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Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί

Βιομηχανία 4.0

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
19 Δεκεμβρίου 2019

Βάζουμε τις βάσεις
για τη βιομηχανία
του αύριο, σήμερα



Η Βιομηχανία 4.0 διασυνδέει ανθρώπους και μηχανές με ευφυείς τεχνολογίες, ξεπερνώντας 
την αυτοματοποίηση, την τυποποίηση και τη μείωση του κόστους παραγωγής, στοιχεία που 
χαρακτήριζαν την 3η βιομηχανική επανάσταση. Προϋπόθεση για την επιτυχημένη μετάβαση 
της παραγωγής στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης είναι η ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών, η κουλτούρα διαρκούς αλλαγής στις επιχειρήσεις και η συνεχής αναβάθμιση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αλλάζει
τον τρόπο που εργαζόμαστε και παράγουμε… 

…και φέρνει μετρήσιμα οφέλη στη βιομηχανία 

Πηγές: Παρατηρητήριο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΣΕΒ

Έως

αύξηση δυναμικότητας
του μεταφορικού δικτύου

Έως

αύξηση ακρίβειας
στη διαλογή προϊόντων
για συσκευασία 

Έως

λιγότερα αποθέματα 

Έως

λιγότερες δαπάνες 
συντήρησης μηχανημάτων

Έως

βελτίωση στη διαθεσιμότητα
πρώτων υλών 

Έως

λιγότερες δαπάνες
σε ελέγχους ποιότητας
και σε φύρα

Έως

λιγότερο μεταφορικό 
κόστος

Άνω του

λιγότερο μισθολογικό 
κόστος διανομής

Έως

βελτίωση ποιότητας 
παραγωγής

Έως

λιγότερος χρόνος από
το σχεδιασμό έως την 
παραγωγή

Έως

επιπλέον παραγωγικός 
χρόνος μηχανημάτων



Στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις 
θεωρούν σημαντική την 
ψηφιοποίηση, όμως… 

θέτει ως στόχο
τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό7,3% 

Mόλις το

έχει ψηφιακή
στρατηγική48% 

Mόλις το

Mόλις το
διαθέτει διευθυντικό
στέλεχος με αυτή
την αρμοδιότητα. 50% 

Η ΕΕ διευκολύνει τη μετάβαση στη Βιομηχανία 4.0
με θεσμοθετημένα εθνικά προγράμματα 

 01 Αυστρία: Industrie 4.0
 02 Βέλγιο: Made Different 
 03 Γαλλία: Industrie du Futur (IdF) 
 04 Γερμανία: Industrie 4.0 
 05 Δανία: MADE
 06 Ην. Βασίλειο: High Value
  Manufacturing Catapult
 07 Ισπανία: Industria Conectada 4.0 
 08 Ιταλία: Piano Nazionale
  Industria 4.0
 09 Λετονία: Industrial Policy
  2014-2020
 10 Λιθουανία: Pramone 4.0
 11 Λουξεμβούργο: The Industrial
  Revolution Strategy
 12 Ολλανδία: Smart Industry
 13 Ουγγαρία: IPAR 4.0
 14 Πολωνία: Future Industry
 15 Πορτογαλία: Indύstria 4.0
 16 Σλοβακία: Smart Industry
 17 Σλοβενία: Slovenian Digital
  Coalition
 18 Σουηδία: Produktion2030
 19 Τσεχία: Prumysl 4.0

Οι κυριότεροι λόγοι που 
εμποδίζουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό

Έλλειψη κατάλληλης 
κουλτούρας και 
αντίσταση στην αλλαγή 

Kαθόλου ή περιορισμένα 
κίνητρα από την πολιτεία

22% 13%

Περιορισμοί στις 
υφιστάμενες υποδομές 
τεχνολογίας

13%

Έλλειψη ψηφιακών 
δεξιοτήτων και 
τεχνογνωσίας

12%
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Ο ΣΕΒ για τη βιομηχανία του αύριο, 
σήμερα

Το όραμά μας 
Η δημιουργία μιας σύγχρονης, ανταγωνιστικής και 
εξωστρεφούς βιομηχανίας, συνδεδεμένης με τις 
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και τα οικοσυστήματα της 
νέας οικονομίας, μέσω ενός συνολικού μετασχηματισμού, 
που θα αξιοποιεί τις τεχνολογίες, τα ψηφιακά εργαλεία και 
τις δεξιότητες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

Πρώτο βήμα, η εθνική σύμπραξη δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα για τη «Βιομηχανία 4.0» 
Ο ΣΕΒ προτείνει Εθνική Σύμπραξη «Βιομηχανία 4.0», με πρωτοβουλία της Πολιτείας. Η πλατφόρμα 
συνεργασίας διασυνδέει φορείς του δημοσίου, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς 
οργανισμούς στα πρότυπα πολλών ευρωπαϊκών χωρών.
Βασική της αρμοδιότητα είναι η υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του 
Εθνικού Προγράμματος "Βιομηχανία 4.0" μέσα από συστηματική θεσμοθετημένη ανατροφοδότηση 
της Πολιτείας από την αγορά. 

Τα οφέλη που προσδοκούμε 

Προτεραιότητες για ένα Εθνικό πρόγραμμα
«Βιομηχανία 4.0»  

1Επιτάχυνση επενδύσεων
σε ψηφιακές τεχνολογίες 2Ενδυνάμωση καινοτομίας

σε ψηφιακές τεχνολογίες 3Επιδίωξη συμπράξεων
και συνεργασιών

4Αναβάθμιση ψηφιακών
και τεχνολογικών δεξιοτήτων 5Διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου

και ενδυνάμωση κυβερνο-ασφάλειας

στο ΑΕΠ στα επόμενα 4 χρόνια
7,7% 
Επιπλέον

ή €16 δισ.
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Η βιομηχανία σήμερα

Προστιθέμενη αξία Εξαγωγές  

13,1%
του ΑΕΠ

90,4%

2018

€30,3

2010

€18,2

(δισ.)

των εξαγωγών
αγαθών

και €24,2 δισ.

2018

Θέσεις εργασίας

Άμεσα

390.000
εργαζόμενοι

Έμμεσα

500.000
εργαζόμενοι

Συνολική απασχόληση

890.000
εργαζόμενοι

21%
των απασχολουμένων
της οικονομίας

9,5% 
των απασχολουμένων
της οικονομίας, 2018

Κοινωνικό μέρισμα

Φόροι

€1,9 δισ.
44,2% του συνόλου
νομικών προσώπων Α.Ε. (2017) 

Μισθοδοσία

€6,6 δισ.
14,1% του συνόλου
- χωρίς εργοδοτικές εισφορές (2018)

Παραγωγικότητα 

21,2% 
περισσότερη παραγωγικότητα
από την υπόλοιπη οικονομία
(μ.ο. 2014-2018)

επενδύσεις μέσα στην κρίση
2009 – 2017

€32,2 δισ.

Πηγές: Eurostat, ΑΑΔΕ
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Ακολουθήστε μας:

www.sev.org.gr

Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Τ.  211 5006 000, F. 210 322 2929
Ε. info@sev.org.gr

ΣΕΒ σύνδεσµος επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

SEVfacts

SEV_Fed

SEVFed

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων 
και βιομηχανιών


