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άρθρο
Νίκος Παπαθανάσης,
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τα βήματα προς την ανάκαμψη
έχουν ήδη σχεδιαστεί
και υλοποιούνται
Παρά τις συνέπειες της πανδημίας στις
οικονομίες πολλών και ισχυρών χωρών,
ένα νέο περιβάλλον έχει ήδη διαμορφωθεί στον κόσμο των επιχειρήσεων και
στην αγορά. Η ταχεία ενσωμάτωση της
τεχνολογίας, η άμεση προσαρμογή στα
νέα δεδομένα του ηλεκτρονικού εμπορίου, η υιοθέτηση καινοτομιών, η αποτελεσματική αντιμετώπιση γραφειοκρατικών προσκομμάτων που πριν από την
πανδημία φάνταζαν απροσπέλαστα, είναι
μερικά από τα χαρακτηριστικά του νέου
επιχειρηματικού τοπίου.

Ο Νίκος Παπαθανάσης,
αναπληρωτής υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
τονίζει πως η επόμενη
μέρα θα βρει την Ελλάδα
και τον επιχειρηματικό
της κόσμο στην πλευρά
των χωρών που θα έχουν
σταθεί όρθιες, έτοιμες και
πολλαπλώς εξοπλισμένες για
να ανταποκριθούν στις νέες
ανάγκες.

Από την αρχή της πανδημίας μέχρι και τις
μέρες μας, η κυβέρνηση δίνει καθημερινά
μάχες για τη στήριξη και την προστασία
του παραγωγικού ιστού της οικονομίας,
δηλαδή των επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις
που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά τη
διάρκεια του 2020 μειώθηκαν κατά 22,7%
σε σχέση με το 2019 και περιορίστηκαν
στις 37.345 έναντι 48.290, είναι εξαιρετικά
σημαντικό. Επίσης, μέσα στον ένα χρόνο
διάρκειας της πανδημίας, η πολιτεία έχει
στηρίξει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά με 27 δισ. ευρώ. Αυτό οφείλεται, κατά
κύριο λόγο, στο ότι από τον περασμένο
Μάρτιο μέχρι τώρα έχει υλοποιηθεί το
μεγαλύτερο πακέτο μέτρων στήριξης
της επιχειρηματικότητας από τη Μεταπολίτευση και έπειτα - με στόχο, πάντα,
η επόμενη ημέρα της πανδημίας να βρει
όρθια την ελληνική οικονομία και με το
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Τα βήματα της ελληνικής οικονομίας προς
την ανάκαμψη έχουν ήδη σχεδιαστεί και
υλοποιούνται πάνω σε τέσσερα αναπτυξιακά πρότυπα, που υπαγορεύονται από
τις βασικές αρχές της 4ης Βιομηχανικής
Επανάστασης: Ψηφιοποίηση, Απανθρακοποίηση, Διασύνδεση των Αγορών και
Διασφάλιση του Υγιούς Ανταγωνισμού.
Παράλληλα, οι επιμέρους αναπτυξιακές
στρατηγικές στη χώρα μας έχουν ως επίκεντρο την άμεση ενίσχυση των επενδύσεων, την αναβίωση της βιομηχανικής

πολιτικής και την ταχεία προσαρμογή και
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
στις νέες συνθήκες της αγοράς και στις
απαιτήσεις της εποχής.
Ο κλάδος των Logistics, εταιρείες ταχυμεταφορών, αλυσίδες λιανικού εμπορίου,
σούπερ μάρκετ, εταιρείες ηλεκτρονικού
εμπορίου επανασχεδίασαν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Αναβάθμισαν τα δίκτυα και τις τεχνολογίες που
χρησιμοποιούν, με σκοπό να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς, έτσι όπως
αυτές διαμορφώθηκαν. Επαναπροσδιόρισαν τις δεξιότητες του προσωπικού τους
και το επανεκπαίδευσαν, αναγνωρίζοντας
με αυτόν τον τρόπο ότι ο σημαντικότερος
ρόλος για την προσαρμογή στις βέλτιστες
πρακτικές λειτουργίας της αγοράς ανήκει στον ανθρώπινο παράγοντα. Από την
πλευρά της η κυβέρνηση συνεχίζει, όπως
έκανε καθ’ όλην τη διάρκεια της πανδημίας, το μεταρρυθμιστικό της έργο σε
όλα τα επίπεδα. Μεταξύ αυτών, είναι η
διευκόλυνση των επενδύσεων με όλα τα
διαθέσιμα μέσα και κυρίως μέσω της μείωσης των γραφειοκρατικών κωλυμάτων
που ταλαιπωρούν την ελληνική -και όχι
μόνο- επιχειρηματική κοινότητα για δεκαετίες. Επ’ αυτού, είναι χαρακτηριστικές
οι νομοθετικές αλλαγές που προωθήσαμε
πρόσφατα στο υφιστάμενο πλαίσιο για τις
δημόσιες συμβάσεις.
Η κυβέρνηση προετοιμάζεται πυρετωδώς
για την επόμενη ημέρα της πρωτοφανούς
αυτής περιπέτειας. Είμαστε σίγουροι ότι
θα βρει την Ελλάδα και τον επιχειρηματικό της κόσμο στην πλευρά των χωρών
που θα έχουν σταθεί όρθιες, έτοιμες και
πολλαπλώς εξοπλισμένες για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες.
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