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«Είλαη γλσζηό όηη ε Ειιάδα ζα ρξεηαζηεί ζηα επόκελα ρξόληα έλα κέζν ξπζκό
αλάπηπμεο ηνπιάρηζηνλ 3%, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί έλαο λένο δεκνζηνλνκηθόο
εθηξνρηαζκόο θαη – θπξίσο – λα απνθαηαζηαζνύλ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο ζηελ
απαζρόιεζε, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ζην βηνηηθό επίπεδν ησλ πνιηηώλ.
Σπκθσλνύκε, ινηπόλ, όηη ην δεηνύκελν είλαη κηα δπλακηθή θαη καθξνπξόζεζκα
δηαηεξήζηκε αλάπηπμε. Οη πεξηζζόηεξνη από εκάο – ειπίδσ – ζπκθσλνύκε θαη ζε κηα
αθόκε παξαδνρή: όηη ε αλάπηπμε απηή δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηα πξόηππα ηνπ
παξειζόληνο.
Δελ κπνξνύκε – αθόκε θη αλ ην ζέιακε – λα επηζηξέςνπκε ζε έλα κνληέιν πνπ
ζηεξίρζεθε απνθιεηζηηθά ζρεδόλ ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε. Δελ κπνξνύκε λα
επηζηξέςνπκε ζηελ επνρή ησλ δαλεηθώλ, πνπ έθαλαλ κεξηθνύο θύθινπο ζηελ αγνξά θαη
κεηά έθεπγαλ ζην εμσηεξηθό, γηα λα πιεξώζνπλ εηζαγόκελα πξντόληα θαη ππεξεζίεο. Γηα
λα ζηεξίμνπλ επελδύζεηο, εηζνδήκαηα θαη ζέζεηο εξγαζίαο εθηόο Ειιάδνο.
Απηό πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα λέν ππόδεηγκα, ην νπνίν ζα εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή
δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ νηθνλνκία
ηεο γλώζεο. Κηλεηήξηνο κνριόο ζε απηό ην κνληέιν δελ κπνξεί λα είλαη πιένλ ην θξάηνο,
αιιά ε εμσζηξεθήο θαη αληαγσληζηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα.
Σε απηή ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό
ηξόπν όια ηα εξγαιεία πνπ δηαζέηεη ε Πνιηηεία. Τα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη νη
πόξνη πνπ δηαηίζεληαη από ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Ε.Ε. ζα έρνπλ πξνθαλώο
νπζηαζηηθό ξόιν. Είλαη γλσζηό όηη ηα 20 δηο πνπ έρνπλ εμαζθαιηζηεί κέζσ ηνπ λένπ
ΕΣΠΑ δελ επαξθνύλ γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο ρώξαο. Μπνξνύλ, όκσο, θαη
πξέπεη λα είλαη ν βαζηθόο θαηαιύηεο γηα ην κεηαζρεκαηηζκό θαη ηελ επαλεθθίλεζε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο, πάλσ ζε πγηέζηεξεο βάζεηο.
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Απηό απαηηεί πςειή ζηόρεπζε θαη απνηειεζκαηηθόηεηα, ηόζν ζην επίπεδν ηνπ
ζρεδηαζκνύ, όζν θαη ζην επίπεδν ηεο πινπνίεζεο. Χξεηάδεηαη λα ππάξμνπλ ζαθείο
ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ, ώζηε νη εληζρύζεηο λα ζηξαθνύλ
ζε επηρεηξήζεηο πνπ ηηο έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε, ζε επηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνύλ
πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ νηθνλνκία.
Τν δπζθνιόηεξν ζηνίρεκα ζηε λέα πεξίνδν είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε θαη λα
ζπκθσλήζνπκε όηη νη θξαηηθέο εληζρύζεηο δελ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ ηε ινγηθή ηνπ
«κνηξάδνπκε ρξήκαηα». Πξέπεη λα μεπεξάζνπκε ηε ινγηθή ησλ ρσξίο ζρέδην
επηδνηήζεσλ, πνπ θαηέιεμαλ αθελόο λα ζεσξνύληαη σο έλα είδνο δηθαηώκαηνο θαη
αθεηέξνπ, λα ηαπηίδνληαη κε κηα αηειείσηε γξαθεηνθξαηία, αιιά θαη θαηλόκελα
δηαθζνξάο.
Απηό πνπ ρξεηάδνληαη ζήκεξα νη δπλακηθέο επηρεηξήζεηο, είλαη επθνιόηεξε θαη γξήγνξε
πξόζβαζε ζε θεθάιαηα γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ θαηλνηόκεο ηδέεο, γηα λα αλαπηύμνπλ
εμσζηξεθή δξαζηεξηόηεηα, γηα λα πινπνηήζνπλ λέα ζρέδηα. Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε
πξέπεη λα εζηηάζνπλ νη θξαηηθέο εληζρύζεηο, κε ηε κνξθή ζύγρξνλσλ, επέιηθησλ θαη
απνηειεζκαηηθώλ εξγαιείσλ ρξεκαηνδόηεζεο. Με ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε κεραληζκώλ
όπσο ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθώλ ζπκκεηνρώλ, νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη, ηα
πξνγξάκκαηα δαλεηνδόηεζεο κε επλντθνύο όξνπο, ηα start-up funds ζε ηνκείο όπσο νη
λέεο ηερλνινγίεο θαη ε αγξνηηθή παξαγσγή θηι.
Είλαη επίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηε ζηήξημε ηεο
Μηθξνκεζαίαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο, κε πξνγξάκκαηα αιιά θαη δηαδηθαζίεο έληαμεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα ηεο επνρήο.
Σηε ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ πνπ ιέγεηαη θξαηηθέο
εληζρύζεηο, ηα Επηκειεηήξηα κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά – κε δεδνκέλν όηη ε
αξρηηεθηνληθή ηνπ λένπ ΕΣΠΑ έρεη έληνλε πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε. Τα Επηκειεηήξηα
είλαη νη θνξείο πνπ βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο θάζε
πεξηνρήο. Γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θάζε
ηόπνπ. Μπνξνύλ, ινηπόλ, λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ηόζν κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε επίπεδν
ζρεδηαζκνύ, όζν θαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο θάζε
πξνγξάκκαηνο.
Η επηηπρεκέλε ή κε δηαρείξηζε ησλ θξαηηθώλ εληζρύζεσλ απηήο ηεο πεξηόδνπ ζα θξίλεη
ζε κεγάιν βαζκό, ηε δπλαηόηεηα ηεο ρώξαο λα βγεη από ηελ θξίζε. Καη λα δηαζθαιίζεη
μαλά ζπλζήθεο επεκεξίαο, όρη κόλν γηα ηε ζεκεξηλή γεληά, αιιά θαη γηα απηέο πνπ
αθνινπζνύλ. Σε απηή ηελ πξνζπάζεηα, έρνπκε θαζήθνλ λα ελώζνπκε όινη ηηο δπλάκεηο
καο».
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