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ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Τον Ιανουάριο του 2021, για το συγκεκριμένο έτος όλων μας, οι προβλέψεις ήταν ευοίωνες, μιας και 
θεωρούσαμε ότι μέσα στο 2021 η πανδημία θα είχε υποχωρήσει και θα μπορούσαμε να επανέλθουμε 
στην κανονικότητα: κοινωνική και αναπτυξιακή. Σήμερα, αρχές του 2022, η πανδημία «φρενάρει» 
ακόμη την ανάπτυξη και «συνδυάζεται» αρνητικά με το μεγάλο πρόβλημα της κατακόρυφης αύξησης 
των τιμών του κόστους ενέργειας.

χει πλέον καταστεί σαφές ότι κρίσεις, όπως π ενερ
γειακή, μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην επι
χειρηματική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό, όσο και οε 
περιφερειακό επίπεδο. Τα συγκριτικό πλεονεκτήματα 

της Βόρειας Ελλάδας είναι γνωστά, αλλά η αξιοποίησή τους μπο
ρεί να γίνει πραγματικότητα αν υπάρξει από τώρα και στο εξής 
μια εθνική βιομηχανική πολιτική που θα υποστηρίζει έμπρακτα 
την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Επιπλέον, σε 
επίπεδο χώρας, μόνο αν δοθεί έμφαση στις κάθε είδους επεν
δύσεις, αλλά προτεραιότητα στις παραγωγικές επενδύσεις είναι 
δυνατόν η Ελλάδα να δημιουργήσει πολλές σταθερές και καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Επανερχόμενος, όμως, στο μείζον θέμα της παρούοης χρονι
κής συγκυρίας και παρά τις άοκνες προσπάθειες των μεταποι
ητικών επιχειρήσεων της χώρας μας, οι τελευταίες καλούνται, 
για άλλη μια φορά οε σύντομο χρονικό διάστημα, ν' αντιμετωπί
σουν μια ακόμα κρίση: αυτή του πολύ υψηλού κόστους ενέργειας. 
Πλέον, το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα του κόστους ενέργειας 
για τη Βιομηχανία αποτελεί ευθεία απειλή για τη βιωσιμότητά 
τους. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.) και το σύνολο 
των φορέων που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα στην χώρα 
μας, με επανειλημμένες παρεμβάσεις τους στις κυβερνήσεις, 
τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ζητούσαν τον εξορθολογιομό 
των τιμολογίων ενέργειας για τη Βιομηχανία και ειδικά εκείνα τα 
τιμολόγια που αφορούν τη μέση και την υψηλή τάση. Όμως, και

παρά τις καλές προθέσεις όλων των κυβερνήσεων, το πρόβλημα 
παραμένει, και πλέον έχει διογκωθεί.

Για τον Σ.Β.Ε. αποτελεί αδήριτη ανάγκη, μέοω της θέσπισης 
των κατάλληλων μέτρων από την Πολιτεία, να επιτευχθεί ο ακό
λουθος διπλός στόχος:

1. Εξορθολογισμός του κόστους ενέργειας
2. Εξασφάλιση των κατάλληλων ενεργειακών αποθεμάτων, που 

θα οδηγούν σε «ενεργειακή ασφάλεια» τις επιχειρήσεις και τα 
νοικοκυριά

Σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο τα συγκεκριμένα μέτρα, αλλά και 
άλλα περισσότερα θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, το οποίο να περιλαμβάνει την 
κατάλληλη στρατηγική και συγκεκριμένες δράσεις για την επα
ναφορά της μεταποίησης στο επίκεντρο της αναπτυξιακής δια
δικασίας. Με τη συγκεκριμένη στρατηγική ευελπιστούμε ότι θα 
αναπτυχθεί όχι μόνο η μεταποίηση και η βιομηχανία, αλλά και 
οι σημαντικοί υποστηρικτικοί κλάδοι προς τη βιομηχανία, όπως 
είναι οι μεταφορές, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και 
τα Logistics. Ειδικά για τα logistics, ο Σ.Β.Ε. υποστηρίζει ότι μαζί 
με τη μεταποίηση θα πρέπει να είναι οι δύο κλάδοι, οι οποίοι θα 
πρέπει να αναχθούν ως τομέας παρεμβάσεων πρώτης προτεραι
ότητας στην ελληνική οικονομία, προκειμένου να επιτευχθεί η 
εξάλειψη των υφιστάμενων προβλημάτων, να μεγιστοποιηθούν οι
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Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της Βόρειας Ελλάδας είναι 

γνωστά, αλλά η αξιοποίησή τους 
μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν 

υπάρξει από τώρα και στο εξής μια 
ε9νική βιομηχανική πολιτική που 9α 
υποστηρίζει έμπρακτα την παραγωγή 

διε9νώς εμπορεύσιμων προϊόντων

ωφέλειες από τη λειτουργία τους, και εν τέλει να επιτευχθεί δια
τηρήσιμη και ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. Γι' αυτόν, λοιπόν, 
τον λόγο υποστηρίζουμε ότι για τη χώρα είναι αναγκαία μια νέα 
βιομηχανική πολιτική, διότι μέσω αυτής:
• θα ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να 
υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις, και οι οποίες θα τις καταστή
σουν περισσότερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές
• θα βελτιωθεί το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον μέσα στο 
οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις

που θα χαρακτηρίζεται από την ψηφιοποίηση, την ανάπτυξη επι
χειρηματικών δικτύων και την επιχειρηματική ευφυΐα και θα έχει 
τρεις πολύ μεγάλες τάσεις: καταρχάς την ανάπτυξη της ψηφια
κής οικονομίας, αφού πλέον η ψηφιακή γνώση και η πληροφο
ρία είναι οι νέοι συντελεστές παραγωγής, ενώ η ευφυής Βιομηχα
νία και η αξιοποίηση των big data για τη διασύνδεση των πραγμά
των είναι οι νέες επιχειρηματικές κατευθύνσεις.

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η χώρα μας, που βρίσκεται ακόμη οε 
αρχικό στάδιο προσαρμογής στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
πρέπει με συγκροτημένο σχέδιο πενταετίας και με συγκεκριμένες 
δράσεις Βιομηχανικής πολιτικής, οι επιπτώσεις των οποίων στην 
ανάπτυξη θα είναι εκ των προτέρων μετρημένες, να αξιοποιήοει 
τη νέα ευκαιρία που της δίνεται και να ανακτήσει τη χαμένη της 
ανταγωνιστικότητα που προκλήθηκε εξαιτίας της πολύχρονης χρη
ματοοικονομικής κρίσης και της πανδημίας. Η «Κυβερνητική Επι
τροπή Βιομηχανίας» είναι το κατάλληλο θεσμικό όργανο που μπο
ρεί να χαράξει την κατάλληλη πολιτική, συμβάλλοντας καταλυτικά 
στην αναπτυξιακή αναγέννηση της πατρίδας μας. £

Μόνο με μια συγκροτημένη βιομηχανική πολιτική μπορεί η 
Ελλάδα να αντεπεξέλθει στις μεγάλες προκλήσεις για την εγχώ
ρια Βιομηχανία και μεταποίηση που είναι ο ψηφιακός μετασχημα
τισμός και η πράσινη μετάβαση. Φυσικά, κορυφαία πρόκληση για 
τη μεταποίηση είναι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Η ιστορία μάς έχει διδάξει ότι σε κάθε Βιομηχανική Επανά
σταση, ο συνδυασμός νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και τα νέα 
συστήματα παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, συνήθως, δημι
ουργούν έναν «πανταχού παρών» και «φθηνό» παράγοντα εισροών 
στην κάθε παραγωγική δραστηριότητα, αλλά γενικότερα ο συγκε
κριμένος συνδυασμός ευνοεί την ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρη
ματικών δραστηριοτήτων. Είναι ο καταλύτης για την ανάληψη δρά
σεων καινοτομίας, άρα υποβοηθά τελικά τον μετασχηματισμό των 
παραγωγικών διαδικασιών και του κοινωνικοοικονομικού περι
βάλλοντος γενικότερα.

Σήμερα, με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών, όπως το φορητό 
internet, τα big data, την τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing 
και το διαδίκτυο των πραγμάτων, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
θα είναι τελικά μια ευρείας κλίμακας διαδικασία διασύνδεσης
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