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«Είναι στο χέρι μας να γράψουμε θετικό πρόσημο το νέο έτος» 
 
 

Το 2023 «οφείλουμε» να επενδύσουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του εμπορίου και 
της μεταποίησης. Με την οικονομία μας να έχει αντέξει, η χρονιά που πέρασε μας άφησε πίσω με την ανασφάλεια στο 
ενεργειακό, τον επίμονο πληθωρισμό, αλλά και δυστυχώς ένα πόλεμο που μαίνεται στη περιοχή μας. Το νέο έτος θα πρέπει 
να πετύχουμε επιταχυνόμενους ρυθμούς, ώστε το τέλος του 2023 να μας βρει με ένα θετικό απολογισμό σε όλα τα επίμαχα 
μέτωπα, όπως της ακρίβειας, του διαθέσιμου εισοδήματος, της ανεργίας, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τον τουρισμό και 
τη ναυτιλία, μέσω της ναυπηγικής βιομηχανίας. 
Στην ευρύτερη περιοχή του πρώτου λιμανιού της χώρας, οφείλουμε να επενδύσουμε στην ναυτιλιακή καινοτομία, που 
είναι τομέας έντασης κεφαλαίου και έντασης γνώσης, αλλά και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
βελτίωση του γνωσιακού επιπέδου του έμψυχου δυναμικού που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων σε ξηρά και θάλασσα πάνω στις νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την προσπάθεια της ναυτιλίας, και 
όχι μόνο, στο πεδίο της πράσινης μετάβασης. Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής που θα αξιοποιεί τα δυνητικά πλεονεκτήματα του Πειραιά και ιδιαίτερα του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή 
κατάρτιση. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο θέμα της μετάβασης της ναυτιλίας και των «πράσινων καυσίμων» 
καθίσταται προφανές ότι ένα μεγάλο δυναμικό τόσο στο χώρο της ναυτεργασίας όσο και στο χώρο τον υποστηρικτικό, 
δηλαδή στα ναυτιλιακά γραφεία, θα πρέπει πολύ γρήγορα να βελτιώσει το γνωσιακό του επίπεδο στα νέα δεδομένα, τις 
νέες τεχνολογίες που τάχιστα θα εισαχθούν από τούδε και στο εξής στα νεότευκτα πλοία. Ταυτόχρονα είναι μία ευκαιρία 
για τον Πειραιά να εδραιώσει θέση μέσα στα ναυτιλιακά κέντρα ως πόλη- κέντρου «παραγωγής» στελεχών καταρτισμένων 
στα νέα δεδομένα.  
Εδώ πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και η ναυπηγική μας βιομηχανία η οποία βρίσκεται στο στάδιο της «ανάνηψης» μετά 
από μία, «δυστυχώς», μεγάλη περίοδο αδράνειας θα χρειαστεί νέα στελέχη στα οποία αφ’ ενός θα μεταλαμπαδευτεί μεν 
η υφιστάμενη πολύτιμη τεχνογνωσία και αφ’ ετέρου δε η γνώση αυτή θα αποτελέσει το ισχυρό υπόβαθρο για την βελτίωση 
του γνωσιακού επιπέδου στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ναυτιλία. Μην ξεχνάμε ότι ο Πειραιάς αποτελεί μια 
ανεπτυγμένη και με υψηλή ειδίκευση και παραγωγικότητα «συστάδα» θαλάσσιας οικονομίας με παγκόσμιες 
διασυνδέσεις, που θα απαιτήσει σίγουρα στελέχη που θα μπορούν να ανταποκριθούν στη «παγκόσμια σκηνή» στην οποία 
αναπτύσσονται ναυτιλιακές δραστηριότητες. 
Από την άλλη πλευρά επίσης οφείλουμε το 2023 να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα πολύτιμα συμπεράσματα που μας 
άφησε πίσω η πανδημία αλλά και η «διαταραχή» της εφοδιαστικής ως απότοκο της πανδημίας, αλλά και της αμφισβήτησης 
της «παγκοσμιοποίησης». Το ηλεκτρονικό εμπόριο, την περίοδο της καραντίνας, αποκάλυψε τη δύναμή του και συνέβαλε 
επιτυχώς στη διατήρηση των ανοικτών αγορών. Πολλές εμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ανταποκρίθηκαν ήδη στη 
πρόκληση να εφαρμόσουν τις νέες λύσεις, αλλά, στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, χρειάζονται οικονομική βοήθεια 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να ενισχύσουν τη ψηφιακή δραστηριότητά τους.  
Επί της ουσίας απαιτείται οι μικρομεσαίες ως επί το πλείστων επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν προγράμματα και κονδύλια 
για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και ανάπτυξη καθώς ως είναι γνωστό η ψηφιακή «παρουσία» στο διαδίκτυο και τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης «εξασφαλίζουν» πέραν από τις συνέργειες, που πρέπει επίσης να αναπτυχθούν, και ένα 
πελατειακό δυναμικό το οποίο δεν είναι κατ ανάγκην κάτοικος αυτής της χώρας. Δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής μας 
ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην 
Ευρώπη. Οι έμποροι λιανικής πώλησης όλων των μεγεθών, παντού έχουν επιταχύνει τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, 
αναπτύσσοντας περαιτέρω τις υπάρχουσες και τις νέες λύσεις του εμπορίου. Γιατί όχι και εμείς; Ωστόσο και εδώ τίθεται το 
θέμα της μετεκπαίδευσης των στελεχών των επιχειρήσεων στις ψηφιακές δεξιότητες όχι μόνο τις λειτουργικού χαρακτήρα 
των ψηφιακών συστημάτων αλλά και στην «γλώσσα» που έχει καθιερωθεί στο διαδίκτυο χάρη στην οποία, και όσοι την 
«γνωρίζουν» επιτυγχάνουν καλύτερα εναλλακτικά αποτελέσματα σε σχέση με τη «καθιερωμένη παρουσία» στα δρώμενα. 
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά έχει τοποθετηθεί τόσο για την ναυτιλιακή καινοτομία στη ναυπηγική 
βιομηχανία, όσο και για την ψηφιοποίηση αλλά κυρίως για την αναγκαιότητα μετεκπαίδευσης του στελεχιακού δυναμικού 
των επιχειρήσεων τους ευρύτερου Πειραϊκού χώρου ευρισκόμενο σε συνεχή επαφή με τα ανώτερα και ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα με προφανή στόχο. Τώρα που η οικονομία μας έδειξε τις αντοχές της δεν είναι καιρός να 
«κοιτάξουμε πίσω» αλλά μπροστά και το 2023 να γίνει ένα ακόμη έτος ανάπτυξης, ένα ακόμη έτος όπου ο «ένας κρίκος 
της αλυσίδας της κυκλικής οικονομίας θα τραβήξει δυναμικά τον άλλο» ώστε, όπως το 2023 να κλείσει με ένα πλούσιο 
απολογισμό και με ένα θετικό πρόσημο για την οικονομία και την απασχόληση.  
Είναι στο χέρι μας…Καλή Χρονιά! 


