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Την αισιοδοξία ότι ο βιομηχανικός κλάδος στην Ελλάδα θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις
επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 και να ανακτήσει το χαμένο έδαφος με την
προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες υποστηρικτικές πολιτικές από το κράτος και θα
λήξουν τα περιοριστικά μέτρα
εκφράζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΒιομηχανιώνΕλλάδος, κ. Αθανάσιος Σαββάκης.

 Πώς αντιμετωπίζει ο βιομηχανικός κλάδος τις επιπτώσεις της πανδημίας; Ποιοι είναι
οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους η βιομηχανία κινείται σχετικά;

Η βιομηχανία από πέρυσι επέδειξε υψηλά αντανακλαστικά ούτως ώστε να αντιμετωπίσει με
επιτυχία τις αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία. Στο πλαίσιο αυτό εντάθηκαν οι
προσπάθειες διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και εντατικοποιήθηκαν οι διαδικασίες
προσαρμογής των προϊόντων στις απαιτήσεις των υποψήφιων αγορών. Κατά συνέπεια θα σας
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έλεγα ότι η μεταποίηση ανταποκρίθηκε στρατηγικά στις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας και
ευελπιστεί ότι με τις κατάλληλες υποστηρικτικές πολιτικές από την Ελληνική πολιτεία θα
μπορέσει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στο πεδίο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

 

Ποια είναι τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν το επόμενο διάστημα για να ενισχυθεί
ο κλάδος της βιομηχανίας στην Ελλάδα;

Κατά τον ΣΒΕ, για την ενίσχυση της βιομηχανίας και της μεταποίησης της χώρας το βασικό
ζητούμενο είναι η επιλογή των ορθών αναπτυξιακών πολιτικών, άρα μια ξεκάθαρης
βιομηχανικής πολιτικής, η οποία θα εισφέρει θετικά στην έμπρακτη υποστήριξη της
μεταποιητικής βάσης της χώρας.

Προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι, αφού έχει συσταθεί η «Κυβερνητική
Επιτροπή Βιομηχανίας», η οποία θα λειτουργήσει ως το όργανο εκείνο το οποίο θα διαμορφώσει
το πλαίσιο της κατάλληλης βιομηχανικής πολιτικής για τη χώρα, τα επόμενα χρόνια.

Υπενθυμίζουμε ότι η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου οργάνου αποδεικνύεται από την υψηλή
εκπροσώπηση της Κυβέρνησης, γεγονός μοναδικό στο πεδίο της διαμόρφωσης των
κατάλληλων αναπτυξιακών πολιτικών τα τελευταία σαράντα χρόνια συγκεκριμένα, η
«Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας» αποτελείται από έξι Υπουργούς και από έξι εκπροσώπους
φορέων εκπροσώπησης της βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό ότι η παρούσα
Κυβέρνηση επιθυμεί να συνδιαμορφώσει την επόμενη μέρα για τη μεταποίηση με τους κατ’
εξοχήν φορείς που στηρίζουν τη βιομηχανία στη χώρα.

 

Σε ποια ποσοστά κυμαίνεται το βιομηχανικό προϊόν που εξάγεται και σε ποια αυτό που
διατίθεται στην εγχώρια αγορά;

Η μεταποίηση εισφέρει με το ισχνό 8% στην παραγωγή ΑΕΠ στη χώρα. Ειδικά κατά την περίοδο
της πανδημίας, θεωρούμε ότι το σημαντικό είναι να τεθεί ο στόχος η μεταποίηση μέσα στα
επόμενα πέντε χρόνια να εισφέρει με 12% στην παραγωγή ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι γενικότερες παρεμβάσεις – σημαντικοί άξονες αναπτυξιακής πολιτικής που
προτείνουμε να ισχύσουν τα επόμενα χρόνια και οι οποίοι θα υποβοηθήσουν τα μέγιστα στην
ανάταξη της οικονομίας, στην επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, είναι:

Η επαναβιομηχάνιση της χώρας, με κίνητρα ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης και
παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων από τις υφιστάμενες υγιείς μεταποιητικές
επιχειρήσεις.
Η άνοδος των επενδύσεων, και ειδικά των παραγωγικών επενδύσεων, πρέπει να γίνει
πράξη με κίνητρα και ευελιξία στο περιβάλλον υλοποίησης.
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Η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, σε παραγωγικούς τομείς της
οικονομίας.
Η παροχή κινήτρων κάθε είδους, για την ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας, μεταφοράς και
υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
Η ιδιαίτερη προσοχή στην υιοθέτηση του μοντέλου της πράσινης ανάπτυξης και πράσινης
οικονομίας, που ως χώρα και ως επιχειρήσεις έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στον
στρατηγικό μας σχεδιασμό.

 

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την πορεία της Βιομηχανίας το επόμενο διάστημα;

Οι εκτιμήσεις μου είναι θετικές, εφόσον βεβαίως λήξουν σύντομα τα περιοριστικά μέτρα. Σε
αντίθετη περίπτωση θεωρώ ότι η κρίση μπορεί να έχει πλέον πολύ άσχημες επιπτώσεις στην
εγχώρια παραγωγική βάση, σενάριο που όπως καταλαβαίνετε απεύχομαι.


