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Νέα αρχή για την οικονομία χωρίς τις

Η

κρίση που βιώνουμε σήμερα αναδεικνύει με εμφατικό τρόπο την
ανεπάρκεια των παραδοσιακών πολιτικών και οικονομικών εργαλείων να οδηγήσουν τη χώρα στην πρωτοπορία της
ανάπτυξης. Αναδεικνύει την αδυναμία
δεκαετιών να χτίσουμε αξιόπιστες σχέσεις μεταξύ κράτους και αγοράς και να
εγγυηθούμε μια σταθερή παραγωγική
και εμπορική δραστηριότητα, ιδιαίτερα
κατά τις περιόδους που πετύχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

πτυξιακής προοπτικής για τη χώρα και
να βάλουμε επιτέλους στο “παιχνίδι” τη
νέα γενιά, τα μορφωμένα και φιλόδοξα
νιάτα της χώρας μας. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα παρέχει κίνητρα να επενδύσουν και να δημιουργήσουν, όπως οι
φοροαπαλλαγές, η χρήση κατάλληλων
χρηματοοικονομικών εργαλείων, μέσων
και προϊόντων, αλλά και οι στοχευμένες επιδοτήσεις σε ειδικές περιπτώσεις,
όπως για παράδειγμα η νεανική επιχειρηματικότητα.

Αντιμέτωποι πια με τη σκληρή πραγματικότητα, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το
να τελειώνουμε με τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος, με την Ελλάδα
της “φούσκας” των επιδοτήσεων, την Ελλάδα της εσωστρέφειας, του μοιράσματος της πίτας των εθνικών πόρων σε διευθετήσεις “γνωστών” και ημετέρων. Εδώ
και τώρα χρειαζόμαστε μια αντικυκλική
αναπτυξιακή πορεία που θα ανατρέψει
την πεπατημένη των επιδοτήσεων χωρίς
στόχευση, χωρίς έλεγχο, χωρίς κοινωνικό και οικονομικό αντίκρισμα. Χρειαζόμαστε αλλαγή τρόπου διαχείρισης των
πόρων μας, έξυπνα χρηματοοικονομικά
εργαλεία, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τις ευκαιρίες που αναδύονται
από τη νέα οικονομία της γνώσης.

Νέο πρότυπο ανάπτυξης και
τόνωση της αγοράς

Μέσα από το νέο αναπτυξιακό νόμο φιλοδοξούμε να γυρίσουμε σελίδα, να
στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ανα-
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Οι άμεσες πολιτικές μας προτεραιότητες έχουν, όμως, διπλή στόχευση. Γιατί,
εκτός από την ανάγκη για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για τη χώρα μας, θα πρέπει παράλληλα και άμεσα να προχωρήσουμε στην τόνωση της αγοράς και την
αναθέρμανση της οικονομίας μας. Να
δημιουργήσουμε δηλαδή τους όρους
για μια ουσιαστική επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας με πολιτικές που θα
συμβάλλουν ουσιαστικά:
• στην ενίσχυση της ρευστότητας στην
αγορά μέσα από το “σύμφωνο ρευστότητας” με τις τράπεζες για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις
• στη στήριξη και τη θωράκιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με τα
χρηματοδοτικά μας εργαλεία, ώστε
μέσα σε λίγους μήνες να είμαστε σε

Χρειαζόμαστε αλλαγή τρόπου διαχείρισης
των πόρων μας, έξυπνα χρηματοοικονομικά
εργαλεία, επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό
και τις ευκαιρίες που αναδύονται από τη
νέα οικονομία της γνώσης
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θέση να ενισχύσουμε τις ΜμΕ αποτελεσματικά με κριτήρια και γρήγορες
διαδικασίες
• στην ενίσχυση των εξαγωγών, ώστε να
αυξήσουμε σταδιακά τη συμμετοχή
τους στο ΑΕΠ στο 16% μέχρι το 2014,
αρκεί να ανατρέψουμε τις νοοτροπίες
και να αναθεωρήσουμε το ρόλο της
πολιτείας στην ανάπτυξη και την προώθηση των εξαγωγών
• στην επίλυση όλων των νομικών και
τεχνικών ζητημάτων που προκαλούν
καθυστερήσεις στα έργα που έχουν
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ
• στην επιτάχυνση των μεγάλων επενδύσεων και τη γρήγορη, διαφανή και
αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε πάρει ήδη την
πρωτοβουλία και προωθούμε σε άμεση
συνεργασία και με άλλα Υπουργεία αλλά
και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ίδρυση
νέων Επενδυτικών Ταμείων αλλά και την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
υπαρχόντων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, τα Ταμεία JEREMIE και JESSICA,
το Ταμείο "Εξοικονομώ κατ’ Οίκον" για
την ενεργειακή απόδοση κτιρίων, το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και
το Ταμείο Αλιείας, αλλά και το Ταμείο
Κοινωνικής Οικονομίας, που προωθούμε σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο
Απασχόλησης για να στηρίξουμε την κοινωνική και οικονομική συνοχή, θα αποτελέσουν σύγχρονα εργαλεία χρηματοδότησης της ανάπτυξης, τόσο άμεσα όσο
και σε βάθος χρόνου. Τα νέα αυτά ταμεία, επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση της ζήτησης και της επιχειρηματικότητας με στόχο τη βιώσιμη και φιλική
στο περιβάλλον ανάπτυξη.
Κεντρικό ρόλο στη διαχείριση των Ταμείων αυτών θα έχει το “Ελληνικό Ταμείο

αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ”, το οποίο θα αποτελεί την οργανωτική και θεσμική μετεξέλιξη του γνωστού ΤΕΜΠΜΕ. Στόχος του νέου αυτού
φορέα θα είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τη στήριξη των επενδύσεων.

Ανοίγει ένας νέος κύκλος, των μεγάλων
αλλαγών, που θα οδηγήσουν την πατρίδα μας
όχι απλώς έξω από την κρίση, αλλά και θα την
προστατέψουν από κάθε είδους νέα κρίση
στην επόμενη πενταετία, σε τομείς κλειδιά για την οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως η επιχειρηματικότητα και
η δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ιδίως από τη νέα γενιά, η ολοκληρωμένη
αστική ανάπτυξη, η διαχείριση του περιβάλλοντος, του υδατικού δυναμικού
και των απορριμμάτων, η εξοικονόμηση
ενέργειας στα κτήρια και οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, και βεβαίως η κοινωνική συνοχή.
Πριν από ένα χρόνο, η χώρα μας βρισκόταν στα πρόθυρα ολοκληρωτικής
οικονομικής κατάρρευσης. Σήμερα, ένα
χρόνο μετά, η Ελλάδα είναι μια χώρα
διαφορετική. Είναι μια άλλη χώρα, με
αξιόπιστη κυβέρνηση, μια χώρα που βαδίζει σταθερά στο δρόμο της μακροπρόθεσμης σταθερότητας και ανάπτυξης.

Το ΕΤΕΑΝ θα είναι και επενδυτικό ταμείο
και ταμείο εγγυήσεων, χωρίς να έρχεται
σε άμεση επαφή ή συναλλαγή με τους
τελικούς δικαιούχους, είτε αυτοί είναι
επιχειρήσεις είτε είναι νομικά πρόσωπα.
Το ΕΤΕΑΝ θα συν-επενδύει ίδια δανειακά κεφάλαια ή μετοχικό κεφάλαιο, ή
θα παρέχει εγγυήσεις, ή οποιοδήποτε
συνδυασμό των παραπάνω, με επιλεγμένους -μέσα από ανοικτή διαγωνιστική
διαδικασία- χρηματοπιστωτικούς ή επενδυτικούς οργανισμούς.

Τεύχος 35

Μακροπρόθεσμη
σταθερότητα
Στόχος μας, τα νέα χρηματοδοτικά μέσα
να κινητοποιήσουν δημόσια δαπάνη
από το ΕΣΠΑ, ύψους τουλάχιστον €2
δις στην περίοδο 2010 - 2011, ενώ το
ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με πρόσθετους πόρους το 2012 και
το 2013. Ο συνολικές επενδύσεις στην
πραγματική οικονομία, που θα χρηματοδοτήσουν τα νέα Ταμεία αναμένεται
να φτάσουν και να ξεπεράσουν τα €6 δις

Πλέον, μετά τις δύσκολες αλλά αναγκαίες αποφάσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής, ανοίγει ένας νέος κύκλος.
Ο κύκλος των μεγάλων αλλαγών, που
θα οδηγήσουν την πατρίδα μας, όχι
απλώς έξω από την κρίση, αλλά θα την
προστατέψουν και από κάθε είδους νέα
κρίση στο μέλλον, σε ένα περιβάλλον
μεταβλητό και με νέες προκλήσεις, καθώς και στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας
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