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ΓΝΩΜΗ

Του Νίκου Παπαθανάση

Οι ενκαφίεΞ
των επενδύσεων
και του Ταμείου
ΛνάκαμψΠΞ

Η
χώρα αντιμετώπισε και εξακολουθεί 

να αντιμετωπίζει
μία από τις δυσκολότερες
κρίσεις στη νεότερη Ιστορία 

της. Τα σημάδια της
υγειονομικής κρίσης, αν

και στην Ελλάδα καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε 

επιτυχώς το πρώτο κύμα της, είναι
εμφανή στην οικονομία και στην κοινωνία
σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά την πανδημία 

και τις συνέπειές της, η προσέλκυση
επενδύσεων παραμένει μία από τις βασικές 

προτεραιότητες της κυβέρνησης, που
επιτυγχάνεται με την ύπαρξη δύο βασικών
και αδιαπραγμάτευτων προϋποθέσεων:
Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.

Η Ελλάδα κατάφερε κατά το 2020 να
παρουσιάσει σημαντική άνοδο κατά 9 μονάδες 

αναφορικά με την ανταγωνιστική
της θέση. Η χώρα βρίσκεται, πλέον, στην
49η θέση μεταξύ 63 οικονομιών, από την
58η την οποία κατείχε το 2019. Μεσούσης
της υγειονομικής κρίσης και με την ελληνική 

οικονομία σε ύφεση, κατορθώσαμε
να βγούμε τρεις φορές στις αγορές και
μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Τα ιστορικά
χαμηλά επιτόκια που πετύχαμε με την έκδοση 

1 θετούς ομολόγου και τη δημοπρασία 
εντόκων γραμματίων αποδεικνύουν τη

σαφή στήριξη των επενδυτών. Οι ελληνικοί
κρατικοί τίτλοι αποτελούν πλέον μια ασφαλή 

επένδυση και η Ελλάδα αντιμετωπίζεται
ως ένας αξιόπιστος εταίρος.

Η εικόνα της Ελλάδας σήμερα δεν είναι
αυτή μιας επιχειρηματικά μίζερης χώρας.
Απεναντίας, από τις πρώτες κιόλας μέρες
της συγκρότησης της, η κυβέρνηση μπήκε
σε τροχιά μεταρρυθμίσεων για τις οποίες
είχε δεσμευτεί προς τους πολίτες. Η χώρα
ανέκτησε την εμπιστοσύνη των εταίρων
μας και των διεθνών αγορών. Δεν είναι
τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι η ελληνική 

οικονομία αναβαθμίστηκε από τους
διεθνείς οίκους αξιολόγησης (Fitch, S&P,
Scope Ratings, DBRS). Παράλληλα, προχωρήσαμε 

σε φορολογικές ελαφρύνσεις των
επιχειρήσεων, απλουστεύσαμε σημαντικά

χρονοβόρες διαδικασίες και επιταχύναμε
την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Στο
πλαίσιο επίτευξης των στρατηγικών μας
στόχων απεγκλωβίσαμε εμβληματικές πολλές 

επενδύσεις όπως π.χ. το Ελληνικό και η
Κασσιόπη και συνεχίζουμε. Το ενδιαφέρον
επενδυτικών κολοσσών όπως η Blackstone,
η Cisco, η Pfizer και η Teamviewer αποτελεί
επιβεβαίωση των προσπαθειών μας. Επιπρόσθετα, 

η αναβάθμιση των περιφερειακών 
αεροδρομίων που έχουν παραχωρηθεί

στη Fraport αναμένεται να τονώσει σημαντικά 

την τουριστική βιομηχανία.
Οι Αμεσες Ξένες Επενδύσεις καλούνται

να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην
ανάκαμψη της οικονομίας. Η χώρα μας
κατάφερε το 2019 να ανέβει κατά 6 θέσεις
στον δείκτη των Αμεσων Ξένων Επενδύσεων 

και κατετάγη στην 29η θέση από την 35η

το 2018, ενώ ουδέποτε στη δεκαετία 2009-
2018 είχε υπερβεί την 32η θέση. Σύμφωνα
με την Τράπεζα της Ελλάδος, οι καθαρές
εισροές Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην
Ελλάδα το 2019 ανήλθαν σε 4, 1 δισ. ευρώ,
το υψηλότερο ποσό από το 2006. Παρά το
γεγονός ότι οι ξένες επενδυτικές ροές βαίνουν 

διαρκώς αυξανόμενες, η χώρα μας
υστερεί σημαντικά έναντι άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως προς την
προσέλκυση Αμεσων Ξένων Επενδύσεων.

Το κλίμα αυτό θα αντιστραφεί με τις παρεμβάσεις 

μας σε κεντρικούς άξονες που
περιλαμβάνουν την περαιτέρω μείωση της
γραφειοκρατίας, την ψηφιοποίηση διαδικασιών, 

την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης 
και την αξιοποίηση του ανθρώπινου

δυναμικού. Είμαστε αποφασισμένοι να
αξιοποιήσουμε όλα τα μεγάλα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Ελλάδας ώστε να
προσελκύσουμε σημαντικές επενδύσεις
με αναπτυξιακό πρόσημο και καινοτομικό 

χαρακτήρα.
Στόχος μας είναι μία ανοιχτή, εξωστρεφής 

οικονομία που θα συνδυάζει την ανάπτυξη 

και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ελληνική οικονομία, παρά το
δυσμενές διεθνές περιβάλλον, βρίσκεται
σε φάση ανάταξης. Η Βιομηχανία και η
Μεταποίηση ως πυλώνες ανάπτυξης της οικονομίας 

της χώρας θα στηριχθούν άμεσα
και δυναμικά. Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη
διαδικασία θα έχει η Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα και στην ίδια κατεύθυνση πρόθεση 

μας είναι να αξιοποιηθούν κέρδη από
τα κρατικά ομόλογα, τα SMPs και ANFAs.
Τα σημαντικότερα, όμως, κεφάλαια είναι
αυτά που αναμένονται στη χώρα από το
Ταμείο Ανάκαμψης.

Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή,
κατέστησε σαφές ότι οι πόροι του Ταμεί¬

ου Ανάκαμψης δεν θα μοιραστούν χωρίς
να υπάρχει ένα στρατηγικό και συνεκτικό
πρόγραμμα ενίσχυσης της οικονομίας. Τα
χρήματα δεν πρόκειται να δοθούν διάσπαρτα 

χωρίς συγκεκριμένη στρατηγική.
Η κυβέρνηση αυτή την περίοδο συντάσσει 

το σχέδιο το οποίο θα καταθέσει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου.
Από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και τα
τέλη Απριλίου 2021 αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί και η σχετική συζήτηση στα
αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. Σε αυτά τα
χρήματα θα προστεθούν και τα προβλεπόμενα 

ποσά του ΕΣΠΑ 2021-2027, άρα
μτλάμε για 72 δισ. €.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα λειτουργήσει
εμπροσθοβαρώς. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου
2022 θα πρέπει να έχει δεσμευτεί το 70%
των πόρων ενώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023
το σύνολο αυτών. Γίνεται αντιληπτός ο
αγώνας ταχύτητας που έχουμε μπροστά
μας καθώς η διαδικασία αυτή απαιτεί την
ωρίμανση των υπό εκτέλεση έργων σε χρόνο 

ρεκόρ. Για αυτόν τον λόγο αναδιαμορφώνουμε 

και τον νόμο 4412 για τις δημόσιες 

συμβάσεις ώστε να επιταχύνουμε τον
χρόνο ολοκλήρωσης των διάγωνιστικών
διαδικασιών.

Είναι σαφές ότι επιδίωξή μας είναι η
επιτάχυνση και η γρήγορη ωρίμανση των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί
και έχουν καθυστερήσει λόγω γραφειοκρατικών 

προσκομμάτων. Τα οποία, όπως είναι
γνωστό, αποτελούν τροχοπέδη για κάθε
αναπτυξιακή προοπτική. Ο στόχος μας
είναι να εφαρμόσουμε όλες τις διαδικασίες 

που οδηγούν στην απελευθέρωση της
υγιούς επιχειρημαηκότητας. Αυτή είναι η
εντολή που έχουμε από τον Πρωθυπουργό, 

αυτή θα κάνουμε πράξη και από αυτό
θα κριθούμε.
Ο κ. Νίκος Παπαθανάσης είναι
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης.
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