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Σε κίνδυνο η δυναμική 
ins piopnxavias

Δ
υστυχώς ένα ακόμα γεγονός αρκετά μακριά 
από τη χώρα μας έρχεται να θέσει σε κίνδυ
νο τη δυναμική της εγχώριας βιομηχανίας 
και ειδικά του τομέα των εξαγωγών.

Ολοι μας κι αυτό αποτυπώνεται στα σχετικά 
στατιστικά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, αντι- 
ληφθήκαμε ότι η ελληνική μεταποίηση επέδειξε 
ιδιαίτερη αντοχή κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και δείχνει σημάδια ανάκαμψης, που δημιουργούν 
αισιόδοξες προοπτικές για το μέλλον.

Ομως, η νέα οικονομική αναταραχή που προ
έρχεται από τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας εν
δεχομένως να υπονομεύσει την προσπάθεια της 
κυβέρνησης, των επιχειρήσεων και των εργαζομέ

νων, για επαναφορά της 
χώρας μας στην κανονι
κότητα και στην ισχυρή 
ανάπτυξη, μετά από δέκα 
και πλέον χρόνια κρίσης.

Προφανώς η τρέχου
σα συγκυρία δημιουρ
γεί κλίμα και καθεστώς 
αβεβαιότητας, αφού οι 
συνθήκες που θα επι
κρατήσουν από τώρα και 
στο εξής θα είναι ευθέως 
εξαρτώμενες από την έκ-
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βάση του πολέμου, και φυσικά είναι αρκετά νωρίς 
να προβλεφθούν.

Η ευχή μας είναι να μην υπάρξουν ευρύτερες 
γεωγραφικά αναταράξεις, οι οποίες θα επηρεά
σουν περαιτέρω τις διεθνείς εμπορικές ροές και 
τις οικονομικές σχέσεις όλων των κρατών.

Επειδή ο κόσμος αλλάζει και οι νέες συνθήκες 
δεν είναι ακόμη διαμορφωμένες, όλοι πρέπει 
να επιδείξουμε ψυχραιμία και να προτείνουμε 
ρεαλιστικά μέτρα ενίσχυσης της εγχώριας επιχει
ρηματικότητας, προσπαθώντας να διατηρήσουμε 
τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας σε υγιή 
επίπεδα.

Βεβαίως, το κύριο θέμα που θα πρέπει να μας 
απασχολήσει είναι αυτό των εξαγωγών μας και 
ειδικά σε τομείς που η χώρα μας κατέχει ηγετικές 
θέσεις παγκοσμίως. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, 
η χώρα μας θα πρέπει να δει με ιδιαίτερη σοβα
ρότητα το θέμα που επανειλημμένως έχει θίξει 
ο ΣΒΕ, και που αφορά στην ορθή επιλογή των 
αναπτυξιακών πολιτικών για τη χώρα.

Αν επανέλθει στο προσκήνιο της ανάπτυξης η 
βιομηχανία και η μεταποίηση τότε η χώρα μας 
είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει στο μέλλον να έχει 
τις λιγότερες κατά το δυνατόν αρνητικές επιπτώ
σεις από κρίσεις όπως αυτή του πολέμου στην 
Ουκρανία.

Ε
ξαιτίας του πολέμου μάλλον θα χαθούν 
διεθνείς αγορές και πελάτες, εξέλιξη που 
οδηγεί στην αναθεώρηση του πλάνου των 
εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων και της 

γενικότερης στρατηγικής τους. Επιπρόσθετα, θα 
υπάρξει νέο κύμα σοβαρών προβλημάτων στις 
παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, γεγονός που 
θα αυξήσει το κόστος των προϊόντων διεθνώς.

Σε κάθε περίπτωση, ευελπιστούμε σε σύντομη 
λήξη του πολέμου, η οποία θα συμβάλλει στη 
σταδιακή άρση των αβεβαιοτήτων στο διεθνές 
εμπόριο και θα βοηθήσει χώρες όπως η δική μας 
να ενισχύσουν τη διεθνή τους παρουσία με την 
απρόσκοπτη διάθεση προϊόντων υψηλής προστι
θέμενης αξίας στην παγκόσμια αγορά.
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