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Η αλάγθε γηα ηελ έξεπλα 
 

Η κεηαπνίεζε απνηειεί ηε βάζε κηαο νηθνλνκίαο. Σχκθσλα κε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θάζε κηα ζέζε ζηε βηνκεραλία 

δεκηνπξγεί δπν ζέζεηο απαζρφιεζεο ζηελ επξχηεξε 

νηθνλνκία.  

 

Η Διιεληθή κεηαπνίεζε πνπ απνηειεί 9,17% ηνπ ΑΔΠ ζήκεξα 

αληηκεησπίδεη κεγάιν πξφβιεκα απνβηνκεράληζεο. Ο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο ηελ ηειεπηαία 6εηία είλαη αξλεηηθφο θαη 

κηθξφηεξνο ηνπ ΑΔΠ. Δλδεηθηηθά, ην 2008 έπεζε ζην -10% ην 

2012  ήηαλ -7,9% έλαληη -5,7% ηεο ρψξαο.  Τν 2014 αλέβεθε 

ζε κείσζε -3%. 

 

 

 



  

• Τελ γεληθφηεξε πηψζε ηεο βηνκεραλίαο αθνινχζεζε θαη ε 

κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ε νπνία κεηψζεθε θαηά 40% απφ ην 

2007 ζε φιε ηε βηνκεραλία (ζρεδφλ δηπιάζηα ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηεο ρψξαο 17,17%),  

 

• Η κεγαιχηεξε κείσζε ήηαλ ζηνπο θιάδνπο ηεο 

θισζηνυθαληνπξγίαο, εθηππψζεσλ, ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ 

θαη κε κεηαιιηθψλ  νξπθηψλ, κε ηηκέο απφ 40% έσο 65%. 

(ΔΛΣΤΑΤ). 

 

Η αλάγθε γηα ηελ έξεπλα 



Η αλάγθε γηα ηελ έξεπλα 

• Έρνκε  επίζεο κείσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, κείσζε ησλ 

θεξδψλ (θπξίσο ζηνπο θιάδνπο ραιπβνπξγίαο, ζθπξνδέκαηνο, 

θισζηνυθαληνπξγίαο θαη μπιείαο ην 2012), έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο, κεδεληθέο επελδχζεηο, κείσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ & πησρεχζεηο. 

 

• Δπηβάιιεηαη επνκέλσο κηα δηεξεχλεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επίδνζεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα εμέιζεη απφ 

ηελ θξίζε. Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ επξχηεξεο 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αχμεζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηνπ βηνηηθνχ ηεο επηπέδνπ. 

 

 



Σηόρνο ηεο έξεπλαο 

1. Η δηεξεύλεζε ησλ νηθνλνκηθώλ επηδόζεσλ ησλ  
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο, 
κέγεζνο, γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

 

2. Η δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο κέηξεζεο ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ ειιεληθψλ κεηαπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζχλζεηνπ δείθηε, 

θάηη πνπ δελ έρεη γίλεη ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ, βαζηδφκελνη 

ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ. 
 

3. Η δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ηηο εμαγσγέο θαη ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξν θαη κεηά ηελ θξίζε. 

 

 



Σηόρνο ηεο έξεπλαο 

4. Μέζα απφ έξεπλα πεδίνπ ε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην κάλαηδκελη θαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ 
επηρεηξήζεσλ φπσο:  

•  εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα,  

•  επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ  θαη ζπλερηδφκελεο 
θαηάξηηζεο,  

•  ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 
εμσηεξηθνχ ζε δίθηπα δηαλνκήο, έξεπλα, θαηλνηνκία ζηελ 
παξαγσγή θαη αλάπηπμε πξντφλησλ 

•  έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ζπλεξγαζίεο κε Παλ/κηα θαη Δξεπλ. 
Κέληξα 

5. Καηαζθεπή δηαδξαζηηθήο ηζηνζειίδαο κέζσ ηεο νπνίαο ε 
επηρείξεζε ζα κπνξεί λα απηναμηνινγεζεί σο πξνο ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ηελ θεθαιαηαθή ηεο επάξθεηα θαη 
λα δηαπηζηψζεη ηηο αδπλακίεο ηεο.  

 

 

 

 



Γείγκα επηρεηξήζεσλ 

• Η έξεπλα βαζίδεηαη ζε νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ 7300 

κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ απφ φιε ηελ ρψξα, γηα ηελ 

πεξίνδν 1996-2011 απφ ηε βάζε ηεο ICAP θαη ζε 

απνηειέζκαηα έξεπλαο πεδίνπ κε πνηνηηθά ζηνηρεία απφ 406 

κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

• Οη επηρεηξήζεηο απηέο θαηεγνξηνπνηνχληαη  ζηνπο 28 θιάδνπο 

κεηαπνίεζεο, θαζψο θαη ζε κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο, ζε  

εμαγσγηθέο θαη κε θαη ζηηο 13 γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρψξαο.  

• Δμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη 

ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο.  

 



Μεζνδνινγία αλάιπζεο 

• Σηαηηζηηθή θαη νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε, πνιπθξηηήξηα 

αλάιπζε, DEA, θ.α, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνκε ηελ 

επίδνζε ηνπο θαη ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο 

εμαγσγέο.  
 

• Γηεξεπλάηαη επίζεο ε αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο θαη ν ηξόπνο 

κέηξεζεο ηεο κε βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ηε ζεσξία 

θαη πξνζδηνξίδεηαη έλαο ζύλζεηνο δείθηεο κέηξεζεο  ηεο, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα απηφ-αμηνινγεζεί. 
 

•   Μέζα απφ πνζνηηθή έξεπλα πεδίνπ κέζσ ηειεθψλνπ     

πξνζδηνξίδνληαη ζηξαηεγηθέο     δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζρεηηθά κε θαηλνηνκία, εθαξκνγή λέαο ηερλνινγίαο, 

ζπλεξγαζίεο, έξεπλα, επίπεδν πξνζσπηθνχ, θιπ. 

 

 

 



Μεξηθά ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα 



Οι ζημανηικόηεποι κλάδοι είναι 

 

• Διδών διαηποθήρ 20% 

• Μεηαλλικών καηαζκεςών 10% 

• Μη μεηαλλικών οπςκηών 10% 

• Αγποηικών πποφόνηυν 6% 

• Δκηςπώζειρ –εκδόζειρ 5% 

• Πλαζηικών 5% 

 











Απνηειεζκαηηθόηεηα 



Απνηειεζκαηηθόηεηα (efficiency βάζεη ηεο 

DEA) 

• Η κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ βξέζεθε λα είλαη 78% 

θαηά κ.ν γηα ηελ πεξίνδν 2003-11, κε ηνπο πιένλ 

απνηειεζκαηηθνχο θιάδνπο: ηξφθηκα-πνηά, 

θαξκαθεπηηθά, θαπλφο, θισζηνυθαληνπξγηθά, 

θαξκαθεπηηθά, πεηξειαηνεηδή, ειεθηξηθά είδε. 

 

• Να ζεκεησζεί όηη νη θιάδνη κε ηελ πςειή 

απνηειεζκαηηθόηεηα ραξαθηεξίδνληαη θαη από 

πςειή θεξδνθνξία. 



Δξαγυγικέρ επισειπήζειρ ζηο ζύνολο ηος 

δείγμαηορ για ηο 2010-11 

Μεηαποιηηικέρ 

Επισειπήζειρ 

Δξαγυγικέρ 3236 

Μη- 

εξαγυγικέρ 
3387 

Σύνολο 6623 



Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά Δπηρεηξήζεσλ 

βάζεη ηεο έξεπλαο πεδίνπ 2013-14 



Δμαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα αγξνηηθώλ 

κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ 



Εξαγυγέρ 

• Έσομε μείυζη ηο 2009-10 και μεηά ζςνεσή αύξηζη από 

ηο 2010 και μεηά 

 

• Οι εξαγυγέρ ηηρ Δλλάδαρ ςζηεπούν αςηών ηηρ 

Ιπλανδίαρ, Ποπηογαλίαρ, Ιζπανίαρ, Λεηονίαρ 

 

• Μ.Ο. εξαγυγών 23% ηος ΑΔΠ από ηοςρ σαμηλόηεποςρ 

ζηην ΔΔ. 

 

• Πποφόνηα ςτηλήρ ηεσνολογίαρ είναι ηο 20% αςηών ηηρ 

Γεπμανίαρ με ζςνεσή αύξηζη από ηο 2008 και μεηά  



    Θεηηθνί 

 απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ησλ απνζεκάησλ,  

 Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο 

 ζπλεξγαζία κε μέλεο επηρεηξήζεηο,   

 ρξήζε ηνπ ειεθηξ. εκπνξίνπ  

 εηζαγσγή ρακεινχ θφζηνπο πιηθψλ  

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο 

 Χξήζε ζπζηεκάησλ ERP 

 Σπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο (δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο ή 

πξνκεζεπηέο) ζηηο εμαγσγέο 

 Χξεκαηνδφηεζε απφ Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

    Αξλεηηθνί:  

 ειηθία,  

 κέγεζνο,  

 ε πςειή δαλεηαθή επηβάξπλζε θαη ε πςειή ξεπζηφηεηα (δει. ε κε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ).  

 

 

 

Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο 



Η θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη απφ:  

• Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα (+) 

• Δπελδχζεηο ζε Δ&Α (+)  

• Μέγεζνο (-) 

• Οηθνλνκηθή επξσζηία (+) 

• Σπλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ - clustering (+) 

• Σπλεξγαζία επηρεηξήζεσλ κε εξεπλεηηθά θέληξα/ 

παλεπηζηήκηα (+) 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκία 

ησλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ 



Kαθόλος Πολύ σαμηλή Φαμηλή Μέηπια Υτηλή  Πολύ ςτηλή 

Άποτη ηυν επισειπήζευν για ηην ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν 
πποφόνηυν ηοςρ 

Ανηαγυνιζηικόηηηα επισειπήζευν (ζε ζσέζη με ηη ηιμή πποφόνηυν) 

Ανηαγυνιζηικόηηηα επισειπήζευν (ζε ζσέζη ανηαπόκπιζη πελαηών) 

Ανηαγυνιζηικόηηηα επισειπήζευν (ζε ζσέζη με ηην ποιόηηηα ηυν πποφόνηυν) 

Ανηαγυνιζηικόηηηα επισειπήζευν (ζε ζσέζη με ηην διαθοποποίηζη ηυν 
πποφόνηυν) 

Ανηαγυνιζηικόηηηα επισειπήζευν (ζε ζσέζη με ηην καινοηομία ηυν πποφόνηυν) 



Πυρ βλέποςν οι επισειπήζειρ ηην 

ανηαγυνιζηικόηηηα ηυν πποφόνηυν ηοςρ 

• Πολύ ςτηλή υρ ππορ ηην ποιόηηηα και ηην 

ανηαπόκπιζη ηυν πελαηών  

 

• Υτηλή έυρ πολύ ςτηλή υρ ππορ ηην ηιμή 

 

• Μέηπια υρ ππορ ηην καινοηομικόηηηα 











Γείθηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο Δπηρεηξήζεσλ 

(Competitiveness Raw Index) 

Σπζηαηηθά Γείθηε Αληαγσληζηηθόηεηαο Δπηρεηξήζεσλ 

(Components Competitiveness Raw Index)  

• MS-Μεξίδην Αγνξάο 

• CMS-πνζνζηφ εηήζηαο κεηαβνιήο ζην Μεξίδην Αγνξάο 

• GPR- Πεξηζψξην Κέξδνπο (proxy for Lerner comp. index ¼ (P – MC)=P)  

• CGPR- -πνζνζηφ εηήζηαο κεηαβνιήο ζην Πεξηζσξίνπ Κέξδνπο 

 

 

 

 

 

 



Θεηηθά επεξεάδνπλ: 

 κέγεζνο  

 επέλδπζε ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (R&D) 

 παξαγσγηθόηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ,  

 επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Δθπαίδεπζε (training) ηνπ πξνζσπηθνχ κέζα ζηελ εηαηξία 

 Χξήζε ηεο δηάρπζεο γλώζεο κέζα ζηελ εηαηξία (knowledge 

management) 

 απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ (ROA),  

 απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ (ROS) 

 ηθαλνπνηεηηθή ξεπζηόηεηα.   

  ειηθία γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο 

έρνπλ ηελ απαηηνχκελε γλψζε, εκπεηξία θαη θαζηέξσζε ελφο 

brand name.  

 

Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο 



Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο  

αληαγσληζηηθόηεηαο 

Αξλεηηθά επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

 

 Η πςειή επέλδπζε ζε πάγηα 

 Η πςειή δαλεηαθή επηβάξπλζε πνπ παξαηεξείηαη ζε 

θιάδνπο κε πςειή παγηνπνίεζε. 

 



Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο απνδνηηθόηεηαο 

(ROA) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο 

 
• Θεηηθά επεξεάδνπλ ηηο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο:  

 Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα 

 Ιθαλνπνίεζε εξγαδνκέλσλ 

 Πνζνζηφ επηζηεκφλσλ (MSc/ PhD) ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

 Σπλερήο θαηάξηηζε εξγαδνκέλσλ (training) 

 

• Αξλεηηθά 

 Σπκκεηνρή ζε εζληθά θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο  

 Αξηζκφο κειψλ ΓΣ επηρείξεζεο. 



Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ηελ θξίζε: 

•  ειηθία, (+) κεηά ηελ θξίζε θαη (-) πξν θξίζεο 

•  εμαγσγέο, (+) κεηά ηελ θξίζε 

• επελδχζεηο ζε πάγηα ζηνηρεία κε λέα ηερλνινγία θαη 

θαηλνηνκία   

• Χακειφο δαλεηζκφο 

• απμαλφκελν κεξίδην αγνξάο 

• Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη  θεθαιαίνπ θίλεζεο 

 



Σςμπεπάζμαηα και πολιηικέρ 

• Η χθεζε, ε θαηαθφξπθε πηώζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο, ε 

έιιεηςε ξεπζηόηεηαο θαη ηα πςειά επηηόθηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ απνπζία εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βηνκεραλία θαη 

ην πςειό ελεξγεηαθό θόζηνο, επηηάρπλαλ ηελ θαηάξξεπζε 

ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. 

• Οη θιάδνη κε ηε κηθξφηεξε πηψζε ζηελ απαζρφιεζε ήηαλ  

ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, πνηψλ, θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, 

βαζηθψλ κεηάιισλ,  θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 

• Η Διιάδα ρξεηάδεηαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο, αχμεζε ησλ 

εμαγσγώλ, κείσζε ησλ εηζαγσγώλ θαη αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο γηα λα πξνρσξήζεη ζε αλάπηπμε θαη κείσζε ηεο 

αλεξγίαο. Σε απηφ κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ε 

αλάπηπμε ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηεο ηνκέα.  

 

 

 



Σςμπεπάζμαηα και πολιηικέρ 

• Σηνπο παξαδνζηαθνύο θιάδνπο, δει. κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ, 

ηξφθηκα-πνηά, θισζηνυθαληνπξγία , ν αληαγσληζκφο ζηηο 

εμσηεξηθέο αγνξέο ζηεξίδεηαη ζηηο ηηκέο, 

•  ελψ ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο, ζηεξίδεηαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε, θαηλνηνκία θαη ηερλνινγία. 

• Οη δαπάλεο ζε R&D ηεο Διιάδαο είλαη ην 10% απηψλ ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ην 20% ηεο ΔΔ-27 

 



Σςμπεπάζμαηα και πολιηικέρ 

Οι Δλληνικέρ μεηαποιηηικέρ επισειπήζειρ έσοςν : 

 

 σαμηλή κεπδοθοπία,  

 ςτηλή δανειακή επιβάπςνζη,  

 μέηπια αποηελεζμαηικόηηηα (efficiency), 

 Φαμηλή πεςζηόηηηα 

 σαμηλή ζςνεπγαζία με επισειπήζειρ και επεςνηηικά 

κένηπα (clustering),  

 μέηπια καινοηομικόηηηα,  

 μέηπια εξαγυγική δπαζηηπιόηηηα,  

 θευπούν όηι έσοςν ςτηλή ανηαγυνιζηικόηηηα πποφόνηυν 



Σςμπεπάζμαηα και πολιηικέρ 

Επιβάλλεηαι να ςιοθεηηθούν οι κάηυθι πολιηικέρ από ηο 

επισειπημαηικό ηοςρ πεπιβάλλον 

 Δνίζσςζη ηυν ζςνεπγαζιών με άλλερ επισειπήζειρ εζυηεπικού και 

εξυηεπικού ζε διάθοπα επίπεδα, όπυρ δίκηςα εξαγυγών, 

ηεσνογνυζία, έπεςνα και ανάπηςξη πποφόνηυν, εθαπμογή 

καινοηομιών. 

 Σςνεπγαζία με ανώηαηη εκπαίδεςζη και επεςνηηικά ινζηιηούηα ζε 

έπεςνα, αύξηζη ηυν δαπανών για έπεςνα και ανάπηςξη 

 Ξένερ επενδύζειρ και ζςμμεηοσή ηοςρ ζηο κεθάλαιο ηυν Δλλ. 

Μεηαποιηηικών Δπισειπήζευν (FDI ) 

 Να ζημειυθεί όηι ηο FDI ηηρ Δλλάδαρ είναι μόνο ηο 10% ηος ΑΔΠ 

ηηρ ενώ αποηελεί ηο 50% (ηος ΑΔΠ)  ζηην ΔΔ 

 Υτηλό επίπεδο εκπαίδεςζηρ ηος πποζυπικού ειδικά ζηοςρ κλάδοςρ 

ηεσνολογίαρ και διαπκήρ εκπαίδεςζή ηοςρ 

 Γιάσςζη γνώζηρ μέζα ζηην επισείπηζη (knowledge management) 

 



Σςμπεπάζμαηα και πολιηικέρ 

 Οικονομίερ κλίμακαρ 
 

 Υποκαηάζηαζη ειζαγομένυν α’ ςλών 
 

 Αύξηζη ηυν εξαγυγών και κςπίυρ ζε πποφόνηα μέζηρ 

και ςτηλήρ ηεσνολογίαρ με ςτηλή πποζηιθέμενη αξία 
 

 Γιείζδςζη ζε αγοπέρ ςτηλού πςθμού ανάπηςξηρ 



Σςμπεπάζμαηα και πολιηικέρ 

Σε Εθνικό επίπεδο:  

 Μακποοικονομική ζηαθεπόηηηα 

 Δνίζσςζη ηηρ ανηαγυνιζηικόηηηαρ με ηην ίδπςζη Δθνικού 

Παπαηηπηηηπίος Ανηαγυνιζηικόηηηαρ 

 Βεληίυζη ςποδομών  

 Δξςγίανζη ηος καθεζηώηορ επιζηποθήρ ΦΠΑ 

 Άπζη ηηρ γπαθειοκπαηίαρ  

 Φοπολογικά κίνηηπα για ηιρ εξαγυγικέρ επισειπήζειρ και για R&D 

 Φπημαηοδόηηζη σαμηλού κόζηοςρ για εθαπμογή νέαρ ηεσνολογίαρ 

 Μεηαθοπά παπαγυγικών πόπυν από ηον δημόζιο ηομέα και ηο 

εμπόπιο ζηοςρ εξαγυγικούρ ηομείρ 

 Φαμηλό κόζηορ ενέπγειαρ, σπημαηοδόηηζηρ και ειζαγομένυν 

ππώηυν ςλών  

 



• Να ζεκεησζεί φηη πνιιέο βηνκεραλίεο ζήκεξα αλαγθάδνληαη 

λα απνξξίςνπλ παξαγγειίεο, θαζψο αδπλαηνχλ λα 

αληεπεμέιζνπλ ζην πςειφ ελεξγεηαθφ θφζηνο θαη ζηηο αθξηβέο 

πξψηεο χιεο. 
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