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ΑνάπτυΕη τηο 
περιφερειακήο 
βιομηχανίαε με 
ορθή αΕιοποίηση I 
πόρων

Η υλοποίηση κάθε ειδουε 
παραγωγικών επενδύσεων πρέπει 
να είναι μια από ns προτεραιότητεε 
για την ανάπτυξη τηε χώραε, αάάά 
ειδικότερα τηε Θεσσαήονίκηε και 
ευρύτερα τηε Βόρειαε Εάάάδαε.
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ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΚΗ*

Ευτυχώς για τη χώρα μας, στο τέλος του Ιουλίου 
του 2022 η Ελλάδα απέκτησε - επιτέλους - τη δική 
της «Εθνική Στρατηγική» για τη βιομηχανία και το 
αντίστοιχο σχέδιο δράσης για την υλοποίησή της. 
Ευελπιστούμε ότι μέσα από την υλοποίηση του 
συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, κατ’ αρχήν 
θα υλοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις και θα 
αμβλυνθεί το μεγάλο πρόβλημα της εγχώριας 
βιομηχανίας και μεταποίησης που είναι η εύρεση 
μέσα ίων στελεχών με τεχνικές γνώσεις και ανάλογες 
δεξιότητες. Είναι το κρίσιμο σημείο για την εγχώρια 
βιομηχανία, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις και τις δυο μεγάλες προσαρμογές: τον 
ψηφιακό και τον πράσινο μετασχηματισμό.
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, ο ΣΒΕ ως υπεύθυνος 
εθνικός κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει ότι τα 
κονδύλια χρηματοδότησης της ανάπτυξης από 
τώρα και για τα επόμενα επτά χρόνια, θα πρέπει να 
κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην υλοποίηση 
επενδύσεων και μάλιστα παραγωγικώνεπενδύσεων.

Ουσιαστικά:
• η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση,
• η ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας για την 
παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης αξίας,
• ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής 
διαδικασίας των επιχειρήσεων για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, και,
• η εύστοχη αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
απορρέουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση, 
κλπ,
μπορούν να γίνουν πράξη μέσω του συνδυασμού 
των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το 
νέο ΕΣΠΑ.
Η υλοποίηση ακριβώς κάθε είδους παραγωγικών 
επενδύσεων πρέπει να είναι μια από τις 
προτεραιότητες για την ανάπτυξη της χώρας, αλλά 
ειδικότερα της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της 
Βόρειας Ελλάδας.
Η επόμενη μεγάλη πρόκληση μετά την έμπρακτη

ενίσχυση της ανταγωνιστικότηταςτης περιφερειακής 
βιομηχανίας, αφορά στη χρηματοδότηση του 
πρωτογενή τομέα, ο οποίος για τη Θεσσαλονίκη και 
τη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ σημαντικός. Ο ΣΒΕ 
υποστηρίζει την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ 
του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης και γι’ 
αυτό θεωρεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και 
του ΕΣΠΑ μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο 
έλλειμμα και έτσι να παραχθούν μεταποιημένα 
αγροτικά προϊόντα που είμαι βέβαιος ότι θα έχουν 
εξαιρετική απήχηση στις διεθνείς αγορές.
Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Στρατηγική για τη 
βιομηχανία και τα σημαντικού ύψουςχρηματοδοτικά 
εργαλεία μπορούν πράγματι να τοποθετήσουν τη 
μεταποιητική δραστηριότητα της χώρα μας στο 
επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αυτό 
που χρειάζεται είναι η πολιτική βούληση που θα 
οδηγήσει την πατρίδα μας στη δημιουργία πολλών, 
σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. 
• Ο Αθανάσιος Σαββάκης είναι πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ)


