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ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση

Του Αθανάσιου 
Σαββάκη
Προέδρου ίου ΣΒΕ

Τ
ο πραγματικά γιγαντιαίο πρόγραμμα 
του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελεί ση
μαντική πρόκληση διαχείρισης τόσο 
για τα δεδομένα της χώρας όσο και για τη 

δημόσια διοίκηση. Σ’ αυτό το πρόγραμμα η 
Ελληνική κοινωνία έχει εναποθέσει πολλές 
ελπίδες για την ανάκαμψη της οικονομίας 
και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασί
ας. Όμως, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: το 
Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα λύσει όλα τα προ
βλήματα της χώρας, αλλά ευελπιστούμε ότι 
θα συμβάλλει στην επίλυση του πλέον σημα
ντικού που είναι η κάλυψη του πολύ σημαντι
κού επενδυτικού κενού που διαπιστώνουμε 
να υπάρχει στη χώρα μας μετά και την κρίση 
από την πανδημία COVID-19.

Είναι γνωστό ότι την τελευταία δεκαετία 
το επενδυτικό κενό που έχει καταγραφεί στη 
χώρα μας ανέρχεται στο ιλιγγιώδες ποσό του 
σχεδόν ενός ΑΕΠ της χώρας: 162 δισ. ευρώ. 
Άρα, τα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου μόνο ένα 
μέρος αυτού του σημαντικού κενού μπορούν 
να καλύψουν. Για το λόγο αυτό ο ΣΒΕ υποστη
ρίζει ότι με έναν μέσον όρο περίπου 3,2 δισ. 
ευρώ τα οποία θα διοχετευθούν στην Ελληνι
κή οικονομία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 
από το 2021 έως και το 2025, το μοναδικό 
ερώτημα που τίθεται είναι με ποιον τρόπο η

κυβέρνηση θα μπορέσει να άρει τις αμφιβολί
ες και των πλέον δύσπιστων, εν προκειμένω 
των θεσμών και των διεθνών οργανισμών, 
ότι πράγματι τα συγκεκριμένα κονδύλια θα 
εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα 
την επόμενη δεκαετία. Η χώρα μας έχει εξα
σφαλίσει ένα μεγάλο ποσό για την ανάκαμψη 
της οικονομίας, γεγονός που από μόνο του 
αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση μετά 
τη μεταπολίτευση για να μπορέσει η χώρα μας 
να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, με
γεθύνοντας τον ιδιωτικό τομέα της οικονομί
ας και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω ο «Σύνδεσμος Βι
ομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) υποστηρίζει ότι 
οι κάθε είδους επενδύσεις, αλλά ειδικά οι 
παραγωγικές επενδύσεις που θα χρηματο
δοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι 
αυτές που θα τοποθετήσουν τη χώρα μας εκ 
νέου στις ανεπτυγμένες χώρες του Δυτικού 
Κόσμου. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να 
δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην άρση των 
παθογενειών του παρελθόντος. Παθογένειες 
που σχετίζονται ευθέως με την «κατεύθυνση» 
των κονδυλίων για την επίτευξη της ανάπτυ
ξης της χώρας.

Για τον ΣΒΕ είναι προφανές ότι η βιομη
χανία και η μεταποιητική δραστηριότητα θα 
πρέπει -άμεσα ή έμμεσα-να λάβουν το μεγα
λύτερο μέρος των χρημάτων από το Ταμείο 
Ανάκαμψης, αν θέλουμε πραγματικά να απο
φύγουμε στο μέλλον δυσάρεστες καταστάσεις 
όπως αυτή που βίωσε η οικονομία μας κατά

τη διάρκεια της πανδημίας.
Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζουμε ότι 

η αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου 
Ανάκαμψης θα πρέπει να αξιοποιηθούν με 
σχέδιο, με ξεκάθαρες δομές διακυβέρνησης, 
με σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, 
με μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά, πάνω 
απ’ όλα με τη δημιουργία των κατάλληλων 
ομάδων ανθρώπων που θα κληθούν να δια
χειριστούν τα συγκεκριμένα κονδύλια. Βε
βαίως, τον πλέον αποφασιστικό ρόλο θα δια
δραματίσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, 
το οποίο θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για 
ιην αναπτυξιακή κατεύθυνση την επόμενη 
δεκαετία.

Για μεν την αναπτυξιακή κατεύθυνση της 
χώρας την επόμενη δεκαετία, για μας στον 
ΣΒΕ, αυτή θα πρέπει να έχει δυο στοχεύσεις:

ι. Την ουσιαστική επανεκτίμηση της συνει
σφοράς της βιομηχανίας και της μεταποίησης 
ιπην ανάπτυξη της χώρας, για την επαναφορά 
ιης στην προτεραιότητα υποστήριξης, και,

2. Τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων πολι
τικών για τη μείωση των περιφερειακών και 
ινδοπεριφερείακών ανισοτήτων, που θα δια
φυλάξουν τον κοινωνικό ιστό στην ελληνική 
περιφέρεια και θα δημιουργήσουν σταθερές 
και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, 
και ειδικά για τη μικρομεσαία μεταποιητι- 
κή επιχείρηση που έχει έδρα στην Ελληνική 
Περιφέρεια, η κατά προτεραιότητα χρημα
τοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων τα επόμενα

χρόνια και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, 
θα πρέπει να κατευθυνθεί αφενός σε παρα
γωγικές επενδύσεις και αφετέρου σε ώριμα 
επιχειρηματικά σχέδια, που θα έχουν μικρό 
χρόνο έναρξης λειτουργίας και γρήγορα απο
τελέσματα. Ο ΣΒΕ προτείνει να αξιολογούνται 
κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια που 
προτείνεται να υλοποιηθούν στην Ελληνική 
Περιφέρεια. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 
εφαρμοσθεί, αν θέλουμε να πετύχουμε ισόρ
ροπη ανάπτυξη στη χώρα και να μειώσουμε 
την αστυφιλία. Εν κατακλείδι υποστηρίζουμε 
ότι η επαναβιομηχάνιση της χώρας μας θα 
πρέπει να αποτελέσει το επόμενο αναπτυ
ξιακό όραμα.

Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι 
η πρόταση του ΣΒΕ για την «επαναβιομηχά- 
νιση» της χώρας δεν θα μπορέσει να υλοποι
ηθεί αν δεν δημιουργήσουμε τη δική μας 
στρατηγική και το δικό μας πρόγραμμα για 
την ορθή αντιμετώπιση πλήθους προκλήσε
ων λόγω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 
Πολλές χώρες της Ευρώπης έχουν τα δικά 
τους «προγράμματα» προσαρμογής της πα
ραγωγικής τους βάσης στις επιταγές της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης. Είναι ώριμες οι 
συνθήκες, παρά την κρίση, η Ελλάδα να δη
μιουργήσει το δικό της πρόγραμμα, δίνοντας 
έτσι το μήνυμα ότι η «επαναβιομηχάνιση» εί
ναι μεν το νέο όραμα για τη χώρα, αλλά υπάρ
χει ρεαλιστικό σχέδιο προσαρμογής στις νέες 
συνθήκες που θα καταφέρει να εξασφαλίσει 
μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.


