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Μαρία Λαζαρίμου (*) 

Η πανδημία του κορονοϊού αποτελεί μια πρωτόγνωρη υγειονομική, 

ανθρωπιστική αλλά και οικονομική κρίση. Κοινωνίες, κυβερνήσεις, φορείς 

και επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη προσπαθούν ν’ ανταπεξέλθουν 

με κάθε δυνατό τρόπο. 

Η βιομηχανία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, δεν μένει ανεπηρέαστη 

από την κρίση και πλήττεται και αυτή. Στις παρούσες συνθήκες, 

αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα κάθε βιομηχανικής επιχείρησης είναι η 

ασφάλεια και υγεία του ανθρώπινου δυναμικού της. Όχι μόνο για 

αυτονόητους λόγους κοινωνικής ευθύνης, αλλά και γιατί στη βιομηχανία, 

περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο κλάδο, το ανθρώπινο δυναμικό είναι 

πραγματικά το πολυτιμότερο και πιο δυσαναπλήρωτο στοιχείο.  

Εξάλλου, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων αποτελούν προϋπόθεση 

έτσι ώστε η εγχώρια βιομηχανία, σε συνθήκες οξείας κρίσης, να συνεχίσει 

να επιτελεί ακώλυτα το ρόλο της, καλύπτοντας τις ανάγκες της κοινωνίας 

και διατηρώντας  ζωντανές τις αλυσίδες τροφοδοσίας. 

Πέραν της αυτονόητης μέριμνας για τους εργαζόμενους της, η Βιομηχανία 

στη χώρα μας ήταν από τους πρώτους που αμέσως ανταποκρίθηκε στην 

έκκληση για στήριξη της κοινωνίας και του Εθνικού Συστήματος Υγείας 

μέσα στην καρδιά της κρίσης, προσφέροντας σημαντικά χρηματικά ποσά 

προς αυτόν τον σκοπό.  

Ασφαλώς δεν ήταν η μόνη, καθώς σύσσωμος ο ιδιωτικός τομέας 

ανταποκρίθηκε άμεσα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

Υπουργείου Υγείας, χρηματοδότησε την προμήθεια ιατροφαρμακευτικού, 

προστατευτικού και άλλου εξοπλισμού, η κάθε επιχείρηση στον τομέα της 

και ανάλογα με τις δυνατότητές της.  

Οι δωρεές και η οικονομική ενίσχυση είναι μόνο μία από τις πολλές 

διαστάσεις της συνεισφοράς της βιομηχανίας στην παρούσα κρίση.  

Ιδιαίτερα σημαντικός και εξαιρετικά κρίσιμος σ’ αυτήν την πρωτοφανή 

υγειονομική κρίση είναι ο ρόλος  της Φαρμακοβιομηχανίας - διεθνώς αλλά 

και στην Ελλάδα – με κύριο μέλημα τη διασφάλιση της επάρκειας 

φαρμάκων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Οι ελληνικές 

βιομηχανίες φαρμάκων εξασφαλίζουν την επάρκεια των απαιτούμενων για 

πάνω από 3 εκατομμύρια ασφαλισμένους και ασθενείς. Επιπλέον, πέρα από 
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την παροχή υπαρχόντων φαρμάκων, οι ελπίδες της ανθρωπότητας 

στρέφονται προς την φαρμακοβιομηχανία, η οποία καλείται να επενδύσει 

και να μηδενίσει - ει δυνατόν - το χρόνο που απαιτείται για την ανάπτυξη 

σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες και στη συνέχεια την 

παραγωγή νέων θεραπευτικών μεθόδων και εμβολίων. 

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην 

Ελλάδα, είναι η μεγάλη προσπάθεια προσαρμογής της βιομηχανίας 

προκειμένου να παράξει και διαθέσει στην αγορά προϊόντα σε έλλειψη και 

απαραίτητα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, όπως π.χ. αντισηπτικά, 

μάσκες, αναπνευστήρες και νοσοκομειακό ιματισμό.  

Στην Ελλάδα ήδη μιλάμε για πενταπλασιασμό της παραγωγής 

αντισηπτικών, ενώ υπήρξαν και κάποιες  καινοτόμες πρωτοβουλίες για τη 

παραγωγή  μασκών και εξαρτημάτων αναπνευστήρων με 3D printing. 

Σ’ ολόκληρο τον κόσμο, παγκόσμιοι βιομηχανικοί κολοσσοί στους τομείς 

της ποτοποιίας και της αρωματοποιίας , στρέφουν την παραγωγή τους στην 

παραγωγή αντισηπτικών. Η αυτοκινητοβιομηχανία ενεργοποιεί τις γραμμές 

παραγωγής της για την προμήθεια αναπνευστήρων. Κορυφαίοι οίκοι μόδας, 

χρησιμοποιούν τις γραμμές παραγωγής τους για την προμήθεια ιατρικού 

ιματισμού μιας χρήσης. 

Πέραν όμως από τις συγκεκριμένες έκτακτες ανάγκες ως αποτέλεσμα της 

κρίσης του κορονοϊού, η βιομηχανία συμβάλει στη διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής, εξασφαλίζοντας την επάρκεια και την αυτονομία των 

κοινωνιών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα και τα είδη 

καθημερινής ανάγκης. Όσο ισχυρότερη η Βιομηχανία, τόσο μεγαλύτερη η 

επάρκεια και η αυτονομία. Για το λόγο αυτό, όπως και στη διεθνή 

χρηματοπιστωτική κρίση, έτσι και τώρα, οι χώρες με ισχυρή βιομηχανία 

ανταπεξέρχονται καλύτερα. Επιπρόσθετα η Βιομηχανία είναι ένας από τους 

λίγους τομείς που έχει την δυνατότητα και την ικανότητα να 

προσαρμόζεται και να λειτουργεί έστω και με κάπως μειωμένους ρυθμούς, 

ακόμα και στην περίοδο της πολύ έντονης κρίσης και των περιοριστικών 

μέτρων, στηρίζοντας έτσι ως εργοδότης εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες 

καθώς και τη συνοχή του κοινωνικού ιστού και ελαφρύνοντας αντίστοιχα 

τα βάρη των κρατικών επιδοτήσεων. Με την άμβλυνση της κρίσης είναι 

έτοιμη να επιταχύνει τις μηχανές της για να συμβάλει σημαντικά στην 

ανάταξη της εθνικής οικονομίας, ιδιαίτερα δε αν αναγνωριστεί ο ρόλος της 

και της δοθεί η κατάλληλη και δίκαια στήριξη από την Πολιτεία.   

Η αλήθεια είναι πως η κρίση αυτή λειτούργησε και ως «καμπανάκι» 

αφύπνισης όσον αφορά τη σημασία επάρκειας σε εγχωρίως παραγόμενα 

προϊόντα, της απεξάρτησης από τις εισαγωγές και την ανάγκη μιας 

ισόρροπης ανάπτυξης με βασικό πυλώνα τη μεταποιητική βιομηχανία. Την 

ώρα της κρίσης η Πολιτεία απέδειξε ότι μπορεί να παρακάμψει τη 
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γραφειοκρατία και να κινηθεί με σχετικά γρήγορους  ρυθμούς. “Where 

there’s a will, there’s a way” (όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει τρόπος) όπως 

λέει και η γνωστή παροιμία, η επί το ελληνικότερο, «όποιος δεν θέλει να 

ζυμώσει δέκα μέρες κοσκινίζει.»  

Κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία και η κρίση του κορονοϊού ας γίνει η 

ευκαιρία να   ενισχυθεί επιτέλους ουσιαστικά η παραγωγική βάση της 

χώρας μας. Γιατί εκτός του γεγονότος ότι η Βιομηχανία συμβάλλει 

καθοριστικά στην καταπολέμηση αυτού του αόρατου εχθρού, μπορεί να 

παίξει καθοριστικό ρόλο στην ομαλότερη μετάβαση προς την επόμενη μέρα 

για την οικονομία και την κοινωνία. 

 

(*) Υπεύθυνη Επικοινωνίας στην «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο 

Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» 

 


