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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µετά την παγκόσµια οικονοµική 
κρίση του 2008, έχει αναδειχθεί η σηµασία της 
βιοµηχανίας για την ευρωπαϊκή οικονοµία (στόχος 
αύξησης συµµετοχής της µεταποίησης στο ΑΕΠ της Ε.Ε. 
από 15% στο 20%, Ευρωπαϊκή Βιοµηχανική Στρατηγική µε 
άξονες: ενιαία ψηφιακή αγορά, εξασφάλιση ισότιµων 
όρων ανταγωνισµού, στήριξη της βιοµηχανίας κατά τη 
µετάβαση προς την κλιµατική ουδετερότητα, κυκλική 
οικονοµία, καινοτοµία και έµφαση στις δεξιότητες και 
την επανακατάρτιση κ.λπ.).

Η Στρατηγική επικαιροποιήθηκε, µεσούσης της 
πανδηµίας, µε προτεραιότητες: ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της Ενιαίας Αγοράς και της στρατηγικής 
αυτονοµίας της ΕΕ και υποστήριξη της µετάβασης σε 
πράσινο και ψηφιακό µετασχηµατισµό. Παράλληλα, 
προωθούνται σηµαντικές Συµµαχίες της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας και η δηµιουργία εγχώριας αλυσίδας αξίας 
σε αγαθά όπως Μπαταρίες, Ανακυκλώσιµα Πλαστικά, 
Υδρογόνο και Πρώτες Ύλες. 

ΕΘΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Σε εθνικό επίπεδο, η ελληνική βιοµηχανία συµβάλλει 
στο 9% του ΑΕΠ και -όπως πιστεύουν ο ΣΕΒ, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
και οι Περιφερειακοί Βιοµηχανικοί Σύνδεσµοι- µπορεί 
και πρέπει να ανέλθει στο 12% έως και το 2025 και στο 15% 
εντός των εποµένων 15 ετών. Ο στόχος έγινε αποδεκτός 
από την παρούσα κυβέρνηση. Η µεταποίηση, υποσύνολο 

της βιοµηχανίας, συνεισφέρει στο 87% των ελληνικών 
εξαγωγών αγαθών σε άνω των 185 χωρών, αποτελεί το 
40% της φορολογίας νοµικών προσώπων, υπερβαίνει το 
36% των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης στη χώρα και 
επενδύει κατά κεφαλή σχεδόν 6 φορές περισσότερο 
από κάθε άλλον κλάδο της οικονοµίας µας. Για κάθε 
1 νέα θέση εργασίας στη µεταποίηση δηµιουργούνται 
άλλες 3,5 θέσεις στο σύνολο της οικονοµίας. 

Απεδείχθη ιδιαίτερα ανθεκτική µετά το 2010, παρά 
τη σηµαντική πτώση στην εγχώρια ζήτηση και τα 
µειονεκτήµατα υψηλού κόστους ενέργειας και µη 
µισθολογικού κόστους. Η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξήθηκε κατά 2,5% τον περασµένο Ιούλιο σε σχέση 
µε τον προηγούµενο µήνα και 7,7% σε σχέση µε τον 
Ιούλιο του περασµένου έτους, οι εξαγωγές αγαθών 
ενισχύθηκαν κατά 22,1% και ο προοδευτικός δείκτης 
Κύκλου Εργασιών της Βιοµηχανίας αυξήθηκε κατά 36,7%, 
όταν ο αντίστοιχος δείκτης στην Ε.Ε. αυξήθηκε το ίδιο 
διάστηµα κατά 30%. Αρκετές ελληνικές βιοµηχανίες 
υλοποιούν ή έχουν δροµολογήσει επενδύσεις 
προς αύξηση του παραγωγικού διαθεσίµου τους ή 
επέκτασης του εύρους των παραγόµενων προϊόντων 
τους, ορισµένα εκ των οποίων µε σηµαντικό βαθµό 
ανάπτυξης ίδιας τεχνογνωσίας ή και καινοτοµίας. Οι 
µήνες εξασφαλισµένης παραγωγής είναι 4,4 και το 
ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού 
79,6% τον περασµένο µήνα, µε τις επιχειρηµατικές 
προσδοκίες στη βιοµηχανία να αυξάνονται από τις 112,3 

µονάδες τον Ιούλιο στις 114,6 µονάδες τον Αύγουστο. 
Σηµαντικές εγχώριες επιχειρήσεις εισάγουν, µετατρέπουν 
ή αναπτύσσουν τεχνολογίες και τεχνογνωσία για 
προσαρµογή στις ανάγκες για υιοθέτηση αυτοµατισµών 
και αξιοποίηση της τεχνητής νοηµοσύνης. 

Έχει συσταθεί Εθνικό Συµβούλιο Βιοµηχανίας για τη 
διαµόρφωση συνεκτικής και ρεαλιστικής εθνικής στρατηγικής. 
Εκτιµούµε ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη ζητήµατα 
όπως: ολοκληρωµένη διαχείριση ανακυκλούµενων εγχώριων 
υλών και υλικών, µείωση εξάρτησης από εισαγωγές, 
µετάβαση στην κλιµατικά ουδέτερη βιοµηχανική παραγωγή, 
ψηφιοποίηση παραγωγής, αρµονική βιοµηχανική συµβίωση 
και ανάδειξη αλυσίδων αξίας. Το ενεργειακό κόστος είναι 
κρίσιµη παράµετρος στην προσπάθεια απόκτησης συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος. Ως χώρα, διαχρονικά, υπερβαίνουµε 
σηµαντικά τον ευρωπαϊκό Μ.Ο. τιµών φορτίου βάσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, µε αρνητικές επιπτώσεις στην 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιοµηχανίας. Οι στρεβλώσεις 
που παρατηρούνται στην εγχώρια αγορά, ακόµη και µετά 
την έναρξη λειτουργίας του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας, 
δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής 
βιοµηχανίας και αυτό πρέπει να επιλυθεί. 

Αδιαµφισβήτητα, η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής 
βιοµηχανίας είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού εάν η 
µεταποίηση ανέλθει στο 12% του ΑΕΠ, θα προστεθούν 
άνω των 23 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ, η απασχόληση θα αυξηθεί 
κατά 13% και τα δηµόσια έσοδα άνω των 4,5 δισ. ευρώ. 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Του Πάνου Λώλου

ΑΦΙΕΡΩΜA ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΩΣ ΧΩΡΑ, ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, 
ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Μ.Ο. ΤΙΜΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΒΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΟΙ 
ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
∆ΥΣΧΕΡΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΒΣΕ
Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιπροσωπεύει µεγάλο 
ποσοστό της βιοµηχανικής ισχύος της χώρας και 
φιλοξενεί εµβληµατικές επιχειρήσεις. Άνω του 11,5% 
των απασχολουµένων στην ελληνική µεταποίηση 
εργάζονται στην Στερεά Ελλάδα, είναι η πρώτη ανάµεσα 
στις περιφέρειες της χώρας, έχοντας και τον υψηλότερο 
δείκτη δηµιουργίας Μεικτής Προστιθέµενης Αξίας 
σε απόλυτο νούµερο και ως ποσοστό εξέλιξης τα 
τελευταία έτη. Οι άνω από 100 εταιρείες-µέλη του ΣΒΣΕ 
απασχολούν 17.150 εργαζοµένους, αντιπροσωπεύουν, 
ως προς τον κύκλο εργασιών τους, το 70% του ΑΕΠ 
της Στερεάς Ελλάδας και το 3,85% του ΑΕΠ της χώρας 
και συνεισφέρουν στο 5,0% των ελληνικών εξαγωγών. 

Ο ΣΒΣΕ είναι έτοιµος να συνεχίσει να συνεισφέρει 
στην ανάπτυξη της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κινητοποίησή του, όπως και 
πολλών εταιρειών-µελών του, αµέσως µετά τις φετινές 
πυρκαγιές που έπληξαν την Β. Εύβοια. Θα συνεχίσουµε να 
συµµετέχουµε ενεργά στο Περιφερειακό Επιµελητηριακό 
Συµβούλιο Στερεάς Ελλάδας, το οποίο λειτουργεί ήδη µε 
αξιόλογο τρόπο. Το Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης 
Οινοφύτων-Ασωπού αποτελεί ένα πρωτοφανές για 
τα ελληνικά δεδοµένα έργο και η βούληση του ΣΒΣΕ 
είναι να συνδράµει αποφασιστικά, σε συνεννόηση και 
συνεργασία µε τις αρχές της Αυτοδιοίκησης όλων των 
βαθµών, τις εταιρείες Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης του 
ΕΠΕ µε στόχο τη βέλτιστη εξέλιξη του έργου. Ο ΣΒΣΕ είναι 
προσανατολισµένος στη διευκόλυνση της βιοµηχανικής 
ανάπτυξης στην περιφέρεια, µε προσπάθειες για την 
παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας προς τα µέλη 
του, ανάδειξη των προβληµάτων που αντιµετωπίζει 
η βιοµηχανία, επισήµανση ρεαλιστικών λύσεων και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής. 

Οι εταιρείες που συµµετέχουν στον ΣΒΣΕ, είναι σταθερά 
προσανατολισµένες στην προσπάθεια συµβολής της 
βιοµηχανίας στην εθνική οικονοµία και βελτίωσης 
του διεθνούς τους αποτυπώµατος, βασιζόµενες στις 
αρχές της Βιώσιµης Ανάπτυξης µε σαφείς ευεργετικές 
οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
και αυτό θα επιχειρήσουµε να εκφράσουµε µε τη δράση 
µας ως νέο και δυναµικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε 
ουσιαστική συνεργασία µε τον επιµελητηριακό θεσµό.

Ο Πάνος Λώλος 
είναι Πρόεδρος του 

Συνδέσµου Βιοµηχανιών 
Στερεάς Ελλάδας


