.
Είναι προφανές ότι είτε η κατανοµή και χρήση των πόρων δεν ήταν η
ενδεδειγµένη και κατά συνέπεια αναποτελεσµατική, είτε ότι στην
ελληνική οικονοµία λειτουργούν τόσο ισχυρές πολωτικές τάσεις και
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διαρθρωτικές ακαµψίες, που οι πολιτικές συνοχής απλώς επιτυγχάνουν
µια επιβράδυνση ή προσωρινή αναστολή των δυσµενών εξελίξεων.
Κατά συνέπεια οι όποιες αλλαγές θα πρέπει να κατατείνουν:
•

Πρώτον,

στο

διαρθρωτικό

σκέλος

των

οικονοµικών

διαδικασιών και
•

∆εύτερον, στη συγκέντρωση των χρηµατοδοτικών πόρων
σε τοµείς και κλάδους της περιφέρειας που παρουσιάζουν
εξειδίκευση και προοπτικές βιώσιµης ανάπτυξης.

6. Οι περιφερειακές ανισότητες στη χώρα αντί να αµβλύνονται,
ολοένα και διευρύνονται: που οφείλεται αυτό; µπορεί η
κατάσταση να αντιστραφεί; Τι θα πρέπει να γίνει προς αυτή
την κατεύθυνση;
Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα, όπως εξελίχτηκαν κατά τη
µεταπολεµική περίοδο αποτελούν ένα δοµικό χαρακτηριστικό της
ελληνικής οικονοµίας. Παρότι οι αυξοµειώσεις τους διευρύνονται στις
περιόδους ταχείας ανάπτυξης της οικονοµίας και µειώνονται στις
περιόδους ύφεσης, σε µακροπρόθεσµη βάση τα απόλυτα µεγέθη τους
αναδεικνύουν βαθύτατες και µόνιµες ανισορροπίες στις παραγωγικές
δυνατότητες της χώρας.
Οι συνήθεις δείκτες µέτρησης των περιφερειακών ανισοτήτων είναι το
κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κάθε µιας από τις 13
διοικητικές περιφέρειες και η ανεργία ως ποσοστό του ενεργού
πληθυσµού. Και τα δύο όµως αυτά µεγέθη παρουσιάζουν σηµαντικές
αδυναµίες,

ιδιαίτερα

όταν

παρουσιάζονται

ως

ενδείξεις

του

πραγµατικού επιπέδου ευηµερίας που απολαµβάνει κάθε περιφέρεια.
Ως προς το ΑΕΠ, το πρώτο που πρέπει να τονίσουµε είναι η διαφορά
µεταξύ του κατά κεφαλή ΑΕΠ και του πραγµατικού εισοδήµατος των
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κατοίκων µιας περιφέρειας: γιατί ολοένα και συχνότερα (όσο αυξάνει το
µέσο µέγεθος των επιχειρήσεων) ούτε οι ιδιοκτήτες, και πολλές φορές
ούτε

οι

εργαζόµενοι,

είναι

κάτοικοι

της

περιοχής

που

είναι

εγκατεστηµένη µια επιχείρηση. (π.χ. οι νοµοί Βοιωτίας και Κοζάνης).
Επίσης η έκταση της παραοικονοµίας που δεν καταγράφεται στο ΑΕΠ
εµφανίζει σηµαντικές περιφερειακές διαφοροποιήσεις.
Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί ένα ακόµα ανησυχητικό ερώτηµα:
µήπως τα τελευταία χρόνια επιταχύνονται οι ενδοπεριφερειακές
ανισότητες κυρίως λόγω της συγκέντρωσης των πόρων σε µεγάλα
έργα που αφορούν συγκεκριµένες περιοχές; Όπως κάθε µέσος όρος
έτσι και τα περιφερειακά µεγέθη καλύπτουν σοβαρές ανισότητες στο
εσωτερικό των περιφερειών. Παρότι η κατάτµηση σε ολοένα µικρότερες
γεωγραφικές ενότητες είναι φυσικό να αναδεικνύει µεγαλύτερες
διαφοροποιήσεις, τα στοιχεία στο επίπεδο του νοµού, µε τα οποία
ιστορικά ταυτίζονται περισσότερο οι τοπικοί πληθυσµοί, δεν µπορούν
να αγνοηθούν. ∆εν µπορεί επίσης να αγνοηθεί ότι συγκεκριµένες
γεωγραφικές περιοχές όπως τα µικρά νησιά, οι ορεινές ζώνες και οι
υποβαθµισµένες γειτονιές των αστικών κέντρων αντιµετωπίζουν πολύ
σοβαρότερα

προβλήµατα,

όπως

καταγράφονται

τόσο

από

τις

δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις, όσο και τις έρευνες για τη φτώχια, το
επίπεδο υποδοµής και άλλες ειδικές µελέτες που κατά καιρούς
έρχονται στη δηµοσιότητα.
Μπορούµε πάντως να καταλήξουµε µε µια αναµφισβήτητη διαπίστωση:
Η χωρική ανισορροπία του παραγωγικού και δηµογραφικού
δυναµικού της χώρας παραµένει σε απαράδεκτα υψηλά για
αναπτυγµένη

οικονοµία

επίπεδα,

ενώ

οι

οµολογουµένως

πρωτοφανείς για το ελληνικό κράτος δαπάνες υπέρ της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής των τελευταίων δεκαπέντε
ετών δεν πέτυχαν ούτε το πιο πάνω φαινόµενο να περιορίσουν
σηµαντικά, ούτε τις αποκλίσεις στα κατά κεφαλή µεγέθη να
βελτιώσουν ουσιαστικά.
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Για να αντιστραφεί η κατάσταση αυτή θα πρέπει να γίνουν σηµαντικές
διαρθρωτικές παρεµβάσεις αναφορικά µε:
•

Τη διοικητική και δηµοσιονοµική αποκέντρωση.

•

Τη µεταφορά πόρων και αρµοδιοτήτων σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο.

•

Τη

διαµόρφωση

περιφερειακών

προγραµµάτων

ως

αναπόσπαστων τµηµάτων στοχευµένης πολιτικής και όχι ως
αποσπασµατικών δράσεων που συµπληρώνουν άλλες πολιτικές.
•

Τον

χωροταξικό

σχεδιασµό

για

ισόρροπη

ανάπτυξη,

ολοκληρωµένες παρεµβάσεις, βελτίωση της ποιότητας ζωής,
αξιοποίηση του ενδογενούς δυναµικού, παροχή ικανοποιητικού
επιπέδου υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και ειδικότερα
µεταφορών, υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, ανάδειξη και
προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς, σεβασµό
ιδιαιτερότητες

και αποφυγή

αστικοποίησης,
περιβαλλοντικής

προστασία
συνείδησης,

ενός
της

ισοπεδωτικού
φύσης

ανάδειξη

και

στις

µοντέλου
καλλιέργεια

τοπικών

αστικών

κέντρων και διασφάλιση της εταιρικής σχέσης µε τις ζώνες
υπαίθρου.

7. Ενισχύεται

η

µεταποίηση

µέσω

της

υφιστάµενης

περιφερειακής πολιτικής; αν ναι, µέσω ποιών µέτρων; πως
θα ενισχυθεί η περιφερειακή βιοµηχανία τα επόµενα χρόνια;
Η

υφιστάµενη

περιφερειακή

πολιτική

αποτελεί

συνέχεια

των

προηγούµενων, χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε ότι αφορά στη στήριξη της
βιοµηχανίας και της µεταποίησης.
Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού για τη Βιοµηχανία το
οποίο έχει ψηφιστεί θα πρέπει να αποτυπώνεται στις εφαρµοζόµενες
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πολιτικές ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε γνώµονα τις κλαδικές
εξειδικεύσεις και προτεραιότητες των Περιφερειών.
Η

ενίσχυση

της

επιχειρηµατικότητας

από

τα

Επιχειρησιακά

Προγράµµατα του ΕΣΠΑ αλλά και τον Αναπτυξιακό Νόµο θα πρέπει να
λαµβάνουν υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες αυτές και τις απαιτήσεις της νέας
εποχής και να συνδυάζονται µε τις κατάλληλες διαρθρωτικές
παρεµβάσεις.
Ειδικότερα οι προτεραιότητες για τη ∆υτική Μακεδονία, όπως
αναφέρονται στο Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013 είναι:
•

Η προσαρµογή της παραγωγικής δοµής στις διεθνείς απαιτήσεις
µέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών της ανάπτυξης
καινοτόµων προϊόντων και υπηρεσιών της ενίσχυσης των
αναπτυξιακών δοµών και της δηµιουργίας δικτύων συνεργασίας.

•

Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιφερειακής οικονοµίας
ιδίως προς τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και η ανάπτυξη
προγραµµάτων συνεργασίας σε θέµατα αξιοποίησης φυσικών
πόρων, ενέργειας, τουρισµού – πολιτισµού.

•

Η δηµιουργία συνθηκών για την ενίσχυση της παραγωγικής
βάσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ελκυστικότητας
των αστικών κέντρων και των ορεινών - αγροτικών περιοχών.
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