
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πέμπτη, 20.1.2000

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΡΗΠΛΛΗί 1Β. 105 74 ΑΘΗΝΑ. ΤΗΑ.: 7290 071 - 79

ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΓΙΑ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 21.00

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

κ. ΚΟΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Σ.Ε.Β.

Κύριε Πρόεδρε του ΣΕΒ,
Κύριοι Σύνεδροι,

Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε και εύχομαι απόλυτη επιτυχία 
στους στόχους του Συνεδρίου σας.

Κυρίες και κύριοι.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι ο κόσμος ολόκληρος βρίσκεται ατο τέλος μιας εποχής και στην 
αρχή μιας άλλης. Διανύουμε ήδη το πρώτο στάδιο της μεταβιομηχανικής εποχής. Το πρώτο 
στάδιο της εποχής της παγκοσμιότητας, της τεχνολογίας και της γνώσης. Οι εξελίξεις, σε όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, προσλαμβάνουν μια πρωτόγνωρη ταχύτητα. Τα 
πάντα γύρω μας αλλάζουν ραγδαία. Ακόμη και οι συνήθειες, οι συμπεριφορές, οι νοοτροπίες 
των ανθρώπων.

Αμεσα επηρεάζουν την Πατρίδα μας και οι κοσμογονικές εξελίξεις του τέλους του 20ου αιώνα. 
Το άνοιγμα των συνόρων της Βαλκανικής στους λαούς της περιοχής, στις οικονομικές, τις 
κοινωνικές, τις πολιτισμικές και τις πολιτικές δραστηριότητές τους. Καθοριστικό και εξόχως 
σημαντικό για τη χώρα μας είναι, προπάντων, το γεγονός ότι η συγκυρία αυτή μας βρίσκει 
εντός της Ε.Ε. Όλοι άλλωστε -  ακόμη και εκείνοι που πεισματικά πολέμησαν τη μεγάλη αυτή 
επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμανλή -  υιοθετούν τώρα τους προσανατολισμούς μας. 
Αναγνωρίζουν ότι η πράξη εκείνη, αποτελεί το μεγαλύτερο επίτευγμα της μεταπολιτευτικής 
περιόδου. Και ας μην ξεχνάμε ότι τότε η χώρα μας, πληρούσε όλους τους όρους που έθεσε, 
στη συνέχεια, το Μάαστριχτ, για την ΟΝΕ.

Βρεθήκαμε αργότερα σε θέση ουρανού και είμαστε τώρα η τελευταία χώρα από τις χώρες της 
Ένωσης, που μπαίνουν στην ΟΝΕ. "Κάλλιο αργά παρά ποτέ” , λεει ο κόσμος. Και συμφωνούμε 
απόλυτα. Μόνο που πρέπει να συνειδητοποιούμε τα λάθη του παρελθόντος και να 
διδασκόμαστε από αυτά. Η δημιουργία και η μετάθεση των προβλημάτων στο μέλλον, 
επιβάλλει αργότερα πολύ μεγαλύτερες θυσίες. Και οι θυσίες που επιβλήθηκαν στους πολίτες 
κατά το τελευταίο διάστημα, υπήρξαν αβάσταχτες για τους πολλούς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. 
Εξαιρετικά αρνητικό υπήρξε το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να απαλλαγεί απέ 
τις πστρογονικές της αδυναμίες. Για να επιτύχει την ονομαστική σύγκλιση, ακολούθησε 
πολιτικές που αγνόησαν την καθημερινότητα. Μετέθεσαν σοβαρά οικονομικά ζητήματα στην 
επόμενη περίοδο. Και αγνόησαν τους κινδύνους που εμφανίζονται στη νέα εποχή. Αναφέρομα 
κυρίως στην μεγάλη κάμψη της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, διεύρυνση των κοινωνικών 
και περιφερειακών ανισοτήτων, την έξαρση της ανεργίας, το διπλασιασμό του δημοσίοι 
χρέους.



Αναφέρομαι, ϊφυιτάντων, στα προβλήματα που στοιβάζει η Κυβέρνηση στην μετά ΟΝΕ 
εποχή. Και, βεβαίως, στην ανάγκη για ουσιαστική και όχι μόνον ονομαστική σύγκλιση τη« 
οδονομία·': Επίμονα, συστηματικά και υπεύθυνα υπογραμμίζουμε την ανάγκη αυτή -
:<ν (θέτοντας μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις -  εδώ και πολύ καιρό. Αντί, όμως, οιασδήποτ 
άλλης απάντησης, η Κυβέρνηση εξαπέλυε ύβρεις εναντίον μας. Παραποιούσε τη 

(( ι ϊ ί ί  ύτητα ιι ισχυριζόταν ότι κινούμαστε από αντιπολιτευτική διάθεση.

Γώρκ στο ι ιαίνει. Τώρα έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιβεβαιώνει την πρσγμαπκότητε 
Εκτιμά όπ επιτυγχάνεται η ονομαστική σύγκλιση, αλλά απομένει να εττπευχθεί και ι

;<ή, Ο αρμόδιος Ειτίτροττος προχοορά μάλιστα ένα ακόμη βήμα για να υποδείξει ό· 
απαιτούνται «συμπληρωματικές πολιτικές στην κατεύθυνση των φορολογικών κε 
διαρθρωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν». Και ρωτώ: Μόνο πς Βρυξέλλες ακούει 
Κυβέρνηση; Χρειάστηκε να το πουν οι Βρυξέλλες για να το συνειδητοποιήσουν ι
Πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι Υπουργοί;

Κυρίες και κύριοι,

Γίνεται ήδη φανερό ότι η νέα εποχή κουβαλά πολλά από τα προβλήματα τους χθες. Κε 
επιφυλάσσει καινούργιους κινδύνους για το μέλλον Ακόμη πιο σίγουρο είναι ότι φέρνει πολι 
περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες. ΓΓ αυτό ακριβώς επιβάλλεται να σκύψουμε στ« 
προβλήματα με περισσότερη αποφασιστικότητα και σποτελεσμστικότητα. Γι’ αυτ« 
υποχρεούμαοτε να δημιουργήσουμε, σήμερα, τις υποδομές που έχει ανάγκη το αύριο. 0 
δ ια τησ τώ σ εις  δεν ωφελούν. Απαιτούνται δράσεις. Απαιτείτα ι δυναμική φυγή π ρος τ< 
εμπ ρός. Επιβάλλεται ένα νέο π οιοτικό άλμα.

Κυρίες και κύριοι,

Κίναι γεγονός ότι, οτη συντριπτική πλειοψηφία τους, οι πολιπκές δυνάμεις υιοθετούν τι 
βασικές αρχές και τις κατευθύνσεις του φιλελευθερισμού. Οι διαχωριστικές γραμμές τοι 
παρελθόντος έχουγ ξεθωριάσει. Είναι απολύτως θετικά όλα αυτά. Δημιουργούν ένα καινούργι« 
πλαίσιο δυνατοτήτων. Δεν αρκούν όμως. Επιβάλλουν αποφάσεις. Υπαγορεύουν μια διαρκι 
αναζήτηση στο χώρο του συγκεκριμένου και του αποτελεσματικού. Και σε αυτήν τη 
αναζήτηση υποχρεούμαοτε να κινούμαστε όλοι. Δογματισμοί δεν εππρέπονται. Αγκυλώσει 
οτο χθες δεν συγχωρούνται. Εμείς, είμαστε πάντα ανοικτο ί σε γόνιμες προτάσεις 
φρέσκες  ιδέες, δημιουργικές απόψεις.

Κυρίες και κύριοι,

Β α σ ική  αρχή του κυβερνητικού προγράμματος μας είναι η συνεννόηση, η συναίνεση, γ, 
σύνθεση . Βασική επιδίωξή μας είναι η συνένω ση δυνάμεων και προσπαθειών γ ια  τη ι 
επ ίτευξη  του καλύτερου. Στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αυτά ακριβώς τα στο ιχεκ 
α φ ορ ούν  και την οικονομική π ολιτική  μας.

Οι βασικοί άξονες του οικονομικού μας προγράμματος είναι γνωστοί και κωδικοποιημένοι 
Στόχος μας είναι να μπει ο τόπος σε ταχύρυθμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Και ο στόχος αυτό 
είναι απόλυτα εφικτός. Φτάνει να εφαρμοσθεί μια συγκροτημένη πολιπκή με παράλληλους κε 
αρμονικά προωθούμενους, στόχους. Μια πολιτική με στόχο και προοπτική.

θ α  αναφερθώ σήμερα στους βασικούς αυτούς άξονες του οικονομικού προγράμματός μας:

Π ρώ τος άξονας ξινοί η δημοσ ιονομική εξυγίανση. Με μείωση των δαπανών για τόκους 
που θα προέλθει από την υποχώρηση των επιτοκίων και θα αποφέρει ετησίως περίπου 35! 
δισ. δραχμές. Αλλά και με περιορισμό των πρωτογενών δαπανών στο ύψος του ετήσιοι



πληθωρισμού, που θα εξοικονομήσει περίπου άλλα τόσα. Η σπατάλη του δημόσιου τομέα έχει 
ξοτεράσει κάθε προηγούμενο. Αναφέρω απλά ότι, ενώ έχουμε το χειρότερο σύστημα Υγείας, 
εν τούτοις για το σύστημα αυτό, πληρώνουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Επιδίωξή μας είναι η Ελλάδα, σε λίγα χρόνια, να έχει δημοσιονομικό πλεόνασμα. Σημαντική 
παράμετρο στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, για την 
ενίσχυση της απατελεσματικάτητας του κράτους και τη βελτίωση των συναλλαγών του με τους 
πολίτες.

Βασικό άξονα στο κυβερνητικό πρόγραμμά μας -  όπως κατ’ επανάληψη έχουμε πει -
«Τίτοτελεί και η φ ορολογ ική  μεταρρύθμιση. Σχεδιάζουμε μια βαθιά φορολογική τομή, που θα 
ανακουφίζει τους μονίμως αδικημένους και θα υπηρετεί την αναπτυξιακή προσπάθεια.

Σε αντίθεση με ό,π συνέβη σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η φορολογική πολιτική 
στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, επικεντρώνεται και αναλώνεται στην ικανοποίηση ατενών 
δημοσιονομικών στόχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πενταετία 1994 -  99:

» Ψηφίστηκαν συνολικά 16 φορολογικοί νόμοι εισπρακτικού χαρακτήρα

·■» Επιβλήθηκαν 87 πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.

• Τα συνολικά φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 106% έναντι σωρευτικής αύξησης του 
ΑΕΠ κατά 80%.

•  Την τελευταία τριετία (1996 -  1999) η συνολική αύξηση των φορολογικών εσόδων ανήλθε 
σε 3,5 τρισ. δρχ. και οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην επιβολή νέων φορολογικών
επιβαρύνσεων.

•  Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις δεν έττληξσν 
συμμετρικά τις κοινωνικές ομάδες. Κατά το 1998, οι έχοντες μεσαία εισοδήματα ( 4 - 8  
εκατομμύρια δρχ.) -  σν και αποτελούσαν μόλις το 23% του συνολικού αριθμού των 
φορολογούμενων -  κατέβαλαν συνολικά το 55% των συνολικών φορολογικών εσόδων.

Παρά πς κατά καιρούς πομπώδεις κυβερνητικές διακηρύξεις, η σημαντική καθυστέρηση στην 
υλοποίηση των προγραμμάτων μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών, έχει ως αποτέλεσμα την υττερδιόγκωση των βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεων του δημοσίου και της φοροδιαφυγής.

Σήμερα, οι βεβαιωμένοι και ανείσπρακτοι φόροι ανέρχονται σε 3,6 τρισ. δρχ. και τα έσοδα που 
προέρχονται σπό τη σύλληψη φοροδιαφυγής δεν υπερβαίνουν το 0,5%, όταν η παραοικονομία 
εκπμάται στο 27% - 30% του ΑΕΠ. Είναι, λοπτόν, φανερό όπ θα αρκούσε η είσπραξη μόλις του 
5% των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και της φοροδιαφυγής για να χρηματοδοτηθεί μία 
τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση.

Το ισχύον, όμως, φορολογικό σύστημα δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την άδικη 
κατανομή των φορολογικών βαρών. Στιγματίζεται επιπλέον από:

•  Την πολυπλοκότητα, πς συνεχείς μεταβολές και την έλλειψη κωδικοποίησης.

• Το υψηλό διαχειριστικό κόστος της συλλογής και διαχείρισης των φόρων, γεγονός που 
επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από μελέτη του ΚΕΠΕ.

•  Την ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών.



> Γην έλλειψη συνέπειας m i γενικών αρχών.

Η φορολογική μεταρρύθμιση που επεξεργαζόμαστε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του
Οικονομικού I Ιρογράμμστός μσς. Στο σχέδιο και τη δέσμευσή μας περιλαμβάνονται:

■» ί I νομοθέτηση ενός νέου σταθερού φορολογικού συστήματος με ορίζοντα τετραετίας.

> Π απλοποίηση και η ττλήρης κωδικοποίηση όλων των φορολογιών (Εισοδήματος, 
Κεφαλαίου, ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων),

ί Η ταχεία ολοκλήρωση του προγράμματος TAXIS και η πλήρης μηχανοργάνωση και 
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής όλων των Δ.Ο.Υ.

• Η μείωση των συντελεστών των φορολογιών εισοδήματος, φυσικών και νομικών 
προσώπων, και η εισαγωγή πλέγματος φορολογικών κινήτρων, που θα συμβάλλουν στην 
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, την τόνωση της απασχόλησης, την αναβάθμιση της
ξεχασμένης Ελλάδας,

> Η προώθηση ενός, κατά το δυνατόν, απρόσωπου, διαφανούς ηλεκτρονικού συστήματος 
φορολογικών ελέγχων.

• Η οργανωτική ανασυγκρότηση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

• Η μείωση των γραφειοκρατικών συναλλαγών.

Σε ό,τι αφορά τη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων:

• Μειώνονται τα φορολογικά κλιμάκια από 6 σε 4, με αντίστοιχη διεύρυνση των ορίων τους.

• θεσπίζονται δύο ενδιάμεσοι φορολογικοί συντελεστές 10% και 20% για τα μεσαίου 
επιπέδου εισοδήματα.

• Αντικαθίσταται ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής (45%). Ο συντελεστής 40%, ο οποίος 
εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 12 εκατομμυρίων δρχ., μειώνεται κατά μία μονάδα 
ετησίως.

• Μειώνεται (κατά μία μονάδα ετησίως) ο συντελεστής προκαταβολής φόρου εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων που σήμερα ανέρχεται σε 55%.

• Καταργείται το σύστημα της μείωσης φόρου με αποδείξεις, δεδομένου ότι, ενώ ελάχιστα 
συμβάλλει στην εμπέδωση φορολογικής συνείδησης, οδηγεί σε εμπόριο αποδείξεων και 
αύξηση της γραφειοκρατικής απασχόλησης στις Δ.Ο.Υ.

• Αυξάνονται σημαντικά οι μειώσεις φόρου με βάση τον αριθμό των τέκνων.

• Διευρύνονται οι εκπτώσεις από το φορολογικό εισόδημα για δαπάνες που αφορούν 
καταβολή ενοικίων, ασφαλίστρων και φοίτησης τέκνων σε ιδιωτικά σχολεία.

Κ αταργείτα ι ο φόρας ιδιοκατοίκησης για όσους έχουν,κύρια κατοικία έως 200 τ.μ. και 
ταυτόχρονα  δευτερεύουσα κατοικία συνολικής επιφάνειας έως 300 τ.μ,

• Καταργείται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων προς τέκνα,



ϊχ  ό ,τ ι αφορά τη φορολογία εισοδήματος δο μ ικώ ν  Προσώπων:

Βασικό άξονα της φορολογικής πολιτικής μας αποτελεί η αποκλιμάκωση τη: 
υ ιτερφορολόγησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

® Καταργείται οριστικά το σύστημα των δήθεν αντικειμενικών κριτηρίων που επιβλήθηκε π 
1994, αλλά και των νέων -  και, σε πολλές περιπτώσεις, επαχθέστερων -  κριτηρίων ποι 
θέσπισε πρόσφατα η Κυβέρνηση.

• Για τις Ο.Ε. και τις ΕΠΕ τα 2/3 των φορολογητέων κερδών, θα φορολογούνται ωι 
επιχειρηματική αμοιβή στο όνομα των εταίρων με βάση τη νέα κλίμακα φυσικώ' 
προσώπων και το υπόλοιπο 1/3 στο όνομα της εταιρείας με φορολογικό συντελεστή 30%.

• Γκτ τις Α.Ε. με ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιώ' 
Αθηνών, ο ισχύων φορολογικός συντελεστής 40% επί των κερδών τους μειώνεται σε 38°/ 
και στη συνέχεια κατά μία μονάδα ετησίως μέχρι το 35%, ώστε να εξομοιωθεί η φορολογικί 
επιβάρυνσή τους με πς εισηγμένες εταιρείες.

Παράλληλα και μέσα στο πλαίσιο της εκλογίκευσης του φορολογικού συστήματος;

•  Διευρύνονται τα όρια των εκτππτόμενων χορηγιών σε σωματεία και φορείς, που ετπτελοώ 
πολιτιστικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς, όπως και τα όρια των εκπιπτόμενων δαπανώ' 
για την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού.

• Παρέχεται δυνατότητα σπς επιχειρήσεις να εκπίπτουν των φορολογητέων εσόδων τουι 
ποσά που διατίθενται για υποτροφίες σε τέκνα υπαλλήλων ή άλλους.

•  Καθορίζονται ανώτατα όρια (ποσοστό επ ί των εσόδων) για μια σειρά από δαπάνες τω\ 
επιχειρήσεων, οι οποίες συνήθως δεν αναγνωρίζονται ως εκττεστέες. •

• Καταργείται ο ΕΦΤΕ επί των τόκων των δανείων, με σκοπό την περαιτέρω μείωση τοι 
κόστους χρήματος.

Υε ά ,τ ι αφορά τη Φορολογία Κεφαλαίου:

Η ακίνητη περιουσία στη χώρα μας υπδκειται σε περισσότερες από 20 φορολογικές 
επιβαρύνσεις, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. Και αποτελεί βασικό 
παράγοντα για το επίπεδο των ενοικίων ιδιωτικής και επαγγελματικής στέγης,

Για τον εξορθολογισμό της φορολόγησης ακινήτων λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής μέτρα:

• Μείωση του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων σε 6% για αντικειμενική αξία έως 2 ί 
εκατομμύρια δρχ. και σε 10% για το υπερβάλλον.

•  Κατάργηση του ΦΜΑΠ επί των φυσικών και των νομικών προσώπων.

» Κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας 
κατοικίας με συνολικό εμβαδό έως 300 τ.μ.



* Επιβολή συμπλήρωμα πχού φόρου υτο εισόδημά από ακίνητα, μονά y ία το τμήμα που 
υπερβαίνει το 1.500.000 δρχ. ώστε να μην υττερφορολογούνται οι μικρο-ιδιοκτήτες.

» Διεύρυνση του αφορολόγητου ορίου για κληρονομιές και δωρεές σε συγγενείς πρώτου 
βαθμού σε 10.000.000 δρχ. και αύξηση του ποσού της γονικής παροχής μέχρι του οποίου 
ο φόρος μειώνεται στο μισό σε 30.000.000 δρχ. από κάθε γονέα και σε 45.000.000 δρχ. 
όταν υπάρχει εν ζωή ο ένας γονέας.

Γ ια  μας το  φορολογικό σύστημα αποτελεί βασ ικό  εργαλείο για την άσκηση 
α ν ίοττυξιακής πολιτικής, για την παροχή κ ινήτρω ν τόνω σης των επενδύσεων και της
« ιτασχόλησης.

Για τους σκοπούς αυτούς:

j Αναθεωρείται το ισχύον σύστημα των συντελεστών αποσβέσεων παγίων στοιχείων και 
αυξάνεται σε 500.000 δρχ. το όριο της απόσβεσης όλων των παγίων στοιχείων κατά το
πρώτο έτος τη< κτήσης του.

* Αυξάνεται το ποσοστό των αφορολόγητων αποθεματικών που παρέχονται για επενδύσεις
που πραγματοϊίοιοΰν οι επιχειρήσεις, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο χώρο της 
Βαλκανικής.

ι «Μειώνεται κατά 10% η φορολογική επιβάρυνση επιχειρήσεων, οι οποίες μια συνεχόμενη 
τριετία, πραγματοποιούν επενδύσεις που υπερβαίνουν το 30% των καθαρών κερδών τους 
κ< ιι αυξάνουν την απασχόληση (κατά μέσο όρο) με ποσοστό 20%.

f  Ja νην εν ίσχυση της ανταγω νιστικότητας τω ν μ ικρομεσαίω ν επιχειρήσεων στο πλέγμα 
«ον φορολογικώ ν κινήτρων που επεξεργαζόμαστε συμττεριλαμβάνονται:

> Μ απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος ποσοστού ίσου με το 25% των 
φορολογφέων καθαρών κερδών για χρονικό διάστημα μιας πενταετίας.

* Η αύξηση των συντελεστών απόσβεσης των παγίων στοιχείων κατά 10%.

Κυρίάς και κύοίσι,

:νας άλλος, <rró -τυς πιο βασικούς άξονες στο ενιαίο οικονομικό πρόγραμμά μας αφορά πς 
μΐ'ΛρΦμεσαΙες ιχειρήσεις, οι οποίες κατά τα τελευταία χρόνια βρίσκονται υπό διωγμό. Οι 
επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται -  επαναλαμβάνω - στο επίκεντρο της οικονομικής πολιπκής μας.

. πί «ΐΐΌ ίκλουν γη ραχοκακκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Γιατί η ενίσχυσή τους μπορεί να 
«ιβάλει αττο'ϊ<;'λεο|ΐατικά στην ανπμετώπιση του εφιάλτη της ανεργίας. Σε παγκόσμιο επίπεδο 

οι ο ΐ ίά  στις δέκα νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Εάν, λοιπόν, η αναλογία αυτή προκύπτει από τα παγκόσμια δεδομένα, αναι προφανές ότι 
ισχύει ακόμη περισσότερο για τη χώρα μας.

Γκϊ μας η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στηρίζεται πρωτ* απ’ όλα στη μεγιστοποίηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του λαού μας. Την αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της 
χώρας μας. Των πλουτοπαραγωγικών πόρων μας. Και της πολιτιστικής μας παράδοσης: •

• ίυγκρ'ϊΐκά πλεονεκτήματα του λαού μας ανατρέχουν στη φύση του Ελληνα. Την 
επιχειρηματική ευφυΐα, την ευελιξία, το ταλέντο και την έφεσή του για δημιουργία. Οι αρετές 
του Ελληνα επιχειρηματία, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η διαρκής ανησυχία μπορεί 
πράγματι να αποτελέσουν εφαλτήριο για το αναπτυξιακό άλμα, για το οικονομικό θαύμα.



» Η γειυγραφική 9έση της χώρας μας, που συνδέει την Ευρώπη με τρεις Ηπείρους, μας 
παρέχει τη δυνατότητα να εξελιχθούμε σε περιφερειακή εστία χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. Αλλά και παροχής υπηρεσιών στον άνθρωπο, στην Παιδεία και την Υγεία, σπς 
συγκοινωνίες και τις επικοινωνίες.

» Οι πλουτοπαραγωγικοί μας πόροι και το ιδανικό κλίμα, επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός 
σύγχρονου γεωργικού τομέα και την ενίσχυση του τουρισμού. Ο αέρας και ο ήλιος της 
Ελλάδας αποτελούν πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας.

·> Και βέβαια η πολιτιστική παράδοσή μας ενισχύει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες αυτές.

Για όλους αυτούς τους λόγους, σχεδιάζουμε τη διαμόρφωση ενός ισχυρού πλαισίου μέσα στο 
οποίο Θα μπορέσουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι νέοι αγρότες, επιχειρηματίες του 21 °" αιώνα, η τουριστική 
‘’βιομηχανία".

Τα μέσα που προβλέπονται οτο σχέδιό μας για το σκοπό αυτό διακρίνονται σε τρεις βασικές 
κατηγορίες:

• Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται προώθηση ειδικών κατά περίπτωση και τομέα 
μέτρων, για την αντιμετώπιση επιμέρους προβλημάτων. Την ενθάρρυνση νέων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Τη στήριξη των προσπαθειών αυταπασχόλησης. Βασική 
υποχρέωση και στόχος μας είναι η προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Γκι την 
ανάπτυξη συνεργασιών που στόχο θσ έχουν είτε την από κοινού προμήθεια πρώτων υλών 
σε ευνοϊκότερες τιμές, είτε την από κοινού προώθηση των προϊόντων τους, την προβολή 
των υπηρεσιών τους, την προσέλκυση πελατών.

• Στη δεύτερη ενότητα περιλαμβάνονται μέτρα που αφορούν την ευχερή πρόσβαση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους. Ωστε κάθε νέα 
επιχειρηματική πρωτοβουλία με προοπτική, να στηρίζεται με ικανούς, πόρους.

• Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα μέτρα δραστικής μείωσης της φορολογικής 
επιβάρυνσης και παροχής φορολογικών κινήτρων για την αύξηση των επενδύσεων και της 
απασχόλησης.

Η π ρόσβαση σ τη  χρηματοδότηση γ ια  τη σύσταση νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την παροχή φορολογικών κινήτρων σε εταιρείες παροχής 
επιχειρηματικών κεφαλαίων (Venture capital) ή σε αμοιβαία κεφάλαια ειδικού τύπου που
θα χρηματοδοτήσουν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες.

Εξαιρετικά αρνητικό είναι σήμερα το γεγονός ότι η τεράστια πλειοψηφία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στερείται των δυνατοτήτων χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους. Η 
κατάσταση αυτή δεν πάει άλλο. Οι λύσεις υπάρχουν. Και είναι απόφασή μας να πς 
προωθήσουμε άμεσα.

Και βέβαια δεν πρέπει να αμφιβάλλει κανείς για την απόφασή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα 
κόντρα στην ντροπή για τα πανωτόκια. Οι ρυθμίσεις της Κυβέρνησης δεν ικανοποιούν. Αυτό το 
αίσχος θα τελειώσει εδώ.

Στα φορολογικά κίνητρα ττου εισάγει το πρόγραμμά, μας συμπεριλαμβάνεται η μείωση του 
συντελεστή φορολόγησης των κερδών εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων, αλλά και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται με αυτή τη διαδικασία, κατά 50%.



Ειδικά γ κ ι γην ίνάπΎυξη της π ληροφορικής κθβ την π ρθθΊλκυση ξένων εταιρειών θα 
νομοθετηθούν ειδικές περιοχές -  ζώνες εγκατάστασης ερευνητικών κέντρων. Τα κίνητρα που 
Οα παρέχονται στις επενδύσεις αυτές θα καλύπτουν το κόστος υποδομής και απαλλοτρίωσης, 
την επιδότηση του κόστους ασφάλισης των εργαζομένων και την ένταξή τους στο καθεστώς 
της αναπτυξιακής νομοθεσίας με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολόγησης των 
κερδών τους.

Κυρίες ;<αι κύριοι,

β α σ ικό  άξονα στο οικονομικό πρόγραμμά μας συγκροτούν οι επ ιλογές μας σε ό,τι 
α φ ορ ά  το  Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Προετοιμάζουμε πλήρη και ταχεία αξιοποίηση του Γ  Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Με 
έμφαση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, με στήριξη της Παιδείας, με διαμόρφωση των 
υποδομών που έχει ανάγκη το αύριο, κυρίως στις νέες τεχνολογίες.

! ί<. ατε.χυότηνό ¿¡·, εμάς έχουν:
·■* Η ταχεία ολοκλήρωντη των μεγάλων έργων που καθυστερούν (Εγνστία, ΜΕΤΡΟ Αθηνών,

ΜΓιΓΡΟ Οε< τ/χης).
* Η ενίσχυση των υποδομών της περιφέρειας με νέα μεγάλα έργα, όπως η Ιόνια οδός, το

ί'τδηοοάρομιχύ δίκτυο και το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
> Η προώθηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε κάθε μία από τις 

καθυστερημένες περιφέρειες της χώρας.
1 Η εγρτναφορά του συστήματος αναπτυξιακών κινήτρων όπως ίσχυε πριν την αλλαγή του 

αναπτυξιακού νόμου. Μ ν  πρέπει άλλωστε να ξεχνούμε ότι η πιο φτωχή επαρχία στη Ε.Ε.
είναι η δική μας ι ί πείρος.

ϊ Γ ια την ενίσχυση της Παιδείας και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, απόφασή μας 
είναι η εισαγωγή της πληροφορικής σε όλα τα σχολεία.
Αλλά >·;* ί ρ ςοοχή χρηματοδοτικών διευκολύνσεων και επιχορηγήσεων για την απόκτηση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών από όλους τους μαθητές. Η Πληροφορική που ακόμα δεν έχει 
εισέλΰει σιην καθημερινή εκπαίδευση, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία που ανοίγει 
διάπλατα μία τεράστια αγορά εργασίας, η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
συνιστούν τις νέες μεγάλες προκλήσεις. Ζούμε στην κοινωνία της γνώσης. Ο πλούτος 

τυ αύριο θα είναι συνώνυμος με τη γνώση. Αυτός που θα μπορεί να αξιοποιεί 
υτοστά τη γνώση, αυτός που θα έχει το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στις 
δεκαετίες που έρχονται. Οφείλουμε λοιπόν νσ επενδύσουμε στη γνώση, στο ανθρώπινο 
δυναμικό μας, ιη νέα γενιά.

Λτσσς .«ςονες τσυ οικονομικού προγράμμστός μας περιλαμβάνεται βέβαια -  κα ι αυτό 
ε ίνσ ι αυτονόητο  για το κατ’ εξοχήν κόμμα της ελεύθερης αγοράς — η απελευθέρωση της 
ο ικ ο ν ο μ ία ς  και ειδικότερα τω ν αγορών, απ ό τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κράτους.

Προτάσσονται στην κατεύθυνση αυτή:
Η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών, με ενίσχυση του 
ανταγωνισμού.

* Οι περαιτέρω αποκρατικοποιήσεις στο τραπεζικό σύστημα με ιδιαίτερη σπουδή στην 
εξυγίανση και τη μετοχοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας. Αποκρατικοποιούνται επίσης η 
: ’ μποριχή Τράπεζα και η Εθνική Τράπεζα με τη μορφή κυρίως της πλήρους πολυμετοχικής
Τράπεζας, χωρίς κυβερνητικές εξαρτήσεις.

•  Η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η αποκρατικοποίηση στις αερομεταφορές και πς αστικές
συγκοινωνίες.



*  Η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και η εξυγίανση του Ο.Σ.Ε 
} Π προώθηση του κοινωνικού διαλόγου για τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς 

εργασίας σε συνδυασμό με την προώθηση προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων 
αϊτό τις επιχειρήσεις και τα μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης.

Τ.νας άλλος ο ικονομ ικός άξονας μας αφορά τον Τουρισμό που αναντίλεκτα αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ελληνικής οικονομίας. Συμμετέχει με ποσοστό σχεδόν 
20% στο ΑΕΠ. Προσφέρει στην πατρίδα μας συνάλλαγμα ύψους 9 δισ. δολαρίων ετησίως. 
Απασχολεί περίπου 700 χιλιάδες ανθρώπους, και έχει δυνατότητα αύξησης της απασχόλησης 
χατά 20-25%. Μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και μείωσης της 
ανεργίας.

Trqy κατεύθυνση αυτή το πρόγραμμά μας προβλέπει αναβάθμιση του φορέα διοίκησης με τη 
σύσταση Υπουργείου Τουρισμού. Τον εκσυγχρονισμό του EOT, Τη ριζική αναμόρφωση της 
τουριστικής εκπαίδευσης. Την προώθηση των μεγάλων έργων τουριστικής υποδομής. Την 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με 
εξέχουσα θέση τον αγροτουρισμό. Την ενίσχυση του χειμερινού τουρισμού. Την έγκαιρη και 
δυναμική διαφήμιση. Την χορήγηση κινήτρων για τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων. 
Και πάνω απ ' όλα, την σύνδεση της τουριστικής μας πολιτικής με τον πολιτισμό μας, το 
μεγάλο και δυστυχώς αναξιοποίητο πλεονέκτημά μας.

Σημαντικός γ ια  μας είναι επ ίσης ο άξογας που αφορά στη Ναυτιλία μας. Απόφασή μας 
είναι να ξανακερδίσουμε την παγκόσμια πρωτοπορία. Κλειδί για αυτό είναι η προώθηση 
μέτρων τα οποία είναι δυνατόν να συμβάλουν άμεσα και αποτελεσματικά στην ουσιαστική 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού πλοίου. Και αυτό εττείγει.________________ _

Ενας άλλος από τους κεντρικούς άξονες της ο ικονομ ικής πολπικής, μας αφορά την 
αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου, το οπ οίο  αποτελεί βασικό θεσμό και μηχανισμό της 
ελεύθερης αγοράς. Δεν χρειάζεται, λοιπόν, να διαβεβαιώσω για τη θέση και τις προθέσεις 
μας. Για μας, το Χρηματιστήριο, δεν είναι κάτι που βρέθηκε τυχαία στον δρόμο μας, εξαιτίας 
της διεθνούς συγκυρίας. Για μας δεν είναι ... “κόμμα" και, προπάντων, δεν είναι τζόγος. Η 
αντίληψη του τζόγου και της κερδοσκοπίας που σκόπιμα καλλιεργήθηκε, δεν είναι απλά και 
μόνο λανθασμένη. Είναι επικίνδυνη για την προοπτική του ιδίου του Χρηματιστηρίου. Αλλά -  
και πολύ περισσότερο -  για τους μικροεπενδυτές.

Το Χρηματιστήριο είναι πρώτ* απ ' όλα επενδιτπκό και αναπτυξιακό εργαλείο. Παρέχει στις 
επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντλούν υγιή χρηματοδότηση. Και ταυτόχρονα, αφού εξοοεειώνει 
τους πολλούς με την έννοια της επένδυσης, τους επιτρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτή. Ενισχύει
την επιχειρηματική προσπάθεια και διευρύνει τη συμμετοχή σ’ αυτή.

Είναι γεγονός -  και μάλιστα σημαντικό - 6π το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει ξεφύγα από το 
τέλμα. Η είσοδος χιλιάδων νέων μικροεπενδυτών στη χρηματιστηριακή αγορά, συμβάλλει στην 
επέκταση της επιχειρηματικής ιδέας, την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων, την πιο πλατειά 
συμμετοχή στην επιχειρηματική κερδοφορία. Η σημερινή κατάσταση, ωστόσο, προδίδει 
έλλειψη ωριμότητας και υπευθυνότητας της Πολιτείας. Υπάρχει ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου. 
Υπάρχει αδράνεια στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων. Όπως επίσης υπάρχει έλλειψη 
εμπειρίας και γνώσης, στον κόσμο των χιλιάδων μικροεπενδυτών.

Τα στοιχεία αυτά -  και όχι μόνον -  προκαλούν εξελίξεις, ακατανόητες πολλές φορές και 
βλαπτικές για πολλούς. Με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ένα ολόκληρος κόσμος και να τίθεται σε 
αμφιβολία η αξιοπιστία του χρηματιστηριακού θεσμού.



Το ΧΑΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά που δεν ταιριάζουν σε αναπτυγμένες
κεφαλαιαγορές. επισημαίνονται -  αϊτό εσάς τους ίδιους, αλλά και από άλλους, λιγότερο 

-ενημερωμένους -  σημαντικά φαινόμενα, απέναντι στα οποία χρειάζεται να σντιπαρατεθούν
«ίιιεσες και αποτελεσματικές απαντήσεις.

Πολύ συνοπτικά ορισμένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ΧΑΑ ε ίν α ι:

* Η αστάθεια και οι νευρικές διακυμάνσεις στην εξέλιξη των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

> Μ εξάρτηση της συμπεριφοράς των επενδυτών από φήμες, διαρροές, εκτιμήσεις και 
υποτιθέμενες "προβλέψεις” που επηρεάζουν τη στάση των επενδυτών.

* Η χειραγώγηση μετοχών από οργανωμένους επιτήδειους κερδοσκόπους που 
εκμεταλλεύονται την άγνοια των μικροεπενδυτών και αντλούν υπερκέρδη ακόμη και μέσα 
στη διάρκεια ιης ίδιας συνεδρίασης.

> Η έλλειψη '«τι μιλώ για την πλειοψηφίας των μικροεπενδυτών - οιασδήποτε 
χρήματιοιημ.αχής εμπειρίας για επενδυτικές αξιολογήσεις. Εκτιμάται ότι περίπου 350.000 
επενδυτές, παρά την άνοδο του γενικού δείκτη τιμών, έχουν σήμερα σημαντικές
κεφαλαιακές απώλειες.

- Τίΐμκούς θεσμικού πλαισίου, αλλά και η αδράνεια στην εφαρμογή 
« ιποτεΑεαμί τπκιίίν μέτρων για την προστασία των μικροεπενδυτών.

■' Η ανοχή των εττοτττικών αρχών σε εξαγορές εισηγμένων επιχειρήσεων, που βρίσκονται σε 
αδράνεια οι ο ποίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την είσοδο άλλων εταιρειών.

5 Οι κατά καιρούς παρεμβάσεις παραγόντων με θεσμικό ρόλο, οι οποίες δημιουργούν
σύγχυση σ την αγορά

* Η μη έγκαιρη ενημέρωση των επενδυτών για τη μεταβίβαση μεγάλων πακέτων μετοχών
εκτηγι ιένων εταιρειών.

Είναι βέβαια γεγονός όπ από το 1991 και μετά έχουν νομοθετηθεί σημαντικά μέτρα για τον 
εκσυγχρονισμό του Χρηματιστηρίου. Το ίδιο βέβαιο, όμως, είναι ότι λείπουν ακόμη τα μέτρα 
εκείνα που είναι «αναγκαία για την αποτελεσμαπκή προστασία των μικροεπενδυτών. Κυρίως 
' , ; ·.; :: | Α ,ιχή βούληση για μια ριζική αναδιάταξη του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας
του Χρήμα ηοιηρίου, ικανή να οδηγήσει στη μετάταξή του από τσ αναδυόμενα στα 
ν; Γ ' > η, λοιπόν - και δεσμευόμαστε γι' αυτά - ανάγκη:

δα επ ,-χα ν  'οΰν οι διαδικασίες για την είσοδο εταιρειών στο Χ Α Α ., ώστε να επιτευχθεί 
ρυθμός εισόδου μιας εταιρείας ημερησίως. Δυνατότητα, λοιπόν, εισαγωγής στο 
Χρηματιστήριο μιας νέας εταιρείας την ημέρα.

 ̂ Να τροποποιηθεί το σύστημα αξιολόγησης και έγκρισης των αυξήσεων του μετοχικού 
κεφαλαίου των εισηγμένων εταιρειών και να εφαρμοοθεί αυστηρά η νομοθεσία σχετικά με 
τη δυνατότητά τους να πραγματοποιούν μία και μόνο αύξηση ετησίως. *

* Να εφαουοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει αυστηρές ποινές σε όσους
διού τυν φήμες και ψευδείς ειδήσεις για πς εισηγμένες εταιρείες.



•  Να απσγορευθούν παρεμβατικές δηλώσεις κρατικών παραγόντων σχετικά με την πορεία 
fou Χρηματιστηρίου και να θεσμοθετηθούν διαδικασίες επίσημης ενημέρωσης του 
επενδυτικού κοινού. ■;·-

J Να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος στη λειτουργία των χρηματιστηριακών εταιρειών, των 
πράξεών τους και των σχέσεών τους με τους μικροεπενδυτές. Και

•  Τέλος είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αναβάθμιση του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Εχει υποχρέωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να ελέγχει 
ουσιαστικά και αποτελεσματικά τις ΕΛΔΕ.

Κ υ ρ ίες  και κύριοι,

ΤΤους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής μας σημαίνουσα θέση έχει το σχέδιό μας για 
την Επανίδρυση του Κράτους. Και το σχέδιο αυτό αποτελεί χρέος προς την Πολιτεία. 
.Υποχρέωση προς τον πολίτη. Αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για τη δυναμκή επιτάχυνση 
της αναπτυξιακής διαδικασίας. Αποτελεί γεγονός ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο τόπος, είναι το κράτος. Γιατί αδυνατεί να αντσποκριθεί στην αποστολή 
του. Λείπει από όπου χρειάζεται και περισσεύει εκεί που δεν έχει λόγο παρουσίας και ύπαρξης. 
Ο να ι ένα κράτος μιζέριας, παρακμής και αδιαφάνειας.

Στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, στο πλαίσιο ενός απόλυτα 
συγκροτημένου σχεδισσμού. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αποκέντρωση καα την 
αυτοδιοίκηση. Τη μεταφορά εκτελεστικών αποφάσεων στα χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης, 
δ ίπλα στον πολίτη. Την αναβάθμιση του επιτελικού ρόλου του Κράτους. Την ενίσχυση των 
ελεγκτικών μηχανισμών του. Εργαζόμαστε για μια νομοθετική κωδικοποίηση, κατάργηση της 
πολυνομίας, εφαρμογή των νόμων για τους πάντες, για πάντα και πάντοτε.

Και ταυτόχρονα, για μια μεγάλη τομή στις διαδικασίες και προθεσμίες απονομής της 
δικαιοσύνης ώστε να βρίσκει ο πολίτης το δίκιο του και να εξαλεκρθεί το απαράδεκτο φαινόμενο 
των τεραστίων καθυστερήσεων που έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε αρνησιδικία.

Το νέο ξεκίνημα σημαίνει και σηματοδοτεί μια ασυμβίβαστη σύγκρουση με τη διαφθορά 
τη μιζέρια και την εξάρτηση. Συμφωνούμε νομίζω, άλλωστε, όπ η διαφθορά αποτελεί τον ιό 
της νοσηρότητας του κράτους. Δεσμευόμαστε, λοιπόν, να θωρακίσουμε την Πολιτεία με 
θεσμούς, μηχανισμούς και διαδικασίες που θα εγγυούνται πλήρη διαφάνεια σης συναλλαγές
του κράτους με τους ιδιώτες. Που θα βάζουν στην αναπτυξιακή προσπάθεια στο σύνολο του 
επιχειρηματικού κόσμου και όχι μόνο μια κάποια παρέα εκλεκτών. Που θα εγγυούνται σεβασμό 
στην πολίτη και το δημόσιο χρήμα. Η κακοδιοίκηση, η σπατάλη και η καταλήστευση του 
χρήματος ενός κόσμου που στενάζει κάτω από την άγρια φοραλόγηση πρέπει να 
σταματήσουν. Και θα σταματήσουν με την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Κυρίες και κύριοι,

Ο ,τι είχε να δώσει η Κυβέρνηση αυτή το έδωσε. Χρωστούσε σ’ αυτόν τον τόπο πολύ 
περισσότερα. Δεν θέλησε. Δεν μπόρεσε. Δεν θέλει και δεν μπορεί τίποτε παραπάνω, θ α  πει, 
βέβαια, πολλά στο επόμενο διάστημα. Με στόχο να τα εξαργυρώσει στην κάλπη. Η απάντηση 
ανήκει στον κόσμο. Και αυτό που θέλω να πω είναι μόνον ένα. Ότι ο κόσμος υτ^στη, είδε και 
έμαθε. Είναι ωριμότερος απ' όσο νομίζουν πολλοί. Και γι’ αυτό ακριβώς είμαστε απόλυτα 
αισιόδοξοι. Η Ελλάδα δικαιούται και αποφασίζει ένα νέο ξεκίνημα με σιγουριά και προοπτική.

Σας ευχαριστώ.
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