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OPINION ΤουΑΘ

Η ανάπτυξη μετά την πανδημία
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΟΥΤΩΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ «ΕΣΠΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ

Σύνδεσμοβ Βιομηχανιών 
Ελλάδοε, υποστηρίξει 
ότι για την ανάπτυξη ins 

xcopas μετά την πανδημία η μετα
ποίηση και η βιομηχανία πρέπει να 
τεθούν στην προτεραιότητα έμπρα- 
Kins υποστήριξηε.

Βεβαίωε, ίσωε είναι πδέον κου
ραστικό να επαναλαμβάνουμε ότι η 
μεταποίηση δημιουργεί σταθερέε και 
καδά αμειβόμενεε θέσειε εργασίαε, 
σε αντίθεση με άδδουε σημαντικούε 
τομείε τηε οικονομίαε. Για τον ΣΒΕ, η 
δημιουργία ενόε συνεκτικού πδέγμα- 
τοε δράσεων βιομηχανικήε ποδιτι- 
κήε θα συμβάδδει καταδυτικά στην 
πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη 
τηε Εδδηνικήε οικονομίαε, αδδά, ταυ
τόχρονα, θα υποβοηθήσει τιε εγχώ- 
ριεε επιχειρήσειε να αντιμετωπίσουν 
τιε προκδήσειε από το νέο επιχειρη
ματικό περιβάδδον και φυσικά να 
προσαρμοσθούν εγκαίρωε για την 
αντιμετώπιση των προκδήσεων από 
την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Στο πδαίσιο αυτό είναι σημαντι
κή η στόχευση για την παραγωγή 
διεθνώε εμπορεύσιμων προϊόντων, 
αδδά και η ανάπτυξη ισχυρών 
διασυνδέσεων τηε εγχώριαε μεταποί- 
ησηε με το Εδδηνικό εμπόριο και τον 
τουρισμό.

Προε αυτή την κατεύθυνση μπο
ρούν να συμβάδδουν καταδυτικά τα 
κονδύδια του «Ταμείου Ανάκαμψηε» 
και του νέου «ΕΣΠΑ».

Μετά από ποδδά χρόνια εμπειρίαε 
στη διαχείριση κοινοτικών κονδυδί- 
ων, θα πρέπει να διδαχθούμε από τα 
δάθη του παρεδθόντοε, ούτωε ώστε 
να αξιοποιηθούν τα χρήματα του 
«Ταμείου Ανάκαμψηε» και του νέου 
«ΕΣΠΑ» για την πραγματική αδδα- 
γή του παραγωγικού μοντέδου τηε 
οικονομίαε μαε και την εξασφάδιση

σημαντικών ρυθμών ανάπτυξηε:
• που θα δημιουργήσουν νέεε θέσειε 

εργασίαε,
• θα καταστήσουν την Εδ- 

δάδα σημαντικό και πραγμα
τικά εδκυστικό επενδυτικό 
προορισμό και

• θα εξασφαδίσουν 
την κοινωνική συνοχή, 
ειδικά στην Περιφέρεια.

Συνεπώε προέχεί:
• η πραγματική,
• με σχέδιο και
• στρατηγική στό

χευση,
• και όχι πρόσκαιρη 

και ευκαιριακή,
αδδαγή του οικονομι 

κού και παραγωγικού μοντέ
δου τηε χώραε μαε. Αδδωστε, 
η "αναπτυξιακή μονομέρεια" με 
βεβαιότητα βδάπτει την ανάκαμψη τηε 
χώραε.

Βεβαίωε, όδοι μαε γνωρίζουμε ότι 
οι προβδέψειε για την ανάπτυξη με 
τη δήξη τηε πανδημίαε είναι ιδιαίτερα 
θετικέε.Όμωε θα πρέπει ν' αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε ότι την «επόμενη μέρα» 
ίσωε οδόκδηροι κδάδοι ή επιχειρημα- 
τικέε δραστηριότητεε θα πάψουν να 
υπάρχουν, ενώ άδδοι θα αναπτυχθούν 
με ταχύτατουε ρυθμούε. Αυτό σημαίνει 
ότι κάποιεε χώρεε θα αναπτυχθούν ποδύ 
και ποδύ γρήγορα, ενώ κάποιεε άδδεε 
θα εξακοδουθήσουν να είναι σε ύφεση, 
ή, εν πάσει περιπτώσει, σε δυσανάδογα 
μικρούε ρυθμούε ανάπτυξηε σε σχέση με 
τιε προηγούμενεε.

Για τον «Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Εδδάδοε» (ΣΒΕ) οι επόμενοι μήνεε θα 
είναι ποδύ κρίσιμοι σε σχέση ακριβώε με 
την προετοιμασία τηε χώραε μαε σε δυο 
επίπεδα:

• αφενόε να αντιμετωπίσει τη νέα 
πραγματικότητα ή τη «νέα κανονικότη
τα» που θα διαμορφωθεί μετά τη δήξη 
τηε πανδημίαε και

• αφετέρου τιε δράσειε προσαρμογήε 
που θα πρέπει να υδοποιηθούν για μην 
χάσουμε γι' ακόμη μια φορά το τραίνο 
τηε παγκόσμιαε ανάπτυξηε.

Στο πδαίσιο αυτό είναι ποδύ σημα
ντικό να διαμορφωθεί η κατάδδηδη 
βιομηχανική ποδιτική, που θα στηρίζει 
έμπρακτα τη μεταποιητική δραστηριότη
τα στη χώρα και θα δημιουργεί ισχυρέε 
συνέργειεε με όδουε τουε τομείε τηε 
οικονομίαε.

Η δημιουργία τηε «Κυβερνητικήε 
Επιτροπήε Βιομηχανίαε» είναι ένα ποδύ 
θετικό πρώτο βήμα προε αυτή την 
κατεύθυνση, η οποία αναμένουμε να συ
νεδριάσει εκ νέου σύντομα και να θέσει 
περαιτέρω τιε βάσειε για το στρατηγικό 
σχέδιο για τη βιομηχανία και τη μεταποί
ηση τα επόμενα χρόνια.
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