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«Χτίζουμε ένα νέο πρότυπο ανάτπυίηζ»Βασικός σιόχος της Νέας Διακυβέρνησης και κεντρική επιδίωξη της αναπτυξιακής πολιτικής μας είναι η απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας, η ενδυνάμωση των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, η διαρκής βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Για το σκοπό αυτό, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση του Τόπου, αρχίσαμε να χτίζουμε ένα νέο πρότυπο Ανάπτυξης που εν- 'θαρρύνει και στηρίζει την αντα- νωνισπκότπτα τπε οικονομίάΓΡϊΚΓ την επιγειοηυατικότητα του Ελληνα,' την προσέλκυση άιιεσων Εένων επενδύσεων, την ενεργοποίηση ολόκληρου του οικονομικού δυναμικού της Χοιρας, τηνάποδδτΐ- κή συνεργασίαδημόσιου και ιδιωτικού τομέα/τη^ενϊσχϋση της εξω- στρεφειας και της αποδοτικότερος-  τητζΟικονόμίας μας.
Καλύπτουμε, αποφασιστικά και με γρήγορους ρυθμούς, χρόνιες αδυναμίες, συσσωρευμέ- να διαρθρωτικά προβλήματα, κενά και παραλείψεις του παρελθόντος και δημιουργούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευημερία για όλους τους πολίτες. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη, που αυξάνει το παραγόμε- νο προϊόν, εξασφαλίζει ικανό μέρισμα για όλη την κοινωνία, γεφυ-

ρωνει τις κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, βελτιώνει τα εισοδήματα, μειώνει την ανεργία. Να βλέπει κάθε πολίτης το μέλλον με αισιοδοξία και να αισθάνεται ότι η Ελλάδα κινείται στην τροχιά των σύγχρονων εξελίξεων.Α κολουθούμε, για το σκοπό αυτό, συγκροτημένο σχέδιο Αλλαγών, Τομών και Μεταρρυθμίσεων, που απαιτούνται από τη Νέα Εποχή και έχουν τη στήριξη της κοινωνίας. Η εφαρμογή ενιαίου πλαισίου για τις Συμπράξεις του Δημοσίου με τον Ιδιωτικό Τομέα, η συνέχιση του προγράμματος μετοχοπ οιήσ εις, ιδιωτικοποιήσέωνΓκάι αποκρατικοποιήσεων, οι μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση των ΔΕΚΟ, το σχέδιο Πεοκοεοειακύε αναδιάρθρωσης της Χώρας με τη δημιουργία πέντε Αναπτυξιακών Προγραμματικών Περιφερειών, είναι μερικές από τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται. Εφαρμόζουμε, παράλληλα, νέα δυναμική και μακρόπνοη ενεργειακή πολιτική, με βασικά χαρακτηριστικά την άμεση απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) και την προώθηση μεγάλων διεθνών έργων, που καθιστούν τη Χώρα μας ενεργειακό δίαυλο. Εργαζόμαστε για τη σταδιακή μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων. Κινούμαστε με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον. Στηρί-
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ζουμε την παραγωγή βιοκαυσίμων και δημιουργούμε νέο πλαίσιο για την αξιοποίηση των ΑΠΕ.Παράλληλα, εφαρμόζουμε σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής με βάση τις ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται στο παγκόσμιο χωριό της Νέας Οικονομίας, ώστε να αποκτήσει η Ελλάδα πλεονέκτημα, στη Νέα Εποχή. Επεν- δύουιιε συστηιιαιικά στις νέες τεχνολογίες, τη νέα γνώση, την έρευ- να~καΓτήν καινοτομία.'
Το νέο Π ρόγραμμα Σταθερότη- τας κάΓΑνάπτυξης εγγυάται υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μείωση της ανεργίας και στήριξη της έως πρόσφατα ξεχασμένης ελληνικής Περιφέρειας. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν αρχίσει, ήδη, να αποδίδουν καρπούς. Παρά το αρνητικό διεθνές κλίμα και τα ελλείμματα του παρελθόντος...•  Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι υπερδιπλάσιοι αυτών της Ευρωζώνης. •  Το επενδυτικό ενδιαφέρον αναζωπυρώνεται.•  Υπάρχει αύξηση των εξαγωγών και συγκράτηση των εισαγωγών.•  Υπάρχει αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας.•  Υπάρχει ανοδική πορεία του Τουρισμού.•  Υπάρχει βελτίωση της θέσης της Χώρας μας σε μια σειρά αναπτυξιακούς δείκτες, που καταγράφονται από διεθνείς οργανισμούς.Η Ελλάδα προχωρά στο μέλλον με αυξημένη αυτοπεποίθηση και αι

σιοδοξία. Η πρόσφατη συμφωνία των Βρυξελλών για το επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο και η πλήρης ικανοποίηση των εθνικών μας επιδιώξεων (άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Κώστα Καραμανλή και της Κυβέρνησής μας) ενισχύει την αναπτυξιακή τροχιά στην οποία βρίσκεται, ήδη, η Χώρα μας.
Η Ελλάδα προχωρά δυναμικά μπροστά. Είναι, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια Χώρα με^ιεθνή προβολή, περισσότερη εμπεϊρΐαΤσύγχρονες υποδομές, υψηλού επιπέδου φιλοξενία και αιιφ τϊλετσΑΐΠ ^δΰςϊΗ ΥδΓη'* * πύλη εισόδου της Μ. Ανατολής και της Ασίας προς την Ευρώπη, αλλά και αντίστροφα. Ο  χώρος στον οποίο μπορούν μεγάλες αμερικτυ νικές και δυ€κόεΡΠΤΓΠτππ^ ετπι- οείεε να ενκαταστήοουν τα στρατηγεία και τα ερευνητι κά τ ο ιιγ  κέντρα για να διεισδύσουν στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Παρέχει, ταυτόχρονα, νέες δυνατότητες ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας σε πολλούς τομείς. Ιδίως μάλιστα στην ενέργεια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, το εμπόριο.Η Ελλάδα έχει ξεφύγει από την αδράνεια, την απραξία, τη συντήρηση, τη στασιμότητα. Χτίζει ένα ανθρωποκεντρικό πρότυπο ανάπτυξης. Χτίζει ισχυρή, ανταγωνιστική και εξωστρεφή Οικονομία. Διασφαλίζει νέα Προοπτική. Η Ελλάδα με πλεονέκτημα, στη Νέα Εποχή.


