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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ =
ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εθνική Στρατηγική για τη βιομηχανία και τα σημαντικού ύφους 
χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να τοποθετήσουν 
τη μεταποιητική δραστηριότητα της χώρας μας 
στο επίκεντρο της αναπτυξιακής διαδικασίας

Σ
το τέλος του Ιουλίου του 2022 η 
χώρα μας απέκτησε -επιτέλους- τη 
δική της «Εθνική Στρατηγική» για τη 
βιομηχανία και το αντίστοιχο σχέδιο 
δράσης για την υλοποίησή της.

Είναι το κείμενο της βιομηχανικής πολιτι
κής που δεν είχε η χώρα μας τα τελευταία 30 
χρόνια. Η παρούσα κυβέρνηση έδειξε κατανό
ηση στην πραγματική ανάγκη της μεταποιητι
κής δραστηριότητας στη χώρα και ίδρυσε την 
Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας (ΚΕΒ) 
με επικεφαλής τον υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.Έργο της ΚΕΒ είναι το συγκεκρι
μένο κείμενο και το σχέδιο δράσης που τίθεται 
σε εφαρμογή άμεσα.

Ευελπιστούμε όη μέσα από την υλοποίη
ση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης, κατ’ 
αρχάς θα αμβλυνθεί το μεγάλο πρόβλημα της 
εγχώριας βιομηχανίας και μεταποίησης που 
είναι η εύρεση μεσαίων στελεχών με τεχνικές 
γνώσεις και ανάλογες δεξιότητες, ώστε να 
μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και 
τις δύο μεγάλες προσαρμογές: τον ψηφιακό και 
τον πράσινο μετασχηματισμό.

Δυστυχώς σήμερα διαπιστώνεται πραγματι
κός πληθωρισμός σε πτυχιούχους τριτοβάθμι
ας εκπαίδευσης, που διαθέτουν μεταπτυχιακό 
ήτλο σπουδών και πάρα πολλές φορές έχουν 
εκπονήσει και μια διδακτορική διατριβή. Τι 
συμβαίνει όμως με τη μετάβασή τους στην αγο
ρά εργασίας; Η πρόσληψη ατόμων με περισ
σότερα προσόντα απ' όσα χρειάζονται για την 
κάλυψη μιας θέσης χαμηλότερων απαιτήσεων 
συνιστά απαράδεκτη σπατάλη πόρων, αφού

για την εκπαίδευση των 
ανθρώπων αυτών έχουν 
επενδυθεί τεράσηα 
ποσά και από την οικο- 
γένειά τους και από το 
κράτος, δηλαδή όλους 
τους φορολογούμενους 
και την Ε.Ε. Επιπλέον, 
και αυτό έχει αποδειχθεί 
διεθνώς, σε τέτοιες περι
πτώσεις δεν αξιοποιείται 
περισσότερο από το 20% 
των προσόντων που δια
θέτουν τα άτομα αυτά.

Για την αλλαγή του παραγωγικού υποδείγ
ματος της χώρας, επίσης, ικανή και αναγκαία 
συνθήκη είναι η αξιοποίηση του Ταμείου 
Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ.

Κατ’ αρχήν το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί μια από τις με
γάλες προκλήσεις επίτευξης ρυθμών βιώσιμης 
ανάπτυξης για τη χώρα μας τα επόμενα δέκα 
χρόνια.

Η Ελλάδα δικαιούται να εκταμιεύσει 31 δια 
ευρώ, τα 18 δια ευρώ ως επιδοτήσεις και τα 
13 δια με τη μορφή δανείων. Μαζί με το νέο 
ΕΣΠΑ και τη νέα ΚΑΠ, το συνολικό ύψος 
κονδυλίων που μπορούν να εισρεύσουν στη 
χώρα τα επόμενα 7-8 χρόνια ξεπερνά τα 70 δια 
ευρώ. Δίκαια λοιπόν κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι πρόκειται για ευκαιρία που παρουσιάζεται 
κάθε 100 χρόνια και όμοιά της δεν έχει προκό
ψει ποτέ για τη χώρα.

Ο ΣΒΕ, ως υπεύθυνος θεσμικός κοινωνικός

εταίρος, υποστηρίζει ότι τα σχετικά κονδύλια 
πρέπει να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα 
στην υλοποίηση επενδύσεων και μάλιστα 
παραγωγικών.

Ουσιαστικά:
• η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση,
• η ανάπτυξη δράσεων καινοτομίας για την 
παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων 
υψηλής προσηθέμενης αξίας,
• ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδι
κασίας των επιχειρήσεων για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, και
• η εύστοχη αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που απορρέουν από την 4 η βιομηχανική 
επανάσταση

μπορούν να υλοποιηθούν μέσω του συνδυ
ασμού των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης 
και από τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

Η υλοποίηση ακριβώς κάθε είδους πα
ραγωγικών επενδύσεων πρέπει να είναι μια 
από ης προτεραιότητες για την ανάπτυξη της 
χώρας, αλλά ειδικότερα της Θεσσαλονίκης και 
ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.

Η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά τη 
χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα, ο 
οποίος για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελ
λάδα είναι πολύ σημαντικός. Ο ΣΒΕ υποστηρί
ζει την ενίσχυση των διασυνδέσεων μεταξύ του 
πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης και γι’ 
αυτό θεωρεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμ
ψης μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο 
έλλειμμα και έτσι να παραχθούν μεταποιημένα 
αγροτικά προϊόντα, που είμαι βέβαιος όη 
θα έχουν εξαιρετική απήχηση στις διεθνείς 
αγορές.

Το δεύτερο μεγάλο εργαλείο που ευελπι- 
στούμε όη θα συμβάλει θετικά στην ανάκαμψη 
της οικονομίας είναι το νέο ΕΣΠΑ.

Η στόχευση του προγράμματος είναι 
απολύτως σαφής: υποστήριξη του ανθρώπι
νου δυναμικού της χώρας και ιδιαίτερα όπου 
εντοπίζονται αυξημένες ανάγκες.

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας όη το 
ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεών μας 
γηράσκει, τότε κινδυνεύουμε να μην μπορούμε 
να τους αντικαταστήσουμε όταν συνταξιοδοτη- 
θούν. Ως εκ τούτου, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον σχεδίασμά προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην 
ανάπτυξη των κατάλληλων επαγγελματικών 
περιγραμμάτων για μεσαία στελέχη και τεχνικά 
επαγγέλματα για τη βιομηχανία.

Σε κάθε περίπτωση, η Εθνική Στρατηγική 
για τη βιομηχανία και τα σημαντικού ύψους 
χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν πράγματι να 
τοποθετήσουν τη μεταποιητική δραστηριότητα 
της χώρας μας στο επίκεντρο της αναπτυξια
κής διαδικασίας. Αυτό που χρειάζεται είναι η 
πολιτική βούληση που θα οδηγήσει την πατρί
δα μας στη δημιουργία πολλών, σταθερών και 
καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Για την αλλαγή 
του παραγωγι
κού υποδείγμα
τος της χώρας, 
ικανή και ανα
γκαία συνθήκη 
είναι η αξιοποίη
ση του Ταμείου 
Ανάκαμψης και 
του νέου ΕΣΠΑ.


