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Αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο κλάδος της οικονομίας που έχει πληγεί

περισσότερο από την κρίση είναι η μεταποίηση, δηλαδή η βιομηχανία και η βιοτεχνία.

Καθημερινά διαπιστώνουμε ότι αρκετές μεταποιητικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα,

και ειδικά στην περιφέρεια, διέκοψαν τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα από την αρχή

της κρίσης μέχρι σήμερα, σε λιγότερο δηλαδή από τέσσερα χρόνια, να έχουν χαθεί

περισσότερες από 150.000 θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, το στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μας, ουσιαστικά επέβαλλε τη

σταδιακή συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, με αποτέλεσμα η συμμετοχή

της μεταποίησης στο ΑΕΠ από 11,5% το 2003, να έχει μειωθεί πλέον στο 9%. Βεβαίως, η

διαρκής μείωση της συμμετοχής του βιομηχανικού τομέα στην ανάπτυξη και στην

παραγωγή εθνικού πλούτου, αποτελεί επίσης Ευρωπαϊκό φαινόμενο και δεν είναι ελληνικό

παράδοξο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει, και με αφορμή την τραγική κατάσταση της οικονομίας μας

λόγω της οικονομικής κρίσης, να μεταβούμε απ΄ την εποχή της προσχηματικής ενίσχυσης

της μεταποίησης, επιτέλους, στην έμπρακτη υποστήριξή της.

Γιατί, προσχηματική ενίσχυση ήταν τελικά όλα τα προηγούμενα χρόνια τα διάφορα

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη μεταποίηση, από τα οποία απουσίαζε η

στρατηγική στόχευση. Είναι το αποτέλεσμα της αδυναμίας της δημόσιας διοίκησης να

εντάξει στην λειτουργία της τον στρατηγικό σχεδιασμό. Και τώρα, αυτή την «αδυναμία»

του συστήματος την πληρώνουμε πολύ ακριβά όλοι μας: λουκέτα, ανεργία, μαρασμός της

περιφέρειας.

Πλέον, σε μια εποχή όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει στόχο η μεταποίηση να

συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ έως το 2020 στο 20%, εμείς όχι μόνον δεν έχουμε

προδιαγράψει αντίστοιχο στόχο, ούτε καν το έχουμε συζητήσει ως χώρα. Το αποτέλεσμα;

Να κινδυνεύουμε το 2020 να βρεθούμε χωρίς μεταποιητικές επιχειρήσεις.  

Αναρωτιόμαστε τελικά, ποιος πραγματικά ασχολείται με τη βιομηχανία στην Ελλάδα;

ΔΙΑΒΑΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΑ
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Γιατί πολλά ερωτηματικά δημιουργούνται από την πρόσφατη παρουσίαση των αρμόδιου

Υπουργού Ανάπτυξης στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Υπογραμμίζουμε ότι στο κείμενο

ομιλίας του κ. Υπουργού 2200 λέξεων, δεν αναφέρθηκαν ούτε μία φορά οι λέξεις

βιομηχανία, μεταποίηση, δευτερογενής τομέας…

∙      Τελικά, πως θα βγούμε από την κρίση αν δεν στοχεύσουμε σε μια πραγματική

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας;

∙      Μπορούν από μόνοι τους ο τουρισμός και η ναυτιλία να στηρίξουν την έξοδο της

χώρας από την κρίση;

∙      Τελικά, ποιος κρατικός λειτουργός θα μας απαντήσει για το ποια είναι η σημασία της

μεταποίησης για την Ελλάδα και την ελληνική περιφέρεια;

Για μας, η έμπρακτη υποστήριξη της μεταποίησης σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα

μας επιβάλλει να κατανοήσουν οι πολιτικοί, ότι η ενθάρρυνση παραγωγικών επενδύσεων

στο πλαίσιο μιας νέας βιομηχανικής πολιτικής, αποτελεί μονόδρομο για την ανάταξη της

οικονομίας της χώρας και την έξοδο από την οικονομική κρίση.

*Ο κ. Γιάννης Σταύρου είναι εκτελεστικός Αντιπροέδρος του Συνδέσμου

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Σχόλια αναγνωστών (7)

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Εργασία στο Διαδίκτυο
Εγγραφείτε Τώρα Δωρεάν & Ξεκινήστε να Κερδίζετε Σήμερα κιόλας.
SurveyCompare.net

Έκδοση Ενεργειακών Πιστοπ
Μόνο 70 € Αττική άμεσα, παράδοση στον χώρο σας.
sites.google.com/site/abroenergeiakos/

Nikias Gold Χρυσός Α.Ε.
Αγορές-Πωλήσεις σε επώνυμα Ρολόγια, Μονόπετρα δαχτυλίδια.Τιμή χονδρικής
www.nikiasgold.com

Μεταλλικές Κατασκευές
Μεταλλική Πόρτα, Πατάρι, Μπαλκόνι Στέγαστρο, Πέργκολα! Δείτε Έργα Μας
www.Kakavogiannis.gr/Metallikes

Μεταχειρισμένα Αυτοκίνητα
Βρες αυτό που ψάχνεις χωρίς κόπο. Όλες οι εταιρείες σε ένα site!
www.Vrisko.gr

σχόλια (7)

 

 

απομένουν 700 χαρακτήρες

 

Γνώμες

http://bit.ly/11U8USL

 

tovima  Η φωτογραφία αποτυπώνει
την αστυνομική βία εναντίον
ειρηνικών διαδηλωτών στην Πόλη

Χαλκός σαν χρυσάφι  12:19

Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη  10:49

Γονείς-ελικόπτερο, άβουλα τέκνα   10:48

Μετά τον Ερντογάν τι;  09:41

Οι διαδηλώσεις στην Τουρκία αποκαλύπτουν
ένα πρόβλημα ταυτότητας  06:58

Κακοήθειες  06:42

Τι θα όφειλε να κάνει η Ελλάδα για την
ισορροπία στην Τουρκία  06:41

Τα θύματα σεξουαλικής βίας βιώνουν έναν
ιδιότυπο κοινωνικό ρατσισμό, που τα οδηγεί στη
σιωπή  06:40

Μόνιμοι οι φόροι κατοχής;  06:40

Επανεξετάζοντας την ανεργία των νέων...   06:39

Ελλάδα και Ισλάμ: ποια είναι η πραγματική
απειλή   06:37

Χρυσή αποστροφή  06:35

Γνώμες τελευταίες ειδήσεις

Τι πιστεύετε ότι προκάλεσε την λαίκή
αγανάκτηση στην Τουρκία

Η οικονομική κατάσταση

Η προσπάθεια εξισλαμοποίησης της χώρας

Και τα δύο μαζί

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ

http://bit.ly/11U8USL
http://www.twitter.com/VimaOpinions
http://www.facebook.com/www.tovima.gr/posts/588937171138824
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516199
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516183
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516181
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516167
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516130
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516079
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516094
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516097
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516115
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516128
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516129
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=516140
http://www.tovima.gr/opinions/articlelist

