
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι τομείς παρέμβασης του Υπουργείου Ανάπτυξης περιλαμβάνουν:

• τη λειτουργία της αγοράς και του εσωτερικού εμπορίου.

• τη Βιομηχανία και τις MME.

• την Ενέργεια.

• την Έρευνα και την Τεχνολογία.

• τον Τουρισμό.

Στους παραπάνω τομείς, η δράση της κυβέρνησης θα επικεντρωθεί στις εξής

προτεραιότητες:

• στην μείωση του πληθωρισμού, μέσω της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της ενίσχυσης του ανταγωνισμού.

• στην βελτίωση, στην ολοκλήρωση και στον εκσυγχρονισμό των βασικών 

υποδομών (δημοσίων και ιδιωτικών), στην Βιομηχανία, στην Ενέργεια, στην 

Έρευνα και στην Τεχνολογία, στον Τουρισμό.

• στην βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος, με την ενίσχυση των 

ιδιωτικών επενδύσεων και ιδιαίτερα αυτών που ενδιαφέρουν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις.

Τα μέσα για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων είναι, η προώθηση

θεσμικών μεταρρυθμίσεων και η υλοποίηση μέχρι το 2000 όλων των

αναπτυξιακών προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.



ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στον τομέα της αγοράς και του εσωτερικού εμπορίου, θα συνεχιστεί η πολιτική 

των θεσμικών μεταρρυθμίσεων με στόχο :

• την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

• την προστασία του καταναλωτή και

• τη μείωση του πληθωρισμού.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα προωθηθούν, αφενός μεν με την περαιτέρω 

εφαρμογή της νομοθεσίας, που θεσπίστηκε κατά την προηγούμενη τριετία, 

αφετέρου δε με την προώθηση και εφαρμογή ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων σε 

συγκεκριμένους τομείς.

Οι άμεσες προτεραιότητες αφορούν:

• την αναμόρφωση του συστήματος παρακολούθησης του τιμαρίθμου.

• την προστασία του καταναλωτή.

• τον περαιτέρω ορθολογισμό του συστήματος κρατικών προμηθειών, με στόχο 

την εξοικονόμηση πόρων.

• την εξυγίανση της ασφαλιστικής αγοράς.

• την εξυγίανση της αγοράς των οπωροκηπευτικών.

Τέλος, εντός της τετραετίας θα προωθηθεί νομοθεσία σχετικά με τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό.



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ MME

Στον τομέα της Βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η πολιτική της 

κυβέρνησης επικεντρώνεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με τον 

εκσυγχρονισμό, τόσο των υποδομών και των θεσμών, όσο και των επιχειρήσεων.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και των κοινοτικών 

πρωτοβουλιών.

Ήδη, κατά την προηγούμενη τριετία ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο άσκησης 

της βιομηχανικής πολιτικής και άρχισε η εφαρμογή της, γεγονός που οδήγησε την 

αύξηση των βιομηχανικών επενδύσεων σε ύψος ρεκόρ. Αυτή η πολιτική θα 

συνεχιστεί και θα επιταχυνθεί.

Ιδιαίτερα για τις MME εντός του τρέχοντος έτους, μετά τη συγκρότηση ειδικού 

κυβερνητικού συντονιστικού οργάνου, η οποία έγινε μόλις πριν τις εκλογές, θα 

επιταχυνθεί η εφαρμογή όλων των σχετικών προγραμμάτων.

Άλλες προτεραιότητες σ'αυτόν τον τομέα είναι οι εξής:

• άμεση προώθηση νομοθετικού έργου για την ίδρυση και από ιδιώτες ΒΙΠΕ και 

ΒΙΟΠΑ καθώς και για την απλούστευση των διαδικασιών, που απαιτούνται για 

την ίδρυση και τη λειτουργία βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

• προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων για τις εναπομένουσες επιχειρήσεις που 

ανήκουν στον ΟΑΕ.
• σύναψη προγραμματικών συμφωνιών εντός του 1997 από τις δημόσιες 

επιχειρήσεις με κριτήρια την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και της 

απασχόλησης καθώς και τη διαφάνεια και το συμφέρον των καταναλωτών.



ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στον τομέα της ενέργειας, οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη

τετραετία είναι οι εξής:

• εκσυγχρονισμός και βελτίωση των βασικών υποδομών, μέσω της υλοποίησης 

του επενδυτικού προγράμματος της Δ.Ε.Η. και της ολοκλήρωσης του έργου 

του φυσικού αερίου.

• δημιουργία στη Βόρειο Ελλάδα, κεντρικού ενεργειακού κόμβου του 

ενεργειακού δικτύου των Βαλκανίων.

• προώθηση του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• προσανατολισμός προς τις σύγχρονες απαιτήσεις του διεθνούς 

ανταγωνισμού, με την μερική μετοχοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης 

Πετρελαίου (μέχρι 10%) και με την προετοιμασία της Δ.Ε.Η. για την 

απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίτευξη των ανωτέρω στόχων μέχρι το 2000, θα επιτρέψει:

• την μείωση της ενεργειακής έντασης, η οποία στη χώρα μας είναι 50% πάνω 

από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• την εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών πόρων σε προσιτό κόστος.

• το σεβασμό προς το περιβάλλον.

• τη διαμόρφωση συνθηκών ομαλής λειτουργίας της αγοράς και τη διασφάλιση 

της ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

• την ανάπτυξη ενεργειακής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.



ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, η πολιτική της κυβέρνησης

επιδιώκει:

• τη συνεχή δημιουργία και ποιοτική αναβάθμιση του ερευνητικού ανθρώπινου 

δυναμικού.

• τον προσανατολισμό της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, προς τις 

ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής παραγωγικής 

μηχανής.

• την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η κοινωνία των 

πληροφοριών, για την εδραίωση στρατηγικού ρόλου της Ελλάδος στις 

παραμεσόγειες και βαλκανικές χώρες.

Οι παραπάνω στόχοι κατά την επόμενη τετραετία θα συνεχίσουν να

υλοποιούνται με τις παρακάτω δράσεις:

• δημιουργία δικτύων επιστημονικής τεχνολογίας και θέσπιση υποτροφιών για 

νέους ερευνητές.

• αναδιοργάνωση, κατάργηση ή και δημιουργία νέων ερευνητικών ομάδων σε 

τεχνολογίες αιχμής και διασύνδεση των ερευνητών με τις μεταπτυχιακές 

σπουδές που γίνονται στα Πανεπιστήμια.

Ιδιαίτερα, για τον προσανατολισμό της έρευνας στις ειδικές ανάγκες της χώρας

θα αναπτυχθεί:

• η εφαρμογή της πληροφορικής στον τουρισμό και στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

• η έρευνα στους τομείς της αγροτικής βιοτεχνολογίας και της διαχείρισης 

βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Στον τομέα του τουρισμού, πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης είναι η ποιοτική

αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Αυτή η αναβάθμιση πρέπει να είναι πολύπλευρη και προϋποθέτει την

ενσωμάτωση της τουριστικής διάστασης σ'όλες τις κλαδικές και περιφερειακές

πολιτικές. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

• τη βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και των παρεχομένων υπηρεσιών.

• τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος με την προώθηση νέων 

οριζόντων τουριστικής αξιοποίησης και προσέλκυσης επισκεπτών με ειδικά 

ενδιαφέροντα.

• την καλύτερη πληροφόρηση του κοινού με εντονότερη προβολή της χώρας και 

συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

• την υποστήριξη όλων των φορέων που έχουν άμεση σχέση με τον τουρισμό 

και κύρια των επαγγελματιών.

• την αξιοποίηση πέραν του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής και 

αρχαιολογικής κληρονομιάς.

Τα μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων είναι:

• η αναδιοργάνωση του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (EOT), καθώς και η 

αξιοποίηση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού.

• η πλήρης αξιοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος για τον τουρισμό, 

που συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


