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ΕΡΩΤΗΣΗ
Αθήνα, 10-06-2016
ΘΕΜΑ: Τι απαντά η Κυβέρνηση σχετικά µε τις δηλώσεις του κ. Κατάινεν; Υπάρχουν
Υπουργοί που δήλωσαν αδιαφορία για το πακέτο Γιούνκερ;
Σε χθεσινές δηλώσεις του (09-06-2016) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνος για το αναπτυξιακό πακέτο Γιούνκερ κ. Γίρκι
Κατάινεν, κάνοντας έναν απολογισµό της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) σχολίασε την απουσία ορισµένων χωρών του νότου, αποδίδοντας αυτή
την κατάσταση στην αδυναµία των τοπικών αρχών προβολής των επενδυτικών ευκαιριών που
προσφέρει το ταµείο.
Ειδικότερα, περιγράφοντας την τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα ανέφερε ότι σε
συνάντηση µε εκπροσώπους των πέντε µεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών διαπίστωσε την
πλήρη άγνοιά τους σχετικά µε τις δυνατότητες του Ταµείου. Όπως δήλωσε «ήταν η πρώτη
φορά που οι ελληνικές τράπεζες µάθαιναν ότι µπορούν να αντλήσουν πόρους απευθείας από το
ταµείο για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις».
Ο κ. Κατάινεν, επίσης, ανέφερε ότι κάποιοι υπουργοί, από χώρες του Νότου, του δήλωσαν ότι
«αφού δεν µιλάµε για περισσότερα χρήµατα, αλλά απλά για µόχλευση, τότε δεν µας ενδιαφέρει».
Σε µια περίοδο που η οικονοµική κατάσταση της χώρας επιβάλλει, περισσότερο όσο ποτέ
άλλοτε, την αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών χρηµατοδοτικών εργαλείων και την
προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση η ύπαρξη δηλώσεων από
στελέχη της Κυβέρνησης που απαξιώνουν ένα χρήσιµο χρηµατοδοτικό πακέτο, το πακέτο
Γιούνκερ.
Η επίκληση καλών προθέσεων δεν αρκεί. Πλέον δεν κρινόµαστε από τις προθέσεις αλλά από
τα αποτελέσµατα. Και τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι απούσα στη συµµετοχή
επενδύσεων στο ΕΤΣΕ και αυτό δεν είναι τυχαίο.
Σηµαντικά ερωτηµατικά δηµιουργούνται και από την αντίφαση µεταξύ των δηλώσεων του κ.
Κατάινεν για την ύπαρξη άγνοιας και απουσία ενδιαφέροντος από την Ελλάδα και των
πρόσφατων ανακοινώσεων (31-03-2016) του Υπουργού κ. Σταθάκη για την ένταξη σαράντα
δύο (42) έργων ύψους 5,6 δις ευρώ στο πακέτο Γιούνκερ.
Η ολιγωρία και η ανικανότητα της Κυβέρνησης βυθίζει καθηµερινά τη χώρα σε µεγαλύτερη
ύφεση. Όταν υπάρχει αδιαφορία από πλευράς των αρµόδιων στελεχών της Κυβέρνησης, όταν
δεν υπάρχει µέριµνα ώστε οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις να ενηµερωθούν και να λάβουν
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γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρει το πακέτο Γιούνκερ, πως είναι δυνατόν να
αξιοποιηθεί αυτή η σηµαντική χρηµατοδοτική ευκαιρία και να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για ανάπτυξη και έξοδο από την κρίση;
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Γιατί έχει καθυστερήσει η Κυβέρνηση να ενηµερώσει τους άµεσα ενδιαφερόµενους,
δηλαδή τους συνδέσµους επιχειρήσεων, την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τα
επιµελητήρια, τα πανεπιστήµια και ερευνητικά ιδρύµατα, τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις για τις δυνατότητες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών
Επενδύσεων;
2. Με ποια κριτήρια έχει συνταχθεί ο κατάλογος των 42 έργων υποδοµής για το ΕΤΣΕ
από τη στιγµή που οι άµεσα ενδιαφερόµενοι, όπως οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες
έχουν πλήρη άγνοια για τη λειτουργία του; Πως εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση των
έργων αυτών και η βιωσιµότητά τους;
3. Υπάρχουν Υπουργοί της Ελληνικής Κυβέρνησης που δηλώνουν σε επίσηµο
αξιωµατούχο της Ε.Ε. ότι δεν τους ενδιαφέρει το πακέτο Γιούνκερ, αφού δεν έχει
περισσότερα χρήµατα αλλά αφορά σε µόχλευση των υφιστάµενων κονδυλίων;
Ο ερωτών Βουλευτής

Λευτέρης Κ. Αυγενάκης
Βουλευτής ΝΔ Ηρακλείου
Γραµµατέας ΠΕ ΝΔ

Συγγρού 340, 17673, Καλλιθέα, Τηλ. 2109444538, Φαξ: 2109444826
ης

25 Αυγούστου, 71 202 Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 301178, Φαξ: 2810 301179
www.avgenakίs.gr ίnfo@avgenakίs.gr

