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Ιδρύεται δημόσια επενδυτική τράπεζα εντός εξαμήνου

Έκτακτο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ανάπτυξης με κατανεμημένους πόρους των
διαρθρωτικών ταμείων, του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
προανήγγειλε, χθες, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και παράλληλα κάλεσε τις τράπεζες να
προχωρήσουν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις για να αυξήσουν το μέγεθός τους και να
διευρύνουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια, ώστε να αποκατασταθεί η ρευστότητα στην
οικονομία. Επίσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε:

Τη δημιουργία δημόσιας επενδυτικής τράπεζας στο επόμενο εξάμηνο.

Την προώθηση το Σεπτέμβριο στη Βουλή ενός «γιγαντιαίου» νομοσχεδίου για την άρση
όλων των εμποδίων στην επιχειρηματικότητα.

Νομοσχέδιο για τις ναυτιλικές επενδύσεις και αναπτυξιακά μέτρα για τα λιμάνια και τις
θαλάσσιες μεταφορές.

Διαπραγμάτευση της νέας πολιτικής συνοχής (5ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) στους
επόμενους δώδεκα μήνες, ριζική αναδιάρθρωση του ΕΣΠΑ.
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Εμφαση στις επενδυτικές ενισχύσεις μέσα από το νέο επενδυτικό νόμο.

Ο υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση για απορρόφηση του 33% του ΕΣΠΑ ως το τέλος του
2011 με δημόσια δαπάνη 5,2 δισ. ευρώ και μίλησε για ένα εθνικό σχέδιο που θα επαναφέρει
στην ελληνική οικονομία τα 20-25 δισ. ευρώ που χάθηκαν λόγω της ύφεσης, κινητοποιώντας
έξι συγκεκριμένες πηγές αναπτυξιακής δυναμικής: Eξωστρέφεια με εξαγωγές 20 δισ.
ετησίως, ιδιωτικοποιήσεις, ξένες επενδύσεις, στοχευμένη αξιοποίηση κοινοτικών πόρων,
αύξηση παραγωγής για εγχώρια κατανάλωση και μείωση της παραοικονομίας.

Πέρα από τις γραφειοκρατικές διαχειριστικές δομές του ΕΣΠΑ, τις οποίες, όπως είπε,
επιχειρεί να αναμορφώσει, ο κ. Χρυσοχοΐδης απέδωσε τις καθυστερήσεις, ιδιαίτερα όσον
αφορά τα μεγάλα έργα, στις πολύ μεγάλες δαπάνες, όπως οι απαλλοτριώσεις, οι οποίες
δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για το ΕΣΠΑ και απαιτούν πληρωμές από το εθνικό
πρόγραμμα με ποσά που δεν υπάρχουν.

Οσον αφορά στο σκέλος του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί ιδιωτικές επενδύσεις, ο κ.
Χρυσοχοΐδης είπε ότι μπορεί το πρόγραμμα να γίνει πιο γρήγορο και πιο στοχευμένο,
«όμως, η ουσία του προβλήματος παραμένει... γιατί οι τράπεζες είναι ουσιαστικά κλειστές»
και οι ιδιώτες επενδυτές δεν μπορούν να δανειοδοτηθούν για τις επενδύσεις. Αναγνώρισε
τις ευθύνες του κράτους στο πρόβλημα των τραπεζών, όμως κάλεσε το τραπεζικό σύστημα
να αντιδράσει με εξαγορές και συγχωνεύσεις.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ήττα, την οποία υφιστάμεθα καθημερινά ως πολιτικό
σύστημα, να κλείνουν υγιείς επιχειρήσεις από τη μη λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος», είπε. Για την νέα Επενδυτική Τράπεζα που προωθεί, δήλωσε, όμως, ότι τα
κεφάλαιά της θα είναι λίγα δημόσια και πολλά ιδιωτικά και ότι θα έχει ιδιωτικό μάνατζμεντ.
Για τη ναυτιλία, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι εκπονείται ένα νομοσχέδιο για τις ναυτιλιακές
επενδύσεις, καθώς και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της
χώρας στον τομέα των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών.
Πηγή: Hμερησία, 22.6.2011
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