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Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής
Η διαχρονική σηµασία και η συµβολή της µεταποίησης στην ανάπτυξη της χώρας
αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός, το οποίο αποδεικνύεται τόσο µε ποσοτικά όσο
και µε ποιοτικά στοιχεία. Παρά το γεγονός αυτό, κατά την τελευταία δεκαετία η
παραγωγική βάση της χώρας µας έχει πάψει να αποτελεί προτεραιότητα της
ασκούµενης κάθε φορά κυβερνητικής πολιτικής.
Ειδικά κατά την τρέχουσα περίοδο της οικονοµικής κρίσης, η µεταποίηση είναι ο
τοµέας της οικονοµίας που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλον στη χώρα µας.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει έµπρακτα η µεταποίηση να επανέλθει στο επίκεντρο
της κυβερνητικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό ζητούµε τα ακόλουθα:
1. Την άσκηση ουσιαστικής βιοµηχανικής πολιτικής: η Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) τα τελευταία χρόνια έχει µετεξελιχθεί σε φορέα εφαρµογής,
υλοποίησης και διαχείρισης προγραµµάτων, ενώ θα έπρεπε κατ΄ ουσία να
παράγει και να ασκεί βιοµηχανική πολιτική.
Η εκχώρηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης ειδικών αρµοδιοτήτων εφαρµογής του
Αναπτυξιακού Νόµου ενίσχυσε το διαχειριστικό ρόλο της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας, αλλά υποβάθµισε την αποστολή της αναφορικά µε τη χάραξη
βιοµηχανικής πολιτικής.
Οι πρόσφατες εξαγγελίες σχετικά µε τη διαχείριση µεγάλου αριθµού
προγραµµάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων από τη ΓΓΒ, επεκτείνουν περαιτέρω
το διαχειριστικό της ρόλο, και υποβαθµίζουν έτσι την αποστολή της στην
άσκηση της βιοµηχανικής πολιτικής.
Σε αντιδιαστολή µε τα παραπάνω η πρόταση δηµιουργίας Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρµογής προγραµµάτων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
εφόσον αυτή αναλάβει σηµαντικό έργο διαχείρισης και αποσαφηνισθούν οι
αρµοδιότητές της µε τις ∆ιευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Προτείνουµε:
Α) Το σαφή διαχωρισµό των αρµοδιοτήτων εφαρµογής και διαχείρισης
προγραµµάτων από την κύρια αποστολή του Υπουργείου που κατά την
άποψη µας είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση της βιοµηχανικής
πολιτικής.
Β) Την άσκηση (έµµεσης) κλαδικής πολιτικής – ενίσχυσης των δυναµικών
και εφόσον αποδεικνύεται βιωσιµότητα των ευπαθών κλάδων της
µεταποίησης (π.χ. αγροτικά προϊόντα), µε ταυτόχρονη ανάδειξη των
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συγκριτικών πλεονεκτηµάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας, κατ΄
αντιστοιχία µε πολιτικές που ακολούθησαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως
π.χ. η Γαλλία («Πόλοι Βιοµηχανικής Ανταγωνιστικότητας»), και µε τη
χρηµατοδότηση κατά προτεραιότητα της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Γ) Τη θεσµοθέτηση προγράµµατος τύπου ΤΕΜΠΜΕ που θα ενισχύει
αποκλειστικά τη µεταποίηση και θα ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις
ανεξάρτητα από το µέγεθός τους,
∆) Την παροχή ενισχύσεων για τη δηµιουργία κλαδικών ινστιτούτων, µε τη
συµµετοχή των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα ως βάση για τα θέµατα
ελέγχου της αγοράς (πιστοποίηση – προδιαγραφές) και για την υλοποίηση
ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Ε) Τη θεσµοθέτηση κινήτρων από την πολιτεία προς τις επιχειρήσεις
αποκλειστικά για την αγορά τεχνογνωσίας: η αναβάθµιση της
τεχνολογικής ικανότητας των επιχειρήσεων µπορεί να προέλθει από την
αγορά και εισαγωγή τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία των
επιχειρήσεων.

2. Την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του επενδυτικού νόµου: µέχρι σήµερα
έχουν παρατηρηθεί µεγάλες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση των επενδυτικών
προτάσεων, που σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει τους 15 µήνες.
Παράλληλα, παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις στους ελέγχους και την
πιστοποίηση δαπανών, στις επενδύσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί µεγάλες καθυστερήσεις στην έγκαιρη
πληρωµή των επενδύσεων, όπως και χρονικές καθυστερήσεις στη σύγκλιση
και λειτουργία των ειδικών γνωµοδοτικών επιτροπών εµπειρογνωµόνων
που εξετάζουν προτάσεις ειδικών επενδύσεων όπως καινοτοµία, υψηλή
τεχνολογία, επενδύσεις λογισµικού, νέα προϊόντα κλπ.
Κατά συνέπεια προτείνουµε τη διερεύνηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης της
δηµιουργίας
και
θεσµοθέτησης
ενός
περισσότερο
ευέλικτου
και
αποτελεσµατικότερου συστήµατος διαχείρισης του επενδυτικού νόµου.

3. Τον έλεγχο της αγοράς: διαχρονικό αίτηµα του ΣΒΒΕ αποτελεί η δηµιουργία
αποτελεσµατικού θεσµικού πλαισίου για τον έλεγχο της αγοράς και η πάταξη του
αθέµιτου ανταγωνισµού. Είναι αυτονόητο ότι όπως σε κάθε χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), έτσι και στην Ελλάδα, θα πρέπει να ληφθούν µέτρα
για την προστασία των ελληνικών προϊόντων από προϊόντα τρίτων χωρών
τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς έλεγχο (π.χ. πιστοποίηση
προϊόντων - σήµανση CE) ή αποτελούν προϊόντα αποµίµησης.
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Ας σηµειωθεί ότι έχει διαπιστωθεί η έλλειψη διαπιστευµένων εργαστηρίων
δοκιµών και φορέων πιστοποίησης, ειδικά στον κλάδο των δοµικών υλικών,
µε αποτέλεσµα η εποπτεία της αγοράς να είναι ελλιπής τόσο για τα εγχώρια
όσο και για τα εισαγόµενα προϊόντα που φέρουν σήµανση CE αµφιβόλου
εγκυρότητας. Αυτό, εκτός από αθέµιτο ανταγωνισµό, συνιστά κίνδυνο για την
ασφάλεια των καταναλωτών.
Προτείνουµε, να δοθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης κίνητρα προκειµένου
υφιστάµενα ή νέα εργαστήρια δοκιµών να µπουν στη διαδικασία διαπίστευσης και
κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, για τις περιπτώσεις εκείνες
κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η συνεργασία µε εργαστήρια του εξωτερικού,
προτείνουµε ο ΕΛΟΤ να συνάψει σχέση συνεργασίας µε εργαστήρια του
εξωτερικού, ώστε οι εγχώριοι παραγωγοί να διευκολύνονται στη διαδικασία
πιστοποίησης, κερδίζοντας µε τον τρόπο αυτό κόστος και χρόνο.

4. Την αναµόρφωση της νοµοθεσίας που αφορά βιοµηχανικές άδειες: το
σχετικό σχέδιο νόµου που έχει προετοιµασθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης την
προηγούµενη περίοδο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, και για το λόγο αυτό
προτείνουµε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη θεσµοθέτησή του.

5. Την απλοποίηση των διαδικασιών και τη µείωση της γραφειοκρατίας: όλα
τα θέµατα αρµοδιότητας (άδειες, πιστοποιήσεις, ελεγκτικές διαδικασίες, κυρώσεις
κλπ) του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πρέπει να µελετηθούν και στη συνέχεια να
γίνουν συγκεκριµένες προτάσεις για τη µείωση της γραφειοκρατίας.

6. Μείωση Τιµών: οι αγορανοµικές διατάξεις που αφορούν τον έλεγχο των τιµών
έχουν αναχρονιστικό χαρακτήρα και δηµιουργούν σε πολλές περιπτώσεις
πρόσθετη γραφειοκρατία και κόστος, χωρίς πολλές φορές να
επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, δηλαδή η µείωση της ακρίβειας.\

7. Θέµατα προµηθειών δηµοσίου: για τη βελτίωση της λειτουργίας του
υφιστάµενου συστήµατος προτείνουµε τα ακόλουθα:
Α) υποχρεωτική χρήση προδιαγραφών υλικών και προϊόντων που
χρησιµοποιούνται στην κατασκευή δηµοσίων έργων. Τα χρησιµοποιούµενα
υλικά θα πρέπει να διαθέτουν συγκεκριµένες προδιαγραφές οι οποίες θα
ελέγχονται από τις αναθέτουσες αρχές.
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Β) σταδιακή µείωση των καθυστερήσεων πληρωµών εταιρειών προµηθευτών
του δηµοσίου,
Γ) δηµιουργία µητρώου προµηθευτών του δηµοσίου, µε: α) σαφή προσδιορισµό
των κριτηρίων ένταξης των επιχειρήσεων στο Μητρώο Προµηθευτών του
∆ηµοσίου, και, β) λειτουργία αυστηρού πειθαρχικού συµβουλίου για τη
διατήρηση του Μητρώου,
∆) σµίκρυνση του µεγάλου χρονικού διαστήµατος για την κατακύρωση
προµηθειών, σε αντιδιαστολή µε τον ισχύοντα «σύντοµο χρόνο παράδοσης»
στις διακηρύξεις, και,
Ε) κατάργηση του παραβόλου ένστασης για διαγωνισµούς του δηµοσίου µε
προϋπολογισµό κατώτερο των 100.000 €.

8. Υποχρεωτικές δηµοσιεύσεις εταιριών: το µοναδικό, για τα διεθνώς κρατούντα
και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, καθεστώς υποχρεωτικών δηµοσιεύσεων στον τύπο
(πολιτικό, οικονοµικό, τοπικό) για τις ανώνυµες εταιρίες, που δεν είναι εισηγµένες
στο ΧΑΑ, θα πρέπει να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί.
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