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Στοίχημα ο ψηφιακός μετασχημαησμός 
και η σωστή κατεύθυνση των κονδυλίων

Η
 πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σε σημαν

τικές αναπτυξιακές προκλήσεις, τις οποίες 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει με τον βέλτιστο 
-κατά το δυνατόν- τρόπο, ούτως ώστε να δη- 
μιουργηθοιίν συνθήκες βιώσιμης και αυτσ 
τροφοδοτούμενης ανάπτυξης για τη χώρα 
τις επόμενες δεκαετίες. Ουσιαστικά η χώρα 

με την κατάλληλη αναπτυξιακή πολιτική θα πρέπει να διαμορ
φώσει και να υλοποιήσει την κατάλληλη στρατηγική που θα 

αμβλύνει τις επιπτώσεις από τις δύο απανωτές κρίσεις (χρη
ματοπιστωτική και COVID-19) και θα δημιουργήσει τις προ
ϋποθέσεις δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας 
καταλυτικά στην κοινωνική συνοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργήσει το 
κατάλληλο πλέγμα πολιτικών για την αντιμετώπιση της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης. Η 
ιστορία μάς έχει διδάξει ότι σε κά
θε βιομηχανική επανάσταση ο 
συνδυασμός νέων τεχνολογιών 
επικοινωνίας και τα νέα συστή
ματα παραγωγής και μεταφοράς 
ενέργειας συνήθως δημιουργούν 
έναν «πανταχού παρόντα» και 
«φθηνό» παράγοντα εισροών στην 
κάθε παραγωγική δραστηριότητα, 
αλλά γενικότερα ευνοεί την ανά
πτυξη κάθε είδους επιχειρηματι
κών δραστηριοτήτων. Είναι ο κα- 
ταλύτης για την ανάληψη δράσεων 
καινοτομίας, άρα υποβοηθά τελικά 
τον μετασχηματισμό των παρα
γωγικών διαδικασιών και του κοι
νωνικοοικονομικού περιβάλλον
τος γενικότερα.

Με την εμφάνιση νέων τεχνσ 
λογιών όπως το φορητό internet, 
τα big data, την τεχνητή νοημσ 
σύνη, το cloud computing και το 
διαδίκτυο ίων πραγμάτων, η 4η 
βιομηχανική επανάσταση θα είναι 
τελικά μια ευ ρείας κλίμακας δια
δικασία διασύνδεσης που θα χα
ρακτηρίζεται από την ψηφιοποί- 
ηση, την ανάπτυξη επιχειρημα
τικών δικτύων και την επιχειρη
ματική ευφυΐα. Όλα αυτά ευελπι- 
στούμε να συντελέσουν στην ανά
πτυξη της ψηφιακής οικονομίας, 
αφού πλέον η ψηφιακή γνώση 
και η πληροφορία είναι οι νέοι 
συντελεστές παραγωγής, ενώ η 
ευφυής βιομηχανία και η αξισ 
ποίηση των big data για τη δια
σύνδεση των πραγμάτων.

Παρά ταύτα, σε πρόσφατη έρευνα μεταξύ των μελών του 
ΣΒΕ που αφορούσε τις δράσεις που έχουν αναλάβει ή θα ανα
λάβουν οι επιχειρήσεις μέλη μας για τον ψηφιακό τους μετα- 
σχημαυσμό, φαίνεται ξεκάθαρα όη ο ψηφιακός μετασχημαησμός 
των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την 
ελληνική περιφέρεια πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς, 
ενώ υπάρχουν εμφανείς αδυναμίες στην εφαρμογή των διαφόρων 
δράσεων. Προφανώς αυτή η διαπίστωση αποτελεί και την πραγ
ματικότητα, αλλά είναι άκρως ανησυχητική αν σκεφθούμε την 
προοπτική προσαρμογής στην 4η βιομηχανική επανάσταση.
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Κατά τον ΣΒΕ απαιτούνται χρόνος και ισχυρά κίνητρα για 
την ψηφιακή προσαρμογή της βιομηχανίας.

Σήμερα η μεταποίηση στο πλαίσιο του ψηφιακού της με
τασχηματισμού εστιάζεται σε ήδη γνωστές και διαδεδομένες 
πρακτικές, όπως:
■ η χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης για την εξεύρεση 
πελατών,
■ η εισαγωγή αυτοματισμών για τη μείωση του λειτουργικού 
κόστους και
* η αναβάθμιση του εξοπλισμού παραγωγής για την αύξηση 
της ποιότητας και της παραγωγικότητας.

Πρωτοβουλίες όπως:
• η χρήση συστημάτων ρομποτικής,
■ η υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης,
■ οι επενδύσεις στο διαδίκτυο των πραγμάτων κλπ.

φαίνεται ότι θα υιοθετηθούν από τη βιομηχανία, αλλά με 
αργούς ρυθμούς και σε βάθος χρόνου.

Σε αντίθεση με τα όσα προαναφέρθηκαν, αποτελεί θετικό 
μήνυμα για την ψηφιακή μετάβαση η εκπαίδευση και επιμόρ
φωση του προσωπικού της βιομηχανίας στις νέες τεχνολογίες.

Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μεταποι
ητικών επιχειρήσεων και την περαιτέρω μείωση της ανταγω- 
νιστικότητάς τους είναι προφανής.

Για το λόγο αυτό αποτελεί αδήριτη ανάγκη η παροχή ισχυρών 
κινήτρων από την πολιτεία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της περιφερειακής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό:
■ οι άμεσες ενισχύσεις,
■ τα αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων των προγραμμάτων του 
νέου ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις που στις προτάσεις τους περι
λαμβάνουν επενδύσεις και δράσεις ψηφιακού μετασχημαησμού 
και
■ η επιχορήγηση των επιτοκίων δανεισμού

είναι τα τρία βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία που προκρίνει 
η περιφερειακή βιομηχανία ως τα πλέον ελκυστικά για την 
υποβοήθηση της ψηφιακής τους μεταρρύθμισης.

Στην πορεία Ψηφιακού Μετασχημαησμού της βιομηχανίας 
αναμένεται σημαντικό ρόλο να διαδραμαπσει η χρηματοδότηση 
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το πραγματικά γιγανηαίο πρόγραμμα 
του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί σημαντική πρόκληση δια
χείρισης τόσο για τα δεδομένα της χώρας όσο και για τη δημόσια

διοίκηση. Σ’ αυτό το πρόγραμμα 
η ελληνική κοινωνία έχει εναπο- 
θέσει πολλές ελπίδες για την ανά
καμψη της οικονομπ'ας και για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργα
σίας. Όμως, πρέπει να είμαστε ρε
αλιστές: το Ταμείο Ανάκαμψης 
δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα 
της χώρας, αλλά ευελπιστούμε 
όπ θα συμβάλει στην επίλυση του 
πλέον σημανπκού που είναι η κά
λυψη του πολύ σημανπκού επεν- 
δυηκού κενού που διαπιστώνουμε 
να υπάρχει στη χώρα μας μετά 
και την κρίση από την πανδημία 
C0V1D-19.

Είναι γνωστό ότι την τελευταία 
δεκαετία το επενδυτικό κενό που 
έχει καταγραφεί στη χώρα μας 
ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό 
του σχεδόν ενός ΑΕΠ της χώρας: 
162 δισ. ευρώ. Άρα, τα 32 δισ. 
ευρώ του Ταμείου μόνο ένα μέρος 
αυτού του σημαντικού κενού μπο
ρούν να καλύψουν. Για το λόγο 
αυτό ο ΣΒΕ υποστηρίζει ότι με 
έναν μέσον όρο περίπου 3,2 δισ. 
ευρώ τα οποία θα διοχετευθούν 
στην ελληνική οικονομία μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης από το 
2021 έως και το 2025, το μοναδικό 
ερώτημα που τίθεται είναι με ποι
ον τρόπο η κυβέρνηση θα μπο
ρέσει να άρει τις αμφιβολίες και 
των πλέον δύσπιστων, εν προκει- 
μένω των θεσμών και των διεθνών 
οργανισμών, ότι πράγματι τα συγ
κεκριμένα κονδύλια θα εξασφα

λίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα την επόμενη δεκαετία.
Με βάση τα παραπάνω ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος 

(ΣΒΕ) υποστηρίζει ότι οι κάθε είδους επενδύσεις, αλλά ειδικά 
οι παραγωγικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, είναι αυτές που θα τοποθετήσουν τη χώρα 
μας εκ νέου στις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Για 
να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή 
στην άρση των παθογενειών του παρελθόντος. Παθογένειες 
που σχετίζονται ευθέως με την «κατεύθυνση» των κονδυλίων 
για την επίτευξη της ανάπτυξης της χώρας.
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Οι παραγωγικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, είναι αυτές που θα τοποθετήσουν τη χώρα μας εκ νέου 
στις ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου.


