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 ου ιάννη Ανδρεάκη

ε καθοριστική καμπή βρίσκεται η 
οικονομική δραστηριότητα τόσο σε 
εθνικό  όσο και σε τοπικό επίπεδο… 

ι συνέπειες της υγειονομικής 
κρίσης  που έρχονται ως συνέχεια των μεγά-
λων πληγών που άφησε η δεκαετής ύφεση  
δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό. ε 
αυτό επιχειρηματίες και επαγγελματίες κα-
λούνται να προσαρμοστούν  χρησιμοποιώντας 
όλα εκείνα τα εργαλεία που θα δώσουν τις 
προ ποθέσεις ανάπτυξης  ώστε να υπάρξει 
ευημερία για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας.

Καθώς το τέλος του καλοκαιριού αποτελεί 
ορόσημο για την εκκίνηση μιας νέας χρονικής 
περιόδου, η l n  απευθύνθηκε στους επι-
κεφαλής τεσσάρων σημαντικών οικονομικών 
φορέων της περιοχής, οι οποίοι έχουν πλήρη 
εικόνα του χώρου που εκπροσωπούν ώστε να 
σκιαγραφήσουν την τρέχουσα κατάσταση. Συ-
νάμα, η εμπειρία που διαθέτουν τους επιτρέπει 
να παραθέσουν τις εκτιμήσεις τους σε ότι αφορά 
τις προοπτικές για το προσεχές διάστημα, ενώ 
αναπτύσσουν τις θέσεις τους σχετικά με την 
βασική προτεραιότητα για να υπάρξουν θετικές 
εξελίξεις στην πορεία της Οικονομίας.

Αναλυτικά, τις απόψεις τους παρουσιάζουν 
οι: Αχιλλέας ταβέλης – πρόεδρος του Συν-
δέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομη-
χανιών, Ηλίας Κοτσιμπογεώργος – πρόεδρος 
7ου Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Δημήτρης 
Παληογιάννης – πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων ν. 
Λάρισας και  Χαράλαμπος Παπαδόπουλος – 
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. 

Από τις τοποθετήσεις τους προκύπτει πως ήδη 
υπάρχουν τα πρώτα ψήγματα θετικών εξελίξεων 
στην οικονομική δραστηριότητα, μετά και από 
την χαλάρωση των μέτρων προστασίας κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού.

Το θέμα που θα κρίνει την περαιτέρω θετική 
ή όχι πορεία επιχειρήσεων και επαγγελματιών 
είναι αναμφίβολα οι εξελίξεις στο μέτωπο της 
πανδημίας, καθώς εκ νέου αυστηρά περιοριστικά 
μέτρα θα επιφέρουν ανεπανόρθωτο πλήγμα.
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ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Χαµόγελα και ‘αγκάθια’ 
στο δρόµο προς 
την οικονοµική κανονικότητα

Μιλούν στη larissanet 
οι: Αχ. Νταβέλης 

– πρόεδρος ΣΒΕΒ, 
Ηλ. Κοτσιµπογεώργος 

– πρόεδρος 
Οικονοµικού 

Επιµελητηρίου 
Θεσσαλίας, 

∆. Παληογιάννης 
– πρόεδρος ΟΕΒΕ 

ν. Λάρισας και 
Χαρ. Παπαδόπουλος

– πρόεδρος 
Εµπορικού Συλλόγου 

Λάρισας

Παράλληλα, όσα αφήνουν πίσω αρχικά η 
δημοσιονομική και στη συνέχεια η υγειονομική 
κρίση έχουν προκαλέσει μεγάλη αναδιάταξη στο 
σύνολο της οικονομίας, ενώ πλέον μπροστά ανοί-
γονται σημαντικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων που είναι εφικτό να σημάνουν 
και τόνωση της εργασίας.

Βέβαια, θα πρέπει να ενταθούν οι μεταρρυθμί-
σεις, ενώ κυρίως σε ότι αφορά τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις απαιτείται η εκπόνηση σχεδίου από 
την πλευρά της Κυβέρνησης για ισχυρό δίχτυ προ-
στασίας με μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ήδη, 
θα πρέπει να επισημανθεί πως από τοποθετήσεις 
καταγράφεται η αγωνία για τις επιπτώσεις που 
θα έχει η επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους 
στην πορεία επιχειρήσεων και επαγγελματιών. 
►Αχ. ταβέλης: Απειλές και ευκαιρίες 
στο σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου
Ο Αχιλλέας Νταβέλης, πρόεδρος του Συν-

δέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομη-
χανικών (ΣΒΕΒ) σκιαγραφεί την κατάσταση 
στην οποία βρίσκεται ο επιχειρηματικός κόσμος 
τονίζοντας πως: «Η κατάσταση που έχει δημιουρ-
γηθεί προδιαθέτει ένα πολύπλοκο και δυναμικό 
περιβάλλον με απειλές και ευκαιρίες στο σύνολο 
του επιχειρηματικού κόσμου. Οι επιχειρήσεις σε 
όλη την χώρα και στη Θεσσαλία δέχτηκαν ανο-
μοιόμορφες μειώσεις, κάποιες υποχώρησαν ενώ 
άλλες αναπτύχθηκαν κατακόρυφα. Ορισμένες 
μάλιστα δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός, η 
εστίαση, οι μετακινήσεις και το λιανικό εμπόριο 
επλήγησαν περισσότερο.

πως είναι αναμενόμενο, η υγειονομική κρίση 
έχει δημιουργήσει αρνητικό κλίμα για τις επεν-
δύσεις. Την ίδια ώρα, ωστόσο, αναδεικνύονται 
νέες τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες που θα 
διαμορφώσουν το περιβάλλον της επόμενης 
μέρας. Οι επιχειρήσεις κράτησαν τις αξίες τους, 
τους ανθρώπους τους και ανταποκρίθηκαν στις 
νέες προκλήσεις.

Σίγουρα η περίοδος που διανύουμε είναι εξί-
σου σημαντική εάν δεν προκύψουν δυσάρεστες 
εκπλήξεις σχετικά με το υγειονομικό περιβάλλον 
που θα οδηγήσει σε νέες μεταβολές τόσο στην 
επιχειρηματικότητα, στην εργασία και στην οικο-
νομία γενικότερα». 

Σχετικά με τις προοπτικές για το προσεχές 
διάστημα τόσο σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις 

των κλάδων που εκπροσωπεί ο ΣΘΕΒ, όσο και 
συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα, ο Αχιλ-
λέας Νταβέλης δηλώνει ότι: «Οι προοπτικές στο 
σύνολο της οικονομίας θα επηρεαστούν αρνητικά 
ή θετικά από τον συλλογικό τρόπο αντιμετώπισης 
της πανδημίας. Εάν θεωρήσουμε ότι τους επό-
μενους μήνες η πανδημία θα αμβλυνθεί, τότε 
αρχικά μπορούμε να συζητάμε για μια αύξηση 
της οικονομικής δραστηριότητας.  

Η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να μετα-
βληθεί θετικά εάν επισπευσθεί ο εμβολιασμός 
των πολιτών με στόχο οι αγορές να παραμείνουν 
ανοιχτές όπου οι επιχειρήσεις θα ενισχυθούν από 
τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του 
νέου ΕΣΠΑ, με στόχο την ευελιξία και την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προσαρ-
μοσμένα στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Ο ρόλος μας ως ΣΘΕΒ στην καταπολέμηση 
της πανδημίας και της δημιουργίας ενός τοίχου 
ανοσίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην 
αύξηση της παραγωγικής διαδικασίας, στην δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην διατήρηση 
των επιχειρήσεων σε άνοδο και στην συνεχόμενη 
ανάπτυξη της οικονομίας».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ παραθέτει 
την βασική προτεραιότητα, μέσω της οποίας θα 
είναι εφικτό να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην 
πορείας της Οικονομίας: «Οι προκλήσεις της τε-
λευταίας δεκαετίας, όπως η οικονομική κρίση, η 
υγειονομική ανασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και 
η εξέλιξη της τεχνολογίας οδήγησαν την παγκό-
σμια οικονομία σε αλλαγές, όπου η επαναφορά 
της στον δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί 
πλέον ένα στοίχημα για όλους μας.

Η επιχειρηματικότητα της χώρας, όπως εκφρά-
ζεται από τον ΣΘΕΒ, επαναπροσδιορίζει το ρόλο, 
την αποστολή και με βασική προτεραιότητα μια 
σύγχρονη περιφερειακή πολιτική με ουσιαστικό 
αναπτυξιακό αποτύπωμα, με στοχευμένες οριζό-
ντιες παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλ-
λον και ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό σε 
κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Μια επιχειρηματικότητα που επιδιώκει να 
είναι δύναμη θετικής αλλαγής και καταλύτης 
ευημερίας με έμφαση στην καινοτομία και την 
διεθνοποίηση σε νέες αγορές, έννοιες που 
προϋποθέτουν γνώσεις, ψηφιακές ικανότητες, 
δεξιότητες και μάθηση ώστε οι ελληνικές επιχει-
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ρήσεις και τα στελέχη τους να ανταπεξέλθουν 
στις νέες οικονομικές προκλήσεις».
►Ηλ. Κοτσιμπογεώργος: Αναβαθμισμένος 
ο ρόλος του οικονομολόγου – Θετικές 
οι προοπτικές της οικονομίας
Ο Ηλίας Κοτσιμπογεώργος, πρόεδρος 7ου 

Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλίας του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, δηλώνει:

«Το επάγγελμα του οικονομολόγου σήμερα 
βρίσκεται στο απόγειό του. Οι συνάδελφοι οικο-
νομολόγοι είτε εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα 
(λογιστές, μελετητές, τραπεζικοί, σύμβουλοι 
επιχειρήσεων, ορκωτοί) είτε απασχολούνται 
στον δημόσιο τομέα (εφοριακοί, επιθεωρητές, 
ελεγκτές, καθηγητές) πλέον είναι απαραίτητοι 
όσο ποτέ άλλοτε σε κάθε οικονομική συναλ-
λαγή. Αυτό φάνηκε εξάλλου όχι μόνο κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊου, αλλά και 
μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, σεισμούς 
και πυρκαγιές. Μετά τους υγειονομικούς, οι 
οικονομολόγοι, κρίθηκαν οι πιο απαραίτητοι, 
προκειμένου να φέρουν εις πέρας τη συνέχιση 
της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας μας, που 
δημιουργήθηκε από τον υποχρεωτικό εγκλεισμό. 
Στους οικονομολόγους οφείλεται η επιτυχημένη 
διαδικασία χρηματοδότησης με αποζημιώσεις, 
επιδοτήσεις ειδικού σκοπού, δάνεια, επιστρεπτέ-
ες προκαταβολές των πληττόμενων επιχειρήσε-
ων και ιδιωτών, καθώς επίσης και η είσπραξη των 
αναγκαίων έμμεσων και άμεσων φόρων και όλα 
αυτά κάτω από αντίξοες συνθήκες αδικαιολόγη-
της γραφειοκρατίας, πολυνομίας και σύντομων 
καταληκτικών προθεσμιών.

Το μέλλον για τον κλάδο των οικονομολόγων 
προβλέπεται αρκετά ευοίωνο. Λόγω της γνώσης 
των διαδικασιών και της λειτουργίας της οικο-
νομίας γενικότερα προβλέπεται επιπλέον ανα-
βάθμιση του ρόλου του οικονομολόγου. Ήδη τα 
πρώτα σημάδια αναβάθμισης έχουν προαγγελθεί 
με την εμπλοκή των οικονομολόγων στην έκδοση 
των συντάξεων, τη συμμετοχή τους ως σύμβουλοι 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό, την πιστοποίηση 
από ορκωτούς των επενδύσεων που υπάγονται 
στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά και εξαιτίας του 
δύσκολου εγχειρήματος των ηλεκτρονικών βι-
βλίων που προωθείται από την ΑΑΔΕ, σύμφωνα 
με το οποίο όταν εφαρμοστεί ολοκληρωτικά οι 
υπηρεσίες του λογιστή θα μετατραπούν από 

λογιστικές καταχωρητικές σε καθαρά ελεγκτι-
κές. Αντίστοιχες είναι και οι προοπτικές της 
οικονομίας μας. Μετά την οικονομική κρίση της 
τελευταίας δεκαετίας, το μέλλον κρίνεται αρ-
κετά ανοδικό. Βραχυπρόθεσμα καθοριστικός θα 
είναι ο έλεγχος του υγειονομικού προβλήματος 
και η πρόοδος των εμβολιασμών, το μέγεθος 
των τουριστικών εσόδων και η επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου. Μακροπρόθεσμα, για 
τις επιχειρήσεις, η πιο κρίσιμη παράμετρος θα 
είναι η διαχείριση χρεών και αναβαλλόμενων 
υποχρεώσεων, η άνοδος των τιμών Α΄ υλών και 
ενέργειας. Για τους εργαζόμενους, με ποιο 
ρυθμό θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 
για να αντικαταστήσουν όσες δεν θα υπάρχουν 
σε μεγάλους τομείς, όπως το λιανικό εμπόριο, ο 
τουρισμός και οι μεταφορές. 

Βασική προτεραιότητα για τις θετικές εξε-
λίξεις της πορείας της οικονομίας είναι οι με-
ταρρυθμίσεις, οι οποίες εξαιτίας της πανδημίας 
έχουν καθυστερήσει αρκετά. Να αλλάξει το 
παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να αναπτυχθούν 
οι τεχνολογίες, να βελτιωθούν οι θεσμοί κυρίως 
η δικαιοσύνη, να προχωρήσει ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, να 
στηριχθεί επιπλέον η έρευνα, να γίνουν ριζικές 
αλλαγές στην παιδεία, αλλά και να στοχεύσουμε 
στον εκσυγχρονισμό των αντιλήψεων. Η εξω-
στρέφεια, η προσαρμοστικότητα, η ανταγωνι-
στικότητα, είναι οι λέξεις που θα συνθέτουν το 
μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας».
►Δημ. Παληογιάννης:  Η κυβέρνηση να 

πάρει δραστικά μέτρα στήριξης των επιχει-
ρήσεων

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Παληογιάν-
νης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών και Εμπόρων (ΟΕΒΕ) ν. Λάρισας, 
αναφέρει στη δήλωσή του:

«Ο Σεπτέμβριος και δη το φθινόπωρο είναι η 
αρχή ενός νέου κύκλου. Εάν κάνουμε καταγρα-
φή όσων έγιναν κατά τον προηγούμενο χρόνο 
ξεχωρίζουν δύο σκέλη σε ότι αφορά τα επαγγέλ-
ματα: Το ένα περιλαμβάνει τουρισμό – εστίαση 
– ένδυση και όλα τα συναφή επαγγέλματα, τα 
οποία είναι αυτά που πληγώθηκαν περισσότερο 
από την συνεχιζόμενη δοκιμασία του κλεισίματος 
και των εμποδίων λειτουργιάς των επιχειρήσεων 
εξαιτίας ειδικών απαγορεύσεων. Το δεύτερο 

σκέλος είναι οι επιχειρήσεις της οικοδομής και 
του αυτοκίνητου, οι οποίες πληγώθηκαν μεν αλλά 
σε μικρότερο βαθμό. 

Στα παραπάνω θα πρέπει να υπολογιστεί και 
η σχεδόν μηδενική στήριξη του κρατικού μηχανι-
σμού. Άλλωστε, τα στοιχειά αυτά αποτυπώνονται 
καθαρά και από την  καταγραφή που κάνει το 
ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.

Πιστεύω ότι αν ξεπεράσουμε με λιγότερο 
περιορισμό το τέταρτο lockdown - για το οποίο 
μας προϊδεάζουν ενόψει χειμώνα - τα πράγματα 
θα πάνε πολύ καλύτερα. Το καλοκαίρι κλείνοντας 
έδειξε έναν δείκτη αισιοδοξίας και ανάκαμψης. 
Βεβαία για να επουλωθούν οι πληγές θέλουμε 
δρόμο πολύ και σίγουρα όχι μόνοι μας. Η κυβέρ-
νηση πρέπει να  πάρει δραστικά μέτρα στήριξης 
των επιχειρήσεων και σε καμιά περίπτωση δεν 
θέλουμε αφενός να μετατεθούν οι οικονομικές 
υποχρεώσεις  και αφετέρου στήριξη με δανει-
σμό γιατί απλά μεταφέρουμε το πρόβλημα για 
αργότερα.

Μπροστά είναι η ΔΕΘ, όπου αναμένονται οι 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Έχουμε συνη-
θίσει όλα αυτά τα χρόνια να περνούμε μικρό κα-
λάθι, μάλλον δεν θα πάρουμε καθόλου καλάθι. Τα 
αιτήματά μας δεν άλλαξαν και δεν θα αλλάξουν, 
ζητάμε μείωση των φορολογικών συντελεστών, 
αφορολόγητο, ακατάσχετο λογαριασμό, μείωση 
ΦΠΑ τουλάχιστον κατά 3 μονάδες, κατάργηση 
του ΕΝΦΙΑ στην επαγγελματική στέγη. Με λίγα 
λόγια ορθολογική κατανομή των φορολογικών 
υποχρεώσεων. Και ένα τελευταίο… δεν γίνεται η 
ενεργειακή πολίτικη να φορτώνετε στις επιχειρή-
σεις και στα νοικοκυριά. Μιλώ για την υπερβολική 
αύξηση του ηλεκτρικού ρεύματος έως και 50 %, 
ενώ ακολουθεί το φυσικό αέριο, σε μια περίοδο 
που οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι πληττό-
μενες και προσπαθούν να ορθοποδήσουν».
►Χαρ. Παπαδόπουλος: Αφήσαμε πίσω 
τα χειρότερα… απέχουμε πολύ 
από την κανονικότητα
Στη δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού 

Συλλόγου Λάρισας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος 
επισημαίνει τα εξής:

 «Μετά και το πέρας των θερινών εκπτώσεων, 
αρχίζει πια να διαφαίνεται ότι τα χειρότερα τα 
αφήσαμε πίσω, όμως δυστυχώς απέχουμε ακόμη 
πολύ από το τελευταίο έτος κανονικότητας, το 

2019. Ευελπιστώ ότι η αγορά θα συνεχίσει να 
κινείται ανοδικά και τον Σεπτέμβριο, με την προ-
ϋπόθεση να μη βρεθεί  και το εμπόριο αντιμέτωπο 
με τα νέα περιοριστικά μέτρα για τους ανεμβολί-
αστους, που θα ισχύσουν από τις 13 Σεπτεμβρίου, 
στην εστίαση. Η πιθανότατη αύξηση του τζίρου 
τους καλοκαιρινούς μήνες, μπορεί να «έκλεισε 
τρύπες» για τρέχουσες ανάγκες, αλλά σαφώς 
δεν έφτασε να επουλώσει τις ανοιχτές πληγές 
για το σύνολο των επιχειρήσεων.

Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι οικονο-
μικά ο δυσκολότερος μήνας για το σύνολο των 
φορολογουμένων και σε συνδυασμό με τη συσ-
σώρευση όλων των ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
χρεών που δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία, 
καθιστά την όλη κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη.

  Σε αυτή την χρονική στιγμή είναι αναγκαίο 
να εξασφαλίσουμε την αδιάλειπτη και χωρίς 
περιορισμούς λειτουργία της αγοράς και θα 
παραμείνουμε αρωγοί στοχευμένα, για όσο 
διάστημα αυτή διαταράσσεται. Υπάρχει σαφέ-
στατα στην αγορά ένα αίσθημα ανασφάλειας και 
αβεβαιότητας για το τι μέλλει γενέσθαι και όλοι 
βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής, φοβού-
μενοι για το χειρότερο σενάριο.

Ωστόσο, είμαι πολύ περήφανος που εκπρο-
σωπώ ένα κλάδο που επέδειξε όλο αυτό το 
διάστημα, απόλυτη υπευθυνότητα και ωριμότητα, 
τηρώντας κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο. Είναι 
πια ξεκάθαρο και αυτονόητο ότι ο εμβολιασμός 
είναι ένα όπλο σημαντικό στα χέρια μας και ίσως 
απαραίτητο αν θέλουμε να επιστρέψουμε στην 
κανονικότητα σύντομα. Οτιδήποτε επηρεάζει 
και έρχεται να λειτουργήσει περιοριστικά στην 
καθημερινή μας ζωή, θα έχει αντίκτυπο στην 
οικονομία, στις επιχειρήσεις και στις θέσεις ερ-
γασίας.   Πρέπει από εδώ και πέρα να κινηθούμε 
πολύ προσεχτικά. Η οικονομία δεν έχει ακόμη 
λειτουργήσει και έχουμε τώρα πολύ περισσότερο 
ανάγκη από συγκεκριμένη στήριξη, στοχευμένη 
και δεν πρέπει να είναι αυτή την φορά κλαδική, 
αλλά στο σύνολο των επιχειρήσεων, ανάλογα με 
την ζημιά την οποία υπέστησαν.

  Η πραγματική οικονομία δεν μπορεί να πε-
ριμένει άλλο και πρέπει και εμείς ως πολίτες 
καθώς και οι κυβερνώντες, να δημιουργήσουμε 
τις συνθήκες σταθερότητας, με γνώμονα πάνω 
από όλα την προστασία της δημόσιας υγείας».
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