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Απαιτούνται μέτρα στήριξης της μεταποιητικής βάσης
Αρθρο του Αθανάσιου Σαββάκη, Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

Διαχρονικά η Θεσσαλονίκη, αποτελεί, 
και όχι άδικα, τον δεύτερο πόλο ανάπτυ
ξης της χώρας. Τα τελευταία χρόνια έχει 
καταφέρει να καταστεί σημείο προσέλ
κυσης ξένων επενδύσεων, ειδικά στον 
βμέα της καινοτομίας και της τεχνολο
γίας. Με «αρχή» τις συγκεκριμένες 
επενδύσεις η Θεσσαλονίκη και η ευρύ
τερη περιοχή μπορεί να τοποθετηθεί με 
αξιώσεις στη διεθνή αγορά επενδύσεων, 
κι έτσι να δημιουργηθούν πολλαπλά ση
μαντικές προοπτικές για επενδύσεις, 
Λασχόληση και εξωστρέφεια.

Κατά τον ΣΒΕ οι αναπτυξιακές προ
οπτικές της Θεσσαλονίκης και της Βό
ρειας Ελλάδας, εξαρτώνται ευθέως από 
την ύπαρξη ισχυρής μεταποιητικής βά
σης στην ευρύτερη περιοχή. Όμως, στην 
παρούσα χρονική συγκυρία, η βιομηχα
νία απειλείται με κύμα λαυκέτων εξ'αι- 
τίας της υπέρογκης αύξησης στα τιμολό
για ενέργειας, η οποία μειώνει την ρευ- 
στότητά της και την ανταγωνιστικότητά 
της.

Ενεργειακή κρίση

Γι'αυτό ο ΣΒΕ θεωρεί ότι η Κυβέρνη
ση θα πρέπει να σπεύσει για ν'αντιμετω- 
πίσει αποτελεσματικά την ενεργειακή 
κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΒΕ πρότεινε

προς την Κυβέρνηση να υπάρχει πλαφόν 
στις τιμές του φυσικού αερίου και του 
ηλεκτρικού ρεύματος και εξαίρεση για 
το σύνολο της βιομηχανίας από την πρό
σφατη απόφαση της ΕΕ για μείωση της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 
15%, καθώς και άλλα μέτρα που παραυ- 
σιάσθηκαν ενώπιον του Πρωθυπουργού 
κατά την πρόσφατη συνάντηση ενόψει 
τηςΔΕΘ.

Ουσιαστικά υποστηρίζουμε ότι θα 
πρέπει να ληφθσύν τα μέτρα που κατα
δεικνύουν ότι η Κυβέρνηση επιθυμεί να 
συνεχίσει να υπάρχει μεταποιητική βάση 
στη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι 
εξαιρετικά πιθανό μεγάλος αριθμός μι- 
κρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσε
ων να μην αντέξει το κόστος από τις 
υπέρογκες αυξήσεις ενέργειας και ως εκ 
τούτου είναι ενδεχόμενη η αναστολή

λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων.

Ουσιαστικά μέτρα
έμπρακτης υποστήριξης

Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι η ανάπτυξη και οι 
όποιες αναπτυξιακές προοπτικές διέρ
χονται από ουσιαστικά μέτρα έμπρακτης 
υποστήριξης της Κυβέρνησης και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα. Η παρούσα συγκυ
ρία απαιτεί άμεση εξειδίκευση της 
«Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχα
νία» και η μετουσίωσή της σε μέτρα και 
δράσεις που θα υποστηρίζουν έμπρακτα 
τη βιωσιμότητα, τις αναγκαίες προσαρ
μογές και την ανάπτυξη των μικρομε- 
σαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με 
έδρα την Ελληνική περιφέρεια.

Επιπρόσθετα, και στο πλαίσιο της αλ
λαγής του παραγωγικού υποδείγματος, η 
παρούσα Κυβέρνηση αποφάσισε από 
την ημερομηνία εκλογής της την αύξηση 
της συνεισφοράς της μεταποίησης στο 
ΑΕΠ της χώρας. Όμως, η «Εθνική Στρα
τηγική για τη Βιομηχανία» αποφασίσθη- 
κε τρία χρόνια μετά. Επιπλέον, απομένει 
οι γενικές στρατηγικές κατευθύνσεις του 
σχεδίου να εξειδικευθούν σε εφαρμόσι
μες πολιτικές και μέτρα.

Βεβαίως, οι γεωπολιτικές επιπτώσεις, 
η αύξηση του πληθωρισμού και οι διαρ

κείς ανατιμήσεις των προϊόντων, συντε
λούν στην περαιτέρω μείωση της αντα
γωνιστικότητας των Ελληνικών μεταποι
ητικών επιχειρήσεων, με σοβαρές πιθα
νότητες απώλειας αγορών και μείωσης - 
αντί για αύξηση - της συνεισφοράς της 
μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώρας.

Ως εκ των παραπάνω, και για τη μεί
ωση των περιφερειακών ανισοτήτων και 
την περαιτέρω ανάπτυξη της Θεσσαλο
νίκης απαιτείται:

-Ενεργοποίηση των «Ομάδων Εργα
σίας» για την εξειδίκευση της «Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιομηχανία».

-Δημιουργία τόσο «κλαδικών», όσο 
και «περιφερειακών» ομάδων εργασίας.

-Οι «Ομάδες Εργασίας» να λειτουρ
γήσουν με αυστηρό χρονοδιάγραμμα 
παρουσίασης δράσεων που θα έχουν με
τρήσιμα αποτελέσματα και τα οποία θα 
παρουσιασθσύν εντός τριών μηνών.

-Ετήσια αξιολόγηση των επιπτώσεων 
της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομη
χανία» στη μεγέθυνση της μεταποιητι
κής βάσης, στην περιφερειακή ανάπτυξη 
και στην άμβλυνση των περιφερειακών 
ανισοτήτων και ακολούθως αναθεώρηση 
πολιτικών, προγραμμάτων και στόχων.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα οι 
αποφάσεις που θα ληφθούν προφανώς 
θα κρίνουν το μέλλον της χώρας και των 
επιχειρήσεων της περιφέρειας.


