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Η
 επαναφορά της ελληνικής οικονομίας 
στην «κανονικότητα» κυριαρχεί -και 
όχι άδικα- στον δημόσιο διάλογο τους 
τελευταίους δύο μήνες, που ο πλανήτης βιώ- 

νει με τον χειρότερο τρόπο το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας. Δυστυχώς, οι επιπτώσεις εί
ναι τραγικές για την παγκόσμια οικονομία και 
ειδικά για χώρες όπως η Ελλάδα, η οποία δεν 
ήταν «θωρακισμένη» για να αντιμετωπίσει 
τέτοιας έκτασης κρίσεις, όπως αυτή της παν
δημίας. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζουμε 
ότι η Ελλάδα, αν θέλει να επανέλθει σε βιώσι
μους ρυθμούς ανάπτυξης, θα πρέπει να θέσει 
την έμπρακτη υποστήριξη της βιομηχανίας 
και της μεταποιητικής δραστηριότητας στην 
προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής.. 
Μόνον έτσι η χώρα θα μπορέσει να κινητο
ποιήσει το σύνολο του ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας και εν τέλει να επιτύχει βιώσι
μους ρυθμούς ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτόν 
ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) 
επιμένει σταθερά στην πρότασή του για την

εφαρμογή συνεκτικού πλέγματος δράσεων 
βιομηχανικής πολιτικής, οι οποίες θα οδη
γούν στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων από την εγχώρια μεταποιητική 
δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό και για την 
έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρή
σεων με έδρα την ελληνική περιφέρεια ο ΣΒΕ 
έχει ήδη προτείνει προς την κυβέρνηση τις 
ακόλουθες δέσμες μέτρων:

Α) Θεσμοθέτηση λειτουργικών ενισχύσεων 
για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της 
περιφερειακής βιομηχανίας.

Β) Χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύ
σεων στην ελληνική περιφέρεια.

Γ) Ειδικά μέτρα για τη στήριξη της περι
φερειακής αγοράς εργασίας.

Δ) Υλοποίηση υφισταμένων και έναρξη 
υλοποίησης νέων επιχειρηματικών υποδο
μών. Βεβαίως, το 2021 αναμένουμε να είναι 
η χρονιά που, επιτέλους, θα μετριασθεί το 
πρόβλημα της πανδημίας και θα μπορέσει

να «γυρίσει» η οικονομία μας σε ρυθμούς 
ανάπτυξης από το β’ εξάμηνο του 2021 και 
μετά. Ομως, το πολυπόθητο «γύρισμα» της 
οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς το 
2021, προφανώς, θα γίνει σταδιακά. Τούτο 
διότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η κοι
νωνική συνοχή, πράγμα που συνεπάγεται 
μείωση της ανεργίας και διασφάλιση των 
υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η επαναφορά στην 
κανονικότητα θα συμβεί, μιας και οι μέχρι 
σήμερα αναληφθείσες κυβερνητικές πρωτο
βουλίες για την ενίσχυση της οικονομίας εί
ναι εξαιρετικά θετικές. Θεωρούμε ότι υπάρχει 
σχέδιο από την κυβέρνηση για τη στρατηγική 
ανταπόκριση της ελληνικής οικονομίας και 
την πραγματική της προσαρμογή στις αλλα
γές που έχουν επέλθει στο περιβάλλον, δρα- 
στηριοποίησης των επιχειρήσεων παγκοσμί- 
ως μετά την πανδημία. Με τη βοήθεια των 
φορέων που υποστηρίζουν την επιχειρημα
τικότητα στη χώρα, είναι δυνατόν το σχέδιο 
αυτό να έχει ακόμη περισσότερο ρεαλιστικό 
και εφαρμόσιμο περιεχόμενο, με μετρήσι
μες θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της 
χώρας μας. □


