
1

  «Χρειαζόμαστε μία εθνική βιομηχανική πολιτική»
Media: ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Page: 34 Published at: 12-09-2021

Author: Surface: 463.45 cm² Circulation: 2740

Subjects:

«Χρειαζόμαστε μία εθνική βιομηχανική πολιτική»

> ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ) Η

 χώρα μας βρίσκεται ενώ
πιον της μεγαλύτερης 
αναπτυξιακής πρόκλησης 
τα τελευταία 50 χρόνια. 

Μετά από δύο οικονομικές κρίσεις 
η Ελλάδα θα πρέπει επειγόντως να 

επανέλθει σε τροχιά ισχυρών ρυθ
μών ανάπτυξης. Βασική προϋπό
θεση προς αυτή την κατεύθυνση 
αποτελεί η έμπρακτη υποστήριξη 
της εγχώριας Βιομηχανίας και Με
ταποίησης. Αυτό θα πρέπει να γίνει 
συντεταγμένα, με σχέδιο και εκ των

προτέρων αξιολόγηση της επίδρα
σης των σχετικών πολιτικών στην 
ανάπτυξη της χώρας. Κατά τον ΣΒΕ 
χρειαζόμαστε επιτακτικά μία Εθνι
κή Βιομηχανική Πολιτική.
Μία Εθνική Βιομηχανική Πολιτι
κή είναι απαραίτητη, διότι μέσω 
αυτής:

Ιθα ενθαρρυνθούν οι αναγκαί
ες προσαρμογές που πρέπει να 
υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, 

και οι οποίες θα τις καταστήσουν 
περισσότερο εξωστρεφείς και 
ανταγωνιστικές, και,

θα βελτιωθεί το γενικότερο οι
κονομικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να εφαρ
μόσουμε συγκεκριμένες αρχές βιο
μηχανικής πολιτικής.
Οι κύριες αρχές που κατά το ΣΒΕ 
θα πρέπει να διέπουν τη νέα βι
ομηχανική πολιτική της χώρας 
μας και οι οποίες θα πρέπει να 
εφαρμόζονται από την εκάστοτε 
κυβέρνηση, είναι:

1η συνεπής, ακέραια και αδιά
βλητη εφαρμογή των κανόνων 
λειτουργίας και ελέγχου των αγο

ρών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η 
παροχή ίσων ευκαιριών σε όλες τις 
επιχειρήσεις στο πεδίο του αντα

γωνισμού στην εσωτερική αγορά, 
οι επικρατούσες οικονομικές 
συνθήκες να επιτρέπουν την 

ανάπτυξη και βελτίωση της αντα
γωνιστικότητας των μεταποιητι
κών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 
αυτών των συνθηκών η βελτίωση 
της παραγωγικότητας των επιχει
ρήσεων είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας που μπορεί να συντε- 
λέσει στη βελτίωση της ανταγωνι
στικότητας της Βιομηχανίας.
Για να υπάρξει όμως βελτίωση 
της παραγωγικότητας, οι επιχει
ρήσεις θα πρέπει:
• να έχουν την ικανότητα 
να αναπτύσσουν ή/και να 
αποκτούν τεχνολογία,
• να είναι σε θέση να 
αναπτύσσουν καινοτομικές 
δραστηριότητες, και,
• να διαθέτουν άρτια 
εκπαιδευμένο προσωπικό σε 
όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας,

3
 η λειτουργία των επιχειρήσεων 
να είναι μέσα σε ένα σταθερό, 
απλό και φιλικό κανονιστικό περι

βάλλον, το οποίο θα διευκολύνει 
την ανάπτυξή τους και δεν θ’ απο
τελεί πρόσκομμα στην καθημερινή 
τους δραστηριότητα. Ενδεικτικά 
προσκόμματα στην καθημερινή

δραστηριοποίηση των επιχειρήσε
ων είναι: η γραφειοκρατία, η πολυ
νομία, το φορολογικό καθεστώς, οι 
σχέσεις κράτους - επιχείρησης, οι 
εργασιακές σχέσεις, οι χρήσεις γης, 
οι υποδομές κ.λπ. Τέλος, οι βασι
κοί άξονες βιομηχανικής πολιτικής 
που θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
στη νέα βιομηχανική πολιτική της 
χώρας είναι:
• Οριζόντιες πολιτικές.
• Κανονιστικές διατάξεις και 
ρυθμίσεις για τη βελτίωση της 
λειτουργίας των αγορών.
• Προγράμματα 
χρηματοδοτικής υποστήριξης.
• Πολιτικές ενίσχυσης της 
διεθνοποίησης και της 
εξωστρέφειας.
• Πολιτικές ενίσχυσης της 
καινοτομικής ικανότητας.

Όλα τα παραπάνω έχουν γίνει 
κατανοητά από τη σημερινή κυ
βέρνηση και ειδικά από την Κυβερ
νητική Επιτροπή Βιομηχανίας, που 
από την πρώτη της συνεδρίαση 
χάραξε τον απαιτούμενο δρόμο για 
την επόμενη μέρα.

Είναι ο δρόμος της ορθής παρα
γωγικής ανασυγκρότησης και της 
εξασφάλισης της βιώσιμης ανά
πτυξης για την πατρίδα μας.


