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Ετπκαψότητα

ΓΗΙΝΗ
του Αθανασίου ςαββακη

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΠΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Υ
στερα από δέκα χρόνια κρί
σης, ο ΣΒΕ υποστηρίζει σπ 
αναδείχθηκε με τον πιο εμ- 
φατικό τρόπο το πρόβλη
μα της επιλογής των ορθών 
αναπτυξιακών πολιτικών για 
τη χώρα μας. Στο πλαίσιο 
αυτό, και λαμβάνοντας υπ’ 
όψιντη διεθνή εμπειρία, θεωρούμε 
ότι η επαναφορά της μεταποίησης 
στο προσκήνιο της αναπτυξιακής 
διαδικασίας μπορεί να θωρακίσει 

τη χώρα και να μετριάσει τις αρνη
τικές επιπτώσεις από σημαντικής 
έκτασης και εύρους κρίσεις, όπως 
η πανδημία και η χρηματοπιστωτι
κή κρίση.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΕ έχει προ
τείνει εδώ και δύο χρόνια τη δημι
ουργία από τη χώρα του δικού της 
προγράμματος Industry 4.0, ούτως 
ώστε η εγχώρια μεταποίηση και 
βιομηχανία έγκαιρα να προσαρ
μοστούν και να αντιμετωπίσουν τις 
προκλήσεις που απορρέουν από 
την 4η βιομηχανική επανάσταση. 
Μια από τις βασικές προκλήσεις 
που θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσει άμε
σα η βιομηχανία είναι ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των επιχειρήσε
ων. Σε πρόσφατη έρευνα του ΣΒΕ 
καταγράφηκαν οι αργοί ρυθμοί και 
διαπιστώθηκαν εμφανείς αδυναμί
ες εφαρμογής του ψηφιακού μετα
σχηματισμού της περιφερειακής 
βιομηχανίας. Το βασικό συμπέρα
σμα είναι ότι απαιτούνται χρόνος 
και ισχυρά κίνητρα για την ψηφι
ακή προσαρμογή της βιομηχανίας. 
Ουσιαστικά, ο ψηφιακός μετα
σχηματισμός των μικρομεσαίων 
μεταποιητικών επιχειρήσεων με 
έδρα την ελληνική περιφέρεια υλο
ποιείται με αργούς ρυθμούς. Αυτό 
αποδεικνύεται από το ότι σήμερα 
εσπάζεται σε ήδη γνωστές και δια
δεδομένες πρακτικές όπως η χρήση 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για την εξεύρεση πελατών, η εισα
γωγή αυτοματισμών για τη μείωση 
του λειτουργικού κόστους και η 
αναβάθμιση του εξοπλισμού πα
ραγωγής για την αύξηση της ποι
ότητας και της παραγωγικότητας. 
Πρωτοβουλίες όπως η χρήση συ
στημάτων ρομποτικής, η υιοθέτηση 
εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, 
οι επενδύσεις στο Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων κ,λπ. φαίνεται ότι θα 
υιοθετηθούν από τη βιομηχανία, αλ
λά σε βάθος χρόνου. Παρά ταύτα, 
αποτελούν θετικό μήνυμα για την 
ψηφιακή μετάβαση η εκπαίδευση 
και η επιμόρφωση του προσωπικού 
σας νέες τεχνολογίες.
Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος για τη 
βιωσιμότητα των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων και την περαιτέρω

μείωση της ανταγωνιστικότητάς 
τους είναι προφανής. Για τον λό
γο αυτόν αποτελεί αδήριτη ανάγκη 
η παροχή ισχυρών κινήτρων από 
την πολιτεία για τον ψηφιακό με
τασχηματισμό της περιφερειακής 
βιομηχανίας.
Στο πλαίσιο αυτό, οι άμεσες ενι
σχύσεις, τα αυξημένα ποσοστά ενι
σχύσεων των προγραμμάτων του 
νέου ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις, που 
σπς προτάσεις τους περιλαμβάνουν 
επενδύσεις και δράσεις ψηφιακού 
μετασχηματισμού, και η επιχορή
γηση των επιτοκίων δανεισμού εί
ναι τα τρία βασικά χρηματοδοτικά 
εργαλεία που προκρίνει η περιφε
ρειακή βιομηχανία ως τα πλέον ελ
κυστικά για την υποβοήθηση της 
ψηφιακής τους μεταρρύθμισης. 
Μια ακόμα πρόκληση για τη βιο
μηχανία είναι ο τρόπος εργασίας 
των στελεχών της.
Η εφαρμογή της τηλεργασίας δι
απιστώνουμε ότι προβληματίζει 
τη βιομηχανία. Η απομακρυσμέ
νη εργασία και η αποκοπή τής διά 
ζώσης επικοινωνίας μεταξύ των 
στελεχών δεν γεννά νέες ιδέες και 
δεν ευνοεί τις ουσιαστικές συνεργα
σίες και την ομαδική εργασία. Αυτό 
σημαίνει ότι η κάθε μεταποιητική 
επιχείρηση που εφαρμόζει εκτε
ταμένα προγράμματα τηλεργασίας 
κινδυνεύει βραχυπρόθεσμα να απο
λύσει το ανταγωνιστικό της πλεο
νέκτημα, αφού μειώνονται σαφώς 
οι δυναιότητές της για παραγωγή 
νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών 
και καινοτομίας.
Πιστεύουμε ότι το «υβριδικό» εργα
σιακό περιβάλλον μπορεί να αποτε
λεί το μέλλον του τρόπου εργασίας 
για μέρος των διοικητικών στελε
χών της βιομηχανίας, με βασική 
όμως προϋπόθεση τη δημιουργία 
των προσφορότερων διοικητικών 
δομών και διαδικασιών εντός της 
επιχείρησης καθώς και των κατάλ
ληλων τηλεπικοινωνιακών υποδο
μών.
Είναι φανερό λοιπόν ότι η βιομη
χανία και η μεταποίηση πρέπει 
να εντείνουν τους ρυθμούς προ
σαρμογής τους στα νέα δεδομένα 
του ανταγωνισμού, διαφορετικά 
η χώρα συνολικά κινδυνεύει με 
λανθασμένη αξιοποίηση των πρω
τόγνωρων πόρων που θα διοχετευ
τούν στην ελληνική οικονομία την 
επόμενη επταετία, χάνοντας έτσι 
μια ακόμα ευκαιρία ανάταξης της 
οικονομίας και επαναφοράς της 
στις ανεπτυγμένες χώρες του δυ
τικού κόσμου.
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