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ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑ ΠΡΟΟΔΡΟ

επιχειρήσεων.
-

εκσυγχρονισμό παλιών και νέων
επιχειρήσεων, με επιδοτήσεις που

Στα τριάμισι χρόνια που πέρασαν

φτάνουν έως και το 60% των

θεμελιώσαμε ένα νέο αναπτυξιακό

επενδυτικών τους σχεδίων.

πρότυπο. Ο στόχος μας ήταν και είναι: Η
-

-

ολόκληρο το φάσμα της Οικονομίας. Να

διαρθρωτικό μέτρο.

αυξάνει το παραγόμενο προϊόν και να
-

οργανισμών.
-

Τη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό
των τραπεζών.

αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις, που
οδηγούν στην περαιτέρω βελτίωση του

Τη μεταρρύθμιση στη λειτουργία
των δημόσιων επιχειρήσεων και

μέρισμα.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τις

Τις αποκρατικοποιήσεις που
αποτελούν πια ένα σοβαρό

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Να
αποδίδει διαρκώς αυξανόμενο κοινωνικό

Το πλαίσιο για Συμπράξεις
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

βιώσιμη. Να είναι ισόρροπη και να φτάνει σ’
ολόκληρη τη Χώρα. Να επεκτείνεται σ’

Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που
ενισχύει την ανάπτυξη και τον

του Δημήτρη Σιούφα*

ανάπτυξη να είναι αυτοτροφοδοτούμενη και

συντελεστές φορολόγησης των

-

Τη μεταρρύθμιση για την

αναπτυξιακού περιβάλλοντος, τη διαρκή

απελευθέρωση των ενεργειακών

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του

αγορών.

Έλληνα, τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, την προσέλκυση νέων

-

πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα.

επενδύσεων, την καλλιέργεια
επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους,

Το πλαίσιο για τις ανανεώσιμες

-

Το Νόμο για τη λειτουργία των

την ενδυνάμωση της ανάπτυξης, την

καταστημάτων και το εμπόριο του

τόνωση της απασχόλησης, την κοινωνική

αύριο.

συνοχή. Στα τριάμισι χρόνια που πέρασαν

-

προωθήσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο
αδειοδότησης των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, που οδηγεί στη

Ενδεικτικά, υπενθυμίζω:
-

μείωση του χρόνου και του

Τη φορολογική μεταρρύθμιση, με

κόστους, που απαιτείται για την

την οποία μειώθηκαν έως και δέκα

ίδρυσή τους.

ποσοστιαίες μονάδες οι

-

Την αξιολόγηση στο χώρο της
Παιδείας.

Σελίδα 1 από 4

Greek Politics Journal (GPJ), VOLUME V, Elections 2007

-

Την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για
την αναβάθμιση του δημόσιου
Πανεπιστημίου

-

Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

-

Τον Υπαλληλικό Κώδικα και τον

τη μεταποίηση, τον Τουρισμό, τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
-

Την Κανονιστική μεταρρύθμιση για
την αναβάθμιση της ποιότητας της
νομοθεσίας.

Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων.
-

Το πλαίσιο της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.

-

-

Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
συνιστούν απόδειξη, πέρα από κάθε
αμφιβολία, ότι η πολιτική μας αποδίδει.

Τη Στρατηγική για την Ψηφιακή
Ελλάδα.

-

Τα έως τώρα αποτελέσματα της Νέας

•

Τις μεταρρυθμίσεις στις δομές του

ανήλθε το 2006 στο 4,3 %.

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για

΄Ηδη, το πρώτο τρίμηνο του

τη νέα προγραμματική περίοδο.

2007, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
4,6% και το δεύτερο τρίμηνο

Τις μεταρρυθμίσεις για την

κατά 4,1%.

ανταπόκριση της χώρας στη νέα
ΚΑΠ και την αναβάθμιση του
αγροτικού χώρου.
-

-

-

-

•

ελληνικής οικονομίας
βελτιώνεται, μετά από 5

πλαισίου για την κεφαλαιαγορά.

χρόνια πτωτικής πορείας και

Τη μεταρρύθμιση στη διαδικασία

ανέβηκε οκτώ θέσεις στη

ανάθεσης έργων του Δημοσίου.

διεθνή κατάταξη, με βάση την
έκθεση του IMD.

Τη μεταρρύθμιση στο σύστημα
•

-

Το δημοσιονομικό έλλειμμα

Την εφαρμογή νέου συστήματος

μειώθηκε κατά πέντε

που εγγυάται πλήρη διαφάνεια

ποσοστιαίες μονάδες και

στην ανάθεση μελετών και την

περιορίστηκε το 2006 στο 2,6-

εκτέλεση δημόσιων έργων.

3%, από -7,8% του ΑΕΠ το
2004 και –5,2% του ΑΕΠ το

Την αναμόρφωση του Πτωχευτικού

2005.

Κώδικα.
-

Η ανταγωνιστικότητα της

Τη μεταρρύθμιση του θεσμικού

προμηθειών του ΕΣΥ.
-

Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ

Το νόμο για τις Ανώνυμες Εταιρείες.
Την κατάρτιση εθνικού
χωροταξικού σχεδίου, καθώς και

•

Οι εξαγωγές, την περίοδο
Ιανουαρίου – Μαρτίου 2007
αυξήθηκαν κατά 14,2%, σε

ειδικών χωροταξικών πλαισίων για
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σχέση με την αντίστοιχη περίοδο

κατά 10%), όσο και στην

του 2006.

έναρξη υλοποίησης των
μεγαλύτερων τουριστικών

•

Οι επενδύσεις παρουσίασαν το

επενδύσεων, που έγιναν ποτέ
στη χώρα.

πρώτο τρίμηνο του 2007
αύξηση κατά 15%, σε σχέση
•

με το αντίστοιχο τρίμηνο του

Το 2006 η εισροή άμεσων

2006, συμβάλλοντας κατά

ξένων επενδύσεων στην

76,7% στο ρυθμό ανάπτυξης

Ελλάδα, σύμφωνα με την

της ελληνικής οικονομίας.

τελευταία Έκθεση του ΟΟΣΑ,
ήταν η υψηλότερη όλων των

Απτά αποτελέσματα είχε η Νέα Οικονομική

εποχών. Η αύξηση αυτή

και Αναπτυξιακή Πολιτική και στο

«ανέβασε» την Ελλάδα στην

επιχειρείν, την επιχειρηματικότητα.

21η θέση στον πίνακα των 30

Αναφέρω:

χωρών του ΟΟΣΑ από την

•

τελευταία θέση που κατείχε.

Tο 2006 ιδρύθηκαν 26.774
νέες επιχειρήσεις και διέκοψαν
τη λειτουργία τους 9.743.

Στόχος μας ήταν και είναι: Η ανάπτυξη να

Δηλαδή, υπήρξε μια θετική

είναι αυτοτροφοδοτούμενη και βιώσιμη. Να

διαφορά 17.031 επιχειρήσεων,

είναι ισόρροπη και να φτάνει σ΄ ολόκληρη

ενώ το 2003 η διαφορά αυτή

τη χώρα. Επισημαίνω ότι στην περίοδο

ήταν 10.414 επιχειρήσεις.

2004-2007 επιτύχαμε ταυτόχρονα μείωση
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αύξηση
του εθνικού εισοδήματος, ενίσχυση της

•

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία

απασχόλησης και μείωση της ανεργίας.

και κατά τη διάρκεια του 2006

Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ σε περίοδο

συνέχισε την ανοδική της

δημοσιονομικής προσαρμογής. Στη δεύτερη

πορεία, διατηρώντας την

τετραετία βάζουμε τον πήχυ πολύ

πρώτη θέση διεθνώς σε

υψηλότερα.

χωρητικότητα κατακτώντας
αγορές όπως της Κίνας.

Τα επίσημα στοιχεία μιλούν από μόνα τους
και για το πώς και πόσο ενισχύθηκε στα

•

Η τουριστική ανάπτυξη

τριάμισι και το κοινωνικό μέρισμα:

καταγράφει ισχυρή δυναμική,
που απεικονίζεται, τόσο στην

•

Ο

πληθωρισμός

τον

περασμένο

αύξηση των αφίξεων (7% το

Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 2,5% και

2005 και 8% το 2006 - με

είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των

παράλληλη άνοδο των

τελευταίων οκτώ ετών. Η απόκλιση

συναλλαγματικών εισροών

του ελληνικού πληθωρισμού από
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τον αντίστοιχο στη ζώνη του ευρώ

•

Είμαι βέβαιος ότι ο ελληνικός λαός θα δώσει

συρρικνώθηκε τον περασμένο

ισχυρή λαϊκή εντολή και κοινοβουλευτική

Ιούλιο στην 0,7 εκατοστιαία

πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία και τον

μονάδα, έναντι 1,7 εκατοστιαίων

Κώστα Καραμανλή. Δε θα διακινδυνεύσει

μονάδων τον αντίστοιχο μήνα του

την επιστροφή στο χθες ή την αστάθεια.

2003.

Βεβαίως

Η

ανεργία

συρρικνώθηκε

τον

περασμένο Μάϊο στο 7,7% από

οι

απαιτήσεις

δικαιολογημένα

θα

από
είναι

εμάς

και

ακόμη

μεγαλύτερες.

11,3% που ήταν το Μάρτιο του

•

2004, δηλαδή μειώθηκε κατά 3,6

Η κοινωνία απαιτεί να προχωρήσουμε με

εκατοστιαίες μονάδες.

ακόμη

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε μονάδες

καλύτερες υπηρεσίες από το κράτος και

αγοραστικής δύναμης, από 75,3%

περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους.

ταχύτερους

ρυθμούς.

Απαιτεί

του μέσου όρου των «15» το 2004
•

έφτασε στο 83% το 2006.

Η

δεύτερη

τετραετία

του

Κώστα

Το συνολικό πραγματικό διαθέσιμο

Καραμανλή θα είναι ακόμη καλύτερη.

εισόδημα των μισθωτών αυξήθηκε
το

2006

κατά

4%

(έναντι

2%

περίπου το 2005), αντανακλώντας
την ταχύτερη άνοδο του μέσου

*Υπουργού Ανάπτυξης –
Υποψήφιου Βουλευτή

πραγματικού καθαρού εισοδήματος
των μισθωτών.
•

Η άνοδος του ΑΕΠ συνοδεύθηκε
από

σημαντική

συνολικής

αύξηση

και

απασχόλησης,

της
με

της

μισθωτής

μέσο

ετήσιο

ρυθμό 1,9% και 2% αντίστοιχα.
Όλα

αυτά

αποτελούν

τη

βάση

για

καλύτερες επιδόσεις στην περίοδο 20072011.

Δεν

στοιχεία

επαναπαυόμαστε.

δεν

σημαίνουν

Τα

θετικά

εφησυχασμό.

Αποτελούν βατήρα για νέες αλλαγές και
μεταρρυθμίσεις.

Αυτές

που

σε

τελική

ανάλυση ζητά επιτακτικά η ίδια η κοινωνία.
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