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Η προβολό τησ εθνικόσ ιςχύοσ, ανεξαρτότωσ ςε ποιουσ παρϊγοντεσ αυτό 

βαςύζεται, υλοποιεύται ςε κϊθε περύπτωςη με τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ. Η ένοπλη 

δύναμη, δηλαδό οι ςτρατιωτικϋσ δυνατότητεσ ενόσ κρϊτουσ, ωσ παρϊγων 

ιςχύοσ, εξετϊζεται τόςο από πλευρϊσ μεγϋθουσ και εξοπλιςμού όςο και από 

πλευρϊσ ϋρευνασ και τεχνολογύασ, αμυντικόσ βιομηχανύασ, ςυμμαχιών αλλϊ και 

λοιπών ςτοιχεύων που καθορύζουν τη μαχητικό αποτελεςματικότητα των 

ενόπλων δυνϊμεων.  

 Εύναι γνωςτό ότι η Ελλϊδα διαθϋτει ϋνα από τα μεγαλύτερα ποςϊ για 

αμυντικϋσ δαπϊνεσ μεταξύ των χωρών μελών τησ ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ωσ ποςοςτό 

επύ τοισ εκατό οι αμυντικϋσ δαπϊνεσ τησ χώρασ μασ εύναι οι υψηλότερεσ όλων.  

 Οι αμυντικϋσ δαπϊνεσ κϊθε χώρασ κατανϋμονται γενικϊ ςτουσ εξόσ τρεισ 

τομεύσ: 

1ον Δαπϊνεσ προςωπικού  

2ον Δαπϊνεσ λειτουργικϋσ και υποδομών  

3ον Επενδύςεισ: Προμόθειεσ εξοπλιςμών, Έρευνα & Ανϊπτυξη  

 Οι δαπϊνεσ για αμυντικϋσ επενδύςεισ εύναι ο ςημαντικότεροσ τομϋασ 

ςτον οπούο μϊλιςτα εύναι δυνατόν, μϋςα από κατϊλληλεσ ςτρατηγικϋσ 

προμηθειών, να εξαςφαλιςτούν οικονομύεσ κλύμακασ. Ήδη από ετών κϊποιεσ 

ευρωπαώκϋσ χώρεσ εφαρμόζουν τϋτοιεσ ςτρατηγικϋσ. Οι λϋξεισ κλειδιϊ εύναι: 

ςτρατηγικό, οργϊνωςη, τυποπούηςη, αμυντικό βιομηχανύα. 

Εύναι, νομύζω, από όλουσ αποδεκτό ότι χωρύσ κατϊλληλη βιομηχανικό 

βϊςη, δεν μπορεύ να υπϊρξει αξιόπιςτη ϊμυνα. Για το λόγο αυτό, ο τομϋασ 

τησ αμυντικόσ βιομηχανύασ όταν και εύναι ουςιώδησ παρϊγων διαςφϊλιςησ 

των εθνικών ςυμφερόντων.  

 Καταρχόν, διότι η ύπαρξη μιασ αμυντικόσ βιομηχανύασ ςύγχρονησ, 

αποτελεςματικόσ και ανταγωνιςτικόσ, αποτελεύ ςημαντικότατο 

ςτοιχεύο τησ εθνικόσ ϊμυνασ.  
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 Δεύτερον, διότι μια δυναμικό και ανταγωνιςτικό αμυντικό 

βιομηχανύα εκπροςωπεύ ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςτην τεχνολογικό 

και βιομηχανικό ανϊπτυξη μιασ χώρασ.  

 Τϋλοσ, διότι τα προώόντα των αμυντικών βιομηχανιών δεν 

χρηςιμεύουν μόνο για τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ τησ ύδιασ τησ χώρασ αλλϊ 

και για εξαγωγϋσ, εξυπηρετώντασ τόςο πολιτικούσ όςο και 

εμπορικούσ ςκοπούσ.  

Με τον όρο “αμυντικό βιομηχανύα” εννοούμε μια ςειρϊ βιομηχανιών 

που παρϊγουν αγαθϊ και υπηρεςύεσ για τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ. Η βιομηχανικό 

βϊςη τησ ϊμυνασ δεν αποτελεύ μια αντύληψη χωρύσ νόημα, δεδομϋνου ότι χωρίσ 

βιομηχανία που ερευνά, αναπτύςςει και παράγει τα αμυντικά 

ςυςτήματα, δεν υπάρχει ικανή άμυνα. Βεβαύωσ, ϋνα κρϊτοσ μπορεύ να 

αποφαςύςει να εξοπλύςει τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ του μϋςω αγορών από το 

εξωτερικό. Ενεργώντασ όμωσ κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα καταρρεύςει 

οικονομικϊ και θα χϊςει ςε αυτονομύα, αλλϊ επύςησ θα παραμϋνει ςτο 

περιθώριο των καινοτομιών ςε ζωτικούσ τομεύσ για την γενικό ανϊπτυξη τησ 

χώρασ.  

Προκειμϋνου να αξιολογηθεύ η αμυντικό βιομηχανύα μιασ χώρασ, πρϋπει 

να ληφθούν υπόψη οι προμόθειεσ υλικού από το εξωτερικό ςε ςχϋςη με τισ 

δαπϊνεσ αμυντικού υλικού που φαύνονται ςτον προώπολογιςμό τησ χώρασ. Η 

διαφορϊ αυτό ςυνιςτϊ την καθοριςτικό μεταβλητό που πρϋπει να ληφθεύ 

υπόψη όταν αναλύεται η αμυντικό βιομηχανύα. Μεταξύ των αντικειμενικών 

ςκοπών μιασ πολιτικόσ για την αμυντικό βιομηχανύα μπορούμε να αναφϋρουμε:  

 τη μεύωςη του ελλεύμματοσ ςτο ιςοζύγιο πληρωμών. 

 την εξαςφϊλιςη παραγωγικόσ δραςτηριότητασ για την εγχώρια 

βιομηχανύα. 

 την απόκτηςη νϋων τεχνολογιών και εκπαύδευςη προςωπικού.         

 Στον χώρο τησ ΕΕ, εύναι προφανϋσ ότι, η αμυντικό βιομηχανύα δεν θα 

μπορούςε να παραμεύνει ςτο περιθώριο των μεταςχηματιςμών και αλλαγών 

που ςυνϋβηςαν κατϊ τα τελευταύα χρόνια. Οι προςπϊθειεσ εςτιϊζουν ςτην 

επύλυςη προβλημϊτων ομοιομορφύασ και εναρμόνιςησ ςτουσ εξοπλιςμούσ, για 

τουσ εξόσ απλούσ λόγουσ: 

 Πρώτον, για λόγουσ ςτρατηγικήσ: Οι τεχνολογύεσ για την ϊμυνα εύναι 

όδη πολύ υψηλού επιπϋδου, βρύςκονται ςε ςταθερό εξϋλιξη και λύγεσ χώρεσ 

ϋχουν τη δυνατότητα να τισ αναπτύξουν και να τισ παρϊγουν, 

αποκλειςτικϊ ςε εθνικό πλαύςιο. 
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 Δεύτερον, για λόγουσ οικονομικούσ: Τα ςυςτόματα εύναι όλο και 

περιςςότερο ακριβϊ, ςτο μϋτρο που αυξϊνει το τεχνολογικό τουσ επύπεδο, 

ςε τϋτοιο ςημεύο που μόνο η κοινό δρϊςη διαφόρων ενδιαφερομϋνων 

χωρών μπορεύ να επιτύχει την τελικό παραγωγό του προώόντοσ. 

 Τρίτον, για λόγουσ επιχειρηματικούσ: Οι αμυντικού προώπολογιςμού 

ϋχουν μειωθεύ, κατϊ τα τελευταύα χρόνια, ςε ςχϋςη με την περύοδο του 

ψυχρού πολϋμου. Εξ αυτού και το φαινόμενο τησ ςυγκϋντρωςησ και 

ςυγχώνευςησ των βιομηχανιών, που δημιουργεύ μια αγορϊ πιο πϋρα από τα 

ςτενϊ εθνικϊ όρια. 

Έτςι, οι αμυντικϋσ βιομηχανύεσ ϋχουν προχωρόςει, κυρύωσ κατϊ τισ 

τελευταύα δεκαετύα, ςε ιδιωτικοποιόςεισ, ςυγχωνεύςεισ και ευρεύεσ 

ςυνεργαςύεσ, υλοποιώντασ δηλαδό τα τρύα “C” (Consolidation – Co-operation – 

Co-production) ό ςτα ελληνικϊ τα τρύα «Σ» (Συγχωνεύςεισ – Συνεργαςύεσ  - 

Συμπαραγωγϋσ). Μϊλιςτα, από το 2005, ςτα πλαύςια του EDA, ϋχει ξεκινόςει 

μια ριζικό αλλαγό του τοπύου ςτον ευρωπαώκό χώρο ςε ότι αφορϊ την αμυντικό 

βιομηχανύα, την αμυντικό ϋρευνα και τεχνολογύα, τισ εταιρικϋσ ςχϋςεισ, την 

τυποπούηςη των εξοπλιςμών κλπ. Μεταξύ των κύριων ςτόχων του εύναι η 

ενύςχυςη τησ ευρωπαΰκήσ αμυντικήσ βιομηχανικήσ και τεχνολογικήσ βάςησ 

(EDITB), η υποςτόριξη τησ δημιουργύασ, μιασ διεθνώσ ανταγωνιςτικόσ, 

ευρωπαΰκήσ αγοράσ αμυντικού υλικού (European Defence Equipment Market – 

EDEM) και η προώθηςη τησ ϋρευνασ. Στο πλαύςιο αυτό ϋχει εκδώςει τον Κώδικα 

Συμπεριφοράσ ςτισ Αμυντικέσ Προμήθειεσ (Code of Conduct on Defence 

Procurement)  με ςτόχο την ειςαγωγό τησ διαφϊνειασ και του ανταγωνιςμού. 

Εύναι δυςτύχημα που δεκαετύεσ τώρα η ελληνικό αμυντικό βιομηχανύα δεν 

ϋχει αξιοποιηθεύ, ενώ ϋχει ανϊλογεσ δυνατότητεσ, τόςο από πλευρϊσ 

επιςτημονικού και τεχνικού προςωπικού όςο και από πλευρϊσ υποδομών. 

Έτςι, η μεν κρατικϋσ βιομηχανύεσ, οι οπούεσ χρηςιμοποιούν τερϊςτιο αριθμό 

προςωπικού, χρηςιμοποιούνται ςυχνϊ από ξϋνουσ κολοςςούσ ωσ μϋςο 

επύτευξησ απευθεύασ αναθϋςεων, οι δε ιδιωτικϋσ για την υλοπούηςη των 

αντιςταθμιςτικών ωφελημϊτων. Κϊποιεσ φωτεινϋσ εξαιρϋςεισ ςτο χώρο των 

ιδιωτικών βιομηχανιών, απλϊ επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 

Χρόνια τώρα ϋχει διαπιςτωθεύ η ανϊγκη αλλαγόσ του θεςμικού πλαιςύου 

λειτουργύασ των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών τησ χώρασ, ώςτε αυτϋσ να 

λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικϊ κριτόρια. Δυςτυχώσ κϊτι τϋτοιο δεν ϋχει 

γύνει και οι βιομηχανύεσ αυτϋσ ςυνεχύζουν να λειτουργούν ςαν δημόςιεσ 

υπηρεςύεσ, ςτισ οπούεσ το κϊθε κόμμα που αναλαμβϊνει την κυβϋρνηςη παύζει 

τα δικϊ του παιχνύδια. Συγκεκριμϋνα παρατηρεύται: 
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 Υπερπληθώρα προςωπικού, ςτο οπούο μϊλιςτα ςυχνϊ υπερτερεύ το 

διοικητικό προςωπικό ϋναντι του τεχνικού, ενώ θα ϋπρεπε να 

ςυμβαύνει το αντύθετο.   

 Ανεπϊρκεια και αδυναμύα παραγωγόσ ϋργου. Κωλύομαι να αναφϋρω 

ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ για ευνόητουσ λόγουσ. Τισ γνωρύζουν 

όμωσ οι αςχολούμενοι με τα θϋματα και κυρύωσ οι «παθόντεσ», 

δηλαδό τα ΓΕ. 

 Δημιουργύα υπϋρογκων χρεών εισ βϊροσ φυςικϊ του ελληνικού 

δημοςύου. Αντύ δηλαδό να παρϊγουν κϋρδοσ δημιουργούν βϊρη. 

Αναφϋρω χαρακτηριςτικϊ ότι κύρια κρατικό αμυντικό βιομηχανύα 

ϋχει αυτό τη ςτιγμό, ϋλλειμμα προώπολογιςμού τησ τϊξεωσ των 200 

εκατομμυρύων.  

Η κατϊςταςη αυτό ϋχει οδηγόςει τισ κρατικϋσ βιομηχανύεσ ςτα όρια τησ 

επιβύωςησ, με ότι αυτό μπορεύ να ςημαύνει για την οικονομύα τησ χώρασ και την 

ανεργύα. Χαρακτηριςτικότατο παρϊδειγμα η ΕΛΒΟ, τησ οπούασ το μεγαλύτερο 

μϋροσ του προςωπικού δεν απαςχολεύται πλϋον διότι δεν υπϊρχει ϋργο. Θϋτω 

δύο απλϊ ερωτόματα:  

1) Εύναι επιτρεπτό, ςε μια χώρα που αποτελεύ τον καλύτερο πελϊτη 

αμυντικού υλικού ςτην Ευρώπη, να υπϊρχει βιομηχανύα οχημϊτων 

μϊχησ και αρμϊτων που να μην ϋχει ϋργο; Θα μπορούςε να εύναι ϋνα 

ωραύο ανϋκδοτο αν δεν αποτελούςε την πικρό πραγματικότητα. 

2) Αν η ΕΛΒΟ εύχε προχωρόςει από χρόνια ςε ςυνεργαςύεσ με ϊλλεσ 

ευρωπαώκϋσ εταιρύεσ του κλϊδου τησ θα αντιμετώπιζε αυτό τη 

ςτιγμό πρόβλημα επιβύωςησ; Αςφαλώσ όχι, διότι θα εύχε ςυνεχώσ 

ϋργο.  

Οι υπϋρογκεσ αμυντικϋσ δαπϊνεσ τησ χώρασ μασ εύναι δυνατόν να 

ανακτηθούν με την μορφό τησ βιομηχανικόσ επιςτροφόσ, μόνο μϋςω μιασ 

αξιόπιςτησ και ανταγωνιςτικόσ αμυντικόσ βιομηχανύασ. Πρώτη προώπόθεςη 

για να υπϊρξει τϋτοια βιομηχανύα εύναι η ύπαρξη πολιτικόσ αμυντικόσ 

βιομηχανύασ από την πλευρϊ του Κρϊτουσ, που δυςτυχώσ εύναι ανύπαρκτη. Τη 

δεκαετύα του 1970 εύχε ξεκινόςει μια αξιόλογη προςπϊθεια με την ΥΠΟΒΙ. 

Υποςτηρύχθηκε από πολιτικό βούληςη αλλϊ και από πιςτώςεισ για την 

ανϊπτυξη, ςτα μϋτρα τησ εποχόσ. Δυςτυχώσ η προςπϊθεια αυτό ατόνηςε. 

Μια πολιτικό αμυντικόσ βιομηχανύασ πρϋπει να καθορύζει μια ςειρϊ 

ενεργειών όπωσ:  

 Πρώτον, απορρόφηςη τεχνολογύασ μϋςω τησ διϊθεςησ κονδυλύων για 

Ε&Α,  
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 Δεύτερον, μεταφορϊ τεχνογνωςύασ από τουσ ξϋνουσ προμηθευτϋσ 

κύριων οπλικών ςυςτημϊτων.  

 Τρύτον, υποςτόριξη τησ εγχώριασ βιομηχανύασ με ανϊθεςη 

ςυγκεκριμϋνων προγραμμϊτων παραγωγόσ.  

Προώπόθεςη για τα ανωτϋρω εύναι ότι θα υπϊρχει κατϊλληλοσ 

ςτρατηγικόσ προγραμματιςμόσ των εξοπλιςτικών αναγκών των ΕΔ και 

χϊραξη χρονοδιαγραμμϊτων. Εύναι μϊλιςτα απαραύτητο, για να μην εύναι 

δυνατό η καταςτρατόγηςη τησ ςτρατηγικόσ, να λαμβϊνει χώρα κύρωςη με 

νόμο από τη Βουλό, ώςτε κανεύσ υπουργόσ και καμύα κυβϋρνηςη να μη μπορεύ 

να μεταβϊλλει τισ αποφϊςεισ και τα χρονοδιαγρϊμματα. 

Εκεύνο που ςόμερα ςυμβαύνει, κυρύωσ μϋςω των ΑΩ, εύναι η καταςκευό 

κϊποιων μερών οπλικών ςυςτημϊτων (όπωσ για παρϊδειγμα καλωδύων 

αεροςκαφών, ηλεκτρονικών πλακετών, κλπ). Αυτό όμωσ δεν παρϋχει τη 

δυνατότητα ςτην ελληνικό αμυντικό βιομηχανύα να αναπτύςςει δικϊ τησ 

πρωτογενό προώόντα και να τα πουλϊ αυτόνομα και όχι μϋςω αδεύασ. Ειδικώσ 

για τα ΑΩ, θα ϋπρεπε να καταςτούν ο μοχλόσ για την απόκτηςη τεχνολογύασ και 

η βϊςη τησ παραγωγόσ ολοκληρωμϋνων προώόντων, μϋςα από ϋνα μακρόπνοο 

πρόγραμμα. Αυτό όμωσ προώποθϋτει την ύπαρξη πολιτικόσ για την αμυντικό 

βιομηχανύα. 

Κϊποιεσ αξιόλογεσ προςπϊθειεσ που ϋχουν γύνει κατϊ καιρούσ από 

ιδιωτικϋσ βιομηχανύεσ δεν ϋτυχαν τησ προςοχόσ και του ενδιαφϋροντοσ του 

Κρϊτουσ, παρϊ το γεγονόσ ότι όταν τεχνικϊ αξιόλογεσ, επρόκειτο για ελληνικϋσ 

παραγωγϋσ, με ότι αυτό ςημαύνει, και όταν οικονομικϊ ανταγωνιςτικϋσ. 

Επιπλϋον κϊθε τϋτοια προςπϊθεια οδηγεύται ςε αποτυχύα αφού εύναι ςε όλουσ 

γνωςτό ότι δεν μπορεύ ϋνα προώόν να πουληθεύ ςτο εξωτερικό αν πρώτα δεν 

πουλόςει ςτην χώρα παραγωγόσ του. 

Θα όθελα να επιςημϊνω ιδιαύτερα τον κλϊδο τησ αεροδιαςτημικόσ, τον 

κλϊδο που ενςωματώνει την πλϋον προηγμϋνη τεχνολογύα και εξ αυτού 

παρϊγει τα πλϋον ακριβϊ ςυςτόματα. Αεροςκϊφη, πύραυλοι, δορυφόροι, κλπ. 

αποτελούν προώόντα του κλϊδου αυτού.  Που βρύςκεται η Ελλϊδα ςτον τομϋα 

αυτό. Προςϋξτε, μιλϊμε για ϋναν από τουσ μεγαλύτερουσ αγοραςτϋσ 

αεροςκαφών ςτον ευρωπαώκό χώρο. Σε ποια κονςόρτςιουμ ανϊπτυξησ και 

παραγωγόσ ςυμμετϋχει; 

Θα εύναι κρύμα αν η χώρα μασ, ϋνασ από τουσ, μεγαλύτερουσ 

«καταναλωτϋσ» αμυντικών εξοπλιςμών ςτην Ευρώπη, δεν μπορϋςει, όχι απλϊ 

να βρύςκεται ςτο κϋντρο όλων των εξελύξεων, αλλϊ να ϋχει πρωταγωνιςτικό 

ρόλο. Στο κϊτω-κϊτω πληρώνει και ϊρα ϋνασ τϋτοιοσ  ρόλοσ τησ ανόκει. Στην 

περύοδο 1996-2003 η χώρα μασ προϋβη ςτην υλοπούηςη των μεγαλυτϋρων 

εξοπλιςτικών προγραμμϊτων από ςυςτϊςεωσ του Ελληνικού Κρϊτουσ, για τα 
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οπούα διϋθεςε τερϊςτιεσ πιςτώςεισ. Δεν εξετϊζουμε εδώ την ςκοπιμότητα των 

προμηθειών αυτών ό την καταλληλότητα των ςυςτημϊτων που επελϋγηςαν, ςε 

κϊποιεσ μϊλιςτα περιπτώςεισ, παρϊ την αντύθετη ϊποψη των αρμοδύων 

Γενικών Επιτελεύων. Προκύπτει το εύλογο ερώτημα: δεν θα ϋπρεπε, μϋςα από 

κατϊλληλεσ πολιτικϋσ βιομηχανικόσ ςυνεργαςύασ να επιτύχει την ανϊπτυξη τησ 

αμυντικόσ βιομηχανύασ, ώςτε να παρϊγει πρωτογενό προώόντα τα οπούα να 

διαθϋτει όχι μόνο ςτισ ελληνικϋσ ΕΔ αλλϊ και ςτο εξωτερικό; Σόμερα μϊλιςτα 

που οι χώρεσ των Βαλκανύων ειςϋρχονται ςτην Ατλαντικό Συμμαχύα και 

ςταδιακϊ αντικαθιςτούν τα παλαιϊ οπλικϊ τουσ ςυςτόματα δεν θα ϋπρεπε η 

Ελλϊδα να εύναι ςε θϋςη να αναλϊβει ςημαντικό μϋροσ αντύςτοιχων 

προγραμμϊτων; 

Η βιομηχανικό ςυνεργαςύα εμφανύζεται ωσ ϋνα ςημαντικό εργαλεύο για 

την εγγύηςη και την αύξηςη τησ τεχνολογικόσ ιςχύοσ τησ ελληνικόσ αμυντικόσ 

βιομηχανύασ. Το κόςτοσ του κύκλου ζωόσ ενόσ οπλικού ςυςτόματοσ μπορεύ να 

εύναι υψηλότερο από το κόςτοσ του ύδιου του ςυςτόματοσ. Η πολιτικό 

βιομηχανικόσ ςυνεργαςύασ μπορεύ να ςυνειςφϋρει ςτην υλοπούηςη των 

εγχώριων δυνατοτότων ςυντόρηςησ των αποκτουμϋνων οπλικών ςυςτημϊτων 

και, πϊνω απ’ όλα, να ελαχιςτοποιόςει την αρνητικό επύδραςη του εμπορικού 

ιςοζυγύου των δύο χωρών (του προμηθευτό και του αγοραςτό).  

Εύναι προφανϋσ ότι, αν δεν υπόρχε το πρόβλημα αςφϊλειασ, η χώρα μασ θα 

μπορούςε να διαθϋτει τα ποςϊ αυτϊ ςε ϊλλεσ κατευθύνςεισ, όπωσ η παιδεύα και 

η κοινωνικό πολιτικό. Ωςτόςο, θα πρϋπει να δούμε πωσ θα μπορϋςουμε να 

μετατρϋψουμε το μειονϋκτημα ςε πλεονϋκτημα. Αφού η χώρα μασ εύναι 

αναγκαςμϋνη να δαπανϊ τερϊςτια ποςϊ για εξοπλιςμούσ, θα μπορούςε με 

κατϊλληλη πολιτικό βιομηχανικόσ ςυνεργαςύασ να επιτύχει την απόκτηςη 

τεχνογνωςύασ, την υψηλό ςυμμετοχό τησ αμυντικόσ βιομηχανύασ και την 

ανϊπτυξη τησ ϋρευνασ και τεχνολογύασ. Εύναι προφανϋσ ότι μια τϋτοια πολιτικό 

θα οδηγόςει ςταδιακϊ ςτην πρόοδο τησ ϋρευνασ και την απόκτηςη αυτονομύασ 

ςε ςημαντικούσ τομεύσ τησ αμυντικόσ τεχνολογύασ.  

Υπϊρχουν παραδεύγματα μικρών χωρών που ϋχουν αναπτύξει την ϋρευνα 

και τεχνολογύα και την αμυντικό βιομηχανύα ςε ςημεύο ώςτε να εφοδιϊζουν 

ακόμη και τουσ ςτρατούσ μεγϊλων δυνϊμεων. Θα αναφϋρω το Ιςραόλ, την 

Σουηδύα και τη Νορβηγύα. Όλοι ϋχουμε κϊποια γνώςη του υψηλού επιπϋδου 

ϋρευνασ & τεχνολογύασ και βιομηχανικόσ παραγωγόσ που οι χώρεσ αυτϋσ 

διαθϋτουν. Μϊλιςτα οι δύο ςκανδιναβικϋσ δεν διαθϋτουν αξιόλογη εςωτερικό 

αγορϊ, αφού δεν ϋχουν αξιόλογεσ από πλευρϊσ μεγϋθουσ, ϋνοπλεσ δυνϊμεισ. 

Κατόρθωςαν όμωσ να βρύςκονται ςε πολύ υψηλό ςτϊθμη παραγωγόσ 

πρωτογενών οπλικών ςυςτημϊτων και ϊλλων αμυντικών προώόντων, ςε ςημεύο 

μϊλιςτα ώςτε να ϋχουν πελϊτεσ ακόμη και τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ των Ηνωμϋνων 

Πολιτειών.  
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Στο πεδύο τησ ϊμυνασ και των εξοπλιςμών, ο ρόλοσ του Κρϊτουσ εύναι 

αποφαςιςτικόσ, ενώ υπϊρχει εκ των πραγμϊτων ϋνασ ςυγκεκριμϋνοσ αριθμόσ 

πωλητών και προμηθευτών. Παρϊλληλα, δεν υπϊρχει ανταγωνιςμόσ με την 

παραδοςιακό ϋννοια, καθώσ οι μηχανιςμού αγορϊσ δεν ςτηρύζονται μόνο ςτη 

ςχϋςη μεταξύ κόςτουσ και ποιότητασ του προώόντοσ, αλλϊ και ςε πολιτικϋσ και 

ςτρατιωτικϋσ ανϊγκεσ, ςτην ύπαρξη αντιςταθμιςτικών ωφελημϊτων και ςτη 

δυνατότητα ςυμπαραγωγόσ.  

Καταλόγω με τισ εξόσ επιγραμματικϋσ επιςημϊνςεισ, υπό μορφό 

προτϊςεων: 

 Διαμόρφωςη μιασ πολιτικόσ αμυντικόσ βιομηχανύασ 

 Ύπαρξη ςτρατηγικόσ εξοπλιςμών και ςτρατηγικόσ ϋρευνασ και 

τεχνολογύασ 

 Καθοριςμόσ χρονοδιαγραμμϊτων προμηθειών και εξοπλιςτικών 

προγραμμϊτων 

 Αναδιϊρθρωςη του θεςμικού πλαιςύου των κρατικών αμυντικών 

βιομηχανιών 

 Υποςτόριξη των αμυντικών βιομηχανιών του ιδιωτικού τομϋα.     


