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Η εµπειρία από τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους δείχνει ότι η επάρκεια 
πόρων δεν αρκεί και δεν εξασφαλίζει από µόνη της ουσιαστικές αναπτυξιακές 
παρεµβάσεις.  
Για το Σύνδεσµο Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) δυο είναι τα ζητούµενα για 
την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο: 

1. η συνέπεια της λειτουργίας των µηχανισµών διαχείρισης, υλοποίησης και 
ελέγχου, και, 

2. η συγκεκριµένη και ρεαλιστική στοχοθεσία, που θα λάβει υπόψη της τις 
ανάγκες της αγοράς και θα θέσει ως προτεραιότητα την περιφερειακή 
ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση. 

 
Γενικές παρατηρήσεις για το πρόγραµµα 
1. τα υποπρογράµµατα που θα προδιαγραφούν να συνάδουν µε αυτά που «ζητά 

η αγορά»,  
2. το νέο πρόγραµµα να προσανατολισθεί στην υλοποίηση επενδύσεων και στη 

βελτίωση της επιχειρηµατικότητας, αλλά όχι µε τον τρόπο που έγινε κατά το 
προηγούµενο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Αναρωτιόµαστε ποια µπορεί να είναι 
η συµβολή στην ανάπτυξη της χώρας ο εκσυγχρονισµός καφενείων και 
εστιατορίων, η ανακαίνιση εµπορικών καταστηµάτων και η αγορά επίπλων σε 
κλειστά επαγγέλµατα όπως τα φαρµακεία και τα συµβολαιογραφικά γραφεία, 

3. οι νέες δράσεις που θα συµπεριληφθούν να µην χαρακτηρίζονται από 
πολυτυπία,  η οποία δηµιουργεί διαχειριστικό φόρτο. Επίσης, να µην υπάρχει 
κατακερµατισµός των κονδυλίων για τη χρηµατοδότηση δράσεων αµφίβολης, 
τόσο σε µεσοπρόθεσµο, αλλά ειδικά σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, 
αναπτυξιακής προοπτικής και βιωσιµότητας, 

4. η υλοποίηση των δράσεων να γίνει µέσω ενδιάµεσων φορέων. Μέχρι σήµερα η 
διαφάνεια, σε συνδυασµό µε το υψηλό επίπεδο ποιότητας, στην αξιολόγηση, 
τον έλεγχο και τη διαχείριση αναπτυξιακών κονδυλίων από ενδιάµεσους φορείς 
όπως το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), εγγυάται 
τη χρηστή και αξιόπιστη διαχείριση των κονδυλίων δράσεων της νέας 
προγραµµατικής περιόδου, 

5. να υπάρχουν ανοιχτές προθεσµίες σε όλα τα προγράµµατα, για να αποφευχθεί 
έτσι η πληµµελής προετοιµασία των φακέλων και πολλές φορές η συµπερίληψη 
δαπανών που δεν είναι απολύτως απαραίτητες, επειδή «λήγει η προθεσµία», 

6. να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία στην υποβολή των φακέλων 
υποψηφιότητας. Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων υπήρξε θετικό βήµα, αλλά 
δεν µπορούµε να φτάσουµε στην αυτόµατη αξιολόγηση των προτάσεων, αφού 
η ποιοτική εκτίµηση καθενός φακέλου από εµπειρογνώµονες, θα προστατεύσει 
τον ανταγωνισµό από ανεπιθύµητες στρεβλώσεις. 

7. ∆εν έχει αποσαφηνισθεί µέχρι σήµερα πως θα λειτουργήσει η διαχείριση του 
προγράµµατος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ποιες θα είναι οι 
προοπτικές µετά το 2010 όταν θα γίνει η ενδιάµεση αξιολόγηση του 
προγράµµατος. 



8. Τέλος, η αξιοπιστία του κράτους και των υπηρεσιών, κρίνεται από τη συνέπεια 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Το θέµα των εκταµιεύσεων στους 
δικαιούχους επενδυτές σε λογικό χρόνο από την ολοκλήρωση της επένδυσης 
θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα. ∆υστυχώς, πολλές 
επιχειρήσεις δεν µπόρεσαν να αντέξουν το βάρος των χρηµατοοικονοµικών 
τους υποχρεώσεων όταν το κράτος καθυστέρησε για έναν και ενάµισι χρόνο 
την εκταµίευση των εγκεκριµένων κονδυλίων.  

 



Προτάσεις εξειδίκευσης του προγράµµατος σε επιµέρους δράσεις  
Θεωρώντας ότι η προηγούµενη εµπειρία από την υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων είναι αρκετά πλούσια και περιλαµβάνει 
πληθώρα δράσεων, που είναι λογικό να συµπεριληφθούν και στο νέο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. Παρατίθενται µερικές 
ενδεικτικές δράσεις που διαφοροποιούνται από τις µέχρι σήµερα υλοποιηµένες. 
1. Ειδικό πρόγραµµα επιχορήγησης δραστηριοτήτων διεθνοποιηµένων / 

εξαγωγικών επιχειρήσεων 
2. Πρόγραµµα υποστήριξης της ανάπτυξης δικτύων διανοµής ελληνικών 

επιχειρήσεων σε αγορές του εξωτερικού 
3. Πρόγραµµα προβολής και διαφήµισης των προϊόντων ελληνικών επιχειρήσεων 

σε αγορές του εξωτερικού 
4. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τµηµάτων σχεδιασµού νέων 

προϊόντων και νέων συσκευασιών προϊόντων 
5. Ενισχύσεις για τη δηµιουργία κλαδικών ινστιτούτων, µε τη συµµετοχή των 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα ως βάση για τα θέµατα ελέγχου της αγοράς 
και για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων 

6. Θεσµοθέτηση κινήτρων για την αγορά τεχνογνωσίας 
7. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης  
 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 
αναµφισβήτητα θα αποτελέσει το µέσον ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηµατικότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για την επόµενη επταετία.  
Ο ΣΒΒΕ θεωρεί ότι το νέο πρόγραµµα αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για τη χώρα 
να καλύψει το χαµένο έδαφος σε σχέση µε τους ευρωπαίους εταίρους της.  
Όµως, για να εκµεταλλευθεί αυτή την ευκαιρία: 

1. Τα λάθη του παρελθόντος, στο σχεδιασµό και στη διαχείριση, δεν θα πρέπει 
να επαναληφθούν, και, 

2. Η εµπειρία από την ανάπτυξη των ανταγωνιστών µας, κρατών και 
επιχειρήσεων, θα πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό µας στην εξειδίκευση του 
προγράµµατος 

 

 


