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Το ςθμερινό περιβάλλον τθσ κρίςθσ : Το ελλθνικό 
παραγωγικό / επιχειρθματικό ςφςτθμα δζχεται 
πολλαπλζσ πιζςεισ

 Οξύτατη Κρύςη δημόςιων οικονομικών  ύφεςη, 
μειωμϋνη ζότηςη, πρόβλημα ρευςτότητασ, κλεύςιμο 
επιχειρόςεων, ανεργύα

 Πρόβλημα Ανταγωνιςτικότητασ: Επιδεύνωςη τησ θϋςησ 
τησ ελληνικόσ οικονομύασ ςτο διεθνό καταμεριςμό 
εργαςύασ (υποχώρηςη τησ ανταγωνιςτικόσ θϋςησ)

 Διπλό ανταγωνιςτικό πύεςη ςτισ ελληνικϋσ επιχειρόςεισ

 Από φθηνούσ παραγωγούσ (επιχειρόςεισ από «χώρεσ 
χαμηλού κόςτουσ εργαςύασ»)

 Από ποιοτικούσ και διαφοροποιημϋνουσ παραγωγούσ 
(επιχειρόςεισ από χώρεσ υψηλών τεχνολογικών/ 
παραγωγικών δυνατοτότων).



Kεντρικό ερώτθμα ςιμερα

 Πώσ εν μϋςω τησ απαραύτητησ δημοςιονομικόσ προςαρμογόσ και 
απαιτούμενησ μακροοικονομικόσ διαχεύριςόσ τησ θα τεθούν οι 
προώποθϋςεισ για την επανεκκύνηςη τησ αναπτυξιακόσ δυναμικόσ 
τησ οικονομύασ;

 Αναζητούμε ποιοτικό ανϊπτυξη με επύκεντρο τη γνώςη, την 
τεχνολογύα, την καινοτομύα, με μοχλό την επιχειρηματικότητα 
εντϊςεωσ γνώςησ και με την υποςτόριξη ενόσ ευφυούσ και 
αποτελεςματικού αναπτυξιακού κρϊτουσ

 Καθοριςτικόσ ο ρόλοσ του επιχειρηματικού τομϋα: 
 ανταγωνιςτικϋσ επιχειρόςεισ με ιςχυρό ανθρώπινο κεφϊλαιο 

βιώςιμεσ (ακόμα και ςε δύςκολεσ ςυνθόκεσ ρευςτότητασ), 
διεθνώσ ανταγωνιςτικϋσ

 Τομεύσ και κλϊδοι με ςτρατηγικό πλεονϋκτημα

Τι παράγουμε ςήμερα / τι μποροφμε να παράξουμε μεςοπρόθεςμα, 
ςυμμετέχοντασ ςτον παγκόςμιο καταμεριςμό εργαςίασ λίγο περιςςότερο ωσ 
παραγωγοί και λίγο λιγότερο ωσ καταναλωτέσ



Ελλάδα: ανταγωνιςτικζσ επιχειριςεισ με 
ιςχυρό ανκρώπινο κεφάλαιο

 Στο νϋο αναπτυξιακό πρότυπο ο ρόλοσ του 

επιχειρηματικού τομϋα εύναι καθοριςτικόσ: 

 Χρειαζόμαςτε ελληνικϋσ επιχειρόςεισ βιώςιμεσ (ακόμα και 

ςε δύςκολεσ ςυνθόκεσ ρευςτότητασ), διεθνώσ 

ανταγωνιςτικϋσ

 Συμβολό ςτο ςχεδιαςμό κατϊλληλων παρεμβϊςεων ςε 

επύπεδο δημόςιων πολιτικών αλλϊ κυρύωσ ςε επύπεδο 

επιχειρηματικών ςτρατηγικών και πολιτικών που 

υποςτηρύζουν / επηρεϊζουν τισ επερχόμενεσ αλλαγϋσ

 Συμβολό ςε ϋναν ουςιαςτικό δημόςιο λόγο και όχι απλώσ 

ςε καταγγελτικϋσ θϋςεισ: φυγό προσ τα εμπρόσ



Ζνα από τα μεκοδολογικά εργαλεία: Ζρευνα 
πεδίου ςτισ 2000 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ 
τθσ χώρασ (υλοποίθςθ: Public Issue)

 Στόχοσ: Η ανϊδειξη τησ ςτρατηγικόσ ταυτότητασ των μεγϊλων 

επιχειρόςεων τησ χώρασ - ςε εθνικό και περιφερειακό επύπεδο - ςε όρουσ 

οικονομικών επιδόςεων, τεχνολογύασ, καινοτομύασ και ανθρώπινου 

δυναμικού

 Ερωτώμενοσ: Γενικόσ Διευθυντόσ / Διευθύνων Σύμβουλοσ

 Χρονικό διϊςτημα: 30/3/2011 με 5/7/2011 

 Βηματικό προςϋγγιςη: οι 2000 μεγαλύτερεσ, ςτη ςυνϋχεια οι επόμενεσ κ.ο.κ

(~4200 κλόςεισ)

 Σύνολο απαντόςεων: 2025

Απαζρνινύλ πάλω από 317.000 άηνκα 

Μέζνο αξηζκόο εξγαδνκέλωλ: 140 άηνκα

Σπλνιηθόο ηδίξνο 2009: 68 δηζεθ. €



Δείγμα ανά περιφζρεια

Περιφϋρειεσ Απαντόςεισ %

Αττικό 715 35,3%

Κεντρικό Μακεδονύα 270 13,3%

Θεςςαλύα 155 7,7%

Κρότη 144 7,1%

Αν Μακεδονύα & Θρϊκη 127 6,3%

Δυτικό Ελλϊδα 122 6,0%

τερεϊ Ελλϊδα 110 5,4%

Πελοπόννηςοσ 98 4,8%

Νότιο Αιγαύο 92 4,5%

Ήπειροσ 61 3,0%

Δυτικό Μακεδονύα 54 2,7%

Ιόνια Νηςιϊ 45 2,2%

Βόρειο Αιγαύο 32 1,6%

ύνολο 2025 100,0%



Προφίλ επιχειριςεων ΤΠΕ

Αριθμόσ 
επιχειρόςεων

%

ICT 
Manufacturing

10 7,6

ICT Trade 76 52,8

Telecommunicat
ions 

4 2,8

ICT Informatics 
(72)

53 36,8

Σύνολο 144 100,0
Πάνω από ηιρ μιζέρ επισειπήζειρ ΤΠΔ δπαζηηπιοποιούνηαι ζηο εμπόπιο

Γύο ζηιρ ηπειρ επισειπήζειρ ΤΠΔ εδπεύοςν ζηην Αηηική (ΣΓ: 35,3%)



Τα 2/3 των επιχειριςεων απαςχολοφν 
λιγότερα από 49 άτομα

Επιχειρόςεισ ΣΠΕ ύνολο Δεύγματοσ

Επιχειρόςεισ % Επιχειρόςεισ %

1-10 ϊτομα 17 11,8 248 12,2

11-49 ϊτομα 81 56,2 849 41,9

50-249 ϊτομα 36 25,0 713 35,2

Πϊνω από 250 
ϊτομα

10 6,9 215 10,6

ύνολο 144 100,0 2025 100



Δπισειπήζεων ΤΠΔ 

(144 επιχειρόςεισ)

Κφρια αποτελζςματα δείγματοσ  
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Απνηίκεζε Προβλϋψεισ

Οικονομικϊ αποτελϋςματα

Αύξηςη κερδών το 2010/2009

70% των επιχειρόςεων δηλώνει 
πραγματοπούηςε κϋρδη το 2010

Πιο αρνητικϋσ προοπτικϋσ το 2011 
με περαιτϋρω μεύωςη πωλόςεων

Μεύωςη πωλόςεων για το 2010

 Περαιτϋρω μεύωςη πωλόςεων κατϊ 
το 2011 

62% των επιχειρόςεων δηλώνει ότι θα 
κλεύςει με μεύωςη πωλόςεων  

11% αναμϋνει αύξηςη 

Εξαγωγϋσ

Μεγϊλα ακόμα περιθώρια 
ανϊπτυξησ

Μετριοπαθεύσ προβλϋψεισ για τισ 
εξαγωγϋσ (2011)

Το 42% των επιχειρόςεων εξϊγουν 
(~30% των μεταποιητικών) (ΣΔ: 45% 
εξϊγουν-το 70% των μεταποιητικών)

Το 33% των εξαγωγικών 
επιχειρόςεων αναμϋνουν αύξηςη 
εξαγωγών (ΣΔ: 54% εξαγωγικών)
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Καινοτομικϋσ επιδόςεισ

Καινοτομύα 
προώόντοσ

Το 63%, ςχεδόν 2 ςτισ 3 παρόγαγαν καινοτομικϊ 

προώόντα την τελευταύα διετύα (ΣΔ:48%)

Κυρύωσ όμωσ καινοτομύα που εύναι νϋα για την ελληνικό αγορϊ 
(43%) ό νϋα για την επιχεύρηςη (41%)

16%  καινοτομύα νϋα για την παγκόςμια αγορϊ

Καινοτομύα 
διαδικαςύασ 

 Το 27% ϋχει ειςϊγει καινοτομύεσ που αφορούν 
διαδικαςύεσ

κυρύωσ ειςαγωγό ΤΠΕ (53%) και μεθόδουσ παραγωγόσ (26%)

Οργανωςιακό 
καινοτομύα

45% των επιχειρόςεων (ΣΔ:38%)
κυρύωσ ςε μεθόδουσ πώληςησ και αναβϊθμιςησ υπηρεςιών after 
sales (31%) 
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Επύπεδο οργϊνωςησ

Σεχνολογικϋσ Ικανότητεσ Παραγωγό γνώςησ

Ταχεία ανταπόκριςθ ςε μεταβολζσ 
τθσ ηιτθςθσ (70% των επιχειριςεων)

 Πιο δφςκολθ θ παραγωγι 
διαφορετικών προϊόντων

Περιςςότερεσ από τισ μιςζσ ζχουν 
ευελιξία παραγωγισ διαφορετικών 
προϊόντων (52%)

Αρκετά καλό υπόβακρο παραγωγικισ 
τεχνολογίασ

 Δφο ςτισ τρεισ βελτιώνουν ςθμαντικά τθν 
τεχνολογία τουσ, όμωσ αυτό φαίνεται να 
γίνεται με τθν τεχνολογία ωσ εμπόρευμα: 
ζτοιμθ από το εξωτερικό

 Δραςτόριεσ ςε Ε&Α

Το 56% των επιχειρόςεων δηλώνουν ότι 
διεξϊγουν κϊποια Ε&Α, ενώ το 49%  διαθϋτει 
δομημϋνο τμόμα εςωτερικών μελετών ό/και 
Ε&Α (ΣΔ:32%)

Βαςικϋσ πηγϋσ γνώςησ ςτισ περιςςότερεσ 
επιχειρόςεισ: πελϊτεσ  (60%) και 
προμηθευτϋσ 37%

Το 30% των επιχειρόςεων ςυμμετϋχει ςε 
ςυνϋδρια και εκθϋςεισ ενώ μια ςτισ δυο 
επιχειρόςεισ ϋχει ςυνδρομό ςε Επιςτημονικϊ 
περιοδικϊ και τεχνικϋσ εκδόςεισ

Μεγαλύτερη ςυμμετοχό ςε ερευνητικϊ 
προγρϊμματα, ςυνεργαςύα με ςυμβούλουσ, με 
Πανεπιςτόμια ςε ςχϋςη με το ςυνολικό 
δεύγμα κλπ



Επύπεδο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

Απαςχόληςη
Πολιτικό ανϊπτυξησ 

ανθρώπινου δυναμικού

Το  37% των επιχ. αντιμετωπύζει δυςκολύεσ 
ςτην εύρεςη κατϊλληλων υποψηφύων (ΣΔ: 
37%)

Κυρύωσ επειδό οι υποψόφιοι δεν πληρούν τισ 
προδιαγραφϋσ τησ θϋςησ

Το 33% αντιμετωπύζει ελλεύψεισ δεξιοτότων 

και ςτο υφιςτϊμενο προςωπικό. (ΣΔ: 36%) 

Βαςικϋσ υςτερόςεισ ςε: 
Ανϊπτυξη πρωτοβουλιών και ανϊληψη ρύςκου (70%)

Ικανότητεσ οργϊνωςησ και διούκηςησ (63%)

Διαχεύριςη τεχνολογύασ και καινοτομύασ (67%)

Τεχνικϋσ γνώςεισ που απαιτούνται για τη ςυγκεκριμϋνη 
εργαςύα (63%)

Σο 87% των επιχειρόςεων 
εφαρμόζουν προγρϊμματα 

εκπαύδευςησ (ΣΔ: 75%)

Κυρύωσ προγρϊμματα 
χρηματοδότηςησ ςεμιναρύων εκτόσ 
επιχεύρηςησ αλλϊ και προγρϊμματα 
ενδοεπιχειρηςιακόσ κατϊρτιςησ, 

Άρα δεν λεύπουν μόνο ϊυλεσ δεξιότητεσ (soft skills), αλλϊ και πραγματικϋσ 
τεχνικϋσ γνώςεισ που ςχετύζονται με το περιεχόμενο τησ θϋςησ εργαςύασ



Ζκκεςθ ςε χαρακτθριςτικά τθσ κρίςθσ: κοινά 
προβλιματα ςτουσ περιςςότερουσ κλάδουσ
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Επεηδή νη πξνκεζεπηέο/ πειάηεο 

αληηκεηωπίδνπλ πξόβιεκα 

ξεπζηόηεηαο (47%) (ΣΔ:48%)

Επεηδή νη ηξάπεδεο δελ εγθξίλνπλ λέα δάλεηα (39%) 

(ΣΔ:38%)

Επεηδή έρνπλ πεξηνξηζηεί νη εξγαζίεο από ην βαζηθό 

πειάηε (27%) (ΣΔ:29%)

Πίεζε από αληαγωληζηέο πνπ εζηηάδνπλ ζην θόζηνο (22%) (ΣΔ:26%)

Πίεζε από πξνκεζεπηέο ηνπ εμωηεξηθνύ γηα ακεζόηεξεο 

πιεξωκέο (25%) (ΣΔ:22%)



Αντίδραςθ ςτθν Κρίςθ: από πρόςφατα ζωσ 
ςτο επόμενο 12-μθνο

16

Σπγθξάηεζε / κείωζε ηαθηηθώλ 

απνδνρώλ πξνζωπηθνύ  (65%)

( ΣΔ: 60%)

Πεξηθνπέο ζε πξηκ θαη επηδόκαηα παξαγωγηθόηεηαο (52%) (ΣΔ:42%)

Πεξηθνπή έκκεζωλ παξνρώλ πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο (46%) (ΣΔ:37%)

Πξνζαξκνγή ρξόλνπ εξγαζίαο (43%) (ΣΔ:37%)

Μείωζε ηηκώλ (52%) ( ΣΔ:43%)

Μείωζε αξηζκνύ απαζρνινύκελωλ (43%) (ΣΓ:36%)

Μείωζε ηεο παξαγωγήο ή ηεο δξαζηεξηόηεηαο (22%) (ΣΔ:28%)



ςτισ Επιχειρόςεισ ΤΠΕ 

Τυπολογίεσ 
επιχειρθματικών ςυμπεριφορών



Σαξινόμηςη : Οικονομικϋσ επιδόςεισ
Συπολογύα Κατηγορύα Α: οι 

«εδραιωμϋνεσ»
Κατηγορύα Β: οι «ςε 

κρύςη» (μικτϋσ τϊςεισ)
Κατηγορύα Γ: Οι 
«προβληματικϋσ»

Σαυτότητα

 Κϋρδη 2010/2011 και  
αύξηςη των πωλόςεων 
το 2011/2010: 

34 επιχειρόςεισ 

(24% του δεύγματοσ)

Β1:κϋρδη 2010  ό/και 
2011, αλλϊ μεύωςη 
πωλόςεων (19,7%)

Β2:κϋρδη το 2010, 
(32,3%,):

89 επιχειρόςεισ 

(62 %του δεύγματοσ)

Ζημιϋσ το 2010 και 
2011:

21 επιχειρόςεισ 

(14% του δεύγματοσ)

Διαφορϋσ

49%  εξαγωγικϋσ

21%  αύξηςη εξαγωγών 
2011

24%  πρόβλημα 
τραπεζικόσ 
χρηματοδότηςησ, 

26% ρευςτότητα 
πελατών/προμηθευτών

80% ςτρατηγικό 
διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ 
με τα ύδια προώόντα

41% εξαγωγικϋσ

12% αύξηςη εξαγωγών 
2011

37%  πρόβλημα 
τραπεζικόσ 
χρηματοδότηςησ,

51% ρευςτότητα 
πελατών/προμηθευτών

51% ςτρατηγικό 
διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ

40% εξαγωγικϋσ

10%  αύξηςη εξαγωγών 
2011

71% πρόβλημα 
τραπεζικόσ 
χρηματοδότηςησ

65% ρευςτότητα 
πελατών/προμηθευτών

43% ςτρατηγικό 
διεύςδυςησ ςε νϋεσ αγορϋσ



Σαξινόμηςη : Σεχνολογικϋσ επιδόςεισ & Καινοτομύα

Συπολογύα
Κατηγορύα Α: οι 
«υψηλόσ ϋνταςησ 
καινοτομύασ»  

Κατηγορύα Β: οι 
«μϋτριασ ϋνταςησ 
καινοτομύασ»  

Κατηγορύα Γ: οι 
«χαμηλόσ ϋνταςησ 
καινοτομύασ»

Σαυτότητα

Καινοτομύα 
προώόντοσ &καινοτομύα 
διαδικαςύασ:

23 επιχειρόςεισ 

(33% του δεύγματοσ)

78 επιχειρόςεισ

(54% του δεύγματοσ)

Κανϋνα εύδοσ 
καινοτομύασ

33 επιχειρόςεισ 

(23% του δεύγματοσ)

Διαφορϋσ

66% ςτρατηγικό διεύςδυςησ 
ςε νϋεσ αγορϋσ με τα ύδια 
προώόντα

76% αύξηςη πωλόςεων με 
νϋα προώόντα

73% πιςτοποιημϋνο 
ςύςτημα ποιότητασ

19% θα αυξηθούν οι 
πωλόςεισ το 2011

38% θα αυξηθούν εξαγωγϋσ 
2011

73% in house R&D

58% ςτρατηγικό διεύςδυςησ 
ςε νϋεσ αγορϋσ με τα ύδια 
προώόντα

64% αύξηςη πωλόςεων με 
νϋα προώόντα 

53% πιςτοποιημϋνο 
ςύςτημα ποιότητασ

9% θα αυξηθούν οι 
πωλόςεισ το 2011

35% θα αυξηθούν εξαγωγϋσ 
2011

58% in house R&D

42% ςτρατηγικό διεύςδυςησ 
ςε νϋεσ αγορϋσ με τα ύδια 
προώόντα

48% αύξηςη πωλόςεων με 
νϋα προώόντα

48% πιςτοποιημϋνο 
ςύςτημα ποιότητασ

12% θα αυξηθούν οι 
πωλόςεισ το 2011

17% θα αυξηθούν εξαγωγϋσ 
2011

33% in house R&D



Σαξινόμηςη : Εκπαύδευςη Ανθρώπινου δυναμικού

Συπολογύα
Κατηγορύα Α: οι 
«Υψηλόσ ϋνταςησ 
εκπαύδευςησ»   

Κατηγορύα Β: οι 
«Μεςαύασ ϋνταςησ 
εκπαύδευςησ»

Κατηγορύα Γ: οι 
«Χαμηλόσ ϋνταςησ 
εκπαύδευςησ» 

Σαυτότητα
Εφαρμογό όλων των 
μορφών εκπαύδευςησ:

59 επιχειρόςεισ (41%)

Κυρύωσ ϊτυπεσ μορφϋσ 
εκπαύδευςησ:

65 επιχειρ (45%)

 Κανϋνα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα

20 επιχειρόςεισ (14%)

Διαφορϋσ

84% θεςμοθετημϋνεσ 
διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ 
ανθρ δυν.

82% ςύνδεςη μιςθών 
με παραγωγικότητα

53% ευελιξύα 
παραγωγόσ 
διαφορετικών προώόντων

67% νϋα καινοτομικϊ 
προώόντα- 64% νϋα για 
την ελληνικό αγορϊ 
προώόντα 

32% καινοτομύα 
διαδικαςύασ

52% καινοτομύα 
εμπορύασ

68% θεςμοθετημϋνεσ 
διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ 
ανθρ δυν.

52% ςύνδεςη μιςθών 
με παραγωγικότητα

56% ευελιξύα 
παραγωγόσ 
διαφορετικών προώόντων

62% νϋα καινοτομικϊ 
προώόντα-49% νϋα για 
την ελληνικό αγορϊ

23% καινοτομύα 
διαδικαςύασ

38% καινοτομύα 
εμπορύασ

30% θεςμοθετημϋνεσ 
διαδικαςύεσ αξιολόγηςησ 
ανθρ δυν.

45% ςύνδεςη μιςθών 
με παραγωγικότητα

37% ευελιξύα παραγωγόσ 
διαφορετικών προώόντων

50% νϋα καινοτομικϊ 
προώοντα-56% νϋα για 
την ελληνικό αγορϊ

20% καινοτομύα 
διαδικαςύασ

35% καινοτομύα 
εμπορύασ



Οι «άριςτεσ» (ΑΑΑ!!): 6 επιχειριςεισ

Οικονομικϋσ 
Επιδόςεισ 

(A ομϊδα)

Τεχνολογικϋσ 
επιδόςεισ 

(Α ομϊδα)

Πολιτικϋσ 
ανϊπτυξησ 

ανθρωπινου
δυναμικού 

(Α ομϊδα)

ΑΑ
Α

 μέζορ όπορ 

πποζωπικού 170 

άηομα (διάμεζορ  

19)

 6/6 Χπήζη 

ολοκληπωμένων 

πληποθοπιακών 

ζςζηημάηων 

 4/6 από Πληποθοπική (72)

6/6  Θεζμοθεηημένερ διαδικαζίερ 

αξιολόγηζηρ πποζωπικού

 5/6 σπήζη ζςζηημάηων 

διασείπιζηρ ποιόηηηαρ

5/6 από Αηηική



Διαφοροποιιςεισ ςτθν τυπολογία των ΤΠΕ 
ςε ςχζςθ με το ςφνολο

 Περιςςότερεσ αναλογικϊ ϊριςτεσ (AAA) ςε ςχϋςη 
με το ςυνολικό δεύγμα

 Ελαφρώσ χειρότερεσ ςε οικονομικϋσ επιδόςεισ, 
αλλϊ και λιγότερεσ «προβληματικϋσ»

 Κοινό καινοτομικό ςυμπεριφορϊ

 Προοπτικϋσ ςε εκπαύδευςη

Αναλογικϊ λιγότερεσ χαμηλόσ ϋνταςησ 
εκπαύδευςησ



Συμπεραςματικά...



Συμπεραςματικά...

 Καθοριςτικό η κρύςη για τη ςτρατηγικό ταυτότητα των 
μεγαλύτερων επιχειρόςεων τη χώρασ

 Αςφυκτικϋσ πιϋςεισ από μειωμϋνη εγχώρια ζότηςη, 

πιςτωτικό ςτενότητα, ϋλλειψη ρευςτότητασ ςτην αλυςύδα 

αξύασ τουσ

 Συρρύκνωςη οικονομικών αποτελεςμϊτων που απειλεύ τη 

βιωςιμότητα των επιχειρόςεων

 Αβεβαιότητεσ που εντεύνονται, αντύ να αμβλύνονται

 Αποτϋλεςμα: επιδεύνωςη επενδυτικού κλύματοσ, 
προςπϊθειεσ για μεύωςη λειτουργικού κόςτουσ



Συμπεραςματικά...

 Οι επιχειρόςεισ εντεύνουν την προςπϊθεια ςτόριξησ των 
εςόδων μϋςω των εξαγωγών

Όμωσ: η εξωςτρϋφεια δεν εύναι εύκολη

 Απαιτεύται γνώςη των αγορών, ποιότητα, ευελιξύα, 

τεχνολογικϋσ ικανότητεσ και ιςχυρό ανθρώπινο κεφϊλαιο

 Χρειϊζονται επενδύςεισ ςε τεχνολογύα, ςύγχρονο 

εξοπλιςμό και «δύςκολη» καινοτομύα

 Συνϋργειεσ με ϊλλεσ επιχειρόςεισ ςυμπληρωματικών ό 

ςυναφών κλϊδων για οικονομύεσ κλύμακασ

 Νηςύδεσ αγορϊσ ςε παγκόςμιο επύπεδο 



Η ποςοτική ενίςχυςη τησ «κατηγορίασ Α» θα 
καθορίςει τη ςυνολική ταυτότητα του 
επιχειρηματικοφ ςυςτήματοσ

 Προώποθϋςεισ:

 Ανϊκτηςη επιπϋδων ρευςτότητασ που να 

διευκολύνουν την επιχειρηματικό δραςτηριότητα

 Επανακεφαλαιοπούηςη τραπεζών

 Ανϊκτηςη λειτουργιών Δημόςιασ Διούκηςησ

 Φορολογικό ςταθερότητα!

 Συντονιςμόσ πολιτικών: παραγωγό μεςοπρόθεςμησ 

πολιτικόσ με ςτρατηγικό κατεύθυνςη και όχι 

πολιτικόσ «δόςησ»



Κρίςιμοι τεχνολογικοί τομείσ

 Τεχνολογύεσ Cloud Computing, 
 Εφαρμογϋσ για κινητϊ τηλϋφωνα, εφαρμογϋσ e-

commerce, e-payments
 Έξυπνα δύκτυα (smart grids) και εφαρμογϋσ ςτην 

Ενϋργεια, ςτην Υγεύα, ςτισ μεταφορϋσ, 
 Εφαρμογϋσ κοινωνικόσ δικτύωςησ, 
 Telemonitoring 
 Aνϊπτυξη multimedia content (πολυμεςικό 

περιεχόμενο)

 Service outsourcing 
 IT security
Εξειδύκευςη και πιςτοποιημϋνεσ υπηρεςύεσ πληροφορικόσ 

και τηλεπικοινωνιών



Όροι και προχποκζςεισ για ανάπτυξθ

 Ανϊδειξη του «οριζόντιου» ρόλου των τεχνολογιών ΤΠΕ 
ςτουσ ϊλλουσ κλϊδουσ τησ οικονομύασ
 Ανϊπτυξη μεθοδολογύασ μϋτρηςησ αποτελεςματικότητασ 

ΤΠΕ ςτισ επιχειρόςεισ για την προώθηςη επενδύςεων ςε ΤΠΕ

 Ανϊπτυξη διακλαδικών ςυνεργαςιών
 Συνεργαςιών των μεγϊλων επιχειρόςεων με μικρϋσ 

επιχειρόςεισ ϋνταςησ γνώςησ/start-ups, κλπ., 

 Ενύςχυςη των επενδύςεων ςε ϋρευνα και ανϊπτυξη
 Δημιουργύα «βιομηχανικών ςυςτϊδων» (industrial 

clustering)
 Αξιοπούηςη των υφιςτϊμενων χρηματοδοτικών εργαλεύων 
 Ευρωπαώκό ςύςτημα επιχορηγόςεων τησ ϋρευνασ, ΕΣΠΑ κλπ



Όροι και προχποκζςεισ για ανάπτυξθ

 Καλλιϋργεια επιχειρηματικών ικανοτότων, για 
την προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ 

 εκπόνηςη διπλωματικών εργαςιών ςε 
επιχειρόςεισ 

 ενύςχυςη του θεςμού τησ «Πρακτικόσ Άςκηςησ», 

 διευκόλυνςη τησ μετακύνηςησ των ερευνητών 
ςτισ επιχειρόςεισ, για ϋνα κϊποιο διϊςτημα τησ 
επαγγελματικόσ ςταδιοδρομύασ τουσ.



Όροι και προχποκζςεισ για ανάπτυξθ

 Εκςυγχρονιςμόσ του θεςμικού πλαιςύου 
 Βελτύωςη επενδυτικού περιβϊλλοντοσ: Απλοπούηςη των 

διαδικαςιών ςυναλλαγόσ του κρϊτουσ με τισ επιχειρόςεισ και τησ 
ενύςχυςησ τησ αξιοπιςτύασ τησ διούκηςησ ςτην εφαρμογό του νόμου

 Ενύςχυςη τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ και ιδιαύτερα των  
αυτοματοποιημϋνων ςυναλλαγών ςτο μοντϋλο «one-stop-shop»,

 Αποκατϊςταςη του ρόλου του κρϊτουσ «ωσ αγοραςτό» 
 Διαμόρφωςη  πενταετούσ διϊρκειασ επενδυτικών προγραμμϊτων 

ςτισ τεχνολογύεσ ΤΠΕ ςτισ επιχειρόςεισ και δημόςιουσ φορεύσ
 Αναζότηςη νϋων τρόπων ανϊθεςησ και εκτϋλεςησ των δημοςύων 

ϋργων, που να διορθώνουν το ςημερινό αναποτελεςματικό και 
χρονοβόρο πλαύςιο διαγωνιςμών 
 Αξιοπούηςη εμπειρύασ ϊλλων χωρών τησ ΕΕ, και τησ ευρωπαώκόσ 

επιτροπόσ πχ προώθηςη ςύγχρονων μορφϋσ ςυνεργαςύασ μεταξύ 
του δημοςύου και των επιχειρόςεων (public private partnership), 


