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Βιομηχανία και μεταποίηση να 
επανέλθουν στην προτεραιότητα
Η

 αγαπημένη συνήθεια όλων ίων αν
θρώπων όπου γης προσδοκώντας 
τπν καινούργια χρονιά δεν είναι άλλη 

από τη διατύπωση μιας ευχής, ενός 
οράματος...

ΜΕ ΒΑΣΗ ακριβώς αυτή τη συνήθεια, η 
προσδοκία μας για τπν επόμενη χρονιά 
συνοψίζεται σε μία φράση: «Η βιομηχανία 
και π μεταποίηση να επανέλθουν στην 
προτεραιότητα των αναπτυξιακών πολι
τικών, γενόμενες βασικοί “μηχανισμοί” για 
την ανάπτυξη της πατρίδας μας». Αλλω
στε, τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, 
στον δημόσιο διάλογο κυριαρχεί η απαί
τηση για αλλαγή του παραγωγικού μο
ντέλου της οικονομίας. Αυτό θα πρέπει να 
συμβεί με την επιλογή των κατάλληλων 
πολιτικών μετασχηματισμού της οικονομί
ας μας κατά τη διάρκεια του 2022.

ΟΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ πολιτικές «μετα
σχηματισμού», σε ό,τι αφορά τη μετα
ποίηση, θα πρέπει απαραίτητα να δρουν 
υποβοηθητικά και να παρέχουν το κα
τάλληλο πλέγμα κινήτρων για:
• Τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
βιομηχανίας και την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων που προκύπτουν από την 
4η Βιομηχανική Επανάσταση.
• Την υιοθέτηση των αρχών της «κυκλι
κής» και της «πράσινης» οικονομίας.
• Την ενίσχυση της καινοτόμου ικανό
τητας των μεταποιητικών επιχειρήσεων 
για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσι- 
μων προϊόντων.
• Την απασχόληση εξειδικευμένου αν
θρώπινου δυναμικού, που θα είναι καλά 
καταρτισμένο και θα διαθέτει διοικητι
κές και τεχνικές ικανότητες.
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ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αυτό, ευελπιστούμε ότι η 
Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας θα 
εισφέρει τα μέγιστα, δημιουργώντας μια 
ισχυρή και με ουσιαστικό περιεχόμενο 
βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα, 
που θα οδηγήσει τη βιομηχανία στην 
αξιοποίηση των πολλών της πλεονε
κτημάτων.

ΚΑΙ για μας στον ΣΒΕ, αξιοποίηση των 
πολλών πλεονεκτημάτων της χώρας ση
μαίνει προσέλκυση κεφαλαίων από το 
εξωτερικό για την υλοποίηση παραγω
γικών επενδύσεων στη χώρα, και ειδικά 
στην ελληνική περιφέρεια.

ΕΙΝΑΙ ο πλέον πρόσφορος δρόμος 
για τη δημιουργία σταθερών και καλά 
αμειβόμενων θέσεων εργασίας που 
τόσο έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Ετσι, 
θα καλυφθεί σταδιακά το επενδυτικό 
κενό που δημιουργήθηκε τα χρόνια της 
κρίσης και θα τεθούν οι προϋποθέσεις 
ισχυρής μείωσης της ανεργίας.

ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ μας για το 2022 
είναι πραγματικά μεγάλες. Ευελπι- 
στούμε ότι η πανδημία θα έχει υπο
χωρήσει και η επαναφορά της επι
χειρηματικότητας στην κανονικότητα 
θα συνοδευτεί με υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ, το 2022 θα πρέπει 
να είναι έτος πραγματικής προσαρμογής 
της οικονομίας μας στα νέα δεδομένα 
που δημιουργήθηκαν μετά την πανδημία 
και ισχυρής ανάπτυξης για το σύνολο 
των τομέων και των κλάδων που την 
απαρτίζουν. ■


