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Νέα Βιομηχανική 
πολιτική
ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μ
 παραγωγή διεθνώς εμπο- 

ρεύσιμων προϊόντων υψη
λής προστιθέμενης αξίας 
και η προσέλκυση παρα

γωγικών επενδύσεων στην ελληνική 
περιφέρεια αποτελούν για τον ΣΒΕ τις 

μεγάλες προκλήσεις για τη χώρα τα 
επόμενα χρόνια. Είναι το μέσο για να 
μπορέσει η χώρα να επιτύχει ρυθμούς 
βιώσιμης ανάπτυξης και να καταφέ
ρει, επιτέλους, να αλλάξει το παραγω
γικό της υπόδειγμα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι 
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και 
του νέου ΕΣΠΑ πρέπει να αξιοποιη- 
θούν κατάλληλα, εξασφαλίζοντας στη 
χώρα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 
για τη μείωση της ανεργίας και τη 
δημιουργία νέων και καλά αμειβό- 
μενων θέσεων εργασίας. Βεβαίως, 
η χώρα μας, και ειδικά μετά το τέ
λος της ενισχυμένης εποπτείας, θα 
πρέπει να απεμπλακεί από παρωχη
μένες δομές και νοοτροπίες, που εν 
τέλει καθηλώνουν την αναπτυξιακή

της προοπτική και ουσιαστικά συ
ντηρούν μια αναίτια στασιμότητα σε 
όλα τα επίπεδα.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΒΕ διαχρονι
κά υποστήριζε ότι πρέπει να υπάρξει 
μια ισχυρή πολιτική δέσμευση για το 
μέλλον της ελληνικής μεταποιητικής 
δραστηριότητας. Από τον Ιούλιο του 
2022 η χώρα έχει πλέον αποκτήσει 
τη δική της βιομηχανική στρατηγική, 
αφού η Κυβερνητική Επιτροπή Βιο
μηχανίας λειτούργησε αποτελεσματι
κά και δημιούργησε το πλαίσιο για 
την ενίσχυση της συνεισφοράς της 
μεταποιητικής δραστηριότητας στην 
εθνική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, η εξειδί- 
κευση του σχεδίου για την ανάπτυξη 
της βιομηχανίας και της μεταποίησης 
θα πρέπει να εδράζεται στους ακόλου
θους τέσσερις άξονες:
® Στις παραγωγικές επενδύσεις 
® Στη δημιουργία νέων θέσεων ερ
γασίας
® Στην καινοτομία
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@ Στη διεθνοποίηση και την εξωστρέ- 
φεια.

Αλλωστε, η Ευρώπη προχωρά με 
στρατηγικό σχέδιο στην επαναβιο- 
μηχάνισή της.

Η Ευρώπη, για άλλη μία φορά, μας 
δείχνει τον δρόμο.

Οι ανταγωνίστριες χώρες με τη 
δική μας υλοποιούν πλέον τα δικά 
τους προγράμματα ενίσχυσης της βι
ομηχανίας, και με γοργούς ρυθμούς 
μάλιστα, ενώ εμείς συζητάμε για το 
αν θα πρέπει η βιομηχανία να τεθεί 
σε προτεραιότητα για την ανάταξη 
της οικονομίας. Κατά τον Σύνδεσμο 
Βιομηχανιών Ελλάδος η χώρα μας 
δεν μπορεί πλέον να αρνείται πει
σματικά να προσαρμοσθεί στην ευ
ρωπαϊκή απόφαση επαναφοράς της 
μεταποίησης στο προσκήνιο.

Σε μια εποχή που πρέπει πραγμα
τικά να στρέψουμε με σοβαρότητα το 
βλέμμα μας στο μέλλον, γιατί διαφο
ρετικά οι εξελίξεις θα μας ξεπεράσουν, 
αποτελεί αδήριτη ανάγκη η εφαρμογή 
του πλαισίου βιομηχανικής πολιτικής 
που θα οδηγήσει, τελικά, τη μεταποί
ηση στην υλοποίηση των αναγκαίων 
προσαρμογών για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς της.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Είναι ανάγκη να προσαρμοσθού- 
με άμεσα σε όσα συμβαίνουν γύρω 
μας.
© Ψηφιοποίηση 
© Τεχνητή νοημοσύνη 
@ Ρομποτική
@ Διαδίκτυο των πραγμάτων 
© Μαζικά δεδομένα 
© Κλιματική αλλαγή 
® Κυκλική οικονομία 
® Συμμετοχή σε παγκόσμιες αλυσί
δες αξίας
® Διαρκής παραγωγή καινοτομίας, 
είναι μερικές από τις βασικές κατευ
θύνσεις εξέλιξης και μετασχηματισμού 
της μεταποιητικής δραστηριότητας, οι 
οποίες θα πρέπει να υιοθετηθούν από 
τις εγχώριες μεταποιητικές επιχειρή
σεις, αν αυτές επιθυμούν πραγματικά 
να επιβιώσουν και ν’ αναπτυχθούν 
και όχι να «φυτοζωούν».

Οταν ήδη εδώ και μερικά χρόνια 
αρκετά κράτη στην Ευρωπαϊκή Ενω
ση αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις 
της 4ης βιομηχανικής επανάστα
σης, η χώρα μας, προσπαθώντας να 
εξέλθει των Μνημονίων, αδυνατεί να 
παρακολουθήσει τις εξελίξεις, εγκλω
βισμένη σε λογικές περασμένων δε
καετιών...

Επιπρόσθετα, η ανάπτυξη της μετα
ποιητικής δραστηριότητας και η προ
σαρμογή της βιομηχανίας σε όσα θα 
συμβούν από το πραγματικά σφοδρό 
κύμα της 4ης βιομηχανικής επανά
στασης δεν θα γίνουν πραγματικότη
τα όσο το υψηλό κόστος ενέργειας θα 
εξακολουθήσει να απειλεί την καθη
μερινή λειτουργία των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων και τις υπάρχουσες θέ
σεις εργασίας.

Για όλα τα παραπάνω, ο ΣΒΕ προ
τείνει να αντιμετωπίσουμε κατάματα 
το μέλλον, αλλά με ρεαλισμό και σκλη
ρή δουλειά.

Αλλωστε, η διαρκής οπισθοδρόμη
ση των τελευταίων δεκαετιών πρέπει 
να πάψει οριστικά και η χώρα μας να 
ξεκινήσει το μεγάλο έργο της παραγω
γικής ανασυγκρότησής της. ■


