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Η
 νέα μορφή της παγκοσμι
οποίησης απαιτεί κυβερ
νήσεις και επιχειρήσεις 

με υψηλά αντανακλαστικά ορθής 
προσαρμογής στα νέα δεδομέ
να. Τούτο διότι τόσο οι διασυν
δέσεις όσο και οι αλληλεξαρτή
σεις μεταξύ των οικονομιών 
παγκοσμίως, δεν είναι, και 
πλέον δεν πρέπει να θε
ωρούνται, δεδομένες.

Σήμερα, η αντιμε
τώπιση των πληθω
ριστικών πιέσεων 
που δέχεται η χώρα 
είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας για την 
ενίσχυση της αντα- 
γωνιστικότητάς της τα 
επόμενα χρόνια, αφού 
το κύριο κριτήριο ανταγω
νισμού των Ελληνικών προ
ϊόντων στις ξένες αγορές είναι 
το κόστος. Επιπλέον, το κόστος 
ενέργειας απειλεί τη βιωσιμότη
τα πλήθους μικρομεσαίων με
ταποιητικών επιχειρήσεων με 
έδρα την ελληνική περιφέρεια, 
γεγονός που αυτόματα συνεπά
γεται απώλεια θέσεων εργασί
ας και αύξηση του φαινομένου 
της αστυφιλίας των τελευταίων 
ετών. Επίσης, η αναβίωση γεωπο
λιτικών εντάσεων καθιστά επιτα
κτική τη δημιουργία σημαντικών 
συμμαχιών σε εθνικό και σε επι
χειρηματικό επίπεδο, για τη θω- 
ράκιση της χώρας από μελλοντι
κές απειλές κάθε είδους.

Σ’ αυτό το αβέβαιο παγκόσμιο 
περιβάλλον η ελληνική κυβέρνη
ση έχει ανταποκριθεί θετικά στην

Πέντε προκλήσεις για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας

αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων 
κρίσεων της τελευταίας τριετίας. 
Αυτό αντανακλάται στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας της ελ
ληνικής οικονομίας κατά 10 θέ
σεις από το 2018 έως το 2022, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του πα
γκοσμίου φήμης ερευνητικού ιν
στιτούτου του IMD της Λωζάνης 
της Ελβετίας, με το οποίο συνερ
γάζεται ο ΣΒΕ από το 2000.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
International Institute for Man
agement Development (IMD) της 
Ελβετίας, η ανταγωνιστική θέση 
της Ελλάδας παρουσιάζει φέ
τος οριακή υποχώρηση κατά μία 
μόλις θέση (-1) σε σχέση με την 
περσινή κατάταξη. Η χώρα πλέον 
βρίσκεται στην 47η θέση της σχε
τικής κατάταξης, υποχωρώντας 
από την 46η θέση που βρισκόταν 
πέρσι, μεταξύ 63 χωρών.

Σε κάθε περίπτωση, η χώρα για 
ακόμη μία χρονιά βρίσκεται σε 
θέσεις χαμηλής ανταγωνιστικό
τητας, έχοντας όμως βελτιώσει 
τη θέση της από το 2018 έως σή
μερα κατά 10 θέσεις.

Τούτο διότι, παρά τη σφοδρή 
υγειονομική κρίση, η Ελλάδα σύμ
φωνα με το IMD υποχωρεί οριακά 
μόλις κατά μια θέση στη διεθνή 
κατάταξη ανταγωνιστικότητας. 
Παράλληλα όμως, και παρά την 
οριακή πτώση της χώρας στην

Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι 
η βιομηχανία και η 
μεταποίηση μπορούν 
ν’ αποτελόσουν 
πυλώνα ανάπτυξης 
τα επόμενα χρόνια, 
και επαναφοράς της 
χώρας μας σε ρυθμούς 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
Επιπλέον, η δυναμική 
της Θεσσαλονίκης ως 
προορισμός ξένων 
επενδύσεων πρέπει να 
ενισχυθεί τα επόμενα 
χρόνια, ούτως ώστε 
η πόλη και η Βόρεια 
Ελλάδα να γίνουν 
ορατές ως επενδυτικοί 
προορισμοί 
παγκοσμίως
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Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)

παγκόσμια κατάταξη, η συνολι
κή βαθμολογία της χώρας έχει 
βελτιωθεί.

Κατά τον ΣΒΕ, για την περαι
τέρω βελτίωση της θέσης της 
χώρας μας στη διεθνή κατάτα
ξη ανταγωνιστικότητας, βασική 
προϋπόθεση αποτελεί η συνέ
χιση των μεταρρυθμίσεων στην 
οικονομία και η επαναφορά της 
μεταποίησης στην προτεραιότη
τα υποστήριξης από μέρους της 
πολιτείας.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνου
με την άμεση αντιμετώπιση των 
ακόλουθων πέντε προκλήσεων:

1) Την εισαγωγή ειδικών προ
γραμμάτων για την προσαρμογή 
της εγχώριας βιομηχανικής βά
σης ούτως ώστε ν’ αντιμετωπίσει 
με επιτυχία τις προκλήσεις που 
θα προκύψουν από την 4η βιο
μηχανική επανάσταση.

2) Την ανάπτυξη μεσαίων στε
λεχών για τη βιομηχανία και 
επαγγελματιών με τεχνικές δε
ξιότητες.

3) Την προσαρμογή των τοπι
κών βιομηχανικών οικοσυστημά
των στις αρχές της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της κυκλικής 
οικονομίας.

4) Την εισαγωγή εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που θα υποστηρί
ζουν την προσαρμογή της ελλη
νικής οικονομίας στην ψηφιακή 
και την πράσινη μετάβαση.

5) Την προσέλκυση άμεσων ξέ
νων ρπενδύσεων, αξιοποιώντας 
τη μέχρι σήμερα υλοποίηση εμ- 
βληματικών ξένων επενδύσεων.

Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι η βιομηχα
νία και η μεταποίηση μπορούν ν’ 
αποτελόσουν πυλώνα ανάπτυξης 
τα επόμενα χρόνια και επαναφο
ράς της χώρας μας σε ρυθμούς 
βιώσιμης ανάπτυξης.

Επιπλέον, η δυναμική της Θεσ
σαλονίκης ως προορισμός ξένων 
επενδύσεων πρέπει να ενισχυθεί 
τα επόμενα χρόνια, ούτως ώστε 
η πόλη και η Βόρεια Ελλάδα να 
γίνουν ορατές ως επενδυτικοί 
προορισμοί παγκοσμίως.
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