
3. ΕΥΦΥΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέσο: . . . . . . . . .ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .27/12/2020 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .25/12/2020
Σελίδα: . . . . . . . . 42

♦ intiaKat

Ευφυΐα είναι
η προσαρμογή

στο περιβάλλον
Στην εταιρεία εκτιμούν ότι με σωστό συντονισμό irywis συνέργειεε

και πολιτική βούληση υλοποίησηβ η χώρα θα έχει μια τεράστια
αναπτυξιακή ευκαιρία τη μεγαλύτερη εδώ και δεκαετίε8

riÊTpos Σουρέ-rns
Διευθύνων Σύμβουλθ5 Intrakat

ΗΑνάκαμψη ins ελληνικής

οικονομκκ
από us επτπτώσεκ
ins navônpias

COVlD-19 θα είναι μια aacpcos τπο

απαιτητική διαδικασία συγκρΓϋκά

με άλλε5 χώρε5 που δεν είχαν
υποστεί μια δεκαετή κρίση
Ο iponosπου θα γίνει αυτό αποτελεί

θέμα ενό5 αποτελεσματικού
σχεδιασμού για τον οποίο δημό
oios και ιδιωπκΐ τομέας θα συνεργαστούν

στενά και με αμοιβαί
ε5 δεσμεύσει Είναι ένα εθνικό

στοίχημα που αφορά όλου5 αλλά

εξαρτάται από την ταχύτητα
ανάκαμψε
Στην Intrakat πιστεύουμε όπ η
ταχύτητα ανάκαμψηςθα εμφανίσει

σχήμα U και όχι V xcopis αυτό
να είναι κατ ανάγκη apvnciKÔs
παράγοντας Καλύτερα η ανάκαμψη

να προκύψει με πιο αργό
ρυθμό αν έχει δυναμικά μακροχρόνια

χαρακτηριστικά
Οι αλλαγέ στον τρόπο εργασίας
ans κατασκευή λόγω συνθηκών
και ιδιαιτεροτήτωνήτανπεριορι
σμένε5 Από την αρχή εφαρμόστηκε

η τηλεργασία σε εργαζόμε
vous και συνεργάτη αλλά η κατασκευή

απαπεί φυσική παρουσία

Αναμφίβολα όμω το πεδίο

συνεργασιών με ïésizs εταιρείε5
παρουσίασε Tis περισσότερε5
δυσχέρειε Λόγω του lockdown

προκλήθηκαν προβλήματα ans

μετακινήσει και ansπαραδόσεκ
εμπορευμάτων και υλικών απότο

εξωτερικό
Η δομή και ο Tpônos λειτουργίας
pias επιχείρηση5 ôncos η Intrakat
σε ένα τόσο αφύσικο και ασφυκτικό

οικονομικό περιβάλλον
επηρεάστηκε αλλά όχι δραματικά
Σε αυτό συνέβαλε η μεγάλη αναδιοργάνωση

ins επιχείρησα η

οποία προηγήθηκε και συνετέλεσε

σε μια αδοσημείωτη προσαρ¬

μοστικότητα παρά ns ανπκειμε
viKés δυσκολίε5
Υπό το πρίσμα αυτό στην εταιρεία
ανήκουμε σε auroûsnou βλέπουν
την επόμενη μέρα με αισιοδοδα

Δενπιοτεύουμε ση μετάτοτέλθ5
ms πανδημία5 την άνοι&ι του 21

θα μαζεύουμετα συντρίμμια ias
ειδικά στον κατασκευαστικό

κλάδο
Τόσο στα δημόσια έργα υποδομών
όσο και στα έργα ΣΔΙΤ Παραχωρήσεων

αλλά Kupicos στα περι
βαλλονηκά έργα aus υπηρεοίε5
facility management και στα

σύνθετα έργα τεχνολογία5 εκη

μούμε ότι υπάρχουν μεγάλε5
προοπηκέ5 ανάπτυξα
Στην Ελλάδα οι πόροι του Ταμείου
Ανάκαμψα μαζί με τα κονδύλια
ΣΕΣ πρώην ΕΣΠΑ την επόμενη
πενταετία θα Ξεπεράσουν τα 70
δισ ευρώ
Ο σχεδιασμ05 είναι να διοχετευτούν

κυρία σε έργα υποδομών πρά
oivns avannjcns και στην απαραίτητη

ψηφιακή μεταρρύθμιση ms

ônpôoias διοίκησα
Η πανδημία η τεράστια κρίση των

ΣυστημάτωνΥγεκκκαιτα lockdown

σε όλε ns χώρε5 είναι ένα μάθημα

και για z\s επιχειρήσει όχι

μόνο για τα κράτη
Os οπαδοί ms θεωρίας ευφυΐα
είναι ηπροσαρμογή στοπεριβάλλον

πιστεύουμε όπ θα υπάρ&ι
και θετική παρακαταθήκη an
αυτή την τραγική περιπέτεια
αρκεί να ορίσουμε με σοβαρότητα

και ρεαλισμό ποια θα είναι τα

επόμενα βήματα στο μετά COV1D

επιχειρείν
Για παράδειγμα αν και πού πρέπει
να επενδύσουμε cos npos τον
πρωτογενή τομέα αν και πού

πρέπει να αναπροσαρμόσουμε
τον σχεδιασμό μα5 cos npos
υποδομέ5 κλπ
Ο îôiconKÔs τομέας είναι έτοιμο
για δυναμικό comeback το 2021

κάτι που δυοτυχ&κ δεν έγινε το
2020 αλλά xcopis αντίστοιχη ετοιμότητα

από την πλευρά τα Πο
λπεία και xcopis ένα τραπεζικό
σύστημα που θα ompica πραγματικά

την υγιή επιχειρηματικότητα
τα αποτελέσματα δεν θα

είναι τα προσδοκώμενα
Το Σχέδιο Πισσαρίδη σε aôpés
γραμμέ5 είναι npos τη σωστή
κατεύθυνση Αλλά δεν αρκεί ο
σχεδιαστή Χρειάζεται πολπική

αποφασιστικότητα και Kupicos

άρση διαδικαστικών και γραφειοκρατικών

εμποδίων ώστε να

εππραπεϊ ans ελληνικέ5 επιχειρήσει

να διπλώσουντο πραγματικό

tous δυναμικό και να

προσελκυστούν παράλληλα ση

μανηκέ5 févss επενδύσει
Οι προγραμμαησμένες επενδύσει
απότοΤαμείο AvâTTnj&isms Ε.Ε

όηω5 και οι npos διάθεση πόροι
στοχεύουν σε συγκεκριμένοι
τομεΪ5 πέρα από την Ψηφιακή
Μετάβαση που όλοι πλέον αναλαμβάνονται

τη σημασία ms
υπάρχει η Πράσινη Μετάβαση με
εδσου σημανπκό αποτύπωμα
καθάκ αφορά ΑΠΕ ηλεκτροκίνηση

ενεργειακά κτίρια κλπ Enicms

βάσειτου εθνικού σχεδίου σημα
νηκοί πόροι περί το 25 του συνόλου

των επιδοτήσεωνθα αφο
pomms lôiconKés επενδύσει και
τον Μετασχηματισμό ms Οικο

νομία5
Εκαμούμε λοιπόν όπ αν υπάρδουν
ο ocooros συντονισμ05 υγιεί5
συνέργειε5 και πολπική βούληση
υλοποίησα τότε θα έχουμε μια
τεράστια αναπτυ&ακή ευκαιρία
για m χώρα m μεγαλύτερη εδώ
και δεκαετίε5


