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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑΠΟΔΕΙΚΤΗ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ
ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΟΥΜ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΘΑ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΣΟΒΑΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟ, ΘΑ ΑΝΑΖΗΤHΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ, ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Η ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. ΘΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΔΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 21 ΑΙΩΝΑ. ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ,
ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ. ΣΚΟΠΟΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

1.1. Διοργάνωση του Public Leadership Forum by Money Show.
Το µεγαλύτερο πολιτικοοικονοµικό, επενδυτικό και αναπτυξιακό πολύ-συνέδριο στην Ευρώπη, το MONEY SHOW,
που έχει µια πορεία 30 ετών µε επιτυχηµένες διοργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό απο φέτος
συµπεριλαµβάνει ως την κεντρική θεµατική του ενότητα τον χώρο του PUBLIC LEADERSHIP µε ένα πλήρες
πολυσυνεδριακό Forum και έκθεση/Β2Β κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργανισµών (Περιφέρειες και
Δήµοι), εταιρειών δηµοσίου δικαίου και εταιρειών που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν έργα ως φορείς
υλοποίησης για έργα δηµοσίου συµφέροντος.
Τo Public Leadership Forum περιλαµβάνει και προβάλει:
•

•
•
•
•
•

ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΗΓΕΣΙΑ
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ Η
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΧΩΡΕΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΔΗΜΟΥΣ.

πρόγραµµα από συνεδριακές εκδηλώσεις µε σχετικές θεµατολογίες για την φάση υλοποίησης του
κυβερνητικού προγραµµατος ανα υπουργείο και εποπτευόµενο οργανισµο ανα υπουργείο.
Συνεδριακές εκδηλωσεις για την προβολή των θέσεων των πολιτικών κοµµάτων της αντιπολίτευσης
έκθεση και Β2Β µε περίπτερα για προβολή των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών και υπηρεσιών
Προβολή των πολιτικών προγραµµάτων που υλοποιούν οι αυτοδιοικητικές αρχές και θεσεων πολιτευτών.
επιχειρηµατικές, τεχνολογικές προτάσεις για τον εκσυγχρονισµό του δηµοσίου τοµέα, αυτοδιοίκησης

Στη διάρκεια του Forum έλληνες κυρίως και ξένοι ειδικοί του χώρου, θα παρουσιάσουν θέµατα σχετικά µε την
ελληνική αγορά και το Ελληνικό πολιτικό σύστηµα.

1.2. Αντικείµενο της Έκθεσης/Β2Β Contacts
Το πρόγραµµα των παρουσιάσεων του Public Leadership Forum by Money Show πλαισιώνεται και
συµπληρώνεται από την έκθεση των συµµετεχόντων µε περίπτερα (stands) και Β2Β, η οποία έχει ως βασικό
αντικείµενο την προβολή των δηµοσίων, ιδιωτικών και κοινωνικών υπηρεσιών που προσφέρονται ή προτείνονται
στην ελληνική “αγορά”. Οι οργανισµοί ή εταιρείες που θα προβληθούν είναι:
-

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

-

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 10 x EXPONENTIAL DEVELOPMENT

-

OKR CONSULTANTS

-

LEAN MOVEMENT CONSULTANTS

-

ΥΠΟΥΡΓΕΊΑ και ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ η ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

-

ΔΕΚΟ

-

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

-

ΔΗΜΟΙ

-

ANAΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

-

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΜΚΟ

-

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ/ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

-

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΥΤΕΣ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

-

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Η ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

-

ΘΕΣΜΙΚΟΙ, ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

-

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Η ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

-

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

-

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ

Version 1.0

53 από 29
5

1/9/2019

PUBLIC LEADERSHIP FORUM by MONEY SHOW. Συνοπτική Παρουσίαση Εκδήλωσης
Η προβολή των ανωτέρω φορέων, “προϊόντων” και υπηρεσιών, έχει δύο όψεις αλληλοσυµπληρούµενες :
Α. Την παροχή προς τους εκθέτες της δυνατότητας παρουσίασης κάθε ξεχωριστού ‘προϊόντος’ τους στους
επισκέπτες της έκθεσης, σε περιβάλλον απόλυτα προσαρµοσµένο στο κύρος και επίπεδο αυτού του τοµέα, µέσω :
-

της διοργάνωσης της έκθεσης σε χώρο προσήκοντα στο αναµενόµενο επίπεδο επαφών
της εξασφάλισης των απαραίτητων διευκολύνσεων για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των συζητήσεων
Β2Β εκθετών µε επισκέπτες και την προσέλευση και κίνηση των ενδιαφεροµένων στο χώρο της έκθεσης.

Β. Την παροχή στους εκθέτες της δυνατότητας οµαδικής παρουσίασης των φορέων, προϊόντων και υπηρεσιών, µε
στόχο την προώθηση ολοκληρωµένων προϊόντων ή υπηρεσιών καθώς και µια πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση του
κοινού.
Γ. Την παροχή προς κάθε ενδιαφερόµενο πλήρους και σφαιρικής ενηµέρωσης για τις σηµερινές τάσεις και
προσφερόµενες υπηρεσίες και προιόντα, εν΄ όψει µάλιστα των ραγδαίων εξελίξεων που επέρχονται στις διεθνείς
αγορές.

1.3. Αντικείµενο και βασικός λόγος ύπαρξης του Forum.
Η στοχευµένη προβολή των ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΣΚΕΨΗΣ, ΤΑ ΔΙΜΕΡΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ-ΚΛΑΔΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ, ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, THN KOINΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ/ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ.
Η ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ Η ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΕΙΝΑΙ H ANAΓΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ.
Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21 ΑΙΩΝΑ
2. Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΥΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.
Σύµφωνα µε µελέτη του Μανιατάκειου Ιδρύµατος που δηµιουργήθηκε απο τον οικονοµολόγο κο Κίµωνα Στεργιώτη:
Η υπόθεση της οικονοµικής ανάκαµψης, των διαρθρωτικών αλλαγών και των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων πρέπει να
επεκταθεί από την Κεντρική Διοίκηση ώς τις Περιφέρειες και τους Δήµους της χώρας.
Η επίλυση των δοµικών οικονοµικών προβληµάτων, η εµπέδωση κλίµατος διεθνούς οικονοµικής αξιοπιστίας και η
αναστροφή της βαθειάς οικονοµικής ύφεσης πρέπει να γίνει «προσωπικό στοίχηµα» της Ελληνικής Κυβέρνησης, του Ελληνικού
πολιτικού συστήµατος, των περιφερειαρχών, δηµάρχων, όλων των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών,
επιστηµονικών, κοινωνικών φορέων και των Ελλήνων πολιτών.
Είναι προφανές ότι το «αντι-επιχειρηµατικό και αντι-επενδυτικό κλίµα» που κυριαρχούσε στην Ελλάδα αποτέλεσε την
«κύρια πηγή κακοδαιµονίας» της Κοινωνίας και της Εθνικής Οικονοµίας.
Η αποτελεσµατική αναστροφή του εξαιρετικά δυσµενούς επενδυτικού και επιχειρηµατικού κλίµατος – που πλήττει στο
σύνολό τους και τις Περιφέρειες της χώρας - µπορεί να αλλάξει µε την αποφασιστική παρέµβαση της Κυβέρνησης/Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και όλων των υγειών επιχειρηµατικών, τεχνοκρατικών, επιστηµονικών και κοινωνικών δυνάµεων.
Οι Δήµοι και οι Περιφέρειες - που αποτελούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης – για να
αντιµετωπίσουν τα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων χρειάζεται να εντείνουν τις προσπάθειες
τους σε τρία κύρια επίπεδα:
1.

Πολιτικές οικονοµικής εξυγίανσης των Δήµων και Περιφερειών.
Μέσα σε συνθήκες ύφεσης και µακροχρόνιας αδυναµίας της Πολιτείας να συνεχίσει να ενισχύσει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, οι Περιφέρειες και οι Δήµοι οφείλουν:
•

Να προχωρήσουν στην οικονοµική εξυγίανσή τους µέσα από τη συνεχή συµπίεση των δαπανών τους και όχι µε τη
µετακύλισή τους απευθείας στους Δηµότες.

•

Να εφαρµόσουν πολιτικές οικονοµικής εξυγίανσης αξιοποιώντας τις µακρές εµπειρίες των Επιχειρήσεων για
εξορθολογισµό των δαπανών τους µέσω της συνεχούς βελτίωσης των λειτουργιών, της αύξησης της παραγωγικότητας
ανά απασχολούµενο και της παροχής δηµοτικών υπηρεσιών µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για τους Δηµότες.

Version 1.0

54 από 29
5

1/9/2019

PUBLIC LEADERSHIP FORUM by MONEY SHOW. Συνοπτική Παρουσίαση Εκδήλωσης
Να ετοιµάσουν προγράµµατα αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν µέσα από διαδικασίες
«πλήρους διαφάνειας», ώστε να βελτιώσουν ταχύτερα την οικονοµική τους κατάσταση.

•
2.

Κοινωνικές πολιτικές σε όφελος των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού.
Η αποτελεσµατικότητα των πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης συνδέεται µε την:
•
•
•

3.

Ικανότητα των Δήµων να εξοικονοµούν πόρους µέσα από την οικονοµική εξυγίανσή τους και τον εξορθολογισµό των
εσόδων και των δαπανών.
Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας.
Πολιτικές πολλαπλής στήριξης της Επιχειρηµατικότητας και ενθάρρυνσης των Ιδιωτικών Επενδύσεων, που
δηµιουργούν εισοδήµατα και αποφέρουν (άµεσα ή έµµεσα) αυξηµένα έσοδα στους Δήµους και στους Δηµότες.

Πολιτικές για την υποστήριξη της Οικονοµικής Ανάπτυξης και ενθάρρυνση και προσέλκυση Ιδιωτικών Επενδύσεων σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να συµβάλλει στην ανάκαµψη της Εθνικής Οικονοµίας και στη δηµιουργία των
κατάλληλων προϋποθέσεων για δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για Βιώσιµη Οικονοµική Ανάπτυξη, µέσω της
πολλαπλής στήριξης της Επιχειρηµατικότητας και των Ιδιωτικών επενδύσεων.
Οι διεθνείς εµπειρίες:
Η επίτευξη αυτού του Κεντρικού Στρατηγικού Στόχου δεν µπορεί να γίνει µε πειραµατισµούς ή ξεπερασµένες
—————οικονοµικές πολιτικές και «δόγµατα», αλλά µε βάση τις διεθνείς εµπειρίες και πρακτικές. Συγκεκριµένα:
•

Πολλές περιφέρειες χωρών από τις πιο αναπτυγµένες στον κόσµο εφαρµόζουν Στρατηγικά Σχέδια για τον οικονοµικό
µετασχηµατισµό τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού δυναµικού τους µε χρονικό ορίζοντα
το 2035, το 2040 ή και το έτος …2060.

•

Στο επίκεντρο αυτών των µακροχρόνιων προσπαθειών βρίσκονται οι εξής Κύριοι Στόχοι:
⇒

Δηµιουργία ιδιαίτερα ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις και συνεχείς προσπάθειες για
προσέλκυση και άλλων επιχειρήσεων.

⇒

Ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, των φυσικών πόρων για αξιοποίηση κλπ προκειµένου να
προσελκυσθούν ιδιωτικές επενδύσεις που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήµατα.

⇒

Πολιτικές για την ενίσχυση των Καινοτοµιών και Τεχνολογιών σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε αυτές να
αξιοποιηθούν από τις επιχειρήσεις και να προσελκυσθούν ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

⇒

Υποστήριξη του οικονοµικού µετασχηµατισµού των Περιφερειών ώστε να ενισχύεται συνεχώς η διεθνής
ανταγωνιστικότητά τους µε µετρήσιµους όρους.
Σε γενικές γραµµές οι Περιφέρειες στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες εφαρµόζουν:

♦

Στρατηγικές Οικονοµικής
Ανάπτυξης που έχουν ως «ακρογωνιαίο λίθο» την πολλαπλή υποστήριξη του
Επιχειρηµατικού Δυναµικού, ώστε αυτό να γίνεται διεθνώς ολοένα και πιο ανταγωνιστικό…

♦

Περιφερειακές πολιτικές και δράσεις µε την Επιχειρηµατικότητα να αποτελεί τη βασική κινητήρια δύναµη για τη
δηµιουργία «Οικονοµικά Βιώσιµων Περιφερειών του Μέλλοντος».

♦

Πολιτικές και δράσεις µε µετρήσιµα αποτελέσµατα σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες και µε έµφαση στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των Περιφερειών µέσα στην παγκόσµια αγορά.

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να τονισθούν ακόµη τα ακόλουθα:
•

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα τέλη του 2010 έχει υιοθετήσει ένα νέο δείκτη – τον Regional Competitiveness
Index – µε σκοπό τη µέτρηση της ανταγωνιστικότητας 271 Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Σε σχέση µε το παρελθόν η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι:
⇒

Τα Προγράµµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης εστιάζονταν περισσότερο στην αποτελεσµατική προστασία του
Περιβάλλοντος και κυρίως στην κοινωνική σύγκλιση µε ενισχυµένες περιβαλλοντικές και κοινωνικές
πολιτικές και λιγότερο σε οικονοµικές πολιτικές και τις επενδύσεις.

⇒

Τώρα τα Προγράµµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης εστιάζονται περισσότερο στον οικονοµικό
µετασχηµατισµό και στην πολύπλευρη ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας, ώστε µέσω της αύξησης του
Ακαθάριστου Περιφερειακού Εισοδήµατος από επιχειρηµατικές δραστηριότητες να υποστηρίζονται πιο
αποτελεσµατικά οι πολιτικές «κοινωνικής συνοχής».

⇒

Στο παρελθόν πρωταρχική προτεραιότητα είχαν οι δηµόσιες επενδύσεις λόγω της αναγκαιότητας κάλυψης
πολλαπλών αναγκών των Περιφερειών. Τώρα στο επίκεντρο των Στρατηγικών πάρα πολλών Περιφερειών –
κυρίως λόγω έλλειψης δηµοσίων πόρων - βρίσκονται πολιτικές προσέλκυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, µέσω
των οποίων µπορούν να αναπτυχθούν επιχειρήσεις που θα δηµιουργούν νέα εισοδήµατα και βιώσιµες θέσεις
εργασίας.

Μια τέτοια Στρατηγική για την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση – που θα βάζει στο επίκεντρο των
πολιτικών της την Ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας και την υλοποίηση µεγάλων Ιδιωτικών Επενδύσεων – είναι
«µονόδροµος» για τους εξής λόγους:
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o

Για πάρα πολλά χρόνια το Ελληνικό Δηµόσιο θα αδυνατεί να ενισχύει αφειδώς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για να
ασκούν τις κοινωνικές πολιτικές τους.

o

Οι δηµόσιες επενδύσεις και, κυρίως, τα µικρά περιφερειακά και δηµοτικά έργα θα είναι πάρα πολύ περιορισµένες.

o

Οι µεγάλες οικονοµικές δυσκολίες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων θα αποτελούν ανυπέρβλητα εµπόδια έστω
και για συγκρατηµένες αυξήσεις των δηµοτικών εσόδων.

o

Η πιστοληπτική ικανότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – σχεδόν στο σύνολό της – θα εξακολουθήσει να παραµένει
αρνητική για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα, δηµιουργώντας µεγάλα εµπόδια στην αύξηση των δαπανών και των
επενδύσεων.

Λύσεις στα προβλήµατα του παραγωγικού και οικονοµικού δυναµικού (επιχειρήσεων και νοικοκυριών) των
Περιφερειών µπορούν να εξασφαλίσουν πολιτικές που θα δηµιουργούν ένα πολύ ελκυστικό περιβάλλον για τις
επιχειρήσεις και τους υποψήφιους επενδυτές.
Στο επίκεντρο των προσπαθειών των Περιφερειαρχών θα πρέπει να είναι:

Μια Στρατηγική για το µετασχηµατισµό των Περιφερειών σε σύγχρονες Περιφέρειες, που θα στηρίζουν την ανάπτυξη
……………..και την ευηµερία τους από επιχειρήσεις ιδιωτικές επενδύσεις που θα χαρακτηρίζονται από:
▪
▪
▪
▪

Δυναµισµό.
«Εξωστρέφεια».
Καινοτόµες επιχειρηµατικές µεθόδους.
Υψηλό βαθµό εξειδίκευσης προϊόντων και υπηρεσιών κλπ

Μέσω µιας Στρατηγικής που θα περιλαµβάνει σειρά πολιτικών και δράσεων για την προσέλκυση επιχειρήσεων και
ιδιωτικών επενδύσεων µπορούν να δηµιουργηθούν «περιφερειακοί αναπτυξιακοί πόλοι» που θα δηµιουργούν νέα
περιφερειακά εισοδήµατα και υψηλά επίπεδα απασχόλησης.
Στρατηγικές Προτεραιότητες για την ενίσχυση της Επιχειρηµατικότητας και των Επενδύσεων
`Το «σύγχρονο Όραµα»-για Οικονοµικά Βιώσιµες Περιφέρειες και Τοπικές Κοινωνίες που θα εξασφαλίζουν
πολύ µεγάλη «κοινωνική συνοχή» - για να γίνει πραγµατικότητα προϋποθέτει τη δηµιουργία σηµαντικών «κινήτρων» και
«συγκριτικών πλεονεκτηµάτων», που θα καταστήσουν τις Περιφέρειες ιδιαίτερα ελκυστικές για µεγάλο αριθµό
σύγχρονων και δυναµικών επιχειρήσεων και ιδιωτών επενδυτών µε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.
Σε γενικές γραµµές – και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας – οι µακροπρόθεσµες Στρατηγικές
…….Προτεραιότητες των Περιφερειών θα πρέπει να είναι:
1.

Προώθηση πολιτικών που θα έχουν ως Στρατηγικό Στόχο το µετασχηµατισµό της Περιφερειακής Οικονοµίας σε µια
διεθνώς ανταγωνιστική, διαφοροποιηµένη και βιώσιµη περιφερειακή οικονοµία.

2.

Ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων κοινωνικο-επαγγελµατιών οµάδων, επιχειρήσεων, ενδιαφεροµένων
µερών κλπ για την προώθηση Αλλαγών που θα βελτιώνουν συνεχώς:
•
•
•
•

3.

την επιχειρηµατικότητα,
το επενδυτικό περιβάλλον,
το επίπεδο απασχόλησης και
την Κοινωνική Ευηµερία.

Ενίσχυση της αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης µεταξύ των µελών των Τοπικών Κοινωνιών για την:
•

αντιµετώπιση των σηµαντικών κοινωνικών προβληµάτων που γεννάει η µακροχρόνια ανεργία, προκειµένου να
αποφευχθούν φαινόµενα κοινωνικής αποµόνωσης και οικονοµικού αποκλεισµού και

•

συµµετοχή όλων των ενδιαφεροµένων µερών για την προώθηση αλλαγών που θα ενισχύουν την Πραγµατική
Οικονοµία και την Παραγωγικότητα.

4.

Ανάπτυξη της «επιχειρηµατικής κουλτούρας και ηθικής», που αποτελούν «κινητήριες δυνάµεις» για ανάπτυξη του
υγιούς ανταγωνισµού σε όφελος των καταναλωτών και για την άσκηση πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

5.

Ενθάρρυνση της στενής συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την επίτευξη κοινών
επιχειρηµατικών στόχων για πραγµατοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών οικονοµιών κλίµακας, για την υλοποίηση
κοινών επενδυτικών σχεδίων, ενθάρρυνση της ανάπτυξης joint ventures µε επιχειρήσεις από άλλες Περιφέρειες της
χώρας ή από άλλες χώρες κλπ.

6.

Δηµιουργία ενός «πολύ θετικού κλίµατος» στις Τοπικές Κοινωνίες έναντι των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που θα
χαρακτηρίζονται από δηµιουργικότητα, καινοτόµες ιδέες, υψηλό κύρος κλπ που είναι κύριες προϋποθέσεις για να
προωθηθούν ή προσελκυσθούν επενδύσεις.

7.

Συνεχής έµφαση στις Επενδύσεις για το Ανθρώπινο Δυναµικό, µακροχρόνια πολιτική που θα κινείται σε δύο κεντρικούς
άξονες:
•

Βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών ολόκληρου του Εκπαιδευτικού Συστήµατος της Περιφέρειας, ώστε οι
νέοι να αποκτήσουν όλες εκείνες τις γνώσεις, ηθικές αρχές, κλπ που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν ταχύτερα
µέσα στην Παραγωγική Οικονοµία.
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Επενδύσεις για βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων, της εξειδίκευσης και της ικανότητας αφοµοίωσης των πλέον
σύγχρονων τεχνολογιών κλπ, ώστε οι άνεργοι, το επανακαρτιζόµενο Ανθρώπινο Δυναµικό, τα στελέχη κλπ να
µπορούν µε απόλυτη επάρκεια να πληρώνουν τις θέσεις εργασίας που απαιτούν οι σύγχρονες, δυναµικές και
καινοτόµες επιχειρήσεις.

•

8.

Ανάδειξη της Έρευνας και των Καινοτοµιών ως «βασικών εργαλείων» για τη δηµιουργία βιώσιµων επιχειρήσεων και
ισχυρής περιφερειακής οικονοµίας. Αυτός ο επιµέρους Στρατηγικός Στόχος µπορεί να επιτευχθεί µέσω της στενής
συνεργασίας των Περιφερειών µε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ και µε επιχειρήσεις µε αµοιβαία οφέλη για όλες τις
συµµετέχουσες πλευρές.

9.

Αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης κα υποστήριξη προσπαθειών για δηµιουργία θέσεων εργασίες που θα εξασφαλίζουν
καλλίτερες αποδοχές.

10. Βελτίωση των συνθηκών υγείας, ασφάλειας και ευηµερίας µε την καλλίτερη αξιοποίηση των υφισταµένων υποδοµών και
µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος για το Κοινωνικό Σύνολο.
11.

Ενίσχυση της οικονοµικής και περιβαλλοντικής βιωσιµότητας µέσω της παροχής αποτελεσµατικών δηµόσιων υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας.

12. Προώθηση πολιτικών στον τοµέα της κατοικίας που θα εξασφαλίζουν µεγαλύτερη λειτουργικότητα των µικρών και
µεγάλων αστικών κέντρων και των οικισµών, επάρκεια και καταλληλότητα κατοικιών για τις οικογένειες ανάλογα µε τις
εισοδηµατικές ικανότητές τους µε µέτρα που θα ενθαρρύνουν µια προγραµµατισµένη οικιστική ανάπτυξη µε το
χαµηλότερο δυνατό κόστος για τους τελικούς χρήστες.
13. Ενίσχυση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών
και των υποδοµών µεταφορών µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος και µε τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, λαµβάνοντας
ιδιαίτερα υπόψη τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων.
14. Υποστήριξη πολιτικών για καθαρή και επαρκή ενέργεια µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος παραγωγής και συνεχή.
βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης ενέργειας σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
15.

Διαρκής ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων και πολιτών για την ενίσχυση των «πράσινων υποδοµών» της
Περιφέρειας.

16. Ενθάρρυνση και υποστήριξη πολιτικιών για τη διαφύλαξη και βελτίωση των διαθέσιµων φυσικών και πολιτιστικών πόρων
και των αγροτικών εκτάσεων µέσω της:
•
βελτιστοποίησης των λειτουργιών των αστικών κέντρων,
•

ανάπτυξη των µεικτών χρήσεων για τις διαθέσιµες εκτάσεις µε σκοπό την αύξηση του συνολικού οικονοµικού
οφέλους από διάφορες αγροτικές ή µεικτές οικονοµικές δραστηριότητας,

•

ανάπτυξης της ανακύκλωσης,

•

διαφύλαξης των ιστορικών και πολιτιστικών µνηµείων κλπ.

17.

Ενθάρρυνση των νέων και άλλων ενδιαφεροµένων για τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση αγροτικών εκτάσεων και την
ανάπτυξη µιας σύγχρονης αγροτικής οικονοµίας.

18.

Ενθάρρυνση και υποστήριξη της Νεανικής Επιχειρηµατικότητας.

19.

Μεγαλύτερη περιβαλλοντική προστασία των ακτογραµµών και των θαλασσών που αποτελούν βασική πηγή κοινωνικού
πλούτου και ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων.

20.

Διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς.

21.

Βελτίωση της λειτουργικότητας των δηµοσίων υπηρεσιών κλπ µε καλλίτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και
πολιτών.
Η αναγκαιότητα του Περιφερειακού Προγραµµατισµού

Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες για να γίνουν πραγµατικότητα χρειάζεται να ενταχθούν σε Προγράµµατα
……………..Περιφερειακής Ανάπτυξης που, σε γενικές γραµµές, θα περιλαµβάνουν:
•

Συγκεκριµένους Στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν µέσα σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους.

•

Οι πολιτικές και τα µέτρα που θα επιτρέψουν την επίτευξη των διαφόρων Στόχων, αλλά οι οποίες έχουν
διαφορετικές προτεραιότητες, ανάλογα µε τις ανάγκες που πρέπει να αντιµετωπισθούν.

•

«Δέσµευση» των αρχών ότι θα πετύχουν τους Στόχους.

•

Ρεαλιστικούς Προϋπολογισµούς που θα είναι δηµόσια γνωστοί και ελεγκτέοι από αρµόδιους φορείς.

•

Μετρήσιµους δείκτες των επιτυγχανοµένων επιδόσεων ανά Στρατηγική Προτεραιότητα.

•

Βέλτιστες Πρακτικές και Αναφορές µε βάση άλλες Περιφέρειες, κυρίως σε σύγκριση µε εκείνες τις Περιφέρειες
της Ευρώπης που πετυχαίνουν τις καλλίτερες επιδόσεις (Best Practices και Benchmarking).
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Διαφάνεια και Δηµοσιότητα σε ότι αφορά τις επιτυγχανόµενες Επιδόσεις – αποτελώντας και βάση αξιολόγησης

•

της αποτελεσµατικότητας των περιφερειακών και δηµοτικών αρχών.

Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου, στις οποίες µε αντικειµενικότητα θα περιγράφονται επιδόσεις και υστερήσεις κλπ.

•

Υπογραµµίζεται ότι - παρά τις επιµέρους διαφορές που εµφανίζουν τα Στρατηγικά Σχέδια των Περιφερειών
αναπτυγµένων χωρών – κοινά χαρακτηριστικά τους είναι:
⇒

Πριν από την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη προηγείται ένας πολύ
µεγάλος διάλογος µεταξύ των stakeholders, ώστε να εξασφαλισθεί η µέγιστη δυνατή συναίνεση.

⇒

Στη διάρκεια του ανοικτού διαλόγου και πριν από τις διαβουλεύσεις χρησιµοποιούνται εξωτερικοί σύµβουλοι
καθολικής αποδοχής και καταξιωµένοι που ετοιµάζουν µελέτες, µε βάση τις οποίες καταρτίζεται το Πρόγραµµα
Οικονοµικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.

⇒

Στο επίκεντρο των Προγραµµάτων βρίσκονται οι πολιτικές για τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού δυναµικού της
Περιφέρειας, την υποστήριξη των υφισταµένων επιχειρήσεων – ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές και να
αναπτυχθούν περισσότερο - και να δηµιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να προσελκυσθούν νέες επενδύσεις
και να τεθούν οι βάσεις για ανάπτυξη νέων καινοτόµων επιχειρήσεων.

Τα Προγράµµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ζωτικής σηµασίας «εργαλεία» προκειµένου να επιτευχθούν οικονοµικοί,
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και πολιτιστικοί στόχοι µέσα από σαφώς καθορισµένες ρεαλιστικές πολιτικές µε τη µέγιστη δυνατή
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των διαθέσιµων πόρων της κάθε Περιφέρειας σε καθορισµένες χρονικές περιόδους.

Ειδικότερα, οι µελέτες που γίνονται για την κατάρτιση των Προγραµµάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν τους εξής,
ενδεικτικά αναφερόµενους, επιµέρους στόχους:
•

Εντοπισµός των σηµαντικών οικονοµικών, περιβαλλοντικών κλπ πόρων της Περιφέρειας προκειµένου αυτοί να
διαφυλαχθούν, διατηρηθούν ή αναπτυχθούν.

•

Καθορισµός των κατάλληλων πολιτικών (κυρίως πολιτικές κινήτρων), µέσω των οποίων θα επιτευχθεί οικονοµική
ανάπτυξη, αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της αγροτικής οικονοµίας
κλπ στο πλαίσιο µιας παγκοσµιοποιηµένης αγοράς.

•

Χωροθέτηση των διαφόρων εκτάσεων ανάλογα µε την κύρια χρήση της κάθε έκτασης, προκειµένου να καλυφθούν

ανάγκες για καλλιέργεια γης, ανάπτυξη σύγχρονων εµπορικών κέντρων, βιοτεχνικών πάρκων, πραγµατοποίηση έργων
υποδοµών, συγκέντρωση επιχειρήσεων κλπ.
Τα Προγράµµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης, για να είναι αποτελεσµατικά και καθολικής αποδοχής, θα πρέπει είναι απόλυτα
συνδεδεµένα και να ταυτίζονται µε τα γενικά συµφέροντα και τις επιδιώξεις µικρών ή µεγάλων Τοπικών Κοινωνιών.
Οι 11 Πυλώνες για την Οικονοµική Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών
Η αποτελεσµατική καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας και η δηµιουργία νέων εισοδηµάτων και βιώσιµων
θέσεων απασχόλησης περνάει µέσα από την αναδιάρθρωση του επιχειρηµατικού δυναµικού και την υιοθέτηση «νέων
αναπτυξιακών µοντέλων».
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να παίξει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στη βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη των
Περιφερειών µε την κατάλληλη χρησιµοποίηση «µοντέλων» που συµβάλλουν στη δηµιουργία του πλέον «φιλικού κλίµατος» για
τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές.
Η Βιώσιµη Περιφερειακή Ανάπτυξη εξασφαλίζεται µε την χρησιµοποίηση «εργαλείων» που – έµµεσα ή άµεσα - θα
στηρίζουν πολύπλευρα την Επιχειρηµατικότητα, τις Καινοτοµίες και τις Επενδύσεις εκσυγχρονισµού.

Τα «εργαλεία για οικονοµική ανάπτυξη» - που δύνανται να αξιοποιήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κυρίως οι
Περιφέρειες – περιγράφονται στο δείκτη Regional Competitiveness Index (RCI), που αποτελεί καρπό της συνεργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Joint Research Centre. Ο σχετικός δείκτης στοχεύει στη µέτρηση της ανταγωνιστικότητας των
271 Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να ασκηθούν ή υποστηριχθούν περιφερειακές πολιτικιές που θα
ενισχύουν συνολικά τη θέση της Ε.Ε. στην παγκόσµια αγορά.
Ο νέος δείκτης RCI – που άρχισε να χρησιµοποιείται από τα τέλη του 2010 – µε την ανταγωνιστικότητα της κάθε
περιφέρειας µε βάση τις επιδόσεις που πετυχαίνουν στους 11 πυλώνες, ανάµεσα στους οποίους σηµαντική θέση κατέχουν οι
καινοτοµίες και τεχνολογικές ικανότητες, η αποτελεσµατικότητα των υπηρεσιών υγείας, το επίπεδο ανάπτυξης των υποδοµών
µεταφορών και επικοινωνίας κλπ.
Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να υπογραµµισθεί ότι ο δείκτης RCI βασίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό στον ευρύτατα γνωστό
και καταξιωµένο Global Competitiveness Index (GCI) που µετράει, κατατάσσει και αξιολογεί τη διεθνή ανταγωνιστικότητα
144 χωρών και καταρτίζεται από το World Economic Forum, µε έδρα την Ελβετία.
Οι κινητήριες δυνάµεις της Ανάπτυξης
Οι «πυλώνες» της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έντεκα (11) που ταξινοµούνται σε τρεις (3)
οµάδες και περιλαµβάνονται στο νέο δείκτη. Οι τρεις Οµάδες του Regional Competitiveness Index (RCI) είναι:
1. Οι Βασικοί Πυλώνες αποτελούν τις κύριες κινητήριες δυνάµεις όλων των Οικονοµιών, είναι οι πιο σηµαντικοί για τις
λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες και περιλαµβάνουν την:
(1) Ποιότητα των Θεσµών,
(2) Μακροοικονοµική Σταθερότητα,
(3) Υποδοµές,

Version 1.0

58 από 29
5

1/9/2019

PUBLIC LEADERSHIP FORUM by MONEY SHOW. Συνοπτική Παρουσίαση Εκδήλωσης
(4) Υγεία και
(5) Ποιότητα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
2. Οι Πυλώνες της Αποτελεσµατικότητας περιλαµβάνουν:
(6) την Ανώτερη Παιδεία,
(7) την Αποτελεσµατικότητα της Αγοράς Εργασίας και
(8) το Μέγεθος Αγοράς.

3. Οι Πυλώνες της Καινοτοµίας είναι πολύ σηµαντικές για τις µεσαίου επιπέδου και, πρωτίστως, για τις πολύ προηγµένες
περιφέρειες και περιλαµβάνουν:
(9) την Τεχνολογική Ετοιµότητα.,
(10) τις πολύ Προηγµένες και Πολυσύνθετες Επιχειρηµατικές Δραστηριότητες (Business Sophistication) και
(11) τις Καινοτοµίες.
Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι, στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες (ΗΠΑ, Γερµανία,
Καναδάς, Αυστραλία κλπ.) καταρτίζονται µακροχρόνια Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα που έχουν
συγκεκριµένους Στρατηγικούς Αναπτυξιακούς Στόχους, επισηµαίνοντας ότι:
•

Οι Στρατηγικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι είναι µετρήσιµοι και για την υλοποίησή τους υπάρχει µια διαρκής κινητοποίηση

όλων των εµπλεκοµένων φορέων: Περιφερειών, Δήµων, επιχειρηµατιών, πολιτών, εκπαιδευτικών ιδρυµάτων κλπ,
προκειµένου να υπάρχουν ορατά αποτελέσµατα από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders).
•

Τα Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα επικεντρώνονται πλέον στην ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της κάθε Περιφέρειας, προκειµένου να δηµιουργηθούν νέες βιώσιµες θέσεις εργασίας. Ο

χρονικός ορίζοντας των Περιφερειακών Προγραµµάτων (τα Οράµατα) είναι για πέντε ή δέκα χρόνια ενώ εκτείνονται
µέχρι το έτος 2035 ή το …2050.
•

Η πολύπλευρη ενίσχυση, ενθάρρυνση και προστασία της Επιχειρηµατικότητας και των Επενδύσεων Εκσυγχρονισµού
αποτελούν την «καρδιά» των Περιφερειακών Προγραµµάτων και αποτελούν «µονόδροµο» για να βελτιωθεί η διεθνής
ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών. Ανεξάρτητα από τις ποιοτικές, πολιτιστικές, κοινωνικές κλπ διαφορές σχεδόν το

σύνολο των Περιφερειακών Προγραµµάτων επικεντρώνεται στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των
υφισταµένων επιχειρήσεων, υποστήριξη της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και στην πολύπλευρη προστασία των
υποψηφίων επενδυτών.
Η οικονοµική σηµασία των Πυλώνων
Σε ότι αφορά τη σηµασία των Πυλώνων για την Περιφερειακή Οικονοµική Ανάπτυξη επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
1.

Οι Πυλώνες αποτελούν τους κύριους ή βασικούς «µοχλούς», «εργαλεία» κλπ προκειµένου να κινητοποιηθούν το
Ανθρώπινο Δυναµικό, οι επιχειρήσεις, οι µηχανισµοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ και όλοι οι διαθέσιµοι πόροι των
Περιφερειών, ώστε να επιτυγχάνονται σταδιακά συγκεκριµένοι – µετρήσιµοι Αναπτυξιακοί Στόχοι.

2.

Οι Πυλώνες έχουν ως Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο να συµβάλλουν στη δηµιουργία των βέλτιστων συνθηκών για την
Ανάπτυξη της Επιχειρηµατικότητας και την πραγµατοποίηση Επενδύσεων Εκσυγχρονισµού σε περιφερειακό επίπεδο,
ώστε να δηµιουργηθούν ισχυρές και διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που θα εξασφαλίζουν εισοδήµατα, βιώσιµες
θέσεις εργασίας κλπ και θα αποτελούν τις κύριες δυνάµεις για την προώθηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Ευηµερίας στις περιφέρειες.

3.

Οι Πυλώνες της Περιφερειακής Οικονοµικής Ανάπτυξης συµπληρώνουν και υποστηρίζουν πολλαπλά τους Κεντρικούς
Πυλώνες για την Εθνική Οικονοµική Ανάπτυξη: Συγκεκριµένα, οι Περιφερειακοί Πυλώνες:

•

Συµβάλλουν ενεργά στις προσπάθειες που καταβάλλει η Κεντρική Διοίκηση για τη συνολική βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας µε διάφορες πολιτικές: αναπτυξιακοί νόµοι, φορολογικό καθεστώς, µακροοικονοµική
σταθερότητα, «διαφάνεια», κλπ.

•

Εξειδικεύονται στην προώθηση της Οικονοµικής Ανάπτυξης των Περιφερειών µέσω της κινητοποίησης των
παραγωγικών δυνάµεων, του Ανθρώπινου Δυναµικού κλπ των Περιφερειών.

•

Κινητοποιούν σε περιφερειακό, δηµοτικό και τοπικό επίπεδο τον οικονοµικό πληθυσµό, τις επιχειρήσεις, τις δηµόσιες
υπηρεσίες κλπ γύρω από συγκεκριµένα Προγράµµατα Περιφερειακής Ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τη µέγιστη δυνατή
συναίνεση των Πολιτών.

•

Προωθούν την διαπεριφερειακή συνεργασία µέσω του συντονισµού των προσπαθειών για υλοποίηση κοινών έργων
και δράσεων (που συνδέονται µε τους Περιφερειακούς Πυλώνες), όπως είναι για παράδειγµα η προώθηση µεγάλων
έργων υποδοµών, προώθηση µεγάλων κοινών επενδυτικών σχεδίων, κλπ.

•

Υλοποιούν πολιτικές και δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο για τη δηµιουργία ενός καλλίτερου «κλίµατος»
ενθάρρυνσης, διευκόλυνσης και προστασίας των επενδύσεων µε πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις, τους
εργαζόµενους κλπ.

•

Ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου παραγωγικού δυναµικού συµβάλλοντας – πέρα από τα άµεσα οφέλη
για τις Τοπικές Κοινωνίες – συµβάλλοντας άµεσα και στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι 11 Πυλώνες, που µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµα «εργαλεία ανάπτυξης» από
……….τις Περιφέρειες και τους Δήµους, προκειµένου να επιτευχθούν οι εξής επιµέρους Στόχοι και Δράσεις:
•
•

µελέτες εκσυγχρονισµού του περιφερειακού επιχειρηµατικού δυναµικού,
προγράµµατα κατάρτισης και εξειδίκευσης του Ανθρώπινου Δυναµικού της περιφέρειας,
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•
•
•
•

εκσυγχρονισµός του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος για να προχωρήσουν αλλαγές που θα συµβάλλουν
αποφασιστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των εργαζοµένων,
δηµιουργία του κατάλληλου «κλίµατος», θεσµικού περιβάλλοντος, υποδοµών κλπ. για την προσέλκυση νέων
επενδύσεων,
χάραξη Στρατηγικών Προτεραιοτήτων για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και, τέλος,
κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωµένων Μακροχρόνιων Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων, µε βάση τα
οποία θα υλοποιούνται σταδιακά αλλαγές σε όλα τα κοινωνικά και οικονοµικά επίπεδα προκειµένου να
επιτυγχάνονται µεσοπρόθεσµα συγκεκριµένοι και µετρήσιµοι Αναπτυξιακοί Στόχοι.
Οι Βασικοί Πυλώνες
Οι Βασικοί Πυλώνες, που είναι και οι κινητήριες δυνάµεις, επηρεάζουν πολύπλευρα την Οικονοµική Ανάπτυξη.
Στην πράξη αποτελούν τη «βάση της Οικονοµίας και Κοινωνίας» και ανάλογα µε την αποτελεσµατικότητά τους
συµβάλλουν στην προώθηση της Ανάπτυξης της Περιφερειακής Οικονοµίας ή οδηγούν µακροχρόνια στην οικονοµική
στασιµότητα και στη µεγάλη ανεργία. Συγκεκριµένα, για τον κάθε επιµέρους Πυλώνα της συγκεκριµένης οµάδας
επισηµαίνονται τα ακόλουθα:

(1) Ποιότητα των Θεσµών: Είναι κοινώς αποδεκτό ότι σε χώρες και περιφέρειες στις οποίες λειτουργούν αποτελεσµατικά οι

Θεσµοί δηµιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για ανάπτυξη, καθώς:
•

Λειτουργεί πλήρως ο υγιής ανταγωνισµός σε όφελος των καταναλωτών.

•

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται µέσα σε ένα ξεκάθαρο και σταθερό θεσµικό πλαίσιο, επιτρέποντας σε αυτές να
αναπτύσσονται δυναµικά.

•

Οι επιχειρηµατίες και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη διακρίνονται για την ηθική ακεραιότητά τους.

•

Μειώνονται τα κόστη των συναλλαγών.

•

Λειτουργεί καλλίτερα η αγορά εργασίας.

•

Αναπτύσσονται καινοτοµίες κλπ

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον προσελκύονται ευκολότερα ξένες επιχειρήσεις και επενδυτές που δεν διατρέχουν κινδύνους
παρεµπόδισης από συστήµατα διαφθοράς που συνθλίβουν την υγιή επιχειρηµατική δραστηριότητα.
(2) Μακροοικονοµική σταθερότητα: Αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη µιας χώρας ή περιφέρειας,

καθώς αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την οµαλή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και των επενδυτών µε τους
µικρότερους δυνατούς κινδύνους.
Επειδή η Ελλάδα αντιµετωπίζει αυξηµένους κινδύνους στον τοµέα της µακροοικονοµικής σταθερότητας η Τοπική
Αυτοδιοίκηση µπορεί να παίξει σηµαντικό αποτελώντας «πρότυπο µοντέλο ορθολογικής οικονοµικής διαχείρισης και
προγραµµατισµένης ανάπτυξης»
•

Ειδικότερα, η Μακροοικονοµική σταθερότητα εξασφαλίζει:
Ανάπτυξη της πίστης και των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.

•

Διαµόρφωση των επιτοκίων σε χαµηλά επίπεδα.

•

Προσέλκυση επενδυτών µε µακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα.

•

Σταθερές αποδόσεις για κρατικές οµολογίες και περιορισµένες διακυµάνσεις για τις χρηµατιστηριακές τιµές των µετοχών.

•

Μεγάλη ρευστότητα στις αγορές κλπ.

(3) Υποδοµές: Η ποιότητα των υποδοµών µιας περιφέρειας αποτελεί ιδιαίτερα σηµαντικό παρά για ανάπτυξη επιχειρηµατικών

δραστηριοτήτων και υλοποίηση µεγάλων επενδύσεων, καθώς όταν υπάρχουν πολύ καλές υποδοµές:
•
Διευκολύνονται σηµαντικά η κυκλοφορία εµπορευµάτων, η κίνηση εργαζοµένων από και προς τους χώρους εργασίας.
•

Καθίσταται ευκολότερη η πρόσβαση σε άλλες περιφερειακές αγορές επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να διακινούν µεγάλους
όγκους εµπορευµάτων µε χαµηλό κόστος µεταφοράς κλπ.

•

Γίνεται πιο ελκυστική µια περιφέρεια όταν έχει ανεπτυγµένο δίκτυο και υψηλής ποιότητας δίκτυο υποδοµών κλπ

(4) Υγεία: Αποτελεί ένα παράγοντα που συνδέει την κατάσταση της υγείας του ανθρώπινου δυναµικού µιας περιφέρειας µε την

παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού, καθώς όταν εµφανίζεται µε ιδιαίτερα υψηλούς δείκτες υγείας:
•
Τα κόστη από ασθένειες και απώλειες ηµερών εργασίας κλπ είναι περιορισµένα για τους εργοδότες.

Επιπλέον, ένα αποτελεσµατικό σύστηµα περιφερειακό σύστηµα υγείας δηµιουργεί «αίσθηµα ασφάλειας» στους Πολίτες, στις
επιχειρήσεις, στους υποψήφιους επενδυτές κλπ.
(5) Ποιότητα Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Παιδείας: Ολοένα και περισσότερες µελέτες διαπιστώνουν ότι υπάρχει άµεση

σχέση µεταξύ της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ως προς την οικονοµική ανάπτυξη:
•

Ο βαθµός εξειδίκευσης και αποτελεσµατικότητας των µαθητών µιας περιφέρειας ή χώρας µακροχρόνια θα επηρεάσει
την οικονοµική ανάπτυξη, οι δύο αυτές βαθµίδες αποτελούν την κύρια βάση για τη δηµιουργία του µελλοντικού
εργατικού δυναµικού.
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•

Όσο ποιο αποτελεσµατικό είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα µιας χώρας ή περιφέρειας τόσο µεγαλύτερες δυνατότητες
θα έχουν οι µαθητές να αποκτήσουν ευκολότερα και σε βάθος τις γνώσεις που θα απαιτηθούν για να καλύψουν τις
ανάγκες των επιχειρήσεων για εξειδικευµένο εργατικού δυναµικό.

•

Ένα προηγµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπει στους µαθητές να αφοµοιώνουν
και αξιοποιούν τις νέες γνώσεις, καινοτοµίες κλπ που θα διαχέονται.
Οι Πυλώνες της Αποδοτικότητας

Οι Πυλώνες Αποδοτικότητας έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία για εκείνες τις Οικονοµίες που επιδιώκουν την
προώθηση της εξειδίκευσης και του µετασχηµατισµού των Περιφερειακών Οικονοµιών σε περισσότερο εξειδικευµένες και πιο
ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά.
Εφόσον οι Πυλώνες Αποτελεσµατικότητας χαρακτηρίζονται από την υψηλή αποτελεσµατικότητά τους είναι
ευκολότερη η υλοποίηση πολιτικών για την:
• Στροφή των υφισταµένων επιχειρήσεων σε δραστηριότητες που βασίζονται σε µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία.
• Προσέλκυση επενδυτών µεγάλης οικονοµικής επιφάνειας ή και επιχειρήσεων, αφού θα είναι διασφαλισµένη η
απασχόληση υψηλού βαθµού εξειδίκευσης και µεγάλης αποτελεσµατικότητας και προσαρµοστικότητας ανθρώπινου
δυναµικού.
• Υλοποίηση µέτρων για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας
Συγκεκριµένα για τους Πυλώνες Αποδοτικότητας επισηµαίνονται συνοπτικά τα ακόλουθα:
(6) Ανώτερη Παιδεία και Δια Bίου Mάθηση: Οι οικονοµίες που αναπτύσσονται µε βάση τις προηγµένες Γνώσεις και τις

Καινοτοµίες χρειάζονται ανθρώπινο δυναµικό που είναι πολύ καλά µορφωµένο και να είναι σε θέση να προσαρµόζεται ταχύτατα
στις µεταβαλλόµενες τεχνολογικές, οικονοµικές κλπ εξελίξεις, ενώ τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα πρέπει να προσφέρουν τις
απαιτούµενες γνώσεις, ώστε να αποκτούν τις απαιτούµενες ειδικότητες και ικανότητες.
Για τους λόγους που αναφέρθηκαν:
•

Τα εκπαιδευτικά συστήµατα θα πρέπει να έχουν µετρήσιµα αποτελέσµατα όσον αφορά το βαθµό την ποιότητα
εκπαίδευσης του πληθυσµού, τις εφαρµογές ερευνών για οικονοµικές δραστηριότητες κλπ.

•

Η συνεχής αναβάθµιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού εφ’ όρου ζωής είναι αναγκαία προκειµένου αυτό
να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις προκλήσεις της συνεχώς µεταβαλλόµενης τεχνολογίας.

(7) Αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας: Αποδοτικές και ευέλικτες αγορές εργασίας συµβάλλουν στην αποτελεσµατική κατανοµή

του ανθρώπινου δυναµικού, αποτελώντας σηµαντική µεταβλητή στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.

Η «ευελιξία» των αγορών εργασίας και η «ποιότητα» του Ανθρώπινου Δυναµικού είναι κρίσιµοι παράγοντες όχι µόνο για την
προσέλκυση επιχειρήσεων σε µια περιφέρεια αλλά και για την παραµονή και συνέχιση της λειτουργίας τους…
Οι περιφερειακές αρχές µπορούν να κατανοήσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα της περιφερειακής αγοράς
εργασίας λαµβάνοντας υπόψη ότι:
•

Τα ποσοστά των απασχολουµένων και των ανέργων παρέχουν πληροφόρηση σχετικά µε το επίπεδο γενικής
οικονοµικής δραστηριότητας.

•

Υψηλά ποσοστά µακροχρόνιας ανεργίας υποδηλώνουν την ύπαρξη διαρθρωτικών προβληµάτων.

•

Οι διαφορές στα ποσοστά απασχόλησης µεταξύ φύλων αποτελούν ένδειξη της ικανότητας ισορροπίας µεταξύ
επαγγελµατικής καριέρας και οικογενειακής ζωής, ενώ η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών συµβάλλει στη
βελτίωση των επιδόσεων της απασχόλησης.

•

Εντούτοις, υψηλά ποσοστά απασχόλησης δεν ανταποκρίνονται πάντοτε σε υψηλή παραγωγικότητα της εργασίας, που
είναι ένας από τους κύριους συντελεστές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας µιας περιφέρειας…

(8) Μέγεθος αγοράς: Ο σχετικός πυλώνας οριοθετεί τη σχέση µεταξύ του επιπέδου οικονοµικής ευηµερίας µιας περιφέρειας µε το

µέγεθος της αγοράς που είναι διαθέσιµο για δραστηριοποίηση σε επιχειρήσεις:
•
•

•

Οι µεγαλύτερες σε µέγεθος αγορές έχουν το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται
επωφελούµενες από τις οικονοµίες κλίµακας.
Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί µια ενιαία αγορά θεωρητικά επιτρέπει ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης
για όλες τις περιφέρειες, εντούτοις στην πράξη διαπιστώνονται διαφορές στα κόστη και στους χρόνους που
χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να διακινήσουν εµπορεύµατα και να προσφέρουν υπηρεσίες. Εποµένως τα µεγέθη
αγοράς δεν είναι ίδια για όλες τις περιφέρειες.
Οι αποστάσεις των διαφόρων περιφερειών από τα µεγαλύτερα οικονοµικά κέντρα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην
οικονοµική ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας, ενώ επωφελούνται εκείνες οι περιφέρειες που έχουν ταχύτερη πρόσβαση
προς τα µεγάλα οικονοµικά κέντρα.

Τέλος, σε σχέση µε το µέγεθος αγοράς και µε βάση τον Global Competitiveness Index επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
•
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•

Με βάση την αξία των εξαγωγών εµπορευµάτων και υπηρεσιών ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος, τις 9 από τις 10 πρώτες θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη καταλαµβάνουν χώρες µε πληθυσµό
περίπου ανάλογο µε αυτόν της Ελλάδα.

•

Σχετική αξία έχει η γεωγραφική θέση µιας χώρας και ο πληθυσµός. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Ιρλανδία που
αν και βρίσκεται «αποµονωµένη» από την ηπειρωτική Ευρώπη, εντούτοις καταλαµβάνει την 5η θέση στην
παγκόσµια κατάταξη µε βάση την αξία των εξαγωγών εµπορευµάτων και υπηρεσιών ως ποσοστό το ΑΕΠ της. Η
σηµαντική αυτή επίδοση οφείλεται στη µακροχρόνια πολιτική που έχει ακολουθήσει για την δηµιουργία ενός
ιδιαίτερα θετικού περιβάλλοντος για τις µεγάλες ξένες επιχειρήσεις και για µεγάλη εξειδίκευση και
προσαρµοστικότητα των Ιρδλανδών εργαζοµένων.

•

Χώρες που καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις στην παγκόσµια κατάταξη στηρίζουν την ανάπτυξή τους κυρίως
στις µεγάλες εσωτερικές αγορές των περιφερειών τους. Για παράδειγµα οι ΗΠΑ που έχει την 1η θέση µε βάση το
µέγεθος αγοράς κατατάσσεται µόλις στην 138η θέση παγκοσµίως µε βάση την αξία των εξαγωγών εµπορευµάτων
και υπηρεσιών ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος…

Τα ανωτέρω στοιχεία εύγλωττα µαρτυρούν ότι:
•

Η µακροχρόνια επιτυχία των Προγραµµάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα εξαρτάται σε εξαιρετικά
µεγάλο βαθµό από την «εξωστρέφειά» τους, δηλαδή την στροφή του παραγωγικού δυναµικού τους σε διεθνείς
δραστηριότητες…

•

Η διεθνοποίηση των εργασιών των υφισταµένων επιχειρήσεων της περιφέρειας – που προς το παρόν
δραστηριοποιούνται σε «κορεσµένους κλάδους… - επιβάλλει πολύ µεγάλες προσπάθειες για να αλλάξουν δοµές,
προϊόντα, «νοοτροπίες», κλπ προκειµένου να γίνουν διεθνώς ανταγωνιστικές και να αυξήσουν σηµαντικά τα έσοδά
τους.
Οι Πυλώνες της Καινοτοµίας

Οι Πυλώνες της Καινοτοµίας, που είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί για τις περισσότερο προηγµένες περιφερειακές
οικονοµίες. Οι εµπειρίες έχουν δείξει ότι χώρες µε πολύ ισχυρούς Πυλώνες Καινοτοµίας έχουν µεγάλη οικονοµική ευηµερία, πολύ
υψηλούς δείκτης απασχόλησης, κλάδους επιχειρήσεων µε πολύ εντυπωσιακούς ρυθµούς ανάπτυξης κλπ.
Η σχετική οµάδα Πυλώνων περιλαµβάνει:
(9) Τεχνολογική ετοιµότητα: Μετράει το επίπεδο χρησιµοποίησης από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της κάθε περιφέρειας

τις τεχνολογίες.
•

Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ICT) έχουν αλλάξει τις οργανωτικές δοµές των επιχειρήσεων,
διευκολύνουν την υιοθέτηση νέων και περισσότερο αποτελεσµατικών πρακτικών εργασίας, βελτιώνουν την
παραγωγικότητα και επιταχύνουν τις εµπορικές λειτουργίες.

•

Οι ικανότητες που έχουν οι εργαζόµενοι µέσα στις επιχειρήσεις να χρησιµοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες είναι βασικός
παράγοντας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

(10) Πολύ προηγµένες και πολυσύνθετες επιχειρηµατικές δραστηριότητες (Business Sophistication): Ο βαθµός χρησιµοποίησης

από µια επιχείρηση πολυσύνθετων και εξειδικευµένων εργασιών αποτελεί βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της περιφερειακής
ανταγωνιστικότητας.
•

Ιδιαίτερα υψηλοί είναι οι βαθµοί ανάπτυξης πολυσύνθετων
πληροφορικής, των τραπεζών και των ασφαλιστικών εταιρειών.

εργασιών στους κλάδους των επικοινωνιών, της

•

Η γεωγραφική εγγύτητα και οι στενές διασυνδέσεις µεταξύ επιχειρήσεων και προµηθευτών επιτρέπουν την ταχύτερη
διάχυση προηγµένων τεχνολογιών και εξειδικευµένων εργασιών, ενώ παράλληλα διευκολύνουν κατά πολύ την
προσέλκυση σε µια περιφέρεια ξένων επενδύσεων που µπορούν να προσφέρουν προηγµένη τεχνογνωσία.

•

Η δηµιουργία περιφερειακών clusters µπορεί να συµβάλλει στην εξασφάλιση προηγµένης τεχνογνωσίας, προώθηση
καινοτοµιών και στην αποτελεσµατικότερη χρησιµοποίηση διαθεσίµων πόρων.

•

Τα περιφερειακά clusters έχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης σε µια
περιφέρεια εφόσον αυτά έχουν ως κεντρικό σκοπό την ανάπτυξη προηγµένων και πολυσύνθετων εργασιών. Αντίθετα,
περιφερειακά clusters, που δραστηριοποιούνται σε «κορεσµένους» κλάδους έχουν πολύ περιορισµένες δυνατότητες
επιτυχίας, καθώς θα αντιµετωπίζουν πολύ µεγάλο ανταγωνισµό, ενώ µπορεί να προκαλέσουν και απώλεια δηµοσίων
πόσων χωρίς να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι αναπτυξιακοί στόχοι.

(11) Καινοτοµίες: Οι περισσότερο προηγµένες οικονοµίες χαρακτηρίζονται και πρέπει να είναι µπροστά στην παραγωγή και στις

διαδικασίες τεχνολογικής αιχµής προκειµένου να συνεχίσουν να έχουν το προβάδισµα στην ανταγωνιστικότητα.
•

Ο Στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί κάτω από τις εξής προϋποθέσεις:
Δηµιουργία και ανάπτυξη σχέσεων στενής συνεργασίας
µεταξύ επιχειρήσεων και επιστηµονικών φορέων,
παραγωγών και χρηστών των καινοτοµιών και των επιχειρήσεων µε το θεσµικό περιβάλλον.

•

Οι περιφερειακές αρχές έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη διάχυση των επιτευγµάτων της τεχνολογίας µέσα
στην ίδια την περιφέρεια.

•

Το θεσµικό περιβάλλον ευνοεί την προσέλκυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες αιχµής: Η
εµπειρία δείχνει ότι οι επιχειρήσεις συγκεντρώνονται κυρίως σε περιφέρειες που παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες,
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το απαιτούµενο προσωπικό, τα κατάλληλα µέσα (εργαστήρια, Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα) κλπ για την ανάπτυξη
καινοτοµιών.
•

Οι περιφέρειες διαθέτουν υψηλό ποσοστό εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού και µεγάλες δυνατότητες διάχυσης
των γνώσεων.

Βασικοί δείκτες που αποκαλύπτουν τις δυνατότητες µιας περιφέρειας να προωθήσει την οικονοµική ανάπτυξή της
µέσω καινοτοµιών είναι:
•
Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη.
•
Απασχολούµενοι στις Επιστήµες και στην Τεχνολογία.
•
Εργαζόµενοι της Γνώσης (knowledge workers).
•
Αριθµός κατάθεσης πατεντών ανά αριθµό κατοίκων κλπ.
Προετοιµασία της Κοινής Γνώµης για Περιφερειακό
Σχέδιο Ανάπτυξης και προσέλκυση Επενδυτών
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να αναδειχθεί σε κύριο παράγοντα προώθησης της Οικονοµικής Ανάπτυξης µέσω
ιδιωτικών επενδύσεων που θα δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήµατα.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι για αρκετά χρόνια θα είναι περιορισµένοι οι πόροι για την πραγµατοποίηση Δηµοσίων
Επενδύσεων – λόγω των µεγάλων δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων της χώρας – η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να γίνει
«πρωταγωνίστρια» για προσέλκυση επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση - µε Στρατηγικό Στόχο και Όραµα τη βελτίωση
του επιπέδου ευηµερίας και τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας – προϋποθέτει την εκπόνηση ενός πλήρως τεκµηριωµένου
και ρεαλιστικού Περιφερειακού Επενδυτικού Σχεδίου.
Το Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα επιτρέπουν σε κάθε
υποψήφιο επενδυτή να έχει µια απόλυτα ακριβή εικόνα του περιβάλλοντος και όλων εκείνων των παραµέτρων που θα
επιτρέψουν σε µια επιχείρηση να πραγµατοποιήσει επενδύσεις που θα αποφέρουν ικανοποιητικές αποδόσεις σε συγκεκριµένο
βάθος χρόνου.
Το Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο επιτρέπει τη συνοπτική παρουσίαση (profile) των «συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων» που διαθέτει µια περιφέρεια σε σχέση µε άλλες για την προσέλκυση επενδύσεων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα
και τις πιο σηµαντικές «επενδυτικές ευκαιρίες» που διανοίγονται για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.
Στη συνέχεια περιγράφονται ορισµένα από τα «βασικά βήµατα» που απαιτείται να γίνουν για την εκπόνηση µιας
Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης και ενός ρεαλιστικού Περιφερειακού Επενδυτικού Σχεδίου µιας περιφέρειας που θέλει
να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια για να δηµιουργηθούν βιώσιµες και διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, συµβάλλοντας έτσι
στην αύξηση των θέσεων εργασίας και του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής.
Εδώ πρέπει να γίνουν µερικές σηµαντικές διευκρινήσεις:
•

Η Στρατηγική Περιφερειακή Ανάπτυξη δείχνει τον «οδικό χάρτη» που πρέπει να ακολουθήσει µια περιφέρεια σε βάθος
χρόνου προκειµένου να πετύχει ένα υψηλότερο επίπεδο ευηµερίας για τους κατοίκους της.

•

Ο Στρατηγικός Στόχος είναι σαφώς καθορισµένος και για την επίτευξη του όλοι οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς
συνεργάζονται στενά για την υλοποίηση των επιµέρους πολιτικών που θα πρέπει να υλοποιηθούν.

•

Το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαµβάνει τις βασικές πολιτικές που θα πρέπει να ασκηθούν προκειµένου να επιτευχθεί ο
Στρατηγικός Στόχος της Περιφέρειας και να εξασφαλισθεί η Βιώσιµη Ανάπτυξή της. Το Στρατηγικό Σχέδιο δεν
περιλαµβάνει µόνο οικονοµικές πολιτικές, αλλά και άλλες που συνδέονται µε το περιβάλλον, καλλίτερη ζωή για όλους
τους κατοίκους κλπ.

•

Το Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο περιλαµβάνει µια σειρά από επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν για
αξιολόγηση προς τους υποψήφιους επενδυτές, προκειµένου αυτοί να προχωρήσουν στην υλοποίηση επενδύσεων που
θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη για την Οικονοµική Ανάπτυξη µιας περιφέρειας. Το Περιφερειακό Επενδυτικό
Σχέδιο δεν είναι λεπτοµερές – όπως είναι τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων – αλλά επικεντρώνεται στην
προβολή των πλεονεκτηµάτων που θα έχουν οι επενδυτές εάν επιλέξουν κάποιες από τις επενδυτικές προτάσεις της
Περιφέρειας. Παρέχει, όµως, πάρα πολλές λεπτοµέρειες τόσο ορισµένους επιλεγµένους επενδυτικούς στόχους, όσο και
και στις διευκολύνσεις που θα έχουν από το εξωτερικό περιβάλλον µέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθούν.

Μετά από όσα αναφέρθηκαν και διευκρινίσθηκαν περιγράφονται µερικά από τα «πρώτα βήµατα» που πρέπει να
γίνουν µέχρι να ολοκληρωθεί ένα Περιφερειακό Επενδυτικό Σχέδιο.
Βήµα Πρώτο: Κατανόηση της αναγκαιότητας του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασµού και του Επενδυτικού Σχεδίου

Σε µια περίοδο παγκοσµιοποίησης και πλήρους ανοίγµατος των αγορών εκείνο που προέχει για µια περιφέρεια είναι να
προχωρήσει στο Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχεδιασµό, εντοπίζοντας, κατ΄αρχήν, τα συγκριτικά οικονοµικά πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα που εµφανίζει µια περιοχή, στην οποία υπάρχουν πολυάριθµοι πόροι: τοπικές επιχειρήσεις, ανθρώπινο δυναµικό,
διοικητικές υπηρεσίες κλπ.
Αυτή η «οικονοµική αυτογνωσία» επιτρέπει να εντοπισθούν όλοι εκείνοι οι θετικοί και αρνητικοί παράγοντες που
επηρεάζουν τις αποφάσεις των επενδυτών πριν προχωρήσουν στην απόφαση πραγµατοποίησης µιας µεγάλης επένδυσης που
συνεπάγεται διάφορους επιχειρηµατικούς και άλλους κινδύνους.
Έτσι θα πρέπει να γίνει µια καταγραφή όλων εκείνων των παραγόντων που θα δώσουν απαντήσεις στα ακόλουθα
βασικά ερωτήµατα:
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1. Πού βρισκόµαστε τώρα;
2. Ποιες είναι οι προοπτικές µας στο µέλλον µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα;
3. Ποιο είναι το Όραµά µας για το µέλλον της Περιφέρειας, τους κατοίκους της και τις επιχειρήσεις;
4 Τι πρέπει να κάνουµε για να γίνει πραγµατικότητα το Όραµά µας για την Περιφέρεια µέσα στα επόµενα χρόνια;
Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήµατα αποτελούν στην πράξη τις διαδικασίες για να θέσουµε τις βάσεις κατάρτισης
του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασµού.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός είναι µια έννοια κατά πολύ ευρύτερη του Περιφερειακού Επενδυτικού Σχεδίου, καθώς αυτό
προκύπτει από τις επιµέρους δράσεις και την αποτελεσµατικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασµού, επηρεάζοντας σε πάρα πολύ
µεγάλο βαθµό και τη διαµόρφωση του Περιφερειακού Επενδυτικού Σχεδίου.
Τι ζητούν οι επενδυτές…

Είναι προφανές ότι τους ιδιώτες επενδυτές ενδιαφέρει εξαιρετικά το εξωτερικό περιβάλλον δραστηριοποίησης µιας
επιχείρησης και τις σχετικές απαντήσεις, για το πώς είναι δυνατόν να γίνει πιο ελκυστικό, µπορεί να τους δώσει ένας
ολοκληρωµένος Περιφερειακός Στρατηγικός Σχεδιασµός.
Συνεπώς, στην εκπόνηση των σχετικών σχεδίων χρονικά προηγείται η εκπόνηση του Περιφερειακού Στρατηγικού
Σχεδιασµού έναντι του Περιφερειακού Επενδυτικού Σχεδίου.
Εποµένως σε αυτή τη φάση οι τοπικοί ηγέτες οφείλουν να κατανοήσουν ότι:
•

Ο ανταγωνισµός για την προσέλκυση επενδυτών σε παγκόσµιο επίπεδο είναι οξύτατος και υπάρχει «πληθώρα

Περιφερειών» που προσφέρει πολύ ισχυρά επενδυτικά «κίνητρα», εξειδικευµένο προσωπικό, διευκολύνσεις και
ταχύτατες διαδικασίες έγκρισης επενδυτικών σχεδίων, κλπ.
•

Ο βαθµός διεθνούς αξιοπιστίας µιας χώρας (δηµοσιονοµική κατάσταση, σταθερότητα φορολογικού περιβάλλοντος,
θεσµικό περιβάλλον κλπ) και η παγκόσµια κατάταξή της µε βάση τη «φιλικότητα» προς τις επιχειρήσεις και τους
ιδιώτες επενδυτές (προστασία των επενδύσεων, κλπ) αποτελούν το πρωταρχικό κριτήριο για την κατ΄ αρχην επιλογή
µιας χώρας για πραγµατοποίηση επενδύσεων, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διαθέτει Περιφέρειες που παρουσιάζουν
µεγάλη ελκυστικότητα και πλεονεκτήµατα από επενδυτικής πλευράς.

•

Κανένας επενδυτής δεν θα ενδιαφερθεί να πραγµατοποιήσει κάποια επένδυση εάν δεν έχει µιαν απολύτως σαφή
εικόνα της σηµερινής κατάστασης (οικονοµικής, κοινωνικής κλπ) που επικρατεί σε µια Περιφέρεια ή περιοχή και της
µελλοντικής πορείας της.

•

Οι µεγάλοι διεθνείς επενδυτές χρησιµοποιούν εξειδικευµένες εταιρείες – συµβούλους για την προεπιλογή περιφερειών
για επενδύσεις.

•

Χρειάζεται µια ολοκληρωµένη ανάλυση σειράς διαφορετικών οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κλπ παραγόντων
που δίνουν µια ακριβή «εικόνα του επενδυτικού περιβάλλοντος» και η οποία τελικά επηρεάζει τις επενδυτικές
αποφάσεις.

•

Οι επενδυτές πέρα από τις διάφορες αναλύσεις, προτάσεις κλπ που θα τους υποβληθούν χρειάζονται να έχουν απέναντι
τους ένα συγκεκριµένο και εξειδικευµένο δηµόσιο Φορέα που να γνωρίζει σε βάθος όλες τις απαντήσεις που θα θέσουν
µε ερωτήσεις τους οι υποψήφιοι επενδυτές.

•

Ο βαθµός ικανοποίησης των επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται σε µια περιφέρεια ή στη χώρα αποτελεί
καθοριστικό κριτήριο για την προσέλκυση διεθνών ή άλλων εγχωρίων επενδυτών: Οι καλλίτεροι «διαφηµιστές»
προσέλκυσης επενδύσεων είναι οι ήδη λειτουργούσες σε µια Περιφέρεια…

•

Κανένα Περιφερειακό Στρατηγικό και Επενδυτικό Σχέδιο δεν µπορεί να είναι πειστικό εάν δεν παρουσιάζει µε
αντικειµενικό τρόπο τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της περιφέρειας σε σχέση µε άλλες περιφέρειες ή άλλες χώρες που
µπορούν να αξιοποιήσουν οι υποψήφιοι επενδυτές.

Βήµα Δεύτερο: Δηµιουργία Επιτροπής εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδιασµού και Περιφερειακού Επενδυτικού Σχεδίου

Το πιο σηµαντικό βήµα για την εκπόνηση του Περιφερειακού Στρατηγικού Σχεδιασµού και του Επενδυτικού Σχεδίου
είναι η σύσταση και λειτουργία µιας Επιτροπής (steering committee) στην οποία θα ανατεθεί η διεκπεραίωση του πλήρους
έργου.
Για την αποτελεσµατικότητα αυτής της Επιτροπής – που µπορεί µεταγενέστερα να αποκτήσει νοµική οντότητα,
παίρνοντας τη µορφή Επενδυτικού Φορέα, εταιρείας κλπ – βασικές προϋποθέσει είναι:
•

Η Επιτροπή τελεί υπό την εποπτεία ενός συγκεκριµένου και πλήρως αναγνωρισµένου φορέα (Περιφέρειας, Δήµου κλπ)
που έχει µεγάλες αρµοδιότητες και τη δυνατότητα πολλαπλής υποστήριξης του έργου της Επιτροπής.

•

Η Eπιτροπή έχει ως µέλη άτοµα µε µεγάλες εµπειρίες σε θέµα οικονοµικής ανάπτυξης, επιχειρηµατικότητας κλπ,
τυγχάνουν γενικής αναγνώρισης, είναι ανεξάρτητα κλπ και γενικά έχουν όλες εκείνες τις αντικειµενικές και
υποκειµενικές προϋποθέσεις για να επιτελέσουν µε επιτυχία το έργο τους.

•

Η Επιτροπή λειτουργεί συνεχώς µέχρις ότου φέρει σε πέρας το έργο της, κάνοντας απολογισµό, προγραµµατισµό,
αξιολογήσεις κλπ σε τακτά χρονικά διαστήµατα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε Επιµελητήρια κλπ.
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•

Τα µέλη της Επιτροπής εκπαιδεύονται και εξειδικεύονται σε θέµατα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων,
επιχειρησιακά σχέδια, ερευνών αγοράς, κλπ «εργαλείων» που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Περιφερειακού
Στρατηγικού Σχεδιασµού και το Επενδυτικού Σχεδίου.

•

Η Επιτροπή έχει την εξουσιοδότηση και αρµοδιότητα να συµβουλεύεται και να επικοινωνεί µε διαφόρους φορείς και
φυσικά πρόσωπα, όπως: Επιµελητήρια, επιχειρηµατίες, οργανώσεις καταναλωτών, τοπικούς παράγοντες, δικηγόρους,
κρατικούς οργανισµούς, υπουργεία κλπ που έχουν σχέση µε το αντικείµενο εργασιών της.

•

Η Επιτροπή έχει την υποστήριξη και την ευθύνη να διενεργεί έρευνες γνώµης, κλπ προκειµένου να κατανοήσει
ελεύθερα και µε τον πιο αντικειµενικό τρόπο το σύνολο των προβληµάτων και των δυνατοτήτων της Περιφέρειας.

•

Πέραν αυτών στη σχετική Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλισθούν όλα τα βασικά µέσα για να µπορέσει να ολοκληρώσει
το έργο της, όπως: Γραφεία, κατάλληλο προσωπικό για εκτέλεση διοικητικών κλπ βασικών εργασιών κλπ.

Εξάλλου, πολύτιµη θα είναι και η δηµιουργία περιφερειακών, ερευνητικών κλπ επιτροπών – που θα πλαισιώνουν την
Επιτροπή – προκειµένου να εκτελέσουν διάφορες επιµέρους εξειδικευµένες εργασίες.
Βήµα Τρίτο: Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων µερών (stakeholders)

Βασική ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να ευαισθητοποιήσει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders)
σχετικά µε τους σκοπούς σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής, προκειµένου να υποστηριχθεί πολύπλευρά το έργο που έχει
αναλάβει από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Στο πλαίσιο της σχετικής προσπάθειας πριν απ΄ όλα θα ετοιµασθεί ένα κατανοητό κείµενο που θα εξηγεί πλήρως τους
λόγους για τους οποίους καλούνται οι διάφοροι φορείς, φυσικά πρόσωπα κλπ να ενηµερώσουν εµπεριστατωµένα τα µέλη της
Επιτροπής, ώστε αυτή να συγκεντρώσει προτάσεις, στοιχεία κλπ που θα είναι πολύτιµη πρώτη ύλη για την εκπόνηση της
Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης και ενός ρεαλιστικού Περιφερειακού Επενδυτικού Σχεδίου.
Η σχετική «ευαισθητοποίηση» είναι δυνατόν να γίνει µε πολλούς τρόπους, όπως:
•

Συνέντευξη Τύπου και έκδοση Δελτίων Τύπου σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους και τα οφέλη που θα
προκύψουν για τις Τοπικές Κοινωνίες.

•

Ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές κλπ συνεντεύξεις σε περιφερειακά ΜΜΕ, ώστε οι επιδιωκόµενοι Στόχοι να γίνουν γνωστοί
σε ευρύτερα και διαφορετικά κοινά.

•

Επιστολές προς διάφορους φορείς για ανάπτυξη συνεργασίας κλπ

Μεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών µπορεί να είναι:
•
•
•
•
•
•
•

Αγροτικοί σύλλογοι.
Επιµελητήρια.
Περιφερειακές Υπηρεσίες.
Διοικήσεις νοσοκοµείων.
Επιχειρηµατίες.
Διευθυντές καταστηµάτων τραπεζών.
Διακεκριµένα µέλη των τοπικών κοινωνιών.

Προσεγγίζοντας όλες τις κοινωνικο-επαγγελµατικές κλπ οµάδες των Τοπικών Κοινωνιών πραγµατοποιούνται οι
ακόλουθες βασικές ενέργειες:
•

Καταγραφή απόψεων της κάθε οµάδας σχετικά µε την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιούνται.

•

Προτάσεις για τις δυνατότητες βελτίωσης του οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτιστικού κλπ περιβάλλοντος µέσα στο
οποίο δραστηριοποιούνται, ώστε να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την αύξηση της συνολικής
παραγωγής και των παρεχοµένων υπηρεσιών, καθώς και τρόπους για τη µείωση του γενικού κόστους.

•

Προτάσεις για τοµείς στους οποίους θα µπορούσε να εκδηλωθεί ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον.

•

Περιγραφή της κατάστασης των υποδοµών της ευρύτερης περιφέρειας και τρόπους που θα µπορούσαν να βελτιωθούν
µε το χαµηλότερο δυνατό τρόπο.

•

Ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος της περιοχής και τρόποι που θα το καθιστούσαν περισσότερο
προσαρµοσµένο προς τις ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελµατιών κλπ.

•

Συγκέντρωση διαφόρων άλλων πληροφοριών και προτάσεων που θα ήσαν χρήσιµες για την εκπόνηση του Στρατηγικού
Περιφερειακού Σχεδίου και το Επενδυτικού Σχεδίου.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η προσέγγιση εκπροσώπων των εργαζοµένων, ανέργων, νέων, συνταξιούχων κλπ προκειµένου
να εκθέσουν τις απόψεις του σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και το πώς βλέπουν το µέλλον. Στο πλαίσιο αυτής
της δράσης βασικός επιδιωκόµενος σκοπός είναι να αντληθούν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τις:
•

Επικρατούσες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες βελτίωσής τους.

•

Τρόποι αντιµετώπισης της ανεργίας και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι οικογένειές τους.
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•

Επίπεδο γνώσεων και δυνατότητες προσαρµογής τους µέσα στην παραγωγική διαδικασία κλπ.

Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης ξεχωριστή σηµασία έχει η προσέγγιση των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων και
µεµονωµένα των επιχειρηµατιών, προκειµένου να καταγραφούν οι απόψεις τους σχετικά µε:
•
Κατάσταση και προοπτικές των τοπικών επιχειρήσεων (κερδοφορία, βαθµός απασχόλησης εγκατεστηµένου δυναµικού,
δυνατότητες πρόσβασης στο τραπεζικό σύστηµα, ανταγωνιστικότητα κλπ.
•

Εντοπισµός των πλεονεκτηµάτων που έχουν οι τοπικές επιχειρήσεις και των προβληµάτων κατά την άσκηση
επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

•

Εργασιακές σχέσεις και ανάγκες των επιχειρήσεων – τρέχουσες και µελλοντικές – για εργατοϋπαλληλικό δυναµικό.

•

Βαθµός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα για αξιοποίηση τους από τις
επιχειρήσεις.

•

Δυνατότητες που έχει η περιοχή να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές και προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος κλπ.

•

Κίνητρα που θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν σε όφελος της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων.

Επιπτώσεις στη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων από το υφιστάµενο εθνικό φορολογικό σύστηµα και προτάσεις για
τη βελτίωσή του, ώστε αυτό να συµβάλλει στη γενική οικονοµική ανάπτυξη και ειδικότερα για την ισχυροποίηση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων κλπ.
Το σύνολο των απόψεων και προτάσεων που θα καταγραφούν θα αποτελέσει µια πρώτη βάση δεδοµένων για ταξινόµηση,
κατάταξη µε βάση τις προτεραιότητες και µετέπειτα επεξεργασία τους.
Όµως δεν σταµατάει εδώ η ευαισθητοποίηση των stakeholders αλλά αυτή αποτελεί την αφετηρία για µια µακροχρόνια
και εποικοδοµητική συνεργασία µε την Επιτροπή, έτσι ώστε οι stakeholders να αισθάνονται ότι συµµετέχουν σε µια κοινή
προσπάθεια που θα έχει οφέλη για όλους.
•

Τοπική Αυτοδιοίκηση: "Δέκα βήµατα" για την αποτελεσµατική καταπολέµηση της Ανεργίας
Η πρωτοφανής ανεργία που πλήττει την Ελλάδα µπορεί να αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά µόνο µε την κινητοποίηση των
επιχειρηµατιών και των ιδιωτών επενδυτών σε στενή συνεργασία µε τις τοπικές αρχές για την υλοποίηση βιώσιµων επενδύσεων
που θα δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης και νέα εισοδήµατα.
Η Κεντρική Διοίκηση µπορεί να δηµιουργήσει το κατάλληλο θεσµικό και φορολογικό πλαίσιο για την προσέλκυση επενδυτικών
κεφαλαίων και να προωθήσει τις ιδιωτικοποιήσεις. Σε καµιά περίπτωση, όµως, η Κεντρική Διοίκηση δεν µπορεί να λύσει το
πρόβληµα της ανεργίας µέσω µαζικών επενδύσεων, αφού ούτε κεφάλαια διαθέτει ούτε τις ικανότητες να υλοποιεί βιώσιµες
επενδύσεις.
Συνεπώς:
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση µπορεί να γίνει η «γέφυρα» και ο «κύριος πόλος» για την προσέλκυση και διευκόλυνση της
πραγµατοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, δηµιουργώντας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο το κατάλληλο περιβάλλον και τις
προϋποθέσεις για να δραστηριοποιηθούν βιώσιµες επιχειρήσεις.

Πέραν αυτών επιβάλλεται ο µετασχηµατισµός του παραγωγικού δυναµικού της χώρας, καθώς η «εσωστρέφεια» και η
δραστηριοποίηση σε «κορεσµένους κλάδους» αποτελούν τους κύριους παράγοντες την αυξανόµενης µακροχρόνιας ανεργίας. Η
σύγχρονη εµπειρία πολλών Περιφερειών αναπτυγµένων χωρών δείχνει µια επικέντρωση των αναπτυξιακών πολιτικών τους στη
διαφοροποίησή και στο µετασχηµατισµό του υφιστάµενου παραγωγικού δυναµικού, ώστε να είναι προσαρµοσµένο στα δεδοµένα
που δηµιουργούν ο παγκόσµιος οικονοµικός καταµερισµός και των πλήρες άνοιγµα των εθνικών αγορών.
Έτσι, µε στόχο την καταπολέµηση της µεγάλης ανεργίας οι Περιφέρειες δηµιουργούν το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο
που θα ευνοούν το µετασχηµατισµό του περιφερειακού παραγωγικού δυναµικού µέσω ιδιωτικών επενδύσεων και επιχειρήσεων
που θα εξασφαλίζουν:
•

Στροφή σε πολυµερείς οικονοµικές δραστηριότητες, οι οποίες µειώνουν κατά πολύ τους κινδύνους από οικονοµικές
υφέσεις σε σχέση µε τις µονοµερώς προσανατολισµένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε «κορεσµένους
κλάδους».

•

Παραγωγικές δραστηριότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας.

•

Ανθρώπινο Δυναµικό πολύ υψηλού επαγγελµατικού επιπέδου και κατάρτισης, µε µεγάλες δυνατότητες αφοµοίωσης
τεχνολογιών και πολυσύνθετων εργασιών.

Για να επιτευχθεί ένας τέτοιος αναπτυξιακός στόχος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο – µε σκοπό να καταπολεµηθεί
η ανεργία και να αυξηθούν τα εισοδήµατα – απαιτείται από τις Τοπικές Αρχές η εκπλήρωση των εξής βασικών υποχρεώσεων:
1. Αναπτυξιακή κουλτούρα: Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές «δεσµεύονται» ότι θα έχουν πρώτη προτεραιότητα την

προστασία και διευκόλυνση των προσπαθειών για ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Αυτό σηµαίνει ότι:
•

Οι τοπικές αρχές στο σύνολό τους θα έχουν ως κεντρική στρατηγική τους την «αλλαγή της νοοτροπίας» των πολιτών,
των τοπικών υπηρεσιών κλπ, ώστε αυτή να είναι πλήρως ενθαρρυντική για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών και
επενδυτικών πρωτοβουλιών.

•

Πλήρης προσαρµογή όλων των πολιτικών και δράσεων από περιφερειακές, δηµοτικές, δηµόσιες κλπ υπηρεσίες, ώστε
να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, έχουν ως κύριο στόχο τη βελτίωση του «επιχειρηµατικού κλίµατος»
µέσα από µετρήσιµα και αξιόπιστα ποιοτικά στοιχεία.
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•

«Δέσµευση» όλων των φορέων ότι η «προστασία των επενδυτών» θα είναι διαχρονική και δεν θα µεταβάλλεται κάτω
από την επίδραση τοπικών ή περιφερειακών παραγόντων.

2. Φορέας Στρατηγικής Ανάπτυξης: Ένας από τους κύριους παράγοντες επιτυχηµένης Στρατηγικής Ανάπτυξης είναι να

δηµιουργηθεί εκείνος ο φορέας που θα αναλάβει το έργο προσέλκυσης και διευκόλυνσης επενδυτικών σχηµάτων.

Η επιτυχία της Αποστολής ενός τοπικού η περιφερειακού υποστηρικτικού φορέα επενδύσεων θα αποτελεί πρώτιστο
µέληµα όχι µόνο των λειτουργικών δραστηριοτήτων των τοπικών και περιφερειακών αρχών αλλά και – το σηµαντικότερο – των
ίδιων των δηµοτών.
3. Συνεργασία µε ντόπιους επιχειρηµατίες: Ξεχωριστή σηµασία για την επιτυχία µιας σχεδιαζόµενης Στρατηγικής Περιφερειακής

ή Τοπικής Ανάπτυξης αποτελεί η στενή συνεργασία των τοπικών και περιφερειακών αρχών µε τους Επιµελητηριακούς Φορείς και
τους επιχειρηµατίες της ευρύτερης περιοχής.
Μέσα από αυτή τη συνεργασία – που πρέπει να είναι προγραµµατισµένη µε συναντήσεις σε βάθος χρόνου – µπορούν
να αξιοποιηθούν όλες οι εµπειρίες των Επιµελητηρίων και των επιχειρηµατιών, ώστε να εντοπισθούν ευκολότερα και ταχύτερα
τόσο τα προβλήµατα που πρέπει να υπερνικηθούν όσο και οι πολιτικές που θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να στεφθεί µε
επιτυχία η σχεδιαζόµενη Αναπτυξιακή Στρατηγική για την καταπολέµηση της ανεργίας.
4. Συγκριτικά πλεονεκτήµατα: Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να εντοπισθούν µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά

κριτήρια τα «συγκριτικά πλεονεκτήµατα» που διαθέτει η κάθε περιοχή.
Με βάση τα σχετικά συµπεράσµατα µπορούν να δηµιουργηθούν οι επενδυτικές προτεραιότητες που θα ενδιέφεραν
υποψήφιους επενδυτές.

Προϋπόθεση για να εντοπισθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής είναι να εξασφαλισθεί συνεργασία µε
εξειδικευµένη εταιρεία συµβούλων που να έχει µεγάλες εµπειρίες σε θέµατα επενδύσεων και κατάρτισης προµελετών
σκοπιµότητας και βιωσιµότητας (pre-feasibility studies).
5. Τραπεζικές συµβουλές: Με βάση τις πρώτες εκτιµήσεις και τα αρχικά σχέδια για τρόπους προσέλκυσης υποψηφίων επενδυτών

σε συγκεκριµένους τοµείς είναι πολύ χρήσιµο να ζητηθούν συµβουλές από τοπικούς εκπροσώπους τραπεζών προκειµένου να
αξιοποιήσουν τις εµπειρίες τους για την αντιµετώπιση προβληµάτων επιχειρήσεων, επενδυτικών έργων, γενικά κόστη
χρηµατοδότησης, αποτιµήσεις δηµοτικών εκτάσεων προς αξιοποίηση κλπ.
6. Διαπεριφερειακή συνεργασία: Λαµβάνοντας υπόψη τις εµπειρίες από τις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες, µεγαλύτερη

αποτελεσµατικότητα έχουν πρωτοβουλίες για προσέλκυση επενδύσεων που στηρίζονται σε ευρείες
συνεργασίες.

διαπεριφερειακές

Η συνεργασία µεταξύ όµορων περιφερειών και κοινοτήτων είναι πολλαπλά και αµοιβαία επωφελής, καθώς, µεταξύ
άλλων, εξασφαλίζονται:
•

Στενή συνεργασία όµορων Επιµελητηρίων, τοπικών και κρατικών υπηρεσιών, µεγάλου αριθµού επιχειρηµατιών κλπ µε
σκοπό την εκπόνηση ενός ενιαίου Διαπεριφερειακού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου.

•

Συντονισµός δράσεων για ταχύτερη επίτευξη κοινών διαπεριφερειακών στόχων (πχ µεγάλα έργα υποδοµών µε τη
συνεργασία της Πολιτείας, ιδιωτών κλπ για συγχρηµατοδοτούµενα ή µεγάλα ιδιωτικά έργα κλπ).

•

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες µπορεί να προωθηθούν ευκολότερα συνεργασίες µεταξύ επιχειρηµατιών, τραπεζών,
κινητοποίηση και συγκέντρωση παραγωγικών δυνάµεων, εκπαιδευτικών φορέων κλπ.

7. Εκπόνηση Στρατηγικής Ανάπτυξης: Με βάση τις ανωτέρω διαδικασίες, τα συµπεράσµατα προµελετών, τις προτάσεις

Επιµελητηρίων, επιχειρηµατιών κλπ ο Φορέας Περιφερειακής Στρατηγικής Ανάπτυξης προχωρεί στην εκπόνηση µιας
ολοκληρωµένης Περιφερειακής Στρατηγικής Ανάπτυξης που θα καθορίζει τους κεντρικούς επενδυτικούς στόχους για την
προσέλκυση υποψηφίων επενδυτών.
Στο πλαίσιο εκπόνησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων, του Προγράµµατος Ανάπτυξης και Επενδύσεων ιδιαίτερη
έµφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της παραγωγικότητας του υπάρχοντος Ανθρώπινου Δυναµικού, ώστε να αποκτήσει τις
γνώσεις, εξειδίκευση, δεξιότητες κλπ που απαιτούν οι υποψήφιοι Επενδυτές.

Πολύ σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας ενός Περιφερειακού Σχεδίου Στρατηγικής
Ανάπτυξης είναι η συνεργασία µε τα υπουργεία που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα µε την προσέλκυση διεθνών και εγχωρίων
επενδυτών για διάφορα έργα ανά την επικράτεια.
8. Συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία:

Μέσα από αυτές τις συνεργασίες είναι δυνατόν να παρασχεθεί η κρατική υποστήριξη για την επιτυχία τοπικών ή
Περιφερειακών Σχεδίων Στρατηγικής Ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών θα πρέπει να δοθεί έµφαση στη συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να
αντιµετωπισθούν αποτελεσµατικά προγράµµατα επαγγελµατικής επανακατάρτισης ανέργων, νέων κλπ.
9. Επικοινωνία της Περιφερειακής Στρατηγικής Ανάπτυξης:

Ο πλέον αποφασιστικός παράγοντας επιτυχίας ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης είναι η υπεύθυνη, συνεχής και
πλήρως τεκµηριωµένη επικοινωνία του σε διαφορετικά κοινά, µε ιδιαίτερη έµφαση προς τις Τοπικές Κοινωνίες, οι οποίες πρέπει
να είναι απόλυτα πεπεισµένες ότι θα έχουν οικονοµικά οφέλη. Έτσι, έχοντας εξασφαλισµένη την πλήρη υποστήριξη των Τοπικών
Κοινωνιών το επόµενο «µεγάλο βήµα» είναι η επικοινωνία του προς τους υποψήφιους επενδυτές.
Η σχετική επικοινωνία είναι το «πιο δύσκολο κοµµάτι» του όλου έργου, καθώς οι επενδυτές θα πρέπει να έχουν µια
απόλυτα σαφή και τεκµηριωµένη εικόνα για τα οφέλη, τις αναµενόµενες κεφαλαιακές αποδόσεις, ακόµη και τα ενδεχόµενα
προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουν από τη συµµετοχή τους σε κάποιο επενδυτικό σχέδιο.
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10. Ανθρώπινο δυναµικό: Αποτελεί ίσως τον πιο κρίσιµο παράγοντα που υπολογίζει κάθε υποψήφιος επενδυτής, καθώς οι

σύγχρονες επενδύσεις σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία προϋποθέτουν πολύ εξειδικευµένο και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό.

Επειδή στον τοµέα αυτό υπάρχει «σοβαρή υστέρηση» της ελληνικής περιφέρειας το πρόβληµα θα µπορούσε να
αντιµετωπίσει ένα οργανωµένο και αποτελεσµατικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης.
Μέσω της πολλαπλής υποστήριξης της τοπικής επιχειρηµατικότητας, της προσέλκυσης επενδύσεων από άλλες περιοχές
του κόσµου κλπ οι Περιφέρειες δύνανται να επιτελέσουν καλλίτερα τον Κοινωνικό τους Ρόλο, επενδύοντας πρωτίστως στο
Ανθρώπινο Δυναµικό που διαθέτουν.
Ο µετασχηµατισµός των Περιφερειών – που σήµερα αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά, οξυµµένα κοινωνικά προβλήµατα
λόγω της «µάστιγας της ανεργίας» - δεν µπορεί να γίνει παρά µόνον µέσω της πολλαπλής υποστήριξης των επιχειρήσεων να
µετατραπούν διεθνώς ανταγωνιστικές, αξιοποιώντας Ανθρώπινο Δυναµικό που θα χαρακτηρίζεται από:
•
«δέσµευση» στην επίτευξη των στόχων της κάθε επιχείρησης,
•

πολύ υψηλό βαθµό εξειδίκευσης,

•

υψηλή παραγωγικότητα,

•

ευελιξία και προσαρµοστικότητα στην κάλυψη µεταβαλλόµενων αναγκών των επιχειρήσεων,

•

εύκολη αφοµοίωση των πλέον καινοτόµων λειτουργιών και τεχνολογιών κλπ.
Η Περιφερειακή Οικονοµία χρειάζεται σύγχρονα Πανεπιστήµια και ΤΕΙ

Η βιωσιµότητα της Περιφερειακής Οικονοµίας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται µακριά από τα δύο
µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα Αθηνών και Θεσσαλονίκης δεν θα εξασφαλισθεί χωρίς την ενεργό συµπαράσταση των
Πανεπιστήµια και των ΤΕΙ
Για να καταπολεµηθεί η µακροχρόνια ανεργία και να υποστηριχθεί η Βιώσιµη Ανάπτυξη στις Περιφέρειες της χώρας τα
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα πρέπει να µετατραπούν σε «δεξαµενές» προηγµένων γνώσεων, ερευνών κλπ και σε «ισχυρούς
πόλους» δηµιουργίας ικανών στελεχών και εργαζοµένων για να ικανοποιούνται οι ανάγκες των επιχειρήσεων για την ταχεία
µετάβασή τους στην Οικονοµία της Γνώσης, που ενισχύει κατακόρυφα τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Μια από τις «χρόνιες ασθένειες» της Ελληνικής Οικονοµίας – ίσως η πιο σηµαντική – είναι ότι, σε πολύ µεγάλο βαθµό
το εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας είναι «αποκοµµένο» εδώ και δεκαετίες από τον κόσµο της Πραγµατικής Οικονοµίας και της
Επιχειρηµατικότητας.
Το εκπαιδευτικό δυναµικό – σε γενικές γραµµές - αδυνατεί να κατανοήσει ότι ο µοναδικός λόγος ύπαρξής του είναι να
υπηρετεί τις ανάγκες της Κοινωνίας και της Οικονοµίας, καταρτίζοντας και εξειδικεύοντας κατάλληλα νέους ανθρώπους, ώστε να
είναι ικανοί να στελεχώνουν µε υψηλή αποτελεσµατικότητα το Δηµόσιο Τοµέα και τον Επιχειρηµατικό Τοµέα.
Δυστυχώς το εκπαιδευτικό σύστηµα αδυνατεί πλήρως να προωθήσει έρευνες που να έχουν επιχειρηµατικές εφαρµογές
και οφέλη για το Κοινωνικό Σύνολο.
Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία:
•

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι δαπάνες στην Ελλάδα για Research & Development αντιστοιχούν µόλις
στο 0,60% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχετικό ποσοστό είναι τριπλάσιο και
ανέρχεται στο 1,85%, ενώ τα σχετικά ποσοστά για τη Γερµανία και τη Δανία φθάνουν στο 2,53% και 2,56%, στις ΗΠΑ
ανέρχεται στο 2,66% και στην Ιαπωνία στο 4,45%....

•

Σύµφωνα µε το διεθνή δείκτη GCI για το 2012-2013 στην παγκόσµια κατάταξη για τον τοµέα της ανώτερης
εκπαίδευσης και κατάρτισης η Ελλάδα καταλαµβάνει την 43η θέση, ενώ τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαµβάνουν
κατά σειρά η Φινλανδία, η Σιγκαπούρη και η Ελβετία – δηλαδή τρεις χώρες µε σχετικά µικρό πληθυσµό, αλλά µε
εξαιρετικές διεθνείς οικονοµικές επιδόσεις…

•

Σύµφωνα µε τη Eurostat, το ποσοστό των απασχλουµένων σε υψηλού και µέσου τεχνολογικού επιπέδου
µεταποιητικούς τοµείς ανέρχεταιστο γενικό σύνολο των απασχλουµένων για την Ελλάδα είναι µόλις 2,38% .οταν για το
σύνολο της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι περίπου τριπλάσιο και ανέχεται στο 6,68%...

•

Επίσης, το Ανθρώπινο Δυναµικό των τοµεάων Επιχετήµης και Τεχνολογίας σε ποσοστό του συνόλου του οικονοµικά
ενεργού πληθυσµού είναι ιδιαίτερα χαµηλό στις Περιφέρειες της Ελλάδας σε σχέση µε αυτό των Περιφερειών της
Ευρώπης. Αντίθετα, η Περιφέρεια της Αττικής καταγράφει πολύ υψηλότερα ποσοστά σε σχέση µε αυτά των λοιπών
Περιφερειών.

Σήµερα οι ταχύτερα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις είναι εκείνες που διαθέτουν προϊόντα τα οποία βασίζονται σε
προηγµένες έρευνες και τεχνολογίες, που εξασφαλίζονται µέσω της στενής συνεργασίας τους µε πανεπιστήµια, τεχνολογικά
ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα.
Με απλά λόγια, το ανώτερο εκπαιδευτικό σύστηµα πραγµατοποιεί έρευνες τις οποίες διαθέτει σε συνεργαζόµενες
επιχειρήσεις, οι οποίες µε τη σειρά τους τις αξιοποιούν και τις προσαρµόζουν, ώστε να µετατραπούν σε υπηρεσίες και προϊόντα
που θα πωλούνται σε διαφορετικά κοινά.
Τα «προϊόντα της γνώσης» έχουν το πλεονέκτηµα ότι αντιµετωπίζουν περιορισµένο ανταγωνισµό και πολύ µεγάλη
ζήτηση, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν ταχεία άνοδο των πωλήσεων και των κερδών τους. Επιπλέον τα
«προϊόντα γνώσης» διατίθενται εύκολα στη διεθνή αγορά, αρκεί βέβαια να βασίζονται σε µεγάλα και οργανωµένα δίκτυα και σε
υψηλές δαπάνες διαφηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής τους.
Εφόσον µια χώρα διαθέτει µεγάλο αριθµό καινοτόµων επιχειρήσεων και ισχυρά εκπαιδευτικά συστήµατα – κατάλληλα
προσαρµοσµένων για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των επιχειρήσεων – τότε οι επιτυγχανόµενοι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης
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δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για διατήρηση σε χαµηλά επίπεδα της ανεργίας, δηµιουργία νέων εισοδηµάτων, αύξηση των
επενδύσεων κλπ.
Επιπλέον, πολλές επιχειρήσεις στο εξωτερικό δηµιουργούν «συστάδες επιχειρήσεων» (clusters) στις οποίες
συµµετέχουν πανεπιστήµια, τεχνολογικά ιδρύµατα και ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα που παρέχουν εξειδικευµένη
πληροφόρηση αλλά και ερευνητικές εργασίες κοινής χρήσης για τις επιχειρήσεις µέλη του (cluster) µε αµοιβαία οφέλη για όλα τα
συνεργαζόµενα µέρη.
Από την άλλη πλευρά χώρες σαν την Ελλάδα, που δεν έχει ένα εκπαιδευτικό σύστηµα κατάλληλα προσαρµοσµένο για
να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων µέσω της «οικονοµίας της γνώσης», τότε δηµιουργούνται εξαιρετικά αρνητικές
συνέπειες αφού:
•

οι πτυχιούχοι δεν µπορούν να εξασφαλίσουν βιώσιµες θέσεις εργασίας, αφού δεν έχουν τα κατάλληλα εφόδια για παροχή
εξειδικευµένων εργασιών,

•

οι επιχειρήσεις παρακµάζουν, καθώς δεν διαθέτουν καινοτόµες υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά παραµένουν προσκολληµένες
σε «ξεπερασµένα παραγωγικά µοντέλα»,

•

το Κοινωνικό Σύνολο επωµίζεται µεγάλες δαπάνες για τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος, χωρίς ωστόσο να
προκύπτουν άµεσα ή έµµεσα οφέλη για τους φορολογούµενους πολίτες, αφού αυξάνεται σε πρωτοφανή επίπεδα η ανεργία
των νέων.

Για τους λόγους που αναφέρθηκαν:
•

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας χρειάζεται να αναπτύξει πολύπλευρες συνεργασίες µε τους πανεπιστηµιακούς
φορείς, προκειµένου να υλοποιηθούν µελέτες κλπ για δυνατότητες ανάπτυξης περιοχών, προώθησης της
Επιχειρηµατικότητας, έρευνες αγοράς του εξωτερικού, καθεστώτα επενδύσεων και επενδυτικές ευκαιρίες κλπ.

•

Οι Περιφέρειες και οι Δήµοι σε συνεργασία µε τα Πανεπιστήµια και τις επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν από
κοινού προγράµµατα ερευνών για νέες τεχνολογίες κλπ, οι οποίες θα έχουν δυνατότητες εφαρµογών από τις
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις.

•

Κρίνεται αναγκαία η προσαρµογή των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων, ώστε αυτά να
ανταποκρίνονται πλήρως προς τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, επισηµαίνοντας ιδιαίτερα τις µεγάλες
ελλείψεις για εξειδικευµένα στελέχη και προσωπικό.

•

Η ανάπτυξη του e-learning και η κατάρτιση εργαζοµένων, ανέργων κλπ σε σύγχρονα επιχειρηµατικά, τεχνολογικά
θέµατα κλπ – που θα καλύπτουν τις ανάγκες «εξωστρεφών», καινοτόµων κλπ επιχειρήσεων αποτελεί ένα σηµαντικό
τοµέα συνεργασίας µεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πανεπιστηµίων.

•

Λαµβάνοντας υπόψη τις τεράστιες ανάγκες κυρίως των αποµακρυσµένων από τα δύο µεγαλύτερα πολεοδοµικά
συγκροτήµατα Περιφερειών για προώθηση της Οικονοµικής Ανάπτυξης, της Επιχειρηµατικότητας, των Ιδιωτικών
Επενδύσεων κλπ, θα πρέπει να ισχυροποιηθούν ανάλογα εκείνα τα Πανεπιστήµια, Σχολές, εκπαιδευτικοί φορείς κλπ
που µπορούν να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση των συγκεκριµένων αναγκών.
Εθνική ανάγκη η οικονοµική εξυγίανση και βελτίωση των υπηρεσιών των Δήµων

Η προσέλκυση επενδύσεων στις ελληνικές περιφέρειες, µεταξύ άλλων, επιβάλλουν τη δηµιουργία σύγχρονων
«µοντέλων Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών που παρέχουν οι Περιφέρειες και οι Δήµοι και η οικονοµική εξυγίανσή τους µε σύγχρονα
οικονοµικά κριτήρια αποδοτικότητας µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού και επενδυτικού
περιβάλλοντος.
Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
•

•

•

Η εκρηκτική δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας επιβάλλει την πλήρη αναπροσαρµογή της οικονοµικής πολιτικής
των Δήµων, ώστε αυτοί να µετατραπούν σε ισχυρά «εργαλεία οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής και
κοινωνικής αλληλεγγύης». Γιατί µόνον Δήµοι οικονοµικά αυτοδύναµοι και ορθολογικά οργανωµένοι µπορούν να
συµβάλλουν στην επίλυση των σοβαρών κοινωνικών προβληµάτων και να συµβάλλουν µε διάφορους τρόπους στην
αποτελεσµατική καταπολέµηση της µακροχρόνιας ανεργίας.
Η «οικονοµική εξυγίανση» είναι εθνική ανάγκη να επεκταθεί το ταχύτερο δυνατό από τον Δηµόσιο και τον ευρύτερο
Δηµόσιο Τοµέα στο σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η οικονοµική εξυγίανση των Δήµων θα τους επιτρέψει
µακροπρόθεσµα να αποκτήσουν οι Δήµοι δανειοληπτική και πιστοληπτική ικανότητα, ώστε να αρχίσουν να
χρησιµοποιούν διάφορα «χρηµατοοικονοµικά εργαλεία». Για παράδειγµα, οι Δήµοι και οι Περιφέρειες στο εξωτερικό
εδώ και δεκαετίες εκδίδουν οµολογίες για να χρηµατοδοτήσουν διάφορα έργα µε πλήρεις εγγυήσεις προς τους
οµολογιούχους από αξιοποιούµενες δηµοτικές εκτάσεις, δηµοτικά κτίρια κλπ.
Σήµερα τα ελλείµµατα αλλά και τα φαινόµενα «αδιαφάνειας» που έχουν εντοπισθεί σε ορισµένους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προκαλούν µια «αρνητική εικόνα» στο ευρύτερο κοινό.
Ανορθολογική οργάνωση

Ο «Καλλικράτης» - που ορθά συνέβαλε σε ευρείες συγχωνεύσεις Δήµων – σήµερα χρειάζεται αρκετές αλλαγές και
πρέπει να µετατραπεί σε «µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεγγύης»… Δυστυχώς, συσσωρευµένα ελλείµµατα
Δήµων που απορροφήθηκαν µεταβιβάσθηκαν σε άλλους Δήµους, έχουν συµβάλει στη δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών
ανοιγµάτων.
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Λόγω της µεγάλης µείωσης των κρατικών ενισχύσεων προς τους Δήµους, η τυχόν ανεξέλεγκτη επιβάρυνση των
δηµοτών µε υπέρογκες αυξήσεις των δηµοτικών τελών κλπ θα πρέπει να αποφευχθεί µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς κάτι τέτοιο
θα συνιστούσε µια επιπλέον µείωση της συνολικής ιδιωτικής ζήτησης και κατανάλωσης.
Η οικονοµική εξυγίανση των Δήµων αποτελεί το αναγκαίο βήµα για να υποχρεωθούν, κατ΄αρχήν, να συµπιέσουν τα
µεγάλα κόστη λειτουργίας τους σε σχέση µε την ποιότητα των υπηρεσιών που διαθέτουν.
Λειτουργώντας µε βάση τις αρχές του ιδιωτικού management αλλά µε επικέντρωση στην παροχή σηµαντικού
κοινωφελούς έργου – για µεγιστοποίηση του οφέλους που παρέχουν προς τους δηµότες και τις τοπικές επιχειρήσεις µε βάση τα
διατιθέµενα από αυτούς κεφάλαια – οι Δήµοι θα υποχρεωθούν να αναζητήσουν και άλλους τρόπους δηµιουργίας οικονοµικών
πλεονασµάτων.
Έτσι, οι Δήµοι, αργά ή γρήγορα, θα υποχρεωθούν:
•
•

να αξιοποιήσουν µεγάλα ακίνητα που διαθέτουν, αλλά τα οποία έχουν ελάχιστες ή και αρνητικές αποδόσεις,
να έχουν ενεργό συµµετοχή στις κοινές προσπάθειες για προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων (ώστε να υπάρξουν οφέλη
τόσο για τους Δήµους όσο και για τους ιδιώτες) κλπ.
Εκσυγχρονισµός του «Καλλικράτη»

Το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήµων πρέπει να εκσυγχρονισθεί και να γίνει περισσότερο αυστηρό και
διάφανο, επιβάλλοντας υποχρεώσεις που θα συµβάλλουν στη συµπίεση των δαπανών και στον οικονοµικό εξορθολολογισµό τους.
Ο Νόµος 3852 για τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης - Πρόγραµµα
Καλλικράτης» πρέπει να αναπροσαρµοσθεί ριζικά εισάγοντας θεσµούς και αυστηρές υποχρεώσεις που θα καθιστούν τους
Δήµους υπόχρεους ώστε να είναι:
•
•
•
•
•

οικονοµικά αυτοδύναµοι µε βάση τα έσοδα και τις δαπάνες τους,
ορθολογικά οργανωµένοι, µε υψηλή και µετρήσιµη οικονοµική αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα,
αξιόπιστοι, µε υποχρεωτικούς κανόνες δηµοσιοποίησης της οικονοµικής κατάστασης και των οικονοµικών προοπτικών
τους, ανάλογους µε αυτούς που ισχύουν για τις µεγάλες εταιρείες,
υπόλογους για την εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών εσωτερικής οικονοµικής διαχείρισης και αξιολόγησης του
προσωπικού τους µε καθαρά αξιοκρατικά και πλήρως διαφανή κριτήρια,
αυστηρά ελεγχόµενοι από αξιόπιστους και αναγνωρίσιµους εξωτερικούς συµβούλους, που θα επιλέγονται µέσα από
διαφανείς διαδικασίες.

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι δηµότες σήµερα αγνοούν:
•
•
•
•

την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση των Δήµων,
τι πληρώνουν για τις παρεχόµενες δηµοτικές υπηρεσίες,
τη σχέση του οφέλους που έχουν από τις δηµοτικές υπηρεσίες σε σχέση µε αυτά που άµεσα ή έµµεσα πληρώνουν για
τους Δήµους,
τις µελλοντικές υποχρεώσεις που θα έχουν µέσα στα επόµενα χρόνια οι ίδιοι και οι επόµενες γενιές δηµοτών, κλπ.
Οικονοµική αξιολόγηση

Μέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα η Κεντρική Διοίκηση οφείλει να υποχρεώσει το σύνολο των Δήµων να
δηµοσιοποιήσουν την οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήµερα, παρέχοντας µε ενιαίο τρόπο συγκεκριµένα στοιχεία
για:
•
•
•
•
•

το προσωπικό που διαθέτουν, τις δαπάνες για τη µισθοδοσία, στοιχεία για αποσπασµένους από το Δηµόσιο κλπ,
τη διαχρονική πορεία των δαπανών και των εσόδων τους από διάφορες πηγές,
τα ακίνητα που διαθέτουν και τα έσοδα που έχουν από την αξιοποίησή τους,
τις υποχρεώσεις των Δήµων έναντι τρίτων και των εργαζοµένων σε αυτούς κλπ.

Το σύνολο των Δήµων της χώρας πρέπει να αξιολογηθεί µε ενιαία κριτήρια οικονοµικά και πιστοληπτικά κριτήρια –
σχεδόν ανάλογα µε αυτά που ισχύουν για τις εταιρείες. Έτσι, οι δηµότες θα έχουν όλη εκείνη τη «διαφάνεια και ευρεία
ενηµέρωση» που απαιτείται, επιτρέποντας την αξιολόγηση του κάθε Δήµου µε βάση τις µετρήσιµες θετικές ή αρνητικές
οικονοµικές επιδόσεις του.
Τέλος, σηµαντικές θετικές επιπτώσεις από την επιβολή του οικονοµικού εκσυγχρονισµού των Δήµων θα είναι οι
ακόλουθες:
1.
2.
3.

Θα αποκοπούν οι «πελατειακές σχέσεις» µεταξύ των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε ορισµένα στρώµατα
του εκλογικού σώµατος.
Οι δηµότες θα κρίνουν και θα επιλέγουν τους υποψήφιους για εκλογή σε διάφορα αξιώµατα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης µε βάση τις υποκειµενικές δυνατότητες, το αναγνωρισµένο κύρος και ήθος και τις εµπειρίες του
καθενός να λύνει οικονοµικά προβλήµατα.
Θα αυξηθεί το ενδιαφέρον δηµοτών που διαθέτουν τις απαιτούµενες εµπειρίες για να συµβάλλουν στη µεγαλύτερη
οικονοµική αποτελεσµατικότητα των Δήµων.
Συµπίεση δαπανών και αύξηση των εσόδωντων Δήµων µέσω του Public Management

Η υιοθέτηση µεθόδων του ιδιωτικού τοµέα για αποτελεσµατική διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και του Ανθρώπινου
Δυναµικού από την Κυβέρνηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί «µονόδροµο» για τη συµπίεση του κόστους λειτουργίας
του Κράτους και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με δεδοµένη την αδυναµία του Κράτους να συνεχίσει να επιδοτεί τους ΟΤΑ, αλλά και τις ιδιαίτερα αυξηµένες
δυσκολίες των δηµοτών να αποδεχθούν αυξήσεις των δηµοτικών τελών και άλλων σχετικών επιβαρύνσεων, οι Δήµοι θα πρέπει το
ταχύτερο δυνατόν να αξιοποιήσουν τις µακρές εµπειρίες των ιδιωτικών επιχειρήσεων για εξορθολογισµό των δαπανών τους.
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Έτσι, µε τα σηµερινά δεδοµένα, είναι καθήκον των τοπικών εκπροσώπων να δουν από «µηδενική βάση» και εµπεριστατωµένα
την αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής διαχείρισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιώντας τις µεγάλες δυνατότητες και τις
µεθόδους του public management.
Ο όρος public management έχει την έννοια ότι, οι κυβερνήσεις και οι µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί (Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κλπ) εφαρµόζουν µεθόδους management ανάλογες µε αυτές του ιδιωτικού τοµέα προκειµένου να
µεγιστοποιούνται τα οφέλη από τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, δηµότες κλπ αλλά µε το χαµηλότερο δυνατό
κόστος.

Μέσω της αποτελεσµατικής διαχείρισης των δηµοσίων και δηµοτικών πόρων βασικοί στόχοι της κάθε Τοπικής
Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να είναι:
1.
2.
3.
4.

Αναλυτική εξέταση όλων των επιµέρους δαπανών προκειµένου αυτές να αξιολογηθούν κατά περίπτωση και να
καταταγούν µε βάση τη χρησιµότητα που έχουν για τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους δηµότες.
Δηµιουργία έστω και οριακών πλεονασµάτων µε βάση τις υφιστάµενες δαπάνες ως προς τα πραγµατοποιούµενα
έσοδα, εξαιρουµένων αυτών που προέρχονται από κρατικές επιδοτήσεις.
Αναζήτηση τρόπων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν, προκειµένου είτε να ρευστοποιηθούν είτε να
αποδοθούν για εµπορική εκµετάλλευση µέσω διαγωνισµών µε απόλυτη διαφάνεια.
Εξέταση εναλλακτικών τρόπων για παρεχόµενες υπηρεσίες (πχ αποκοµιδή σκουπιδιών) µέσω διαγωνισµών από
εταιρείες, προκειµένου να συµπιεστούν σηµαντικά κόστη.
Διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού

Ιδιαίτερη σηµασία έχει για την Τοπική Αυτοδιοίκηση να «διδαχθεί» από τον ιδιωτικό τοµέα και τις µακρές εµπειρίες
……………..του σχετικά µε τις πολιτικές του για την κατά το δυνατό καλλίτερη αξιοποίηση του Ανθρώπινου Δυναµικού που
……………..διαθέτουν.
Αυτό σηµαίνει ότι οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρµόσουν πρακτικές, όπως:
1.
2.
3.
4.
5.

Συνεχής έλεγχος της αποτελεσµατικότητας του προσωπικού των ΟΤΑ- συνολικά και ανά εργαζόµενο.
Αξιολόγηση της ατοµικής αποδοτικότητας του κάθε εργαζόµενου µε «κριτήρια πλήρους διαφάνειας» και
«αξιοκρατίας», προκειµένου να προαχθούν οι πλέον ικανοί για τις ανώτερες και ανώτατες θέσεις στους δηµοτικούς
οργανισµούς.
Ανάθεση πρόσθετων εργασιών, προκειµένου να βελτιωθεί η ατοµική παραγωγικότητα και απόδοση.
Δηµιουργία συστηµάτων «ευέλικτης εργασίας», προκειµένου να εξυπηρετούνται καλλίτερα και ταχύτερα οι δηµότες,
µε κύριο στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας.
Λήψη αποτελεσµατικών µέτρων τη µείωση των µισθολογικών δαπανών, εφόσον διαπιστώνεται ότι υπάρχει «πλεονάζον
προσωπικό» ή εργαζόµενοι που δεν µεριµνούν ιδιαίτερα για την παροχή καλλίτερων υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Έτσι, µειώνοντας τις γενικές και τις επιµέρους δαπάνες και βελτιώνοντας τις αποδόσεις προσωπικού οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύνανται να πραγµατοποιήσουν γρήγορα τον εξορθολογισµό των δαπανών και των εσόδων τους,
δηµιουργώντας πρωτογενή πλεονάσµατα, τα οποία µπορούν να αποτελέσουν τη βάση για άσκηση πρόσθετων κοινωνικών
παροχών.
Επιπλέον, επειδή η πραγµατοποίηση δηµοτικών επενδύσεων κατά κανόνα έχει αρνητικές κεφαλαιακές αποδόσεις,
είναι δυνατόν δηµοτικά ακίνητα ή και πρωτογενείς πόροι από ετήσια πλεονάσµατα να αξιοποιηθούν – µέσα από διαδικασίες
απόλυτης διαφάνειας – να µπουν ΟΤΑ ως µειοψηφούντες µέτοχοι σε επενδυτικά έργα µε τους ιδιώτες να αναλαµβάνουν
επιχειρηµατικά και επενδυτικά ρίσκα, προκειµένου να δηµιουργηθούν ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στην ελληνική περιφέρεια.
Περιφερειακή στρατηγική και πολιτικές για
µια αγροτική οικονοµία δυναµική και ανταγωνιστική
Στο πλαίσιο µιας Στρατηγικής Περιφερειακής Ανάπτυξης ακρογωνιαίος λίθος πρέπει να είναι ο σταδιακός
µετασχηµατισµός της αγροτικής οικονοµίας από το πολύ χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας που βρίσκεται
σήµερα σε µια περιφερειακή αγροτική οικονοµία ισχυρή και δυναµική.
H δηµιουργία υπερσύγχρονων αγροτικών µονάδων που θα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθµό επιχειρηµατικότητας, σύγχρονο
management, χαµηλό κόστος παραγωγής και διάθεση προϊόντων σε ευρεία βάση και µε εξαγωγικό προσανατολισµό αποτελεί
«µονόδροµο» για την πλήρη αλλαγή του περιβάλλοντος που επικρατεί σήµερα στο χώρο της Αγροτικής Οικονοµίας.
•
•
•

Σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες στα Μακροχρόνια Περιφερειακά Προγράµµατα που καταρτίζονται και υλοποιούνται
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση προβλέπονται συγκεκριµένες πολιτικές για τη βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας των τοπικών αγροτικών οικονοµιών.
Σε όλα τα Περιφερειακά Προγράµµατα – παράλληλα µε τις πολιτικές προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων (εγχώριων ή
και ξένων) – αναγνωρίζεται η ανάγκη πολλαπλής υποστήριξης της περιφερειακής αγροτικής οικονοµίας.
Τα «µοντέλα» για σύγχρονες αγροτικές οικονοµίες καταρτίζονται στα Περιφερειακά Προγράµµατα λαµβάνοντας
υπόψη πλήρως την παγκοσµιοποίηση των αγορών και τη συµπίεση ή κατάργηση των συστηµάτων επιδοτήσεων.

Οι λόγοι που επιβάλλουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συµβάλλουν ενεργά σε αυτόν τον πλήρη αναπροσανατολισµό
……………..των ξεπερασµένων δοµών της εγχώριας Αγροτικής Οικονοµίας είναι:
•
•
•
•
•

Οι σηµαντικές αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική θα έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις για το µεγαλύτερο ποσοστό
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων – σε βάρος των µελλοντικών εισοδηµάτων των αγροτικών οικογενειών.
Ο «οικονοµικός µαρασµός» της ελληνικής υπαίθρου αποτελεί βασικό παράγοντα της πολύ υψηλής ανεργίας των νέων
της Περιφέρειας.
Το τεράστιο εµπορικό έλλειµµα της χώρας σε αγροτικά προϊόντα και αγροτικά προϊόντα απαιτεί ριζική αντιµετώπιση
µέσα από µια Εθνική Στρατηγική για την Αγροτική Οικονοµία.
Το «µοντέλο» των επιδοτήσεων για «εικονικές παραγωγές» µε σκοπό τον καταναλωτισµό και όχι τον παραγωγικό
εκσυγχρονισµό απέτυχε παταγωδώς…
Στα ράφια των ελληνικών καταστηµάτων τα περισσότερα ελληνικά τρόφιµα, φρούτα και λαχανικά υστερούν έναντι
των εισαγοµένων από πλευράς τιµών λιανικής διάθεσης… Χώρες µε ελάχιστη ηλιοφάνεια υπερτερούν έναντι της
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Ελλάδα που έχει «συγκριτικό πλεονέκτηµα» το εύκρατο κλίµα και τη µεγάλη ηλιοφάνεια. Πολυεθνικές εταιρείες
«συντρίβουν» µε τις χαµηλότερες τιµές τους την ελληνική παραγωγή κρασιών και τροφίµων µε τις χαµηλότερες τιµές
Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν…
Μια δυναµικά σχεδιασµένη και υψηλής διεθνούς ανταγωνιστικότητας - από πλευράς ποιότητας και τιµών – αγροτική
οικονοµία, που θα λειτουργεί µε καθαρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια µπορεί να συµβάλλει τόσο στη µείωση της εξάρτησης της
χώρας από τις εισαγωγές όσο και στην αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων των αγροτών και των συνδεδεµένων µε αυτούς
επιχειρήσεων.
Στρατηγικός στόχος για την ανάπτυξη µιας σύγχρονης και βιώσιµης αγροτικής οικονοµίας θα πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν

µεγαλύτερη καθετοποίηση των παραγωγών (φυσικών προσώπων, αγροτικών συνεταιρισµών και επιχειρήσεων σε συνδυασµό µε
την ανάπτυξη µεγάλης παραγωγής πρώτων υλών ή τελικών φυσικών ή/και ζωικών προϊόντων), ώστε να συµπιεσθεί συνολικά το
κόστος παραγωγής και να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του κλάδου.
Επτά προτάσεις
Βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός τέτοιου φιλόδοξου στόχου είναι:
1. Η συνολική αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, ώστε αφενός να µειωθεί το κόστος πρώτης ύλης ανά
παραγόµενη µονάδα και αφετέρου να αυξηθούν τα συνολικά έσοδα που δύναται να απολαύσει ο κάθε παραγωγός. Το θέµα αυτό
«σκοντάφτει» στο αντιπαραγωγικό µοντέλο της «πολυτεµαχισµένης» αγροτικής ιδιοκτησίας, µε αποτέλεσµα τα αξιοποιήσιµα
εδάφη να είναι και πολύ µικρά σε µέγεθος και διάσπαρτα σε διαφορετικές περιοχές αυξάνοντας σηµαντικά το κόστος συγκοµιδής
και µεταφοράς. Το πρόβληµα αυτό µπορεί να ξεπερασθεί µε διάφορους συνδυασµένους τρόπους, όπως:
•
Κινητοποίηση κατοίκων αγροτικών διαµερισµάτων για την προώθηση µορφών κοινής καλλιέργειας δηµοτικών ή
ακαλλιέργητων ιδιόκτητων εκτάσεων.
•
Απαλλαγή των ιδιοκτητών αγροτεµαχίων από την καταβολή κάθε τέλους ακινήτων για αγροτεµάχια, εφόσον αυτά
χρησιµοποιούνται παραγωγικά, ανεξαρτήτως εάν αυτά καλλιεργούνται από ιδιοκτήτες, κληρονόµους ή ενοικιαστές –
παραγωγούς.
•
Δηµιουργία φορολογικών κινήτρων ή απαλλαγών για φυσικά πρόσωπα που έχουν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την
ανάπτυξη ζωικής ή φυτικής παραγωγής.
2. Παρακίνηση οµάδων επιχειρήσεων µε οµοειδές αντικείµενο εργασιών να υπογράψουν πολυετή συµβόλαια µε
πολλές οµάδες παραγωγών προκειµένου να αναπτύξουν επικεντρωµένες δράσεις στη µονοκαλλιέργεια ή στην ανάπτυξη µεγάλου
ζωικού κεφαλαίου. Τέτοιες συνεργασίες θα διευκολύνουν αφενός τους επιχειρηµατίες να βασίζονται στα πλεονεκτήµατα της
µαζικής παραγωγής.
3. Αναµόρφωση του θεσµικού καθεστώτος για τους συνεταιρισµούς, ώστε αυτοί να λειτουργούν πλήρως µε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.
4. Παροχή κινήτρων σε νέους που θέλουν να αναπτύξουν αγροτικές δραστηριότητες, που είναι ιδιαίτερα βελτιωµένα
όταν στηρίζονται στη συνεργασία για επίτευξη οικονοµιών κλίµακας.
5. Συγκεντροποίηση των µικρών ή µεσαίου µεγέθους µεταποιητικών µονάδων που συνδέονται άµεσα µε την
πρωτογενή παραγωγή, ώστε να αξιοποιηθεί στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός τους που σήµερα
πλεονάζει.
6. Ενεργός υποστήριξη από τις τράπεζες µε την παροχή χαµηλότοκων δανείων επιχειρηµατικών και συνεταιριστικών
σχηµάτων που αποτελούν ολοκληρωµένες «αλυσίδες» στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής – µεταποίησης – εµπορίας.
7. «Εκπαίδευση» παραγωγών, συνεταιριστών κλπ σε θέµατα marketing, προηγµένων εργασιών τυποποίησης,
αποτελεσµατικής παραγωγής και εµπορίας, φοροτεχνικής κλπ.
2.1. Η Δηµόσια Οικονοµία & η Αγορά στην σηµερινή Ελλάδα
Η δεκαετής κρίση στην Ελλάδα αποτελεί κατα την εκτίµηση των διοργανωτών µοναδική ευκαιρεία για την ανάδειξη νέων λύσεων
και προσεγγίσεων για την ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή να αποδειχτεί οτι µε σοβαρό δηµόσιο διάλογο µπορεί η ΕΛΛΑΔΑ να µπεί σε ένα ενάρετο κύκλο µε
την βοήθεια και συνεισφορά όλων των πολιτικών δυνάµεων, εταιρειών, επιστηµονικών φορέων, τεχνοκρατών και ενεργών
Ελλήνων πολιτών.
Η υπόθεση της οικονοµικής ανάκαµψης, των διαρθρωτικών αλλαγών και των οικονοµικών µεταρρυθµίσεων πρέπει να
επεκταθεί ατην Κεντρική Διοίκηση, τις Περιφέρειες και τους Δήµους της χώρας.
Η επίλυση των οικονοµικών προβληµάτων, η εµπέδωση κλίµατος διεθνούς οικονοµικής αξιοπιστίας και η αναστροφή
της βαθειάς οικονοµικής ύφεσης πρέπει να γίνει «προσωπικό στοίχηµα» της Κυβέρνησης, των περιφερειαρχών, δηµάρχων, όλων
των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το «διεθνές κλίµα σε ότι αφορά την Επιχειρηµατικότητα και τις Επενδύσεις ήταν «πολύ αρνητικό»…
Είναι προφανές ότι το «αντι-επιχειρηµατικό και αντι-επενδυτικό κλίµα» που κυριαρχούσε στην Ελλάδα αποτελεί την
«κύρια πηγή κακοδαιµονίας» της Κοινωνίας και της Εθνικής Οικονοµίας.
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Η αποτελεσµατική αναστροφή του εξαιρετικά δυσµενούς επενδυτικού και επιχειρηµατικού κλίµατος – που πλήττει στο
σύνολό τους τις Περιφέρειες της χώρας - µπορεί να αλλάξει µε την αποφασιστική παρέµβαση της Τοπικής και της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης.

2.2. Σκοπιµότητα του Forum
Με βάση τα παραπάνω, η διοργάνωση του Forum αποβλέπει στους εξής στόχους:
-

Να αποτελέσει ένα σηµαντικό µέσο ανταλλαγής απόψεων και ενηµέρωσης για τους ενασχολούµενους µε την .ελληνική
αγορά ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ και την ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.
Να παράσχει την δυνατότητα προς κάθε ενδιαφερόµενο να ενηµερωθεί ευρύτερα για την, µέσω οµιλιών που θα γίνουν
από ειδικούς του κάθε κλάδου, στα πλαίσια του forum και της παράλληλης έκθεσης.
Να παράσχει την δυνατότητα να γνωρίσει ο κάθε ενδιαφερόµενος από κοντά φορείς, στελέχη και αναλυτές της
κυβέρνησης, της αυτοδιοίκησης και της αγοράς να συνοµιλήσει µαζί τους και να επιλύσει απορίες ή να εκφράσει τη
γνώµη και τους προβληµατισµούς του.
Να παράσχει την δυνατότητα σε φορείς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να παρουσιάσουν
υπηρεσίες, νέα προϊόντα αλλά και να προδιαγράψουν την πορεία και τα µελλοντικά σχέδια και επιλογές για τους
ενδιαφερόµενους.
Να παράσχει την δυνατότητα σε εταιρείες της αγοράς να προβληθούν µε έναν ολοκληρωµένο και πολυµορφικό τρόπο.

2.3. Σκοπιµότητα της έκθεσης
Η έκθεση η οποία θα συµπληρώνει το forum, καλύπτοντας και ανάγκες του θα έχει στόχο :
-

Να παράσχει την δυνατότητα προβολής προϊόντων / υπηρεσιών µε target group το καταναλωτικό και επενδυτικό κοινό,
τον Ελληνα πολίτη, τις εταιρείες αλλά και τα στελέχη του δηµόσιου και αυτοδιοικητικού φορέα, της αγοράς αλλά και
κεφαλαίου και χρήµατος συνολικά της Ελλάδας.
Να παράσχει την δυνατότητα παρουσίασης των οργανισµών, προϊόντων και υπηρεσιών σε κατάλληλο περιβάλλον.
Να παράσχει την δυνατότητα στους συµµετέχοντες εκθέτες να γνωρίσουν τους ανταγωνιστές τους και να βελτιώσουν
τις υπηρεσίες τους ή να συνεργαστούν σε διάφορα επίπεδα.
Να παράσχει την δυνατότητα σε όλες τις εταιρείες µε κοινό target group να προβάλλονται δυναµικά.

3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ PUBLIC LEADERSHIP FORUM
3.1. Χώροι πραγµατοποίησης
O κεντρικός χώρος πραγµατοποίησης των εταιρικών παρουσιάσεων αξιοποιεί ανάλογα µε το αντικείµενο των θεµατικών
ενοτήτων του Πολυσυνεδρίου και των απαιτήσεων των πελατών µας συνεδριακές αίθουσες των Ξενοδοχείων:
Divani Caravel, Ηilton, Four Seasons Vouliagmeni, President, Grand Hyatt, Αίγλης και Ζαππείου.
Στην γενική γραµµατεία της διοργάνωσης στην είσοδο της έκθεσης θα γίνεται ενηµέρωση για το Forum. Παρέχεται όµως η
δυνατότητα για εκθεσιακή συµµετοχή και σε άλλες εκθεσιακές ζώνες µε βάση την τιµή συµµετοχής.

3.2. Εσωτερική οργάνωση και διαµόρφωση χώρου
Η εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου πραγµατοποίησης περιλαµβάνει τα εξής :
Α. Χώρος υποδοχής επισκεπτών
Ο χώρος αυτός κατάλληλα διαρρυθµισµένος θα βρίσκεται στην είσοδο της έκθεσης και θα λειτουργεί ως :
•
•
•

χώρος παροχής πληροφοριών,
Ταµείο για την πληρωµή εισητηρίου για τους εισερχοµένους χωρίς πρόσκληση
χώρος ελέγχου της διοργάνωσης και του κάθε εισερχόµενου.

Ο χώρος αυτός θα είναι κατάλληλα πλαισιωµένος από ειδικευµένο προσωπικό.
Β. Χώρος έκθεσης
Ο χώρος της έκθεσης θα καλύπτει µέρος του χώρου της όλης διοργάνωσης τον οποίο θα πλαισιώνουν τα περίπτερα των
εκθετών. Θα υπάρχουν διακριτές ενδείξεις της αρχής και του τέλους της έκθεσης µε αντίστοιχες σηµάνσεις που θα
εξασφαλίζουν µονής κατεύθυνσης κυκλοφορία των επισκεπτών παρέχοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα
επίσκεψης όλων των περιπτέρων (ανα επίπεδο). Κάθε περίπτερο, για την κατασκευή του οποίου είναι υπεύθυνος ο εκθέτης
(για περίπτερα χωρίς δοµή), θα φέρει ταυτότητα ένδειξης του εκθέτη και όλες οι σηµάνσεις θα σέβονται τον χώρο και το
υψηλό επίπεδο της διοργάνωσης.
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3.3. Οµιλητές
Η επιλογή των οµιλητών καθώς και η κατανοµή του διατιθέµενου χώρου και χρόνου του Forum γίνεται από την οργανωτική
επιτροπή του, µε βάση τις εξής προτεραιότητες :
-

την εξασφάλιση της όσο το δυνατόν σφαιρικότερης κάλυψης των διαφόρων α θεµατικών ενοτήτων,
την εξασφάλιση της παρουσίας οµιλητών κύρους του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό,
την εγκυρότητα και πρακτικότητα των εισηγήσεων για το εξειδικευµένο αλλά και το ευρύ κοινό.
3.4. Σύνεδροι

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί για την σκοπιµότητα του forum και της έκθεσης προκύπτει ότι η πλήρη κάλυψη
του αντικειµένου και η επίτευξη των στόχων τους εξασφαλίζονται µε την παρουσία συνέδρων οι οποίοι θα
παρουσιάσουν τις θέσεις, τις υπηρεσίες και ότι εκπροσωπούν. Οι σύνεδροι θα επιλεγούν µεταξύ των
σηµαντικότερων εκπρόσωπων των παρακάτω χώρων :
-

Aρχές αρµόδιες για την ελληνική κοινότητα/αγορά του PUBLIC LEADERSHIP.
Αρµόδιοι θεσµικοί, παραγωγικοί και συντεχνιακοί φορείς.
Εκπαιδευτικοί, επιστηµονικοί, ερευνητικοί κ.ά. φορείς
Επενδυτές και όσοι ενδιαφέρονται ως δυνητικοί πελάτες
Στελέχη εταιρειών µε προϊόντα και υπηρεσίες που στοχεύουν στο δηµόσιο ή το επιχειρηµατικό κοινό.

3.5. Συµµετέχοντες
Οι συµµετέχοντες στις δραστηριότητες του forum διακρίνονται σε τρεις οµάδες :
Α. Σύνεδροι επί τιµή, οι οποίοι περιλαµβάνουν :
-

εκπροσώπους της Ελληνικής πολιτείας και ελληνικών και ξένων οργανισµών,
εκπροσώπους του επενδυτικού και ακαδηµαϊκού χώρου,
τους χορηγούς του forum

Β. Σύνεδροι, οι οποίοι συµµετέχουν και στην παράλληλη έκθεση
Γ. Επισκέπτες.

4. ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
4.1. Κεντρική Αιγίδα
Ελληνοκινέζικο Επιµελητηριο.

2, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΙΓΙΔΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ. ΒΟΥΛΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-YΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΕΒΕΑ/ΚΕΔΕ/ΕΝΠΙΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
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H διοργάνωση του FORUM εντασσόµενη στο πλαίσιο του πολυ – συνεδρίου MONEY SHOW
απολαµβάνει δυναµικές και πλεονεκτήµατα που προκαθορίζουν την ποιότητα, την αποτελεσµατικότητα
και την επιτυχία της διοργάνωσης.

4.2. Συνδιοργάνωση
Οι κλαδικοί συνδιοργανωτές είναι όλοι όσοι φορείς συνεργάζονται στις παράλληλες εκδηλώσεις

4.3. Ιδρυτικοί Συµµέτοχοι
Οι συνδιοργανωτές, προσκαλούν τους σηµαντικότερους Εθνικούς θεσµικούς φορείς, παρέχοντας προς
τους ίδιους και τα µέλη τους µια σειρά προνοµιακών παροχών, ώστε, να συµµετάσχουν και να
προσδιορίσουν καθοριστικά το επίπεδο, την εµβέλεια και το περιεχόµενο του Forum.

4.4. Χορηγοί
Α. Χορηγία Τίτλου 150.000 συν ΦΠΑ 24%.
1.

Διαφήµιση στο χώρο του Forum µε λογότυπο χορηγού ως πρώτο συνθετικό.
Εµφάνιση στα διαφηµιστικά ταµπλό της διοργάνωσης, στους χώρους της έκθεσης και των
παράλληλων εκδηλώσεων του λογότυπου του χορηγού ως πρώτο συνθετικό του τίτλου.
2. Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του
λογοτύπου του χορηγού στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα της εκδήλωσης.1
3. Προβολή λογοτύπου χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του
λογοτύπου του χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης.
Το επίσηµο διαφηµιστικό συµψηφιστικό πρόγραµµα2 περιλαµβάνει :
I. Ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε έντυπα πανελλαδικής κυκλοφορίας
II. Ηλεκτρονική διαφήµιση
III.Έµµεση προβολή µε άρθρα και δελτία τύπου σε Μ.Μ.Ε.
IV.Αφίσες και διαφηµιστικά προγράµµατα της διοργάνωσης
4. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στην έκθεση. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων του
χορηγού στους επισκέπτες της έκθεσης.
5. Δυνατότητα διανοµής εντύπων στο forum. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων του
χορηγού στο σύνολο των παράλληλων εκδηλώσεων του forum.
6. Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης της
εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου.
7. Δυνατότητα παροχής χώρου για περίπτερο. Παραχώρηση χώρου 15 τ.µ. (3 χ 5) για την
κατασκευή περιπτέρου σε ειδικά εµφανή θέση στον χώρο της έκθεσης.
8. Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα
από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του
πολυσυνεδρίου.

Β. Χορηγία Υποδοχής 100.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.
Παροχές προς τον χορηγό υποδοχής της διοργάνωσης :

1

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση όπου άλλοι χορηγοί, υποστηρικτές ή εκθέτες εκδώσουν ξεχωριστές, δικές τους
προσκλήσεις στα πλαίσια της παρουσίας τους στο συνέδριο, δεν έχουν υποχρέωση να εµφανίσουν τα λογότυπα
των χορηγών στη δική τους πρόσκληση.
2

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση όπου άλλοι χορηγοί, υποστηρικτές ή εκθέτες προχωρήσουν σε ξεχωριστές, δικές
τους διαφηµίσεις στα πλαίσια της παρουσίας τους στο συνέδριο, δεν έχουν υποχρέωση να εµφανίσουν τα
λογότυπα των χορηγών στο δικό τους διαφηµιστικό πρόγραµµα.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διαφήµιση στο χώρο του forum µε το λογότυπο του χορηγού. Σηµάνσεις µε το
λογότυπο του χορηγού στο διαθέσιµο χώρο της διοργάνωσης.
Προβολή λογοτύπου χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του
λογότυπου του χορηγού µε την ένδειξη < Ο/Η ………. ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ .... > στο επίσηµο
διαφηµιστικό πρόγραµµα των διοργανωτών.
Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του
λογότυπου του χορηγού ως χορηγός υποδοχής στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα και
προσκλήσεις που θα διανεµηθούν από τους διοργανωτές.
Παραχώρηση χώρου για Stand στην είσοδο. Παραχώρηση χώρου για stand του χορηγού
στην είσοδο της διοργάνωσης για διανοµή ενηµερωτικών και διαφηµιστικών εντύπων.
Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης της
εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα
από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του
πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής εντύπων
στους συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο χορηγός υποδοχής κάνει
παρουσίαση.

Γ. Κεντρικοί Θεµατικοί Χορηγοί 50.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.
Υπάρχει η δυνατότητα για περισσότερους του ενός κεντρικών χορηγών ανά θεµατική ενότητα της
εκδήλωσης. Οι παροχές προς τους κεντρικούς θεµατικούς χορηγούς της διοργάνωσης είναι οι εξής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διαφήµιση στο χώρο του forum µε το λογότυπο του χορηγού. Σηµάνσεις µε το
λογότυπο του χορηγού στον διαθέσιµο χώρο της διοργάνωσης.
Λογότυπο χορηγού στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση του λογοτύπου του
χορηγού µε τον τίτλο < ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ > στο επίσηµο διαφηµιστικό
πρόγραµµα της διοργάνωσης.
Προβολή λογοτύπου στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση του
λογοτύπου του χορηγού ως κεντρικός θεµατικός χορηγός στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα
και προσκλήσεις που θα διανεµηθούν από τους διοργανωτές.
Δυνατότητα εταιρικής παρουσίασης. Δυνατότητα διοργάνωσης ωριαίας παρουσίασης της
εταιρείας, των υπηρεσιών και των προϊόντων της στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων στην έκθεση. Δυνατότητα για την διανοµή εντύπων του
χορηγού στους επισκέπτες της έκθεσης.
Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα
από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του
πολυσυνεδρίου.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής εντύπων
στους συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο κεντρικός χορηγός κάνει
παρουσίαση.

Δ. Υποστηρικτές 25.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%.
Παροχές προς τους υποστηρικτές της διοργάνωσης :
1.

Εµφάνιση επωνυµίας στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα. Εµφάνιση της επωνυµίας του
υποστηρικτή στο επίσηµο διαφηµιστικό πρόγραµµα της διοργάνωσης.
2. Εµφάνιση της επωνυµίας στις επίσηµες προσκλήσεις και προγράµµατα. Εµφάνιση
της επωνυµίας του υποστηρικτή στα επίσηµα έντυπα προγράµµατα και προσκλήσεις που θα
διανεµηθούν από τους διοργανωτές.
3. Δυνατότητα συµµετοχής σε panel θεµατικής ενότητας. Δυνατότητα συµµετοχής σε ένα
από τα panel των θεµατικών ενοτήτων που θα καλυφθούν κατά την διάρκεια του
πολυσυνεδρίου.
4. Δυνατότητα διανοµής εντύπων σε θεµατική εκδήλωση. Δυνατότητα διανοµής εντύπων
στους συµµετέχοντες στην θεµατική ενότητα στην οποία ο υποστηρικτής κάνει παρουσίαση.
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5. ΕΚΘΕΤΕΣ
5.1. Ταυτότητα εκθετών/Β2Β
Με βάση όλων όσων έχουν αναφερθεί για τους στόχους και την σκοπιµότητα της έκθεσης/Β2Β,
προκύπτει ότι για να συµπληρωθεί πλήρως µια τέτοια διοργάνωση, απαιτείται η παρουσία εκθετών/
Β2Β το προφίλ των οποίων παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΑΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΔΕΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

5.2. Προσέλκυση εκθετών
Με βάση τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί η προσέλκυση εκθετών µέσω και µόνο της σκοπιµότητας της
έκθεσης και του forum προβλέπεται να είναι σηµαντική και καθοριστική. Εντοπίζουµε τα βασικότερα
σηµεία προσέλκυσης εκθετών όπως αυτά προκύπτουν από τη µέχρι τώρα ανάλυση της διοργάνωσης,
τα οποία είναι :
1.
2.
3.

Το ουσιαστικό αντικείµενο και η σκοπιµότητα της όλης διοργάνωσης.
Η δυνατότητα παρουσίασης των προϊόντων και υπηρεσιών σε εξειδικευµένο καταναλωτικό,
επενδυτικό κοινό και τους Έλληνες πολίτες.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τους οργανωτές της διοργάνωσης

5.3. Παροχές προς τους εκθέτες
Οι παροχές της διοργάνωσης προς τους εκθέτες είναι οι εξής :
▪
▪
▪

Δυνατότητα παρουσίας στον εκθεσιακό χώρο µε stand κατασκευής του εκθέτη.
Δυνατότητα διανοµής εντύπων του εκθέτη στους σύνεδρους και τους επισκέπτες της
έκθεσης από το stand του.
Δυνατότητα διεξαγωγής εταιρικής παρουσίασης του εκθέτη µε χρέωση 2 ευρώ ανα
άτοµο µε βάση την δυνητική χωρητικότητα της αντίστοιχης αίθουσας.

5.4. Κατηγορίες περιπτέρων
Τα περίπτερα διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα το µέγεθος και τη θέση την οποία καλύπτουν.
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Α. Απλά χωρίς δοµή πάνελς σε µή επιλεγµένη θέση.
2 χ 2 µε 1.000 ευρώ, 3 χ 2 µε 1.500 ευρώ, 4 χ 2 µε 2.000 ευρώ. Οι τιµές επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 24% .
Καλύπτουν 4-8 τ.µ σε µη άµεσα εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία της έκθεσης.

Β . Προνοµιούχα χωρίς δοµή. 500 ευρώ ανα τ.µ .
Καλύπτουν 4-100 (2.000-50.000 ευρώ συν ΦΠΑ 24%) τ.µ σε εµφανείς θέσεις της έκθεσης.

C . Εξαιρετικά προνοµιούχα µε δοµή του εκθέτη, 1.000 ευρώ ανα τ.µ .
Καλύπτουν 4-100 τ.µ σε εµφανείς θέσεις και καίρια σηµεία στην είσοδο της έκθεσης/Β2Β1.

6. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
6.1. Ταυτότητα επισκεπτών
Οι επισκέπτες διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες :
-

ΕΚΠΡΌΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

και
-

Ελληνες ενεργοί πολίτες
το ευρύ καταναλωτικό ή επενδυτικό κοινό που θα παρακολουθεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις και θα
αποτελεί το µεγαλύτερο µέρος των επισκεπτών της έκθεσης και έχει συγκεκριµένες απαιτήσεις
ενηµέρωσης και πληροφόρησης
τα στελέχη επιχειρήσεων, οι επαγγελµατίες της αγοράς, οι εκθέτες, οι ακαδηµαϊκούς και οι φοιτητές
Δηµοσιογράφοι
Εκπρόσωποι Επιµελητηρίων, επαγγελµατικών Ενώσεων, συντεχνιακών φορέων.
Ελληνες πολίτες που ενδιαφέρονται για ενηµέρωση για τις κυβερνητικές υπηρεσίες του 21 αιώνα.

6.2. Προσέλκυση επισκεπτών
Η σκοπιµότητα και το αντικείµενο της διοργάνωσης αποτελούν και το κίνητρο για την επίσκεψη του
κοινού. Η παράλληλη ενηµέρωση για θέµατα και πρακτικές εφαρµογές κάθε αντικειµένου και κλάδου, οι
επαγγελµατικές επαφές, η έκθεση και η δυνατότητα συνεύρεσης µε την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ,

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΜΜΑΤΑ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ,
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ είναι τα βασικά κίνητρα για να επισκεφθεί κάποιος το FORUM .
Τα παραπάνω σε συνδυασµό µε την χρήση των συστηµάτων επιλογής και προσδιορισµού των επισκεπτών
που αποσκοπούν στην εξασφάλιση αθρόας συµµετοχής κάθε ενδιαφερόµενου για την Αγορά/Community
του PUBLIC LEADERSHIP.

7.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να επικοινωνείτε µε τον κ
Ηλία Φαραγγιτάκη, τηλ, 6976 435232, e-mail org_usa@icloud.com
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8. ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΧΟΡΗΓΟΥΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ, ΕΚΘΕΤΕΣ.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ.
Επωνυµία εταιρίας
Διεύθυνση
τηλ

fax

e-mail

website

Υπεύθυνος επικοινωνίας
Όνοµα
Επίθετο
Τίτλος θέσης στην εταιρία
Τηλέφωνο
τηλ

fax

e-mail

Σηµειώστε ό,τι από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τις δραστηριότητες σας :
Α.
Β.
Γ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.
ΔΕΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Η.
Θ.
Ι.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ.
Ε.

ΔΗΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ /ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Κ.
Λ.

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΚΕΨΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΣΤ.
Ζ.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ/ΕΠΕΥ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Μ.
Ν.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ
Άλλο, παρακαλούµε περιγράψτε:

Σηµειώστε την υπηρεσία που ενδιαφέρεστε να αναλάβετε :
Α.
Β.

Χορηγία τίτλου
Χορηγία υποδοχής

Γ.
Δ.

Κεντρικός Θεµατικός Χορηγός
Υποστηρικτής

Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η.

Εθνικός Χορηγός Επικοινωνίας
Θεµατικός Χορηγός Επικοινωνίας
Εκθέτης Προνοµιούχος
Εκθέτης Απλός

Σηµειώστε σε ποιές θεµατικές ενότητες ενδιαφέρεστε να συµµετέχετε ως οµιλητές :
Α.
Β.

Παρουσίαση Κυβερνητικού έργου
Παρουσίαση Αντιπολιτευτικών θέσεων

Γ.
Δ.

Παρουσίαση Περιφέρειας
Παρουσίαση Δήµου

Ε.

Παρουσίαση ΔΕΚΟ
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ΚΛΑΔΙΚΗ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ/ΛΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ/ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Άλλο, παρακαλούµε περιγράψτε:
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