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Ο ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ 
 

Άξζξν ηεο Γεληθήο Γξακκαηέσο ηνπ Επαγγεικαηηθνχ Επηκειεηεξίνπ Αζελψλ 

Κ. Σνθίαο Οηθνλνκάθνπ 

 

Είλαη γεγνλφο φηη ε Επξψπε είλαη κηα απφ ηηο πξσηαγσλίζηξηεο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αξέλαο. Έρεη έλα ηζρπξφηαην λφκηζκα θαη φιεο ηηο 

πξννπηηθέο λα γίλεη ε πξψηε παγθφζκηα νηθνλνκηθή δχλακε, φπσο ηελ ζέινπλ νη 

εγέηεο ηεο θαη ηελ νλεηξεχνληαη νη πνιίηεο ηεο. 

Πνηα φκσο είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Επξψπεο ζήκεξα; Η βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε έρεη ηειεηψζεη πξν πνιινχ. Η Επξψπε είλαη κηα Ήπεηξνο πνπ γεξάζθεη, 

πνπ πάζρεη απφ ππνγελλεηηθφηεηα θαη αληηκεησπίδεη πάκπνιια πξνβιήκαηα.  Θα 

ζηεξίμεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζηα κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα πνπ θαηαθιχδνπλ ηα θξάηε 

ηεο; πσο ζα αληηκεησπίζεη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθαινχληαη απφ ηελ κεηαλάζηεπζε; Πσο ζα αληηκεησπίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

πξνθιήζεηο, ηηο θιηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαη ηελ ελεξγεηαθή θξίζε κε ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο ηηκέο ηνπ καχξνπ ρξπζνχ; Πνηεο ζα είλαη νη ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο πνπ ζα ηεο δψζνπλ δσή;  Πσο ζα αληαγσληζηεί ηνπο αλαηέιινληεο 

νηθνλνκηθνχο θνινζζνχο ηεο Αλαηνιήο πνπ έθαλαλ ήδε ηελ επηηπρεκέλε ηνπο 

εκθάληζε ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, εθεί  πνπ αθφκα κεηξάεη ην ρακειφ θφζηνο θαη φρη 

ε πνηφηεηα; 

Η Επξψπε ζα απαληήζεη ζηηο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο  θαη ζα εζηηάζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο ζηνπο ηνκείο εθείλνπο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επεκεξία ηεο. Η Επξψπε κεηαβάιιεηαη θαη απφ βηνκεραληθή νηθνλνκία, κεηαηξέπεηαη 

ζε νηθνλνκία ηεο γλψζεο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Η πξνζπάζεηά ηεο εζηηάδεηαη ζην  

 

-  λα δεκηνπξγήζεη έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ κέζα 

απφ δίθηπα επηθνηλσλίαο.  

-  λα εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δηφηη ν επηρεηξεκαηίαο απνηειεί νηθνλνκηθή 

πεγή.  

-  λα εληζρχζεη  ηελ απαζρφιεζε κέζσ ηεο ζηνρεπφκελεο  εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο, δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

εμεηδηθεπκέλν δπλακηθφ. 

-  λα πξνσζήζεη ηελ θαηλνηνκία. 

-  λα βνεζήζεη ζηελ εμσζηξέθεηα θαη παγθνζκηνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ ηεο. 

 

Τα Επηκειεηήξηα, ηα νπνία απνηεινχλ ηηο θπςέιεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα 

παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ λέσλ Επξσπατθψλ δεδνκέλσλ γηα 

απηφ, ην Επξσεπηκειεηήξην, ε Κεληξηθή Έλσζε ησλ Επξσπατθψλ Επηκειεηεξίσλ, 

δηελήξγεζε έξεπλα κέζσ ησλ Επηκειεηεξίσλ ηεο Επξψπεο θαη θαηέιεμε ζε κεξηθά 

ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία θαηέγξαςε ζηνλ Άηιαληα Επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο 

Άηιαληαο απηφο θαηαγξάθεη αθελφο ηνλ ξφιν ησλ Επηκειεηήξησλ θαη ηελ ζεηηθή 

επίδξαζή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη αθεηέξνπ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ κε βάζεη βαζηθνχο νηθνλνκηθνχο 

δείθηεο θαη εζηηάδεηαη: 

 

 Σην λα αλαδείμεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ Επηκειεηήξηα, 

θαζψο θαη ηελ ζεηηθή παξέκβαζε ησλ Επηκειεηεξίσλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπο δείθηεο αλεξγίαο, ηηο 
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νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο θαη πνηεο είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεγέο, θαη εάλ 

ππάξρεη Επξσπατθή ζπκκεηνρή ζηηο εληζρχζεηο απηέο, ηελ θαηλνηνκία, ηελ 

ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ησλ εηαηξεηψλ θαη ηελ δηεζλνπνίεζε.  

  Σην λα αλαδείμεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία απφ ηελ ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπηθψλ θαη Επξσπατθψλ Επηκειεηεξίσλ θαη άιισλ θξαηηθψλ θνξέσλ. 

 Σηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαιφγνπ, φζνλ αθνξά ην πψο ζα αλαπηπρζνχλ θαη ζα 

πξνσζεζνχλ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ θαη θξαηηθψλ θνξέσλ κε 

επηρεηξήζεηο.  

 Σηελ δηθηχσζε θαη επηθνηλσλία. 

 

Όζον αθοπά ηην δημιοςπγία μια επισείπηζηρ, ε έξεπλα έδεημε φηη βαζηθφο 

παξάγνληαο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ε ηθαλφηεηα ηεο λέαο 

επηρείξεζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηηο πεξηνρήο ηεο θαζψο θαη ε πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή ζηήξημε, π.ρ απφ ην ηνπηθφ Επηκειεηήξην. Επίζεο, ε ππνζηήξημε απφ νκάδα 

εηδηθψλ θαη έκπεηξσλ ζπκβνχισλ, ε θαιή νξγάλσζε, ε δηθηχσζε θαη ε 

απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ ζηηο νκάδεο ζηφρνπ. 

Όζον αθοπά ηην απαζσόληζη, θνηλφο ζηφρνο φισλ έρεη γίλεη ε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ε πξνψζεζε εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ ζηελ αγνξά. Η 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Μηθξνκεζαίσλ. Η δε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη Επηκειεηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, θαίλεηαη φηη γεθπξψλεη ην 

ράζκα αλάκεζα ζηελ ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Εξεπλψληαη επίζεο νη πνιηηηθέο εθείλεο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ πιήξε έληαμε ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

Η καινοηομία είναι έναρ ακόμη παπάγονηαρ για ηην ανάπηςξη, εξέλιξη και 

βιυζιμόηηηα μιαρ επισείπηζηρ. Έλαο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηνκίαο, είλαη ε 

ζπγθέληξσζε γλψζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο, ε αληαιιαγή ηδεψλ, ε ζπλεξγαζία κε 

εξεπλεηηθά θέληξα θαη ε ζπκθηιίσζε κεηαμχ επηζηήκεο θαη  επηρείξεζεο. 

Η ανηαλλαγή απότευν και πληποθόπηζηρ είλαη έλαο ζνβαξφο ζπληειεζηήο 

αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η ζπλεξγαζία ζηε δεκηνπξγία δηθηπψζεσλ 

απεδείρζε  επνηθνδνκεηηθή επίζεο. Απηή ε ζπλεξγαζία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εμσζηξέθεηα, ζηελ αλαθάιπςε επθαηξηψλ θαη ζηελ επειημία αλάπηπμεο πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ εθηφο ζπλφξσλ. Απηφ ζεκαίλεη διεθνοποίηζη.  

Όκσο, γηα ηελ ανάπηςξη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ εκηόρ ζςνόπυν, 

απαηηνχληαη θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Μέζα επηθνηλσλίαο, άξηζηα κέζα κεηαθνξψλ, 

νηθνλνκηθή ζηήξημε, έιιεηςε γξαθεηνθξαηίαο θαη γεληθά θξαηηθέο πνιηηηθέο ηέηνηεο, 

πνπ λα επλννχλ ηνλ επηρεηξνχληα ψζηε λα ηνικήζεη θαη λα ξηζθάξεη ην άγλσζην θαη 

πξνθιεηηθφ. Παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ηα Επηκειεηήξηα ηεο Βφξεηαο Γεξκαλίαο πνπ 

αλέιαβαλ, κε δηθή ηνπο ρξεκαηνδφηεζε, ηελ θαηαζθεπή αξηεξίαο, επεηδή ε πνιηηεία 

είρε νιηγσξήζεη λα αληαπνθξηζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε αλάγθε.  

Η έξεπλα αλέδεημε πνιιέο θαιέο πξαθηηθέο, ζηηο νπνίεο είηε ζπκκεηέρνπλ, είηε 

είλαη πξσηαγσληζηέο πεξηθεξεηαθά Επηκειεηήξηα. Μειεηψληαο ηεο βιέπνπκε θνηλέο 

ζπληζηακέλεο, θνηλέο πξαθηηθέο θαη ηελ ίδηα ζηφρεπζε. Σπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκαη 

πξνζπάζεηα δηάρπζεο ηεο θηινζνθίαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Παξάδεηγκα ε 

πξνζπάζεηα ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο ησλ Ιηαιηθψλ Επηκειεηεξίσλ πνπ θαηάθεξε λα 

ζπκπεξηιεθζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαη κάιηζηα ε επαγγεικαηηθή καζεηεία ζηα 

ζρνιεία δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο ηεο. Η επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο 

είλαη κεγάιε, δηφηη παξαηεξείηε ζεκαληηθή απνξξφθεζε ησλ καζεηεπφκελσλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο εθπαηδεχνληαη.  Τα δε Επηκειεηήξηα ησλ Καξπαζίσλ 

ίδξπζαλ ηελ Αθαδεκία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκηνχξγεζαλ tailor made projects γηα 
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ηα κέιε ηνπο κε ζεακαηηθέο επηηπρίεο. Τα πξνγξάκκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πξνζθέξνπλ εθπαίδεπζε ζε βαζηθά ζεκεία, φπσο είλαη: ε επηρεηξεκαηηθή πνιηηηθή, νη 

δηεζλείο κεηαθνξέο, ε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, νη αλζξψπηλνη πφξνη, νη 

ζπλεηαηξηζκνί, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα, ε ρξήζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ γηα ηελ δηθηχσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ην δηεζλέο εκπφξην, θηι. Η 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο ινηπφλ βαζηθφο παξάγνληαο πξνψζεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζηήξημεο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ.  

Η ραξηνγξάθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Επξψπεο έδσζε φιν ην απαηηνχκελν 

πιηθφ γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Έλα απφ απηά είλαη θαη ην φηη ε Επξψπε δελ 

ρξεηάδεηαη κφλνλ πνιηηηθνχο γηα λα θαηεπζχλνπλ ηελ ηχρε ηεο, αιιά θαη 

επηρεηξεκαηίεο. Επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη κε ηελ πείξα ηνπο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

δπλακηθή ηνπο, ζα δψζνπλ λέα πλνή θαη δχλακε ζην ππνηνληθφ πνιηηηθφ ηεο 

ζχζηεκα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζπκβνχιην ησλ Πξνέδξσλ ηνπ Επξσεπηκειεηεξίνπ 

απεθάζηζε ηελ δεκηνπξγία βνπιήο επηρεηξεκαηηψλ. Τελ ίδξπζε ελφο θνξέα πνπ λα 

ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ζέζε γλψζεο θαη επζχλεο, ζα  

εηζεγείηαη ππεχζπλα ηηο ζέζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Επξσπατθή Βνπιή 

ζπληειψληαο ζηελ ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ, απνθάζεσλ πνπ ζα ζπληειέζνπλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη επηρεηξεκαηίεο.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


