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Η ώρα της αναγέννησης
Ελπιδοφόρες οι προοπτικές της οικονομίας με βραχνά την ακρίβεια που 
απειλεί να φρενάρει την πορεία ανάταξης - Εκπρόσωποι του επιχειρείν 

δίνουν στη «ΜτΚ» το στίγμα της νέας χρονιάς

ΙΖΜ Μ Του Στέφανου Μαχτσίρα

Μ
ία ανατρεπτική, δύσκολη (ειδι
κά στο πρώτο μισό) αλλά σχετικά 
ελπιδοφόρα χρονιά τελειώνει με 
τις ελπίδες όλων να στρέφονται στην επι

τυχή ολοκλήρωση της επανεκκίνησης και 
εν συνεχεία απογείωσης της παραγωγικής 
δραστηριότητας. Η ταχεία και επιτυχής αξι
οποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμ
ψης θα συμβάλλει στο να αλλάξει επίπεδο 
η οικονομία θέτοντας τις βάσεις για ένα νέο 
παραγωγικό μοντέλο.

Η «ΜτΚ» δίνει το λόγο στους φορείς της 
αγοράς οι οποίοι επιχειρούν να σκιαγραφή
σουν τη νέα χρονιά εκθέτοντας τους προβλη
ματισμούς και τις προσδοκίες τους, την ώρα 
που το... περιπετειώδες 2021 μας αποχαιρετά.

«Εθνική βιομηχανική πολιτική για υψη
λή ανάπτυξη»

«Το 2022 ευελπιστούμε να είναι έτος ισχυ
ρής ανάκαμψης και επίτευξης ρυθμών ανά
πτυξης που θα καλύψουν σταδιακά το επεν
δυτικό κενό που χάθηκε κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας και κατά τη δεκαετία της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η εκτίμησή μας

αυτή εδράζεται στο γεγονός ότι η ανάκαμ
ψη της ελληνικής οικονομίας η οποία κα- 
ταγράφηκε την περίοδο ακριβώς πριν την 
έναρξη της πανδημίας, στηρίχθηκε, κατά 
κύριο λόγο, στις επιδόσεις της εγχώριας με
ταποίησης. Τα τελευταία δημοσιευμένα πο
σοτικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν ακριβώς 
την ανθεκτικότητα της βιομηχανίας και της 
μεταποίησης στη χώρα μας. Ενδεικτικά το 
2020, έτος ισχυρού οοκ και μεγάλης αμη
χανίας για την επιχειρηματική δραστηριότη
τα παγκοσμίως, η βιομηχανική παραγωγή 
στην Ελλάδα μειώθηκε κατά το ισχνό 2%, σε 
αντιδιαστολή με το 7,9% πτώσης στο σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπρόσθετα, το 
2021 η Ελλάδα εμφανίζει αξιοσημείωτες επι
δόσεις, αφού για παράδειγμα τον Σεπτέμ
βριο η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 
ανήλθε στο 9,ι%, ενώ ο αντίστοιχος μέσος 
όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 
4,2%. Με δεδομένη και τη λειτουργία της 
Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, η 
χώρα μπορεί σύντομα να αποκτήσει τη δική 
της βιομηχανική πολιτική που θα την οδη
γήσει μέσα στο 2022 σε υψηλούς ρυθμούς

ανάπτυξης», σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΒΕ, 
Αθανάσιος Σαββάκης.

«Η ελληνική βιομηχανία επέδειξε ιδιαίτε
ρες αντοχές κατά τη διάρκεια της κρίσης, 
συμβάλλοντας ώστε οι επιπτώσεις από την 
πανδημία να είναι ηπιότερες για την οικο
νομία, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι όντως 
η μεταποίηση καί η βιομηχανία θα πρέπει 
να τεθούν στην προτεραιότητα ενίσχυσης 
κλάδων και τομέων της οικονομίας, για το 
2022. Σε κάθε περίπτωση η προσαρμογή της 
περιφερειακής βιομηχανίας θα γίνει με ταχύ
τερους ρυθμούς και περισσότερο επιτυχημέ
να, αν σύντομα έχουμε τη διακήρυξη για την 
Εθνική Στρατηγική για τη βιομηχανία. Προς 
αυτή την κατεύθυνση η Κυβερνητική Επι
τροπή Βιομηχανίας εργάζεται εντατικά και 
σύντομα η χώρα θα απαιτήσει τη δική της 
ρεαλιστική βιομηχανική πολιτική», τονίζει.

Για την αύξηση του ενεργειακού κόστους, 
συστήνει να ληφθούν μέτρα για την υπο
στήριξη των επιχειρήσεων, και ειδικά των 
ενεργό βόρων.

Για τις επενδυτικές προοπτικές της Θεσ
σαλονίκης, θεωρεί πως «η πόλη θα εξακο

λουθήσει να είναι ‘ορατή’ στη διεθνή αγορά 
επενδύσεων και μάλιστα με αυξημένους 
ρυθμούς μέσα στο 2022.Η επιλογή της από 
σημαντικούς διεθνείς επενδυτές είμαι βέ
βαιος ότι θα επιδράσει θετικά για την προ
σέλκυση νέων επενδύσεων στην περιοχή, κι 
έτσι θα δημιουργηθούν νέες και πολύ καλά 
αμειβόμενες θέσεις εργασίας».

«Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και 
εξωστρέφεια για βιώσιμη ανάπτυξη»

«Οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της πανδη
μίας σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο αναθεω
ρούνται διαρκώς προς το χειρότερο. Αντίθε
τα, ol διεθνείς οργανισμοί και οίκοι αξιολό
γησης παρουσιάζουν μία θετική εικόνα για 
την ελληνική οικονομία και κάνουν λόγο για 
σημαντική ανάπτυξη κατά 7,ι% το 2022 και 
5,2% το 2023. Οι εξαγωγείς, αντίστοιχα, δια
τυπώνουν μία πιο συγκρατημένη αισιοδοξία 
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, 
σύμφωνα με το δείκτη εξαγωγικών προσ
δοκιών TCI ΣΕΒΕ-DHL, αλλά επισημαίνουν 
και νέα σημαντικά προβλήματα, όπως είναι 
η αύξηση του ενεργειακού και του μεταφο-


