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Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέλαβε χθες το χαρτοφυλάκιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από τον απερχόμενο
Υπουργό, Γιάννη Δραγασάκη, με τη δουλειά όπως είπε ο Υπουργός
της ΝΔ να ξεκινάει άμεσα. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
έχει θέσει ως μεγάλο της στόχο και άμεση προτεραιότητα, όχι
μονάχα τη μαζική προσέλκυση επενδύσεων (ή το να ξεκολλήσουν
επενδύσεις με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ελληνικό), αλλά
συνάμα και την ραγδαία βελτίωση των ρυθμών ανάπτυξης της
χώρας.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού αυτού, το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων τίθεται στον πυρήνα των εξελίξεων. Οι
προκλήσεις είναι πολλές και μεγάλες για τη νέα ηγεσία που
αναλαμβάνει το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο και το bizness.gr,
καταγράφει δύο εξ’ αυτών παρακάτω:
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Όπως σημείωσε και ο Γιάννης Δραγασάκης, κατά τη διαδικασία
παράδοσης-παραλαβής του χαρτοφυλακίου του στον Άδωνι
Γεωργιάδη, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κρίνεται
απαραίτητο να αλλάξει. Για την ακρίβεια το Πρόγραμμα αυτό
πρέπει να γίνει πολυετές, όπως συμβαίνει δηλαδή αντίστοιχα με
το ΕΣΠΑ.
Ήδη, στην πράξη το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων παρουσιάζει
ουκ ολίγα προβλήματα. Δεν έχουν περάσει παρά μερικοί μήνες,
για παράδειγμα, απ’ όταν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Παναγιώτης
Νίκας δήλωνε: «Υπάρχει ένα πρόβλημα με το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Πολλοί πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

έχουν μεταφερθεί και καλύπτονται, όπως εκτιμώ, κοινωνικές
ανάγκες, μισθοδοσία, επιδόματα κ.λπ.». Η παραπάνω τοποθέτηση
του κ. Νίκα, είχε πραγματοποιηθεί με αφορμή την τότε παύση των
εργασιών σε δύο αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Καλαμάτας, τα
οποία χρηματοδοτούνταν από τον κρατικό Προϋπολογισμό (σ.σ.
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει τις συνθήκες,
σχετίζεται με το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του περιορισμού των
κονδυλίων του ΠΔΕ, παρατηρείται μία έλλειψη μελετών δίχως τις
οποίες, δεν μπορούν να προχωρήσουν και να «ωριμάσουν» μεγάλα
έργα. Επομένως καθίσταται προφανές, γιατί η αναθεώρηση του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η μετατροπή του σε
πολυετές, κρίνεται επιβεβλημένη.
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
Η ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τοποθετείται στο επίκεντρο του
χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Νομοθετήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πλέον η Νέα Δημοκρατία,
καλείται να την διαχειριστεί. Σήμερα, το 30% των κοινοτικών
πόρων πρέπει να αξιοποιούνται μέσω των, ανά την Ευρώπη,
Αναπτυξιακών Τραπεζών. Επομένως στα νέα δεδομένα που
διαμορφώνονται, η αξία κι η σημασία της νέας αυτής Τράπεζας
είναι μεγάλη.
Σημειώνεται, ότι για τη δημιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας
είχαν γίνει αρκετές προπαρασκευαστικές ενέργειες τη διετία
2015-2017. Τον Αύγουστο του 2017 είχε αποφασιστεί ότι η
Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι δημόσια. Το ελληνικό Δημόσιο θα
κατείχε σε πρώτη φάση το σύνολο των μετοχών (100%) και
μελλοντικά η συμμετοχή του δεν θα επιτρέπεται να μειωθεί κάτω
του 50% συν μία μετοχή. Έτσι ώστε να έχει πάντοτε την
πλειοψηφία. Οι δράσεις της Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν ως
εξής:
– Παροχή δανείων και ομοειδών πιστώσεων προς Επιχειρήσεις
– Παροχή εγγυήσεων, αντεγγυήσεων και επιχορηγήσεων υπέρ

επιχειρήσεων
– Σύσταση ή/και συμμετοχή σε σχήματα στήριξης νεοφυών και
καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας,
και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας.
– Συμβουλευτική υποστήριξη σε ιδρύματα κι οργανισμούς του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παροχή τεχνογνωσίας και
εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις,
– Εκπόνηση μελετών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού
περιβάλλοντος της χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της
αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς.
– Χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων με σημαντικά κοινωνικά
οφέλη όπως έργα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την
ενεργειακή επάρκεια (με σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές
εξωτερικότητες για το σύνολο της κοινωνίας)
bizness.gr

