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Προτάσεΐδ για την ανάπτυξη 
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Α
πό την έναρξη ms πανδημίαε, ο Σύνδεσμοε Βιομηχανι
ών EXXdSos (ΣΒΕ) είχε επισημάνει -focus για πολλοστή 
φορά- ότι η μεταποίηση και η Βιομηχανία μπορούν να 
αποτελέσουν «ανάχωμα» σε παγκόσμιε5 κρίσεΐ5 oncus 
αυτή του κορονοϊού, ειδικά oncus εξελίχθηκε. Ειδικότερα, η κάθετη 
πτώση ms επιχειρηματικήε 6paompi0mTas κατά τη διάρκεια ms 

nav6npias και των lockdowns, για τον ΣΒΕ ουσιαστικά ανέδειξε το 
μεγάλο θέμα ms ορθήε επιλογήε των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων 
για τη χώρα, ειδικά την επόμενη μέρα μετά τη λήξη ms πανδημία5. 
Δύο σχεδόν χρόνια από την έναρξη ms nav6npias, έχει καταστεί 
σαφέ5 ότι η μεταποίηση και η Βιομηχανία πρέπει να τεθούν στην 
προτεραιότητα έμπρακτέ υποστήριξή, ούτακ ώστε να μπορούν 
να λειτουργούν cus ανάχωμα σε μελλοντι^ τέτοιου τύπου κρίσεΒ. 
Τούτο διότι η μεταποίηση δημιουργεί σταθερέε και καλά αμειΒόμενε5 
θέσεΒ εργασία5, σε αντίθεση με άλλουε σημαντικού5 τομείε Tns οι- 
κονομία5. Άρα, η δημιουργία ενόε συνεκτικού πλέγματοε δράσεων 
Βιομηχανικήε πολιτικήε επιμένουμε ότι θα συμΒάλει καταλυτικά στην 
πραγματική και Βιώσιμη ανάπτυξη Tns ελληνική5 οικονομία5, αλλά, 
ταυτόχρονα, θα υποβοηθήσει tis εγχώριεε επιχειρήσει να αντιμε
τωπίσουν tis προκλήσεΒ από το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον 
και, φυσικά, να προσαρμοσθούν εγκαίρου για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων από την 4η Βιομηχανική επανάσταση. Στο πλαί
σιο Tns ΚυΒερνητική5 Επιτροπήε Βιομηχανία5, στην οποία μετέχει ο 
ΣΒΕ, και για τη δημιουργία εν05 συνεκτικού πλέγματοβ δράσεων 
βιομηχανία πολιτικήε, έχουμε ήδη καταθέσει στον πρωθυπουργό 
Tns xcbpas συγκεκριμένε5 προτάσεΒ, οι οποίεΒ εξειδικεύονται otous 
ακάλουθου5 τέσσερΒ άξονεε:
1. Μείωση λειτουργικού kootous

2. Παραγωγικέ5 επενδύσεΒ για τη μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων

3. Αγορά εργασία5
4. Καινοτομία - ipncpiaKos μετασχηματισμ05 - «πράσινη» μετάβαση 
Οι ειδικότερε5 προτάσεΒ pas στοχεύουν στην έμπρακτη ενίσχυση 
Tns ανταγωνιστικότητα5 Tns μεταποιητική5 δραστηριότητα5 Tns xcibpas 
και στην ουσιαστική δημιουργία προοπτικών Bicboipns ανάπτυξή. 
ΒεΒαίω5, απρόβλεπτοι παράγοντε5, άπω5 η υπερβολική αύξηση των 
τιμών ηλεκτρική5 ενέργεια5 και ειδικά των καυσίμων, καθυστερούν 
την ανάκαμψη. Υπενθυμίζω ότι για περισσότερο από μία δεκαετία 
οι φορείε υποστήριξή Tns επιχειρηματικότητα5 Tns xcbpas oncus ο 
ΣΒΕ, ζητούν τη μείωση των φόρων που επιβαρύνουν τβ τιμέ5 του 
ηλεκτρικού ρεύματο5, xcupis μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει η ανά
λογη ανταπόκριση από τβ κυβερνήσεΒ Tns xcbpas pas. Για pas είναι 
προφανέ5 ότι για την επίλυση του προβλήμακΒ χρειάζεται αλλαγή 
στο ενεργειακό μείγμα Tns xcbpas. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα οδηγεί με Βεβαιότητα στην παραγωγή 
φθηνότερου ηλεκτρικού ρεύματο5. Επιπλέον, ένα άλλο μεγάλο θέμα 
που μπορεί να μειώσει τβ τιμέε, είναι η αποθήκευση φυσικού αερίου, 
αλλά η αποθήκευση μεγάλα κλίμακαε. Οι αποθηκεύσεΒ μεγάλα 
κλίμαKas φυσικού αερίου στη χώρα θα οδηγούσαν με σαφήνεια σε 
εξοικονόμηση αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε περιό
δου ενεργειακήε Kpions oncus η τρέχουσα, τα ποσά που μπορούν 
να εξοικονομηθούν από την αποθήκευση μεγάληε κλίμακαε, θα 
μπορούσαν να διατεθούν για την επιδότηση του kootous ενέργεια5, 
τουλάχιστον για τα νοικοκυριά, η πλειονότητα των οποίων σήμερα 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί οτβ υπέρογκε5 αυξήσεΒ στο ρεύμα.


