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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
FORUM 2: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (16.2.2002)

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ τοποθετήθηκε στο FORUM 1 της 2.02.2002, µέσω του Προέδρου του κ. Γ.
Οικονοµίδη, για το σύνολο του «Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιµης Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης».
Ισχύουν, λοιπόν, οι εκφρασθείσες επιφυλάξεις για την επιτυχία του παρόντος εγχειρήµατος, που
στηρίζονται στις διαδικαστικές, πολιτικές και θεωρητικές επισηµάνσεις µας. Ωστόσο θα πρέπει να
γίνουν και οι ακόλουθες επισηµάνσεις στα θέµατα που αφορούν τα αναπτυξιακά ζητήµατα της Κ.
Μακεδονίας και συναρτώνται άµεσα µε τα ζητήµατα του παραγωγικού συστήµατος και της
ανταγωνιστικότητας.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει κανένας επίσηµος απολογισµός για όλα τα προγράµµατα που
χρηµατοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βιοµηχανίας (ΕΠΒ), τις
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (INTERREG, RETEX, MME) και το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.
Παράλληλα στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ δηµιουργήθηκαν ή επεκτάθηκαν οργανισµοί και υποδοµές µε
στόχο την υποβοήθηση της βιοµηχανικής ανάπτυξης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους
οργανισµούς δηµιουργήθηκαν για να καλύψουν «τοπικές» ανάγκες ή για να απευθυνθούν στην
τοπική βιοµηχανία και τον τριτογενή τοµέα ενώ κάποιοι (π.χ. Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας) έχουν
πανελλήνια εµβέλεια. Οι κυριότεροι από αυτούς τους οργανισµούς είναι: το ΕΙΜ, το ∆ιαβαλκανικό
Παρευξείνιο επιχειρηµατικό Κέντρο (∆ΙΠΕΚ) το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Χηµικών
∆ιεργασιών, η Εταιρεία ανάπτυξης ιδιωτικών υποδοµών Βορείου Ελλάδος κλπ.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ µετά από ολοκληρωµένη µελέτη την οποία εκπόνησε εντόπισε τα ακόλουθα
προβλήµατα σχεδιασµού τα οποία και αποδυνάµωσαν την αποτελεσµατικότητα των όλων
δράσεων
• Ανεπαρκής αντιστοίχηση των προγραµµάτων στις πραγµατικές ανάγκες των δικαιούχων
• Ανυπαρξία πρόβλεψης για αντιµετώπιση των επικαλύψεων σε επίπεδο προγραµµάτων
(πολλά προγράµµατα χρηµατοδοτούσαν ακριβώς τα ίδια πράγµατα) και έργων
• Ανύπαρκτος προγραµµατισµός του χρόνου προκήρυξης, ο οποίος επηρέασε αντίστοιχα και
το χρόνο υλοποίησης των έργων.
• Γραφειοκρατικός µηχανισµός έγκρισης και παρακολούθησης της υλοποίησης, ο οποίος έδωσε
µεγαλύτερη σηµασία στον τύπο (εκθέσεις µε βασικό µέληµα για την οικονοµική πορεία
των έργων και την στήριξη των απορροφήσεων) και έχασε την ουσία (πραγµατική
ανάπτυξη, εκσυγχρονισµός, αύξηση της ανταγωνιστικότητας).
Οι γενικές µας επισηµάνσεις και προτάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ορθολογικότερη υλοποίηση των
προγραµµάτων του Γ’ ΚΠΣ συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων. Χρονοπρογραµµατισµός των προκηρύξεων έτσι
ώστε οι δράσεις να καλύπτουν ολόκληρη την επταετία 2001 – 2007 και να µην «στριµωχτούν»
στα τελευταία έτη µε τα γνωστά αποτελέσµατα.
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∆ιεύρυνση των δικαιούχων. Να ενταχθούν στα αναπτυξιακά προγράµµατα όλοι οι κλάδοι του
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα και να ανοίξουν τα προγράµµατα σε όλο το φάσµα των
επιχειρήσεων (ως προς τον κλάδο, το µέγεθος και τη χωροταξική κατανοµή).
Βελτίωση της σχέσης κόστους – οφέλους στην υλοποίηση των προγραµµάτων. Η
έµφαση πρέπει να µετακινηθεί από την ανάγκη απορρόφησης των κονδυλίων στην ανάγκη
ουσιαστικής υλοποίησης των έργων µε µεγιστοποίηση των ωφελειών για την
ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την εθνική οικονοµία.
Βελτίωση της διαδικασίας προκήρυξης – αξιολόγησης – υλοποίησης – ολοκλήρωσης
των έργων µε στόχο την επίσπευση και απο-γραφειοκρατικοποίηση των διαδικασιών.
Εµβάθυνση και αξιοποίηση της υποδοµής και τεχνογνωσίας που αποκτήθηκε σε όλα τα
επίπεδα (χρηµατοδοτούσα αρχή, ΕΦ∆, σύµβουλοι, επιχειρήσεις)
Προώθηση δράσεων και κυρίως υποδοµών οι οποίες να εγγυώνται τη συνέχιση τους και
µετά τη λήξη της χρηµατοδότησης.
Άµεση ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας και έγκριση του Σχετικού Προεδρικού
∆ιατάγµατος.
Ως γενικότερες επισηµάνσεις και προτάσεις θα µπορούσαν να καταγραφούν τα ακόλουθα:
Ουσιαστική αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασµό και υλοποίηση των
δράσεων.
Ουσιαστική συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων στο σχεδιασµό και στη λήψη των
αποφάσεων (φορείς εκπροσώπησης της εργοδοσίας και των εργαζοµένων, ΤΕΕ, ΣΕΣΜΑ,
κ.λ.π.).
Βελτίωση του θεσµικού πλαισίου βάση του οποίου χρηµατοδοτούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις
µε στόχο τη µεγαλύτερη αυτονοµία και ευελιξία των ΕΦ∆, τη µείωση της γραφειοκρατίας, την
επίσπευση των εγκρίσεων και των πληρωµών.
Έµφαση στους τοµείς:
ανάπτυξης της γνώσης,
προστασίας του περιβάλλοντος (αειφόρος ανάπτυξη) και
ουσιαστικής
βελτίωσης
της
ανταγωνιστικότητας
των
επιχειρήσεων
(ανταγωνιστικότητα βασισµένη στην ποιότητα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την
καινοτοµία).
Ειδικότερα για τη µεταποίηση η µεσο-µακροπρόθεσµη προτεραιότητα θα πρέπει να στοχεύει στην
ολοκλήρωση της παραγωγικής δοµής και τη διασύνδεση µεταξύ τοµέων και κλάδων. Επιβάλλεται
δε, στο µέτρο του δυνατού και εφικτού, λόγω των κοινοτικών δεσµεύσεων, να ενισχυθούν
συγκεκριµένοι κλάδοι και υποκλάδοι που συµβάλλουν στη βιοµηχανική ολοκλήρωση, ενώ θα
πρέπει να διασυνδεθεί η µεταποίηση µε τον πρωτογενή τοµέα. Επειδή υπάρχει έντονη ανάγκη
στήριξης κλάδων που στη περιφέρεια Κ. Μακεδονίας εξασφαλίζουν την ύπαρξη παραγωγικής
βάσης, απαιτείται ευελιξία στη εφαρµογή µιας περιφερειακής βιοµηχανικής πολιτικής που θα
παρέχει µεν οριζόντια µέτρα αλλά µε σαφή κλαδικό χαρακτήρα. Μια περιφερειακή
βιοµηχανική πολιτική είναι η µόνη που µπορεί να επιτρέψει κλαδική παρέµβαση µέσα στα
όρια της κοινοτικής πολιτικής.
Ειδικότερα σε ότι αφορά τον αναπτυξιακό νόµο θα πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα:
• Η µείωση των ποσοστών επιδότησης (µε µέγιστο το 40%) κρίνεται ως θετική καθώς περιορίζει
τα αρνητικά φαινόµενα που συνόδευαν τις επιδοτήσεις της τάξης των 60% και 65%.
• Ο διαχωρισµός µεταξύ παλαιών και νέων επιχειρήσεων δεν φαίνεται να λειτουργεί καθώς είχε
σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση των αιτήσεων ένταξης στα κίνητρα του νόµου, ενώ
φαίνεται να παραγνωρίζει το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των νέων επενδύσεων γίνεται από ήδη
υπάρχουσες επιχειρήσεις
• Η διατήρηση των επενδυτικών σχεδίων (πρώην άρθρο 23α του ν.1892/90) κρίνεται ως θετική.
Θα πρέπει όµως να βελτιωθεί το σύστηµα έγκρισης και ελέγχου επίτευξης των τεθέντων
στόχων. Αντίθετα οι ειδικές επενδύσεις (πρώην άρθρο 23β του ν.1892/90) φανερά δεν
εκπλήρωσαν τον στόχο για τον οποίο δηµιουργήθηκαν. Ουσιαστικά βαπτίστηκαν ως «ειδικές
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επενδύσεις ευελιξίας» όλες οι παραγωγικές επενδύσεις. Προτείνουµε να αντικατασταθεί µε
επιχειρηµατικά σχέδια (στη λογική του 23α) µικρότερου προϋπολογισµού, που να απευθύνονται
σε ΜΜΕ.
2. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ
Σε σχέση µε τη σηµερινή µας θεµατολογία σηµειώνουµε τα εξής :
Γενικά – ∆ιάγνωση
§ 52.

Στην παρατήρηση ότι η «διάχυση της βιοµηχανικής παραγωγής στον ιστό
της πόλης αποτελεί αναχρονισµό» θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτό
δεν αναιρεί την ανάγκη σχεδιασµού και να καταθέσουµε τον
προβληµατισµό µας για την αδυναµία των Γ.Π.Σ. να ρυθµίσουν τις
χρήσεις στις εντός σχεδίου περιοχές.

§ 54.

Στη διαπίστωση ότι «δηµιουργήθηκαν µε απρογραµµάτιστο τρόπο άτυπες
βιοµηχανικές ζώνες» θα επισηµάνουµε ότι αυτό είναι κύρια αποτέλεσµα
της καθυστέρησης των νοµοθετικών ρυθµίσεων που προβλέπονταν από
το ρυθµιστικό σχέδιο (ΖΟΕ κλπ). Εκφράζοντας τον προβληµατισµό µας
για τη δυνατότητα της όποιας «συµφωνίας» να οδηγήσει στο επιθυµητό
αποτέλεσµα, θα επισηµάνουµε τους βασικούς στόχους που τέθηκαν από
το Ν. 1561/85.
Ορθολογική ανάπτυξη όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων µε
παράλληλη ενίσχυση επιλεγµένων κλάδων προηγµένης τεχνολογίας
και
γεωγραφική
ανακατανοµή
ορισµένων
οικονοµικών
δραστηριοτήτων στο Νοµό (άρθρο 3 § 2β).
Η οικονοµική ανασυγκρότηση της ευρύτερης περιοχής της
Θεσσαλονίκης µε ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα, εκσυγχρονισµό
και ορθολογιστική ανάπτυξη της βιοµηχανίας µε αναπτυξιακά και
περιβαλλοντικά κριτήρια και εκσυγχρονισµό του τριτογενούς τοµέα µε
ενίσχυση ορισµένων κλάδων του (άρθρο 3 §3δ).
Οριοθέτηση νέων περιοχών βιοµηχανικής εγκατάστασης στη ζώνη
γύρω από το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης.
∆ηµιουργία ειδικών βιοτεχνικών – βιοµηχανικών ζωνών στην περιοχή
των οικισµών που ενισχύονται.
Καθορισµός θέσεων εγκατάστασης συγκεκριµένων δραστηριοτήτων
(σφαγεία, βυρσοδεψία, δεξαµενές καυσίµων, συνεργεία επισκευής
βαρέων οχηµάτων, κλπ.), χωροθέτηση κέντρων χονδρεµπορίου και
ανάσχεση της ανάπτυξης κατά µήκος των οδικών αξόνων.
Στόχοι
Σε συνέχεια των ανωτέρω στόχων θα συµφωνήσουµε ιδιαίτερα
µε την επισήµανση της

§ 56

για την ανάγκη υψηλής ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος: Η
«ανάπτυξη» δεν καθοδηγείται µόνον από οικονοµικά κίνητρα, αλλά
πρέπει να αποτελεί ένα πολυσύνθετο σχέδιο δράσης.

Και τους στόχους της
§ 59 για εξέλιξη της Θεσσαλονίκης σε κέντρο µετεκπαίδευσης και στην
αναβάθµιση της προσφερόµενης υποδοµής υγείας.
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∆ΡΑΣΗ 2
Η ενίσχυση της απασχόλησης της καινοτοµίας και της
παραγωγικότητας προφανώς και µας βρίσκει σύµφωνους, αφού από τα
µέλη µας πρωτίστως, τους τεχνικούς επιστήµονες, διέρχεται η επιτυχία
αυτής της δράσης.
Παρόλα αυτά, εκτιµούµε ότι δεν απαιτείται η δηµιουργία νέου φορέα
Προσέλκυσης Επενδύσεων, αφού ο υφιστάµενος φορέας ΕΛΚΕ (Ελληνικό
Κέντρο Επενδύσεων) µε την αποκεντρωµένη λειτουργία του, που βρίσκεται
σε εξέλιξη, µπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.

∆ΡΑΣΗ 3
Η εκτίµηση των επιδράσεων και η παρακολούθηση της εξέλιξης
των παραγωγικών δραστηριοτήτων, δεν αποτελούν από µόνες τους το
κλειδί για την επίλυση των όποιων προβληµάτων. Βεβαίως αποτελούν
ελάχιστη προϋπόθεση για την επιστηµονική αντιµετώπιση των προκλήσεων
της εποχής.
Η υφιστάµενη καθυστέρησή τους είναι δηλωτική και της δυσκολίας του
εγχειρήµατος στην πράξη.
VI. Ανθρώπινο ∆υναµικό και Απασχόληση
Γενικά – ∆ιάγνωση-Στόχοι
§ 66

Η χαρακτηριζόµενη «ανηφορική» διαδροµή φαίνεται να αποτελεί τη
µοναδική ορθή επιλογή για τη µεσοµακροπρόθεσµη ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων, την απασχόληση του τοπικού δυναµικού και την
αναπόφευκτη σύγκλιση µισθών µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Κάθε
άλλη επιλογή οδηγεί
§ 68-69 στους ορατούς «κινδύνους» που περιγράφονται εύστοχα στις
παραγράφους 68 – 69.
∆ΡΑΣΗ 4
Εκτίµηση και παρακολούθηση των αλλαγών στην αγορά εργασίας
και των επιδράσεων στην πόλη.
Η γενική διατύπωση της δράσης αυτής µας βρίσκει σύµφωνους.
Ήδη κάποιες από τις αναφερόµενες προτάσεις βρίσκονται στη φάση
υλοποίησης, όπως η ∆ηµιουργία Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας από
το ΣΒΒΕ σε συνεργασία µε το IMD (International Institute for Management
Development), τα Κέντρα Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Τέλος, για την καλύτερη αξιοποίηση του Γ΄ ΚΠΣ µε βάση την εµπειρία του Β΄ ΚΠΣ,
προτείνουµε σαν άµεσες ενέργειες τα εξής :
Αποσαφήνιση και ταχύτατη κοινοποίηση και έγκριση των καθεστώτων
ενίσχυσης για δράσεις που απευθύνονται στον ιδιωτικό τοµέα
Παροχή αυξηµένων αρµοδιοτήτων στους ενδιάµεσους φορείς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/02/2002

4

