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Ένα στοίχημα 32 δισ. ευρώ…

Με την πανδημία του κορωνοϊού να συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την Ελληνική Οικονομία, η αξιο-
ποίηση των κονδυλίων ύψους 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για 
την Ελλάδα. Ένα στοίχημα, που δεν πρέπει να χαθεί, καθώς μέσω των κονδυλίων δίνεται η δυνατότητα 
να αξιοποιηθεί η κρίση ως ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό, την «Πράσινη» μετάβαση και τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας και να υιοθετηθεί ένα βιώσιμο και εξωστρεφές πρότυπο 
οικονομικής ανάπτυξης.

 Η πλήρης, έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, 
εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε αύξηση του επιπέδου του πραγματικού ΑΕΠ πάνω από 2% κατά μέσο όρο 
ετησίως την περίοδο 2021 - 2026, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγής και σε υψηλότερη ανάπτυξη 
για όλη την επόμενη δεκαετία. 

 Τα «Οικονομικά Χρονικά» στο νέο τεύχος τους, το πρώτο για το 2021, «ανοίγουν» το φάκελο 
του Ταμείου Ανάκαμψης και μέσα από τα άρθρα που φιλοξενούνται στις σελίδες του, «φωτίζονται» οι 
ευκαιρίες που δίνουν τα 32 δισ. ευρώ των Ευρωκονδυλίων στην Ελληνική Οικονομία. 

 Στην πρώτη ομάδα των έργων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνονται: 
το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», που θα προχωρήσει την άνοιξη, τα 200 πρώτα τοπικά πολεοδομικά 
σχέδια, προγράμματα αναδάσωσης, αποκατάστασης εδαφών σε λιγνιτικές περιοχές, δράσεις που 
σχετίζονται με την τηλεκπαίδευση και πολλά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 Μάλιστα, τα έργα και τα προγράμματα αυτά ξεκινούν πριν από την τελική έγκριση του Εθνι-
κού Σχεδίου Ανάκαμψης, με την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η προετοιμασία 
των πρώτων έργων που θα προχρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με 
στόχο την ένταξή τους στη συνέχεια στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ο ένας από τους τέσσερις άξονες 
στους οποίους κινήθηκε ο πρώτος κύκλος προετοιμασίας του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας. Του σχεδίου, δηλαδή, που θα υποβάλει η Κυβέρνηση προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έως τις 30 Απριλίου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 Τα πρώτα χρήματα από τα 32 δισ. ευρώ, αναμένονται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με το 
ποσό της προκαταβολής να αγγίζει τα 3,9 δισ. ευρώ.
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Η αποτελεσματική και διαφανής αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί το 
μεγάλο στοίχημα για τη χώρα.

Είναι το θετικό στοιχείο, που προέκυψε από την πρωτοφανή αυτή κρίση, που βιώνουμε παγκοσμίως 
εδώ και περίπου δέκα μήνες.

Αποτελεί στοίχημα για δύο λόγους:

Πρώτον, διότι οι επενδύσεις, που θα προκύψουν από αυτό, πρέπει να κατευθυνθούν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην «Πράσινη» ανάπτυξη, αλλά και στην καινοτομία. 
Και, μέχρι στιγμής, τα όσα έχουν ανακοινωθεί, δείχνουν ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Δεύτερον, διότι το Ευρωπαϊκό αυτό πακέτο είναι η καλύτερη δυνατή αφορμή, ώστε να χτίσουμε από 
τα θεμέλια το νέο παραγωγικό μοντέλο, το οποίο έχει ανάγκη η χώρα. Ένα παραγωγικό μοντέλο, για 
το οποίο, στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, μιλούσαμε καθ΄ όλη τη διάρκεια της κρίσης χρέ-
ους. Ένα παραγωγικό μοντέλο, που δεν θα περιμένει τα κρατικά χρήματα για να αναπτυχθεί, αλλά θα 
βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Για να γίνει, βέβαια, αυτό, θα πρέπει το κράτος, από την πλευρά 
του, να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, ώστε να ακούει για τα προβλήματα της 
καθημερινότητάς τους και να δίνει λύσεις, κάνοντας ευκολότερες τις σχετικές διαδικασίες.

Η ιδιαιτερότητα, βέβαια, της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ότι επιχειρούμε να χτίσουμε ένα μη 
κρατικοδίαιτο παραγωγικό μοντέλο, με αφορμή χρήματα, που θα εισρεύσουν στην αγορά από τα 
δημόσια ταμεία.

Αυτό, βέβαια, είναι και η μεγάλη πρόκληση. Και αυτό αποτελεί και την καλύτερη αφορμή, ώστε το 
νέο παραγωγικό μοντέλο να δομηθεί πάνω στην αποτελεσματική συνεργασία του δημόσιου με τον 
ιδιωτικό τομέα.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ανταποκρινόμενο πάντα στο ρόλο του, ως θεσμοθετημέ-
νος σύμβουλος της Πολιτείας για θέματα Οικονομίας, έχει ήδη ανοίξει, από την  πρώτη στιγμή, τον 
διάλογο για αυτό το θέμα.

Και συνεχίζουμε να το κάνουμε με τη συγκεκριμένη έκδοση. 

Άνάκαμψη:
Το στοίχημα των 32 δισ. ευρώ

Του Κωνσταντίνου Κόλλια

Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
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Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, έχει όλες τις προϋποθέσεις να απο-
τελέσει καθοριστικό εργαλείο για την πορεία της 
Οικονομίας της χώρας. Κι αυτό διότι στη βάση 
του συνδυάζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, με 
έργα και επενδύσεις, ύψους δεκάδων δις ευρώ. 
Το Σχέδιο, φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τόσο 
τη δυναμική της Ελληνικής Οικονομίας, δίνοντας 
έμφαση σε ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό 
και «Πράσινο» οικονομικό μοντέλο, με πιο αποτε-
λεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος, λιγότερο 
γραφειοκρατικό, με δραστικά μειωμένη παραοι-
κονομία, φορολογικό σύστημα φιλικό προς την 
Ανάπτυξη και με ένα ποιοτικό και αποτελεσματι-
κό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, προσβάσιμο 
σε όλους. 

 Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας αποτελείται από τέσσερις πυλώνες:

1. «Πράσινη» μετάβαση
2. Ψηφιακός μετασχηματισμός
3. Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή
4. Ιδιωτικές επενδύσεις, οικονομικός και θεσμι-
κός μετασχηματισμός

 Η εφαρμογή του, στοχεύει στην υλο-
ποίηση θεμελιωδών οικονομικών και κοινωνικών 
μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν νο-
οτροπίες και θεσμούς. Ιδιαίτερα από τη στιγμή 
που το Σχέδιο θα είναι πλήρως εναρμονισμένο 
με τους στόχους της Ε.Ε. για ταχύτερη μετάβαση 
της Ελληνικής Οικονομίας προς ένα ψηφιοποιη-
μένο και «Πράσινο» μοντέλο ανάπτυξης, λαμβά-
νοντας υπόψη τις σχετικές Ευρωπαϊκές συστά-

Του Θεόδωρου Σκυλακάκη 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

Μεταρρυθμίσεις και αλλαγή νοοτροπίας 
τα μεγάλα οφέλη που φέρνει 

το Ταμείο Άνάκαμψης



№ 170 οικονομικά χρονικά 11

Στόχος του 
Σχεδίου Ανά-
καμψης και 
Ανθεκτικότητας 
είναι να καλύ-
ψει το διαχρονι-
κά μεγάλο κενό 
που έχει η χώρα 
μας σε Επενδύ-
σεις, στο Εθνικό 
Προϊόν και στην 
Απασχόληση.

σεις για τη χώρα μας. Στις οποίες ωστόσο προσθέτει ακόμη πιο 
φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό μέρος 
της στρατηγικής ατζέντας της Ελληνικής Κυβέρνησης. 
 Το ποσό είναι μεγάλο και η ευκαιρία που μας δίνεται 
ακόμα μεγαλύτερη. Ο κρίσιμος παράγων είναι όμως ο χρόνος. 
Δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να περιμένουμε τα χρήματα 
αυτά για να ενεργοποιήσουμε το Ταμείο, αφού στον κανονισμό 
λειτουργίας του έχει προβλεφθεί η δυνατότητα να συμπεριλη-
φθούν επενδύσεις και νωρίτερα από τον Φεβρουάριο του 2021. 
Η Κυβέρνηση θα αναλάβει το ρίσκο να τις χρηματοδοτήσει με 
Εθνικούς πόρους και να καλύψει αργότερα την χρηματοδότηση 
με την προκαταβολή που θα λάβει η χώρα μας από το Ταμείο Ανά-
καμψης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια καθυστερήσεων, η ανάκαμ-
ψη της Οικονομίας δεν μπορεί να περιμένει. 
 Συνοψίζοντας, ο στόχος του Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, είναι να καλύψει το διαχρονικά μεγάλο κενό 
που έχει η χώρα μας σε επενδύσεις, στο Εθνικό Προϊόν και στην 
απασχόληση. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι καθοριστική η συμ-

βολή του ιδιωτικού τομέα, που πρέπει να έχει τα κίνητρα για να 
κινητοποιηθεί ουσιαστικά, στρατηγικά και αποτελεσματικά. Αυτό 
θα γίνει, χρησιμοποιώντας συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, για την πραγματοποίηση δημοσίων επενδύσεων, συγχρη-
ματοδότηση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις δαπάνες έρευνας 
και ενεργειακής εξοικονόμησης και χρήση ποικίλων χρηματοδο-
τικών εργαλείων ώστε να επενδυθούν σημαντικότατα επιπρό-
σθετα ιδιωτικά κεφάλαια για επιλέξιμες ιδιωτικές επενδύσεις, 
που αφορούν όλους τους κλάδους της Οικονομίας περιλαμβανό-
μενων και στρατηγικών κλάδων, όπως η βιομηχανία, ο τουρισμός, 
ο αγροτοδιατροφικός τομέας κ.α..
 Ταυτόχρονα, στο Σχέδιο υπάρχουν πολύ μεγάλες επεν-
δύσεις που αφορούν στην «Πράσινη» και ψηφιακή μετάβαση, 
την υγεία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση, το περιβάλλον, τη 
δικαιοσύνη και την κοινωνική συνοχή, με στόχο την ενίσχυση της 
ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στις 
υπηρεσίες αυτές. 
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Να αξιοποιήσουμε το Ταμείο Άνάκαμψης 
για την ανασυγκρότηση της Ελληνικής 
Οικονομίας, με γνώμονα το όφελος της 

κοινωνικής πλειοψηφίας 

Η πανδημία του κορωνοϊού επέφερε σημαντικές 
αλλαγές στον τρόπο που σκεφτόμαστε ως προς 
την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων μας και την 
οργάνωση των κοινωνιών μας. Αν κάτι αποδό-
μησε η κρίση που βιώνουμε, είναι η λογική της 
αυτορρύθμισης της αγοράς ως θεραπεία δια 
πάσα οικονομική νόσο. Η ενεργητική κρατική 
παρέμβαση στην Οικονομία και η ενίσχυση και 
επέκταση των κοινωνικών υποδομών, διαπνέει 
τις πολιτικές των Κυβερνήσεων σε όλο τον κό-
σμο και αναδεικνύεται ως αναγκαία συνθήκη για 
την ανάσχεση της κρίσης και την ανασυγκρότη-
ση των κοινωνιών μας. Αυτή ακριβώς η λογική 
αποτυπώθηκε και στην απόφαση της Ε.Ε. για το 
Ταμείο Ανάκαμψης. Από όπου η χώρα μας ανα-
μένεται να λάβει 32 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια 
ακριβώς επειδή έγινε επιτέλους αντιληπτό και σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο ότι οι περιοριστικές πολιτι-
κές λιτότητας επιδεινώνουν αντί να αντιμετωπί-
ζουν τις βαθιές κρίσεις.
 Δυστυχώς, η κυβέρνηση αντιλαμβά-
νεται το μέλλον της χώρας ως επιστροφή στις 
αποτυχημένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 
μας έβαλαν στην κρίση πριν μια δεκαετία. Γιατί 
εκεί μας γυρνά η περίφημη έκθεση Πισσαρίδη. 
Ένα πόνημα που, παρά την προσπάθεια του Πρω-
θυπουργού να το παρουσιάσει ως δήθεν αμιγώς 
επιστημονικό, έχει σαφή ιδεολογικό προσανα-
τολισμό, καθώς παραβλέπει τις συνθήκες που 
διαμόρφωσε η πανδημία και τους σύγχρονους 

προβληματισμούς και επαναλαμβάνει τελετουρ-
γικά νεοφιλελεύθερες δοξασίες. Ιδιωτικοποιή-
σεις ως μοχλός ανάπτυξης, ακόμη και στην υγεία, 
ευελιξία της αγοράς εργασίας για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, αφανισμός της μικρο-
μεσαίας επιχειρηματικότητας ως επιζήμιας για 
την Οικονομία. Αυτές τις πολιτικές σκοπεύει να 
υλοποιήσει η Κυβέρνηση με τους πόρους του Τα-
μείου Ανάκαμψης.
 Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την αξιο-
ποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, βρίσκεται στον 
αντίποδα αυτού του σχεδίου. Σε συνδυασμό με 
την άρση των δημοσιονομικών περιορισμών και 
την πρωτοφανή πρόσβαση σε ρευστότητα που 
παρέχει η ΕΚΤ, αλλά και τις εγχώριες χρηματοδο-
τικές δυνατότητες, όπως το μαξιλάρι ασφαλείας 
των 37 δισ. ευρώ, έχουμε πλέον τη δυνατότητα 
να δράσουμε άμεσα για να προστατέψουμε τη 
δημόσια υγεία, να διασφαλίσουμε την κοινωνική 
συνοχή και να κρατήσουμε την Οικονομία όρθια, 
ενισχύοντας σήμερα τις επιχειρήσεις, τους εργα-
ζόμενους και τα νοικοκυριά. 
 Ενώ μεσοπρόθεσμα, μαζί με τα 40 δισ. 
ευρώ του Ευρωπαϊκού προϋπολογισμού για την 
περίοδο 2021 - 2027, οι σημαντικοί πόροι του Τα-
μείου Ανάκαμψης πρέπει να υπηρετήσουν την 
ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας στην 
κατεύθυνση ενός αναπτυξιακού μοντέλου που 
δεν θα αναπαράγει τις παθογένειες του παρελ-
θόντος, αντιθέτως, θα διαχέει τα οφέλη του σε 

Του Αλέξη Χαρίτση 

Βουλευτή Μεσσηνίας 

και Τομεάρχη Ανάπτυξης 

& Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ
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Οι σημαντικοί 
πόροι του Τα-
μείου Ανάκαμ-
ψης πρέπει να 
υπηρετήσουν 
την ανασυ-
γκρότηση της 
Ελληνικής Οι-
κονομίας στην 
κατεύθυνση 
ενός αναπτυξι-
ακού μοντέλου.

όλους. Που θα στηρίζει την εργασία ως βασικό 
παραγωγικό συντελεστή, θα αναβαθμίζει κρί-
σιμους τομείς της εγχώριας παραγωγής, όπως 
η βιομηχανία και η μεταποίηση, και θα μετασχη-
ματίζει την μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα 
στην κατεύθυνση της «Πράσινης» και ψηφιακής 
μετάβασης. Που θα προτάσσει την διατήρηση 
του δημόσιου χαρακτήρα των κοινών αγαθών 
και την άμβλυνση των ανισοτήτων. Με στόχο τον 
οικολογικό μετασχηματισμό της Οικονομίας και 
της κοινωνίας μας ως όρο δικαιοσύνης και όχι 
αποκλεισμού. 
 Σε αυτές τις εκ διαμέτρου αντίθετες 
στρατηγικές για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανά-

καμψης, αποτυπώνονται εν τέλει δύο διαφορε-
τικά οράματα για το μέλλον της χώρας μας. Στο 
δικό μας σχέδιο, η ανάπτυξη δεν μεταφράζεται 
σε προνομιακή ενίσχυση των πολύ λίγων με δη-
μόσιο χρήμα, ευελπιστώντας ότι αυτοί θα μοιρα-
στούν ένα μέρος του πλεονάσματός τους με την 
κοινωνία. Ο πλούτος και η ανάπτυξη δημιουρ-
γούνται με την συλλογική προσπάθεια της κοι-
νωνίας και σε αυτήν πρέπει να αναδιανέμονται 
τα οφέλη της. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται από 
κάποιο αόρατο χέρι, αλλά από την ενεργοποίηση 
του συνόλου των δημιουργικών και παραγωγικών 
δυνάμεων της χώρας.
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Σε μια συγκυρία που οι δυνάμεις της φιλελεύθε-
ρης Οικονομίας διεκδικούσαν την μονοκρατορία 
έναντι της πολιτικής, οι δημόσιες πολιτικές και 
η κρατική παρέμβαση επανέρχονται δυναμικά 
στο προσκήνιο, ελέω της πανδημίας. Η δημιουρ-
γία του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί σημαντι-
κό βήμα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Πρόκειται για απόφαση - σταθμό γιατί 
δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή οικογένεια αποφασίζει 
να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της πανδημίας, 
όχι κατακερματισμένα σε εθνικό επίπεδο, αλλά 
ως ενιαίος πολιτικός οργανισμός.
 Όσον αφορά τη χώρα μας, οι πόροι του 
Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν ίσως την τελευ-
ταία μεγάλη ευκαιρία όσον αφορά τη χώρα μας, 
ώστε να μη χάσει το τρένο των εξελίξεων. Αρκεί 
να αξιοποιηθούν σωστά και έγκαιρα, στο πλαίσιο 
μιας εθνικής στρατηγικής για το σήμερα και ενός 
σχεδιασμού για το αύριο μιας δυναμικής, παρα-
γωγικής και εξωστρεφούς Ελλάδας. 
 Στην Ελλάδα αναλογούν 32 δισ. ευρώ 
από το πακέτο συνολικού ύψους 1,8 τρισ. ευρώ 
του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε ποιους τομείς θα επι-

λέξει η χώρα να τα επενδύσει; Τα περιθώρια ευε-
λιξίας δεν είναι μεγάλα, αφού όπως παραδέχθη-
κε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του 
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, οι πόροι 
έχουν συγκεκριμένες στοχεύσεις και κατευθύν-
σεις. Παρ’ όλα αυτά, οι προκλήσεις παραμένουν 
πολλές.
 Πρώτα απ’ όλα, οι πόροι που θα εισρεύ-
σουν στη χώρα αποτελούν χρυσή ευκαιρία ώστε 
οι Ελληνικές επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν 
θετικά: να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους 
και την οργανωτική τους δομή, να επενδύσουν 
στην «Πράσινη» ανάπτυξη και τον ενεργειακό 
μετασχηματισμό, να μετεξελιχθούν ψηφιακά. 
Και όλα αυτά, σε μια χώρα που κατατάσσεται 
27η ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε. στον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό της Οικονομίας, 18 μήνες 
μετά τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη (έρευνα ΣΕΒ, 
Νοέμβριος 2020). 
 Για το μετασχηματισμό αυτό, χρειάζο-
νται φορολογικά και αναπτυξιακά κίνητρα, προ-
κειμένου να ευνοήσουν τις επενδύσεις και να 
δώσουν δυναμική ώθηση στην Οικονομία. 

Ταμείο Άνάκαμψης: 
Να μην αφήσουμε την ευκαιρία να χαθεί!

Του Μιχάλη Κατρίνη

Βουλευτή Ηλείας και Κοινοβουλευτικού Εκπρόσωπου, 

Κίνημα Αλλαγής
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Θα αποδειχθεί 
ολέθριο λάθος, 
αν διαχειρι-
στούμε τους 
ευρωπαϊκούς 
πόρους ως ένα 
αμιγώς οικονο-
μικό σχέδιο.

 Κίνητρα που πρέπει να δοθούν σε 
όλους τους τομείς, με έμφαση στους πιο δυναμι-
κούς και πλέον ζωτικούς για την Εθνική Οικονο-
μία. Για παράδειγμα, στον τουρισμό. Στόχος, είναι 
να επιτευχθεί η σύνδεση με την «Πράσινη» ανά-
πτυξη και να αναπτυχθούν δραστηριότητες που 
θα ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες καθώς 
και μοντέλα συνεργασίας των επιχειρήσεων, από 
τη μεταποίηση και το μάρκετινγκ μέχρι τον πρω-
τογενή τομέα και την ψυχαγωγία. 
 Στο επίπεδο της ολιστικής και ισόρ-
ροπης ανάπτυξης όλης της χώρας, μακριά από 
το ξεπερασμένο μοντέλο της υδροκέφαλης 
πρωτεύουσας, το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να 
αποτελέσει ένα εργαλείο στρατηγικής. Απαραί-
τητη προϋπόθεση, η ενεργός εμπλοκή των περι-
φερειών και των πόλεων στην οικοδόμηση του 
νέου παραγωγικού προτύπου και η ανάδειξη του 
τοποκεντρικού χαρακτήρα αυτού του προτύπου, 
με πρωταγωνιστές τα τοπικά δίκτυα ως δυναμικά 
κύτταρα ανάπτυξης. 
 Θα αποδειχθεί ολέθριο λάθος, αν δια-
χειριστούμε τους Ευρωπαϊκούς πόρους ως ένα 

αμιγώς οικονομικό σχέδιο. Πρόκειται για μια 
συνολική παρέμβαση που θα δώσει στη χώρα νέα 
πνοή, όραμα και αυτοπεποίθηση. Γιατί το Ταμείο 
Ανάκαμψης είναι ευκαιρία όχι μόνο για την Οικο-
νομία, αλλά και την κοινωνία, μια ευκαιρία για την 
ευημερία και την κοινωνική συνοχή.
 Κοινωνική συνοχή που επανέρχεται στο 
προσκήνιο, αφού η πανδημία, ανάμεσα σε άλλα, 
σάρωσε τις αυταπάτες περί παντοδυναμίας της 
αγοράς. Μια αποτελεσματική πρόταση για την 
Οικονομία και την κοινωνία προϋποθέτει όραμα 
και κοινωνική συνοχή.
 Μια πρόταση που θα συνδυάζει την κοι-
νωνική ευαισθησία, τον τολμηρό βηματισμό και 
τη μεταρρυθμιστική κατεύθυνση αποτελεί την 
καλύτερη επιλογή, ίσως και την τελευταία ευκαι-
ρία. Ας μην την αφήσουμε να χαθεί.

“
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Η σύσταση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας συνιστά μια κορυφαία στιγμή 
στην πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η 
αναγκαιότητα άμεσης και αποτελεσματικής απά-
ντησης στην τεράστια οικονομική και κοινωνική 
πρόκληση της πανδημίας του Covid – 19, επέβαλε 
την εφαρμογή θαρραλέων πολιτικών. Η συμμε-
τρική απειλή που συνιστά η επιδημιολογική κρί-
ση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, 
αλλά και ενδεχομένως τα διδάγματα της προη-
γούμενης χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2009 
- 2010, συνετέλεσαν ώστε ζητήματα που σκόντα-
φταν στους πολιτικούς ανταγωνισμούς και την 
Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία (όπως π.χ. αυτό της 
«αμοιβαιοποίησης του χρέους» αλλά και κάποιες 
μακρόσυρτες διαδικασίες) να ξεπεραστούν σε 
σύντομο χρόνο. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον 
να δούμε εάν και σε ποιο βαθμό θα επηρεάσουν 
την μελλοντική πορεία του Ευρωπαϊκού οικοδο-
μήματος.
 Σε ένα μικρότερο επίπεδο, αντίστοιχες 
αλλαγές προωθήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας 

της Πολιτικής Συνοχής. Εκεί όπου βαριές, μακρο-
χρόνιες και ενίοτε αμφίβολης χρησιμότητας δια-
δικασίες, έδωσαν τη θέση τους σε ένα ευέλικτο 
προσωρινό πλαίσιο που επέτρεψε την ανακατεύ-
θυνση των κοινοτικών πόρων στην ενίσχυση της 
ρευστότητας των επιχειρήσεων και τη στήριξη 
της απασχόλησης, αλλά και συνολικά στην επιτά-
χυνση της απορρόφησής τους.
 Η Ελλάδα υπήρξε από τα πλέον ευνο-
ημένα κράτη στην κατανομή των πόρων του Τα-
μείου Ανάκαμψης, τόσο σε απόλυτους αριθμούς 
όσο και για τη μορφή τους, καθώς οι άμεσες επι-
χορηγήσεις (grants) σε σχέση με τα δάνεια, ήταν 
επιδίωξή μας προκειμένου να μην επιβαρύνουμε 
περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά της χώρας που 
βαρύνεται με ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος.
 Για την Ελλάδα οι πόροι που αναμένε-
ται να εισρεύσουν την περίοδο 2021 - 2026 συνι-
στούν, υπό μία οπτική, ένα νέο Σχέδιο Μάρσαλ 
καθώς, η σημασία τους συνδέεται άμεσα με την 
ικανότητα της χώρας να πορευτεί στο μέλλον με 
ευνοϊκούς όρους. Το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

Η μεγάλη πρόκληση 
του Ταμείου Άνάκαμψης

Του Δημήτρη Σκάλκου

Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ
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Η Ελλάδα 
υπήρξε από τα 
πλέον ευνο-
ημένα κράτη 
στην κατανομή 
των πόρων του 
Ταμείου Ανά-
καμψης.

Ανόρθωσης» (όπως ήταν η ονομασία του Σχεδίου 
Μάρσαλ) συνέδραμε καθοριστικά στην ανάταξη 
της χώρας, τη στιγμή που αυτή έβγαινε κατε-
στραμμένη από την Κατοχή. Η σημαντική οικονο-
μική συνδρομή (υπολογίζεται σε 30 δισ. δολάρια 
σε σημερινές τιμές, για την περίοδο 1948 - 1952, 
ήτοι περίπου λιγότερο από τα μισά των σημερι-
νών διαθέσιμων κοινοτικών κονδυλίων) συνέβα-
λε στην παραγωγική ανασυγκρότηση και έθεσε 
τις βάσεις για το οικονομικό θαύμα της αδιάλει-
πτης ανάπτυξης που ακολούθησε στα επόμενα 
χρόνια.
 Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι η οικο-
νομική στήριξη που προσφέρει το Ταμείο Ανά-
καμψης, δεν δίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Τα 
Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης χρηματοδοτούν επεν-
δύσεις και μεταρρυθμίσεις, θέτουν ποσοστώσεις 
για κατ’ ελάχιστο δέσμευση πόρων για τους το-
μείς της ψηφιοποίησης και του περιβάλλοντος, 
επιβάλλουν συνέργειες με τα συγχρηματοδο-
τούμενα προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής 
και τέλος, πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες υλοποίησης.
 Αναγκαία προϋπόθεση υλοποίησης του 
Σχεδίου μας, είναι βέβαια η ύπαρξη ικανού αριθ-
μού ώριμων έργων προς χρηματοδότηση (project 
pipeline). Συνακόλουθα θα πρέπει ακόμη να αυ-
ξηθεί η ικανότητα απορρόφησής τους, τόσο για 
τη δημόσια διοίκηση όσο και για τους δικαιού-
χους. Για την επίτευξη των παραπάνω, έχουμε 
ήδη δρομολογήσει μία σειρά θεσμικών και δια-
χειριστικών αλλαγών που θα διευκολύνουν την 
εφαρμογή των φιλόδοξων Εθνικών στρατηγικών 
μας (Ψηφιακή Βίβλος, Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα, κ.ά.).
 Έχοντας ξεκινήσει έγκαιρα την προε-
τοιμασία, έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο 
πρώτο Σχέδιο και έχουμε προχωρήσει στη συ-
γκρότηση του μηχανισμού διαχείρισης του Σχε-
δίου μας, όντας έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην 
πρόκληση που σηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης για τη χώρα μας.

“



αρθρογραφια18

Το Ταμείο Άνάκαμψης 
για μια προοδευτική διέξοδο

αρθρογραφία

Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ένα μεγάλο βήμα 
για την Ευρώπη. Πρώτον διότι χρηματοδοτείται 
από απευθείας δανεισμό της ίδιας της 
Κομισιόν, ενώ δεύτερον οι πόροι κατανέμονται 
ανάλογα με τις ανάγκες των χωρών, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στις οικονομικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας. Λόγω 
των υπέρμετρων συνεπειών η Ελλάδα και 
ο Μεσογειακός νότος ευνοούνται από την 
κατανομή. Το τρίτο σημαντικό είναι ότι ενώ 
οι πόροι κατανέμονται σε τρεις άξονες (40 
σε «Πράσινη» μετάβαση, 20 σε ψηφιακό 
μετασχηματισμό και 40 σε ανθεκτικότητα, ήτοι σε 
κοινωνικό κράτος και απαραίτητες επενδύσεις), 
κάθε χώρα είναι ελεύθερη να επιλέξει οποία 
πολιτική θέλει. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλοι 
περιορισμοί στο πρόγραμμα και συνεπώς είναι 
θέμα Εθνικής Κυβέρνησης αν θα προωθήσει μια 
νεοφιλελεύθερη ή μία προοδευτική κοινωνική 
ατζέντα.
 Η προοδευτική πρόταση εδράζεται 
σε τρεις θεμελιακές αρχές: τη μείωση των 
ανισοτήτων, την επαναφορά του κράτους και 
την ενεργητική πολιτική για την παραγωγική και 
τεχνολογική ανάπτυξη της οικονομίας. Σήμερα 
είναι ορατή διεθνώς μια αλλαγή παραδείγματος 
στην οικονομική πολιτική. Αντί για λιτότητα 
επιλέγεται ο συνδυασμός νομισματικής 

επέκτασης και δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Το 
κοινωνικό κράτος ενισχύεται και θεωρείται ότι 
τα κρατικά συστήματα στην υγεία, την πρόνοια, 
την εκπαίδευση είναι υπέρτερα των ιδιωτικών. 
Οι ενδημικές οικονομικές ανισότητες πρέπει 
να στηριχθούν με σταθεροποίηση των αγορών 
εργασίας και των μισθών. Το κράτος επανέρχεται 
ως υποκείμενο με ενισχυμένο ρυθμιστικό και 
αναπτυξιακό ρόλο.
 Η «Πράσινη» μετάβαση, ο ψηφιακός 
εκσυγχρονισμός, και η τεχνολογική στροφή 
βρίσκονται στο επίκεντρο διαφορετικών 
μοντέλων ανάπτυξης. Η «Πράσινη» μετάβαση, 
η ανάπτυξη των ΑΠΕ, η εξοικονόμηση 
ενέργειας, ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών, 
είναι διαφορετικό να αφεθούν στις δυνάμεις 
της αγοράς (και να αποδοθούν σε τέσσερεις 
πέντε μεγάλες εταιρείες) και διαφορετικό 
να να προκύψεί μέσω της συμμετοχής των 
νοικοκυριών, των ενεργειακών κοινοτήτων και 
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό 
μπορεί να ευνοήσει όχι μόνο εισοδηματικά 
μεγάλες κοινωνικές ομάδες, αλλά μπορεί να 
αποτρέψει φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού 
και ενεργειακής φτώχειας, και κυρίως μπορεί να 
ευνοήσει τις εγχώριες αλυσίδες προστιθέμενης 
αξίας. Το μοντέλο της Γερμανίας όπου πάνω από 
το ένα τρίτο της «Πράσινης» μετάβασης γίνεται 

Του Γιώργου Σταθάκη

Καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης, πρώην Υπουργού
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από ενεργειακές κοινότητες, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις 
είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
 Ο ψηφιακός μετασχηματισμός συναρτάται από τις 
μεταρρυθμίσεις σε χωροταξία, περιβάλλον και δημόσια διοίκηση. 
Έχει νόημα να ψηφιοποιήσουμε τις μεγάλες χωροταξικές και 
περιβαλλοντικές μεταρρυθμίσεις (Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, 
«Natura», τοπικά χωρικά σχέδια) που ξεκίνησε η προηγούμενη, και 
ακύρωσε η τρέχουσα κυβέρνηση. Έχει νόημα να ψηφιοποιηθούν 
οι διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης που εξυπηρετούν τον 
πολίτη και τις επιχειρήσεις, αλλά αυτό απαιτεί, κωδικοποίηση και 
απλοποίηση. Και φυσικά η διαδικασία ψηφιοποίησης εγείρει το 
θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών, επιβάλλεται να γίνεται με 
ειδικές μέριμνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και δικαιωμάτων. 
 Η ανθεκτικότητα παραπέμπει στο ενιαίο καθολικό 
σύστημα υγείας, την ισχυροποίηση των δομών πρόνοιας 
και φροντίδας, την ενίσχυση των ευπαθών ομάδων, την 
επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την ενίσχυση της 

γυναικείας συμμετοχής και ισότητας, την δέσμευση έναντι του 
πολιτισμού και πληθώρα άλλων θεματικών πεδίων που απαιτούν 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έργων, υποδομών και ρυθμίσεων. 
 Η «Πράσινη» μετάβαση ανοίγει νέα πεδία για 
την παραγωγική και τεχνολογική στροφή της Οικονομίας. 
Ταυτόχρονα στο επίκεντρο βρίσκονται οι παραγωγικοί τομείς της 
γεωργίας και της βιομηχανίας, που αποκτούν εν δυνάμει μαζί με 
την τεχνολογία,  μια δυναμική προοπτική. Εκ των πραγμάτων αυτό 
πλέον οφείλει να είναι ρητή στρατηγική επιλογή. Σημαίνει κατά 
προτεραιότητα δέσμευση χρηματοδοτικών πόρων (αναπτυξιακός 
νόμος, αναπτυξιακή τράπεζα, Ταμείο Ανασυγκρότησης, 
ΕΣΠΑ), κατάλληλες υποδομές (τεχνολογικές και βιομηχανικές 
υποδομές), σαφές χωροταξικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, και 
κινητοποίηση του οικοσυστήματος παραγωγής καινοτομίας 
(πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά κέντρα).

Η «Πράσινη» 
μετάβαση 
ανοίγει νέα 
πεδία για την 
παραγωγική 
και τεχνολογι-
κή στροφή της 
οικονομίας.

“



αρθρογραφια20

H εξέλιξη της υγειονομικής και οικονομικής κρί-
σης τους τελευταίους μήνες ήταν κατά κύριο λό-
γο οριζόντια, χωρίς ιδιαίτερα θετικές ή αρνητικές 
εκπλήξεις. Είναι πια σαφές πως παγκοσμίως το 
πρόβλημα έχει επεκταθεί και σε σημαντικό τμή-
μα του επόμενου έτους, με το κεντρικό σενάριο 
να είναι πως στο δεύτερο μισό του θα υπάρξει 
ισχυρή ανάκαμψη, αλλά με την αβεβαιότητα για 
τα χαρακτηριστικά της να κυριαρχεί. Σήμερα, την 
πορεία της Ελληνικής Οικονομίας συνπροσδιο-
ρίζουν τρεις κύριες τάσεις, όσες προκαλούνται 
από την τρέχουσα κρίση σε επίπεδο κατανάλω-
σης και παραγωγής, η δυναμική που έχει δημι-
ουργηθεί μετά την προηγούμενη δεκαετή προ-
σαρμογή και τα αντίστοιχα τρία προγράμματα και 
η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως μέσα 
από το ειδικό ταμείο που δημιουργείται, και οι 
προσδοκίες για σημαντική εξωτερική χρηματο-
δότηση με νέες μεταβιβάσεις. Σχετικά, μπορούν 
να γίνουν ορισμένες παρατηρήσεις.
 Πρώτον, ακόμη και με το κεντρικό υγει-
ονομικό σενάριο, όπου η ανάκαμψη αρχίζει προς 
το τέλος της άνοιξης, αυτή δεν θα είναι ομοιό-

μορφη. Σε τομείς και κλάδους, η ζήτηση μπορεί 
να ανακάμψει με αργό ρυθμό, συμπεριλαμβάνο-
ντας πολλούς από όσους δημιουργούν συστη-
ματικά θέσεις απασχόλησης, όπως ο τουρισμός, 
η εστίαση, το λιανικό εμπόριο, οι μετακινήσεις, 
ο πολιτισμός και η ψυχαγωγία. Φυσικά, θα είναι 
κρίσιμο για τον εισερχόμενο τουρισμό και για 
όσα εισοδήματα δημιουργούνται τριγύρω του, 
εάν η υγειονομική κρίση στην Ευρώπη θα έχει 
υποχωρήσει σημαντικά νωρίς στην άνοιξη ή θα 
διαρκεί και μέχρι το τέλος της, με βαριά επίπτωση 
στην καλοκαιρινή περίοδο. Αλλά και ανεξάρτητα 
από κλάδους, σημαντικό τμήμα επιχειρήσεων θα 
βρεθεί σε σημαντική πίεση, γιατί τα χρηματοοι-
κονομικά χαρακτηριστικά τους θα καθιστούν 
δυσχερή τη χρηματοδότηση στη συνέχεια ή γιατί 
η ζήτηση θα μειώνεται, ανάμεσα σε άλλους και 
για λόγους τεχνολογικής εξέλιξης. Αντίθετα, για 
επιχειρήσεις που θα προσαρμόζονται στις τεχνο-
λογικές εξελίξεις και θα προσανατολίζονται στις 
τάσεις της ζήτησης, η ανάπτυξη θα είναι ιδιαίτε-
ρα ισχυρή. 
 Δεύτερον, καθώς θα τελειώνει το άμε-

Προοπτικές ανάπτυξης
υπό όρους

Του Νίκου Βέττα

Καθηγητή Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και Γενικού Διευθυντή ΙΟΒΕ
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“Ο προγραμματι-
σμός για τη χρή-
ση του Ταμείου 
Ανάκαμψης θα 
πρέπει να είναι 
κατάλληλα στο-
χευμένος ώστε 
να έχει υψηλό 
αναπτυξιακό 
πολλαπλασια-
στή.

σο υγειονομικό πρόβλημα και θα ανακάμπτει η 
Οικονομία, τα δημοσιονομικά ελλείματα, που 
στήριξαν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, θα 
πρέπει να αντιστρέφονται. Αυτή η εξέλιξη θα 
είναι απαραίτητη για την προστασία της αξιοπι-
στίας συνολικά της οικονομικής πολιτικής στη 
χώρα, δεδομένου του υψηλού δημόσιου χρέους 
και του ιστορικού συστηματικών ελλειμμάτων 
στο παρελθόν. Θα συναρτηθεί, φυσικά, και με 
αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο. Σχετικά, ο 
προγραμματισμός για το λεγόμενο Ταμείο Ανά-
καμψης δημιουργεί βραχυπρόθεσμα πολύτιμο 
δημοσιονομικό χώρο που είναι κρίσιμο να αξιο-
ποιηθεί αποτελεσματικά. Η θετική επίδραση της 
ομπρέλας προστασίας που έχουν προσφέρει 
στην Ελληνική Οικονομία τα συνδυασμένα Ευ-
ρωπαϊκά μέτρα, στη νομισματική και τη δημοσιο-
νομική πολιτική, ήδη εκφράζεται με χαμηλότερα 
επιτόκια χρηματοδότησης και συνολικά μικρότε-
ρη αβεβαιότητα αλλά στο άμεσο μέλλον η οικο-
νομική πολιτική εγχωρίως θα πρέπει να κινηθεί με 
σύνεση και εντός των περιορισμών. 
 Τρίτον, ο προγραμματισμός για τη χρή-
ση του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να είναι 

κατάλληλα στοχευμένος ώστε να έχει υψηλό 
αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή. Ειδικότερα, οι 
πόροι δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για 
να ενδυναμωθεί το σημερινό παραγωγικό υπό-
δειγμα της οικονομίας αλλά, αντίθετα, θα πρέπει 
να έχουν ρόλο υποστήριξης για τις απαραίτητες 
υποδομές, όπου υπάρχει σημαντικό έλλειμα, και 
για δομικές αλλαγές που θα εκφράσουν ένα νέο 
υπόδειγμα μιας περισσότερο ανοικτής Οικονο-
μίας, με ισχυρότερο ρόλο για τις επενδύσεις και 
εξαγωγές. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει οι πόροι να 
κινητοποιήσουν πρόσθετες ιδιωτικές επενδύσεις 
και ανθρώπινο κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση, οι 
διαθέσιμοι πόροι είναι πολύ σημαντικοί, αλλά 
από μόνοι τους δεν καλύπτουν το μεγάλο επεν-
δυτικό κενό στη χώρα ούτε θα διορθώσουν χρό-
νιες θεσμικές αδυναμίες. Είτε μέσα από καταρ-
χήν δημόσιες επενδύσεις, είτε διευκολύνοντας 
ιδιωτικές, θα πρέπει να κινητοποιήσουν πρόσθε-
τους πόρους και να δημιουργήσουν νέα κίνητρα 
στην Οικονομία ώστε η ανάκαμψη να μην είναι 
βραχύβια.
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Η πρόκληση
της αξιοποίησης των πόρων

του Ταμείου Άνάκαμψης

Οι προοπτικές ανάπτυξης μίας χώρας αναφέρο-
νται στο σύνολο των δράσεων και πολιτικών που 
υιοθετούνται και συνεκτιμώνται, αλλά και στο 
βαθμό που αυτές αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους 
με τον βέλτιστο τρόπο, προκειμένου να επιτευ-
χθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα για ισχυρή 
ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.
 Παρά τη σημερινή δύσκολη και πρωτο-
φανή διεθνή συγκυρία, με κύριο χαρακτηριστικό 
την πανδημία του νέου κορωνοϊού που επέδρασε 
στη βίαιη ανάσχεση της οικονομικής δραστηριό-
τητας, η χώρα μας παρουσιάζει πλειάδα στοιχεί-
ων και δεδομένων που μπορούν να μας οδηγή-
σουν σε εξαιρετικά αισιόδοξες προβλέψεις ισχυ-
ρής και βιώσιμης ανάπτυξης. Βέβαια, παράλληλα 
και σε συνάρτηση με το δεδομένο ότι, τα εμβόλια 
για τον νέο ιό Covid - 19 αναπτύχθηκαν σε χρόνο 
ρεκόρ (επιβεβαιώνοντας τις «εξωτερικότητες» 
από τα οφέλη της επιτάχυνσης και εξέλιξης της 
καινοτομίας) θέτουν τις βάσεις για εδραία προσ-
δοκία ταχύτερης επιστροφής σε επίπεδα κανο-
νικότητας. Η θετική προοπτική ενισχύεται έτι 
περαιτέρω και από τη φιλοεπενδυτική και φιλο-
επιχειρηματική πολιτική που έχει εξαγγείλει και 
υλοποιεί με συνέπεια (παρά τις αντιξοότητες) η 
Ελληνική Κυβέρνηση.

 Οι στρατηγικές και προτεραιότητες που 
έχουν τεθεί, καθώς και οι αναγκαίες μεταρρυθ-
μίσεις, περιγράφονται με ενδελέχεια στα πορί-
σματα της Επιτροπής του Νομπελίστα Καθηγη-
τή του LSE Sir Χριστόφορου Πισσαρίδη. Αυτές, 
κάλλιστα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο 
σύγκλισης για ένα Εθνικό όραμα μετασχηματι-
σμού της Ελληνικής Oικονομίας σε στέρεες και 
βιώσιμες βάσεις, αποτελώντας έναν ρεαλιστικό 
και υλοποιήσιμο οδικό χάρτη της Ελλάδας του 
μέλλοντος.
 Κομβικής σημασίας για την υλοποίηση 
είναι τα Ευρωπαϊκά κεφάλαια που αναμένεται να 
εισρεύσουν. Ειδικότερα, η Ελλάδα διεκδίκησε 
και εξασφάλισε (από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-
καμψης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας, καθώς και από τα διαρθρωτικά 
προγράμματα του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου) ένα πρωτοφανές «πακέτο» οικονομι-
κής στήριξης άνω των 72 δισ. ευρώ για τα επόμε-
να 7 χρόνια.
 Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης είναι 
ένα σημαντικότατο τμήμα των παραπάνω κολοσ-
σιαίων αναπτυξιακών κεφαλαίων που καλείται να 
αξιοποιήσει η χώρα μας στο πλαίσιο μιας ολοκλη-
ρωμένης και συνεκτικής στρατηγικής. Ειδικότε-

Του Δρ. Χάρη Λαμπρόπουλου

Προέδρου Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε. (ΕΑΤΕ, πρώην ΤΑΝΕΟ), 

Μέλους ΔΣ ΕΒΕΑ, Επίκουρου Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, Διδάκτωρ London School of Economics
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Η μεγάλη πρό-
κληση είναι η 
εξεύρεση αξι-
όπιστων, ώρι-
μων και άμεσα 
υλοποιήσιμων 
επενδυτικών 
έργων – μεσαί-
ας και μεγάλης 
κλίμακας – άνω 
των 30 δισ. ευ-
ρώ συνολικά.

ρα, από την πλευρά της προσφοράς, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας (“Next Generation EU”) προβλέπει 32 
δισ. ευρώ συνολικά για την Ελλάδα. Από αυτά, τα 19,4 δισ. ευρώ 
αθροιστικά θα έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων (grants) και θα 
κατανεμηθούν σε τέσσερεις εμβληματικούς πυλώνες ανάπτυξης 
και μεταρρυθμίσεων για (α) την «Πράσινη» (6,2 δισ. ευρώ) και (β) 
την ψηφιακή μετάβαση (2,1 δισ. ευρώ), (γ) την απασχόληση, τις 
δεξιότητες και την κοινωνική συνοχή (4,1 δισ. ευρώ), (δ) τις στο-
χευμένες δράσεις για ιδιωτικές επενδύσεις και τον θεσμικό μετα-
σχηματισμό της Οικονομίας (4,0 δισ. ευρώ), καθώς και (ε) 3,0 δισ. 
ευρώ για πρωτοβουλίες σχετικές με την αγροτική και περιφερει-
ακή ανάπτυξη, ενώ επιπλέον (στ) 12,6 δισ. ευρώ συνολικά θα δια-
τεθούν στην Ελλάδα υπό τη μορφή δανείων (loans). Τα παραπάνω 
32,0 δισ. ευρώ καλείται να αξιοποιήσει η Ελληνική Κυβέρνηση με 
αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, αφενός για να υλοποιήσει 
εμβληματικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας λειτουργίας του ευρύτερου κοινωνι-
κού και οικονομικού περιβάλλοντος, αφετέρου για να τα διαθέσει 
στην πραγματική Οικονομία για την ενίσχυση και επιτάχυνση της 
επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων, με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, την επιτάχυνση της ανάπτυξης και 
το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού υποδείγματος.
 Από την πλευρά της ζήτησης και την οπτική του «Επι-
χειρείν», δεδομένου και του περιορισμένου χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης, καθίσταται σαφές ότι άμεσης προτεραιότητας θα 
τύχουν ιδιωτικές συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις που διαθέ-
τουν σοβαρά και άμεσα υλοποιήσιμα επενδυτικά σχέδια. Δηλαδή, 
επιχειρηματικές προτάσεις και projects με ισχυρή τεκμηρίωση και 
προοπτικές ανάπτυξης, που προτάσσουν την εξωστρέφεια, προ-
ωθούν την «Πράσινη» και ψηφιακή μετάβαση, την πάσης φύσεως 
καινοτομία, καθώς και τις οικονομίες κλίμακας για αύξηση του 
μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων.
 Αναφορικά με τα δάνεια, η μόχλευση των εν λόγω 
αναπτυξιακών κεφαλαίων θα είναι εξαιρετικά ελκυστική, καθώς 
προβλέπεται ότι οι ιδιώτες και οι τράπεζες θα πρέπει να συμμε-
τέχουν στο ποσό με ποσοστό τουλάχιστον 50%. Έτσι, μία ιδανική 
αναλογία για τον ιδιώτη επενδυτή θα μπορούσε να διαμορφωθεί 

περί το 20:80. Εν ολίγοις, 20% να αφορά σε ίδια κεφάλαια των 
επενδυτών, 40% σε κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης υπό μορφή 
δανείων που θα χρησιμοποιηθούν με τρόπους συμβατούς με τη 
δημοσιονομική βιωσιμότητα και σταθερότητα και 40% σε δανει-
ακά κεφάλαια προερχόμενα από τραπεζικό δανεισμό ή/και από 
Ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς θεσμούς. Εν ολίγοις, για τα 13,0 
δισ. ευρώ περίπου του Ταμείου που εκτιμάται ότι θα διατεθούν σε 
ιδιωτικές επενδύσεις, θα απαιτηθούν άλλα τόσα από τις τράπεζες 
και περί τα 6,0 δισ. ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια.
 Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι, παρά την εξαιρετικά ευ-
νοϊκή χρηματοδοτική διάρθρωση, η μεγάλη πρόκληση είναι η 
εξεύρεση αξιόπιστων, ώριμων και άμεσα υλοποιήσιμων επενδυ-
τικών έργων – μεσαίας και μεγάλης κλίμακας – άνω των 30,0 δισ. 
ευρώ συνολικά. Μία τέτοια προσπάθεια, απαιτεί σοβαρό σχεδι-
ασμό και προετοιμασία από την πλευρά των ιδιωτών επενδυτών, 
στενή συνεργασία του τραπεζικού συστήματος και ως εκ τούτου 
θεωρείται αναγκαία η εμπλοκή αξιόπιστων φορέων επενδυτικών 
συμβούλων που θα συνδράμουν στην κατάρτιση των απαιτούμε-
νων επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων. Το ίδιο ισχύει και 
για τη διοχέτευση των πόρων που αφορούν σε επιχορηγήσεις, 
αλλά και για την διαδικασία έγκαιρης αξιολόγησης των χιλιάδων 
προτάσεων που θα καταρτιστούν.
 Τα παραπάνω σημαντικότατα Ευρωπαϊκά κεφάλαια (i) 
του Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνδυασμό με τα κονδύλια από (ii) 
τα διαρθρωτικά προγράμματα του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου και μόχλευση με (iii) τους Εθνικούς πόρους, με (iv) ξέ-
να και (v) εγχώρια ιδιωτικά κεφάλαια, αλλά και με δανεισμό από 
(vi) το χρηματοπιστωτικό σύστημα ή/και από (vii) Ευρωπαϊκούς 
& διεθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς, αθροίζουν σε άνευ προ-
ηγουμένου μεγέθη, τα οποία θα διοχετευθούν στην πραγματική 
Οικονομία και υπολογίζονται σε αρκετά περισσότερα των 100 δισ. 
ευρώ για τα επόμενα 7 - 10 χρόνια! 
 Εν κατακλείδι, η πρόκληση για την χώρα μας είναι μο-
ναδική και απαιτεί τη συστράτευση όλων, καθότι η πολυπόθητη 
μετεξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας με προοπτική δεκαετιών 
μπορεί να αποτελέσει πλέον θεμιτό στόχο.

“
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Άνθεκτικότητα, ψηφιακή ορμή 
και προοπτική Άνάπτυξης

Με τη νέα χρονιά, αναζωπυρώνονται και οι ελπί-
δες για έξοδο από την κρίση της πανδημίας, που 
τόσο έχει αναστατώσει την οικονομική και κοι-
νωνική ζωή, ολόκληρου του πλανήτη. Η Ελληνική 
Οικονομία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα αλλά έχει 
σταθεί όρθια. 
 Ο ΣΕΒ, όπως κάθε χρόνο, πραγματο-
ποίησε την ετήσια έρευνα του «Σφυγμού του Επι-
χειρείν» σε συνεργασία με την MRB. Ρωτήσαμε τη 
γνώμη των επιχειρήσεων για το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα, την πορεία 
της Οικονομίας και την προοπτική για το άμεσο 
μέλλον και λάβαμε απαντήσεις που δίνουν τρο-
φή για σκέψη αλλά και ελπίδα. Και αυτό γιατί, πα-
ρά τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
από τον κορωνοϊό, τα οποία επιβράδυναν την αι-
σιοδοξία, που είχε αρχίσει να εκδηλώνεται με την 
έξοδο της Οικονομίας από την οικονομική κρίση, 
το πρόσημο παραμένει σε γενικές γραμμές θετι-
κό. Πολλοί κλάδοι, με πρώτη τη βιομηχανία, έδει-
ξαν την ανθεκτικότητά τους, αναδείχθηκε η αξία 
της προσαρμοστικότητας, ενώ η αναβάθμιση των 
ψηφιακών δομών του δημοσίου και η συνέχιση 
των μεταρρυθμίσεων αναγνωρίζονται ως κρί-
σιμοι συντελεστές ανάπτυξης για το προσεχές 
μέλλον. 

 Με την τεχνολογική εξέλιξη, την κλιμα-
τική αλλαγή, τις ανάγκες σε σύγχρονες δεξιότη-
τες να θέτουν καθημερινά νέες προκλήσεις στα 
υφιστάμενα επιχειρηματικά μοντέλα, η έλευση 
του κορωνοϊού έφερε τις επιχειρήσεις, αλλά και 
την κοινωνία, αντιμέτωπες με μια σφοδρή κρίση. 
Όμως, από την έρευνα της MRB βλέπουμε πως 
πολλές επιχειρήσεις είναι καλύτερα προετοιμα-
σμένες για την αντιμετώπισή της. Για αυτό, εκτι-
μούν πως οι συνέπειες θα είναι χρονικά περιορι-
σμένες (από ένα έτος για το 45%, έως 2 - 5 για το 
30%), ενώ η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσε-
ων (70%) δηλώνει ότι θα διατηρήσει σταθερό το 
προσωπικό της, με λιγότερο από το 10% να δη-
λώνει ότι θα προχωρήσει σε μείωση. Παράλληλα, 
η επενδυτική δραστηριότητα θα μείνει σχετικά 
αμετάβλητη. 
 Τα ευρήματα αυτά και άλλα πολλά, ανα-
δεικνύουν πως οι μεταρρυθμίσεις έχουν αρχίσει 
να αποδίδουν καρπούς. Μειώνεται η φορολογική 
επιβάρυνση και η λειτουργία των Θεσμών, ενώ η 
ψηφιοποίηση του Κράτους αποτελεί μια αναμφί-
βολη ιστορία επιτυχίας και τη βάση για τη βελτίω-
ση των διεπαφών Κράτους - Επιχειρήσεων και το 
χτίσιμο της απαραίτητης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, 
τα δομικά προβλήματα δεν εξαφανίστηκαν και η 

Του Αλέξανδρου Χατζόπουλου

Γενικού Διευθυντή ΣΕΒ
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Το 2021, είναι η 
χρονιά που θα 
πρέπει να επι-
ταχύνουμε ακό-
μα περισσότερο 
για την κάλυψη 
του χαμένου 
εδάφους και της 
απόστασης από 
τους εταίρους 
μας.

ανάγκη διαρκούς προσπάθειας παραμένει επιτα-
κτική. Κρίσιμοι φορείς, όπως τα Δικαστήρια και 
τα Υπουργεία εξακολουθούν να μην λειτουργούν 
αποτελεσματικά, με την απονομή δικαιοσύνης 
να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για το 36,2% των 
επιχειρήσεων. 
 Η μεγαλύτερη αδυναμία όμως, που εί-
ναι και η πλέον ανησυχητική, είναι η εκτόξευση 
του ποσοστού των επιχειρήσεων που αντιμετω-
πίζουν έλλειψη κατάλληλου ανθρώπινου δυνα-
μικού και δεξιοτήτων από το 21% στο 38% μέσα 
σε μία μόλις χρονιά. Δείχνει πως ούτε οι εργα-
ζόμενοι και κατά συνέπεια, ούτε οι επιχειρήσεις, 
παρακολουθούν επαρκώς τις μεγάλες τεχνολο-
γικές αλλαγές και την εντεινόμενη ψηφιοποίηση 
και αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη μεταρ-
ρύθμισης του συστήματος εκπαίδευσης και κα-
τάρτισης και της σύνδεσής του με την αγορά.
 Το 2021, χρονιά - ορόσημο για τον Ελ-
ληνισμό, είναι η χρονιά που θα πρέπει να επιτα-
χύνουμε ακόμα περισσότερο για την κάλυψη του 
χαμένου εδάφους και της απόστασης από τους 
εταίρους μας.
 Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα 
διαχρονικά, δομικά προβλήματα και τις χρόνιες 
στρεβλώσεις της Ελληνικής Οικονομίας και να 

αναπτύξουμε νέες δυνατότητες και προοπτι-
κές, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από 
τη μεταποίηση, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και 
τα συστήματα υγείας, μέχρι τον τουρισμό, την 
εκπαίδευση και την εργασία. Καμία ουσιαστική 
πρόοδος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ταλα-
ντούχα στελέχη, εργαζόμενους με σύγχρονες 
δεξιότητες και γνώσεις και επιχειρήσεις που 
λειτουργούν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον 
με απλούς κανόνες, διαφάνεια, και αποτελε-
σματικότητα. Κατά τους επόμενους μήνες, που 
θα κορυφωθεί η συζήτηση για το σχεδιασμό του 
Ταμείου Ανάκαμψης, αυτά τα ζητήματα πρέπει να 
αποτελέσουν και τον πυρήνα της προσπάθειας 
των επιχειρήσεων που θέλουν να πετυχαίνουν 
να καινοτομούν, υπηρετώντας μέσα από τη δική 
τους επιτυχία και έναν ευρύτερο σκοπό.

“
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Θα είναι «πράσινη» η ανάκαμψη 
από την πανδημία;

Περισσότερα από 12 τρισεκατομμύρια δολάρια 
έχουν ανακοινωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ως 
πακέτα διάσωσης, με στόχο να αυξήσουν την 
ρευστότητα, να στηρίξουν μισθούς και να βοη-
θήσουν εταιρείες να μη χρεοκοπήσουν.
 Πόσα όμως από αυτά τα χρήματα υπο-
στηρίζουν τη μετάβαση σε μία «Πράσινη» Οικο-
νομία, μηδενικών εκπομπών άνθρακα; 
 Μόνο 4 χώρες, Γαλλία, Γερμανία, Ισπα-
νία και Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν σχεδιάσει ως 
τώρα πακέτα διάσωσης που αποφέρουν ένα 
καθαρό περιβαλλοντικό όφελος. Η Γαλλία και η 
Γερμανία, μάλιστα, έχουν δρομολογήσει 30 και 
50 δισεκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα από το δικό 
τους προϋπολογισμό για περιβαλλοντικά φιλικές 
δαπάνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην πρωτο-
πορία της «Πράσινης» ανάκαμψης, διαθέτοντας 
περίπου το 30% από τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ 
του κονδυλίου “Next Generation EU”, για δράσεις 
με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
 Στο άλλο άκρο, στην Κίνα, μόλις το 0,3% 
του πακέτου διάσωσής της, κοντά στα 1,18 δισε-
κατομμύρια ευρώ προορίζεται για «Πράσινα» έρ-
γα. O Καναδάς, αντίστοιχα, ανακοίνωσε ότι 6 από 
τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια (2%) θα χρημα-
τοδοτήσουν «Πράσινα» έργα υποδομής, όπως εί-
ναι μονώσεις κατοικιών, «Πράσινες» μεταφορές 
και παραγωγή καθαρής ενέργειας, με τα υπόλοι-
πα να προορίζονται σε συμβατικές επενδύσεις 
και φορολογικές ελαφρύνσεις εταιρειών, ακόμα 
και ορυκτών καυσίμων. 
 Σε αντιδιαστολή με τον «Πράσινο» χα-
ρακτήρα της ανάκαμψης της Αμερικάνικης Οικο-
νομίας από την οικονομική κρίση του 2008 - 2009, 
μόλις το 1% του συνολικού πακέτου ανάκαμψης 
των Ηνωμένων Πολιτειών (26 δισεκατομμύρια 
δολάρια) προορίζονταν για «Πράσινες» επενδύ-
σεις πριν τις εκλογές. Ωστόσο, με την εκλογή του 
Joe Biden τα πράγματα αναμένεται να αλλάξουν 
σημαντικά. O Βiden θέλει να στηρίξει τις ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας, ώστε ο ηλεκτρισμός που 
παράγεται να είναι μηδενικών εκπομπών μέχρι 

το 2035. Για το σκοπό αυτό θα επενδύσει 1,7 τρι-
σεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, 
προσδοκώντας, μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
να προσεγγίσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. 
 Ωστόσο, τα πλάνα του Biden πρέπει να 
περάσουν από τη Γερουσία, όπου είναι ισχυρό το 
ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικάνοι να διατηρήσουν 
την πλειοψηφία, μπλοκάροντας την κλιματική 
ατζέντα. Ο Biden μπορεί επίσης να έρθει αντιμέ-
τωπος με πιθανές νομικές προκλήσεις από τμή-
ματα Αμερικάνικων επιχειρήσεων και συντηρητι-
κές Πολιτείες. Ακόμα, όμως, και ένα μόνο μέρος 
των σχεδίων του Biden να επιτευχθεί τελικά, το 
αποτέλεσμα θα είναι σπουδαίο, τόσο στην Οι-
κονομία των ΗΠΑ όσο και σε όλο τον κόσμο. Το 
να έχει κανείς τις ΗΠΑ στο τραπέζι των G20 να 
πιέζουν για «Πράσινη» ανάκαμψη είναι μία με-
τασχηματιστική αλλαγή. Που μπορεί να ωθήσει 
ακόμα και την Κίνα σε ένα νέο πενταετές σχέδιο 
ανάκαμψης, συμβατό αυτή τη φορά με τον στόχο 
που η ίδια ανακοίνωσε για μηδενικές εκπομπές 
μέχρι το 2060. Διαφορετικά, οι πιθανότητες να 
αποφευχθεί η κλιματική καταστροφή θα είναι 
ελάχιστες.
 Μεταφερόμενοι από το Παγκόσμιο 
στο Εθνικό επίπεδο, η προσπάθεια στη χώρα 
μας πρέπει να επικεντρωθεί στην αναγνώριση 
και ένταξη στο πακέτο ύψους 72 δισ. ευρώ (για 
την περίοδο 2021 - 2027) όσο το δυνατόν περισ-
σότερων περιβαλλοντικά φιλικών και κλιματικά 
προστατευτικών επενδύσεων. Επενδύσεων που 
ταυτόχρονα ενισχύουν την εγχώρια προστιθέμε-
νη αξία και την τοπική απασχόληση, καθιστώντας 
την Οικονομία μας βιώσιμη και ανθεκτική σε μελ-
λοντικές κρίσεις. 
 Αυτή είναι η στιγμή να σχεδιάσουμε 
σωστά την επόμενη μέρα. Ώστε το 2021 να είναι 
η απαρχή μιας «Πράσινης», παραγωγικής στρο-
φής, βαθιά συνδεδεμένης με τη βιομηχανική 
ανασυγκρότηση και την τεχνολογική αναγέννη-
ση της χώρας.

Του Χάρη Δούκα

Αν. Καθηγητή ΕΜΠ
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Η προσπάθεια 
στη χώρα μας 
πρέπει να επι-
κεντρωθεί στην 
ένταξη στο 
Ευρωπακέτο 
όσο το δυνατόν 
περισσότερων 
περιβαλλοντι-
κά φιλικών και 
κλιματικά προ-
στατευτικών 
επενδύσεων.

“
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Θα κερδίσουν τελικά οι εργαζόμενοι 
οικονομολόγοι από το αναπτυξιακό 

πακέτο;

αρθρογραφία

Το μέλλον έρχεται. Το νέο πακέτο της Ε.Ε. εμφα-
νίζεται ως το “μάνα εξ ουρανού” πάνω στο οποίο 
θα οικοδομηθεί ο τεχνολογικός εκσυγχρονι-
σμός, η καπιταλιστική ανάπτυξη και η ευμάρεια 
της επόμενης δεκαετίας. Πραγματικά, η κρίση 
στην Ε.Ε. και διεθνώς απαιτεί επεκτατική διαχεί-
ριση. Ωστόσο το αφήγημα της κυβέρνησης και 
όχι μόνο, ότι η διαχείριση αυτή είναι προς όφελος 
όλων, επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενων, ερ-
γαζόμενων και του λαού είναι μια διαστρέβλωση 
της πραγματικότητας που καταρρέει σε μια σο-
βαρή κριτική.

Τι συγκαλύπτει αυτό το αφήγημα;
 1. Το πραγματικά νέο πακέτο είναι πολύ 
μικρότερο από τα διαφημιζόμενα 70 δισ. ευρώ 
αφού αυτά προκύπτουν αν αθροίσει κανείς το 
ΕΣΠΑ της επόμενης περιόδου πάνω στο οποίο 
είχε ήδη δομηθεί η πορεία της καπιταλιστικής 
Οικονομίας πριν την εκδήλωση της κρίσης, και 
δάνεια που θα πρέπει να αποπληρωθούν. Ας σκε-
φτεί κανείς πως η ζημιά στην εγχώρια Οικονομία 
λόγω της κρίσης ξεπερνά τα 40 δισ. ευρώ, το νέο 
πακέτο καλύπτει μόλις τα 2/3.
 2. Η κρίση αλλά και το νέο πακέτο οδη-
γεί σε έκρηξη του κρατικού δανεισμού, πάνω από 
το 200% του ΑΕΠ που θα πρέπει να αποπληρωθεί 
το επόμενο διάστημα. Η καπιταλιστική ανάπτυξη 
και η αύξηση των επιτοκίων που φέρνει δυσκο-
λεύει περισσότερο την αντιμετώπισή της κρίσης. 
Πρόκειται για το γνωστό πρόβλημα κάθε επεκτα-
τικής διαχείρισης. Η βραχυπρόθεσμη απάντηση 

που δίνεται, έρχεται με διόγκωση του προς επίλυ-
ση προβλήματος στο μέλλον. Οι αντιφάσεις του 
καπιταλισμού δεν θεραπεύονται με διαφορετική 
διαχείριση.
 3. Το πακέτο είναι “α λα καρτ”. Τα κονδύ-
λια της Ε.Ε. και οι κρατικοί πόροι δεν θα «πέσουν» 
γενικά και αόριστα στην Οικονομία. Θα επιταχύ-
νουν την συγκέντρωση και συγκεντροποίηση 
του κεφαλαίου σε μεγάλες επιχειρήσεις σε βά-
ρος μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων και μικρών 
επιχειρήσεων. Έχουν συγκεκριμένο κλαδικό προ-
σανατολισμό κυρίως προς την κατεύθυνση προ-
ώθησης της πανάκριβης «Πράσινης» ενέργειας 
και τον λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της 
Οικονομίας προς όφελος του μεγάλου κεφαλαί-
ου. Το ζοφερό μέλλον είναι ήδη εδώ στις 100.000 
επιχειρήσεις που θα κλείσουν και στην χρησιμο-
ποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας για να ελεγ-
χθεί από τις τράπεζες το σύνολο της οικονομικής 
δραστηριότητας σε βάρος μισθωτών και αυτοα-
πασχολούμενων (βλέπε ηλεκτρονικά βιβλία). 
 4. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός του 
νέου πακέτου δεν γίνεται με ουδέτερο τρόπο. 
Στον καπιταλισμό, την αύξηση της παραγωγικό-
τητας την καρπώνεται το μεγάλο κεφάλαιο και 
φέρνει αύξηση της ανεργίας και σε ειδικευμένο 
προσωπικό. Η έκθεση Πισσαρίδη αναφέρει το 
κύμα απολύσεων που αναμένεται στη μεταποί-
ηση και σε τραπεζικές και λογιστικές υπηρεσίες, 
αναδεικνύοντας το εμπόριο και της υπηρεσίες 
φροντίδας ως κλάδους που θα μετακινηθεί το 
εργατικό δυναμικό, συγκαλύπτωντας πως οι κλά-

Του Γρηγόρη Λιονή

Μέλους της Κ.Ε. του ΚΚΕ, Υπεύθυνου του Τμήματος Οικονομίας
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δοι αυτοί είναι ήδη διογκωμένοι. Σήμερα, είναι 
περισσότερο αναγκαία από ποτέ η ουσιαστική, 
καθολική μείωση του εργάσιμου χρόνου χωρίς 
μείωση των αποδοχών ώστε ο χρόνος εργασίας 
να αντανακλά την αυξημένη παραγωγικότητα της 
ιστορικής συγκυρίας. Αυτό το θεμελιακό πρό-
βλημα δεν μπορεί να το λύσει η καπιταλιστική 
ανάπτυξη.
 5. Η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων, 
που η έκθεση Πισσαρίδη την τοποθετεί σε αύ-
ξηση από 12% σε 24% απαιτεί αντίστοιχη μείωση 
του μεριδίου του ΑΕΠ που πάει στην κατανάλω-
ση, προϋποθέτει δηλαδή φθηνότερη εργατική 
δύναμη.
 Κάθε σοβαρή οικονομική ανάγνωση 
του αναπτυξιακού πακέτου της Ε.Ε. και της έκ-
θεσης Πισσαρίδη δεν μπορεί παρά να δείξει πως 
πρόκειται για μια νέα επίθεση σε μισθωτούς και 
αυτοαπασχολούμενους προς όφελος του μεγά-
λου κεφαλαίου και παράλληλα πως δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις αντιφάσεις του καπιταλισμού 
και την ίδια την κρίση, απλά ίσως να τη μεταθέσει 
λίγο στο μέλλον διογκωμένη. Η πραγματικότητα 
είναι πως η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαί-
ου, τελικά ο ίδιος ο καπιταλισμός απαιτεί να ζουν 
ακόμα χειρότερα μισθωτοί και αυτοαπασχολού-
μενοι στο βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων 
ομίλων.
 Αυτή τη πραγματικότητα συγκαλύ-
πτει τόσο το Κυβερνητικό αφήγημα, όσο και οι 
προσπάθειες της σοσιαλδημοκρατίας (ΣΥΡΙΖΑ, 
ΜΕΡΑ25 και ΚΙΝΑΛ) να εμφανίσουν πως μια 

εναλλακτική διαχείριση των ίδιων αντιφάσεων 
μπορεί να είναι διαφορετική. Η πραγματικότητα 
όμως είναι τελικά απλή. Καπιταλιστική ανάπτυξη, 
σημαίνει επενδύσεις και κέρδη, σημαίνει δηλαδή 
μικρότεροι μισθοί και λιγότεροι αυτοαπασχο-
λούμενοι. «Πράσινη» αναπτυξη και ψηφιακή με-
τάβαση στον καπιταλισμό μεταφράζονται σε πα-
νάκριβη ενέργεια και αυξημένη παραγωγικότητα 
που οδηγεί σε αυξημένα ωράρια και παράλληλη 
ανεργία. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα της σοσιαλ-
δημοκρατίας σήμερα διαφοροποιείται με μεγάλη 
δυσκολία απ’ το πρόγραμμα της κυβέρνησης.
 Το μέλλον λοιπόν έρχεται. Το ερώτημα 
που τίθεται σε μισθωτούς και αυτοαπασχολού-
μενους είναι αν θα αποδεχτούν, ως μοιραίοι, το 
μέλλον που χαράζει το κεφάλαιο, με ανεργία, 
αύξηση της εκμετάλλευσης και αναδιάταξη Οι-
κονομίας και κράτους προς όφελος του μεγάλου 
κεφαλαίου ή θα οργανώσουν την αντεπίθεση για 
το πραγματικά καινούργιο, την κατάργηση της 
καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, τον επιστημονικό 
κεντρικό σχεδιασμό στη βάση της κοινωνικοποί-
ησης της παραγωγής, τον μονόδρομο που μπο-
ρεί να επιτρέψει την συνδυασμένη κάλυψη των 
λαϊκών αναγκών. Κάθε εργαζόμενος οικονομο-
λόγος μπορεί να καταλαβαίνει την πραγματικό-
τητα, μπορεί να σκεφτεί, μπορεί να αποφασίσει. 
Ως ΚΚΕ είμαστε πεποισμένοι πως θα κινηθεί στη 
σωστή πλευρά της ιστορίας.

Σήμερα, είναι 
περισσότερο 
αναγκαία από 
ποτέ η ουσια-
στική, καθολική 
μείωση του ερ-
γάσιμου χρόνου 
χωρίς μείωση 
των αποδοχών.

“
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Τριμηνιαίοι 
εθνικοί λογαριασμοί 

3ο Τρίμηνο 2020/3ο Τρίμηνο 2019: -11,7% 
(Προσωρινά στοιχεία, εποχικά διορθωμένα σε όρους όγκου) 
 
Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους 
όγκου παρουσίασε αύξηση κατά 2,3% κατά το 3ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2020 
ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 11,7%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, 
κατά το 3ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 9,6% σε σχέση με το 3ο τρίτο τρίμηνο 2019.

Ετήσιες μεταβολές

• Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2019.

• Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2019.

• Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 44,9% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 80,0%.

• Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών 
μειώθηκαν κατά 18,1%.
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Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου 

Στοιχεία με εποχική και ημερολογιακή διόρθωση (Έτος Αναφοράς: 2010) 

Μεταβολές (%) ανά τρίμηνο (q-o-q3 ) και έτος (y-o-y4 ) 2010-2020
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Έρευνα Εργατικού Δυναμικού: 
Σεπτέμβριος 2020

Κατά το μήνα Σεπτέμβριο, παρά το γεγονός ότι είχε αρθεί η αναστολή λειτουργίας που ίσχυε τους 
προηγούμενους μήνες στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  για  την  
αντιμετώπιση  της  πανδημίας COVID - 19, εφαρμόστηκαν ειδικοί κανόνες λειτουργίας στις επιχειρήσεις 
οι οποίοι επηρέασαν την κανονική λειτουργία της αγοράς. 

Συγκεκριμένα:

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Σεπτέμβριο του 2020 ανήλθε σε 16,1% έναντι 
16,9% τον Σεπτέμβριο του 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 16,5% τον Αύγουστο του 
2020. Το σύνολο των απασχολουμένων, κατά τον Σεπτέμβριο του 2020, εκτιμάται ότι ανήλθε 
σε 3.880.667 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 746.951 άτομα ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πλη-
θυσμός ανήλθε σε 3.259.023 άτομα.

• Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 36.738 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 
(μείωση 0,9%) και αυξήθηκαν κατά 47.423 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 (αύ-
ξηση 1,2%). Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (Eurostat) για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού στα Κράτη - Μέλη, λόγω της παν-
δημίας COVID - 19, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρού-
νται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν 
λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους. 

• Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 50.522 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 (μείωση 
6,3%) και κατά 9.645 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 (μείωση 1,3%).

• Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, 
αυξήθηκαν κατά 52.598 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019 (αύξηση 1,6%) και μειώ-
θηκαν κατά 40.226 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020 (μείωση 1,2%).
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Εξέλιξη του ποσοστού (%) ανεργίας κατά μήνα

Σεπτέμβριος 2004 – 2020

Οι τιμές που σημειώνονται στην καμπύλη αναφέρονται στο μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους
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