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Ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθακης στην ομιλία του επί των
προγραμματικών δηλώσεων προανήγγειλε αλλαγές στη διαχείριση των κόκκινων
δανείων, αλλά και την ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Επίσης τόνισε ότι τα
μαγαζιά θα παραμείνουν κλειστά τις Κυριακές με εξαίρεση τις τουριστικές
περιοχές.
Ο Σταθάκης επεσήμανε την αποτυχία του αναπτυξιακού μοντέλου
με βάση τις ιδιωτικοποιήσεις, τις κοινωνικές ανισότητες, της μείωσης του κράτους και της
φορολογίας.
Ανέφερε την απουσία κτηματολογίου, που έχει
επισημάνει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και σχολίασε δεικτικά: «δεν θυμάμαι ούτε μία δόση του
μνημονίου που να κινδύνευσε να μην δοθεί επειδή δεν υπάρχει κτηματολόγιο»…

Οι αρχές του νέου αναπτυξιακού μοντέλου, σύμφωνα με τον υπουργό είναι η μείωση των
κοινωνικών ανισοτήτων, η προστασία του περιβάλλοντος όπως των αρχαιολογικών χώρων,
τα αδιαπραγμάτευτα δημόσια αγαθά, η νέα ισορροπία ανάμεσα στο κράτος και τους ιδιώτες
και η απάλυνση, όπως είπε, της τεράστιας «γκρίζας ζώνης» που καταλαμβάνει το χώρο
ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Αναλυτικότερα στην ομιλία του ο υπουργός Οικονομίας σημείωσε ότι «πρέπει να
αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες της γεωργίας και της μεταποιητικής
οικονομίας», ενώ παρουσίασε 11 τομές για την επανεκκίνηση της οικονομίας μεταξύ των
οποίων είναι:

-Προκήρυξη διαγωνισμού για τις ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες της χώρας

-Διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων. Άμεσα θα "κατέβει" νόμος ο οποίος θα
φέρει την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας αναδιαρθρώνοντας τα δάνεια και
μεταφέροντας τα από τις τράπεζες σε δημόσιο φορέα διαχείρισης για το σύνολο των
νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από το στο όριο ή στο όριο της φτώχειας

- Νομοθεσία για την επίλυση του προβλήματος των δανείων μεσαίων στρωμάτων

1/2

Γ. Σταθάκης: "Τις Κυριακές τα μαγαζιά θα είναι κλειστά"
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015 11:16

- Διαχείριση επιχειρηματικών δανείων των ΜμΕ για επανεκκίνηση της
επιχειρηματικότητας

- Νέος αναπτυξιακός νόμος ο οποίος θα δώσει κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και
γεωγραφικά κριτήρια.

- Έμφαση και κίνητρα σε νεανικές, ΜμΕ, ιδιωτικές και άλλες επιχειρήσεις

- Πλήρης αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

- Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων στα πρότυπα των ΚΕΠ

- Τις Κυριακές τα μαγαζιά θα είναι κλειστά. Ωστόσο ο υπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν
σήμερα τουριστικές περιοχές όπου τα μαγαζιά λειτουργούν τις Κυριακές κάτι που που το
αποφασίζει η τοπική κοινωνία, οι εμπορικοί σύλλογοι, η αυτοδιοίκηση.

- Διαρθρωτική αλλαγή και διαφάνεια στον κατασκευαστικό τομέα. Όπως είπε ο υπουργός
ο τρόπος τιμολόγησης χρειάζεται διαφάνεια χρειάζεται διαρθρωτική τομή. Το αναπτυξιακό
μοντέλο θα εστιάσει στα μικρά και μεσαία έργα και θα θέσει τους νέους διάφανους
κανόνες.
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