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Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία

> ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ)

Η
 παρούσα χρονική συ
γκυρία και ίο δύσκολο 
περιβάλλον δραστηρι- 
οποίησης των επιχειρή

σεων επιβάλλουν τη λήψη των 
κατάλληλων μέτρων, τα οποία θα 

καταδεικνύουν ότι η κυβέρνηση 
επιθυμεί να συνεχίσει να υπάρχει 
μεταποιητική βάση στη χώρα. Σε 
αντίθετη περίπτωση, είναι εξαι
ρετικά πιθανό μεγάλος αριθμός 
μικρομεσαίων μεταποιητικών επι
χειρήσεων να μην αντέξει το κό
στος από τις υπέρογκες αυξήσεις 
Ενέργειας και, ως εκ τούτου, είναι 
ενδεχόμενη η αναστολή λειτουργί
ας πολλών επιχειρήσεων.

Επιπρόσθετα, και στο πλαίσιο 
της αλλαγής του παραγωγικού 
υποδείγματος, η παρούσα κυβέρ
νηση αποφάσισε από την ημερο
μηνία εκλογής της, την αύξηση 
της συνεισφοράς της Μεταποίη
σης στο ΑΕΠ της χώρας. Όμως, η 
«Εθνική Στρατηγική για τη Βιομη
χανία» αποφασίσθηκε τρία χρόνια 
μετά. Επιπλέον, απομένει οι γενι
κές στρατηγικές κατευθύνσεις του 
σχεδίου να εξειδικευθούν σε εφαρ
μόσιμες πολιτικές και μέτρα. 

Επειδή οι γεωπολιτικές επιπτώ

σεις, η αύξηση του πληθωρισμού 
και οι διαρκείς ανατιμήσεις των προ
ϊόντων, συντελούν στην περαιτέρω 
μείωση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών μεταποιητικών επι
χειρήσεων, με σοβαρές πιθανότη
τες απώλειας αγορών και μείωσης 
-αντί για αύξηση- της συνεισφοράς 
της Μεταποίησης στο ΑΕΠ της χώ
ρας, απαιτούνται:
• Ενεργοποίηση των «Ομάδων 
Εργασίας», για την εξειδίκευση 
της «Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Βιομηχανία».
• Δημιουργία τόσο «κλαδικών» 
όσο και «περιφερειακών» ομάδων 
εργασίας.

Οι «Ομάδες Εργασίας» να λει
τουργήσουν με αυστηρό χρονοδιά
γραμμα παρουσίασης δράσεων που 
θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσμα
τα και τα οποία θα παρουσιασθούν 
εντός τριών μηνών.

Ετήσια αξιολόγηση των επιπτώ
σεων της «Εθνικής Στρατηγικής για 
τη Βιομηχανία» στη μεγέθυνση της 
μεταποιητικής βάσης, στην περιφε
ρειακή ανάπτυξη και στην άμβλυν
ση των περιφερειακών ανισοτήτων, 
και ακολούθως αναθεώρηση πολιτι
κών, προγραμμάτων και στόχων.

Επιπλέον, πρέπει να παραδε
χθούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε 
σημείο καμπής. Μετά και την έξο
δό της από το καθεστώς ενισχυμέ- 
νης εποπτείας από τους Θεσμούς, 
είναι υποχρεωμένη να επιλέξει τις 
κατάλληλες πολιτικές για την εξα
σφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης την 
επόμενη δεκαετία. Τούτο, όμως, 
πρέπει να συμβεί σε διεθνές και 
εσωτερικό περιβάλλον στο οποίο 
υπάρχουν σοβαρές αβεβαιότητες 
για το εγγύς μέλλον, ισχυροί προ
βληματισμοί για την αναπτυξιακή 
κατεύθυνση και πρωτοφανείς γε
ωπολιτικές αναταράξεις, οι οποίες 
εντείνουν καθημερινά τη διεθνή 
αβεβαιότητα.

Το μεγάλο πρόβλημα για τη Βι
ομηχανία σήμερα, είναι το υπερ
βολικό κόστος Ενέργειας για τη 
Μεταποίηση. Ειδικότερα, οι υπέρο
γκες αυξήσεις στα τιμολόγια Ενέρ
γειας δημιουργούν ανησυχητικές 
συνέπειες σε πολλούς βιομηχανι
κούς κλάδους, κυρίως στην υψηλή 
και μέση τάση. Οι προβλέψεις των 
διεθνών αναλυτών κάνουν λόγο 
και για περαιτέρω αύξηση στις τι
μές Ενέργειας.

Βεβαίως, από το 2019 μέχρι σή

μερα, η κυβέρνηση εφάρμοσε με 
επιτυχία το μεταρρυθμιστικό της 
πρόγραμμα, το οποίο είχε ως κύριο 
άξονα την έμπρακτη ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρή
σεων του ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνονται ως 
ιδιαίτερα θετικές οι αποφάσεις 
για τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών, για τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών και λοι
πών φόρων, για την απλοποίηση 
της νομοθεσίας για την αδειοδό- 
τηση των επιχειρήσεων, για τις 
γενικότερες πρωτοβουλίες εκσυγ
χρονισμού της νομοθεσίας που 
αφορά στην επιχειρηματικότητα, 
για το σχεδίασμά της «Εθνικής 
Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», 
κ.λπ. Επίσης, η κυβέρνηση άσκη
σε ορθή πολιτική παρουσιάζο
ντας ισχυρά αντανακλαστικά στις 
προκλήσεις που προέκυψαν από 
την πανδημία, με κύρια αυτή της 
εξασφάλισης της βιωσιμότητας 
χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρή
σεων στη χώρα μας, απόφαση που 
κατάφερε να διατηρήσει πολλές 
χιλιάδες θέσεις εργασίας, εξασφα
λίζοντας πρακτικά την κοινωνική 
συνοχή στη χώρα.


