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Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι 
Καλησπέρα σας.   

Μετά από  την  τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία  του Απτχου Δρ.  Γερούλη πέφτει βαριά στους ώ‐
μους μου η ευθύνη να κρατήσω ζωηρό το ενδιαφέρον σας.  

Αυτό  που  εισπράξαμε  από  τον  προλαλήσαντα  είναι  μια  γενική  ανασκόπηση  της  εν  γένει 
στρατηγικής της χώρας μας με εστίαση στην άμυνα. Ποια είναι, ποια επί μέρους θέματα χρήζουν 
επικαιροποίησης και προς ποία κατεύθυνση πρέπει να εξελιχθεί προσαρμοζόμενη στην Παγκό‐
σμια Τάξη όπως διαμορφώνεται στην διεθνή σκακιέρα. 
Στην παρουσίαση που ακολουθεί θα γίνει αναφορά στο εξειδικευμένο εκείνο μέρος που αφορά 
στην  συμμετοχή  της  εγχώριας  βιομηχανίας  στην  υλοποίηση  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Σχεδίου. 
Και τούτο, διότι όπως επισημάνθηκε ήδη κάποιοι φορείς, μεταξύ αυτών η εγχώρια βιομηχανία, 
πρέπει να υλοποιήσουν ορισμένα μέρη του σχεδίου. Τουλάχιστον ως ένα βαθμό, αυτό θα απαι‐
τήσει συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου στην συνέχεια θα εστιάσουμε στην Θεωρία 
και στην Πρακτική  των Διεθνών Βιομηχανικών Συνεργασιών γενικά, αρχίζοντας από  τον θεσμό 
των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και διεισδύοντας στις σύγχρονες μορφές μετεξέλιξης του. 
Καθ’ οδόν, στην πορεία μας αυτή, θα γίνει προσπάθεια να αφουγκραζόμαστε τυχόν απορίες και 
να τις απαντούμε κυρίως για να μην δημιουργούνται κενά στην ροή των πληροφοριών που πα‐
ρατίθενται, αλλά και για να ελαφρύνουμε το έργο της τελευταίας περιόδου των ερωταποκρίσε‐
ων που συνήθως διέπεται από μια φυσιολογική ανυπομονησία ολοκλήρωσης των νοημάτων της 
ημερίδας. Εξ αρχής, λοιπόν, γεννάται η: 

1η Απορία  
Μέσα στον ορυμαγδό που διάγει τα τελευταία χρόνια όλη η κοινωνία στην χώρα μας σε τι βοη‐
θάει η ανάλυση αυτού του θέματος και γιατί πρέπει να μας απασχολήσει; 

Κατ’ αρχήν, αυτή η παρουσίαση προσφέρει ένα δρόμο που οδηγεί στην βελτίωση της μελλο‐
ντικής μας κατάστασης. Ωστόσο, το πιο σπουδαίο είναι ότι τα συμβάντα που αναφέρονται ανα‐
δύουν μια νότα αισιοδοξίας που όλη μας έχουμε πολύ ανάγκη. Αν αυτή είναι μέρος μιας εύηχης 
συγχορδίας ή όχι θα φανεί στον επίλογο όπου θα «κάνουμε ταμείο» για το τι προσπαθήσαμε και 
τι πετύχαμε. 

 1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο, λοιπόν, της παρουσίασης είναι διττό: 
Πρώτον, θα γίνει μια επισκόπηση ορισμένων θεσμών που διέπουν τις βιομηχανικές συνεργασίες 
σε παγκόσμιο επίπεδο και συντείνουν τόσο στην διασπορά των τεχνολογιών όσο και στην αναδι‐
ανομή του πλούτου μεταξύ των κρατών. 
Δεύτερον, θα γίνει ανασκόπηση της συμβολής των συναφών γεγονότων στην εν γένει οικονομία, 
ειδικά στην βιομηχανική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην αμυντική θωράκιση μιας χώρας. 

2.  ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Ως εκ τούτου, ως σκοπός της παρουσίασης τίθεται η περιγραφή των μεθόδων βιομηχανικής 
συνεργασίας διεθνώς και η μετεξέλιξή των. Τούτο, κρίνεται απαραίτητο διότι το διεθνές γίγνε‐
σθαι χαρακτηρίζεται από μια συνεχή μεταβλητότητα που επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την 
ρήση του Ηράκλειτου «αεί γίγνεσθαι και μεταβάλλεσθαι και μηδέποτε κατ’ αυτό μένειν». 

Μια από τις παραδοσιακές μορφές συνεργασίας υπήρξε και ο θεσμός των Αντισταθμιστικών 
Ωφελημάτων (τα γνωστά Α.Ω.). Αυτός θα παρουσιαστεί στην θεωρία του και στην πρακτική του. 
Την θεωρία αυτή που αναπτύξαμε, δημοσιοποιήσαμε σε μια εκτενή παρουσίαση (διάρκειας πέ‐
ραν των 2 ωρών) σε Ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), στις αρχές της δεκαετί‐
ας του ’80, παρουσία εκπροσώπων του Υ.ΕΘ.Α και συγκεκριμένα στελεχών της πάλαι ποτέ Υπη‐
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ρεσίας Πολεμικής Βιομηχανίας (Υ.ΠΟ.ΒΙ.). Στην συνέχεια δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Ελλήνων Αε‐
ροναυπηγών και μια αγγλική μετάφρασή της,  με  την βοήθεια  του κ. Μπεν Κάρολ, Διευθυντού 
Στρατηγικού Σχεδιασμού της General Dynamics,  ταξίδεψε μέχρι την Αμερική όπου τμήματά της 
ανακοινώθηκαν σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Yale. 

Ωστόσο, κάθε θεωρία για να εδραιωθεί ως σωστή απεικόνιση της πραγματικότητας πρέπει  
να επιβεβαιωθεί από τα ανάλογα πειράματα. Βέβαια, την δεκαετία του ’80 τα σχετικά πειράμα‐
τα βρίσκονταν σε πρώιμη φάση και τα συμπεράσματα σε στάδιο εκκόλαψης. Σήμερα, όμως, δια‐
θέτουμε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων και θα τα δείξουμε προς το τέλος  
αυτής της παρουσίασης προς επίρρωση της θεωρίας. 

Επίσης θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες τάσεις της διεθνούς αγοράς που διαμορφώνουν νέ‐
ου τύπου και νομοθετικού πλαισίου συνεργασίες, όπως π.χ. κοινοπραξίες, συγχωνεύσεις, εξαγο‐
ρές και άλλες μορφές συνεργασίας και συνέργιας. 
     

3.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Έτσι, λοιπόν, η θεματολογία της παρουσίασης θα περιλάβει τα εξής: 

 Μια αποσαφήνιση της ορολογίας 

 Μια γενική θεώρηση του θεσμού των Α.Ω. 

 Τον διακανονισμό απορρόφησης των Α.Α. 

 Ποιους στόχους επιδιώκουν οι αντισυμβαλλόμενοι 

 Τις συνεπαγόμενες δαπάνες και τον τρόπο υπολογισμού των 

 Μια σταχυολόγηση των εμπειριών 
(όπου θα παρουσιαστούν τα πειράματα που επιβεβαιώνουν την θεωρία) 

 Την μετεξέλιξη των διεθνών βιομηχανικών συνεργασιών 
(όπου και εδώ θα δούμε αποτελέσματα πειραμάτων με τα νέα συνεργατικά σχήματα, 
μεταξύ της εγχώριας βιομηχανίας με βιομηχανίες άλλων χωρών) και τέλος, 

 Θα κλείσουμε με ένα γενικό συμπέρασμα και κυρίως με κάποιες επισημάνσεις 
(αφού τα συμπεράσματα είναι αυτονόητα και δεν απαιτούν ιδιαίτερη μνεία). 

2η Απορία  
Αφού τα Α.Ω. δεν έχουν την ευρεία εφαρμογή όπως άλλοτε γιατί πρέπει να μας απασχολήσουν; 

Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι σε όλες τις νεώτερες μεθόδους συνεργασίας ισχύουν, 
σε υπολανθάνουσα μορφή βέβαια, οι ίδιες αρχές όσον αφορά και στα οικονομικά και στα τεχνο‐
λογικά δρώμενα. 

 Πρώτο μας μέλημα θα είναι  να αποσαφηνίσουμε  την ορολογία ευθυγραμμίζοντας  τους ό‐
ρους με την πραγματικότητα. 

3η Απορία  
Γιατί χρειάζεται να επανεξετάσουμε την ορολογία; 

Σημειώνεται ότι είναι η πολλοστή φορά τις τέσσερεις τελευταίες δεκαετίες που γίνεται αυτή 
η  προσπάθεια.  Και  τούτο  χρειάζεται  διότι  η  σωστή  ορολογία  καθοδηγεί  καθέναν  από  τους  ε‐
μπλεκόμενους να αντιληφθεί τις ευθύνες του. Και θα δούμε στην συνέχεια πως τούτο επιτυγχά‐
νεται πρακτικά. Το ξεκαθάρισμα, λοιπόν, της ορολογίας μάς προστατεύει από το να μη πέσουμε 
θύματα της ατάκας που σατιρίζει τον βαθμό επικοινωνίας με τη φράση: «μαζί μιλάμε και χώρια 
καταλαβαινόμαστε». 
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4.  ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

4.1 Ευθυγράμμιση των Όρων με την Πραγματικότητα  

Επισημαίνεται ότι η επιλογή του όρου Α.Ω., ή Offset Benefits όπως είναι ο αγγλικός όρος ο 
οποίος μεταφράστηκε στα Ελληνικά, δεν είναι απόλυτα επιτυχής. Κατ’ ουσίαν αυτός ο όρος πε‐
ριλαμβάνει δυο διαφορετικές έννοιες που θα πρέπει να ξεχωρίσουν. Προτείνεται, λοιπόν, η χρή‐
ση των όρων: «Αντισταθμιστικά Ανταλλάγματα   ̶ Α.Α.» (Offset Returns) που υποδηλώνει τις πα‐
ροχές του προμηθευτή που αποσκοπούν στο να εξισορροπηθεί η άνιση κατανομή ευκαιριών με‐
ταξύ  των  δυο  συμβαλλομένων  και  «Αντισταθμιστικά  Ωφελήματα   ̶  Α.Ω.»  (Offset Benefits)  που 
υποδηλώνει τα οφέλη που αποκομίζει ο αγοραστής βελτιστοποιώντας την τεχνοοικονομική του 
υποδομή με την κατάλληλη αξιοποίηση των Α.Α. Επομένως, η αποκόμιση ωφελημάτων δεν είναι 
δεδομένη, πρέπει ο αγοραστής να έχει ένα στρατηγικό σχέδιο και να εργαστεί σκληρά για να τα 
πετύχει. Έγκειται, δηλαδή στον αγοραστή να αποκομίσει ωφελήματα από αυτήν την διαδικασία. 
Ο προμηθευτής απλώς θα του παρέχει κάποια ανταλλάγματα ως ευκαιρία. 

4.2 Ορισμός Βασικών Όρων και Κρισίμων Εννοιών 

Θα συνεχίσουμε, λίγο ακόμα, με τον ορισμό βασικών όρων και κρίσιμων εννοιών, όπως: 
Τεχνολογία (Technology), που σημαίνει την περιγραφή, την πρακτική εφαρμογή και την ορολογία 
των εφαρμοσμένων επιστημών. Ποιά όμως; Αυτή που έχει πρακτική αξία και βιομηχανική χρησι‐
μότητα. Αυτή, δηλαδή, που ονομάζεται ώριμη τεχνολογία. Σε αυτή την παρουσίαση η τεχνολογία 
έχει αυτήν την έννοια. 
Τεχνογνωσία (Know‐how), που ορίζεται ως η γνώση η οποία απαιτείται για την ικανοποιητική ε‐
κτέλεση μιας εργασίας, ήτοι οι μέθοδοι, οι διαδικασίες, ο ποιοτικός έλεγχος, κ.λπ., ώστε να επι‐
λύονται τεχνικά προβλήματα. Και τέλος η 
Επιτηδειότητα (Expertise – Δεξιοτεχνία), που είναι πολύ σημαντική και αναφέρεται στην ικανότη‐
τα να χρησιμοποιεί κάποιος  τις γνώσεις  του και να συντονίζει  τις ενέργειές  του αποδοτικά και 
αποτελεσματικά. 
Ποια είναι, όμως, η ειδοποιός διαφορά μεταξύ τους;  

Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία μπορούν να μεταφερθούν άρα και να εισαχθούν. Η επιτη‐
δειότητα μόνο επιτοπίως αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να αποκτηθεί.  Για 
αυτόν  τον  λόγο  έχει μεγάλη σημασία αυτό που  τόνισε ο  κ.  Απτχος προηγουμένως,  ότι πρέπει, 
δηλαδή, να προσέξουμε την αμυντική μας βιομηχανία. Και τούτο, διότι όταν σε μια χώρα ανα‐
πτύσσεται επιτοπίως μια επιτηδειότητα και στην συνέχεια, είτε λόγω ανωτέρας βίας είτε λόγω 
αδυναμίας, το κράτος παραμελεί την εγχώρια βιομηχανία για 20 ή 30 έτη η επιτηδειότητα θα έ‐
χει απολεσθεί και θα ξαναρχίσει η ίδια διαδικασία πάλι από το μηδέν. Και τούτο έχει ένα διττό 
καταστροφικό αποτέλεσμα, διότι ούτε ο χρόνος που αναλώθηκε ούτε τα κεφάλαια που δαπανή‐
θηκαν είναι ανακτήσιμα, οδηγώντας έτσι στην ερημοποίηση ενός οικονομικού πεδίου που έχει 
ως μόνη πηγή άρδευσης τον πίθο των Δαναΐδων. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει 
μια συνεχής ροή γεγονότων και κυρίως όσων συνδέονται άμεσα με την παραγωγή. 

5.  ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ Α.Α. 

5.1 Διαμόρφωση των Μακροοικονομικών Μεγεθών 

Στην συνέχεια θα ασχοληθούμε με τον τρόπο που διαμορφώνονται τα μακροοικονομικά με‐
γέθη όσον αφορά στα Α.Α. Σε ένα διάγραμμα (Σχ. 1), όπου ο οριζόντιος άξονας είναι ένα μέτρο 
του χρόνου και ο κάθετος άξονας του χρήματος, μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τις μεταβολές 
μιας συνάρτησης που παριστάνει την εξέλιξη των εξαγωγών. 
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Σχ. 1. Διαμόρφωση Μακροοικονομικών Μεγεθών 

Στο παράδειγμα, αυτή η συνάρτηση έχει την μορφή μιας ευθείας γραμμής αλλά στην πραγ‐
ματικότητα η αξία των εξαγωγών δεν μεταβάλλεται γραμμικά από έτος σε έτος∙ παρουσιάζει αυ‐
ξομειώσεις που απεικονίζονται πιο σωστά από μια κυματοειδή συνάρτηση. Ωστόσο, για την οι‐
κονομία αυτής της παρουσίασης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ευθεία αυτή γραμμή παριστά 
τον μέσον όρο των ετήσιων μεταβολών. Ούτως ή άλλως τα συμπεράσματα που θα προκύψουν 
στο πεδίο  των μακροοικονομικών δεν  επηρεάζονται από  τέτοιου  είδους  λεπτομέρειες. Με  τον 
ίδιο τρόπο μπορούμε να χαρτογραφήσουμε και τις εισαγωγές. Παρατηρείται ότι μεταξύ των εξα‐
γωγών και των εισαγωγών υπάρχει ένα εμπορικό ισοζύγιο το οποίο, στην προκειμένη περίπτω‐
ση, είναι αρνητικό. 

4η Απορία  
Γιατί επιλέχθηκε το αρνητικό ισοζύγιο ως τυπικό παράδειγμα αφού κάποια κράτη μπορεί να μην 
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία; 

Γενικά, ολίγη σημασία έχει το πρόσημο του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας‐αγοραστή. Εκτός 
αυτού, όπως δημοσιεύτηκε προσφάτως, και ίσως να το έχετε διαβάσει, τα τελευταία 8 έτη ο ε‐
ξωτερικός δανεισμός όλων των χωρών του πλανήτη αυξήθηκε (παρακαλώ προσέξατε το νούμε‐
ρο),  κατά 25.000  δισεκατομμύρια δολάρια.  Τούτο σημαίνει  ότι  η  συντριπτική πλειοψηφία  των 
χωρών του κόσμου λειτουργεί με αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο. Ας δεχτούμε ότι η Γερμανία μπο‐
ρεί να μην είναι μια από αυτές όπως και η Ιαπωνία, ίσως και κάποιες άλλες, αλλά όλες οι υπό‐
λοιπες είναι ελλειμματικές. Επομένως, δεν θα επηρεαστούν τα παρατηρούμενα φαινόμενα  στο 
μοντέλο αυτό. 

Το θέμα είναι ότι θα έλθει μια στιγμή που μια χώρα θα χρειαστεί να κάνει μια προμήθεια 
από το εξωτερικό μεγάλης αξίας σε σύγκριση με τα οικονομικά της μεγέθη. Τότε θα διαπιστωθεί 
μια απότομη άνοδος στις εισαγωγές που θα διαρκέσει σε κάποιο βάθος χρόνου. Και τούτο διότι 
οι μεγάλης αξίας προμήθειες αποπληρώνονται τμηματικά. Έτσι, στην περίπτωση που δεν συμπε‐
ριληφθούν Α.Α. στην συμφωνία, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου θα αυξηθεί σημαντικά για 
μια σειρά ετών. 
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Συνήθως, αυτή είναι μια κατάσταση που θα δυσκολέψει πολύ την πορεία των οικονομικών 
μεγεθών της χώρας ̶ αγοραστή. Τούτη η διαπίστωση θα οδηγήσει τον αγοραστή να κάνει δεύτε‐
ρες σκέψεις για την αναγκαιότητα, καθώς και για το είδος και τον χρόνο της αγοράς. Από την άλ‐
λη μεριά ο προμηθευτής που εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος των πωλήσεων για να επι‐
βιώσει, πρέπει πάση θυσία να μηχανευτεί τρόπους να βοηθήσει τον αγοραστή να αντιμετωπίσει 
την αρνητική οικονομική κατάσταση που του δημιουργεί η συγκεκριμένη προμήθεια. Το αποτέ‐
λεσμα είναι αμφότερα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη να καταλήξουν στην συμβιβαστική λύση την 
οποία οι προμηθευτές ονόμασαν Offset Benefits για να δώσουν την εντύπωση στους αγοραστές 
ότι μπορούν χωρίς προσπάθεια να έχουν και την πίττα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Έτσι ε‐
ξηγείται γιατί επιμένουμε στην διασαφήνιση της ορολογίας ώστε να μην τρέφουμε αυταπάτες, 
οσάκις  γίνεται  προσπάθεια  να  εξασφαλιστούν  κάποιου  είδους  ανταλλάγματα  που  θα  βοηθή‐
σουν να αυξηθούν οι εξαγωγές∙ και τούτο με τρόπον ώστε να αντισταθμιστεί σε κάποιο βαθμό η 
διαμορφούμενη οικονομική κατάσταση που προκύπτει ως απόρροια μιας προμήθειας σημαντι‐
κής αξίας. Δηλαδή, ο αγοραστής παίρνοντας Α.Α. κάποιας αξίας  προσδοκά να μειώσει το νέο δι‐
αμορφωθέν  έλλειμμα  του  εμπορικού  ισοζυγίου  της  χώρας.  Στην  αμέσως  επόμενη  εικόνα  θα 
δούμε ότι αυτό δεν  είναι αρκετό  και πρέπει  να συμπεριληφθούν στην  εξίσωση και πρόσθετοι 
όροι. 

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή για να υλοποιηθεί θα απαιτήσει κάποια πρόσθετη δαπάνη ονο‐
μαζόμενη premium την οποία θα επωμισθεί ο αγοραστής. Ο όρος premium έχει τις εξής έννοιες: 
(1) επιβράβευση ειδικά όταν προσφέρεται δωρεάν, (2) πρόσθετο ποσό που πληρώνεται για κά‐
ποια αγορά, (3α) πληρωμή ασφαλίστρων, (3β) δίδακτρα που πληρώνει κάποιος για την εκμάθη‐
ση μιας τέχνης, (4) υψηλή τιμή, κ.α. (σύμφωνα με το λεξικό Webster’s New World Dictionary, of 
the American Language, David B. Guralnik – Editor  in Chief, Second College Edition, The World 
Publishing Co., New York: 1970, σ. 1123). Η δεύτερη ερμηνεία στην χώρα μας σημαίνει και την 
πρόσθετη αξία που ζητούν κάποιοι έμποροι πάνω από την επίσημη τιμή ενός προϊόντος και φέ‐
ρει την κωδική ονομασία «καπέλο». Επομένως, με τον όρο premium δίνεται η εντύπωση ότι τα 
Α.Α.  παρέχονται ως βραβείο/ανταμοιβή/έπαθλο  επειδή  επιλέξαμε  το συγκεκριμένο προϊόν, ω‐
στόσο θα πληρώσουμε κάτι ως «δίδακτρα» για να βελτιώσουμε την τεχνική μας κατάρτιση αλλά 
και για να καλυφθούν κάποιες πρόσθετες δαπάνες. Παρά την σύνθετη αυτή έννοια, το premium 
δεν είναι κάτι αυθαίρετο. Σε επόμενες εικόνες θα δούμε σταδιακά πως δημιουργείται, πως αιτι‐
ολογείται, πως ιχνηλατείτε και πως λογιστικοποιείται αυτό το μέγεθος. 

Εν πάση περιπτώσει, στο τέλος της ημέρας αυτό που επιδιώκεται από τον αγοραστή είναι το 
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, μετά την παροχή των Α.Α., να είναι οπωσδήποτε 
μικρότερο από αυτό που θα ήταν χωρίς τα Α.Α. και στην καλλίτερη περίπτωση ίσο με αυτό που 
υπήρχε πριν την εμπλοκή της χώρας σε προμήθειες μεγάλης αξίας. Σημειώνεται, όμως, ότι αυτό 
το τελευταίο μάλλον σπάνια συμβαίνει και βέβαια εξαρτάται από την διαφορά του αθροίσματος 
της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας και της επιτηδειότητας που διαθέτουν οι συμβαλλόμενοι. 

Αυτά, όσον αφορά στα μακροοικονομικά φαινόμενα. Όμως, όπως όλα τα φαινόμενα έτσι και 
αυτά  κρίνονται  στην  καθημερινότητα.  Επομένως,  μια  περιγραφή  του φαινομένου  των Α.Α.  θα 
βοηθούσε στην κατανόηση της δομής των συνεργασιών αυτού του τύπου. 

5.2  Περιγραφή του Φαινομένου 

Κατ΄ αρχάς όταν μεταξύ του προμηθευτή Αμυντικών Συστημάτων (Α/Σ) (άμεσα ή έμμεσα μια βι‐
ομηχανία)  και  της  βιομηχανίας  της  χώρας  του  αγοραστή  Α/Σ  υπάρχει  ένα  τεχνολογικό  χάσμα, 
παρατηρείται μια ανισορροπία στις συναλλαγές. Φυσιολογικά, ο πωλητής στέλνει προϊόντα στον 
αγοραστή και αυτός το ανταποδίδει στέλνοντας τα συμφωνηθέντα χρήματα (Σχ. 2). Ωστόσο για 
να  βοηθηθεί  ο  αγοραστής  με  την  μέθοδο  των  Α.Α.  μετατρέπεται  σε  πωλητή  που  προμηθεύει 
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προϊόντα  τον  προμηθευτή,  ο  οποίος  έτσι  μετατρέπεται  σε αγοραστή που ανταποδίδει  στέλνο‐
ντας χρήματα. 

 ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ Α.Α. [ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ]

 ΙΣΟΡΡΟΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ Α.Α.

ΠΩΛΗΤΗΣ Α/Σ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΤΑΣΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ Α/Σ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Α/Σ

ΠΩΛΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΟΦΕΛΗ ΟΦΕΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

Σχ. 2. Περιγραφή του Διακανονισμού των Α.Α. 

5η Απορία  
Αφού όλα τα συμβαίνοντα σε ένα τέτοιο διακανονισμό είναι σύμφωνα με τους κανόνες και τις 
πρακτικές της οικονομίας και ούτε παράλογα ούτε παράνομα φαινόμενα παρατηρούνται,  γιατί 
αυτού του είδους η συναλλαγή είναι ανισόρροπη;  

Η ανισορροπία δημιουργείται διότι τα χρηματικά ποσά που καταλήγουν στον αρχικό προμη‐
θευτή είναι κατά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που καταλήγουν στον αρχικό αγοραστή. Τούτο ση‐
μαίνει ότι ο προμηθευτής, εξ αυτού του λόγου, έχει την οικονομική ευρωστία να διαθέτει ποσά 
για έρευνα και ανάπτυξη και έτσι να προάγει την τεχνολογία του και κατ’ επέκταση την παραγω‐
γικότητά του. Παράλληλα, η βιομηχανία του αγοραστή στερείται ανάλογων πόρων. Στο τέλος της 
ημέρας ο προμηθευτής απολαμβάνει και άλλα οφέλη που δεν είναι αμιγώς οικονομικά, τουλάχι‐
στον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. 

Προφανώς, λοιπόν, δημιουργείται η ανάγκη τροποποίησης της ροής των γεγονότων ώστε να 
εξισορροπηθεί η συναλλαγή σε κάποιο βαθμό. Μία διορθωτική ενέργεια είναι  να υπάρξει  και 
μεταφορά τεχνολογίας από τον πωλητή στην βιομηχανία του αγοραστή.  Το βέβαιο είναι ότι οι 
μεταφερόμενες τεχνολογίες δεν θα είναι η τελευταία λέξη της επιστήμης αλλά πιθανόν θα είναι 
τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν πριν από 5 ή 10 χρόνια. Δεν πειράζει όμως, διότι αφού η βιομη‐
χανία του αγοραστή δεν διαθέτει τέτοια τεχνολογία ακόμη και αυτό είναι σοβαρό κέρδος. Και εν 
πάση περιπτώσει αυτό είναι μια καλή αρχή. Με αυτή την μέθοδο η βιομηχανία του αγοραστή θα 
έχει κάποια αντίστοιχα οφέλη. Σίγουρα, ούτε αυτή η βελτίωση της διαδικασίας θα φέρει την α‐
πόλυτη ισορροπία του συστήματος. Παρά ταύτα, αποτελεί ένα λειτουργικό μοντέλο μιας τάσης 
που οδηγεί στην εξισορρόπηση (μέσω μιας προσπάθειας συνεχούς μείωσης της τεχνολογικής δι‐
αφοράς, η οποία όταν δεν είναι συνεχής θα μας φέρνει εσαεί στο σημείο μηδέν). 

5.3  Αποτελέσματα Παροχής Α.Α. 

Πολύ συνοπτικά, τα αποτελέσματα της εφαρμογής του θεσμού των Α.Α. είναι τα εξής: (α) ο 
προμηθευτής εξασφαλίζει νέες αγορές για τα προϊόντα που παράγονται στην χώρα του αγορα‐
στή και (β) η χώρα του αγοραστή, δράττοντας την ευκαιρία, αξιοποιεί τα Α.Α. για να πετύχει τόσο 
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οικονομικά οφέλη (ήτοι μείωση της οικονομικής της εξάρτησης), όσο και τεχνολογικά οφέλη (ή‐
τοι μείωση της τεχνολογικής της εξάρτησης). 

Συμβολικά, αυτή η διαδικασία παρομοιάζεται στο σκίτσο (Σχ. 3), με την λειτουργία ενός νε‐
ρόμυλου. Όπως φαίνεται, η ροή του νερού (η κινητήρια δύναμη) περιστρέφει μια φτερωτή η ο‐
ποία μέσω ενός ενδιάμεσου άξονα περιστρέφει τις μυλόπετρες (σύστημα μετατροπής). Αυτές με 
την σειρά τους αλέθουν το σιτάρι παράγοντας αλεύρι. Στο τέλος της ημέρας ο μυλωνάς αποζη‐
μιώνεται για τον κόπο του και ο γεωργός έχει στην κατοχή του αλεύρι που είναι προϊόν μεγαλύ‐
τερης τεχνολογικής αξίας. Και τούτο διότι το αλεύρι μπορεί να αποτελέσει την Α’ ύλη για την πα‐
ρασκευή σωρείας βρώσιμων προϊόντων ενώ οι κόκκοι του σιταριού είναι η Α’ ύλη ελαχίστων πα‐
ρασκευασμάτων.  

 

(Α.Α.) 

(ΣΧΕ∆ΙΟ) 

Σχ. 3. Αποτελέσματα της Παροχής Α.Α. 
Με  τον  ίδιο  μηχανισμό,  όταν  υπάρχει  ένα  Σχέδιο  (η  κινητήρια  δύναμη),  σε  συνδυασμό  με 

κάποιες συμφωνίες Α.Α. (σύστημα μετατροπής), μπορεί να προκύψουν τόσο οικονομικά όσο και 
τεχνολογικά οφέλη. 

5.4  Προμήθεια Αμυντικών Συστημάτων 

Αυτά όσον αφορά το γενικό πλαίσιο. Ωστόσο, θα ήταν ενδιαφέρον αλλά και χρήσιμο να ε‐
στιάσουμε την προσοχή μας και να διερευνήσουμε, πώς όλα αυτά επηρεάζουν τις προμήθειες 
μιας συγκεκριμένης  ομάδας προϊόντων όπως  είναι  τα αμυντικά συστήματα.  Σε αυτή  την περί‐
πτωση  η  αξιοποίηση  του  θεσμού  των  Α.Α.  αποκτά  ιδιαίτερη  σημασία  για  συγκεκριμένους  λό‐
γους: 
α)  Ο αγοραστής είναι το ίδιο το κράτος το οποίο είναι, κατά συνθήκη, άμεσα υπεύθυνο για το 

βιοτικό επίπεδο των πολιτών και, παράλληλα, διαθέτει την διαπραγματευτική ισχύ να απαι‐
τήσει συγκεκριμένα Α.Α. σε προμήθειες σημαντικού ύψους. 

β)  Με τα άλματα της τεχνολογίας το κόστος των αμυντικών συστημάτων απορροφά όλο και με‐
γαλύτερο ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), γεγονός που οδηγεί στην α‐
δήριτη ανάγκη απόκτησης τεχνολογικής αυτοδυναμίας. 

Αυτοί ήταν κυρίως οι δύο λόγοι για την σημασία των Α.Α. όταν η θεωρία αυτή πρωτοπαρουσιά‐
στηκε.  Όμως,  με  τις  εμπειρίες  που  αποκτήθηκαν  τις  τελευταίες  δεκαετίες  προστέθηκαν  άλλοι 
δύο παράγοντες, όπως το πόρισμα που πέρυσι τέτοια μέρα βγάλαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα 
όταν παρουσιάσαμε ένα εναλλακτικό οικονομικό σύστημα, ήτοι: 
γ)  «Το κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις χωρίς κράτος». 
Στην εξίσωση δε, θα προσθέσουμε και την ρήση του Ηράκλειτου: 
δ)  «Τα πάντα ρει και ουδέν μένει». 

6η Απορία  
Γιατί πρέπει να συμπεριληφθεί το πόρισμα του Ηράκλειτου; 



 
10     ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ Α.ΑΚ.Ε., ΜΑΪΟΥ 2017       aake@in.gr  
 

 

Διότι αυτή η ρήση κατά βάθος είναι ένας συμπαντικός νόμος που μας απαγορεύει να είμαστε 
αδρανείς θεατές ανεμίζοντας, έστω και με ενθουσιασμό, το σημαιάκι όταν μπροστά μας παρε‐
λαύνει η Ιστορία. Πρέπει «να φορέσουμε το χακί», να στρατευτούμε και να αποτελέσουμε μέρος 
της παρέλασης. Το Έθνος μας, σε κάποιες ιστορικές περιόδους, όχι μόνο ήταν μέρος αλλά οδη‐
γούσε την παρέλαση της Ιστορίας. Εκεί είναι η θέση μας και εκεί πρέπει να ξαναπάμε! 

6.  ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ Α.Α. 

Το επόμενο θέμα είναι ο διακανονισμός απορρόφησης των Α.Α. Από τα μέχρι τούδε λεχθέντα 
προκύπτει ότι η χρησιμότητα των Α.Α., για την εγχώρια βιομηχανία, έγκειται στην εισαγωγή τε‐
χνολογίας, της αντίστοιχης τεχνογνωσίας και της επιτόπιας βελτίωσης της επιτηδειότητας. Γενι‐
κά, οι εναλλακτικές επιλογές που κάθε χώρα έχει στην διάθεσή της για να αξιοποιήσει τα Α.Α. εί‐
ναι οι εξής: 
1. Παραγωγή ολοκληρωμένου προϊόντος (μπορεί να συνοδεύεται και από άδεια εξαγωγής) 
2. Συμπαραγωγή προϊόντος (σε κάποιες περιπτώσεις με την δημιουργία κοινοπραξίας) 
3. Συμπαραγωγή συγκροτημάτων του προϊόντος (συνήθως μέσω υπεργολαβίας) 
4. Παραγωγή γενικά βιομηχανικών προϊόντων (αφορά την διάνοιξη νέων αγορών) 
5. Ενεργοποίηση άλλων τομέων της οικονομίας (συνήθως με ανάληψη των διαδικασιών εμπο‐

ρίας [μάρκετινγκ] εγχώριων προϊόντων). 
Το σημαντικό είναι ότι με τις τρεις πρώτες επιλογές, που αναφέρονται σε προϊόντα συναφή 

με την προμήθεια, ο αγοραστής μπορεί να επιτύχει τεχνολογικά και οικονομικά οφέλη ενώ με τις 
δύο  τελευταίες μόνο πρόσκαιρα οικονομικά οφέλη  και  τούτο αν  είναι  τυχερός.  Στην  καλύτερη 
των  περιπτώσεων,  στις  δύο  τελευταίες  εναλλακτικές  θα  δοθεί  στον  αγοραστεί  «ένα  ψάρι  να 
χορτάσει προσωρινά την πείνα του» ενώ στις τρείς πρώτες θα μάθει «να ψαρεύει» για να μην 
εξαρτάται από τις διαθέσεις και τις επιδιώξεις των άλλων. 

7.  ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

7.1  Οικονομικοί Στόχοι 

Όπως ήδη ελέχθη, η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται από την ύπαρξη και την ποιότητα 
ενός εξειδικευμένου Στρατηγικού Σχεδίου. Τούτο προφανώς θα περιλαμβάνει μια ιεραρχία επι‐
διώξεων όπως απώτερους σκοπούς (goals) και αντικειμενικούς στόχους (objectives). Για την οι‐
κονομία του χρόνου θα αναφερθούν μόνο δύο από αυτούς. 

Ένας από τους απώτερους σκοπούς είναι η «Βελτίωση του Βιοτικού Επιπέδου» των πολιτών. 
Για να επιτευχθεί θα πρέπει να τεθούν εξειδικευμένοι οικονομικοί στόχοι και ένα σύστημα υλο‐
ποίησης. Οι συγκεκριμένοι υποστηριχτικοί αντικειμενικοί στόχοι θα μπορούσε να είναι: 

1. Η αναθέρμανση της οικονομίας, 
2. Η μείωση της συναλλαγματικής εκροής, και 
3. Η μεγιστοποίηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. 

Η επίτευξη αυτών των στόχων εξαρτάται από την υλοποίηση ενός συγκεκριμένου Τακτικού 
Σχεδίου το οποίο  παρουσιάζεται στην συνέχεια. 

7.2  Σύστημα Υλοποίησης Οικονομικών Στόχων 

Το  σύστημα  υλοποίησής  των  προαναφερθέντων  στόχων  έχει  συγκεκριμένη  μορφή που θα 
ξεδιπλωθεί βήμα‐βήμα για να γίνει εμφανής ο τρόπος λειτουργίας του (Σχ. 4). Το εναρκτήριο λά‐
κτισμα έρχεται από τις παραγγελίες των Α.Α. που έχουν συμφωνηθεί. 
Αυτονόητο είναι ότι η υλοποίησή τους, από την βιομηχανία της χώρας του αγοραστή, σε πρώτη 
φάση θα αυξήσει την εγχώρια παραγωγή. Αν αυτή είναι πρόσθετη της συνήθους παραγωγής εν‐
δέχεται να αυξήσει το επίπεδο απασχόλησης. Με την λήψη κατάλληλων μέτρων και αλλαγή με‐
θόδων παραγωγής θα επιτευχθεί βελτίωση της παραγωγικότητας, η οποία με  την σωστή αξιο‐
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ποίηση θα οδηγήσει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με ένα τριπλό αποτέλεσμα. Πρώτον 
θα οδηγήσει στην αύξηση των εξαγωγών και άρα αύξηση του εισαγόμενου συναλλάγματος, δεύ‐
τερον  θα  συντελέσει  στην  αύξηση  της  εγχώριας  ζήτησης  και  τρίτον  θα  αποτελέσει  σημαντικό 
στοιχείο για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-
ΚΟΤΗΤΑΣ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
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ΛΙΕΣ Α.Α.

ΑΥΞΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΥΝΑΛΛΑΓ-
ΜΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΤΡΟ
ΝΕΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ

 

Σχ. 4. Διάγραμμα Ροής Ενεργειών Υλοποίησης Οικονομικών Στόχων 

Το κίνητρο για νέες επενδύσεις σε συνδυασμό με το εισαγόμενο συνάλλαγμα θα παρέχουν 
την δυνατότητα υλοποίησης νέων επενδύσεων οι οποίες στην συνέχεια θα αυξήσουν περαιτέρω 
την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή. Μετά από κάποιους κύκλους αυτό το σύστημα, υπό προϋ‐
ποθέσεις και σωστό προγραμματισμό, μπορεί να καταστεί αυτοτροφοδοτούμενο (στο πεδίο εμ‐
βέλειας των Τακτικών Σχεδίων). 

   

7.3  Τεχνολογικοί Στόχοι 

Ένας άλλος από  τους απώτερους σκοπούς που αξίζει  να αναφερθεί  είναι  η «Βελτίωση  της 
Αμυντικής Αυτοδυναμίας». Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, θα πρέπει να τεθούν εξειδικευ‐
μένοι τεχνολογικοί στόχοι και ένα σύστημα υλοποίησης, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση 
την οποία καλύψαμε ήδη. Σε αυτή την περίπτωση, οι συγκεκριμένοι τεχνολογικοί στόχοι θα μπο‐
ρούσε να είναι: 

1. Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών ή/και τεχνογνωσίας, 
2. Η κάθετη ανάπτυξη τεχνολογικών τομέων, και 
3. Η δια βίου υποστήριξη του προϊόντος 

(στην προκειμένη περίπτωση των αμυντικών συστημάτων). 
Όπως και προηγουμένως, η επίτευξη αυτών  των τεχνολογικών στόχων εξαρτάται από την υλο‐
ποίηση ενός συγκεκριμένου Τακτικού Σχεδίου το οποίο παρουσιάζεται στην συνέχεια. 

7.4  Σύστημα Υλοποίησης Τεχνολογικών Στόχων 

Ξεδιπλώνοντας  το σύστημα υλοποίησης παρατηρείται  ότι  η  διαδικασία  ξεκινά από  το Μα‐
κροπρόθεσμο Στρατηγικό Σχέδιο που οφείλει να έχει κάθε κράτος που σέβεται: τον εαυτό του, το 
έθνος που αντιπροσωπεύει, τον λαό που έχει καθήκον να προστατεύει και την ιστορία του. Στην 
προκειμένη περίπτωση δεν  χρειάζεται  να προσθέσουμε  τίποτα περισσότερο. Ο Απτχος Δρ.  Γε‐
ρούλης μάς το ανέπτυξε όσο εκτενέστερα επέτρεπε ο διαθέσιμος χρόνος. Ένα σωστά δομημένο 
σχέδιο αυτού του τύπου και τέτοιας ιστορικής εμβέλειας περιέχει ένα κατάλογο Στρατηγικών Ε‐
πιλογών (Σχ. 5). 

Με βάση αυτές τις επιλογές καθορίζονται Αναπτυξιακοί Στόχοι ως μέρος ενός Βραχυπρόθε‐
σμου Σχεδίου. Με απλά λόγια, αν έχουμε αποφασίσει ποιά πρέπει να είναι η θέση μας, ως κρα‐
τική οντότητα, στην Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων μετά από π.χ. 100 χρόνια, σαφώς θα πρέπει να 
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έχουμε σχεδιάσει που θα πρέπει να είμαστε μετά από δύο ή τρία χρόνια. Με βάσει αυτούς τους 
Αναπτυξιακούς  Στόχους  καθορίζονται  τα  κριτήρια αποδεκτότητας  των Α.Α.  που θα προτείνει  ο 
προμηθευτής. 
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ΝΑΙ

Ο
Φ
Ε
Λ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Α.Ω.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

ΣΤΟΧΩΝ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΣΧΕ∆ΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΗ

 

Σχ.5. Διάγραμμα Ροής Ενεργειών Υλοποίησης Τεχνολογικών Στόχων 

7η Απορία  
Τι συμβαίνει στα κράτη που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους Στρατηγικά Σχέδια; 

Δεν γνωρίζω αν αυτό ειδικά το θέμα έχει απασχολήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα σε βαθμό 
εκπόνησης μιας εμπεριστατωμένης μελέτης. Ωστόσο, μια πρόχειρη σκέψη που προκύπτει αβα‐
σάνιστα είναι η εξής: Αν πράγματι υπάρχει ένα τέτοιο κενό σε επίπεδο κάποιας κρατικής οντότη‐
τας, και επειδή ως γνωστόν η φύση απεχθάνεται το κενό, αναπόφευκτα τόσο οι αρμόδιες κρατι‐
κές υπηρεσίες όσο και οι  εμπλεκόμενες βιομηχανίες  της θα πορευτούν αυτοσχεδιάζοντας! Με 
ότι αυτό συνεπάγεται. 

Επανερχόμενοι στο σύστημά μας, επισημαίνεται ότι τα κριτήρια αποδεκτότητας των Α.Α. α‐
ποστέλλονται προς τρεις διευθύνσεις: 

1. Προς τον προμηθευτή ώστε να γνωρίζει ποια Α.Α. θα προτείνει ώστε να ικανοποιούνται 
οι ανάγκες του αγοραστή, 

2. Προς την δημόσια υπηρεσία που έχει επιφορτιστεί με το καθήκον να αξιολογεί τα Α.Α. 
που θα προτείνει ο προμηθευτής και στην περίπτωση που δεν είναι αποδεκτά ζητά από 
τον προμηθευτή να τα αντικαταστήσει, και 

3. Προς τους οικονομικούς φορείς που θα υλοποιήσουν τα Α.Α., όπως π.χ. η αμυντική βι‐
ομηχανία στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

Όταν αυτή η διαδικασία ξεκαθαρίσει, αρχίζει η υλοποίηση των Α.Α. ώστε να προκύψουν τα 
προσδοκώμενα οφέλη. Ωστόσο, αυτά τα οφέλη θα πρέπει να συγκρίνονται συνεχώς με εκείνα 
βάση των οποίων καθορίστηκαν τα κριτήρια αποδεκτότητας. Αν αυτά τα οφέλη δεν πληρούν τα 
προσδοκώμενα, όπως τα είχαν προσχεδιάσει οι αρμόδιες υπηρεσίες, θα πρέπει να αναπροσαρ‐
μόζονται ανάλογα τα κριτήρια αποδεκτότητας. Φυσικά, η όποια αναπροσαρμογή θα αφορά μελ‐
λοντικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων (διότι «ό γέγονε γέγονε»). 

8.  ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

8.1  Τιμολογιακές Επιδράσεις των Α.Α. 

Το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε τις δαπάνες που συνεπάγεται η όλη διαδικασία των 
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Α.Α. Κατ’ αρχάς ας παρακολουθήσουμε τις τιμολογιακές επιδράσεις. Σε αυτό το σκίτσο (Σχ. 6) ο 
αγοραστής  κατά  την διάρκεια  των διαπραγματεύσεων προσπαθεί  να αποσπάσει από  τον προ‐
μηθευτή όσα πιο πολλά Α.Α. ικανοποιούν τα σχέδιά του. 

ΑΝΤIΡΡΟΠΗ
∆ΥΝΑΜΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 
 

Σχ. 6. Τιμολογιακές Επιδράσεις των Α.Α. 

Και τούτο διότι έτσι θα επαναπατρίσει όσο γίνεται μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας των προϊό‐
ντων που αγόρασε  και θα προαγάγει  την  τεχνολογική ανεξαρτησία  της  εγχώριας βιομηχανίας. 
Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή έχει ένα όριο διότι η επιθυμία του αγοραστή αντισταθμίζεται από 
μια αντίρροπη δύναμη. Αυτή δεν είναι άλλη από μια αύξηση του κόστους προμήθειας του προ‐
ϊόντος η οποία οφείλεται σε ένα ανασταλτικό παράγοντα που αποδίδεται με τον προαναφερθέ‐
ντα όρο premium. Επειδή τούτο δεν είναι αυτονόητο, πάρα κάτω θα δούμε σε ποιο σημείο των 
λογιστικών βιβλίων παρουσιάζεται  και  γιατί.  Υπό  την επήρεια  του premium,  κάθε φορά που ο 
αγοραστής αποφασίζει να προσθέσει περισσότερα Α.Α. στο αναβατόριο, κοιτάζει και την τσέπη 
του για να βεβαιωθεί ότι μπορεί να καλύψει το πρόσθετο κόστος. Άρα η οικονομική επιφάνεια 
του αγοραστή κανονίζει  και  το σημείο  ισορροπίας  του συστήματος.  Επομένως,  ο προμηθευτής 
δεν χρειάζεται να είναι σε διαρκή εγρήγορση διότι το σύστημα το ίδιο, ως ένα βαθμό, είναι αυ‐
τορυθμιζόμενο. 

8η Απορία  
Γιατί η παροχή Α.Α. δημιουργεί πρόσθετες επιβαρύνσεις στον αποδέκτη; 
Διότι η υλοποίησή τους προφανώς περιλαμβάνει πρόσθετες ενέργειες που συνεπάγονται κά‐

ποιο κόστος και είναι αυτονόητο ότι, στο ισχύον οικονομικό σύστημα, κάποιος θα το επωμισθεί. 
Αυτές οι ενέργειες θα ξεδιπλωθούν στις επόμενες εικόνες αναλυτικά. 

8.2  Μηχανισμός Υλοποίησης Α.Α. 

Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, με την κεντρική ιδέα. Ο μηχανισμός υλοποίησης των Α.Α. προσομοιά‐
ζει  με  ένα  μηχανικό  σύστημα  (Σχ.  7).  Επί  παραδείγματι,  η  μηχανή  ενός  αυτοκινήτου  τι  κάνει; 
Παίρνει  ενέργεια μορφής Α  (θερμική)  και  την μετατρέπει σε  ενέργεια μορφής Β  (κινητική)  και 
μέσα από αυτή  την διαδικασία παράγει ωφέλιμο  έργο.  Το  ίδιο ακριβώς  κάνει  και  το σύστημα 
υλοποίησης των Α.Α. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή είναι οι δράσεις υλοποίησης των Α.Α. από 
την  εγχώρια  βιομηχανία.  Αυτή  παίρνει  τις  Εντολές  Εργασίας  που  απορρέουν  από  τις  σχετικές 
συμβάσεις Α.Α.  και με  την υλοποίηση τους  τις μετατρέπει σε προϊόντα. Αυτή η διαδικασία, με 
τον σωστό σχεδιασμό της μηχανή, θα παραχθούν τεχνοοικονομικά ωφελήματα (χρήσιμο έργο). 
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 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΩΦΕΛΙΜΟ 
ΕΡΓΟ 

 

Σχ. 7. Μηχανισμός Υλοποίησης Α.Α. 

8.3  Διαδικασία Συμπαραγωγής 

Στην  συνέχεια  θα  παρουσιαστούν  κάποια φαινόμενα  που  διαμορφώνουν  διεργασίες  λογι‐
στικού ενδιαφέροντος και επηρεάζουν τα οικονομικά της όλης διαδικασίας (Σχ. 8). 
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Σχ. 8. Διαδικασία Συμπαραγωγής 
 

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται η παροχή Α.Α., σε μια πολύ απλοποιημένη και περιλη‐
πτική απεικόνιση των γεγονότων, παρατηρούνται οι εξής ενέργειες: Οι αρμόδιες υπηρεσίες του 
προμηθευτή εκδίδουν και στέλνουν στην παραγωγή τα κατάλληλα έγραφα που ονομάζονται Ε‐
ντολές Εργασίας. Η παραγωγή ενεργοποιείται και κατασκευάζει τα προϊόντα που θα καταλήξουν 
στον αγοραστή. Το κόστος όλων αυτών των ενεργειών αθροίζεται στον λογαριασμό δαπανών του 
προμηθευτή, συμμετέχει στην διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος και τελικά θα καλυφτεί από 
τον αγοραστή. Τα ίδια δε τα προϊόντα που αντιστοιχούν σε αυτές τις δαπάνες αποτελούν τις α‐
πολαβές του αγοραστή. Έτσι ολοκληρώνεται και εξισορροπείται μια εμπορική διαδικασία που οι 
προπάτορες μας λακωνικά αλλά πολύ εύστοχα ονόμαζαν «δούναι και λαβείν». Αυτά φανταστεί‐
τε τα ως σιαμαία αδελφάκια που πάντοτε συνυπάρχουν σε κάθε πραγματικό ή ιδεατό οικονομι‐
κό σύστημα. 

 
 

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Α.
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Ωστόσο, όταν στην απλή εμπορική διαδικασία εμπλακούν αμυντικά προϊόντα ή συστήματα 
(που είναι ένας πιο εύστοχος όρος), η ανταλλαγή είναι άλλου εννοιολογικού επιπέδου διότι δεν 
αγοράζονται  άρματα  μάχης  και  φρεγάτες  αγοράζονται «συστήματα  προηγμένης  τεχνολογίας», 
γιατί αυτά ακριβώς είναι χρήσιμα, όπως έγινε πλήρως εμφανές από την προηγηθείσα παρουσί‐
αση. Σε αυτές τις περιπτώσεις από τα φαινόμενα που επηρεάζουν τα ανταλλάγματα της εμπορι‐
κής πράξης άλλα καταχωρούνται και άλλα ξεφεύγουν από τα λογιστικά βιβλία και από την οικο‐
νομική επιστήμη γενικότερα και είναι άλλου επιπέδου. Όλα αυτά, όσο ενδιαφέροντα κι αν είναι, 
δεν είναι της παρούσης να τα αναλύσουμε ούτε ο διαθέσιμος χρόνος επαρκεί. 

Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει είναι τα λογιστικά φαινόμενα που σχετίζονται με συμφωνίες 
που περιλαμβάνουν την παροχή Α.Α.  Σε αυτή την περίπτωση όσα ειπώθηκαν προηγουμένως  ι‐
σχύουν, με κάποιες προσθήκες που θα αναλυθούν στην συνέχεια. Στο παράδειγμα αυτό κάποιες 
Εντολές Εργασίας κατευθύνονται στην παραγωγή του προμηθευτή και κάποιες στην βιομηχανία 
του αγοραστή. Η εγχώρια βιομηχανία θα ανταποκριθεί και θα παραδώσει τα αντίστοιχα προϊό‐
ντα ή τμήματα αυτών στην παραγωγή του προμηθευτή ο οποίος θα τα ενσωματώσει στο τελικό 
προϊόν ή στο παραδοτέο σύστημα. Στο τέλος της ημέρας ο αγοραστής θα αποκομίσει και το προ‐
ϊόν  και  κάποια  τεχνοοικονομικά οφέλη.  Σε αυτόν  τον  διακανονισμό  τα  τεχνοοικονομικά οφέλη 
είναι  ένα «λαβείν»  που αναπόφευκτα συνοδεύεται από  ένα «δούναι»  (τα σιαμαία αδελφάκια 
που προαναφέρθηκαν). Αυτό το «δούναι» δεν είναι πάντα ορατό και αυτονόητο. 

Ωστόσο είναι δεδομένο ότι η παροχή των Εντολών Εργασίας προς την βιομηχανία του αγο‐
ραστή προφανώς ενέχει κάποιες δαπάνες. Και  τούτο διότι  των εντολών αυτών προηγούνται οι 
συμβάσεις μεταξύ προμηθευτή (που τώρα παίζει τον ρόλο του αγοραστή) και της εγχώριας βιο‐
μηχανίας  του αγοραστή  (που  τώρα παίζει  τον ρόλο  του προμηθευτή). Με  την  τριακονταετή  ε‐
μπειρία μου στο μάρκετινγκ της ΕΑΒ, μπορώ να βεβαιώσω ότι η συντομότερη διαπραγμάτευση 
ήταν διάρκειας έξη μηνών και οι πιο πολύπλοκες, όχι κατ’ ανάγκη οι μεγαλύτερες, διαρκούσαν 
περίπου δύο έτη. Σε μία δε περίπτωση η διαπραγμάτευση διήρκησε τέσσερα ολόκληρα χρόνια. 
Προς χάριν αυτών των συμβάσεων έγιναν πολλά ταξίδια εκατέρωθεν, γεφυρώνοντας ολόκληρες 
ηπείρους και αχανείς ωκεανούς, από πολυμελείς ομάδες στελεχών όλων των ειδικοτήτων  (π.χ. 
διαπραγματευτές,  μηχανικοί,  νομικοί,  συμβασιογράφοι,  εκτιμητές,  κ.α.).  Εξάλλου,  τα  προϊόντα 
της εγχωρίου βιομηχανίας θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή για να ενσωμα‐
τωθούν στο τελικό σύστημα. Εκτός όμως αυτών των πρόσθετων δαπανών, παρατηρείται ότι και 
η εγχώρια παραγωγή είναι δαπανηρότερη από αυτήν του προμηθευτή. 

8.4  Διαμόρφωση Τιμής του Προϊόντος 

Ανακεφαλαιώνοντας ας  ρίξουμε μια ματιά πως διαμορφώνεται η τελική τιμή του προϊόντος 
συνοπτικά. Με μια απλοποιημένη θεώρηση  των γεγονότων είναι αυτονόητο ότι  το  κόστος  του 
προϊόντος  διαμορφώνει  μια  τιμή  πώλησης  (αγνοώντας  κάποιους  πρόσθετους  παράγοντες  που 
αναλύθηκαν  διεξοδικά  στην  περυσινή  ομιλία  μας  που  είναι  ανηρτημένη  στον  ιστότοπο  της 
Α.ΑΚ.Ε. ). 

Στην  περίπτωση αγοροπωλησίας  που περιλαμβάνει  Α.Α.  (Σχ. 9),  θα πρέπει  να προστεθούν 
και άλλοι παράγοντες, όπως: 
1. Οι  δαπάνες  παροχής  των  Α.Α.  που  περιλαμβάνουν  όλες  τις  προκαταρκτικές  ενέργειες  του 

προμηθευτή οι οποίες απαιτούνται  για  την  εμπλοκή  της  εγχώριας βιομηχανίας  του αγορα‐
στή, 

2. Οι δαπάνες υλοποίησης της εγχώριας παραγωγής οι οποίες είναι κατά πολύ υψηλότερες από 
τις αντίστοιχες του προμηθευτή (διαφορικό κόστος), και 

3. Οι δαπάνες μεταφοράς των Α’ υλών προς, και των προϊόντων από, την εγχώρια βιομηχανία. 
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Σχ. 9. Διαμόρφωση Τιμής Προϊόντος 
Όλες αυτές οι δαπάνες συναθροιζόμενες συμμετέχουν στην διαμόρφωση της τελικής τιμής της 
συγκεκριμένης προμήθειας που αποτελείται από την αρχική τιμή (χωρίς Α.Α.), συν το κόστος πα‐
ροχής και το κόστος απορρόφησης των Α.Α. 

9η Απορία  
Γιατί απαιτούνται μεγαλύτερες δαπάνες παραγωγής του  ίδιου προϊόντος από την εγχώρια βιο‐
μηχανία σε σχέση με τις αντίστοιχες του προμηθευτή, ακόμη και όταν τα εγχώρια μεροκάματα 
είναι χαμηλότερα; 

Κατ’ αρχάς πρέπει να επισημανθεί ότι το κόστος παραγωγής είναι συνάρτηση ορισμένων πα‐
ραγόντων καθώς και ενός συνδυασμού τόσο του κόστους των εργατικών όσο και της παραγωγι‐
κότητας (των τεχνιτών και των εργαλειομηχανών), η οποία κατά κανόνα υπολείπεται από εκείνη 
της  βιομηχανίας  του  προμηθευτή.  Τούτο  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  η  τεχνολογία,  γενικά,  του 
προμηθευτή είναι υψηλότερη από του αγοραστή και άρα το αυτό ισχύει και για την τεχνολογία 
παραγωγής. Ωστόσο,  η διαφορά στην  τεχνολογία παραγωγής δεν δικαιολογεί πλήρως  την δια‐
φορά στο συνολικό κόστος παραγωγής. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που υπεισέρχονται στην 
εξίσωση. Ένας από αυτούς είναι η παραγωγικότητα των εργαζομένων η οποία μπορεί να παρου‐
σιαστή παραστατικά και κατανοητά με την βοήθεια του επόμενου σχήματος. Το φαινόμενο αυτό 
επιτείνεται κυρίως στις εργατοβόρες διαδικασίες παραγωγής. 

8.5  Κατηγορίες Δαπανών & Ανάλυση Άμεσων Εργατικών 

Το κόστος παραγωγής στην εγχώρια βιομηχανία αποτελείται από δύο κυρίως μέρη: 
Α.  Από το κόστος των μη επαναλαμβανόμενων εργασιών και δράσεων οι οποίες γίνονται άπαξ 

και  προηγούνται  της  έναρξης  παραγωγής.  Αυτές  περιλαμβάνουν  την  διάταξη  της  γραμμής 
παραγωγής, την κατασκευή των ειδικών εργαλείων και ιδιοσυσκευών, τα πλάνα παραγωγής, 
την εκπαίδευση των τεχνιτών, κ.α., Σημειώνεται ότι αυτές οι ενέργειες της εγχώριας βιομη‐
χανίας διπλασιάζουν τις αντίστοιχες ενέργειες στις οποίες έχει ήδη επενδύσει ο προμηθευ‐
τής και εννοείται ότι κάποιος θα πρέπει να καλύψει αυτό το κόστος (της δεύτερης γραμμής 
παραγωγής του αυτού προϊόντος). Κατ’ ουσίαν, η δαπάνη για το στήσιμο της εγχώριας γραμ‐
μής παραγωγής είναι μια επένδυση η οποία θα αποσβεστεί επιβαρύνοντας αναλογικά όλα 
τα εγχωρίως παραχθέντα τεμάχια των συμφωνηθέντων προϊόντων. Σημειώνεται, ότι όσο πιο 
πολλά τεμάχια παραχθούν τόσο πιο λίγο θα επιβαρυνθεί το κόστος εκάστου τεμαχίου. 
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Β.  Από  το κόστος  των επαναλαμβανόμενων εργασιών και δράσεων όπως είναι οι προμήθειες 
των Α’ υλών και υλικών καθώς και των εργατικών που απαιτούνται για την εγχώρια παραγω‐
γή.  Επ’  αυτού επισημαίνονται  τα εξής:  α)  όσον αφορά στα απαιτούμενα υλικά πιθανόν να 
μην υπάρχει, θεωρητικά  τουλάχιστον,  διαφορικό κόστος προμήθειας αλλά υπάρχει  το δια‐
φορικό κόστος  και  της μεταφοράς  τους στην εγχώρια βιομηχανία αλλά και  της μεταφοράς 
του παραδοτέου υλικού στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή (που τώρα παίζει τον ρόλο του 
αγοραστή), όπως απεικονίστηκε στην προηγούμενη διαφάνεια, και β) όσον αφορά τα επανα‐
λαμβανόμενα εργατικά η κατάσταση χρήζει περαιτέρω ανάλυσης για να ξεκαθαριστεί το το‐
πίο. Σημειώνεται ότι το κόστος των εργατικών  (€) προκύπτει από το γινόμενο τον εργατοω‐
ρών  (ΕΩ)  που αναλώνονται  για  την παραγωγή  εκάστου  τεμαχίου  (ΕΩ/τεμ.)  επί  τον αριθμό 
των παραχθέντων τεμαχίων και επί το κόστος της εργατοώρας (€/ΕΩ).   
Για να γίνουν πλήρως και ευκόλως κατανοητά τα γεγονότα που ακολουθούν θα ζητήσουμε 

την βοήθεια ενός διαγράμματος (Σχ. 10). Έστω, λοιπόν, ότι σε ένα οριζόντιο άξονα απεικονίζεται 
ο αριθμός των παραχθέντων τεμαχίων και στον κάθετο άξονα οι ΕΩ που αναλώθηκαν ανά τεμά‐
χιο. Η κόκκινη καμπύλη περιγράφει το ιστορικό παραγωγής κάθε τεμαχίου ξεχωριστά και συνο‐
λικά χαρτογραφεί την καμπύλη εξοικείωσης (learning curve). Παρατηρείται ότι η παραγωγή του 
πρώτου τεμαχίου θα χρειαστεί ας πούμε 100 ΕΩ, του δεύτερου 97 ΕΩ, του τρίτου 95 ΕΩ, κ.ο.κ., 
μέχρις ότου η καμπύλη θα γίνει μια οριζόντια γραμμή μετά από x τεμάχια (όπου η διαφορά με‐
ταξύ τεμαχίων είναι Δ2‐1=3 ΕΩ, Δ3‐2=2 ΕΩ, ……, Δa‐x=0 ΕΩ). 
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xΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
 

Σχ. 10.  Ανάλυση Άμεσων Εργατικών 
 

Το  εμβαδόν  μεταξύ  της  καμπύλης  εξοικείωσης  και  της  οριζόντιας  διακεκομμένης  γραμμής 
σταθερού  κόστος  μετρά  την  διαφορά  επιτηδειότητας.  Διότι,  όπως  προαναφέρθηκε  κανείς  δεν 
έχει  την  επιτηδειότητα  που  απαιτείται  για  την  βέλτιστη  παραγωγικότητα  όταν  ξεκινά  μια  νέα 
γραμμή παραγωγής. Τούτο ισχύει για όλες τις βιομηχανίες του κόσμου  (εκτός αν η γραμμή πα‐
ραγωγής είναι ρομποτική). 

Έστω ότι ο προμηθευτής έχει κατασκευάσει x συστήματα όταν αποφασίζει ο αγοραστής να 
προμηθευτεί μια ποσότητα a από αυτά. Οι ΕΩ, που απαιτούνται για την παραγωγή τους, δίνο‐
νται από το εμβαδόν της πράσινης περιοχής του διαγράμματος. Αν συμφωνήσουν οι συμβαλλό‐
μενοι η παραγωγή αυτών των a τεμαχίων να γίνει στην εγχώρια βιομηχανία, ως μέρος ενός προ‐
γράμματος Α.Α., ο προμηθευτής θα πληρώσει το ποσόν που θα του κόστιζαν αν τα κατασκεύαζε 
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ο ίδιος  (ήτοι το εμβαδόν της πράσινης περιοχής ως γινόμενο των ΕΩ παραγωγής επί το κόστος 
της ΕΩ του), ώστε να μην επηρεαστεί η τελική τιμή του προϊόντος. Ωστόσο η εγχώρια βιομηχανία 
δεν θα αρχίσει την παραγωγή από το τεμάχιο x αλλά από το τεμάχιο 1. Επομένως κάποιος πρέ‐
πει να επωμισθεί το κόστος που οφείλεται στην διαφορά της επιτηδειότητας  (ΔΤ1) που προκύ‐
πτει από το εμβαδόν της περιοχής που περικλείεται μεταξύ της πράσινης περιοχής και της κόκκι‐
νης καμπύλης επί το κόστος της ΕΩ του εγχώριου κατασκευαστή. Και τούτο δεν είναι το τέλος της 
ιστορίας,  διότι  συνήθως  υπάρχει  διαφορά  τεχνολογίας  και  επιτηδειότητας  μεταξύ  του  προμη‐
θευτή και της εγχώριας βιομηχανίας που σημαίνει ότι οι ΕΩ της εγχώριας παραγωγής δεν καθο‐
ρίζονται από την κόκκινη καμπύλη αλλά από μια άλλη γαλάζια. Η καμπύλη εξοικείωσης της εγ‐
χώριας βιομηχανίας θα είναι τόσο πιο ψηλά από την κόκκινη όσο πιο μεγάλο είναι το τεχνολογι‐
κό  χάσμα μεταξύ  των συμβαλλομένων  (ΔΤ2).  Το άθροισμα δε  των ΔΤ1  και ΔΤ2 αντιπροσωπεύει 
την διαφορά της παραγωγικότητας. Από την μαθηματική ανάλυση αυτών των φαινομένων προ‐
κύπτει ότι στην πράξη η διαφορά  της παραγωγικότητας  (ΔΤ1 + ΔΤ2), μεταξύ  του αρχικού κατα‐
σκευαστή και της εγχώριας βιομηχανίας, δεν αντισταθμίζεται από την διαφορά στο κόστος της 
ΕΩ.    

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όταν ένα κράτος κάνει μια τέτοια προμήθεια (π.χ. 
αν αγοράσει 10 μαχητικά αεροσκάφη ή 10 αντιτορπιλικά ή 10 υποβρύχια), δεν συμφέρει να πά‐
ρει ως Α.Α. να κατασκευάσει εγχωρίως π.χ. 10 έλικες. Εκτιμάται ότι από αυτή την ανάλυση των 
γεγονότων και των φαινομένων είναι ηλίου φαεινότερο ότι το κόστος θα είναι απαγορευτικό γι 
αυτό το παράδειγμα και έτσι δεν θα μπορούν να επιτευχθούν ούτε οικονομικά αλλά ούτε και τε‐
χνολογικά οφέλη. 

10η Απορία 
Αν αυτές είναι οι λύσεις με βάση τις μαθηματικές εξισώσεις, τότε όσοι δεν μπορούν να προμη‐
θευτούν ούτε πολλές εκατοντάδες μαχητικών αεροσκαφών, ούτε μερικές χιλιάδες αρμάτων μά‐
χης, ούτε ολόκληρους στόλους, είναι χαμένοι από χέρι. Γιατί, λοιπόν, ασχολούμαστε με τον δια‐
κανονισμό των Α.Α.; 

Γεγονός είναι ότι αυτή η ανάλυση έχει προβληματίσει και τους δυο συμβαλλόμενους που έ‐
χουν καταλήξει σε μια λύση μέσα στο πλαίσιο των Α.Α. που ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Έτσι 
πρωτοεμφανίστηκε η μέθοδος της συμπαραγωγής όπου ο προμηθευτής αναθέτει, στους καλούς 
πελάτες του, την κατασκευή συγκεκριμένων συγκροτημάτων του αμυντικού συστήματος για όλα 
τα  τεμάχια που θα πωληθούν  στο  μέλλον  (καθιστώντας  τους  έτσι  μοναδική πηγή προμήθειας 
αυτών των συγκροτημάτων). Με αυτή την μέθοδο όσο πιο έγκαιρα αποφασίσει ένα κράτος για 
μια τέτοια αγορά (ενός νεοεμφανιζόμενου συστήματος), τόσο πιο μεγάλες είναι οι δυνατότητες 
για την εγχώρια βιομηχανία να φτάσει το επίπεδο παραγωγικότητας του προμηθευτή. 

Αυτή η φιλοσοφία συνεργασίας, σχετικά πρόσφατα, έκανε ακόμη ένα άλμα. Τώρα σε κάποια 
προγράμματα οι αγοραστές συμμετέχουν εκτός από την κατασκευή και στην ανάπτυξη του αμυ‐
ντικού συστήματος  και ως  εταίροι  ενός  επενδυτικού  εγχειρήματος.  Έτσι  επωφελούνται  και  τε‐
χνολογικά αφού συμμετέχουν  στην  σχεδίαση συγκροτημάτων  του  συστήματος,  και  οικονομικά 
αφού η εγχώρια παραγωγή συγκροτημάτων ξεκινά από το σημείο μηδέν, και επιχειρηματικά α‐
φού συμμετέχουν στα κέρδη του συγκεκριμένου εγχειρήματος. 

9.   ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

Τώρα ήλθε η ώρα να σταχυολογήσουμε μερικά παραδείγματα από τις εμπειρίες της εγχώρι‐
ας βιομηχανίας που αφορούν  την υλοποίηση Α.Α.  Τέτοιες συμφωνίες που άρχισαν να διαμορ‐
φώνονται στα τέλη της δεκαετίας του  ’70  (με το δεύτερο κύμα εκβιομηχάνισης της χώρας)  και 
συνεχίζονται  μέχρι  σήμερα,  μπορεί  να  θεωρηθούν ως  τα  «πειράματα»  που  θα  μας  αποκαλύ‐
ψουν εάν και κατά πόσο επιβεβαιώνεται η προαναφερθείσα θεωρία. Παρόλο που τέτοια επιτυ‐
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χημένα προγράμματα έχουν υλοποιηθεί από ένα μεγάλο φάσμα της εγχώριας βιομηχανίας (π.χ. 
ΕΑΣ,  ΕΛΒΟ, ΜΕΤΚΑ,  INTRACOM,  και  εκατοντάδες άλλες),  στην συνέχεια θα  εστιάσουμε στις  ε‐
μπειρίες της ΕΑΒ, διότι εκεί είχα την τύχη να συμμετέχω ενεργά στα δρώμενα. 

Α.  Ας αρχίσουμε με την LOCKHEED MARTIN επειδή είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της ΕΑΒ μετά 
την Πολεμική Αεροπορία μας. Ως απόρροια των Α.Α.  της προμήθειας  των μαχητικών αερο‐
σκαφών F‐16, εγχωρίως κατασκευάζονται, από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, ολόκληρα συ‐
γκροτήματα της ατράκτου αυτού του αεροσκάφους αλλά και του μεταγωγικού C‐130, ως μο‐
ναδική πηγή προμήθειας για την παγκόσμια αγορά. Ως μέρος των Α.Α. η LOCKHEED MARTIN 
με δικές της ενέργειες και κεφάλαια ανήγειρε στην ΕΑΒ ένα από τα πλέον σύγχρονα συνερ‐
γεία Αποχρωματισμού Μαχητικών Αεροσκαφών της Ευρώπης. Αυτό το συνεργείο λειτουργεί 
με την τελευταία λέξη της επιστήμης και με σεβασμό στην υγεία των εργαζομένων, στο ίδιο 
το αεροσκάφος, οπωσδήποτε στο περιβάλλον (μηδενικοί ρύποι), και στο κόστος αποχρωμα‐
τισμού. Χρησιμοποιήθηκε δε και στον αποχρωματισμό των 74 αεροσκαφών F‐16 της Πολεμι‐
κής Αεροπορίας των ΗΠΑ τα οποία η ΕΑΒ αναβάθμισε.    

Β.  Με την BOEING υπάρχει μακρά συνεργασία που ανάγεται στις αρχές της δεκαετίας το ‘90. Η 
ΕΑΒ κατασκεύαζε το Κεντρικό Κιβώτιο της Ατράκτου του μεγάλου επιβατικού αεροσκάφους 
Β757 του οποίου η παραγωγή έχει πλέον σταματήσει. Αυτό το συγκρότημα ήταν μια δεξαμε‐
νή καυσίμου διαστάσεων περίπου 5x4x11 μέτρα και ήταν τοποθετημένη στο σημείο ένωσης 
της ατράκτου με τις πτέρυγες. Σε μετέπειτα χρόνο στην ΕΑΒ σχεδιάστηκαν τα Πλαίσια Θυρών 
Φορτίων του πλέον σύγχρονου επιβατικού αεροσκάφους της BOEING, του Β787 Dreamliner. 
Δυστυχώς,  επειδή είχαν σχεδιαστεί από σύνθετα υλικά,  κατασκευάστηκαν σε άλλες βιομη‐
χανίες στο εξωτερικό διότι εκείνη την εποχή δεν ήταν ακόμη σε λειτουργία το συγκεκριμένο 
εργοστάσιο της ΕΑΒ. 

Γ.  Ήταν μια  ιστορική μέρα την άνοιξη του 1982 όταν μια αντιπροσωπία της ΕΑΒ επισφράγισε 
μονογράφοντας στο Παρίσι  τρεις συμβάσεις Α.Α.,  με AIRBUS, DASSAULT  και SNECMA.  Έτσι 
άρχισε η συνεργασία με  την AIRBUS που αφορούσε στην κατασκευή  των Πλαισίων Θυρών 
Φορτίων  του  επιβατικού αεροσκάφους Α300,  το  οποίο  σήμερα  είναι  εκτός  παραγωγής.  Οι 
υποχρεώσεις σε Α.Α. της AIRBUS ολοκληρώθηκαν γύρω στο 1990. Ωστόσο, επειδή η συνερ‐
γασία αυτή κρίθηκε από κάθε άποψη επωφελής και για τους δύο συμβαλλόμενους, στην συ‐
νέχεια ανατέθηκε στην ΕΑΒ η  κατασκευή Πλαισίων Θυρών Φορτίων  των επιβατικών αερο‐
σκαφών Α319/Α320/Α321, σε καθαρά ανταγωνιστική βάση. Ας σημειωθεί ότι για δεκαετίες η 
ΕΑΒ ήταν για την AIRBUS η μοναδική πηγή προμήθειας αυτών των συγκροτημάτων. Στα μέ‐
σα, επίσης, της περασμένης δεκαετίας ανατέθηκε στην ΕΑΒ η σχεδίαση διαδοκίδων της πτέ‐
ρυγας από σύνθετα υλικά,  του μεγαλύτερου εν ενεργεία επιβατικού αεροσκάφους στο κό‐
σμο, του Α380. Όπως και στην περίπτωση της BOEING η κατασκευή έγινε από άλλες βιομη‐
χανίες του εξωτερικού για τους ίδιους προαναφερθέντας λόγους. 

Δ.  Η  μακρά  συνεργασία  με  την DASSAULT  περιελάμβανε  την  κατασκευή  συγκροτημάτων  των 
μαχητικών αεροσκαφών Mirage F.1, Mirage 2000  και  του επιβατικού Falcon 900X. Αυτό το 
γράμμα Χ στην ονομασία του αεροσκάφους οφείλεται στην ΕΑΒ η οποία σχεδίασε και κατα‐
σκεύασε μια δεξαμενή καυσίμου που το κατέστησε ικανό για υπερατλαντικές πτήσεις.    

  Επίσης, με την άδεια της  DASSAULT, η ΕΑΒ σχεδίασε, οργάνωσε, κατήρτισε όλες της διαδι‐
κασίες,  εκπαίδευσε  το προσωπικό και  επέβλεψε  την λειτουργία για ένα περίπου έτος,  του 
εργοστασίου συντήρησης των Mirage F.1 της Πολεμικής Αεροπορίας της Ιορδανίας. Δηλαδή, 
τεχνικοί της ΕΑΒ επέβλεψαν τους συναδέλφους τους σχεδόν ένα έτος μέχρι να αναπτυχθεί 
επιτοπίως  η  απαιτούμενη  επιτηδειότητα.  Η  σημασία  αυτού  του  προγράμματος  είναι  πολύ 
μεγάλη και ξεπερνά τα οφέλη μιας εμπορικής συναλλαγής, διότι η Ήπια Ισχύς που κέρδισε, 
παράλληλα, η χώρα μας είναι πολύ σημαντική. Η τεράστια σημασία της Ήπιας  Ισχύος ανα‐
πτύχθηκε στην παρουσίασή μας μέσα σε αυτή την αίθουσα πέρυσι τέτοια μέρα. 
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Ε.  Μία από τις πιο πρόσφατες σπουδαίες συνεργασίες Α.Α. της ΕΑΒ ήταν αυτή με την NHI, που 
απορρέει από την προμήθεια των ελικοπτέρων ΝΗ‐90. Μέσα στις υποχρεώσεις της ήταν να 
μας παραδώσει ένα καθ’ όλα έτοιμο εργοστάσιο Κατασκευής Αεροπορικών Δομών με Σύνθε‐
τα Υλικά. Επιπρόσθετα, μας ανέθεσε και το πρώτο έργο που αφορά στην κατασκευή του Ε‐
μπρόσθιου  Τμήματος  της Ατράκτου  του  ελικοπτέρου ΝΗ‐90,  η  οποία αποτελείται  αποκλει‐
στικά από σύνθετα υλικά. Στην συνέχεια θα δούμε σχετική εικόνα. 

Μετά από όλα όσα παρουσιάστηκαν, ήλθε η ώρα να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν πληροφο‐
ρίες μεταφερόμενες με τον λόγο που δεν μπορούμε να αντλήσουμε κοιτώντας μια εικόνα και α‐
ντιστρόφως μια εικόνα περιέχει ένα πλούτο πληροφοριών που δεν μπορούμε να μεταφέρουμε 
με λόγια. Έτσι εμπειρικά προέκυψε και η λαϊκή ρήση που θέλει «μια εικόνα να είναι όσο χίλιες 
λέξεις». Γι αυτό στην συνέχεια θα περάσουμε στις εικόνες. 

9.1  Συμπαραγωγή Μαχητικού Αεροσκάφους F‐16 

Στo Σχ. 11 παρουσιάζεται η συμμετοχή της ΕΑΒ στην κατασκευή του μαχητικού αεροσκάφους 
F‐16.  Το  σύνολο  των  εγχωρίως  κατασκευαζόμενων  συγκροτημάτων  καλύπτουν  σχεδόν  το 30% 
της ατράκτου. Είναι τα φέροντα γκρίζο χρώμα συγκροτήματα και επισημαίνονται με τα κόκκινα 
βέλη. 

 
 

Σχ. 11. Συμπαραγωγή Μαχητικού Αεροσκάφους F‐16 
 

Το σημαντικό είναι ότι η ΕΑΒ είναι η μοναδική πηγή προμήθειας αυτών των συγκροτημάτων 
για την παγκόσμια αγορά. Και επειδή πριν από λίγο γίναμε μάρτυρες τού πως λειτουργούν τα οι‐
κονομικά  των  αεροκατασκευών  τώρα  μπορούμε  να  συλλάβουμε  την  τεράστια  σημασία  αυτού 
του γεγονότος. Φυσικά και άλλες εταιρίες συμμετέχουν στην παραγωγή του αεροσκάφους. 

9.2    Συμπαραγωγή Μεταγωγικού Αεροσκάφους C‐130 

Η  εικόνα  του  Σχ.  12  μας  ξεναγεί  στην  συμπαραγωγή  του  μεταγωγικού  αεροσκάφους  της 
LOCKHEED MARTIN C‐130. Για όσους δεν έτυχε να έχουν ιδίαν αντίληψη των μεγεθών, το αερο‐
σκάφος αυτό μπορεί να μεταφέρει άρματα μάχης ή στρατιωτικά φορτηγά αυτοκίνητα ή ένα λόχο 
πλήρως εξοπλισμένο.  
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Σχ. 12. Συμπαραγωγή Μεταγωγικού Αεροσκάφους C‐130  

Η συμμετοχή της ΕΑΒ είναι η κατασκευή των τριών τμημάτων της ατράκτου που σηματοδο‐
τούνται με μοβ χρώμα. Στην δεξιά πλευρά της διαφάνειας φαίνεται το πλήθος των εταιριών που 
συμμετέχουν στην παραγωγή του. 

9.3  Κατασκευή Πλαισίων Θυρών Αεροσκάφους AIRBUS A319/320/321 

Στο Σχ. 13 απεικονίζεται η τελευταία φάση της συναρμολόγησης των Πλαισίων Θυρών Φορ‐
τίων  των  επιβατικών αεροσκαφών Α319/Α320/Α321  της AIRBUS.  Βέβαια,  η  μηχανουργική δια‐
μόρφωση και γενικά η κατασκευή των συναρμολογούμενων εξαρτημάτων γίνεται εξ ολοκλήρου 
επιτοπίως. 

 
Σχ. 13. Πλαίσια Θυρών Φορτίων Α/Φ AIRBUS A319/320/321  
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11η Απορία  
Σχετικά με αυτή την μεγάλης διάρκειας συνεργασία με την AIRBUS, το καίριο ερώτημα είναι το 
εξής: η ΕΑΒ θα είχε ποτέ την ευκαιρία να συμμετάσχει με καθαρά ανταγωνιστικούς όρους στην 
κατασκευή τέτοιων επιβατικών αεροσκαφών; 

Το σίγουρο είναι ότι η  ιστορία δεν γράφεται με τα «εάν», αλλά θα τολμήσουμε να εκφρά‐
σουμε την προσωπικής μας άποψη ότι πολύ πιθανόν η AIRBUS δεν θα διακινδύνευε να αναθέσει 
την κατασκευή και  την σχεδίαση συγκροτημάτων επιβατικών αεροσκαφών σε μία αγνώστων  ι‐
κανοτήτων περιφερειακή βιομηχανία και άπειρη όπως ήταν τότε η ΕΑΒ. Παρ’ εκτός, αν ήταν α‐
ναγκασμένη να επιχειρήσει μια τέτοια συνεργασία μέσω του θεσμού των Α.Α. Το ίδιο ισχύει, βέ‐
βαια, για την BOEING αλλά και κάποιες άλλες εταιρίες του κλάδου. Ίσως να μην είναι υπερβολή 
ότι, μέσω των Α.Α., η ΕΑΒ έγινε παγκοσμίως γνωστή, εισήλθε στην ομάδα των αεροναυπηγικών 
εταιρειών 2ης Τάξης (2nd Tier) και συμμετέχει σε διεθνή προγράμματα. Παρεμπιπτόντως αναφέ‐
ρεται ότι την έχουν εμπιστευθεί πλέον των 90 πελατών από 36 χώρες τεσσάρων ηπείρων [μετα‐
ξύ  αυτών  συγκαταλέγονται  οι  Πολεμικές  Αεροπορίες  των  ΗΠΑ  (USAF),  της  Αγγλίας  (RAF),  της 
Γαλλίας(FAF),  της Σ. Αραβίας  (RSAF),  της  Ιορδανίας  (RJAF),  του Μαρόκου  (RMAF), ως και 2 διε‐
θνείς οργανισμοί ήτοι η NAMSA (Υπηρεσία του NATO) και η ESA (Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρε‐
σία)]. 

9.4  Κατασκευή Εμπρόσθιου Τμήματος Ατράκτου Ελικοπτέρου NH‐90 

Στο Σχ. 14 παρουσιάζεται η κατασκευή του Εμπρόσθιου Τμήματος της Ατράκτου του ελικο‐
πτέρου NH‐90  της NHI,  όπως και  τα επί μέρους απάρτια με υπόδειξη  της θέσης εκάστου. Όλα 
αυτά κατασκευάζονται από σύνθετα υλικά και οι κοπές που απαιτούνται γίνονται από ηλεκτρο‐
νικούς υπολογιστές που καθοδηγούν κοπτικά ακτίνων LASER και είναι μεγάλης ακρίβειας. 
 

 Σχ. 14. Πλαίσια Θυρών Φορτίων 

9.5  Εργοστάσιο Συνθέτων Υλικών 

Ωστόσο, η κατασκευή τέτοιων αεροπορικών δομών κατέστη εφικτή μόνο μετά την λειτουργία 
του Εργοστασίου Συνθέτων Υλικών (Σχ. 15) που ανεγέρθη στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ με κεφά‐
λαια της NHI ως μέρος της συμφωνίας των Α.Α. Επομένως, ό,τι τέτοιου είδους εξαρτήματα αερο‐
σκαφών σχεδιάζει η ΕΑΒ τώρα έχει την ικανότητα, την τεχνογνωσία και την επιτηδειότητα να τα 
κατασκευάζει επιτοπίως. 
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Σχ. 15. Εργοστάσιο Συνθέτων Υλικών 

12η Απορία  
Γιατί και πώς η ΕΑΒ αποφάσισε να υπεισέλθει στην τεχνολογία αεροκατασκευών με σύνθετα υ‐
λικά; 

Είναι γνωστό ότι στις επιχειρήσεις οι αποφάσεις καθοδηγούνται από τις εξελίξεις γενικότερα 
αλλά και της τεχνολογίας ειδικότερα. Έτσι, όταν φτάσαμε στο σημείο να σχεδιάζουμε αεροπορι‐
κές δομές με σύνθετα υλικά και να μην έχουμε την δυνατότητα να τις κατασκευάζουμε, αποφα‐
σίστηκε να μελετηθεί το θέμα σε βάθος. Ένα από τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη ήταν η εξέ‐
λιξη της τεχνολογίας των υλικών και η διάδοσή τους στην κατασκευή των αεροπορικών δομών. 

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το «γιατί». Σχετικά στοιχεία, που είχαν συλλεχτεί και επεξεργα‐
στεί από την BOEING, χαρτογραφούμενα σε ένα διάγραμμα έδιναν την εικόνα του Σχ. 16. Δηλα‐
δή, αν σχεδιαστεί ένα διάγραμμα όπου ο οριζόντιος άξονας παριστά το έτος έναρξης της σχεδία‐
σης διαφόρων αεροσκαφών και ο κάθετος άξονας παριστά το ποσοστό των συνθέτων υλικών 

 

Σχ. 16. Εξέλιξη Τεχνολογίας των Υλικών (Βάση Στοιχείων της BOEING) 
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που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή τους τότε θα αντικρίσουμε την εικόνα που παρουσιάζε‐
ται. Η πράσινη καμπύλη χαρτογραφεί την ποσότητα των συνθέτων υλικών ως ποσοστό του δομι‐
κού βάρους των μαχητικών αεροσκαφών και η κόκκινη καμπύλη των ελικοπτέρων των ενόπλων 
δυνάμεων.  Σε αεροκατασκευές  τέτοιου είδους,  το συμπέρασμα είναι ότι  έχουμε πλέον φτάσει 
στο σημείο όπου το 85% των αεροπορικών δομών να αποτελείται από σύνθετα υλικά. 

 Όσον αφορά τα αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας η τάση είναι παρόμοια αλλά η αντί‐
στοιχη συμμετοχή των συνθέτων υλικών σήμερα είναι κάπου μεταξύ 30% με 40%, με σταθερά 
αυξητική τάση. Αυτή η εικόνα αμέσως οδήγησε στο αδυσώπητο ερώτημα ποιο είναι το μέλλον 
των αεροκατασκευών της ΕΑΒ με ένα μηχανουργείο επεξεργασίας αεροπορικών κραμάτων που 
διαθέτει εργαλειομηχανές αξίας τριών και πέντε εκατομμυρίων δολαρίων η κάθε μία; Και μόνο η 
σκέψη αυτή μας έφερε στο νου τις εμπειρίες που βιώσαμε όταν αδυνατούσαμε να κατασκευά‐
σουμε  αεροπορικές  δομές  από  σύνθετα  υλικά  τις  οποίες  σχεδιάζαμε  επιτοπίως.  Αυτή  ήταν  η 
στιγμή που όλα τα καμπανάκια συναγερμού άρχισαν να ηχούν ταυτόχρονα. 

Βέβαια, οι κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται ούτε εν θερμώ ούτε με α‐
πλή έμπνευση. Οπότε αποφασίστηκε να καταρτιστεί ένα στρατηγικό σχέδιο με βάση το οποίο να 
ληφθούν οι όποιες αποφάσεις εντός και εκτός ΕΑΒ. Προφανώς, στην σημερινή παρουσίαση δεν 
επαρκεί  ο  χρόνος  για  να αναπτυχθεί  όλο  το στρατηγικό σχέδιο.  Παρ’  όλο,  λοιπόν,  που  εκ  των 
πραγμάτων θα παρακάμψουμε  το «πώς»,  όσα αναφέρθηκαν δίνουν μια εικόνα πως λαμβάνο‐
νται οι αποφάσεις σε μια επιχείρηση του ειδικού βάρους της ΕΑΒ. 

10. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ως απόρροια του συμπαντικού νόμου του Ηράκλειτου που προβλέπει ότι «τα πάντα ρεί και 
ουδέν μένει», προκύπτει ότι «κάθε εξέλιξη εγκυμονεί την μετεξέλιξη της». Ως επακόλουθο των 
εξελίξεων, στις απαρχές της δεύτερης δεκαετίας του νέου αιώνα, επήλθε μια ριζική αλλαγή του 
πλαισίου των διεθνών βιομηχανικών συνεργασιών στον Ευρωπαϊκό χώρο. Κάποια από τα φαι‐
νόμενα που ακολούθησαν,  σε άλλες περιοχές  του πλανήτη είχαν ήδη δρομολογηθεί δεκαετίες 
νωρίτερα  (π.χ.  συγχωνεύσεις  και  εξαγορές  βιομηχανιών),  όπως  και  σε  κάποιους  επιχειρηματι‐
κούς θύλακες ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

10.1  Αλλαγή Θεσμικού Πλαισίου 

Συμμορφούμενη,  λοιπόν,  με  την  Κοινοτική Οδηγία 2009/81/ΕΚ,  η  χώρα μας  κατήργησε,  με 
τον νόμο 3978/2011, τους αντίστοιχους νόμους που προέβλεπαν εγχώρια βιομηχανική συμμετο‐
χή,  εγχώρια  προστιθέμενη  αξία  και  αντισταθμιστικά  ανταλλάγματα.  Το  σπουδαιότερο,  στους 
κρατικούς διαγωνισμούς προμηθειών θα είχαν πρόσβαση όχι μόνο οι εγχώριες αλλά όλες οι επι‐
χειρήσεις της ΕΕ. Η ως άνω οδηγία επέτρεπε την ανάθεση έργου από μια χώρα‐μέλος στην εγχώ‐
ρια  βιομηχανία  της,  κατ΄  εξαίρεση  και  μόνον  όταν  συντρέχουν  λόγοι  προστασίας  ουσιωδών 
συμφερόντων ασφάλειας της χώρας. Βέβαια αυτό το τελευταίο είναι ολίγον τι ομιχλώδες και ε‐
νίοτε μπορεί να λειτουργεί είτε υπέρ μιας χώρας είτε εναντίον της. Αυτή η φράση θα είχε νόημα 
μόνον εάν, τόσο η ΕΕ όσο και η ενδιαφερόμενη χώρα‐μέλος μετρούσαν τα «ουσιώδη συμφέρο‐
ντα ασφάλειας» με τα  ίδια μέτρα και σταθμά, πράγμα που δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να 
συμβαίνει προς το παρόν τουλάχιστον. Πάντως,  το γεγονός ότι η ΕΕ άρχισε να αναγνωρίζει κά‐
ποια από τα προβλήματα εθνικής ασφάλειας ως «κοινοτικά» και όχι «τοπικά» είναι ένα σημάδι 
ότι βαδίζουμε στην σωστή κατεύθυνση (π.χ. για το μεταναστευτικό έγινε συμφωνία ΕΕ‐Τουρκίας 
και όχι Ελλάδας‐Τουρκίας). 

10.2  Νέες Τάσεις στην Αγορά 

Οι παράγοντες που δρομολόγησαν τα προαναφερθέντα γεγονότα είχαν εμφανιστεί πολύ νω‐
ρίτερα. Όπως π.χ. ο περιορισμός των αμυντικών δαπανών κυρίως στις χώρες‐μέλη της ΕΕ που ε‐
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ντάθηκε με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και ό,τι αυτή η εξέλιξη συμβόλιζε. Ένας άλλος 
σημαντικός παράγοντας ήταν η ζήτηση οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας που αύξανε το 
κόστος τους εκθετικά.    

Η  απάντηση  της  βιομηχανικής  επιχειρηματικότητας  ήταν  οι  συγχωνεύσεις  τόσο  σε  εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο υπάρχει το παράδειγμα των ΗΠΑ όπου οι 50+ 
αμυντικές βιομηχανίες της δεκαετίας του  ’70 έχουν συγχωνευτεί πλέον σε 6. Στην Ευρώπη επι‐
κράτησε  η  ίδια  τάση με  την  δημιουργία  το 2000,  της European Aeronautic Defense and Space 
Company (EADS) με συμμετοχή στις εταιρίες: AIRBUS  INDUSTRIE (80%), EUROCOPTER (θυγατρι‐
κή), ASTRIUM  (τριεθνής  κοινοπραξία)  και ARIANESPACE  (μέτοχος).  Η  EADS  προέκυψε  από  την 
συγχώνευση  της  Γαλλικής Aerospatiale Matra,  της  Γερμανικής DaimlerChrysler  Aerospace  S.A. 
(DASA) και της Ισπανικής Construcciones Aeronauticas S.A. (CASA). 
 

10.3  Ευρωπαϊκή Συνεργασία Κατασκευής Αεροσκάφους nEUROn 

 

Έτσι,  το διαμορφούμενο  τότε πλαίσιο  της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας  και Άμυνας  (ΚΠΑΑ), 
στόχευε  στην  ενοποίηση  της  ενδοκοινοτικής  βιομηχανίας.  Συγκεκριμένα,  τόσο  ενθαρρύνοντας 
συγχωνεύσεις και συνεργατικά σχήματα του κλάδου όσο και προωθώντας διακρατικές παραγω‐
γές και κοινά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης στα πλαίσια της ΕΕ. Μια τέτοια περίπτωση 
θα δούμε στην συνέχεια. Τούτη αποτελεί τρανταχτό παράδειγμα και το πρώτο πείραμα το οποίο 
επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της νέας αυτής ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Στην  Γαλλία  αποφασίστηκε  η  σχεδίαση  και  κατασκευή  ενός  αμιγώς  Ευρωπαϊκού  μη  επαν‐
δρωμένου  μαχητικού  αεροσκάφους 6ης  γενεάς  με  την  κωδική  ονομασία nEUROn.  Δηλαδή,  της 
μεθεπόμενης γενεάς αφού τώρα ζούμε την χαραυγή της 5ης γενεάς μαχητικών αεροσκαφών.  
Προς υλοποίηση αυτού του σχεδίου δημιουργήθηκε ένας συνασπισμός από έξι Ευρωπαϊκές χώ‐
ρες ήτοι Γαλλία, Σουηδία, Ελλάδα, Ελβετία,  Ισπανία και  Ιταλία  (Σχ. 17). Αυτές ανέθεσαν το όλο 
εγχείρημα στην DGA (Υπηρεσία του Γαλλικού Υπουργείου Άμυνας) που ανέλαβε ως υπεύθυνος 
φορέας. Η κύρια σύμβαση υπεγράφη μεταξύ DGA και DASSAULT η οποία ανέλαβε ως Κύριος Α‐
νάδοχος του έργου. 

 

 
 

Σχ. 17. Ευρωπαϊκή Συνεργασία Ανάπτυξης Αεροσκάφους nEUROn  

Στην συνέχεια η DASSAULT υπέγραψε συμβάσεις με βιομηχανίες των συμμετεχόντων χωρών, 
κατανέμοντας το έργο σύμφωνα με την συμμετοχή της κάθε χώρας στο απαιτούμενο κεφάλαιο. 
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Έτσι, στην ομάδα υλοποίησης συμμετείχαν οι εξής αεροναυπηγικές εταιρίες: η Σουηδική SAAB, η 
Ελληνική EAB, η Ελβετική RUAG, η Ισπανική EADS‐CASA και η Ιταλική ALENIA (τώρα ανήκει στην 
LEONARDO FINMECCHANICA). 

Η  ομάδα  αυτή  ανέλαβε  να  κατασκευάσει  ένα  μη‐επανδρωμένο,  μη‐ανιχνεύσιμο  (stealth), 
μαχητικό αεροσκάφος επίδειξης τεχνολογίας (Unmanned Combat Air Vehicle –UCAV). Έτσι, κατα‐
σκευάστηκαν τρία πρωτότυπα σε πραγματικό μέγεθος (κλίμακα 1:1). 

10.4  Σχεδίαση & Κατασκευή Συγκροτημάτων Αεροσκάφους nEYROn από ΕΑΒ 

Το σχέδιο του αεροσκάφους φαίνεται στο Σχ. 18. Τα έγχρωμα συγκροτήματα ήταν η συνει‐
σφορά της ΕΑΒ. Το συγκρότημα εξαγωγής του αεροκινητήρα (ροζ και κίτρινο στο σχέδιο), που εί‐
ναι ένα από τα πιο δύσκολα μέρη να αποκρυβούν από τα συστήματα ανίχνευσης, σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε από την ΕΑΒ όπως και η ουραία άτρακτος (συμπληρώνει το κόκκινο τρίγωνο 
του σχεδίου). Επίσης, κατασκευάστηκαν και άλλα ιπτάμενα και επίγεια συγκροτήματα. 

 
Σχ. 18. Σχεδίαση και Κατασκευή Συγκροτημάτων Αεροσκάφους nEYROn από ΕΑΒ 

nEUROn 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Α/Κ
EXHAUST ASSEMPLY STEALTH ΟΥΡΑΙΑ ΑΤΡΑΚΤΟΣ 

AFT  FUSELAGE  

10.5  Παρθενική Πτήση Μαχητικού Αεροσκάφους nEYROn 

Μετά από τις προβλεπόμενες επίγειες δοκιμές η παρθενική πτήση του αεροσκάφους αυτού 
έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2012, παρουσία όλων των συνεταίρων,  της ηγεσίας της ΕΑΒ συμπερι‐
λαμβανομένης. Στην ιστοσελίδα της DASSAULT υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει την ιστορική αυτή 

 

 

Σχ. 19. Καλλιτεχνική Απεικόνιση αεροσκαφών nEYROn εν πτήση 
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πτήση. Επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος το αντικαταστήσαμε με την καλλιτεχνική απει‐
κόνιση του αεροσκάφους εν πτήση (Σχ. 19). Η επιλογή δεν ήταν τυχαία. Αυτή η εικόνα κάνει κά‐
ποιους από εμάς να ονειρεύονται πως θα είναι οι αιθέρες πάνω από το Αιγαίο τις επόμενες δε‐
καετίες! 

10.6  Επιβεβαίωση Ιδιοτήτων Stealth Μαχητικού Αεροσκάφους nETROn 

Η συμπλήρωση των δοκιμαστικών πτήσεων που επιβεβαίωσαν την αποτελεσματικότητα των 
ιδιοτήτων  stealth  ολοκληρώθηκαν στις 26 Αυγούστου 2015.  Στο  Σχ. 20  παρουσιάζεται  το  τρίτο 
μοντέλο με τα χρώματα stealth που τελικά πέρασε επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες δοκιμασίες. 

 

 

Σχ. 20. Το Μαχητικό Αεροσκάφος nEYROn με τα χρώματα Stealth 

10.7  Πρώτη Δημόσια Πτήση Μαχητικού Αεροσκάφους nEYROn 

Τελικά στις 4  Ιουνίου 2016 πέταξε παρουσία πλήθος κόσμου. Για πρώτη φορά στην ιστορία 
της  αεροναυπηγικής  η  πτήση  ενός  τηλεκατευθυνόμενου  μαχητικού  αεροσκάφους  επιδείχτηκε 
δημοσίως.  Φυσικά  και  άλλες  χώρες  αναπτύσσουν  τηλεκατευθυνόμενα  αεροσκάφη  αλλά  ποτέ 
δεν έχουν επιδειχθεί εν πτήση δημοσίως. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά. Στο Σχ. 21 φαίνεται το  

 

 

Σχ. 21.Πρώτη Δημόσια Πτήση Μαχητικού Αεροσκάφους nEYROn 
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nEUROn  στο  τελευταίο σκέλος αυτής  της πτήσης,  λίγο πριν προσγειωθεί,  όπου  το πλαισίωσαν 
ένα μαχητικό τύπου Rafale και ένα επιβατικό τύπου Falcon 7X και πέταξαν σε σχηματισμό. Αυτή 
η φωτογραφία έχει ενδιαφέρον διότι παρουσιάζει και τα σχετικά μεγέθη των αεροσκαφών. Ό‐
πως φαίνεται στην εικόνα, το μέγεθος του nEUROn είναι κατά τι μικρότερο από αυτό του Rafale 
διότι  αφού  ίπταται  δίχως  χειριστή  δεν  χρειάζεται  να  μεταφέρει  και  όλα  εκείνα  τα  συστήματα 
που είναι αναγκαία για την διατήρηση της ζωής. 

11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ‐ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

Από όσα, λοιπόν, αναπτύχθηκαν σε αυτή την παρουσίαση προκύπτουν αξιοσημείωτα συμπε‐
ράσματα. Φερ’ ειπείν, η πράξη διδάσκει ότι η δόμηση των τεχνολογικών επιπέδων μιας χώρας 
επιτυγχάνεται με μελετημένη και οργανωμένη μέθοδο, με στρατηγικό σχέδιο, και με αξιοποίηση 
των  ευκαιριών.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  η  ελληνική  βιομηχανία  είτε  ως  κύριος  ανάδοχος  (prime 
contractor) είτε ως συμπαραγωγός (co‐producer) είτε ως υποκατασκευαστής (sub‐contractor) κα‐
τάφερε να συμμετέχει στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογίας του ανατέλλοντα Αιώνα. 

Το να υποστηρίξουμε τα συμπεράσματα και με άλλα παραδείγματα Α.Α. ή άλλου είδους συ‐
νεργασιών θα ήταν μάλλον αντιπαραγωγικό, παρ’ ότι πολύ ενδιαφέρον. 

13η Απορία  
Καλά είναι όλα αυτά, και ως φαίνεται, κυρίως ο Δυτικός Κόσμος δεν προχωρά απλώς αλλά τρέχει 
με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην διασύνδεση της βιομηχανικής αλλά και γενικότερα της επιχειρηματι‐
κής συνεργασίας. Ακόμη, ο όρος «Δυτικός Κόσμος» δεν αφορά τώρα πλέον κάποια συγκεκριμένη 
γεωγραφική περιοχή αλλά ως φιλοσοφικό κίνημα έχει επηρεάσει λαούς σε όλα τα μήκη και πλά‐
τη  του πλανήτη και  έχει  εμποτίσει  και  το  τρίτο κύμα της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, πλην 
ελαχίστων εξαιρέσεων. Όπως είναι κάποια κράτη που προσπαθούν με τρακατρούκες να ξορκί‐
σουν την ασημαντότητά τους. Είναι αυτοί που αντάλλαξαν την ήρεμη δύναμη της αυτοφυούς και 
αεικίνητης  δημιουργικότητας με  την φαντασμαγορική  καταστροφή  των βεγγαλικών.  Το  καίριο, 
όμως, ερώτημα είναι: η Ελλάδα, δηλαδή εμείς, που βρισκόμαστε σε αυτόν το δρόμο ταχύτητας 
και αντοχής συνάμα του παγκόσμιου γίγνεσθαι; 

Κάποιες φορές είναι χρήσιμο να αναλογιζόμαστε σε ποια θέση ήμαστε και ποια θέση μπο‐
ρούμε και θέλουμε να καταλάβουμε στην νέα Παγκόσμια Τάξη (World Order). Από τον καιρό των 
μαθητικών μας χρόνων διαισθανόμαστε ότι το μέλλον γκριζάριζε για όσους έμεναν στην ίδια τά‐
ξη. Τούτο δεν σημαίνει κατ΄ ανάγκην ότι πρέπει να αλλάξουμε φίλους αλλά μέσα στο πλέγμα των 
συμμαχικών και φίλιων χωρών τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε; Τον ρόλο του υπηρέτη που σερβί‐
ρει  τους  καφέδες στην δεύτερη σκηνή  της  τρίτης πράξης ή  τον  ρόλο  του αξιοπρεπούς πατέρα 
που πασχίζει για το καλό της πρωταγωνίστριας σε όλη την διάρκεια του έργου; Ενός έργου όπου 
η ανθρωπότητα έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Εκτός, όμως, από τα συμπεράσματα προκύπτουν και αξιοσημείωτες επισημάνσεις. Όπως ό‐
λοι  γνωρίζουμε,  με  την βιομηχανική  επανάσταση  τους  τελευταίους δύο αιώνες  επικρατούσε η 
έννοια της «βαριάς βιομηχανίας». Με την πληροφορική επανάσταση, που εξελίσσεται μπροστά 
στα μάτια μας, τους επόμενους δύο αιώνες θα επικρατήσει η έννοια της «υπολογιστικής ισχύος» 
και κατ΄ επέκταση της «τεχνητής νοημοσύνης». Το τρένο της βαριάς βιομηχανίας το χάσαμε τον 
19ον Αιώνα, ας κάνουμε ότι χρειάζεται για να μην χάσουμε το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης! 
Με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα βάλουμε επί τέλους ένα τέλος στον Πελοποννησιακό Πόλε‐
μο που μαίνεται στην χώρα μας, αλλάζοντας συνέχεια προσωπείο, επί 24 αιώνες τώρα. 
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12. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Θα κλείσουμε λοιπόν αυτήν την παρουσίαση με μια ακροτελεύτια παρατήρηση. 
Η αναδρομή που έγινε ήταν μια προσπάθεια για να λάμψει μια αχτίδα ελπίδας στο ζοφερό 

τοπίο της Ιστορίας που ζούμε στην τρέχουσα δεκαετία. Υπ’ αυτήν την έννοια, αυτή η παρουσίαση 
των πρόσφατων επιτευγμάτων της χώρας μας είναι μια παρηγοριά για να αντέξουμε ένα τέλος 
δίχως τέλος∙ είναι ένα ηχηρό σκαμπίλι στην παρακμή που τόλμησε να ξεπροβάλει απ’ την γωνία 
ξεδιάντροπα. Ίσως να μας παροτρύνει κιόλας σε μια κατάσταση αυτογνωσίας για την συλλογική 
μας ευθύνη ως ένας λαός ενός ένδοξου έθνους και ως κοινωνία ενός παγκόσμιου γίγνεσθαι. Ας 
διαφυλάξουμε λοιπόν αυτή την τεχνολογική αισιοδοξία ως μια Άγια Φλόγα μέσα σε ένα γυάλινο 
φανό και ας την υποδεχθούμε με τιμές Αρχηγού Κράτους, ώστε να φωτίζει όλες τις διαστάσεις 
του μέλλοντός μας. 

Και τούτο διότι όπως παρατήρησε και ένας από τους αγωνιστές του 1821, ο Νικόλαος Δρα‐
γούμης στο βιβλίο του  Ιστορικές Μνήμες  : «Η φιλοπατρία μη φωταγωγούμενη και υπό της λα‐
μπάδος της επιστήμης, της δεξιότητας και της πολυπειρίας, ου μόνον ανεπαρκής είναι αλλά και 
επιβλαβής αποβαίνει». 
 
Αξιότιμες Κυρίες και Αξιότιμοι Κύριοι, 
Για την τιμή που μας κάνατε να παρευρεθείτε στην σημερινή Ημερίδα της Αεροπορικής Ακαδη‐
μίας Ελλάδος και για την αμέριστη προσοχή σας, 
 
Σας ευχαριστώ Πολύ! 
 
 

Εμμανουήλ Δ. Σκορδίλης         [emmanuel.skordilis@gmail.com] 


