Παρέλαβε το χαρτοφυλάκιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης ο Α.
Γεωργιάδης
Πραγματοποιήθηκε, λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Τρίτης,
η διαδικασία παράδοσης-παραλαβής του χαρτοφυλακίου του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (σ.σ. όπως θα ονομάζεται
πια).
Ο απερχόμενος Υπουργός, κ. Γιάννης Δραγασάκης, παρέδωσε με
κάθε επισημότητα τα καθήκοντά του στο διάδοχό του, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη, ο οποίος αναλαμβάνει στο εξής ένα από τα πλέον
απαιτητικά υπουργεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κι
αυτό, διότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως
πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησής του την προσέλκυση επενδύσεων.
Σημειώνεται, ότι οι δύο άνδρες εισήλθαν στην αίθουσα στη
13:20.
Ο κ. Δραγασάκης στην τοποθέτησή του επισήμανε: «Κ. Υπουργέ σας
παραδίδω το Υπουργείο Ανάπτυξης σε πλήρη λειτουργία. Από εδώ
εξαρτώνται πολλά και καίρια ζητήματα που αφορούν τη χώρα. Οι
γραμματείς έχουν ετοιμάσει πλήρεις φακέλους με τα έργα της
κάθε γραμματείας, τους σχεδιασμούς και τις εκκρεμότητες.
Είμαστε στη διάθεσή σας για πάσα διευκρίνιση.
Στο Υπουργείο αυτό δεν υπάρχουν λιμνάζοντες επενδύσεις. Θα
βρείτε σχέδια και πολιτικές ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη, που
εφόσον συνεχιστούν θα καταστήσουν δυνατή την επιδιωκόμενη
ανάπτυξη. Έχω την πεποίθηση ότι, ειδικά στην εποχή μας, η
επιχειρηματικότητα πρέπει να προσεγγίζεται όχι μόνο σε
ποσοτικό, αλλά και ποιοτικό επίπεδο παραμέτρων. Υπήρξε
στόχευση όχι για απλά για ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και το
μετασχηματισμό της. Για επιχειρηματικότητα και επενδύσεις με
κοινωνική ευθύνη. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η κρίση που
ζήσαμε δεν ήταν μόνο δημοσιονομική. Ήταν μια κρίση και του

παραγωγικού μας συστήματος.Πρέπει να δημιουργήσουμε τους όρους
για να μη συμβεί κάτι ανάλογο στο μέλλον.
Σήμερα παραδίδω το Υπουργείο με μια εξοπλισμένη Εθνική και
αναπτυξιακή στρατηγική. Αξιοποιήσαμε τις προτάσεις του ΟΟΣΑ. Η
στρατηγική αυτή εξειδικεύεται σε πάνω από 100 μεταρρυθμίσεις
και στόχους. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τι κάναμε και μπορεί να
ελέγξει το έργο μας. Σε ότι αφορά το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων, όπως είπα και κατ’ ιδίαν στον κ. Γεωργιάδη, είναι
προβληματικό ως προς τη λειτουργία του».
Ακόμη, ο κ. Δραγασάκης αναφέρθηκε στην αξία της δημιουργίας
της ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μιλώντας μεταξύ αλλων για
τις μικροπιστώσεις. Μάλιστα ο απερχόμενος Υπουργός, παρέτρεψε
τον κ. Γεωργιάδη να ασχοληθεί με αυτές (σ.σ. μικροπιστώσεις)
Από τη μεριά του ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.
Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε: «Πρώτα και κύρια θέλω να
ευχαριστώ τον κ. Δραγασάκη για την ωραία συζήτηση που είχαμε
και την πλήρη ανάλυση που μου έδωσε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω
ότι δεν ερχόμαστε για να γκρεμίσουμε. Εμείς στοχεύουμε στο να
διαμορφώσουμε το κατάλληλο περιβάλλον, ώστε να υπάρχουν υψηλοί
ρυθμοί ανάπτυξης και πολλές νέες επενδύσεις.
Δεν επιθυμώ σε καμία περίπτωση, να ακυρώσω το έργο των
προκατόχων μου. Τα έργα που είναι σε ωρίμανση θα εξεταστούν
άμεσα από εμένα και τους υφυπουργούς μου και εφόσον συμφωνούμε
γι’ αυτά, θα προχωρήσουν κανονικά. Τις επόμενες ημέρες θέλω να
επισκεφτώ προσωπικά κάθε εργαζόμενο του υπουργείου. Θέλω να
φτιάξουμε μια ομάδα δυνατή μαζί. Ως προς το νέο ΕΣΠΑ η
διαπραγμάτευση θα βαρύνει την κυβέρνησή μας.
Η δουλειά και γι’ αυτό ξεκινάει από σήμερα. Η επενδυτική
πολιτική μιας χώρας απαιτεί μια πολυποίκιλη λειτουργία του
κράτους, δεν εξαρτάται μόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά ο
πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να το κάνει. Η χώρα δεν έχει
ούτε ένα λεπτό για χάσιμο χρόνου. Δεν ζητάμε περίοδο χάριτος
και θέλουμε να κριθούμε, άμεσα, από τα αποτελέσματα».

Θυμίζουμε, ότι πέραν του υπουργού κ. Γεωργιάδη, στο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Υφυπουργός αρμόδιος για τις ιδιωτικές
επενδύσεις και τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα
είναι ο κ. Γιάννης Τσακίρης. Υφυπουργός αρμόδιος για την
έρευνα και τεχνολογία ο κ. Χρίστος Δήμας. Υφυπουργός αρμόδιος
για τη βιομηχανία και το εμπόριο, τέλος, θα είναι ο κ. Νίκος
Παπαθανάσης.

