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                         27 Σεπτεμβρίου 2017  

  
  

 

Τα επιχειρηματικά πάρκα «κλειδί» για τη 
βιομηχανική ανασυγκρότηση της οικονομίας και 
την προσέλκυση επενδύσεων  

  

 

   

 

Mε αφορμή την υπό διαμόρφωση «Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης 2021», η χώρα 
αναζητά παραγωγικό προσανατολισμό, τρόπους να στηρίξει την ελληνική 
βιομηχανία και μηχανισμούς προσέλκυσης επενδύσεων. Ωστόσο, λόγω της υψηλής 
τεχνικότητας αλλά και των ετερόκλητων συμφερόντων γύρω από την οργάνωση του χώρου 
στην Ελληνική επικράτεια, το έλλειμμα χωρικού σχεδιασμού, όπως αποτυπώνεται 
στις πολλές Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ) και τις διάσπαρτες 
εγκαταστάσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανά την επικράτεια, 
παραμένει χαμηλά στις πολιτικές προτεραιότητες. Κινδυνεύει έτσι η χώρα μας, 
έχοντας χάσει στο παρελθόν την ευκαιρία ανάπτυξης δυναμικών βιομηχανικών περιοχών 
(πόλων καινοτομίας και επιχειρηματικών συνεργασιών) και στήριξης της επενδυτικής και 
βιομηχανικής στρατηγικής της, να πράξει το ίδιο και σήμερα.  
  
Η στροφή της οικονομίας στη μεταποίηση προϋποθέτει ότι πρέπει να μπει τάξη 
και προβλεψιμότητα στο χωρικό σχεδιασμό, παρέχοντας ταυτόχρονα, δραστικά 
κίνητρα υπέρ της επενδυτικής δραστηριότητας εντός των υφιστάμενων αλλά και 
νέων οργανωμένων επιχειρηματικών υποδοχέων. Τα κίνητρα αυτά θα πρέπει να 
έχουν ως στόχο την πολεοδομική οργάνωση και εξυγίανση των ΑΒΣ, τόσο στα παραδοσιακά 
παραγωγικά κέντρα (Αττικο-βοιωτία και Θεσσαλονίκη), όσο και κυρίως στην περιφέρεια.  
Μια τέτοια πολιτική θα άρει, πέραν των άλλων, τις εύλογες επιφυλάξεις αρκετών 
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επιχειρήσεων που για οικονομικούς κυρίως λόγους βλέπουν με σκεπτικισμό τη σκοπιμότητα 
ύπαρξης επιχειρηματικών πάρκων.  
  
Ειδικά σε μια οικονομία όπως η δική μας, με ισχυρή παρουσία μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, η ενθάρρυνση οργανωμένων βιομηχανικών συγκεντρώσεων γύρω 
από δραστηριότητες που δημιουργούν προϊοντικές αλυσίδες αξίας είναι 
καθοριστικός παράγοντας για την επιδιωκόμενη αλλαγή αναπτυξιακού προτύπου. 
Και αυτό διότι μόνον έτσι θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οι επιθυμητές συνέργειες που θα 
οδηγήσουν σε οικονομίες κλίμακας, μεταφορά καινοτομίας, περισσότερη εξωστρέφεια και 
άρα πιο ανταγωνιστική μεταποίηση για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων.  
  
Για τον ΣΕΒ, η εξυγίανση των ΑΒΣ, η χωροθέτηση των υποδοχέων μεμονωμένης 
μεγάλης μονάδας και η εγκατάσταση σε σύγχρονες και διασυνδεδεμένες περιοχές 
σε όλη την επικράτεια αποτελούν μονόδρομο για την αποκατάσταση της 
παραγωγικής δυναμικής της οικονομίας, την ανάπτυξη της βιομηχανίας και 
μεταποίησης, την καταπολέμηση της ανεργίας και των περιφερειακών 
ανισοτήτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την τόνωση της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.  
  
  
Εκπονήθηκε από την Επιτροπή Χωροταξίας & Δικτύων του ΣΕΒ και τον Τομέα Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών με την υποστήριξη της REDEPLAN A.E. CONSULTANTS  
  
  

Περισσότερα >>  
  

  

 
 
 

 

Κατέβασε εδώ το pdf  
  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

Ακολούθησέ μας  
 
 
 

  
 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 

 
 
 

Γίνε μέλος του ΣΕΒ  
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