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Οι τρεις προκλήσεις
για τη Θεσσαλονίκη
ο Ταμείο Ανάκαμψης και ΑνθεκτικότηΟ ΣΒΕ υποστηρίζει χην
τας (ΤΑΑ) αποτελεί μία από τις μεγάλες
ενίσχυση των διασυνδέσεων
προκλήσεις επίτευξης ρυθμών βιώσι
μεταξύ του πρωτογενούς
μης ανάπτυξης για τη χώρα μας τα επόμενα
τομέα
και της μεταποίησης
δέκα χρόνια.

Τ

Η Ελλάδα δικαιούται να εκταμιεύσει 31 δισ.
ευρώ, τα ι8 δισ. ευρώ ως επιδοτήσεις και τα 13
δισ. ευρώ με τη μορφή δανείων. Μαζί με το
νέο ΕΣΠΑ και τη νέα ΚΑΠ, το συνολικό ύψος
κονδυλίων που μπορούν να εισρεύσουν στη
χώρα τα επόμενα 7-8 χρόνια ξεπερνά τα yo δισ.
ευρώ. Δίκαια λοιπόν κάποιοι υποστηρίζουν ότι
πρόκειται για ευκαιρία που παρουσιάζεται κά
θε ιοο χρόνια και όμοιά της δεν έχει προκόψει
ποτέ για τη χώρα.
Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, ο ΣΒΕ ως υπεύθυ
νος θεσμικός κοινωνικός εταίρος, υποστηρίζει
ότι τα σχετικά κονδύλια θα πρέπει να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στην υλοποίηση
επενδύσεων και μάλιστα παραγωγικών επεν
δύσεων. Ουσιαστικά η πράσινη και η ψηφιακή
μετάβαση, η ανάπτυξη δράσεων καινοτομί
ας για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο
εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασί
ας των επιχειρήσεων για την αύξηση της πα
ραγωγικότητας, η εύστοχη αντιμετώπιση των
προκλήσεων που απορρέουν από την 4η βι
ομηχανική επανάσταση, κ.λπ., μπορούν να
υλοποιηθούν μέσω του συνδυασμού των πό
ρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον
νέο Αναπτυξιακό Νόμο.
Η υλοποίηση ακριβώς κάθε είδους επενδύ
σεων πρέπει να είναι μια από τις προτεραιό
τητες για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και
ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας.
Η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά τη χρη
ματοδότηση του πρωτογενή τομέα, ο οποίος
για τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα είναι
πολύ σημαντικός. Ο ΣΒΕ υποστηρίζει την ενί
σχυση των διασυνδέσεων μεταξύ του πρωτογε
νούς τομέα και της μεταποίησης και γι’ αυτό
θεωρεί ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης
μπορούν να καλύψουν το συγκεκριμένο έλλειμ
μα και έτσι να παραχθούν μεταποιημένα αγρο
τικά προϊόντα που είμαι βέβαιος ότι θα έχουν

και γι’ αυτό θεωρεί ότι
οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψης μπορούν να
καλύψουν το συγκεκριμένο
έλλειμμα και έτσι να
παραχθούν μεταποιημένα
αγροτικά προϊόντα που
είμαι βέβαιος ότι θα έχουν
εξαιρετική απήχηση στις
διεθνείς αγορές

Του Αθανάσιου
Σαββάκη
Προέδρου του ΣΒΕ

δεξιότητες, που σήμερα λείπουν ειδικά από τη
βιομηχανία, αλλά και συνολικά από την εγχώρια
αγορά εργασίας. Άλλωστε, αποτελεί εξαιρετική
κυβερνητική επιλογή το γεγονός ότι ένας από
τους τέσσερεις πυλώνες του αναπτυξιακού πλά
νου είναι αφιερωμένος αποκλειστικά και μόνον
στη βελτίωση της αγοράς εργασίας. Η επιλογή
αυτή μπορεί ν'αντιμετωπίσει με κατάλληλο
σχεδίασμά τις νέες ανισορροπίες στην αγορά
εργασίας που μοιραία θα προκόψουν μετά τη
λήξη της πανδημίας και στο πλαίσιο του ψη
φιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.
Επιπλέον, η εν λόγω επιλογή ευελπιστούμε
να εισφέρει θετικά σε δύο κατευθύνσεις: α)
στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος
της χώρας και β) στην περιφερειακή ανάπτυ

εξαιρετική απήχηση στις διεθνείς αγορές.
Επιπλέον των παραπάνω, το Ταμείο Ανάκαμ
ψης μπορεί να εισφέρει θετικά στη μείωση του

ξη και την περιφερειακή σύγκλιση. Ως εκ των
παραπάνω ο συγκεκριμένος πυλώνας του ΤΑΑ

ποσοστού ανεργίας και στην ανάπτυξη μιας νέ
ας γενιάς επαγγελματιών που θα έχουν τεχνικές

θετικές, συνθήκες στην αγορά εργασίας της
Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα.
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μπορεί να δημιουργήσει νέες, αλλά σίγουρα

