
1

  Η μεταποίηση στην προτεραιότητα της
αναπτυξιακής διαδικασίας παρούσα χρονική συγκυρία
οι φορείς β ...

Media: ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Page: 20 Published at: 12-09-2021

Author: Surface: 737.24 cm² Circulation: 0

Subjects:

Η μεταποίηση στην προτεραιότητα 
της αναπτυξιακής διαδικασίας

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

κάνει σοβαρότερες τις κρίσεις 
όπως αυτή της πανδημίας λόγω 
του COVID-19 όσο και η προηγού
μενη η χρηματοοικονομική. Ση
μειώνουμε, κι αυτό έχει αποδει- 
χθεί, ότι χώρες με βιομηχανία η 
οποία εισέφερε στον σχηματισμό 
του ΑΕΠ περισσότερο από 15%, 
βίωσαν ηπιότερα τις παραπά
νω κρίσεις, και σίγουρα όχι στην 
ένταση που τις βίωσε η Ελλάδα.

Κατά συνέπεια, το ερώτημα που 
προκύπτει είναι τι θα πρέπει να 
γίνει, ούτως ώστε η παραγωγική 
βάση της χώρας πραγματικά να 
ανασυγκροτηθεί και να δημιουρ
γήσει νέες και καλά αμειβόμενες 
θέσεις εργασίας, ειδικά στην Ελ
ληνική Περιφέρεια.

Η απάντηση είναι η επαναφορά 
της μεταποίησης στην προτεραιό
τητα της αναπτυξιακής διαδικασί
ας. Αυτό μπορεί κατά τον ΣΒΕ να 
επιτευχθεί από τη θεσμοθέτηση 
ενός συνεκτικού πλέγματος δρά

Στην παρούσα χρονική 
συγκυρία οι φορείς 
υποστήριξης της 
μεταποίησης και της 
βιομηχανίας έχουμε 
πολλές ελπίδες οι 
προτάσεις μας για 
την επαναφορά 
της μεταποίησης 
στην πρώτη γραμμή 
υποστήριξης για την 
ανάπτυξη, να γίνουν 
πράξη. Τούτο διότι τον 
περασμένο Αύγουστο 
θεσμοθετήθηκε 
η «Κυβερνητική 
Επιτροπή 
Βιομηχανίας»

Ο
 Σύνδεσμος Βιομηχανι
ών Ελλάδος υποστηρί
ζει τα αρκετά τελευταία 

χρόνια την επαναφορά της με
ταποίησης στην προτεραιότητα 
της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η 
μελέτη των ποσοτικών στοιχείων 
για τη συνεισφορά της μεταποί
ησης στο σχηματισμό του ΑΕΠ, 
μπορεί να μας διαφωτίσει για τις 
προοπτικές της μεταποίησης στη 
χώρα μας.

Σύμφωνα λοιπόν με την «Έκθε
ση Πισσαρίδη», τα στοιχεία που 
αφορούν τη συνεισφορά της με
ταποίησης στην ανάπτυξη της χώ
ρας έχουν ως εξής:

Την περίοδο 2008-2019 η 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
(ΑΠΑ) της μεταποίησης ως πο
σοστό του ΑΕΠ ήταν 9,1% στην 
Ελλάδα, έναντι μέσου όρου 15,1% 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πάγιες επενδύσεις της μετα
ποίησης την περίοδο 2008-2017 
διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο 
σε 15% της ακαθάριστης προστι
θέμενης αξίας και σε ύψος στα 
2,7 δισ. ευρώ.

Οι επενδύσεις σε μηχανήμα
τα και μηχανολογικό εξοπλισμό 
που αποτελούν τον πυρήνα των 
παραγωγικών επενδύσεων δια
μορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 
7% της ακαθάριστης προστιθέμε
νης αξίας την περίοδο 2008-2017. 
Το ποσοστό των επενδύσεων σε 
μηχανολογικό εξοπλισμό στην 
Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά 
αυτού σε παρόμοιας διάρθρωσης 
οικονομίες, όπως η Ισπανία και η 
Πορτογαλία.

Οι ελληνικές εξαγωγές βιομη
χανικών προϊόντων το 2019 ανήλ- 
θαν στο 9,2% του ΑΕΠ, ενώ ο μέ
σος όρος για εννέα ευρωπαϊκές 
χώρες πληθυσμιακά συγκρίσιμες 
με την Ελλάδα (Αυστρία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Δανία, Ολλανδία, 
Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία 
και Τσεχία) ήταν 38,2%.

Το 2018, οι δαπάνες των ελληνι
κών επιχειρήσεων για έρευνα και 
ανάπτυξη ήταν 0,57% του ΑΕΠ, 
έναντι μέσου όρου 1,41% στην Ευ
ρωπαϊκή Ένωση.

Συνολικά, η συνεισφορά της βι
ομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας εί
ναι περίπου στο 8%, γεγονός που

σεων βιομηχανικής πολιτικής, το 
οποίο αποτελεί επιτακτική ανά
γκη και ύψιστη πρόκληση, για την 
επόμενη δεκαετία.

Για μας στον ΣΒΕ, η άσκηση βι
ομηχανικής πολιτικής στη χώρα 
μας, τουλάχιστον την τελευταία 
εικοσαετία, κατά κοινή ομολογία, 
εξαντλείται στο σχεδίασμά και

στην υλοποίηση συγχρηματοδο- 
τούμενων έργων και προγραμμά
των από την εκάστοτε κυβέρνη
ση. Αρκετές μάλιστα έρευνες επι
βεβαιώνουν την απουσία συγκε
κριμένης βιομηχανικής πολιτικής 
στη χώρα, ενώ ποσοτικά στοιχεία, 
όπως η διαρκής υποχώρηση του 
μεριδίου της μεταποίησης στο 
σχηματισμό του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και 
στην απασχόληση, ερμηνεύεται 
ως μια σαφής τάση αποβιομηχά
νισης της ελληνικής οικονομίας 
και μετασχηματισμού της σε μια 
οικονομία υπηρεσιών.

Στην παρούσα χρονική συγκυ
ρία οι φορείς υποστήριξης της 
μεταποίησης και της βιομηχανίας 
έχουμε πολλές ελπίδες οι προτά
σεις μας για την επαναφορά της 
μεταποίησης στην πρώτη γραμμή 
υποστήριξης για την ανάπτυξη, 
να γίνουν πράξη. Τούτο διότι τον 
περασμένο Αύγουστο θεσμοθε
τήθηκε η «Κυβερνητική Επιτροπή 
Βιομηχανίας».

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο 
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλά
δος (ΣΒΕ) συνεχάρη τον Πρω
θυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο 
Μητσοτάκη για την απόφασή του 
να συστήσει «Κυβερνητική Επι
τροπή Βιομηχανίας». Αποστολή 
της Επιτροπής είναι η διαμόρφω
ση, υλοποίηση, εποπτεία και αξιο
λόγηση της εθνικής βιομηχανικής 
πολιτικής.

Μετά την πρώτη συνεδρίαση 
της Επιτροπής έχει διαφανεί ότι 
μπορούμε να εργασθούμε σε ένα 
σχέδιο πραγματικής παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας και 
βιώσιμης αλλαγής του παραγωγι
κού μοντέλου της οικονομίας μας.

Η θέση του ΣΒΕ είναι ξεκάθα
ρη: με σχέδιο, με ρεαλιστικά χρο
νοδιαγράμματα και έχοντας υπο
λογίσει εκ των προτέρων τα απο
τελέσματα στην ανάπτυξη της 
χώρας μπορούμε να εξασφαλί
σουμε βιώσιμη ανάπτυξη αφενός 
για τη βιομηχανία και τη μεταποί
ηση, και αφετέρου, αφού δηλαδή 
έχουμε θέσει στην πρώτη γραμμή 
της αναπτυξιακής διαδικασίας τη 
μεταποίηση, να εξασφαλίσουμε 
τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελλη
νικής οικονομίας συνολικά.
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