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η άποψη
του ΚΟΝ/ΝΟΥ
Β ΚΟΛΛΙΑ Προέδρου ίου Οικονομικού

Επιμελητηρίου ΕλΗαδος

Χρυσή ευκαιρία
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ έφερε ένα νέο σοκ στην ελληνική

οικονομία τη στιγμή που η χώρα είχε αρχίσει
να πατά καλύτερα στα πόδια της μετά τη δεκαετή

κρίση χρέους
Η ανάκαμψη επιτυγχάνεται σταδιακά ενώ σύμφωνα

με μελέτες προβλέπεται ότι στα τέλη του
2022 η ελληνική οικονομία θα βρίσκεται στα επίπεδα

του 2019 Αναμφισβήτητα τα ευάλωτα νοικοκυριά

και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βίωσαν
πολύ σοβαρούς οικονομικούς κραδασμούς με τον
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο να διαφέρει

Η οικονομία κλυδωνίστηκε αισθητά αλλά η κυβέρνηση

με άμεσες παρεμβάσεις προσπάθησε
να περιορίσει τις συνέπειες

Η δυνατότητα χάραξης επεκτατικής δημοσιονομικής

πολιτικής η ένταξη των ελληνικών ομολόγων

στο έκτακτο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

της ΕΚΤ ΡΕΡΡ αλλά κυρίως η επίδραση
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ύψους 30 δισ ευρώ αποτελούν παράγοντες που
τόνωσαν την ελληνική οικονομία και θα διαδραματίσουν

σημαίνοντα ρόλο στην ανασύνταξη της
επόμενης ημέρας

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μεσοπρόθεσμου
Προϋπολογισμού 2022-2025 το συνολικό κόστος
των δημοσιονομικών παρεμβάσεων θα ξεπεράσει
τα 40 δκτ ευρώ Με στόχο τη βελτίωση του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει

πλήθος μεταρρυθμίσεων όπως η μείωση
των φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών η

μείωση της γραφειοκρατίας ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός

της δημόσιας διοίκησης και η ραγδαία
αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων

των τραπεζών που αποτελούσαν τροχοπέδη
στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Αναμφίβολα δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού

και τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή ώστε
η χώρα μας να καλύψει το παραγωγικό κενό των
προηγούμενων ετών με άξονες τους κλάδους
όπου κατέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Οι κινήσεις της κυβέρνησης θα διαμορφώσουν
σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της Ελλάδας απέναντι

σης αγορές και στους υποψήφιους επενδυτές
αλλά και θα καθορίσουν την πορεία της στα επόμενα

χρόνια Το τέλος της πανδημίας θα διαμορφώσει

μια νέα οικονομική πραγματικότητα ενώ η

πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
θα αποτελέσουν τους κινητήριους μοχλούς

Γι αυτό και στη φετινή ομιλία του πρωθυπουργού
στη θεσσαλονίκη αναμένουμε να ακούσουμε

πέραν των πολύ σημαντικών και αναπτυξιακών
φοροελαφρύνσεων οι οποίες έχουν ήδη προαναγγελθεί

τους βασικούς άξονες της υλοποίησης
της δεύτερης φάσης του σχεδίου επανεκκίνησης
της οικονομίας πάντα γύρω από τα κονδύλια του
Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ Ενα σχέδιο

που ήδη στοχεύει στην αύξηση των επενδύσεων
και των θέσεων εργασίας στον αποτελεσματικότερο

επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων

μας στη δημιουργία ευκαιριών ώστε τα παπ
διά αυτά όταν τελειώνουν τις σπουδές τους να
έχουν κίνητρο να μένουν ή να επιστρέφουν στην
Ελλάδα Η ευκαιρία είναι πολύ συγκεκριμένη είναι

χρυσή και δεν πρέπει με τίποτα να χαθεί
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