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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΔΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

10 πξνηάζεηο γηα ηζρπξή κεηαπνίεζε θαη ζηαζεξέο δνπιεηέο 
Ο ΣΔΒ, ε «Διιεληθή Παξαγσγή – Σπκβνχιην Βηνκεραληψλ γηα ηελ Αλάπηπμε» θαη 30 θιαδηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί 
βηνκεραληθνί ζχλδεζκνη ηεο Διιάδαο, καδί κε 136 επξσπατθνχο θαη 395 θιαδηθνχο βηνκεραληθνχο ζπλδέζκνπο ηεο 
Δ.Δ., απεχζπλαλ ζηηο 7/3/2019 θνηλφ θάιεζκα πξνο ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ, ψζηε λα ηεζεί ε 
βηνκεραλία ζην επίθεληξν ηνπ κέιινληνο ηεο Δ.Δ. Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ ζηηο 19/3/2019, 
ν Πξφεδξνο ηνπ ΣΔΒ θαιεί ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Διιάδαο θαη ησλ ινηπψλ Δπξσπατθψλ θξαηψλ λα:  

 παξνηξχλνπλ ηελ επφκελε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα ζέζεη ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε,  

 νξίζνπλ Αληηπξφεδξν απνθιεηζηηθά γηα ηε βηνκεραλία, 

 ζηεξίμνπλ ηελ επφκελε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηε δεκηνπξγία κίαο βηνκεραληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Δ.Δ. κε 
μεθάζαξνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο θαη δηαθπβέξλεζε. 

Η παλεπξσπατθή απηή πξσηνβνπιία έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ Διιάδα. Η Διιάδα παξάγεη θαη εμάγεη, αιιά φρη 
φζν ζα κπνξνχζε. Η ζπλεηζθνξά ησλ εμαγσγψλ ζην παγθφζκην εκπφξην παξακέλεη θαζεισκέλε ζην 0,18% γηα 
δεθαεηίεο. Όζν ε παξαγσγηθή βάζε δελ δηεπξχλεηαη, ην εκπνξηθφ έιιεηκκα δελ κεηψλεηαη (-€17,3 δηζ. ην ηζνδχγην 
αγαζψλ ρσξίο θαχζηκα ην 2018, έλαληη -€16,1δηζ. ην 2017), ελψ ν παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο ρψξαο (εηδηθά νη ΜκΔ) 
δπζθνιεχεηαη λα αθνινπζήζεη ηζφηηκα ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο. Όηαλ κηα κεγάιε κεηαπνηεηηθή 
επηρείξεζε απνρσξεί απφ ηελ Διιάδα ή/θαη κηα κεγάιε επέλδπζε επηιέγεη άιιε ρψξα, κεηψλεηαη δξαζηηθά ην 
πειαηνιφγην ησλ ΜκΔ, εηδηθά ζηελ πεξηθέξεηα.  

Δίλαη ζαθέο φηη ε «Διιάδα πνπ παξάγεη» δελ πζηεξεί επεηδή νη επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα 
δεκηνπξγήζνπλ αμία θαη ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά επεηδή ζπλερίδεη λα πιήηηεηαη απφ αληηθίλεηξα. Η απνβηνκεράληζε 
είλαη ζπλέπεηα κεηαξξπζκηζηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ ζε πνηφηεηα ζεζκψλ, βειηίσζε δηεζλνχο επελδπηηθήο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, εμάιεηςε αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ ιφγσ θνξνδηαθπγήο θαη ιαζξεκπνξίνπ, αληαγσληζηηθφ 
θφζηνο ελέξγεηαο, πνιηηηθέο πνπ δελ εγθισβίδνπλ ζε κηθξά επηρεηξεκαηηθά κεγέζε, άξζε ππεξ-θνξνιφγεζεο 
επηρεηξήζεσλ θαη εξγαζίαο, κείσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο κέζα απφ κείσζε ηνπ εζληθνχ θηλδχλνπ (country 
risk), άξζε θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηθαηνζχλε, δηάζεζε θνηλνηηθψλ πφξσλ κε γλψκνλα ηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη φρη 
ηηο δαπάλεο, θηι.  

Η ρψξα καο γηα δεθαεηίεο πηνζέηεζε πνιηηηθέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο. Ωο 
απνηέιεζκα, ε κεηαπνίεζε ζήκεξα δπζθνιεχεηαη λα βξεη ηαρχ βεκαηηζκφ βειηίσζεο ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζην ΑΔΠ 
απφ 9,6% ζην 12%.  

Ωζηφζν, παξά ηα πξνβιήκαηα ηεο πνιπεηνχο θξίζεο, ε κεηαπνίεζε παξακέλεη ζεκαληηθή ζηελ νηθνλνκία. Η 
ζπκκεηνρή ηεο ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ θηάλεη ην 85% (ζην 90% κε θαχζηκα), κε πάλσ απφ 220 εμαγσγηθνχο 
πξννξηζκνχο θαη 12% βειηίσζε ην 2018 (ζην 17% κε θαχζηκα). Αλαβαζκίδεηαη κε πάλσ απφ €26 δηζ. επελδχζεηο 
αθφκα θαη κέζα ζηελ θξίζε, κε ηηο επελδχζεηο κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ λα απμάλνληαη 16% ην 2018.  

Σην πιαίζην ηνπ παλεπξσπατθνχ δεκνζίνπ δηαιφγνπ ν ΣΔΒ επαλαιακβάλεη ηελ αλάγθε εζληθήο ζπλελλφεζεο ζε κηα 
βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή. Δπηπιένλ, αλαδεηθλχεη ηηο πιένλ θξίζηκεο παξεκβάζεηο γηα ηε βηνκεραληθή αλαγέλλεζε. Οη 
πξνηάζεηο απηέο εληάζζνληαη ζηελ νινθιεξσκέλε βηνκεραληθή πνιηηηθή (Special Report γηα ηελ Βηνκεραληθή 
Πνιηηηθή, Δπελδπηηθφ Σπλέδξην ΣΔΒ) πνπ ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ θφξνπκ θιαδηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 
βηνκεραληθψλ ζπλδέζκσλ πνπ ζπληνλίδεη ν ΣΔΒ. Δηδηθφηεξα:  

Φνξνινγία 
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Πιεξνθνξίεο 

E: economics@sev.org.gr  |  T: +30 211 5006 165 

 

http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/h-viomichania-einai-simantiki-gia-tin-evropi-kai-tous-polites-tis/
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51949/PM_joint_call.pdf
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/perissoteri-viomichania-gia-nees-kai-kalyteres-douleies-30-ianouariou-2018/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/perissoteri-viomichania-gia-nees-kai-kalyteres-douleies-30-ianouariou-2018/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/14-1-praktikes-kai-efarmosimes-filoependytikes-metarrythmiseis-symperasmata-tou-synedriou-schediazoume-to-mellon-me-ependyseis-6-iouniou-2018/
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1. 30% ζπλδπαζηηθή κείσζε θνξνινγίαο ζε επηρεηξήζεηο (θφξνο θεξδψλ θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο).  

2. Οξηδφληηα επελδπηηθά θίλεηξα (ππεξ-απνζβέζεηο ή/θαη επηηαρπλφκελεο απνζβέζεηο), εηδηθά γηα ηερλνινγηθφ 
εμνπιηζκφ θαη γξακκέο παξαγσγήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Industry 4.0 θαη ελζσκάησζεο θαηλνηνκίαο. 

3. Σεκαληηθή κείσζε ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Άξζε εκπνδίωλ  

4. Απινπνίεζε αδεηνδφηεζεο (εηδηθά ηεο πεξηβαιινληηθήο) αιιά θαη θαηάξγεζε αδεηνδνηήζεσλ βάζε φριεζεο. 

5. Δπηηάρπλζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο κέζα απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη θαηάξηηζε ησλ 
δηθαζηψλ ζε νηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά ζέκαηα.    

Αγνξά ελέξγεηαο  

6. Ταρεία αλαδηάξζξσζε ζχκθσλα κε ην Μνληέιν Σηφρνπ (Target model) θαη ζέζπηζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 
γηα ηελ εθαξκνγή λέαο δνκήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο δηκεξψλ ζπκθσληψλ θαη εηζαγσγψλ 
ελέξγεηαο. 

7. Οινθιήξσζε εγρσξίσλ θαη δηεζλψλ ζπλδέζεσλ (πρ λεζηά Αηγαίνπ, Κξήηε, Ιηαιία). Αληαγσληζηηθφ θφζηνο κε 
κείσζε επηβαξχλζεσλ ζηελ βηνκεραλία, ελδεηθηηθά θαηάξγεζε δηάθξηζεο κέζεο ηάζεο (€5 /MWH) θαη 
δηακφξθσζε ΔΦΚ ζην επίπεδν πςειήο ηάζεο (€2,5/MWH), εμνξζνινγηζκφο ηειψλ δηθηχσλ, θηι.  

Χξεκαηνδόηεζε  

8. Πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη ζπλεθηηθφ, πξν-πησρεπηηθφ θαη πησρεπηηθφ πιαίζην, γηα ηελ ππέξβαζε ηεο 
αξλεηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο θξίζεο.  

9. Αλακφξθσζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ΔΣΠΑ θαη αλαπηπμηαθνί λφκνη) ψζηε λα δίδνληαη βάζεη θξηηεξίσλ 
απφδνζεο θαη παξαγσγηθήο κεγέζπλζεο θαη φρη βάζεη δαπαλψλ. 

Γεμηόηεηεο πξνζωπηθνύ 

10. Up-skilling θαη re-skilling κε δεμηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ πιενλέθηεκα ζηελ 4
ε
 βηνκεραληθή επαλάζηαζε. 

 

Τέινο, πξφζθαηα λνκνζεηήκαηα, πνπ βαζίδνληαη ζε πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΒ, αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηε 
βηνκεραληθή αλάθακςε. Γείρλνπλ έηζη ην δξφκν ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο φθεινο ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Δπελδπηηθά θίλεηξα  

 Νένο λφκνο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο (αλακέλεηαη ζχληνκα ε θαηάζεζε ζηε Βνπιή) κε ελδηαθέξνληα 
θνξνινγηθά θίλεηξα αλ θαη νη ρξφλνη πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο παξακέλνπλ πξνβιεκαηηθνί.  

 Υπεξ-απνζβέζεηο 200% γηα επελδχζεηο ζε ελεξγεηαθή απφδνζε (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Υπεξ-εθπηψζεηο 150% γηα πξνζιήςεηο αιιά θαη επηδφηεζε εηζθνξψλ θάησ ησλ 25 εηψλ (άκεζε αμηνπνίεζε)  

 Υπεξ-εθπηψζεηο 130% γηα δαπάλεο R&D, θίλεηξν επξεζηηερλίαο (100% θνξνινγηθή απαιιαγή) αιιά θαη 
θνξναπαιιαγέο γηα ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ πξνο R&D (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Γηεπθφιπλζε δηάζεζεο επηρνξεγήζεσλ θαη θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ ηνπ Ν4399/2016 (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Κίλεηξα γηα θέληξα θνηλψλ ππεξεζηψλ – shared service centres (ζε δηαδηθαζία ςήθηζεο) 

Άξζε αληηθηλήηξωλ  

 Έθδνζε ΠΓ γηα ρξήζεηο γεο (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Απινπνίεζε αδεηνδφηεζεο κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ 
ρξήζεηο γεο αιιά θαη απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο γηα κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Νέν θαζεζηψο γηα θνξνινγηθέο απνζήθεο – ηεισλεηαθέο απνζήθεο – ειεχζεξεο δψλεο (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Νέν πιαίζην εηαηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ (ςεθηζκέλν αιιά κε εθθξεκφηεηεο δεπηεξνγελνχο λνκνζεζίαο) 

 Δμπγίαλζε άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ βηνκεραλίαο θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ζε δηαδηθαζία ςήθηζεο) 

 Απινπνίεζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ (ζε δηαδηθαζία ςήθηζεο) 

 

Σπληνληζκόο έθδνζεο από ηνλ Τνκέα Βηνκεραλίαο, Αλαπηπμηαθώλ Πνιηηηθώλ & Γηθηύωλ θαη ηνλ Τνκέα Μαθξννηθνλνκηθήο 
Αλάιπζεο θαη Δπξωπαϊθώλ Υπνζέζεωλ. ηνπ ΣΔΒ. Αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Μεραληζκόο 
παξαθνινύζεζεο ηωλ αιιαγώλ θαη ππνζηήξημεο ηωλ δξάζεωλ αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηεο βηνκεραλίαο», ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ (Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν) κέζω ηνπ ΔΠ «Αληαγωληζηηθόηεηα, 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία». 

1. Η εμέιημε ηεο κεηαπνίεζεο ζηελ Διιάδα 

Η ηάζε απνβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο, πνπ νπζηαζηηθά μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, δελ ήηαλ 

νχηε λνκνηέιεηα, νχηε απνηέιεζκα ελφο κφλν παξάγνληα. Πξσηεχνληεο παξάγνληεο αλαδείρζεθαλ ε 

παξαηεηακέλε καθξννηθνλνκηθή αζηάζεηα, ε ππεξ-ξχζκηζε αγνξψλ, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ δελ 

http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/
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επηβξαβεχεη παξαγσγηθέο επελδχζεηο, ε ππέξκεηξε θνξνιφγεζε ζηε κηζζσηή εξγαζία θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε δηάζεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ΚΠΣ, ΔΣΠΑ θαη αλαπηπμηαθνί λφκνη) ζε 

επελδχζεηο κε πεξηνξηζκέλε πξνζηηζέκελε αμία, ε παξανηθνλνκία, ην ιαζξεκπφξην, θαζψο θαη ηα κε 

αληαγσληζηηθά δίθηπα κεηαθνξψλ θαη ελέξγεηαο.  

Η απνβηνκεράληζε ζεκαηνδφηεζε ηελ ππνρψξεζε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ρψξαο λα αθνινπζήζεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ππφινηπεο ΔΔ, ηνπιάρηζηνλ. Φσξίο κηα ηζρπξή εγρψξηα κεηαπνηεηηθή βάζε, ε ρψξα έραζε 

ηηο δεμηφηεηεο λα αλαπηπρζεί καθξνρξφληα θαη λα ζπκκεηάζρεη κε αμηψζεηο ζε δηεζλείο παξαγσγηθέο 

αιπζίδεο. Απηέο νη αιπζίδεο αλαδεηνχζαλ έλα πεξηβάιινλ αλνηθηψλ αγνξψλ, ρακειψλ δηνηθεηηθψλ 

εκπνδίσλ θαη γξαθεηνθξαηίαο ψζηε λα δεκηνπξγνχλ ζπλερψο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο αιιά θαη λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηα δεκφζηα ηακεία ππέξ ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. Απνκαθξχλζεθαλ φκσο απφ ην 

επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηελ Διιάδαο πνπ ζηεξνχληαλ δπλακηζκφ θαη πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο.  

Παξά ηε ζεκαληηθή απνβηνκεράληζε, ε ζπλεηζθνξά ηεο κεηαπνίεζεο παξακέλεη ζεκαληηθή ζηελ 

νηθνλνκία: 

 9,6% ζπκκεηνρή ζην ΑΔΠ  

 85% ζπκκεηνρή ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ (90% κε θαχζηκα), κε 12% βειηίσζε ην 2018 (ζην 17% 

κε θαχζηκα) 

 πάλσ απφ 220 εμαγσγηθνί πξννξηζκνί 

 ζηαζεξέο ζέζεηο εξγαζίαο 

 πάλσ απφ €26δηο επελδχζεηο αθφκα θαη κέζα ζηελ θξίζε (2008+), ελψ νη επελδχζεηο 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ην 2018 απμήζεθαλ 16% ζε ζρέζε κε ην 2017 

 

2. Οη ζπλέπεηεο ηεο απνβηνκεράληζεο  

Φσξίο ηαρεία βηνκεραληθή αλάπηπμε, ε ζπκκεηνρή ηεο απαζρφιεζεο, σο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 

κεξίδην ηεο κηζζνδνζίαο ηεο κεηαπνίεζεο επί ηνπ ζπλφινπ ζηε ρψξα ζπλερίδεη λα θζίλεη απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1980 θαη κεηά (Γ1). Δπηπρψο, ε πξνζηηζέκελε αμία ηεο κεηαπνίεζεο επέδεημε κεγαιχηεξε 

αλζεθηηθφηεηα (ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΔΠ) θαη επηπιένλ αλαθάκπηεη κεηά ην 2013 ηαρχηεξα. 

Σηε ρψξα καο κάιηζηα άξρηζε λα ππνρσξεί ηαρχηαηα ρσξίο λα έρεη πξνεγνχκελα πξνζεγγίζεη ην επίπεδν 

ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ζηηο νπνίεο ε ζρέζε ππεξεζηψλ θαη κεηαπνίεζεο πιένλ ελνπνηείηαη 

θαηά κήθνο ζχλζεησλ αιπζίδσλ, πςειήο, πξνζηηζέκελεο αμίαο. Έηζη, ε Διιάδα απνηειεί θιαζζηθφ 

παξάδεηγκα «πξφσξεο απνβηνκεράληζεο». 

 

 

 

 

 

Γ1. Μεξίδην ακνηβήο εξγαζίαο κεηαπνίεζεο επί 

ηνπ ζπλόινπ (AMECO 2017) 
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Ωο ζπλέπεηα ηεο απνβηνκεράληζεο, νη ακνηβέο θαη ε απαζρφιεζε ζηελ Διιάδα 

πνηέ δελ πξνζέγγηζαλ ηελ Δ.Δ..  

 

 

3. Η αλάπηπμε θαη θνηλωληθή επεκεξία πξνϋπνζέηεη ηζρπξή κεηαπνίεζε 

Γ3. Απαζρόιεζε ζην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε 

κεηαπνίεζε ωο % πιεζπζκνύ 15-64 εηώλ  (AMECO, 

2017, Με πνξηνθαιί ρξώκα  ρώξεο πξώελ ππαξθηνύ 

ζνζηαιηζκνύ. Μπιε Κύπξνο θαη Μάιηα.) 

2001 2009 2017 2001 2009 2017

Ζώνη ευρώ 47,6% 48,5% 34,6% Ζώνη ευρώ 19,1% 15,3% 12,7%

Ελλάδα 30,8% 19,7% 33,1% Ελλάδα 11,2% 8,5% 10,8%

Ζώνη ευρώ 10,1% 10,8% 7,2% Ζώνη ευρώ 25,7% 25,0% 30,9%

Ελλάδα 10,4% 13,1% 11,9% Ελλάδα 25,3% 22,7% 28,1%

Ζώνη ευρώ 21,4% 17,9% 17,7%

Ελλάδα 13,0% 19,0% 9,6% Ελλάδα 22,2% 19,4% 22,1%

Ζώνη ευρώ 30,1 36,8 41,9 Ζώνη ευρώ 27,3% 26,1% 25,2%

Ελλάδα 17,1 26,6 21,4 Ελλάδα 10,0% 8,5% 17,8%

Ζώνη ευρώ 33,3 41,1 49,4

Ελλάδα 17,1 24,9 21,1 Ελλάδα 9,2% 7,1% 12,9%

Ζώνη ευρώ 44,4% 45,2% 46,0% Ζώνη ευρώ 75,7% 78,0% 75,7%

Ελλάδα 39,8% 43,5% 38,5% Ελλάδα 84,9% 91,4% 88,5%

Ζώνη ευρώ 7,7% 6,6% 6,4% Ζώνη ευρώ 7,9% 9,0% 9,2%

Ελλάδα 4,3% 4,3% 3,1% Ελλάδα 12,8% 10,5% 15,2%

Διιάδα, δώλε ηνπ επξώ. Βαζηθά κεγέζε θαη απνηύπωκα κεηαπνίεζεο. (AMECO)

Απαζρόιεζε ωο % πιεζπζκνύ κεηαπνίεζε

Πξνζηηζέκελε αμίαο % ζπλόινπ, κεηαπνίεζε

Δηζαγωγέο αγαζώλ % ΑΔΠ

Δμαγωγέο αγαζώλ % ΑΔΠ

Δμαγωγέο ππεξεζηώλ % ΑΔΠ

Καηαλάιωζε % ΑΔΠ

Δηζαγωγέο αγαζώλ % ΑΔΠ εθηόο θαπζίκωλ

Δμαγωγέο αγαζώλ % ΑΔΠ εθηόο θαπζίκωλ

Μηζζνί ωο % ΑΔΠ, ζύλνιν νηθνλνκίαο

Μηζζνί ωο % ΑΔΠ, Κπβέξλεζε

Μηζζνί ωο % ΑΔΠ, κεηαπνίεζε

Δηήζηεο απνδνρέο αλά εξγαδόκελν, €1.000

Δηήζηεο απνδνρέο αλά εξγαδόκελν, κεηαπνίεζε, €1.000

Απαζρόιεζε ωο % πιεζπζκνύ
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Οη ρψξεο πνπ έρνπλ πην ηζρπξή κεηαπνηεηηθή βάζε 

είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ αγαζά πνπ έρνπλ δήηεζε 

ζηηο δηεζλείο αγνξάο (Γ2) θαη δεκηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο φρη κφλν ζηνλ ίδην ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο αιιά θαη ζην ζχλνιν ηεο 

νηθνλνκίαο (Γ3). Δπηπιένλ ζηηο ρψξεο απηέο αλαπηχζζεηαη κηα ζηελφηεξεο ζρέζεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ 

θαη θέληξσλ έξεπλαο ηα νπνία πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θάηη πνπ νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξε εηαηξηθή δαπάλε γηα Δ&Α (Γ4). 

Τν θαηά θεθαιή ΑΔΠ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη ζχλζεηε, φρη κνλνζήκαληε, ζρέζε κε ηε κεηαπνίεζε. Έηζη, ζηηο 

ρψξεο ηνπ πξψελ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ ε ζπξξίθλσζε ηεο κεηαπνίεζεο ζεκαηνδφηεζε ζπρλά ηελ 

αχμεζε ηεο αμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ππεξεζίεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο (Γ5) ππάξρεη κηα ζηελή, 

ζπκβησηηθή, ζρέζε παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Η ζρέζε απηή 

ζπλνδεχεηαη απφ κηα ηθαλφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε 

αληαγσληζηηθά θαη ειθπζηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

θαζψο θαη ηελ έληαμε ζε δηεζλείο αιπζίδεο αμίαο.  

Σε απηέο ηηο ρψξεο ην ζεζκηθφ πιαίζην δελ νξζψλεη 

Γ5. Καηά θεθαιή ΑΔΠ θαη πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ κεηαπνίεζε  (Eurostat, 2017, Με πνξηνθαιί 

ρξώκα  ρώξεο πξώελ ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ. 

Μπιε Μάιηα θαη Κύπξνο) 

Γ2. Δμαγωγέο αγαζώλ (εθηόο θαπζίκωλ) θαη 

απαζρόιεζε ζε κεηαπνίεζε  (Eurostat, 

AMECO, 2017) 

Γ4. Σπκβνιή κεηαπνίεζεο ζηελ πξνζηηζέκελε 

αμία θαη δαπάλε επηρεηξήζεωλ ζε Δ&Α  

(Eurostat, 2017. Με πνξηνθαιί ρξώκα ρώξεο πξώελ 

ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ. Μπιε Μάιηα θαη Κύπξνο) 

https://www.businesseurope.eu/manufacturing-europe
https://www.businesseurope.eu/manufacturing-europe
https://www.businesseurope.eu/manufacturing-europe
https://www.businesseurope.eu/manufacturing-europe
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θνξνινγηθά θαη ξπζκηζηηθά εκπφδηα ζηε κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, ηνπο επηηξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ, λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο θαη ηνπο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα είλαη αληαγσληζηηθέο 

(Γ6). Ωο απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο κεγέζπλζεο νη επηρεηξήζεηο πξνζιακβάλνπλ, εηζάγνπλ θαηλνηνκία 

ζηελ παξαγσγή, απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο πςειφηεξσλ απνδνρψλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο (Γ7), αιιά θαη πξφζζεησλ δεκνζίσλ εζφδσλ.  

 

 

Σηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, φπσο ηεο Δ.Δ., ε ζρέζε κεηαπνίεζεο θαη θαηά 

θεθαιή ΑΔΠ είλαη μεθάζαξα ζεηηθή. Η αχμεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 

παξάγεηαη ζηε κεηαπνίεζε ππνζηεξίδεη κηα ζηαζεξή ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο 

επεκεξίαο.  

 

 

Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο θαηαγξάθνληαη ηαπηφρξνλα φια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ζπλήζσο ζεζκηθά 

ηζρπξέο, έρνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ θνηλσληθφ θξάηνο θαη αγνξέο δηθηχσλ, φπσο ηεο ελέξγεηαο, 

ξπζκίδνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά κε αληαγσληζηηθφ θφζηνο. 

 

 

Ο δξφκνο πξνο ηελ επεκεξία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή πεξλάεη απφ: 

 Μηα ηζρπξή κεηαπνηεηηθή βάζε, πνπ πξνζζέηεη ζεκαληηθή αμία. 

 Τελ ηαρχηεξε αλάπηπμε παξαγσγηθψλ δηθηχσλ κε επηρεηξήζεηο φισλ ησλ 
κεγεζψλ γχξσ απφ ηε κεηαπνίεζε. 

 

 

Γ7. Απαζρόιεζε ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη 

κέζεο ακνηβέο εξγαδνκέλνπ  (Eurostat, 2017, SBA 

Factsheet 2017, Με πνξηνθαιί ρξώκα ρώξεο πξώελ 

ππαξθηνύ ζνζηαιηζκνύ. Μπιε Μάιηα θαη Κύπξνο) 

Γ6. Μέγεζνο επηρείξεζεο- % εξγαδνκέλωλ ζε 

επηρεηξήζεηο θιάδνπ αλά κέγεζνο.  (Eurostat, 2016) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Enterprise_size_class_analysis_of_employment,_EU-28,_2014_(%25_of_sectoral_total)_YB17.png
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4. Ιζρπξή κεηαπνίεζε γηα ζηαζεξή απαζρόιεζε θαη θαιύηεξεο ακνηβέο 

Σε θάζε νηθνλνκία ππάξρνπλ θιάδνη έληνλεο επνρηθφηεηαο (Γ8) πνπ βαζίδνληαη ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

εξγαζηψλ ζπρλά ζε κεξηθή θαη εθ πεξηηξνπήο απαζρφιεζε (πρ ιηαλεκπφξην ιφγσ επειημίαο ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ, εζηίαζε θαη θαηαιχκαηα ιφγσ επνρηθφηεηαο). Απηφ δελ ηζρχεη ζηε κεηαπνίεζε, φπσο 

δείρλεη ην γεγνλφο φηη ε κεξηθή απαζρφιεζε ζην ζχλνιν ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζην 20,3% 

ηνπ ζπλφινπ, ελψ ζηε κεηαπνίεζε ζην 7,6% (Eurostat, 2017). Τν γεγνλφο απηφ, καδί κε ην γεγνλφο φηη ε 

εξγαζία ζηε κεηαπνίεζε ζπλήζσο απαηηεί απμεκέλε εμεηδίθεπζε θαη εθπαίδεπζε, ζεκαίλεη φηη νη κέζεο 

εηήζηεο απνδνρέο φρη κφλν είλαη πςειφηεξεο (Γ9) αιιά θαη ηειηθά πην αλζεθηηθέο ζε θξίζεηο. Έηζη, ηα 

εηζνδήκαηα απηά ζπλεηζθέξνπλ φιν ην ρξφλν ζηα δεκφζηα έζνδα, κέζσ θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ.  

 

 

 

 

Η απαζρφιεζε ζηελ κεηαπνίεζε είλαη θπξίσο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη κε 

ςειφηεξεο ακνηβέο (πεξίπνπ +25%). Η κεξηθή απαζρφιεζε ζην ζχλνιν ηεο 

επξσπατθήο νηθνλνκίαο αλέξρεηαη ζην 20,3%, ελψ ζηε κεηαπνίεζε ζην 7,6%  

 

 

  

 

 

 

 

 

Γ8. Μεξηθή θαη εθ πεξηηξνπήο 

απαζρόιεζε πξνο ζύλνιν 

απαζρόιεζεο αλά θιάδν ζηελ 

Διιάδα  (Eurostat, 2017. Μεξηθή θαη 

εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζε ζηε 

δεκόζην ιόγω επνρηθώλ ζπκβάζεωλ 

πρ ζε εθπαίδεπζε, ππξνπξνζηαζία 

θιπ) 
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Η αλάπηπμε ηεο κεηαπνίεζεο θαη ησλ αιπζίδσλ αμίαο πνπ ππνζηεξίδεη κπνξεί - θαη πξέπεη - λα γίλεη 

παξάιιεια κε ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ, ζεκαληηθψλ, δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ άιινη θιάδνη ζηελ 

νηθνλνκία, φπσο είλαη ελδεηθηηθά γηα ηε ρψξα καο ν ηνπξηζκφο θαη ην εκπφξην. Απηφ απνδεηθλχεη θαη κηα 

ζχγθξηζε Διιάδαο – Γεξκαλίαο γηα ην 2009 (πξν θξίζεο θαη πξνγξακκάησλ πξνζαξκνγήο) θαη πνπ 

αθνξά κφλν επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 10 εξγαδνκέλσλ (δηαζέζηκα ζηνηρεία Eurostat, Γ10 & Γ11), ε νπνία 

δείρλεη πσο ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε κεηαπνίεζε σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ δελ ιεηηνπξγεί 

αληαγσληζηηθά σο πξνο ηελ απαζρφιεζε γηα παξάδεηγκα ζην εκπφξην θαη ηελ εζηίαζε θαη ηα θαηαιχκαηα. 

Η απαζρφιεζε ζην εκπφξην βξηζθφηαλ πξηλ ηελ θξίζε (φηαλ ππήξρε απμεκέλε αιιά επηζθαιήο επεκεξία) 

ζηε ρψξα καο ζε παξεκθεξή επίπεδα κε ηελ Γεξκαλία, ελψ ζε εζηίαζε θαη θαηαιχκαηα ήηαλ  θάπσο 

απμεκέλε ζηελ Διιάδα, φπσο άιισζηε είλαη αλακελφκελν ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ρψξαο σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. Η ελίζρπζε ηεο επεκεξίαο ηεο ρψξαο κέζσ ηεο αλάηαμεο ηεο 

παξαγσγηθήο ηεο βάζεο ζπλεπψο ζα ιεηηνπξγήζεη κφλν εληζρπηηθά σο πξνο ην εκπφξην, εληζρχνληαο ζε 

πγηείο βάζεηο ηελ επεκεξία θαη παξάιιεια δελ εκπνδίδεη ζε ηίπνηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο.  

 

 

Τα αληηθίλεηξα πνπ θξαηνχλ ηελ Διιεληθή επηρείξεζε κηθξή είλαη, ζε κεγάιν βαζκφ, 

θαη ηα ίδηα πνπ νθείινληαη γηα ηελ ζπξξίθλσζε ηεο κεηαπνηεηηθήο βάζεο. 

 

Γ9. Δηήζην θόζηνο εξγνδόηε 

αλά εξγαδόκελν θαη αλά 

θιάδν ζηελ Διιάδα  

(Eurostat, 2016, ζηνηρεία γηα 

ηδηωηηθή νηθνλνκία) 

Γ10. Απνδνρέο θαη απαζρόιεζε ζε κεηαπνίεζε, 

εκπόξην, θαηαιύκαηα θαη εζηίαζε, παξαγωγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη απνζήθεπζε & 

κεηαθνξέο  (Eurostat, 2009, επηρεηξήζεωλ κε άλω 

ηωλ 10 εξγαδνκέλωλ) 

Γ11. Απνδνρέο θαη απαζρόιεζε ζε  

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο  πξνο επηρεηξήζεηο 

θαη εξγαδνκέλνπο (Eurostat 2009, επηρεηξήζεηο 

κε άλω ηωλ 10 εξγαδνκέλωλ) 
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Η ζπλνιηθή πνηνηηθή αλαβάζκηζε πνπ ζπληζηά ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο ζηελ νηθνλνκία 

δηαρέεηαη πέξα απφ ηα ζηελά φξηα ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο. Αθφκα θαη ζηηο ππεξεζίεο, ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηεο αλαβαζκίδνληαη φηαλ εληάζζνληαη ζε παξαγσγηθά δίθηπα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη ηε κεηαπνίεζε.  

Έηζη, ζηελ Διιάδα καδί κε ηελ απαζρφιεζε ζηε κεηαπνίεζε ππνρσξεί αηζζεηά θαη ε απαζρφιεζε ζε 

απνζήθεπζε θαη κεηαθνξέο, ππεξεζίεο δηνίθεζεο θαη ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη επηζηεκνληθέο 

ππεξεζίεο, ΤΠΔ, θαη πγεία & θνηλσληθέο ππεξεζίεο (πνπ πεξηιακβάλνπλ θχιαμε παηδηψλ θαη ππεξεζίεο 

πξνο ειηθησκέλνπο ηηο νπνίεο ζηελ Διιάδα θπξίσο απαζρνινχλ κε εξγαδφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο). 

Απηή ε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο αληαλαθιάηαη θαη ζε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δλδεηθηηθά κφλν, ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο ζηε κεηαπνίεζε 

ζπλνδεχεηαη απφ ππνρψξεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έρνπλ κεξηθή απαζρφιεζε (Γ12). 

Αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά θαηαγξάθνληαη θαη ζε άιιεο ρψξεο. Δίλαη έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ζέζεηο 

εξγαζίαο ζηε κεηαπνίεζε (εηδηθά ζήκεξα πνπ νη ηερλνινγίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε πξφνδν ζε ζέκαηα 

πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη πνηφηεηαο εξγαζίαο), 

αμηνινγνχληαη ζε φιν ηνλ θφζκν σο ηδηαίηεξα 

επηζπκεηέο γηα κηα θνηλσλία θαη σο απαξαίηεηεο 

γηα έλα ηζνξξνπεκέλν αλαπηπμηαθφ κείγκα. Τειηθά 

απηή ε ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ζέζεσλ εξγαζίαο 

επηηξέπεη κηα κεγάιε πνηθηιία επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο, θάηη πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ λα ηαηξηάδνπλ ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ πνιηηψλ.   

 

 

 

 

 

 

Τα παξαπάλσ φκσο έρνπλ κηα αθφκα αλάγλσζε. Τν 

πςειφ θαη ππεξβνιηθά πξννδεπηηθφ κε κηζζνινγηθφ 

θφζηνο θαζψο θαη παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο, θαζηζηνχλ, ρσξίο νπζηαζηηθφ ιφγν, 

ιηγφηεξν ειθπζηηθή ηε κηζζσηή εξγαζία πςειήο 

εμεηδίθεπζεο. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πιήηηνπλ 

θπξίσο ηε κεηαπνίεζε πνπ εληάζζεηαη ζε αιπζίδεο αμίαο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ε νπνία εμαξηάηαη ζε 

δπζαλάινγα κεγάιν βαζκφ, ζε ζχγθξηζε κε άιινπο θιάδνπο, απφ απηφ ην είδνο εξγαζίαο.   

 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη θνξνινγηθά, αζθαιηζηηθά θαη 

επαγγεικαηηθά ε κηζζσηή εξγαζία ζπλεηζθέξεη θαίξηα ζηελ απνδπλάκσζε ηεο 

Γ12. Απαζρόιεζε ζηε κεηαπνίεζε θαη % 

απαζρόιεζεο πνπ είλαη κεξηθήο απαζρόιεζε 

από αλάγθε θαη όρη επηζπκία ηνπ εξγαδνκέλνπ  

(Eurostat, 2017, πνξηνθαιί ρώξεο πξώελ ππαξθηνύ 

ζνζηαιηζκνύ. Μεξηθή απαζρόιεζε θαηά Eurostat ε 

απαζρόιεζε γηα ιηγόηεξεο από 35 ώξεο / 

εβδνκάδα.) 

https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2013/04/03/jobs-alone-do-not-explain-the-importance-of-manufacturing/
https://www.brookings.edu/blog/the-avenue/2013/04/03/jobs-alone-do-not-explain-the-importance-of-manufacturing/
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παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηειηθά ζηελ απψιεηα πνιιψλ θαη θαιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

  

 

5. Η κεηαπνίεζε ωο ζηνίρεκα επηβίωζεο ηωλ ειιεληθώλ ΜκΔ 

Γελ απνηειεί ζχκπησζε ε εδξαίσζε ζηελ Διιάδα κηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξνχ κεγέζνπο κε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα (ζην 50% ηεο Δ.Δ.) θαη ζε επηρεηξεκαηηθά ζρήκαηα ρσξίο πξννπηηθέο (κειέηε ηεο ΔΥ γηα 

ην ΣΔΒ θαη Special Report γηα ηελ παξανηθνλνκία). Τα θνξνινγηθά θαη ξπζκηζηηθά αληηθίλεηξα ζηελ 

αλάπηπμε θαη κεγέζπλζε, είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε Διιάδα έρεη ηφζν έιιεηκα παξαγσγηθήο βάζεο φζν 

θαη έιιεηκα κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ. Κπξίσο, φκσο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη δηαρξνληθά 

αληηκεησπηζηεί ε κηζζσηή εξγαζία έρεη ζπλεηζθέξεη θαίξηα ζηελ απνδπλάκσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, 

θαη ηειηθά ζηελ άκεζε θαη έκκεζε απψιεηα πνιιψλ θαη θαιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη αδπλακίεο απηέο δελ 

απνηεινχλ απιά έλα εκπφδην ζηε κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σηεξνχλ απφ ηε ρψξα έλα πγηέο ζε 

δηαζπνξά, θιάδσλ θαη κεγεζψλ, επηρεηξεκαηηθφ νηθνζχζηεκα πνπ δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

Τα θνξνινγηθά θαη ξπζκηζηηθά αληηθίλεηξα ζηε κεγέζπλζε, ηα εκπφδηα ζηηο 

επελδχζεηο θαη ε αλαζθάιεηα δηθαίνπ, είλαη νη ιφγνη πνπ ε Διιάδα έρεη ηφζν έιιεηκα 

παξαγσγηθήο βάζεο αιιά θαη έλα έιιεηκα κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ.  

  

Απηφ έρεη απμεκέλε ζεκαζία ζήκεξα θαη εηδηθά γηα ηε ρψξα καο, θαζψο ε ζχγρξνλε, ςεθηαθή 

παγθνζκηνπνίεζε, δίλεη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε, φκσο ελέρεη απμεκέλνπο θηλδχλνπο «πεξηζσξηνπνίεζεο» 

ρσξψλ θαη πεξηθεξεηψλ πνπ δελ θαηαθέξλνπλ λα πξνζειθχζνπλ αξθεηέο παξαγσγηθέο επελδχζεηο. Γηφηη, 

κηα ηζρπξή παξαγσγηθή βάζε, είλαη απαξαίηεηε ψζηε κηα ρψξα λα κπνξέζεη λα απνθχγεη απηή ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε. Μφλν κέζσ απηήο ζα δηακνξθσζεί ην ηζνξξνπεκέλν κίγκα κηθξψλ, κεζαίσλ θαη 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, παξαγσγήο θαη ππεξεζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηακφξθσζε κηαο 

δπλακηθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Έλα ηέηνην ηζνξξνπεκέλν νηθνλνκηθφ νηθνζχζηεκα είλαη, ηειηθά, ε 

βάζε πνηνηηθήο αλάπηπμεο ησλ ΜκΔ (φπσο δείρλεη ε κειέηε ηεο ΔΥ) αιιά θαη ε πξνυπφζεζε γηα 

αλάπηπμε λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΣΔΒ έρεη εθπνλήζεη κειέηε ε BCG). 

 

Φξεηάδνληαη ηζνξξνπεκέλα νηθνζπζηήκαηα επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ κεγεζψλ. 

Τειηθά ράλνπλ νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θάζε θνξά πνπ κηα κεγάιε 

επέλδπζε ζηε κεηαπνίεζε δε γίλεηαη ή φηαλ κηα κεγάιε επηρείξεζε κε δηεζλείο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαθφπηεη ηελ ηνπηθή παξαγσγή ηεο. 

 

 
Η χπαξμε κηαο ηθαλήο κεηαπνηεηηθήο βάζεο θαη ε αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ κε κεγαιχηεξν κέγεζνο έρεη 

θξίζηκεο ζπλέπεηεο ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΜκΔ. Κάζε κεγάιε κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε, δελ 

http://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/tomeas-viomichanias-anaptyxiakon-politikon-diktyon/mesaies-kai-mikres-epicheiriseis/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/eis-ygeian-tis-paraoikonomias-pos-i-ypsili-forologisi-mikrainei-tis-epicheiriseis-kai-strefei-sto-lathremporio-ton-klado-alkoolouchon-poton/
http://www.sev.org.gr/tomeis-draseon/tomeas-viomichanias-anaptyxiakon-politikon-diktyon/mesaies-kai-mikres-epicheiriseis/
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/50906/BCG_Greeces_Startup_Ecosystem_Apr_2018.pdf
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απνηειεί κφλν έλα κεγάιν εξγνδφηε αιιά θαη πειάηε γηα ηελ εγρψξηα αγνξά. Απνηειεί έηζη ην θέληξν ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο επθαηξηψλ γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ψζηε λα απμήζνπλ ηα κεγέζε ηνπο. 

Δπίζεο, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο ακβιχλεηαη ε νηθνλνκηθή αζθάιεηα θαη ην ξίζθν πνπ βηψλνπλ ζε 

πνιιαπιάζην βαζκφ νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. Η κηθξή εηαηξεία πνπ κπαίλεη ζην νηθνζχζηεκα ηεο 

κεγάιεο επηρείξεζεο βξίζθεη πξφζβαζε ζε ηερλνγλσζία θαη βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Ταπηφρξνλα γίλεηαη 

γλσζηή σο αμηφπηζηνο πξνκεζεπηήο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Όκσο, ε απνπζία κεγάισλ επελδχζεσλ ζηελ Διιάδα ζηεξεί απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηπρζνχλ, λα εμειηρζνχλ θαη λα θαηλνηνκήζνπλ. Σε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο ηνπο ζηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ κε ηξφπν πνπ ζα ηνπο επέηξεπε λα είλαη αληαγσληζηηθέο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Σπλεπψο, ζε έλα πιαίζην αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ ε κηθξή θαη κεζαία Διιεληθή επηρείξεζε πνπ 

έρεη πνηφηεηα θαη παξάγεη είλαη ηειηθά ν κεγάινο ρακέλνο ηεο θάζε κεγάιεο επέλδπζεο πνπ εθδηψθεηαη 

απφ ηε ρψξα ή πνπ απνζαξξχλεηαη ιφγσ ηνπ κε θηιηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

 

Όηαλ κηα κεγάιε κεηαπνηεηηθή επηρείξεζε απνρσξεί απφ ηελ Διιάδα, θιείλεη ν 

δξφκνο αλάδεημεο κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Οκνίσο, φηαλ κηα κεγάιε 

επέλδπζε παξαθάκπηεη ηε ρψξα, πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ράλνπλ 

κηα επθαηξία λα αλαπηπρζνχλ. 

  

 

6. Οη πξνϋπνζέζεηο ηζρπξήο παξαγωγηθήο βάζεο 

Η παξαγσγηθή βάζε ρξεηάδεηαη πξνυπνζέζεηο γηα λα αλαπηπρζεί θαη γηα λα επεκεξήζεη. Σηε ζχγρξνλε 
επνρή ησλ ηαρέσλ αιιαγψλ έλαο ζπλερείο θαη επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο είλαη πξνυπφζεζε ψζηε κηα 
ρψξα λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο. Φπζηθά, ππάξρνπλ εμεηδηθεχζεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ νθείιεη λα έρεη κηα ζχγρξνλε βηνκεραληθή πνιηηηθή (Special Report Βηνκεραληθή 
Πνιηηηθή) θαζψο θαη κηα ζεηξά ζηνρεπκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ (Δπελδπηηθφ 
Σπλέδξην ΣΔΒ, 124 πξνηάζεηο γηα ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, κεηαμχ άιισλ). Όκσο, ζήκεξα θαη ζηα 
πιαίζηα ηνπ απαξαίηεηνπ δεκνζίνπ δηαιφγνπ απφ ηηο πάγηεο πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΒ επηιέγνληαη θαη 
πξνβάιινληαη εθ λένπ, νη αθφινπζεο: 

Φνξνινγία 

1. 30% ζπλδπαζηηθή κείσζε θνξνινγίαο ζε επηρεηξήζεηο (θφξνο θεξδψλ θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο).  

2. Οξηδφληηα επελδπηηθά θίλεηξα (ππεξ-απνζβέζεηο ή/θαη επηηαρπλφκελεο απνζβέζεηο), εηδηθά γηα 
ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη γξακκέο παξαγσγήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Industry 4.0 θαη ελζσκάησζεο 
θαηλνηνκίαο. 

3. Σεκαληηθή κείσζε ζηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ησλ κηζζσηψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.  

Άξζε εκπνδίωλ  

4. Απινπνίεζε αδεηνδφηεζεο (εηδηθά ηεο πεξηβαιινληηθήο) αιιά θαη θαηάξγεζε αδεηνδνηήζεσλ βάζε 
φριεζεο. 

5. Δπηηάρπλζε ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο κέζα απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη 
θαηάξηηζε ησλ δηθαζηψλ ζε νηθνλνκηθά θαη επελδπηηθά ζέκαηα.    

Αγνξά ελέξγεηαο  

http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/perissoteri-viomichania-gia-nees-kai-kalyteres-douleies-30-ianouariou-2018/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/perissoteri-viomichania-gia-nees-kai-kalyteres-douleies-30-ianouariou-2018/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/14-1-praktikes-kai-efarmosimes-filoependytikes-metarrythmiseis-symperasmata-tou-synedriou-schediazoume-to-mellon-me-ependyseis-6-iouniou-2018/
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/14-1-praktikes-kai-efarmosimes-filoependytikes-metarrythmiseis-symperasmata-tou-synedriou-schediazoume-to-mellon-me-ependyseis-6-iouniou-2018/
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/124-protaseis-politikis/
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6. Ταρεία αλαδηάξζξσζε ζχκθσλα κε ην Μνληέιν Σηφρνπ (Target model) θαη ζέζπηζε ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή λέαο δνκήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο δηκεξψλ ζπκθσληψλ 
θαη εηζαγσγψλ ελέξγεηαο. 

7. Οινθιήξσζε εγρσξίσλ θαη δηεζλψλ ζπλδέζεσλ (πρ λεζηά Αηγαίνπ, Κξήηε, Ιηαιία). Αληαγσληζηηθφ 
θφζηνο κε κείσζε επηβαξχλζεσλ ζηελ βηνκεραλία, ελδεηθηηθά θαηάξγεζε δηάθξηζεο Μέζεο Τάζεο 
(€5 /MWH) θαη δηακφξθσζε ΔΦΚ ζην επίπεδν Υςειήο Τάζεο (€2,5/MWH), ηέιε δηθηχσλ, θηι.   

Χξεκαηνδόηεζε  

8. Πιήξσο ιεηηνπξγηθφ θαη ζπλεθηηθφ, πξν-πησρεπηηθφ θαη πησρεπηηθφ πιαίζην, γηα ηελ ππέξβαζε ηεο 
αξλεηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο θξίζεο.  

9. Αλακφξθσζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ΔΣΠΑ θαη αλαπηπμηαθνί λφκνη) ψζηε λα δίδνληαη βάζεη 
θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη παξαγσγηθήο κεγέζπλζεο θαη φρη βάζεη δαπαλψλ. 

 

 

Γεμηόηεηεο 

10. Up-skilling θαη re-skilling πξνζσπηθνχ κε δεμηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 
ζηελ επνρή ηεο 4εο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο. 

Τέινο, πξφζθαηα λνκνζεηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε πξνηάζεηο ηνπ ΣΔΒ αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ 
ζεηηθά ζηε βηνκεραληθή αλάθακςε. Γείρλνπλ έηζη ην δξφκν ζχκπξαμεο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο 
φθεινο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

Δπελδπηηθά θίλεηξα  

 Νένο λφκνο γηα ηηο ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο (αλακέλεηαη ζχληνκα ε θαηάζεζε ζηε Βνπιή) κε 
ελδηαθέξνληα θνξνινγηθά θίλεηξα αλ θαη νη ρξφλνη πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο παξακέλνπλ 
πξνβιεκαηηθνί.  

 Υπεξ-απνζβέζεηο 200% γηα επελδχζεηο ζε ελεξγεηαθή απφδνζε (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Υπεξ-εθπηψζεηο 150% γηα πξνζιήςεηο αιιά θαη επηδφηεζε εηζθνξψλ θάησ ησλ 25 εηψλ (άκεζε 
αμηνπνίεζε)  

 Υπεξ-εθπηψζεηο 130% γηα δαπάλεο R&D, θίλεηξν επξεζηηερλίαο (100% θνξνινγηθή απαιιαγή) αιιά 
θαη θνξναπαιιαγέο γηα ηε ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ πξνο R&D (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Γηεπθφιπλζε δηάζεζεο επηρνξεγήζεσλ θαη θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ ηνπ Ν4399/2016 (άκεζε 
αμηνπνίεζε) 

 Κίλεηξα γηα θέληξα θνηλψλ ππεξεζηψλ – shared service centres (ζε δηαδηθαζία ςήθηζεο) 

Άξζε αληηθηλήηξωλ  

 Έθδνζε ΠΓ γηα ρξήζεηο γεο (άκεζε αμηνπνίεζε) 

 Απινπνίεζε αδεηνδφηεζεο κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο ζε πεξηνρέο πνπ 
δηαζέηνπλ ρξήζεηο γεο αιιά θαη απινχζηεξεο δηαδηθαζίεο γηα κεηαιιεπηηθέο επηρεηξήζεηο (άκεζε 
αμηνπνίεζε) 

 Νέν θαζεζηψο γηα θνξνινγηθέο απνζήθεο – ηεισλεηαθέο απνζήθεο – ειεχζεξεο δψλεο (άκεζε 
αμηνπνίεζε) 

 Νέν πιαίζην εηαηξηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ (ςεθηζκέλν αιιά κε εθθξεκφηεηεο δεπηεξνγελνχο 
λνκνζεζίαο) 

 Δμπγίαλζε άηππσλ ζπγθεληξψζεσλ βηνκεραλίαο θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ζε δηαδηθαζία ςήθηζεο) 

 Απινπνίεζε ιεηηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ (ζε δηαδηθαζία ςήθηζεο) 

 

 

Σπληνληζκόο έθδνζεο από ηνλ Τνκέα Βηνκεραλίαο, Αλαπηπμηαθώλ Πνιηηηθώλ & Γηθηύωλ θαη ηνλ Τνκέα Μαθξννηθνλνκηθήο 
Αλάιπζεο θαη Δπξωπαϊθώλ Υπνζέζεωλ. ηνπ ΣΔΒ. Αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ παξάρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Μεραληζκόο 
παξαθνινύζεζεο ηωλ αιιαγώλ θαη ππνζηήξημεο ηωλ δξάζεωλ αλάπηπμεο θαη πξνζαξκνζηηθόηεηαο ηεο βηνκεραλίαο», ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ (Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Τακείν) κέζω ηνπ ΔΠ «Αληαγωληζηηθόηεηα, 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία». 

http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/flash-reports/
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Οηθνλνκηθά κεγέζε κειώλ ΣΔΒ  

 
 

 

 

 
*      21.075 δεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ρξήζεο 2017 πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο ICAP  

**     ζχλνιν θεξδψλ θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ 
***   % επί ηνπ ζπλφινπ ηαθηηθψλ απνδνρψλ (ρσξίο bonus θαη ππεξσξίεο)/αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ αζθαιηζκέλσλ ζηνλ ΔΦKA  
****  % επί ηνπ ζπλφινπ εζφδσλ απφ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

 

Όξακα  

Οξακαηηδφκαζηε ηελ Διιάδα σο ηε ρψξα, πνπ θάζε 
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ ζα ζέιεη θαη ζα κπνξεί λα 
επηζθεθζεί, λα δήζεη θαη λα επελδχζεη.  
Οξακαηηδφκαζηε κηα αλνηρηή, θνηλσληθά ππεχζπλε θαη 
νηθνλνκηθά θηιειεχζεξε ρψξα-κέινο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, πνπ πξνηάζζεη ηελ ηζρπξή αλάπηπμε σο 
παξάγνληα θνηλσληθήο ζπλνρήο. Θέινπκε κηα Διιάδα 
δπλακηθφ θέληξν ηεο επξσπατθήο πεξηθέξεηαο, κε 
ζηέξενπο ζεζκνχο, ειθπζηηθφ θνηλσληθφ θαη 
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ πξνάγεη ηηο εμαγσγέο, 
ηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ παξαγσγή θαη 
ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηε 
γλψζε, ηε ζπλνρή, ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ην θξάηνο 
δηθαίνπ.       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Απνζηνιή  

Ηγεζία & Γλώζε  

Ο ΣΔΒ δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο ζε κηα παξαγσγηθή, 
εμσζηξεθή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, σο 
αλεμάξηεηνο θαη ππεχζπλνο εθπξφζσπνο ηεο 
ηδησηηθήο νηθνλνκίαο.  

Κνηλωληθόο Δηαίξνο  

Ο ΣΔΒ, σο θνηλσληθφο εηαίξνο πνπ πηζηεχεη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ, πξνσζεί ζηα αξκφδηα φξγαλα 
ηεο Πνιηηείαο θαη ηεο Δ.Δ. ηηο απφςεηο θαη ζέζεηο ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο.  

Ιζρπξόο Δθπξόζωπνο  

Ο ΣΔΒ δηακνξθψλεη ζέζεηο, αλαιχζεηο θαη πξνηάζεηο 
πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκία, ηε βηνκεραλία, ηελ 
θαηλνηνκία, ηελ απαζρφιεζε, ηελ παηδεία θαη ηηο 
εξγαζηαθέο δεμηφηεηεο, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ηε 
βηψζηκε αλάπηπμε, ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα.  

Φνξέαο Γηθηύωζεο  
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Ο ΣΔΒ δηθηπψλεη ηα κέιε ηνπ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα 
θέληξα απνθάζεσλ (εγρψξηα θαη δηεζλή), κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 


