
1 / 2 
 

              
 

Άρθρο Γνώμης 

Νο 3 
Μάρτιος 2013 

Η Ελλάδα Μπορεί να τα Καταφέρει 
του Κωστή Χατζηδάκη 

 Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων  

Οι Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί τεράστιες θυσίες τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε τώρα όμως με βεβαιότητα να 

πούμε ότι η προσπάθειά τους άρχισε να δίνει τα πρώτα αποτελέσματα. Στο κομμάτι της δημοσιονομικής 

προσαρμογής καταφέραμε ήδη να διανύσουμε τα 2/3 της διαδρομής, έχοντας αυτή τη στιγμή ένα από τα 

χαμηλότερα ελλείμματα της Ευρωζώνης. Για το υπόλοιπο 1/3 έχουν ήδη ψηφισθεί τα αναγκαία μέτρα που θα μας 

οδηγήσουν σε μηδενικό πρωτογενές έλλειμμα. Ταυτόχρονα, τους τελευταίους μήνες,  με μία σειρά από διαρθρωτικές 

αλλαγές στο κράτος, στην αγορά εργασίας, κλπ καταφέραμε να αλλάξουμε οριστικά την εικόνα της χώρας. Η 

τελευταία συμφωνία στο Eurogroup για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και την εκταμίευση της δόσης 

σφράγισε οριστικά την παραμονή μας στο ευρώ και αποτελεί τη βάση στήριξης και ανάκαμψης για την πατρίδα μας.  

Για να μην χαθεί ότι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα, οφείλουμε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο έτσι ώστε να 

καλύψουμε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας και να κάνουμε την πατρίδα μας τόπο φιλικό στην επιχειρηματικότητα 

και τις επενδύσεις. Μόνο έτσι θα δούμε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης μέσα στο 2013 και στη νέες θέσεις εργασίας 

και νέες προοπτικές. Με αυτό το στόχο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και 

Δικτύων, εντείνουμε την προσπάθεια σε τρία μέτωπα: στην ενίσχυση της ρευστότητας, στην επανεκκίνηση των 

μεγάλων έργων και στην προώθηση όλων των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών και αποκρατικοποιήσεων. 

Στον τομέα της ρευστότητας, με τη συμφωνία στο Eurogroup ολοκληρώνεται η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 

συστήματος και δημιουργούνται οι  προϋποθέσεις για την εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους προς τον 

ιδιωτικό τομέα. Από την πλευρά μας λειτουργούμε σε αυτόν τον τομέα συμπληρωματικά. Ενεργοποιούμε τη 

συνεργασία μας με την ΕΤΕπ και εφαρμόζουμε πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 

1,44 δις ευρώ. Ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί τα πρώτα 600 εκ. και εντός του 2013, συμβασιοποιούνται ακόμη 400 εκ. 

Αποδεσμεύσαμε κονδύλια από το ΕΤΕΑΝ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο ΕΣΠΑ, 

καταφέραμε να ξεπεράσουμε τον μνημονιακό στόχο των απορροφήσεων του 2ου εξαμήνου, ενώ βρισκόμαστε 6 

μονάδες πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο στην απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία. Ολοκληρώσαμε την αναθεώρηση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου με μεταφορά πόρων από 

προγράμματα με μικρή απορροφητικότητα σε προγράμματα που ενισχύουν την επιχειρηματικότητα και την 

απασχόληση. Ξεκινήσαμε το πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, 

τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών ύψους 456 εκατ. ευρώ, και προκηρύχθηκαν δράσεις όπως το ΙCT4Growth ύψους 

130 εκ. ευρώ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών αλλά και η δράση στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις 

στις Βρυξέλλες και με ένα χαμηλότερο κοινοτικό προϋπολογισμό, καταφέραμε να διασφαλίσουμε για τη νέα 

προγραμματική περίοδο (2014-2020)  16,3 δις ευρώ και ετοιμαζόμαστε να καταθέσουμε το νέο αναπτυξιακό μας 

σχεδιασμό στις Βρυξέλλες, έτσι ώστε το νέο ΕΣΠΑ να αποτελέσει ένα ουσιαστικό όπλο στον αγώνα μας για την 

ανάπτυξη.    

Στον τομέα των μεγάλων έργων, καταλήξαμε σε συμφωνία με τους παραχωρησιούχους για τα έργα στους τέσσερις 
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μεγάλους οδικούς άξονες και συνεχίζουμε τη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες έτσι ώστε τα έργα να επανακκινήσουν 

το αμέσως προσεχές διάστημα. Επιπλέον, υπεγράφη η σύμβαση επέκτασης του Τραμ προς τον Πειραιά η οποία 

προβλέπει την ύπαρξη 12 νέων στάσεων εξυπηρετώντας και το λιμάνι. Όσον αφορά τις επεκτάσεις του Μετρό της 

Αθήνας, αυτές συνεχίζονται κανονικά με τους σταθμούς να παραδίδονται μέσα στα χρονοδιαγράμματα ενώ κρατάμε 

ζωντανό το έργο του Μετρό στη Θεσσαλονίκη υπογράφοντας μάλιστα τον επόμενο μήνα τη σύμβαση επέκτασης 

προς Καλαμαριά.  Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι του Ικονίου η οποία θα ενισχύσει 

σημαντικά τόσο την ΤΡΑΙΝΟΣΕ όσο και το Λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης 

απορριμμάτων σε 6 περιφέρειες της Ελλάδας. 

Στο μέτωπο των διαρθρωτικών αλλαγών, καταθέσαμε στη Βουλή των Ελλήνων το νέο Επενδυτικό Νομοσχέδιο με το 

οποίο μειώνεται η γραφειοκρατία και προβλέπεται μία κεντρική αδειοδοτική αρχή. Στον τομέα των Εξαγωγών, σε 

συνεργασία με Ολλανδούς ειδικούς, παρουσιάσαμε τον πρώτο άξονα της στρατηγικής μας για τη διευκόλυνση των 

εξαγωγών και  συνεχίζουμε με δράσεις που αφορούν τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης και την προώθηση των 

εξαγωγών. Με τις νέες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις απλοποιούμε τη λειτουργία της αγοράς και 

ενισχύουμε τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Αξιοποιούμε την λεγόμενη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ 

για την καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού σε τέσσερις τομείς της οικονομίας : σε λιανική, μεταποίηση, 

οικοδομικά υλικά και τουρισμό. Στην αγορά καυσίμων παρουσιάσαμε μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού με 

βάση τις προτάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης θέσαμε ήδη σε διαβούλευση τον νέο αγορανομικό κώδικα 

που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διεύρυνση των περιόδων των εκπτώσεων και των προσφορών και την προαιρετική 

λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.  

Στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων έχουμε κάνει όλες τις αναγκαίες κινήσεις ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα, το προσεχές διάστημα θα υποβληθεί προς ψήφιση το σύνολο των διατάξεων  για την αναδιοργάνωση 

της ΥΠΑ ώστε να εκκινήσουν στην συνέχεια οι διαδικασίες για την παραχώρηση χρήσης των 37 αεροδρομίων από το 

ΤΑΙΠΕΔ. Σε σχέση με την αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ROSCO, προωθήσαμε τις απαραίτητες 

νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να ρυθμιστούν τα θέματα των κρατικών ενισχύσεων του ΟΣΕ ενώ ολοκληρώθηκε  

και το επιχειρησιακό πλάνο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Έτσι, μέχρι τέλος Μαρτίου τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι προς 

αποκρατικοποίηση θα μεταφερθούν από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ και από τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η διαδικασία για 

την αποκρατικοποίηση τους. Παρόμοιες διαδικασίες ακολουθούμε και σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ 

αλλά και την αποκρατικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. 

 Δεν τρέφουμε αυταπάτες. Ακολουθούμε το δύσκολο δρόμο, τον δρόμο της ευθύνης. Οφείλουμε όλοι μας να 

αφήσουμε πίσω το χθες και μαζί του τον κακό μας εαυτό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα με παλιές συνταγές 

και επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αν θέλουμε να αποφύγουμε το πολιτικό κόστος τώρα και γίνουμε 

ευχάριστοι, θα πληρώσουμε πολλαπλάσια την αδράνεια όλοι μαζί, στο μέλλον. Η μάχη που δίνουμε δεν είναι μάχη 

για την κυβέρνηση. Είναι μάχη για την ανάκαμψη της οικονομίας μας, την ανάπτυξη της χώρας μας, για το μέλλον 

όλων μας. Είναι χρέος μας λοιπόν να την κερδίσουμε. 

 

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ELIAMEP) – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Βασ. Σοφίας, 10676 Αθήνα, | Tηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail info@crisisobs.r     

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας – Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.crisisobs.gr 

Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν υιοθετεί ως ίδρυμα πολιτικές θέσεις. Καταβάλλει μάλιστα προσπάθεια να παρουσιάζονται στα πλαίσια των 

εκδηλώσεών του και στο μέτρο του δυνατού όλες οι υπάρχουσες απόψεις. Υπό το πρίσμα αυτό, οι αναλύσεις και οι γνώμες 

που δημοσιεύονται στις σειρές του θα πρέπει να αποδίδονται αποκλειστικά στους συγγραφείς και να μην θεωρείται ότι 

αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις του Ιδρύματος. 
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