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Νίκου Γεωργακάκη: 

“Βιομηχανική πολιτική και παραγωγική ανασυγκρότηση”, 
Αριστερή προσέγγιση στην  βιομηχανική πολιτική 

 
 

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Νοιώθω αρχικά, χρέος, πριν μιλήσω για το σήμερα, να αναφερθώ στο πνεύμα του 

μεγάλου διανοητή, κομμουνιστή Μπάτση. Η ιστορική αξία της μελέτης του, δεν 

βρίσκεται μόνο  στην λεπτομερή ανάλυση του  και στο υποδειγματικό σχέδιο 

εκβιομηχάνισης της Χώρας με την αναλυτική παρουσίαση των πόρων της  Χώρας 

αλλά κυρίως διότι ανέδειξε τις πραγματικές αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. 

Γιατί  αντιπάλεψε μια κυρίαρχη θεωρία της περιόδου εκείνης, αυτήν  της 

ψωροκώσταινας, που και σήμερα πολλοί παράγοντες (κυβερνητικοί και μη) 

αναβιώνουν και  προσπαθούν , να πείσουν την κοινή γνώμη  να αποδεχτεί ότι πρέπει 

να είμαστε μόνιμα εξαρτημένοι και παραδομένοι στους ξένους.  

 

Δεύτερο, να αναφέρω ότι έχει μεγάλη αξία να κατανοηθεί ο ρόλος της βιομηχανίας αφού 

όπως έχει αναλυθεί επανειλημμένα, από πλήθος μελετών, μεταξύ άλλων από αναλύσεις του 

Ηλία Ιωακείμογλου, ότι  η Μεταποίηση βελτιώνει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα της 

Οικονομίας. Η Μεταποιητική δραστηριότητα, συνιστά σημαντικότατη  πλευρά μια 

Οικονομίας, διότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία. 

Επειδή, μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη, η διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων 

ΣΥΡΙΖΑ, η διημερίδα αυτή θεωρώ ότι θα αποτελέσει μία συμβολή σε αυτήν την 

προσπάθεια. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από την  τοποθέτησή μου για την Βιομηχανία εξαιρώ την Ενέργεια, που ναι μεν 

αποτελεί ουσιαστική πλευρά και συνιστώσα της βιομηχανίας αλλά  εξετάζεται 

χωριστά και έτσι περιορίζομαι κυρίως  στην μεταποίηση. H εισήγηση, λοιπόν, 

αναφέρεται στους βασικούς άξονες αυτής της πολιτικής για την μεταποίηση. Για να 

γίνω πιο σαφής αν θα έβαζα συγκεκριμένο τίτλο στην εισήγησή μου, θα ήταν ο εξής: 

«Βασικοί άξονες μια αριστερής, κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά αποδοτικής 

βιομηχανικής πολιτικής και βασικές προϋποθέσεις προώθησή της». 

 

2.1 Η μεταποίηση στην Ελλάδα, πορεία  αποβιομηχάνισης.  

 

Στον τομέα αυτό, η Ελλάδα, βρίσκεται στη χειρότερη θέση στην Ευρωζώνη. Η 

εξέλιξη αυτή  δεν είναι άσχετη με την επιλογή, τον τρόπο και τους όρους ένταξης σε 

Ε.Ε. και στη συνέχεια στην Ευρωζώνη, κάτι  που οδήγησε τη χώρα, μαζί βεβαίως και 

με τις ασκηθείσες πολιτικές στη σημερινή θέση. Μπαίνοντας η χώρα απροετοίμαστη 

και χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική  δεν ήταν δυνατό να μείνει αλώβητη.  

 

Η ΕΕ παρά το γεγονός πως είμαστε από τις λίγες χώρες της ένωσης που διαθέτει 

αξιόλογες (Ορυκτές Πρώτες ύλες)ΟΠΥ, για  πολλές δεκαετίες δεν επεδίωξε 

συμφωνίες με Ελλάδα όπως έκανε με χώρες τρίτου κόσμου για προμήθεια ΟΠΥ. 

Ασφαλώς η βιομηχανία της Ευρώπης θα έβρισκε σχετικά φθηνότερους πόρους 

εκεί, απλά επιβεβαιώνεται πως η επιδίωξη συνοχής και αλληλεγγύης δεν έχει 

καμία σχέση με τις εξαγγελίες της ΕΕ. 

 

Η πορεία της αποβιομηχάνισης και παραγωγικής υποβάθμισης  έχει συντελεστεί στη 

διάρκεια των  τελευταίων  δεκαετιών και βεβαίως εντάθηκε τα τελευταία μνημονιακά 

χρόνια. 

Όλα αυτά τα χρόνια είδαμε την  εγκατάλειψη κάθε ιδέας σχεδιασμού και 

προγραμματισμού   στην οικονομία, τουλάχιστον στο βαθμό που υπήρχε, με  την 

πλήρη επικράτηση της ιδεολογίας του άκρατου μονεταρισμού και άρα της 

απορρύθμισης των πάντων. 
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Σημειώθηκε σημαντική παραγωγική υποβάθμιση σε τομείς όπως η βιομηχανία και η 

γεωργία και η ελληνική οικονομία προσανατολίστηκε σε κλάδους που είναι 

εξαιρετικά ευαίσθητοι στις διεθνείς οικονομικές διακυμάνσεις. 

Αυτή την υποβάθμιση την γνωρίζουμε εμπειρικά, την γνωρίζουμε από δημοσιεύματα 

που αναφέρονται στο κλείσιμο ή την μετανάστευση επιχειρήσεων, την βλέπουμε, 

όμως, και στα  επίσημα στατιστικά στοιχεία 

 
 

2.2 Η μεταποίηση στη χώρα. Τάσεις τελευταίων δεκαετιών και χρόνων 

 

Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ η μεταποίηση από 11,9% του ΑΕΠ το 2000 έφθασε στο 

10,56% το 2008.(Παράρτημα 1).  Τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, αυξήθηκε λίγο, 

όχι όμως λόγω ονομαστικής αύξησης του μεταποιητικού τομέα αλλά γιατί μειώθηκε 

ταχύτερα το συνολικό ΑΕΠ. 

Βεβαίως στην πορεία αυτή, μεγάλη ευθύνη έχουν και οι κυβερνήσεις. Ποια ήταν  η  

κυβερνητική πολιτική και τακτική  στον τομέα αυτό; Οι κυβερνήσεις 

παρακολουθούσαν  την πτωτική πορεία, απαθείς, σαν παρατηρητές, χωρίς σχέδιο.. 

 

Όπως φαίνεται μάλιστα στον πίνακα ( Παράρτημα 2) η χώρα μας  είναι η 

χειρότερη με εξαίρεση τα Λουξεμβούργο, όσον αφορά το βαθμό συμμετοχής της 

μεταποίησης στο ΑΕΠ μεταξύ των διαφόρων χωρών της Ευρωζώνης. 

 

Με βάση τον ίδιο πίνακα που δείχνει την συμμετοχή της μεταποίησης των χωρών της 

Ευρωζώνης  στο ΑΕΠ. βλέπουμε πως σε  όλες τις χώρες έχουμε σταδιακή μείωση 

(που γίνεται σε όφελος των υπηρεσιών), όμως, η Ελλάδα, όπως αναφέραμε  έχει την 

πρωτιά με εξαίρεση το Λουξεμβούργο. Ποσοστό 12,5%  για το 2001,πολύ χειρότερο 

σε σχέση με Πορτογαλία και Ισπανία που έχουν παρόμοιο παραγωγικό μοντέλο. 

(Τουρισμός, παραδοσιακά  αγροτικές χώρες). 

 

Ακόμη και  για το 2010 (παράρτημα 3) που αναφέρεται στην εξέλιξη της 

προστιθέμενης αξίας και δείχνει σχετική αύξηση της συμβολής   της βιομηχανίας στο 

ΑΕΠ λόγω σμίκρυνσης του ΑΕΠ, η Ελλάδα ξανά  βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις 
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(14,4%) ακόμη και από Ισπανία (15.9%) και Πορτογαλία (17%) και σε καλύτερη 

θέση μόνο από Λουξεμβούργο και Κύπρο, χώρες καθαρά υπηρεσιών. 

Συνολικά τα 30 χρόνια 1980-2010 έχουμε (Παράρτημα 4) σημαντική καθίζηση του 

πρωτογενούς τομέα  (γεωργία, δασοκομία και αλιεία)με δραματική μείωση 

συμμετοχής στο  ΑΕΠ από 25% το 1980, στο 10,5 % το  1990, στο 6,59% το 2000 

και 3,26% στο 2010. 

 

Σημαντική, επίσης, μείωση της συμμετοχής του δευτερογενούς τομέα στο εγχώριο 

ΑΕΠ, ενώ παράλληλα έχουμε εκτίναξη του τριτογενούς από 49,7 σε 79% 

Διαπιστώνεται, βεβαίως ότι παρά την κατάρρευση ολόκληρων κλάδων της 

βιομηχανίας, κυρίως μετά το 1990, η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ 

μειώνεται σχετικά πιο ήπια από τον πρωτογενή και από το 25% του ΑΕΠ το 1980 

φτάνει στο 26,5 % το 1990, στο 20,95% το 2000 και στο 17,9% το 2010 (των 

κατασκευών συμπεριλαμβανομένων). 

 

 

2.3 Εξέλιξη στους κλάδους της μεταποίησης. 

 

Σε κάθε οικονομία υπάρχουν κλάδοι και δραστηριότητες που φθίνουν και πρέπει να 

στηριχτούν,  ώστε οι  επιπτώσεις να είναι ελάχιστες, τα λουκέτα λιγότερα και οι 

απολύσεις λιγότερες. Έχουν αναφερθεί κατά καιρό περιπτώσεις  κυρίαρχων 

καπιταλιστικών χωρών όπως  Γερμανία και ΗΠΑ, αλλά και άλλων καπιταλιστικών 

χωρών όπως η Σουηδία, η Νορβηγία και ο Καναδάς, που οι κυβερνήσεις 

προστατεύουν και δεν αφήνουν  εύκολα να κλείσουν βιομηχανικές εταιρείες τους. 

Εφαρμόζεται, δηλαδή,  μια ενεργητική βιομηχανική πολιτική.  Πρακτικές 

προστατευτισμού, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται σε δεινή θέση, δεν μπορεί να 

απαγορεύονται. 

 

Από την άλλη έχουμε κλάδους που εμφανίζουν  δυναμισμό και πρέπει να 

ενθαρρύνονται. Ιδιαίτερα μια κυβέρνηση της Αριστεράς οφείλει να δίνει ιδιαίτερη 

προσοχή εκεί που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και παράδοση 

(Αγροτικός τομέας, ναυτιλία-ναυπηγεία, τουρισμός, ορυκτοί πόροι και 

μεταλλουργική  επεξεργασία τους). Με βάση τη μελέτη αυτή για τους κλάδους και τις 
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παραγωγικές δραστηριότητες που εμφανίζουν δυναμισμό πρέπει να  διαμορφώνονται  

αναπτυξιακοί  νόμοι που παίρνουν υπόψη τα πορίσματα της μελέτης ασφαλώς να 

ενισχύονται. 

 
2.4 Ανάλυση πίνακα ανά κλάδο. Φθίνοντες κλάδοι  και δυναμικοί κλάδοι. 

(Παράρτημα 5) 

 

Όπως είδαμε η μεταποίηση συνολικά βρίσκεται σε φθίνουσα διαχρονικά πορεία. Αν 

εξετάσουμε τώρα την πορεία των κλάδων που περιλαμβάνονται στην μεταποίηση οι 

εξελίξεις την τελευταία δεκαετία –μεταξύ 2001 και   2010 δείχνουν τα εξής 

 

Φθίνουσα πορεία  

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (-79,8%)  

Κλωστουφαντουργικά (-70%)  

Ελαστικά πλαστικές ύλες (-66,2%) 

Έπιπλα (-62,8%)  

Χαρτοποιία(-61%) 

Παραγωγή χημικών(-49%) 

Μη μεταλλικά (-44%) 

Κατασκευές εξοπλισμού μεταφορών(-34,4%) 

 

Κλάδοι με σχετική βελτίωση 

Βασικά μέταλλα(83,7%) 

Φαρμακευτικά (71,2%) 

Εκδοτυπωτικά (82,5%) 

Προϊόντα διύλισης (42,66%) 

Ηλεκτρικό ρεύμα - φυσικό αέριο(33,7%) 

Επισκευές εγκαταστάσεις εξοπλισμού(21,22%) 
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2.5 Σχεδιάζει η κυβέρνηση; 

 

Υποχρέωση, κατά τη γνώμη μας πάντα, των κυβερνήσεων, θα ήταν να μελετήσουν 

και το εμπορικό ισοζύγιο στους διάφορους κλάδους της μεταποίησης και στη 

συνέχεια να συνεργαστούν με όλους τους παραγωγικούς φορείς για δυνατότητες 

να παραχθούν στην Ελλάδα εισαγόμενα προϊόντα (Πίνακες 6Α & 6Β).  

 

Μελετώντας τα στοιχεία αυτά, ασφαλώς διακρίνουμε προϊόντα (πχ καύσιμα, 

αυτοκίνητα)  που η χώρα μας δεν μπορεί να τα υποκαταστήσει, όμως, υπάρχουν 

πολλές άλλες κατηγορίες προϊόντων που μπορεί να παράξει, ώστε να υποκαταστήσει 

τις εισαγωγές και να αυξήσει τις εξαγωγές. 

 

Τα δεδομένα  πρέπει να μελετώνται συγκεκριμένα με τη βοήθεια ειδικών και 

έμπειρων για τον κάθε κλάδο, και να ακολουθεί συνεργασία με τους παραγωγικούς 

φορείς,  ώστε η πρότασή για παρεμβάσεις  να είναι εξειδικευμένη και όχι γενική. Η 

εμπειρία μας δεν μας πείθει πως  οι κυβερνήσεις μελετούν και σχεδιάζουν τη 

βιομηχανική πολιτική. 

 

Για τον σχεδιασμό  της επενδυτικής προσπάθειας η κυβέρνηση της Αριστεράς θα 

δώσει ιδιαίτερο βάρος, προς την  κατεύθυνση των εξαγωγών. Στην  κατεύθυνση αυτή 

μπορεί να συμβάλει η ανάπτυξη της οικονομικής διπλωματίας με κατάλληλη 

στελέχωση των πρεσβειών και η ενεργοποίηση τους στην κατεύθυνση της μελέτης 

για τόνωση των εξαγωγών.  

 

Για να αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα, μελετώντας αυτές τις μέρες τις εμπορικές 

σχέσεις Ελλάδας- Ρωσία προκύπτει με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  πως το 2012, οι 

εισαγωγές μας ανερχόταν σε 6015 εκ € και οι εξαγωγές σε 462,78 εκ € δηλαδή οι 

εξαγωγές μας ήταν το 7,6 % των εισαγωγών. Στις εισαγωγές το κύριο ήταν τα 

καύσιμα που αντιπροσώπευαν το 95% των εισαγωγών μας από Ρωσία ενώ στις 

εξαγωγές τα 2 βασικότερα είδη ήταν φρούτα και γουναρικά που αντιπροσώπευαν το 

48% των εξαγωγών αλλά όπως φαίνεται παραπάνω οι εισαγωγές είναι πολύ λίγες. Αν 

μάλιστα λάβει κάποιος υπόψη δημοσίευμα ( ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  13 Δεκεμβρίου 

2011) οι δυνατότητες είναι πολύ μεγάλες και αυτό γιατί ως σήμερα οι  εξαγωγές 
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κατευθύνονται μόνο προς  Μόσχα, ενώ υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για πολλές 

περιοχές. 

 

Εξειδικευμένη, λοιπόν, μελέτη των εμπορικών σχέσεων είναι αναγκαία με όλες τις 

χώρες. 
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3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ. 

 

Με βάση όλα τα δεδομένα αλλά και την εικόνα που εισπράττει όποιος περπατάει 

γειτονιές και περιοχές που υπήρχαν εργοστάσια, συμπεραίνει πως  η ελληνική 

βιομηχανία έχει καταστραφεί. Η  φιλολογία που αναφέρεται στον θάνατο της 

ελληνική μνημονιακές βιομηχανίας έχει βάση. 

 

Τα δημοσιεύματα της τελευταίας περιόδου για τα προβλήματα της βιομηχανίας 

χάλυβα, της τσιμεντοβιομηχανίας, της υαλουργίας μαρτυρούν δραματική συρρίκνωση 

της ελληνικής βιομηχανίας. 

 

Γίνεται σημαντική συζήτηση και ορθά την τελευταία περίοδο για το ενεργειακό 

κόστος.  Φυσικά  είναι σημαντικό πρόβλημα το ενεργειακό αλλά και το φορολογικό  

καθοριστικές  όμως είναι οι μνημονιακές πολιτικές και η ύφεση που έφεραν. Το κύριο 

πρόβλημα είναι η ύφεση και γενεσιουργός αιτία οι ακολουθούμενες μνημονιακές 

ακραία νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Δεν υπάρχει, στην ουσία, καμιά σοβαρή 

προοπτική ανάκαμψης του βιομηχανικού ιστού, όσο ακολουθείται η σημερινή πορεία. 

 

Η παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ. 

 

Με βάση τον δημόσιο λόγο μας, καταλαβαίνει κάποιος, ότι έχει προχωρήσει ως ένα  

βαθμό η πρότασή μας για την παραγωγική ανασυγκρότηση όπου περιλαμβάνεται και 

ο βιομηχανικός τομέας. Πιο συγκεκριμένα: 

 Η  επιτροπή Προγράμματος έχει προχωρήσει τις επεξεργασίες του που 

βεβαίως συνεχώς εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται αλλά ασφαλώς 

επιβάλλεται επιτάχυνση. Στην παρέμβαση του στην ΔΕΘ το 2012 ο πρόεδρος 

Τσίπρας έκανε λόγο για τη στήριξη των εξής Συμπλεγμάτων: 

 Του αγροτοδιατροφικού,  

 του τουριστικού,  

 του ενεργειακού,  

 του συμπλέγματος βιομηχανίας, περιβαλλοντικών τεχνολογιών και 

έρευνας, καθώς επίσης και  

 του κατασκευαστικού συμπλέγματος.)  

http://www.maxome.gr/%ce%bf-%ce%b8%ce%ac%ce%bd%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82/
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Στην ΔΕΘ 2013 ο Τσίπρας τόνισε ότι: η ανάκαμψη της οικονομίας θα προέλθει από 

τη στήριξη: 

 

 Της πρωτογενούς παραγωγής. 

 Του τουρισμού –όχι με το μοντέλο του all inclusive-, όπως είπε, αλλά με 

ήπια τουριστική ανάπτυξη. 

 Της επιχειρηματικής ανάπτυξης και τεχνολογίας. 

 Της ενεργειακής αυτάρκειας μέσω της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας. 

 

Ταυτόχρονα καταδίκασε  το εγκληματικό  πρόγραμμα «αποκρατικοποιήσεων» όπως  

των εταιρειών ύδρευσης, των δημόσιων  αμυντικών  βιομηχανιών κλπ. 

 

Στον εμπλουτισμό του προγράμματος  παραγωγικής προσπαθεί να συμβάλλει εδώ και 

καιρό το τμήμα Βιομηχανίας που συγκεκριμενοποιεί όσο γίνεται περισσότερο θέσεις 

στον τομέα αυτό, δηλαδή  της βιομηχανίας. 

 

Η δική μας προσέγγιση –του ΣΥΡΙΖΑ- βάζει πάνω από όλα τον σχεδιασμό και δεν 

θεωρεί επ’ ουδενί, ότι, οι δυνάμεις της αγοράς λύνουν τα πάντα και ότι μπορούν να 

συναντηθούν με τις ανάγκες της κοινωνίας. Βεβαίως, οι επεξεργασίες του τμήματος 

βιομηχανίας για την ανάπτυξη  διαφόρων κλάδων πρέπει να συνδεθούν με τις μελέτες  και 

άλλων τμημάτων αφού σε σχέση με την βιομηχανία (πχ εμπλέκονται τμήματα όπως 

Ενέργειας, Δημόσιου τομέα, Μικρομεσαιων επιχειρήσεων κλπ) 

 

Το τμήμα βιομηχανίας έχει κάνει σημαντική δουλειά όσον αφορά το γενικό πλαίσιο 

και στη συνέχεια το εξειδικεύει  ανά κλάδο. Ασφαλώς είναι αδύνατο να γίνει εδώ 

αναλυτική  παρουσίαση για κάθε κλάδο χωριστά. Θα προχωρήσουμε όμως στη 

συνέχεια σε συνοπτική αναφορά. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Φορείς ανάπτυξης και υποκειμενικός παράγοντας.  

 

Σε μια άλλη ανάπτυξη σε όφελος του λαού δεν μπορεί να αγνοηθεί ο υποκειμενικός 

παράγοντας. Η  αναγκαία ανάπτυξη της χώρας πρέπει να στηριχτεί μαζικά και  αυτό 

σημαίνει, ότι,  το δυναμικό που μπορεί, πρέπει να ενθαρρυνθεί, να συμμετέχει να 

προσφέρει και να μην αργεί. Μια κυβέρνηση της Αριστεράς οφείλει  να κινητοποιεί 

όλο τον ενεργό πληθυσμό, χωρίς όμως να έχει αυταπάτες,  να περιμένει ή να 

εκλιπαρεί  αντεθνικές και άρα αντικοινωνικές δυνάμεις δυνάμεις να συνδράμουν. 

Σχετικά με τον υποκειμενικό παράγοντα, η ριζοσπαστική Αριστερά οφείλει να  

επιδείξει ευρύ πνεύμα. 

 

Παραγωγική δραστηριότητα: 

 

Η Αριστερά οφείλει  να κινητοποιήσει όσο γίνεται πλατύτερα αναπτυξιακούς φορείς, 

δημόσιους, ιδιωτικούς, συνεταιριστικούς, αυτοδιαχειριζόμενους, φορείς 

αυτοδιοίκησης κλπ . Δεν έχουμε μέτωπο ενάντια στην επιχειρηματικότητα θα 

προωθήσουμε την δημόσια επιχειρηματικότητα και θα δούμε με ιδιαίτερο τρόπο 

συνεργασία με τους επιχειρηματίες εκείνους που σέβονται νόμους και υποχρεώσεις, 

σέβονται τους εργάτες    και δεν τους θεωρούν σκουπίδια. Η υγιής 

επιχειρηματικότητα όποια υπάρχει πρέπει να στηριχτεί. Η προσπάθεια μας θα 

απευθύνεται  παντού, παντού  όπου υπάρχουν υγιείς δυνάμεις ώστε να 

κινητοποιηθούν. 

 

Ασφαλώς προτεραιότητα μας είναι ο κόσμος της εργασίας και το κίνημά του. Εκεί, 

θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια ευρύτατη σύμπραξη και από αγρότες και από 

μικρομεσαίους επιχειρηματίες αλλά και από προοδευτικούς  επιστήμονες. 

 

Βασικό μέλημά μας οι νέοι επιστήμονες  που αφού απέκτησαν πτυχίο και 

μεταπτυχιακό διώχνονται από τον τόπο, που δεν μπορεί να τους προσφέρει εργασία. 

Οι εγκληματικές πολιτικές διώχνουν το  επιστημονικοτεχνικό μας δυναμικό. 

Βεβαίως, ανάμεσα στους διάφορους φορείς ανάπτυξης καθοριστικός, βασικός μοχλός 
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ανάπτυξης θα είναι ο δημόσιος τομέας. Αυτή η επιλογή δεν συνιστά κάποια 

ιδεοληψία αλλά ρεαλισμό, αφού η όποια κυβέρνηση ειδικά της Αριστεράς, τον τομέα 

αυτό μπορεί κυρίως να ελέγξει και να κινητοποιήσει, ειδικά στην  πρώτη φάση. Όμως 

για να είναι αποτελεσματικός ο δημόσιος τομέας οφείλει να ανακτήσει ορισμένους 

φορείς με ιδιαίτερο βάρος ειδικά φορείς στρατηγικής σημασίας όπως τον Τραπεζικό 

τομέα, τον Ενεργειακό τομέα, την αμυντική βιομηχανία κλπ. Η Αριστερά εδώ και 

αρκετά χρόνια έχει επεξεργαστεί την  πρότασή της και έχει συγκεκριμενοποιήσει 

βασικούς τομείς που πρέπει να εθνικοποιηθούν, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει την 

οικονομία. 

 

Ειδικά στον βιομηχανικό τομέα είναι αναγκαίος και έχει προταθεί από τη δεκαετία 

του 70 από την Αριστερά με το ΠΑΣΟΚ πιο μαξιμαλιστικό την εποχή εκείνη, για  

δημόσιο έλεγχο στις βασικές μεταλλευτικές μεταλλουργικές  επιχειρήσεις 

επιχειρήσεις σε Νικέλιο, Αλουμίνιο βωξίτη, χρυσό, ναυπηγεία Σκαραμαγκά και 

Εθνικοποιημένη αμυντική βιομηχανία. Εκτός βεβαίως του δημόσιου τομέα ο 

ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί με ενδιαφέρον και στηρίζει και αυτοδιαχειριστικά 

εγχειρήματα τύπου ΒΙΟΜΕ. 

 

Φορολογική Πολιτική:, Είναι κατανοητό πως χρειάζεται  μια απλή, σταθερή 

φορολογική πολιτική που να συμβάλει στην οικονομική δραστηριότητα. Που θα 

εξασφαλίζει την  χρυσή τομή ώστε να μην είναι υπερβολική που θα   γονατίζει την 

επιχειρηματική δράση, και από την άλλη να είναι  ικανή ώστε να δίνει  πόρους για 

την μη παραγωγική δραστηριότητα ,το κοινωνικό κράτος(πχ Υγεία, Παιδεία κλπ). 

 

Περιφερειακή ανάπτυξη, αναπτυξιακοί Νόμοι:. O σχεδιασμός της ανάπτυξης 

οφείλει εκτός της κλαδικής διάστασης  να έχει και την περιφερειακή διάσταση. 

Πρέπει να είναι δημοκρατικός, δηλαδή να έχουν πάρει μέρος στον σχεδιασμό και οι 

τοπικές κοινωνίες με τους φορείς της (πχ αυτοδιοίκηση) όπως και η  επιστημονική 

κοινότητα. Έχοντας καθορίσει αυτούς τους κλάδους και τις δραστηριότητες που 

πρέπει  να ενισχυθούν,  διαμορφώνει στη συνέχεια αναπτυξιακούς νόμους. 

Κυβερνητική πολιτική. Πρέπει να κατανοηθεί ο ρόλος  του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Υπουργείου Εξωτερικών. Το Υπ, Ανάπτυξης δεν είναι για να κάνει το ντελάλη 
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και τον διαχειριστή κάποιων ξένων επενδύσεων. Δεν είναι  δυνατό να κοιτά μόνο 

προς τα έξω και να εκλιπαρεί για ξένες επενδύσεις αδιαφορώντας για τις εγχώριες. 

Από τις κυβερνήσεις αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι να εκλιπαρούν το 

ξένο κεφάλαιο να έρθει να επενδύσει στη χώρα μας.  Πότε τους Κινέζους πότε τους 

Καταριανούς και πότε τους Αζέρους. 

 

Πρώτιστο καθήκον η κινητοποίηση εγχώριων δυνάμεων εγχώριων επενδύσεων 

δημόσιων και ιδιωτικών και όχι βέβαια χάρισμα όπως ως σήμερα σε «πειρατές» 

 

Υπ Εξωτερικών:  Ενεργοποίηση της οικονομικής διπλωματίας, όλων των πρεσβειών 

στη διερεύνηση δυνατοτήτων εξαγωγών ή άλλων δραστηριοτήτων(τουρισμός κλπ) 

 

Ενεργειακό κόστος. Πολιτική που συμβάλει στη συγκράτηση  ακόμη και μείωση του 

ενεργειακού κόστους στη  βιομηχανία. 

 

Οικολογική διάσταση: Αποτελεί κύρια προτεραιότητα της  Αριστεράς. Όμως η 

βιομηχανία αφορά παρεμβάσεις στη γη, σχετίζεται τις περισσότερες φορές  με 

χημικές διεργασίες και επομένως είναι αδύνατο να έχουμε μηδενικές επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Αυτό που είναι εφικτό  είναι δύο ειδών προβληματισμοί. Πρώτον η 

μελέτη και σχεδιασμός ώστε να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο 

περιβάλλον και δεύτερο η ανάπτυξη τεχνολογιών που προστατεύουν και βελτιώνουν 

το περιβάλλον. 

 

Καινοτομία. Η αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου. Το παράδειγμα της 

ΕΛΒΗΛ. O ΣΥΡΙΖΑ δίνει τεράστιο βάρος στην καινοτομία και στις Νέες 

τεχνολογίες. Αντίθετα τα κόμματα που διακυβέρνησαν επί δεκαετίες ακόμα και τα 

όποια θετικά εγχειρήματα ξεκίνησαν, στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν και 

παραδόθηκαν σε ξένους ομίλους.   Για παράδειγμα, το 1977 η Ν.Δ. , όπως πρότεινα 

και τα  συνδικάτα, ίδρυσε την ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικών (ΕΛΒΗΛ) ως 

θυγατρική του ΟΤΕ, με στόχο την εισαγωγή και παραγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας 

στην Ελλάδα.  

Τον Απρίλη του ΄81 γίνεται ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός. Συμμετέχουν οι 10 

μεγαλύτερες στον κόσμο βιομηχανίες τηλεπικοινωνιακού υλικού. Η αξιολόγηση, 

όμως, του διαγωνισμού παγώνει λόγω προεκλογικής περιόδου. 

Η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παγώνει για άλλα 5 πολυτιμότατα χρόνια τον 

διαγωνισμό της ΕΛΒΗΛ και η εγκληματική αυτή καθυστέρηση στοιχίζει στον ΟΤΕ 
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απώλεια τεράστιων εσόδων πολλών εκατομμυρίων. 

 

Τον μαύρο Σεπτέμβρη του 1986 δίνεται το τελειωτικό κτύπημα στην ΕΛΒΗΛ με 

απόφαση του «ΚΥΣΥΜ» και εισηγήτρια την Βάσω Παπανδρέου ως υπουργό 

Βιομηχανίας. 

 

Το ΠΑΣΟΚ βάζοντας  ταφόπλακα στην ΕΛΒΗΛ, καταδίκαζε ταυτόχρονα την 

οικονομία της χώρας και την ανάπτυξη. Παραδίδει τα κλειδιά της ανάπτυξης της 

ψηφιακοποίησης και όλες τις νέες τεχνολογίες – ψηφιακά – κινητή –τηλεφωνία, νέες 

υπηρεσίες στην ΕΡΙΚΣΟΝ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ και SIEMENS. Το πάρτι της μίζας και της 

διαπλοκής ήδη έχει αρχίσει. Υπογράφονται απανωτά συμβόλαια και λεόντειες 

συμβάσεις με ισχυρότατες νομικές δεσμεύσεις. Αγοράζουν τα ψηφιακά κέντρα σε 

υψηλότερες τιμές από τις διεθνείς αγορές. Οι 2 εταιρείες λειτουργούν ως καρτέλ και 

μοιράζονται μέχρι και σήμερα όλες τις δουλειές. Η κυβερνητική παρένθεση της Ν.Δ. 

από το 1990-93 συνεχίζει στην ίδια λογική και χειρότερα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

επιχειρεί να πουλήσει τον ΟΤΕ με τη μία. Η ίδια αυτή νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση 

που κοβόταν για τον ανταγωνισμό και την αγορά δίνει τις 2 άδειες της κινητής 

τηλεφωνίας σε 2 ιδιώτες STET και PANAFON αποκλείοντας τον ΟΤΕ και στερώντας 

του το δικαίωμα να μπει στον ανταγωνισμό της κινητής. Αν αυτό δεν είναι 

καραμπινάτη διαπλοκή, υποκρισία και εμπαιγμός του ελληνικού λαού, τί είναι; 

 

Για το τι σήμαινε η παράδοση της ΕΛΒΗΛ, να αναφέρουμε εδώ πως η Φιλανδία με 

προώθηση του αντίστοιχου  κλάδου και ανάπτυξη της Nokia, μπόρεσε να αναχαιτίσει 

σε αρκετό βαθμό την συρρίκνωση του ναυπηγικού της κλάδου, προσανατολιζόμενη 

στην ναυπήγηση υποβρυχίων που βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στις 

τηλεπικοινωνίες. 

 

Μακριά από δοξασίες. Παραγωγική προσέγγιση με μελέτη και σχέδιο. Η 

αντίληψή την οποία υποστηρίζω   είναι να μην αποκλείεται εκ των προτέρων καμιά 

παραγωγική επιλογή. Εκτός από αντικείμενα στα οποία η διεθνής επιστημονική 

κοινότητα βάζει βέτο (όπως σε  αμίαντο και πυρηνικά),  τα υπόλοιπα θεωρώ  ότι δεν 

πρέπει να αποκλείονται. Να εξετάζονται ολοκληρωμένα και μόνο αν δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τρόπο σίγουρο τότε να αποκλείονται. Ας έχουμε υπόψη ότι η 

τεχνολογική πρόοδος έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που μόνο οι παράγοντες του 

ύψους κερδοφορίας μπορεί να είναι απαγορευτικοί  για μη προώθηση επένδυσης. 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μία αντίληψη απορριπτική σε όλα. Αυτό δεν 

είναι αριστερή προσέγγιση. Η Αριστερή προσέγγιση είναι:  απορρίπτω 
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τεκμηριωμένα αυτό και προτείνω αυτό. Η Αριστερά οφείλει να αποδείξει σήμερα 

ότι είναι έτοιμη να κυβερνήσει ότι μπορεί να κυβερνήσει και για αυτό πρέπει να 

κυβερνήσει . 
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ΚΛΑΔΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ 

ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

 

Πέρα της γενικής προσέγγισης της βιομηχανικής πολιτικής είναι αναγκαία η 

εξειδίκευση της με αναφορά στους διάφορους κλάδους της μεταποίησης. Θα 

προσπαθήσουμε να  προσεγγίσουμε σε αδρές γραμμές τους διάφορους κλάδους που 

όπως είναι κατανοητό η ανάπτυξη θα απαιτούσε τεράστιο χώρο.  

 

Οι κλάδοι παραγωγής προϊόντων που ακολουθούν στην συνέχεια θεωρούνται πρώτης 

προτεραιότητας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας ώστε:  

 

Να μειωθεί όσο το δυνατόν η εξάρτηση από προϊόντα που δεν παράγονται στην 

χώρα.  

Να αυξηθεί το ΑΕΠ και οι εξαγωγές ώστε να μειωθεί δραστικά  ο δανεισμός  

Να γίνουμε αυτάρκεις στην διατροφή. Προαγωγή και ανάπτυξη της φροντίδας 

για την υγεία, αυτάρκεια στην εθνική άμυνα.  

Να μειώσουμε όσο γίνεται το κόστος παραγωγής της Ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Η αυτάρκεια στα τρόφιμα πρέπει να επιτευχθεί 

και ταυτόχρονα να γίνει προσπάθεια να αυξηθούν και οι εξαγωγές(Εισαγωγές 

1.664.100.000από ΕΕ και 768.900.000 από τρίτες χώρες και 2.587.000.000 

εξαγωγές). Η πρωτογενής παραγωγή αγροτικών προϊόντων μπορεί να παράγει 

προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και η τυποποίηση αυτών να δώσει προϊόντα άκρως 

ανταγωνιστικά. Τα συνεταιριστικά εργοστάσια, ακόμα και όσα έχουν κλείσει, τα 

συνεργατικά σχήματα νέων αγροτών και επιστημόνων  και η αξιοποίηση 

βιομηχανικών κτιρίων βιομηχανιών τροφίμων που ναυάγησαν, να αποτελέσουν την 

αιχμή του δόρατος στην προσπάθεια της αύξησης της μεταποίησης της αγροτικής 

παραγωγής. Κοντά στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να αναπτυχθεί η Βιομηχανία 

επεξεργασίας αποβλήτων, η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα και η παραγωγή 

οργανικών λιπασμάτων.  

Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι ο Τουρισμός ενισχύει την ζήτηση σε  

τρόφιμα και συνιστά υστέρηση να μην έχουμε αναπτύξει την παραγωγή και 

τυποποίηση  ποιοτικών διατροφικών προϊόντων 
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Φαρμακοβιομηχανία. Η φαρμακοβιομηχανία της χώρας μπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες της χώρας σε φάρμακα σε όλα τα πεδία και να κάνει και εξαγωγές. Στο 

ερευνητικό κομμάτι πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ότι Φάρμακα για καρκίνο 

είναι εισαγόμενα. Τα κτηνιατρικά φάρμακα είναι ακριβά και στο μεγαλύτερο 

ποσοστό εισαγόμενα. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μπορεί να καλύψει σε μεγάλο 

βαθμό αυτό το κενό. 

 

Αμυντική βιομηχανία Σε παγκόσμιο επίπεδο η αμυντική - πολεμική βιομηχανία 

είναι στο παθητικό διότι τα προϊόντα ενσωματώνουν υψηλή έρευνα και μεγάλο 

κόστος  κατασκευής. Όλες οι βιομηχανίες παράγουν και υλικό για ειρηνικές 

εφαρμογές. Για στρατηγικούς λόγους αλλά και για την αντιμετώπιση της ανεργίας η 

ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας έχει ευρύ  πεδίο. Για παράδειγμα η ΕΛΒΟ 

μπορεί να παράγει : Οχήματα αποκομιδής σκουπιδιών, Λεωφορεία, Φορτηγά, 

Πυροσβεστικά Οχήματα, Τρόλεϊ, Βαγόνια τραίνων, τζιπ. Η ΕΑΒ μπορεί να παράγει 

εξαρτήματα για την αεροπορική βιομηχανία, να κάνει συντήρηση ή επισκευές σε 

αεροπλάνα και ελικόπτερα. Στρατιωτικά ή επιβατικά. Τα ΕΑΣ εκτός από κυνηγητικά 

φυσίγγια, δυναμίτη, φύλλα χαλκού και ορειχάλκου, δισκία κερμάτων, μπορούν να 

παράγουν σφυρήλατους άξονες τραίνων ή ηλεκτροκινητήρες. Στην αμυντική 

βιομηχανία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τα στρατιωτικά εργοστάσια τα οποία 

έχουν αξιόλογο παραγωγικό δυναμικό το οποίο έχει απαξιωθεί ενώ μπορεί να δώσει 

δουλειά σε αρκετούς εργαζόμενους, και να συντηρήσει τον υπάρχοντα Η/Μ 

εξοπλισμό της Εθν.Αμυνας και των σωμάτων Ασφαλείας 

 

Ναυπηγική Βιομηχανία. Εκτός από την υποστήριξη του Ελληνικού εμπορικού 

στόλου η ναυπηγική βιομηχανία είναι μία δυναμική  βιομηχανία που μπορεί να 

κατασκευάσει μεγάλες μεταλλικές κατασκευές. Είναι σημαντικό να μην αφήσουμε να 

χαθεί η Ναυπηγική εμπειρία που έχει συσσωρευτεί στο τεχνικό προσωπικό των 

Ναυπηγείων. Οι μονάδες είναι.1. Ναυπηγεία Ασπροπύργου,2. Ναυπηγεία 

Ελευσίνας,3. Ναυπηγοεπισκευαστική Περάματος, 4.Ναυπηγεία Νεώριου Σύρου. 

Ο  εξοπλισμός και οι δεξιότητες της Ναυπηγικής βιομηχανίας μπορούν να παράγουν 

πλωτές πλατφόρμες για την εγκατάσταση θαλάσσιων ανεμογεννητριών οι οποίες 

μπορούν να τροφοδοτήσουν με Ηλεκτρική Ενέργεια, μονάδες αφαλάτωσης του 

θαλάσσιου ύδατος, λειτουργεί πειραματική μονάδα στην Ηρακλειά με παραγωγή 

70m
3
/24ώρες, η οποία θα τροφοδοτούν τα Τουριστικά μας νησιά με γλυκό νερό και 

βέβαια και την τοπική Γεωργική παραγωγή. Η θέση της αριστεράς είναι υπέρ της 

ανάπτυξης μικρών και πολλών μονάδων που δεν θα προσβάλουν το περιβάλλον. 

Μπορούν επίσης να παράγουν πλωτούς Λιμενοβραχίονες ή πλωτούς κυματοθραύστες 

και να μην είναι έρμαια του καιρού τα νησιά μας τον χειμώνα. 
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Βιομηχανία Αξιοποίησης Αποβλήτων. Έχουμε σαν χώρα μείνει πίσω στην 

αξιοποίηση των αστικών αποβλήτων. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων θα 

δημιουργήσει α! Ύλη για την βιομηχανία αξιοποίησης αποβλήτων, την παραγωγή 

οργανικών λιπασμάτων, βιοκαυσίμων για την παραγωγή  Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

Υφαντουργική Βιομηχανία. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή παρά το γεγονός 

ότι η χώρα παράγει πρώτη ύλη, βαμβάκι και μαλλί, και εκπαιδεύει  επιστήμονες 

υφαντουργούς από τα ΤΕΙ. 

 

Η αντιφατικότητα της μέχρι σήμερα πολιτικής. Ο  Θεσσαλικός κάμπος  παράγει κατά 

κύριο λόγο βαμβάκι το οποίο όμως δεν θα απορροφηθεί από την Ελληνική 

υφαντουργία, αλλά δεν φαίνεται και προγραμματισμός για την παραγωγή κάποιου 

άλλου αγροτικού προϊόντος. Τα ζαχαρότευτλα που είναι η εναλλακτική επιλογή για 

τους βαμβακοπαραγωγούς ναυάγησαν αφού κατέστρεψαν την Βιομηχανία Ζάχαρης. 

 

Η υφαντουργική βιομηχανία δεν μπορεί να αναπτυχθεί άμεσα και δίχως 

προστατευτισμό. Υπάρχει όμως Know how για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, 

αλλά και αργούσες παραγωγικές εγκαταστάσεις ,ΛΑΝΑΡΑΣ,οι οποίες ανήκουν στις 

Τράπεζες και πρέπει να ενεργοποιηθούν για να δώσουν ζωή σε ολόκληρες περιοχές 

(ΝΑΟΥΣΑ ,ΘΗΒΑ) όχι επιδοτούμενες αλλά υγιώς διοικούμενες. 

Υπάρχει εταιρεία, ΣΚΛΑΒΟΣ, η οποία παράγει και εξάγει εξοπλισμό φινιριστηρίων 

υφαντουργίας. 

 

 

ΟΡΥΚΤΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (ΟΠΥ)  και η  σημασία τους  στην Ανάπτυξη. Είναι 

γνωστό ότι η αξιοποίηση των ΟΠΥ μας πηγαίνει ως την αρχαιότητα, είναι  

σημαντικότατη αλλά περιοριζόμαστε στις τελευταίες δεκαετίες και στο σήμερα. Η 

Ελλάδα είναι χώρα ευλογημένη σε πολλές ΟΠΥ, βεβαίως με κύρια ωφελημένους 

τους μεταλλειοκτήτες (έχουμε ακούσει όλοι για Μποδοσάκη, Σκαλιστήρη, 

Ηλιόπουλο κ.α αλλά ασφαλώς υπήρξε συμβολή και συνολικότερα στην απασχόληση 

και ανάπτυξη. 

 

Οι δυνατότητες δεν έχουν εξαντληθεί και τα υπάρχοντα αποθέματα σε βωξίτες 

νικέλιο, λιγνίτες, μάρμαρα, λευκόλιθο χρυσό, υδρογονάνθρακες κλπ μπορούν να 

συμβάλλουν   για δεκαετίες ακόμη στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

Βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ συσχετίζει την αξιοποίηση των ΟΠΥ με μέτρα προστασίας 

του περιβάλλοντος, της ζωής των εργατών σαν πρωτεύον καθήκον, με 

ορθολογική και όχι ληστρική εκμετάλλευση μόνο των πλούσιων και εύκολων 

κοιτασμάτων, 

 

Με την αξιοποίηση αυτή θα έχουμε συμβολή στην απασχόληση, σε επενδύσεις, 

στις εξαγωγές, στο ΑΕΠ. Βεβαίως αυτή η αξιοποίηση προϋποθέτει 

εκσυγχρονισμό του Θεσμικού πλαισίου, απλοποίηση διαδικασιών  και ακόμη 

βασικότερο την αποτροπή ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών όπως οι Επιθεωρήσεις 

Μεταλλείων που έχουν καθοριστικό ρόλο για την ασφάλεια εργατών και πολιτών 

για την προστασία στο περιβάλλον. Η σωτηρία του ΙΓΜΕ και η ενεργοποίηση 

κοινωνικών φορέων όπως το ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ. 
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Συνοψίζοντας, πιστεύω πως το συμπέρασμα που καταλήγουμε   είναι ότι: 

 Πρώτον: για τη χώρα υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της 

βιομηχανίας που η ΕΕ δεν στήριξε αλλά υπονόμευσε και…  

 Δεύτερο: ότι για την ανάπτυξη της βιομηχανίας απαιτείται πολιτική βούληση 

και    σχέδιο που δεν υπήρξε από τις ως σήμερα κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, 

εν αναμονή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αγνοώντας ότι η ιδιωτική 

πρωτοβουλία δεν επενδύει αν δεν αναμένει υψηλή κερδοφορία. 
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Παράρτημα 1 

 
 

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΛΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚ € ΕΚ € ΕΚ € ΕΚ €
Κωδ. Nace 

rev.2
I. Τρέχουσες τιμές 2000 % 2005 % 2008* % 2011* %

10-12 Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού
3.538 2,60 3.904 2,02 4.323 1,85 5.903 2,83 2,83

13-15
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών 

ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών 1.849 1,36 1.425 0,74 1.352 0,58 847 0,41

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 

και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 268 0,20 483 0,25 500 0,21 471 0,23

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
377 0,28 292 0,15 291 0,12 225 0,11

18
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 

μέσων 196 0,14 1.084 0,56 608 0,26 547 0,26

19
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 

πετρελαίου 948 0,70 1.224 0,63 1.990 0,85 2.069 0,99 0,992344 Με βάση τα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 2011 (πιο πρόσφατα) μεγαλύτερη συμβολή στο ΑΕΠ είχαν τα τρόφιμα ποτα καπνός μετά προιόντα διυλισης, βασικά μέταλλα μεταλλικά και μη μεταλλικα προιόντα =

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
658 0,48 508 0,26 692 0,30 513 0,25

21
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 244 0,18 551 0,29 534 0,23 640 0,31

22
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 

πλαστικές ύλες 446 0,33 430 0,22 570 0,24 230 0,11 1,56

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
1.133 0,83 1.386 0,72 1.623 0,70 970 0,47

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
458 0,34 936 0,49 1.284 0,55 1.289 0,62

25
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 710 0,52 1.458 0,76 1.364 0,58 988 0,47

26
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 

και οπτικών προϊόντων 375 0,28 336 0,17 265 0,11 116 0,06

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
312 0,23 467 0,24 586 0,25 533 0,26

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
286 0,21 462 0,24 638 0,27 369 0,18

29
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων 

και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 113 0,08 131 0,07 141 0,06 109 0,05

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
259 0,19 374 0,19 363 0,16 260 0,12

31-32
Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές 

δραστηριότητες 754 0,55 777 0,40 779 0,33 429 0,21

33
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 

εξοπλισμού 160 0,12 198 0,10 341 0,15 296 0,14

35
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 

και κλιματισμού 2.349 1,72 3.199 1,66 4.569 1,96 4.805 2,30 2,304279

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
347 0,25 484 0,25 424 0,18 653 0,31

37-39
Επεξεργασία λυμάτων, συλλογή, επεξεργασία και 

διάθεση αποβλήτων-ανάκτηση υλικών 437 0,32 1.026 0,53 1.383 0,59 1.594 0,76

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΕΠ ΚΛΑΔΩΝ %
11,90 10,95 10,56 11,44

ΣΥΝΟΛΟ Α64 120.383 172.595 205.035 183.137

D.21-D.31 Φόροι μείον επιδοτήσεις στα προϊόντα 15.899 20.455 28.163 25.395

B.1*g Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 136.281 193.050 233.198 208.532

ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ
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Παράρτημα 2. (Διαχρονική εξέλιξη προστιθέμενης αξίας βιομηχανίας 1973-2001) 

 

 
 

  ΕΕ ΒΕΛΓ ΓΕΡΜ ΓΑΛ ΙΤΑΛ ΛΟΥ ΟΛΛ ΔΑΝ ΙΡΛ ΗΒ ΕΛΛΑΣ ΙΣΠΑΝ ΠΟΡΤ ΑΥΣΤΡ ΦΙΛΛ ΣΟΥΗΔ 

ΕΕ-9 1973 33,5 32,8 34,9 29,6 31,1 41,9 27,7 19 20,7 32,5 20,1 33,2     

ΕΕ-10 1981 30,3 25,1 31,5 25,6 29,4 30,7 26,2 17,9 26,7 32,3 21,3 28,4 27 26,2 27,7 22,43 

ΕΕ-12 1986 28,9 25,4 32,2 23 26,5 26,6 25,4 18,7 30,2 29,6 21 27,2 32,4 25,2 24,5 24,32 

ΕΕ-15 1995 22,3 21,7 23,8 19,5 23,5 16,1 20,9 18,2 29,5 23,9 14,8 21,3 21,4 21,8 25,2 23,38 

ΕΕ-15 2001 20,4 19,5 22,7 18,6 21,3 12,3 18,5 18,5 31,3 19,7 12,5 18,8 19 21,9 24,2 20,53 
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Παράρτημα 3 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Gross value added (GVA) is defined as the value of all newly generated goods and services ... more 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EU (27 countries) 21.8 21.1 20.5 20.4 20.2 20.3 20.2 19.8 18.1 18.7 : : 

Euro area (changing 

composition) 21.7 21.3 20.7 20.6 20.3 20.4 20.4 19.9 18.0 18.6 : : 

Euro area (17 countries) 21.8 21.3 20.7 20.6 20.4 20.5 20.5 19.9 18.0 18.6 : : 

Belgium 21.2 20.7 19.9 19.7 19.2 18.9 18.5 17.6 16.2 16.4 : : 

Bulgaria 22.2 22.5 23.3 22.7 23.2 23.9 24.5 22.0 22.1 23.1 : : 

Czech Republic 30.1 29.2 28.2 30.7 30.1 30.5 30.8 29.6 29.2 29.4 : : 

Denmark 20.6 20.4 19.6 19.4 20.1 20.4 20.0 20.1 17.5 17.6 : : 

Germany 25.0 24.7 24.7 25.3 25.4 26.1 26.5 25.7 22.4 23.8 : : 

Estonia 22.5 22.5 22.7 21.9 21.5 21.0 20.3 20.3 19.6 23.1 : : 

Ireland 33.3 34.1 30.1 27.2 24.9 23.8 23.7 23.6 26.1 25.3 : : 

Greece 13.2 13.3 12.5 12.3 13.0b 12.8 12.5 13.4p 13.6p 14.4p : : 

Spain 20.3 19.5 19.0 18.5 18.2 17.8 17.3 17.0 15.4 15.9 : : 

France 17.2 16.6 16.0 15.5 15.1 14.5 14.3 13.7 12.5 : : : 

Croatia 22.8 22.0 21.4 21.8 21.0 20.4 19.8 19.3 18.9p 19.8p : : 

Italy 22.7 22.3 21.3 21.1 20.7 21.0 21.3 20.7 19.0 19.3 : : 

Cyprus 11.9 12.0 11.9 11.9 11.3 10.3 9.9 9.5 9.2 9.2 : : 

Latvia 17.7 17.4 16.8 16.5 15.6 14.6 14.3 14.1 14.0 16.7 : : 

Lithuania 24.6 23.3 24.4 25.7 25.2 23.9 22.2 21.5 20.4 22.0 : : 

Luxembourg 12.4 11.7 11.6 11.4 10.6 9.8 10.6 9.4 7.0 7.5 8.0 : 

Hungary 25.9 24.7 24.9 25.7 25.2 25.5 25.5 25.1 25.5 27.2 : : 

Malta 19.8 19.8 20.0 17.6 17.0 17.3 17.4 17.0 15.5 15.4 : : 

Netherlands 18.9 18.4 18.3 18.5 18.8 19.1 19.1 19.8 17.8 18.5 : : 

Austria 23.0 22.4 22.0 22.0 22.2 22.6 23.0 23.2 21.7 22.2 : : 

Poland 22.5 22.3 23.7 25.2 24.7 24.7 24.5 24.3 24.3 24.5 : : 

Portugal 19.9 19.4 19.0 18.6 18.0 18.1 18.0 17.3 16.8 17.0 : : 

Romania 29.4 30.0 27.8 27.9 28.1 27.8 27.5 25.8 27.0 29.0 : : 

Slovenia 29.1 28.7 28.8 28.2 27.4 27.2 26.7 25.5 23.1 24.6 : : 

Slovakia 28.5 26.8 28.9 30.3 29.7 31.4 30.3 29.0 25.8 25.9 : : 

Finland 28.1 27.5 26.9 26.3 25.8 26.8 26.8 24.8 21.1 22.5 : : 
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Παράρτημα 4. (Πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας 1980-2010) 

 

 
Τομέας του 

ΑΕΠ  

1980  1990  2000 

(Εκ των 

οποίων 

κατασκευές)  

2005 

Εκ των οποίων 

κατασκευές 

2006 2007 2008 2009 2010 

Πρωτογενής  25,0  10,5  6,59 4,81 3,74 3,44 3,14 3,14 3,26 

Δευτερογενής  25,3  26,5  20,95 

(6.21) 

19,15 

(6.88) 

19,4 18,77 18,12 17,78 17,9 

Τριτογενής  49,7  63,0  72,46 76,04 76,85 77,79 78,74 79,07 78,84 

ΣΥΝΟΛΟ  100,0  100,0  100,0  100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 
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Παράρτημα 5. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΛΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 

ΕΚ € ΕΚ € ΕΚ € ΕΚ € 2011/2000
Κωδ. Nace 

rev.2
I. Τρέχουσες τιμές 2000 % 2005 % 2008* % 2011* % %

10-12 Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού
3.538 2,60 3.904 2,02 4.323 1,85 5.903 2,83 9,02674

13-15
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών 

ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών 1.849 1,36 1.425 0,74 1.352 0,58 847 0,41 -70,0621

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο 

και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών 

καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 268 0,20 483 0,25 500 0,21 471 0,23 14,6048

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
377 0,28 292 0,15 291 0,12 225 0,11 -60,94

18
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων 

μέσων 196 0,14 1.084 0,56 608 0,26 547 0,26 82,5066

19
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 

πετρελαίου 948 0,70 1.224 0,63 1.990 0,85 2.069 0,99 42,66444

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
658 0,48 508 0,26 692 0,30 513 0,25 -49,0424

21
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και 

φαρμακευτικών παρασκευασμάτων 244 0,18 551 0,29 534 0,23 640 0,31 71,24484

22
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και 

πλαστικές ύλες 446 0,33 430 0,22 570 0,24 230 0,11 -66,264

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
1.133 0,83 1.386 0,72 1.623 0,70 970 0,47 -44,035

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων
458 0,34 936 0,49 1.284 0,55 1.289 0,62 83,77118

25
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 710 0,52 1.458 0,76 1.364 0,58 988 0,47 -9,14992

26
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 

και οπτικών προϊόντων 375 0,28 336 0,17 265 0,11 116 0,06 -79,8189

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
312 0,23 467 0,24 586 0,25 533 0,26 11,67414

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
286 0,21 462 0,24 638 0,27 369 0,18 -15,5461

29
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων 

και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 113 0,08 131 0,07 141 0,06 109 0,05 -37,165

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
259 0,19 374 0,19 363 0,16 260 0,12 -34,403

31-32
Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές 

δραστηριότητες 754 0,55 777 0,40 779 0,33 429 0,21 -62,8258

33
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και 

εξοπλισμού 160 0,12 198 0,10 341 0,15 296 0,14 21,22377

35
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 

και κλιματισμού 2.349 1,72 3.199 1,66 4.569 1,96 4.805 2,30 33,70572

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
347 0,25 484 0,25 424 0,18 653 0,31 22,98518

37-39
Επεξεργασία λυμάτων, συλλογή, επεξεργασία και 

διάθεση αποβλήτων-ανάκτηση υλικών 437 0,32 1.026 0,53 1.383 0,59 1.594 0,76 138,569

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΕΠ ΚΛΑΔΩΝ %
11,90 10,95 10,56 11,44

ΣΥΝΟΛΟ Α64 120.383 172.595 205.035 183.137

D.21-D.31 Φόροι μείον επιδοτήσεις στα προϊόντα 15.899 20.455 28.163 25.395

B.1*g Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 136.281 193.050 233.198 208.532

ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ
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