2014 – 2020 Ανοίγει ο δπόμορ ηηρ «Έξςπνηρ» και Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ
Κπξίεο, θχξηνη,
Βξηζθφκαζηε ζην «παξά πέληε» ηνπ ΔΣΠΑ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο
πεξηφδνπ 2014 – 2020, πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή κηαο «έμππλεο» θαη
βηψζηκεο αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα καο.
Τν Πνιπεηέο Γεκνζηνλνκηθφ Πιαίζην, πνπ θαζνξίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ επφκελε επηαεηία θαη ην νπνίν ζπκθσλήζεθε
ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2013 απφ ηνπο αξρεγνχο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ,
απνηειεί κνλαδηθήο ζεκαζίαο εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θξίζεο,
ηδίσο γηα ρψξεο φπσο ε Διιάδα, ε νπνία ζα δηαζέηεη θαηά ηα επφκελα ρξφληα
πνιχ πεξηνξηζκέλνπο ίδηνπο πφξνπο γηα δεκφζηεο επελδχζεηο. Δίλαη ινηπφλ
δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ρψξα καο λα αμηνπνηήζεη ηηο παξνπζηαδφκελεο
επθαηξίεο θαη λα αλαδείμεη ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα επσθεινχκελε
απφ ην λέν ΔΣΠΑ, ζπλνιηθνχ χςνπο 36 διζεκαηομμςπίων επξψ, ζηνλ
κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ.
Σθνπφο καο δελ πξέπεη λα είλαη, απιψο, λα επηζηξέςνπκε ζηελ πξν θξίζεο
θαηάζηαζε, αιιά λα ζηνρεχζνπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θαηλνχξγην
νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πην αληαγσληζηηθφ, πην παξαγσγηθφ, πην εμσζηξεθέο,
πην πγηέο θαη πην δηάθαλν, πνπ λα είλαη θνηλσληθά δίθαην θαη αλαπηπμηαθφ
πξνο θάζε θαηεχζπλζε. Καη ην λέν ΔΣΠΑ

είλαη έλα απφ ηα πην βαζηθά

εξγαιεία πνπ ζα δηαζέηνπκε ηα επφκελα ρξφληα.
Πξέπεη φινη καο θαη θαζ’ έλαο ρσξηζηά λα είκαζηε ζπκκέηνρνη ζηελ πιήξε
αμηνπνίεζή ηνπ, ψζηε λα πεηχρνπκε ξπζκνχο πςειήο απνξξφθεζεο, δειαδή
κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία γηα θαζέλα απφ ηα πξνγξάκκαηά ηνπ θαη
ζπγρξφλσο, δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ψζηε έηζη λα αξρίζεη λα
βειηηψλεηαη θαη ε εηθφλα ηεο νηθνλνκίαο.
Καη κελ μερλάκε φηη ην ΔΣΠΑ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ έρεη θαη κηα
άιιε ρξεζηκφηεηα γηα ηελ Διιάδα, γηαηί εμαζθαιίδεη ηα δχν βαζηθά
πξναπαηηνχκελα ηεο αλάπηπμεο: Τε ξεπζηφηεηα θαη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο.

Σπλεπψο, δελ έρνπκε θαλέλα απνιχησο πεξηζψξην. Οχηε ηελ παξακηθξή
δηθαηνινγία, ηελ ψξα πνπ δεηάκε ζπζίεο απφ ηνπο πνιίηεο, λα ράλνπκε
πφξνπο απφ θνηλνηηθά θνλδχιηα, επεηδή ε φπνηα γξαθεηνθξαηία θαζπζηεξεί ηηο
εγθξίζεηο ή ηηο αδεηνδνηήζεηο. Γη’ απηφ, ζα είκαζηε πάλσ απφ ηα πξνβιήκαηα
θαη ζα δίλνπκε άκεζεο ιχζεηο.
Θα δηαρεηξηζηνχκε ζσζηά απηνχο ηνπο πφξνπο. Γελ ζα ηνπο απνξξνθήζνπκε
απιψο, αιιά λα ηνπο επελδχζνπκε εθεί πνπ ζα πηάζνπλ ηνλ πεξηζζφηεξν
ηφπν, εθεί πνπ ζα ππάξρεη κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία.
Οη άμνλεο πνπ πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξν βάξνο είλαη:
Η έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ έμππλε εμεηδίθεπζε, ην πεξηβάιινλ, ηελ
πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηε δηα βίνπ
κάζεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δεκφζηα δηνίθεζε.
Καη ην ζεκαληηθφηεξν, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
θηψρεηαο. Ιδηαίηεξα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, φπνπ γηα
πξψηε θνξά πξνβιέπεηαη εηδηθφ θνλδχιη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζεκαληηθφηαηε είλαη ε ζπλδξνκή ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, ε νπνία πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ αηκνκεραλή ηεο
αλάπηπμεο, αιιά θαη φισλ ησλ θνξέσλ, επηζηεκνληθψλ θαη άιισλ, ησλ
επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ.
Δζείο γλσξίδεηε, θαιχηεξα απφ θάζε άιινλ ηα πξνβιήκαηα, εζείο ζα ζέζεηε
ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη εζείο ζα πινπνηήζεηε ηα πξνγξάκκαηα.
Κπξίεο, θχξηνη,
Τν ΔΣΠΑ ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014 – 2020 είλαη κηα απφ ηηο
ζεκαληηθφηεξεο «γέθπξεο» αλάκεζα ζην ρζεο θαη ην αχξην, αλάκεζα ζηελ
χθεζε θαη ηελ αλάπηπμε, πνπ ζ’ αξρίζεη ζχληνκα.

