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 ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ από το Ταµείο Ανά-
καµψης αλλά και από το ΕΣΠΑ είναι µια 
χρυσή ευκαιρία για να ενισχυθεί η επι-
χειρηµατικότητα. Πολλές και υγιείς µέ-
χρι πρότινος επιχειρήσεις, που δραστη-
ριοποιούνται σε δυναµικούς κλάδους 
της οικονοµίας, έχουν υποστεί µεγά-
λη ζηµιά. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα 
πρέπει να ενισχυθούν µόνο µε τη µορ-
φή επιδότησης, αλλά και µε άλλα σύγ-
χρονα χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα 
εξασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους. 

Φυσικά, θα πρέπει να δοθεί έµφα-
ση στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
και στον δευτερογενή τοµέα και φυσικά 
στις εξαγωγές. Εξάλλου, εάν δεν υπάρ-
χει παραγωγή και µεταποίηση, πώς θα 
υπάρξουν εξαγωγές και, µάλιστα, προϊ-
όντων υψηλής προστιθέµενης αξίας; Οι 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν 
τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονο-

µίας, η οποία, όµως, τα τελευταία χρό-
νια έχει πάθει... σκολίωση. 

Με στόχο να παραµείνουν βιώσιµες 
οι επιχειρήσεις, τα κονδύλια που θα λά-
βει η χώρα µας θα πρέπει να διανεµη-
θούν χωρίς γραφειοκρατικές αγκυλώ-
σεις. Υπενθυµίζω ότι κατά το παρελθόν 
ακόµη και µικρά προγράµµατα του ΕΣ-
ΠΑ για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
«κολλούσαν» στη γραφειοκρατία, µε 
αποτέλεσµα να µην προχωρούν επεν-
δύσεις και να µη δηµιουργούνται αντί-
στοιχες θέσεις απασχόλησης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πρέ-
πει να δηµιουργηθούν σύγχρονα και ευ-
έλικτα προγράµµατα ΕΣΠΑ, στα οποία 
να έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρή-
σεις. Επίσης, θα πρέπει να δοθούν φο-
ρολογικά κίνητρα για επενδύσεις, αλ-
λά και για να ενώσουν οι επιχειρή-
σεις τις δυνάµεις τους µέσα από ισχυ-
ρά clusters. 

 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ Ανάκαµψης είναι 
γεγονός. Η χώρα µας θα αντλήσει 
32 δισ. ευρώ,ενώ, σε συνδυασµό 
µε το νέο ΕΣΠΑ, θα εισρεύσουν συ-
νολικά στην ελληνική οικονοµία 72 
δισ. ευρώ. Η ορθή αξιοποίηση αυ-
τών των κονδυλίων θα δώσει µεγά-
λη ώθηση στην ελληνική οικονοµία 
και µπορεί να τη µετατρέψει σε πα-
ραγωγική, ανταγωνιστική και βιώσι-
µη. Η µελέτη της επιτροπής δόθηκε 
στη δηµοσιότητα και περιλαµβάνει 
14 προτάσεις, που στο σύνολό τους 
είναι σωστές. Λόγω έλλειψης χώρου 
θα περιοριστώ στις πιο σηµαντικές 
προτάσεις από άποψης προτεραιό-
τητας, όπως η µείωση του µη µισθο-
λογικού κόστους, η δηµιουργία δι-
καστηρίων για υποθέσεις σηµαντι-
κού οικονοµικού ενδιαφέροντος, η 
µείωση του κόστους παραγωγής στη 
µεταποίηση (φορολογικές ελαφρύν-
σεις και µείωση του κόστους ενέργει-
ας), η ενίσχυση των δηµόσιων επεν-

δύσεων και τα κίνητρα για ιδιωτικές δαπάνες για ενεργειακή αναβάθµιση 
κτιρίων. Τι δεν είδα να περιλαµβάνεται στις προτάσεις; Η ενίσχυση της 
εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας και συγκεκριµένα η αύξηση των 
ορίων για την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. 

Ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και το Τα-
µείο Μηχανικών Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων (ΤΜΕ∆Ε), που παρέχουν 
εγγυήσεις στους εξαγωγείς αγαθών και στις µεγάλες κατασκευαστικές 
εταιρείες που αναλαµβάνουν έργα στο εξωτερικό, διαθέτουν κεφάλαια 
περίπου 280 εκατ. ευρώ. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ρευστότητα των ορ-
γανισµών εγγυοδοσίας ορίζεται περίπου σε 10%, σηµαίνει ότι η ρευστό-
τητα των δύο οργανισµών επαρκεί για εγγυήσεις ύψους 2,8 δισ. ευρώ, 
όταν οι εξαγωγές της χώρας ανέρχονται σε 68 δισ. ευρώ (εµπορευµατι-
κές εξαγωγές 37 δισ. ευρώ και εξαγωγές υπηρεσιών 31 δισ. ευρώ). Επο-
µένως, το όριο των παρεχόµενων εγγυήσεων πρέπει να αυξηθεί µε αντί-
στοιχη αύξηση της ρευστότητας των δύο οργανισµών. Εν κατακλείδι, ενώ 
συµφωνώ µε τις προτάσεις της επιτροπής, η στήριξη της εξωστρέφειας 
της ελληνικής οικονοµίας πρέπει να περιληφθεί άµεσα στην εξειδίκευση 
των προτάσεων.

 Παναγιώτης 
Λιαργκόβας
Πρόεδρος του ΚΕΠΕ, 
καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου Προτεραιότητα 

στην 
εξωστρέφεια

 Ιωάννης Χαλικιάς
Καθηγητής Οικονοµικών, 
διευθυντής Σπουδών στο 
Hellenic American University

∆εν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ
 ΘΑ ΕΛΕΓΑ ότι είναι δύο τα ζητούµε-

να: Το ένα είναι η απορροφητικότητα. 
∆εν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από 
αυτά που συµφωνήθηκαν για τη χώρα 
µας. Αυτό σηµαίνει ότι ο κρατικός µη-
χανισµός πρέπει να είναι έτοιµος να δι-
αχειριστεί -µαζί µε το ΕΣΠΑ αλλά και τα 
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το 
SURE- ένα πρόγραµµα-µαµούθ. Είναι 
απαραίτητο να ξεκινήσει η προετοιµα-
σία έγκαιρα, να υπάρξουν συντονισµός 
και σχέδιο. Οµως δεν φτάνει η απορρο-
φητικότητα, γιατί το ζητούµενο δεν εί-
ναι να χρηµατοδοτηθούν «σουβλατζί-
δικα και κοµµωτήρια». Χρειάζεται και 
αποτελεσµατικότητα. Και για να γίνει 
αυτό είναι απαραίτητο να χρηµατο-
δοτήσουν οι πόροι αυτοί µεγάλα ανα-
πτυξιακά έργα που αφορούν την πρά-

σινη οικονοµία, τον ψηφιακό µετασχη-
µατισµό και τη σύνδεση της παραγω-
γής µε την καινοτοµία. Η κυβέρνηση 
έχει τη χρυσή ευκαιρία-πρόκληση να 
προχωρήσει στον µετασχηµατισµό του 
παραγωγικού µοντέλου της χώρας, ενι-
σχύοντας τον πρωτογενή και τον δευ-
τερογενή τοµέα. Να αναδείξει την το-
πική παραγωγή, ώστε να περιορίσου-
µε την εξάρτησή µας από άλλες χώρες 
και ειδικά από αυτές που είναι µακριά 
από το γεωγραφικό µήκος και πλάτος 
στο οποίο βρισκόµαστε. Και αυτό µπο-
ρεί να γίνει τονώνοντας τον πρωτογενή 
τοµέα µε νέες τεχνολογίες και ιδέες. Επει-
τα, να ρίξουµε το βάρος µας στη µετα-
ποίηση, που µπορεί να παίξει τον ρόλο 
του πολλαπλασιαστή της αξίας της πα-
ραγωγής µας. 

Κίνητρα σε όλους για επενδύσεις 

 Η ΟΡΘΗ αξιοποίηση των κονδυλίων 
του Ταµείου Ανάκαµψης θα βοηθήσει 
στη στήριξη κλάδων που έχουν πληγεί 
από την πανδηµία του κορωνοϊού. Οι 
πληγές στην ελληνική οικονοµία είναι 
πολλές και απαιτείται η γρήγορη επού-
λωσή τους, προκειµένου να µην οδη-
γηθούν στην πτώχευση πολλές επιχει-
ρήσεις, µε αποτέλεσµα να χαθούν και 
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Προς αυτή 
την κατεύθυνση, θα πρέπει να στηρι-
χθούν δυναµικοί κλάδοι της οικονοµί-
ας που συνεισφέρουν σηµαντικά στο 
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στους 
οποίους απασχολούνται πολλοί εργα-
ζόµενοι. Μέσα σε µια δύσκολη οικο-
νοµική συγκυρία σε παγκόσµιο επίπε-
δο, η χώρα µας έχει την ευκαιρία να 
περιορίσει τις οικονοµικές ζηµιές και 
να θέσει τις υποδοµές για µια µακρο-
πρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξη. Πολλές 
φορές στο παρελθόν η χώρα µας έγινε 
αποδέκτης ευρωπαϊκών κονδυλίων, µέ-
ρος των οποίων είτε δεν αξιοποιήθηκαν µε τον ορθότερο τρόπο είτε εξαι-
τίας γραφειοκρατικών εµποδίων δεν έφτασαν ποτέ στον προορισµό τους. 
Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιούνται χιλιάδες επιχειρήσεις σε δυνα-
µικούς κλάδους. Το ζητούµενο δεν είναι, µέσω των κονδυλίων, να δοθεί 
µόνο µια παράταση ζωής σε όσες επιχειρήσεις επλήγησαν από την υγειο-
νοµική κρίση, αλλά να τεθούν οι υποδοµές έτσι ώστε να ενισχυθούν και-
νοτόµες και εξωστρεφείς επιχειρηµατικές δραστηριότητες που θα µπορέ-
σουν να προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξί-
ας. Η βιοµηχανία, το εµπόριο, η ναυτιλία, οι µεταφορές και φυσικά ο του-
ρισµός είναι µερικοί από τους κλάδους που πρέπει να στηριχθούν. Η στή-
ριξη, όµως, θα πρέπει να αποτελεί αποτέλεσµα ενός ολοκληρωµένου σχε-
δίου, το οποίο να εµπεριέχει και όλες εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας, προ-
κειµένου οι ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν περισσότερα «αντισώ-
µατα» σε ένα ενδεχόµενο µελλοντικό νέο κύµα ύφεσης.

 Βασίλης Κορκίδης 
Πρόεδρος του Εµπορικού 

και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Πειραιά 

Χρειάζεται 
ολοκληρωµένο 

σχέδιο

12 προτάσεις
για την ανάκαµψη

«Τ
ι πρέπει να κάνουμε τα κεφάλαια 
από το Ταμείο Ανάκαμψης;». Στο 
ερώτημα της Realnews απα-

ντούν με άρθρα τους 5 καθηγητές Οικο-
νομικών και 7 εκπρόσωποι φορέων της 
αγοράς. ∆ηλώνουν απερίφραστα ότι οι 
πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτε-
λούν μοναδική επενδυτική ευκαιρία, ενώ 
αναφέρονται στις αδυναμίες του παρα-
γωγικού μοντέλου και προτείνουν δρά-
σεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας.

oikonomia@realnews.gr

Επιµέλεια ∆. ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ, Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ & Κ. ΧΕΛΙ∆ΩΝΗ

 Χριστίνα Σακελλαρίδη 
Πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Εξαγωγέων
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 Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, από τους σηµαντικότερους 
εξαγωγικούς τοµείς της χώρας, έπαιξε έναν 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη της οι-
κονοµίας και της απασχόλησης την προηγού-
µενη δεκαετία και το ίδιο θα πράξει στο µέλ-
λον. Το ζητούµενο είναι η ταχύτερη ανάπτυ-
ξη και των υπόλοιπων εξωστρεφών τοµέων της 
οικονοµίας και η ενίσχυση των µεταξύ τους δι-
ασυνδέσεων.

Τα κονδύλια που πρόκειται να διοχετευθούν 
στην ελληνική οικονοµία από το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης θα στηρίξουν σηµαντικά την προσπάθεια 
της χώρας να εξέλθει από την πρωτοφανή κρί-
ση που προκάλεσε η πανδηµία, ενώ παράλλη-
λα θα δηµιουργήσουν πολλαπλασιαστικά θετι-
κό αποτέλεσµα στην αναπτυξιακή διαδικασία. 

Η αξιοποίηση των κονδυλίων σε τουριστικό 
επίπεδο από το Ταµείο Ανάκαµψης συνδέεται 
µε τη θέση που έχει διατυπώσει ο ΣΕΤΕ, πριν 
ακόµη την έναρξη της πανδηµίας, για την υι-
οθέτηση µιας νέας στρατηγικής µε βάση τη βι-
ωσιµότητα. Υπό αυτό το πρίσµα, προτεραιό-
τητα πρέπει να δοθεί στην καλύτερη δυνατή 
διαχείριση των προορισµών, µε συνολική βελ-
τίωση των υποδοµών, στην ψηφιοποίηση και 

στην ουσιαστική διασύνδεση του τουρισµού 
µε τον πρωτογενή τοµέα.

∆εν µπορούµε να µιλάµε για ισόρροπη και 
µακροχρόνια τουριστική ανάπτυξη, αν σε αυ-
τή δεν εµπεριέχεται η έννοια της αειφορίας µε 
έναν ολιστικό τρόπο. Και αυτό σηµαίνει προ-
στασία του περιβάλλοντος, κοινωνική αντα-
ποδοτικότητα, ενίσχυση της τοπικής απασχό-
λησης, διατήρηση και ανάδειξη του τοπικού 
πολιτισµού.

Το τελευταίο πεντάµηνο πετύχαµε µια συ-
γκριτικά πολύ γρήγορη ψηφιακή µετάβαση, 
επιδεικνύοντας ασυνήθιστη προσαρµογή στα 
νέα δεδοµένα. Κι αυτό το εθνικό επίτευγµα πρέ-
πει να το εξελίξουµε. Στο πλαίσιο αυτό, πρέ-
πει να ενταχθεί και η ανάπτυξη των κατάλλη-
λων εργαλείων για την επιτάχυνση των διαδι-
κασιών ψηφιοποίησης του τουριστικού τοµέα. 

Η διασύνδεση του τουρισµού µε τον πρω-
τογενή τοµέα αποτελεί επίσης κεντρική προ-
τεραιότητα του ΣΕ ΤΕ. Ιδιαίτερα την τελευταία 
τριετία, ο ΣΕΤΕ έχει αναπτύξει σειρά δράσεων 
και τώρα η αξιοποίηση των κονδυλίων του Τα-
µείου Ανάκαµψης µπορεί να συµβάλει θετικά 
προς αυτή την κατεύθυνση.

 Σπύρος Κίντζιος Πρύτανης 
του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 Παναγιώτης Ε. Πετράκης 
Καθηγητής Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών

 Γιάννης Ρέτσος 
Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων

 Κωνσταντίνος Μίχαλος
Πρόεδρος του Εµπορικού 
και Βιοµηχανικού 
Επιµελητηρίου Αθηνών 

 Η ΧΩΡΑ ζει µια βαθύτατη ύφεση, µε το 
ακρότατο σηµείο της αυτό το καλοκαίρι. Ηδη 
προχωράµε προς τη σηµαντική επιβράδυνσή 
της, γεγονός που οδηγεί στην ανάκαµψη του 
2021, εφόσον, βεβαίως, δεν χαθεί ο έλεγχος 
στο επιδηµιολογικό µέτωπο. Σε διεθνές επίπε-
δο, οι διασυνοριακές επενδύσεις έχουν µειω-
θεί κατά 40%, µε κύρια θύµατα τις υπό ανά-
πτυξη και τις πιο αδύνατες οικονοµίες. Οµως, 
η ελληνική οικονοµία εντάσσεται πλέον στον 
πυρήνα της ευρωζώνης. Ετσι απολαµβάνει τα 
οφέλη του ασφαλούς παραδείσου, µε αποτέ-
λεσµα το κόστος του δανεισµού του ∆ηµοσί-
ου να προσεγγίζει αρνητικά επίπεδα. Οµως, 
τα κεφάλαια αυτά χρησιµοποιούνται κυρίως 
για την αντιµετώπιση της ασθενούς ζήτησης 
(ανεργία και εισοδήµατα) και λιγότερο για 
επενδυτικούς προορισµούς.

Η στήριξη της γεωργίας 
σε πρώτο πλάνο 

Προς τα εκεί, όµως, προορίζεται το µεγαλύτερο µέ-
ρος των κεφαλαίων του PEPP των 750 δισ. ευρώ και ένα 
µεγάλο µέρος των κεφαλαίων που σχετίζονται µε τον 
ευρωπαϊκό προϋπολογισµό (2021-2027), τα οποία, 
εάν προστεθούν και οι αγροτικές επιδοτήσεις, φτά-
νουν σε ακαθάριστες ροές περίπου τα 70 δισ. ευρώ.

Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που θα εισρεύσουν δια-
µορφώνουν τη σοβαρότερη επενδυτική ευκαιρία που 
θα έχουµε τη δεκαετία που έρχεται! Με τα κεφάλαια 
αυτά θα πρέπει α) να επηρεάσουµε το µεσοµακρο-
πρόθεσµο παραγωγικό πρότυπο υπέρ των διεθνών 
εµπορεύσιµων προϊόντων, β) να προωθήσουµε τον 
πράσινο και ψηφιακό εκσυγχρονισµό της οικονοµί-
ας, γ) να εκσυγχρονίσουµε τις γνωσιακές ικανότητες 
του πληθυσµού και δ) να εξασφαλίσουµε τις συνθή-

κες υγείας και εθνικής ασφάλειας της χώρας, ευνοώ-
ντας την αύξηση του πληθυσµού.

Με δεδοµένο το παρόν επιδηµιολογικό πρότυπο, οι 
παρούσες δηµοσιονοµικές και νοµισµατικές συνθή-
κες έχουν υψηλό δείκτη αβεβαιότητας µετά το 2022, 
γεγονός που, σε συνδυασµό µε την ένταση του υφε-
σιακού σοκ του 2020, µας οδηγεί στο συµπέρασµα 
ότι το υπάρχον παραγωγικό κενό, άρα και το επίπε-
δο ζήτησης, που τώρα µεγαλώνει, δεν θα κλείσει εύ-
κολα. Γι’ αυτό η διανοµή των διαθέσιµων κεφαλαίων 
θα πρέπει να συµβάλει στο να αποτραπεί η απονοµι-
µοποίηση της οικονοµικής πολιτικής που πάντοτε πά-
ει µαζί µε έστω και βραχυµεσοπρόθεσµες, αλλά σο-
βαρές, περιόδους ύφεσης και που τώρα συνοδεύε-
ται και από την επιδηµιολογική κρίση.

 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ της χρηµατοδότησης του Ταµείου 
Ανάκαµψης για τον αγροτικό τοµέα αποτελεί µια δύσκο-
λη εξίσωση και µια εξίσου µεγάλη πρόκληση. ∆εν πρέ-
πει να µας διαφύγει ότι όλη η χρηµατοδότηση αυτή πα-
ρέχεται σχεδόν κατά το ήµισυ υπό µορφή δανείου. Εί-
ναι εποµένως προφανές ότι θα πρέπει να παραχθεί πρό-
σθετη αξία, η οποία κάποια στιγµή θα αποδοθεί στους 
φορείς χρηµατοδότησης. Από την άλλη πλευρά, τα πο-
σά τα οποία θα καταβληθούν θα πρέπει να αναπληρώ-
σουν εν µέρει τον µειωµένο προϋπολογισµό της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε την πρόσφατη πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2020. Εί-
ναι, άλλωστε, προφανές ότι η εποχή της αναδιανεµητικής 
πολιτικής της ΚΑΠ βαίνει προς το τέλος της. ∆εν υπάρ-
χει αµφιβολία ότι η στήριξη της γεωργίας αποτελεί εθνι-
κή προτεραιότητα. Ο αγροτικός τοµέας είναι ένας από 
τους ελάχιστους που παρουσίασαν άνοδο, ιδιαίτερα στο 
σκέλος των εξαγωγών, τόσο µέσα στην οικονοµική κρί-
ση όσο και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης πανδηµίας. 
Ταυτόχρονα, και η βιοµηχανία τροφίµων συνεισέφερε το 
25% του συνολικού βιοµηχανικού ΑΕΠ. Παρ’ όλα αυτά, 
ο αγροτικός κόσµος (πάνω από 600.000 επαγγελµατίες) 
είναι εγκλωβισµένος σε χρόνια προβλήµατα διαρθρωτι-
κής έλλειψης ανταγωνιστικότητας, όπως είναι οι χαµηλές 
τιµές που καθιστούν το επάγγελµα του αγρότη ελάχιστα 
ελκυστικό. Εποµένως, οποιαδήποτε αξιοποίηση των δυ-
νατοτήτων θα πρέπει πρώτιστα να κατευθυνθεί στη στή-
ριξη του κατά κύριο επάγγελµα αγρότη. 

Ωστόσο, αυτό δεν µπορεί να γίνει µε όρους επιδοµα-
τικής πολιτικής. Η χρηµατοδότηση θα πρέπει να συνο-
δεύεται από επιχειρηµατικά πλάνα, τόσο σε επίπεδο πε-
ριφέρειας όσο και οµάδων παραγωγών, µε βάση συγκε-
κριµένο χρονοδιάγραµµα ανά περίπτωση και παραδο-
τέων, η τήρηση και η υλοποίηση των οποίων θα πρέπει 
να ελέγχεται αυστηρά από ανεξάρτητο φορέα.

Σοβαρή επενδυτική ευκαιρία

Νέα στρατηγική για τον τουρισµό 
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 ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ χρόνια, η Ελλάδα θα κληθεί 
να διαχειριστεί αναπτυξιακούς πόρους συνολι-
κού ύψους 72 δισ. ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης της Ε.Ε. και το ΕΣΠΑ. Πρόκειται για µια µο-
ναδική ευκαιρία για τη χώρα, η οποία θα πρέ-
πει να αξιοποιηθεί σωστά, µε σκοπό όχι µόνο 
την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας, 
αλλά τη µετάβασή της σε ένα νέο, ανταγωνι-
στικό και εξωστρεφές παραγωγικό µοντέλο. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα απαιτηθεί η 
συγκρότηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου, το 
οποίο θα εστιάζει στην υπέρβαση συγκεκριµέ-
νων δοµικών προβληµάτων της ελληνικής οικο-
νοµίας. Κεντρικό πυλώνα του σχεδίου θα πρέπει 
να αποτελέσει η µετάβαση σε µια νέα παραγωγι-
κή δοµή, η οποία θα στηρίζεται σε επιχειρήσεις 
µεγαλύτερου µέσου µεγέθους, µε προοπτικές 
βιωσιµότητας και ανάπτυξης. Παράλληλα, θα 
πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα η επιτάχυν-
ση της ψηφιακής ωρίµανσης του κράτους και 
της οικονοµίας, µε εφαρµογή ολοκληρωµένης 
στρατηγικής για τη δηµιουργία της ψηφιακής 
δηµόσιας διοίκησης, µε την ανάπτυξη χρηµα-
τοδοτικών εργαλείων και κινήτρων για επενδύ-
σεις ψηφιακής αναβάθµισης από τις επιχειρή-
σεις, µε τη δηµιουργία υποστηρικτικών δικτύ-

ων ειδικά για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε 
επένδυση στη διά βίου µάθηση για την ενίσχυ-
ση των ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναµικού της χώρας. Ενώ θα πρέπει να δια-
µορφωθούν στοχευµένα κίνητρα και χρηµα-
τοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη καινοτό-
µων επιχειρηµατικών ιδεών και για την ενθάρ-
ρυνση επενδύσεων σε υψηλή τεχνολογία, µε 
έµφαση σε δυναµικούς κλάδους όπως η µετα-
ποίηση, η πράσινη ενέργεια, οι µεταφορές και 
η εφοδιαστική αλυσίδα, ο αγροδιατροφικός το-
µέας και ο τουρισµός, µε την ανάδειξη εναλ-
λακτικών µορφών. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει 
να προχωρήσουν παράλληλα µε την επιτάχυν-
ση και την ολοκλήρωση των απαραίτητων δι-
αρθρωτικών αλλαγών στη φορολογία και στο 
ασφαλιστικό σύστηµα, στην εκπαίδευση, στο 
σύστηµα Υγείας, στη λειτουργία της δηµόσιας 
διοίκησης κ.α.

Με την ορθή αξιοποίηση και διαχείριση των 
αναπτυξιακών πόρων 72 δισ. ευρώ, µπορεί να 
στηριχθεί η ανασυγκρότηση του παραγωγικού 
µηχανισµού της χώρας. Μπορούµε να µετατρέ-
ψουµε την κρίση σε αφετηρία µιας νέας πορεί-
ας για την ελληνική οικονοµία. Ας µη χάσου-
µε την ευκαιρία.

Νέα παραγωγική δοµή
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 ΠΡΩΤΗ φορά στην παγκόσµια ιστορία ένα 
απρόβλεπτο γεγονός επηρεάζει ταυτόχρονα το 
σύνολο του παγκόσµιου παραγόµενου ΑΕΠ (ανε-
πτυγµένες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες), ενώ 
λαµβάνει χώρα στο απόγειο του µακροβιότερου 
αναπτυξιακού κύκλου της παγκόσµιας οικονοµί-
ας. Eχω ήδη τονίσει ότι η κρίση δεν θα είναι ού-
τε παροδική ούτε βραχυπρόθεσµη, ενώ, επίσης 
για πρώτη φορά, η διάρκειά της δεν θα εξαρτη-
θεί από την αποτελεσµατικότητα της νοµισµα-
τικής πολιτικής, δηλαδή των µέτρων των κεντρι-
κών τραπεζών, αλλά από την αποτελεσµατικότη-
τα της κάθε χώρας ξεχωριστά να πραγµατοποιή-
σει τις αναγκαίες µεταρρυθµίσεις-προσαρµογές 
στη νέα οικονοµική πραγµατικότητα. 

∆υστυχώς, στη χώρα µας η συζήτηση για άλλη 
µια φορά επικεντρώνεται στο δέντρο και όχι στο 
δάσος, δηλαδή στις πολιτικές αύξησης της αντα-
γωνιστικότητας, της µείωσης των εµπορικών ελ-
λειµµάτων, της µείωσης των φορολογικών επιβα-
ρύνσεων κ.λπ., συζήτηση που θα έπρεπε να έχει 
γίνει και υλοποιηθεί 30 χρόνια πριν. Η συζήτη-
ση θα πρέπει να αφορά την πραγµατική αύξηση 
της ρευστότητας. Πανηγυρίζουµε για τη ρευστό-
τητα κάποιων οµολογουµένως σηµαντικών δισ. 

ευρώ -αν και αµελητέο ποσό σε σύγκριση µε τη 
ρευστότητα που διοχετεύθηκε στην παγκόσµια 
οικονοµία την τελευταία 10ετία- και της δυνα-
µικής που µπορεί να διοχετευτεί στην ελληνική 
οικονοµία τα επόµενα χρόνια. Ενδεικτικά, το ελ-
ληνικό ∆ηµόσιο θα έχει υπερκαλύψει το σύνο-
λο του ποσού των χορηγήσεων εντός του έτους, 
αλλά και τις νέες εκδόσεις οµολόγων! 

Η κρίση του κορωνοϊού αλλάζει το σύγχρο-
νο οικονοµικό µοντέλο των τελευταίων 30 ετών 
της ελεύθερης παγκοσµιοποιηµένης οικονοµί-
ας, οδηγεί σε µια ευθεία αντιπαράθεση κρατών 
και ιδιωτικής οικονοµίας, καθώς τα κράτη θα επι-
βάλουν περιορισµούς στη διακίνηση κεφαλαίων 
και υπηρεσιών,  ενώ η ιδιωτική (µικρο)οικονοµία 
θα έχει ως στόχευση την πλήρη ευελιξία διακί-
νησης των κεφαλαίων. 

Η βασική στόχευση του πακέτου των 72 δισ. 
ευρώ θα πρέπει να αποτελέσει τον κράχτη για 
την προσέλκυση ετήσιας ρευστότητας περίπου 
40 δισ. ευρώ, δηλαδή 280 δισ. ευρώ στην επτα-
ετία, τα πρώτα δύο χρόνια αυτοτροφοδοτούµε-
νη από εσωτερικά κεφάλαια, ενώ µε την πάροδο 
των ετών να αντικαθίσταται από εισροές εξωτε-
ρικών κεφαλαίων. 

 ΤΑ 72 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ που καλείται να διαχειριστεί 
η χώρα µας τα επόµενα χρόνια αποτελούν τη µε-
γαλύτερη αναπτυξιακή βοήθεια που έχει λάβει 
η Ελλάδα µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Συνε-
πώς, η ορθή διαχείριση των συγκεκριµένων κον-
δυλίων, µε στρατηγικό σχέδιο, µε άξονες δρά-
σης και µετρηµένο εκ των προτέρων αναπτυξι-
ακό αποτέλεσµα, αποτελεί το σηµείο-κλειδί για 
την επόµενη δεκαετία. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ) υποστηρίζει ότι, αν επιλεγούν οι 
σωστές πολιτικές, τότε πραγµατικά η χώρα µας 
θα µπορέσει να αξιοποιήσει σωστά τα συγκεκρι-
µένα κονδύλια και να οδηγηθεί σε µακροπρό-
θεσµο και βιώσιµο, αναπτυξιακό αποτέλεσµα. 

Μερικοί σηµαντικοί άξονες πολιτικής που κα-
τά τον ΣΒΕ πρέπει να αποτελέσουν προτεραιό-
τητες για την επαναφορά της πατρίδας µας στις 
ανεπτυγµένες χώρες του δυτικού κόσµου την 
επόµενη δεκαετία, είναι: 

 Η επαναφορά της µεταποίησης στην προτε-
ραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας. 

 Η επαναβιοµηχάνιση της πατρίδας µας, µε 
κίνητρα ανάπτυξης δράσεων διεθνοποίησης 
και παραγωγής διεθνώς εµπορεύσιµων προϊό-
ντων από τις υφιστάµενες υγιείς µεταποιητικές 
επιχειρήσεις.

 Η υλοποίηση επενδύσεων -και ειδικά παρα-
γωγικών- πρέπει να γίνει πράξη µε κίνητρα και 
ευελιξία στο περιβάλλον υλοποίησης.

 Η δηµιουργία νέων και καλά αµειβόµενων θέ-
σεων εργασίας σε παραγωγικούς τοµείς της οι-
κονοµίας και ειδικά στη βιοµηχανία.

 Η παροχή κινήτρων κάθε είδους, για την ανά-
πτυξη δράσεων καινοτοµίας, µεταφοράς και υι-
οθέτησης νέων τεχνολογιών. 

 Η υιοθέτηση του µοντέλου της πράσινης ανά-
πτυξης και πράσινης οικονοµίας, που, ως χώρα 
και ως επιχειρήσεις, έχουµε τη δυνατότητα να 
εισαγάγουµε στον στρατηγικό µας σχεδιασµό.

Να µην 
επαναληφθούν 
τα λάθη του 
παρελθόντος

Είναι η ρευστότητα…

∆ράσεις µε µετρηµένο αποτέλεσµα

 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ των 32+40 δισ. ευρώ του 
Ταµείου Ανάκαµψης και του ΕΣΠΑ (2021-2027) 
αποτελεί, χωρίς αµφιβολία, τεράστιο διακύ-
βευµα, αλλά και πρόκληση για τη χώρα µας. 
Το Ταµείο Ανάκαµψης αποτελεί µια ευκαιρία 
για να αλλάξει η Ελλάδα παραγωγικό υπόδειγ-
µα, µε στόχο να µην επαναληφθούν τα λάθη 
του παρελθόντος.

Μέχρι τον Οκτώβριο, θα πρέπει να καταρ-
τιστεί ένα άρτιο σχέδιο ιεράρχησης των ανα-
γκών και να συµπεριλαµβάνει έργα που θα δώ-
σουν προστιθέµενη αξία και θέσεις εργασίας, 
ενώ, σε τεχνοκρατικό επίπεδο, να γίνει άµεση 
υπέρβαση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, 
µεταβαίνοντας στην ψηφιακή διακυβέρνηση. 

Παράλληλα, θα πρέπει να ακολουθήσει, εντός 
του Σεπτεµβρίου, ευρύς διάλογος µε τους κοι-
νωνικούς εταίρους και συζήτηση στη Βουλή. 
Ο πρωθυπουργός πρέπει να κάνει πράξη αυ-
τό που έχει ήδη διαµηνύσει, πως «το σχέδιο θα 
υπηρετεί έναν κεντρικό εθνικό στόχο και όχι πε-
λατειακές σκοπιµότητες».

Τα 32 επιπλέον δισ. ευρώ που διεκδίκησε και 
κέρδισε η κυβέρνηση της δίνουν την ευκαιρία 
να επιταχύνει πολύ σηµαντικά τον ρυθµό ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονοµίας στα επόµενα 
χρόνια, να κινητοποιήσει σηµαντικούς ιδιωτι-
κούς πόρους και να πραγµατοποιήσει καινοτό-
µες δράσεις και µεγάλες επενδύσεις, που θα αλ-
λάξουν την όψη της χώρας, σε ό,τι αφορά ιδίως 
τη µετεξέλιξη της οικονοµίας, σε σχέση µε την 
πράσινη και την ψηφιακή ευρωπαϊκή ατζέντα. 

Οι κοινοτικοί πόροι θα πρέπει να συµβά-
λουν στη δηµιουργία µιας νέας υγιούς σχέ-
σης κράτους-επιχείρησης, που δεν θα περιο-
ρίζεται στη φορολόγηση, αλλά θα στηρίζεται 
σε ένα φιλικό και αποτελεσµατικό φορολογικό, 
ασφαλιστικό, αδειοδοτικό και επιχειρηµατικό 
πλαίσιο, για µια σχέση win-win του επιχειρη-
µατία µε το κράτος.

Θα πρέπει, για παράδειγµα, να στηριχθούν 
και να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις που παρά-
γουν σηµαντικό πλούτο ή δηµιουργούν θέσεις 
εργασίας. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει µε κάθε 
µέσο να επιβιώσουν και να βοηθηθούν, ακό-
µα και µε χαµηλή φορολογία, ενώ η µισθολο-
γική δαπάνη για κάθε νέα θέση εργασίας να 
υπολογίζεται ως «έξοδο» -που εκπίπτει της φο-
ρολογίας- µε συντελεστή αυξηµένο κατά 30%. 

Είναι απαραίτητο να τονωθούν οι εξαγωγές 
και η εξωστρέφεια των υγιών επιχειρήσεων, ενώ 
µεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης θα είναι η αύ-
ξηση της απορροφητικότητας των κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ, που διαχρονικά αποτελεί την «αχίλ-
λειο πτέρνα» της δηµόσιας διοίκησης.

 Παύλος Ραβάνης 
Πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιµελητηρίου Αθήνας 

 Αθανάσιος Σαββάκης  
Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Ελλάδος

 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ κρίση έχει επιφέρει ανυπο-
λόγιστες ζηµιές σε µικρές και µεσαίες επιχειρή-
σεις, οι οποίες, µετά από 10 χρόνια πρωτοφα-
νούς οικονοµικής ύφεσης, κατάφεραν να επιβι-
ώσουν. Για πολλές, όµως, µικροµεσαίες επιχει-
ρήσεις η πανδηµία του κορωνοϊού αποτέλεσε τη 
χαριστική βολή. Πολλές εταιρείες είτε δεν έχουν 
ανοίξει είτε πραγµατοποιούν πενιχρές πωλήσεις,  
που δεν αρκούν ούτε για την κάλυψη των διαρ-
κών και πάγιων εξόδων. Τα κονδύλια του Ταµεί-
ου Ανάκαµψης, εάν αξιοποιηθούν σωστά, θα 
δώσουν τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις 
να αναγεννηθούν από τις στάχτες τους. Η δια-
χείριση των κονδυλίων θα πρέπει να αποτελέσει 
τη µεγάλη ευκαιρία να εξαλειφθούν παθογένει-
ες του παρελθόντος και να συµβάλουν καθορι-
στικά έτσι ώστε να στηριχθούν όχι µόνο οι µε-
γάλες αλλά και οι µικρές επιχειρήσεις που αντι-
µετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα ρευστότητας. 

Εάν στη χώρα µας θέλουµε όχι µόνο να το λέµε 
αλλά και να το εννοούµε ότι οι µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελλη-
νικής οικονοµίας, πρέπει να δηµιουργηθούν τα 
κατάλληλα εργαλεία προκειµένου να παραµεί-
νουν βιώσιµες. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 
πρέπει να µειωθούν οι φορολογικές και ασφαλι-
στικές επιβαρύνσεις, να δοθούν ισχυρά κίνητρα 
στον τοµέα της απασχόλησης και φυσικά να στη-
ριχθεί η ρευστότητα που βρίσκεται στο ναδίρ. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις διακατέχονται από αβε-
βαιότητα για το µέλλον και το οικονοµικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης θα πρέπει να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα έτσι ώστε να στηριχθούν. Τα 
κονδύλια του Ταµείου Ανάκαµψης και του ΕΣΠΑ 
θα πρέπει να προσφέρουν την ασπίδα προστα-
σίας που χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις, προκειµένου να αποφευχθεί 
ένα νέο κύµα λουκέτων και αύξηση της ανεργίας. 

 Γιώργος Καββαθάς 
Πρόεδρος της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών 
και Εµπόρων Ελλάδος

 Παναγιώτης Σχίζας
Eρευνητής του Πανεπιστηµίου 
της Ζυρίχης 

» συνέχεια από τη σελ. 9

Να στηριχθούν οι µικρές επιχειρήσεις 


