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Τι περιμένει η Θεσσαλονίκη 
από το Ταμείο Ανάκαμψης

Τι λένε οι επιχειρηματικοί φορείς της πόλης 
για τις προκλήσεις της επόμενης μέρας

ΤηςΛίναςΤσιρέκα

Τ
ο τεράστιο επενδυτικό κενό που άνοι
ξε στην ελληνική οικονομία η μεγάλη 
κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, 
και το οποίο επιδεινώθηκε κατά τη δι
άρκεια της πανδημίας, επιδιώκεται να καλυφθεί 
- έστω εν μέρει- από τα κονδύλια του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βοηθώντας 
την οικονομία να γυρίσει σελίδα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργεί
ου Οικονομικών, όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 2.0, το επενδυ

τικό κενό φθάνει τα 200 δισ. ευρώ, πλησιάζο
ντας το ύψος του ελληνικού ΑΕΠ. Ωστόσο όπως 
λένε μιλώντας στη Voria.gr, εκπρόσωποι της 
επιχειρηματικής κοινότητας, τα 31 δισ. ευρώ 
που προβλέπονται από το Ταμείο Ανάκαμψης 
-ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, τη 
θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της για το 
πρώτο αίτημα πληρωμής, ύψους 3,6 δισ. ευρώ, 
που υπέβαλε η Ελλάδα - μόνο ένα μέρος του 
σημαντικού επενδυτικού κενού της χώρας μας 
μπορούν να καλύψουν. Επιπρόσθετα, επιχειρη
ματικοί φορείς εκφράζουν προβληματισμό για

το ότι τα εν λόγω κεφάλαια δεν «θα ακουμπή- 
σουν» σημαντικό αριθμό μικρών επιχειρήσεων 
καθώς δεν κρίνονται ως επιλέξιμες επειδή δεν 
πληρούν τα κριτήρια τραπεζικού δανεισμού. 
Παράλληλα, έντονο προβληματισμό έχει δη
μιουργήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία καθώς 
αποτελεί μια νέα κρίση που ο επιχειρηματικός 
κόσμος πρέπει να αντιμετωπίσει, βάζοντας σε 
δεύτερη μοίρα, όπως λένε επιχειρηματίες, τις 
επενδύσεις, καθώς η ανασφάλεια και προπά
ντων τα υψηλά κόστη αποτελούν τους πλέον 
ανασταλτικούς παράγοντες.

«Το σχέδιο για την αξιοποίηση των 
πόρων που θα εισρεύσουν από το 
Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει ώθη
ση στον οικονομικό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό της χώρας. Εδώ 
και χρόνια μιλάμε για τις ανάγκες 
που έχει η Ελλάδα σε έργα υπο
δομής, και αναφέρομαι σε ώριμα 
έργα, αλλά κυρίως για ένα μετα
σχηματισμό της οικονομίας μας 
προκειμένου αυτή να γίνει πιο αντα
γωνιστική» σημειώνει ο πρόεδρος 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη
ρίων Ελλάδας και του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μασούτης 
υπογραμμίζοντας ωστόσο πως δια
νύουμε μια ιδιαίτερα ρευστή περί
οδο που στο επίκεντρό της έχει τον 
πόλεμο στην Ουκρανία με αποτέλε
σμα οι επιχειρηματίες να βρίσκονται 
σε στάση αναμονής για τις όποιες 
επενδύσεις.

«Βασικοί πυλώνες του Ταμείου Ανά
καμψης είναι η πράσινη μετάβαση, 
η ψηφιακή μετάβαση, η απασχόλη
ση, οι δεξιότητες και η κοινωνική 
συνοχή και τέλος οι ιδιωτικές επεν
δύσεις και ο μετασχηματισμός της 
οικονομίας. Με τη σωστή κατανομή 
των πόρων στους πυλώνες αυτούς, 
θα μιλάμε για μία τελείως διαφο
ρετική Ελλάδα τα επόμενα πέντε 
χρόνια» αναφέρει ο πρόεδρος του 
ΣΕΒΕ Γιώργος Κωνσταντόπουλος 
υπογραμμίζοντας πως «μέσω της 
εξωστρέφειας η ελληνική οικονο
μία μπορεί να επιτύχει υψηλότε
ρους ρυθμούς ανάπτυξης». Ωστόσο 
όπως τονίζει ο κ. Κωνσταντόπου
λος η αξιοποίηση των κονδυλίων 
του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν με άμεσο σχέδιο, 
με ξεκάθαρες δομές, με σαφή και 
ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα και 
όχι με ευχολόγια.

«Το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο που πρέπει να 
το αξιοποιήσουμε προκειμένου η 
Ελλάδα να περάσει στη νέα εποχή. 
Όμως, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, 
το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα λύσει 
όλα τα προβλήματα της χώρας, 
αλλά ευελπιστούμε ότι θα συμβάλ
λει στην επίλυση του πλέον σημα
ντικού που είναι η κάλυψη του πολύ 
σημαντικού επενδυτικού κενού 
που διαπιστώνουμε να υπάρχει στη 
χώρα μας» τονίζει ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας 
Αθανάσιος Σαββάκης υπογραμ
μίζοντας πως θα πρέπει από τα εν 
λόγω κονδύλια να ωφεληθούν όχι 
μόνον μεγάλες, αλλά και μικρομε- 
σαίες και μικρές επιχειρήσεις.

Πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για 
την επόμενη ημέρα της ελληνικής 
οικονομίας, χαρακτηρίζει ο πρό
εδρος του Βιοτεχνικού Επιμελη
τηρίου Θεσσαλονίκης, Αναστά
σιος Καπνοπώλης, τα κονδύλια 
του Ταμείου Ανάκαμψης. «Για τον 
επιχειρηματικό κόσμο, και ειδικά 
για τη μικρομεσαία μεταποιητική 
επιχείρηση, η κατά προτεραιότητα 
χρηματοδότηση ιδιωτικών επεν
δύσεων τα επόμενα χρόνια μέσω 
του Ταμείου Ανάκαμψης, θα πρέπει 
να κατευθυνθεί σε παραγωγικές 
επενδύσεις που διαθέτουν ώριμα 
επιχειρηματικά σχέδια. Κατά συνέ
πεια θα έχουν μικρό χρόνο έναρ
ξης λειτουργίας και άμεσα αποτε
λέσματα» σημειώνει ο κ. Καπνο
πώλης εκφράζοντας παράλληλα 
τον προβληματισμό του σχετικά 
με το γεγονός πως πολλές μικρές 
επιχειρήσεις δεν θα έχουν μερίδιο 
στα κονδύλια του Ταμείου.


