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Αθανάσιος Σαββάκης
llposBpos Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδου (ΣΒΕ)

Ελλάδα 2.0 με συγκροτημένη 
και ρεαλιστική 
βιομηχανική πολιτική
Η πρόταση ίου ΣΒΕ για 
μια εθνική βιομηχανική 
πολιτική. Π

αρά τη μεγάλη γεωπολιτική 
κρίση (το άρθρο αυτό γρά
φεται τη δεύτερη ημέρα 
του πολέμου Ρωσίας - Ου
κρανίας), η Ελλάδα φιλοδοξεί μέσα 
από μια σπουδαία μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια να δημιουργήσει το δικό 
της παραγωγικό μοντέλο, αφήνοντας 
έτσι πίσω της παθογένειες δεκαετιών 
και δημιουργώντας τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις επίτευξης ρυθμών βι
ώσιμης ανάπτυξης για την επόμενη 
δεκαετία.

Ήδη η σημαντική πρωτοβουλία του 
ίδιου του πρωθυπουργού να δημι
ουργήσει την «Κυβερνητική Επιτρο
πή Βιομηχανίας», εργάζεται προς την 
κατεύθυνση δημιουργίας της εθνικής 
βιομηχανικής στρατηγικής, που ευελ- 
πιστούμε ότι θα αξιοποιήσει όλα τα δι
αθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για 
την επαναφορά της μεταποίησης και 
της βιομηχανίας στο επίκεντρο της 
αναπτυξιακής πολιτικής για τη χώρα.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος 
υποστηρίζει-και μάλιστα για περισσό
τερο από μία δεκαετία-ότι μια εθνική 
βιομηχανική πολιτική είναι απαραίτη
τη, διότι μέσω αυτής:

Ίθα ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες 
προσαρμογές που πρέπει να υιο
θετηθούν από τις επιχειρήσεις, και οι 

οποίες θα τις καταστήσουν περισσό
τερο εξωστρεφείς και ανταγωνιστικές 
και

2 θα βελτιωθεί το γενικότερο οι
κονομικό περιβάλλον μέσα στο 

οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο δημιουργίας της νέας 
εθνικής βιομηχανικής πολιτικής και 
της αναμενόμενης αλλαγής του πα
ραγωγικού μοντέλου της οικονομίας 
μας, θα πρέπει να ισχύσουν συγκε
κριμένες αρχές. Οι κύριες αρχές που

κατά τον ΣΒΒΕ θα πρέπει να διέπουν 
τη βιομηχανική πολιτική της χώρας 
μας και οι οποίες θα πρέπει να εφαρ
μόζονται από την εκάστοτε κυβέρνη
ση, είναι:

ΊΗ συνεπής, ακέραια και αδιά
βλητη εφαρμογή των κανόνων 
λειτουργίας και ελέγχου των αγορών, 

ούτως ώστε να είναι δυνατή η παρο
χή ίσων ευκαιριών σε όλες τις επιχει
ρήσεις στο πεδίο του ανταγωνισμού 
στην εσωτερική αγορά,

2 Οι επικρατούσες οικονομικές συν
θήκες να επιτρέπουν την ανάπτυ

ξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότη
τας των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 
Στο πλαίσιο αυτών των συνθηκών, η 
βελτίωση της παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας που μπορεί να συντελέ- 
σει στη βελτίωση της ανταγωνιστικό
τητας της βιομηχανίας.

Για να υπάρξει όμως βελτίωση της 
παραγωγικότητας, οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει:
► να έχουν την ικανότητα να ανα

πτύσσουν ή/και να αποκτούν τε
χνολογία,

► να είναι σε θέση να αναπτύσσουν 
καινοτομικές δραστηριότητες,

► να διαθέτουν άρτια εκπαιδευμένο 
προσωπικό σε όλα τα επίπεδα της 
ιεραρχίας και

3 Η λειτουργία των επιχειρήσεων 
μέσα σε ένα σταθερό, απλό και 

φιλικό κανονιστικό περιβάλλον, το 
οποίο θα διευκολύνει την ανάπτυξή 
τους και δεν θα αποτελεί πρόσκομμα 
στην καθημερινή τους δραστηριότη
τα. Ενδεικτικά προσκόμματα στην κα
θημερινή δραστηριοποίηση των επι
χειρήσεων είναι: η γραφειοκρατία, η 
πολυνομία, το φορολογικό καθεστώς, 
οι σχέσεις κράτους - επιχείρησης, οι 
εργασιακές σχέσεις, οι χρήσεις γης, 
οι υποδομές κ.λπ.

Έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσουμε: 
► οριζόντιες πολιτικές 
► κανονιστικές διατάξεις και ρυθμί

σεις για τη βελτίωση της λειτουρ
γίας των αγορών

► προγράμματα χρηματοδοτικής 
υποστήριξης.

► πολιτικές ενίσχυσης της διεθνοποί
ησης και της εξωστρέφειας και 

► πολιτικές ενίσχυσης της καινοτομι- 
κήςικανότητας.

Η Ελλάδα φιλοδοξεί μέσα από μια σπουδαία ■ 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια να δημιουργήσει 
το δικό της παραγωγικό μοντέλο, αφήνοντας Β 
έτσι πίσω της παθογένειες δεκαετιών και III 
δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσειςΙ 
επίτευξης ρυθμών βιώσιμηςανάπτυξης^·· 
για την επόμενη δεκαετία ΙΗΙΗΙΗΗ^^^Ι



2

  Αθανάσιος Σαββάκης Ελλάδα 2.0 με συγκροτημένη και ρεαλιστική
βιομηχανική πολιτική

Media: BUSINESS NEWS
MAGAZINE

Page: 42-43 Published at: 30-04-2022

IBBr
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βεβαίως, η πορεία προςτηνουσιαστι- 
κή αλλαγή του παραγωγικού μοντέ
λου της οικονομίας μας δεν θα είναι 
εύκολη.

Απρόβλεπτες γεωπολιτικές αναταρά
ξεις μπορούν να επηρεάσουν αρνη
τικά τη συγκεκριμένη μετάβαση. Για 
παράδειγμα, το μεγάλο πρόβλημα της 
κατακόρυφης αύξησης των τιμών στα 
τιμολόγια ενέργειας σαφώς μπορεί να 
αναβάλει προγραμματισμένες επεν
δύσεις από τη μεταποίηση και να με
ταθέσει έτσι στο μέλλον τη δημιουρ
γία νέων θέσεων εργασίας.

Σε πρόσφατη έρευνα του ΣΒΕ που δι- 
εξήχθη στις αρχές του Φεβρουάριου 
του 2022 και πριν από την έναρξη του 
πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και 
Ρωσίας, καταγράφονται σημαντικές 
αυξήσεις από 20% έως και 40% στο 
κόστος παραγωγής της βιομηχανίας, 
στις τιμές πρώτων υλών και ενδιαμέ
σων προϊόντων, καθώς και στο κόστος 
μεταφοράς.

Μαζί με τη μείωση των εξαγωγών, που 
επίσης καταγράφεται στην έρευνα, 
είναι προφανής ο κίνδυνος απώλειας 
σημαντικών αγορών του εξωτερικού, 
με αρνητικές συνέπειες στη βιωσιμό
τητα των επιχειρήσεων και φυσικά 
στη διακράτηση των υφιστάμενων 
θέσεων εργασίας.

Για να μην επαληθευτούν οι δυσοί
ωνες προβλέψεις των επιχειρήσεων

για το άμεσο χρονικό διάστημα, ο 
ΣΒΕ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα, 
που οδηγούν σε μείωση του κόστους 
ενέργειας για τη βιομηχανία και σε 
διατήρηση των θέσεων εργασίας ως 
εξής:

Α. Θεσμικές παρεμβάσεις ενεργειακής 
πολιτικής και αναβάθμιση υποδομών

1 Επανεξέταση του ενεργειακού 
μίγματος της χώρας, ώστε να επι

τυγχάνονται οι χαμηλότερες δυνατές 
τιμές

2 Επίσπευση του θεσμικού πλαισί
ου διαμόρφωσης και εφαρμογής 

αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.

3 Αναβάθμιση των υποδομών του 
δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, ούτως ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα υποδοχής και διανομής 
νέας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα
τος, που μπορεί να παραχθεί από τη

βιομηχανία με τη χρήση π.χ. φωτο- 
βολταϊκών στοιχείων.

4 Θεσμοθέτηση προγραμμάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας για τη 
βιομηχανία, όπως για παράδειγμα 

αντικατάσταση ενεργοβόρου ηλε- 
κτρομηχανολογικού εξοπλισμού και 
ενεργειακή αναβάθμιση κάθε είδους 
εγκαταστάσεων, με έμφαση στις 
εγκαταστάσεις παραγωγής.

5 Νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη 
διεύρυνση και άμεση λειτουργία 

των ενεργειακών κοινοτήτων, για την 
ευχέρεια εγκατάστασης virtual net 
metering και για την υπογραφή διμε
ρών συμβολαίων.

6 Πρόγραμμα επιδότησης εγκατά
στασης φωτοβολταϊκών για επι
χειρήσεις που υιοθετούν τη διαδικα

σία net metering.

Γεωπολιτικές αναταράξεις, κατακόρυφπ Η| 
αύξηση τιμολογίων ενέργειας, κόστους 
παραγωγής, πρώτων υλών και μεταφορικών 
καθώς και μείωση των εξαγωγών, ενδέχεται 
ναπλήξουντη βιωσιμότητα επιχειρήσεων I 
και να θέσουν σε κίνδυνο θέσεις εργασίας Β

7Σχεδιασμός προγράμματος υπο
στήριξης του πράσινου μετασχη
ματισμού των εγχώριων μεταποι

ητικών επιχειρήσεων, το οποίο θα 
ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ
ψης.

Β. Μεσοπρόθεσμα
και βραχυπρόθεσμα μέτρα

1 Άμεση ενίσχυση των ενεργοβό- 
ρων βιομηχανιών, με επιδότηση 

που θα είναι προσαρμοσμένη ανά 
επαγγελματικό κλάδο, ανάλογα με τη 
βαρύτητα του ενεργειακού κόστους 
στη λειτουργία της επιχείρησης.

2 Θεσμοθέτηση διαδικασίας εξό
φλησης λογαριασμών ηλεκτρικού 

ρεύματος σε περισσότερες από έξι (6) 
δόσεις.

3 Καθιέρωση της υποχρεωτικότη- 
τας σταθερών τιμολογίων για τους 

μικρούς καταναλωτές.

4 Θεσμοθέτηση της διάθεσης ηλε
κτρικής ενέργειας που παράγεται 

από ΑΠΕ με διμερή συμβόλαια, δηλα
δή εκτός Χρηματιστηρίου.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα μας θα 
πρέπει να επιλέξει τις ορθές αναπτυ
ξιακές πολιτικές, που θα της δίνουν 
τη δυνατότητα να βιώνει ηπιότερες 
αρνητικές επιπτώσεις σε περιπτώσεις 
παγκόσμιων ή/και περιφερειακών κρί
σεων, οι οποίες προφανώς είναι μεγά
λης έκτασης.

Έτσι μόνον θα μπορέσει η εγχώρια 
βιομηχανία και μεταποίηση να επι
τύχει τις μεγάλες προσαρμογές που 
απαιτούνται (ψηφιακός μετασχημα
τισμός, πράσινη μετάβαση), αν θέλει 
να παραγάγει διεθνώς εμπορεύσιμα 
προϊόντα και να εισφέρει έτσι θετικά 
στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγω
νιστικότητας της πατρίδας μας.


