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Ανενεργόςπαραμένει ο Αναπτυξιακός Νόμος του 2016, επισημαίνει η Τομεάρχης Οικονομίας και
Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, σημειώνοντας σε δήλωση της ότι "η
κυβέρνηση σπατάλησε ενάμιση έτος για να καταθέσει έναν αναπτυξιακό νόμο τον οποίο ψήφισε
τελικά τον Ιούνιο του 2016, τον τροποποίησε τον Ιούνιο του 2017 και μέχρι σήμερα, όχι μόνο δεν
έχει ενταχθεί κανένα έργο, αλλά δεν έχει αξιολογηθεί ούτε ένα αίτημα".
Αναλυτικά, η κα Μπακογιάννη σημειώνει τα εξής:
"Τατελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία είναι βυθισμένη σε μια κατάσταση διαλυτικής
στασιμότητας. Οι προβλέψεις και για αυτήν ακόμη την αναιμική ανάπτυξη που ανέμενε η
Κυβέρνηση αναθεωρούνται συνεχώς προς τα κάτω, προκαλώντας εύλογες αμφιβολίες για την
τελική επίτευξη των στόχων του κρατικού προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος. Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των αξιολογήσεων συνέβαλαν στην έξαρση
της αβεβαιότητας στην αγορά, υπονομεύοντας την εκδήλωση οποιασδήποτε αναπτυξιακής
δυναμικής. Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά επισημαίνεται και στην Έκθεση της Τράπεζας της
Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2016 - 2017, το γεγονός αυτό οδήγησε σε "σημαντική
μείωση των επενδύσεων”, συμπέρασμα στο οποίο εύκολα θα μπορούσε να καταλήξει κανείς
παρατηρώντας αρκετούς επιμέρους δείκτες της αγοράς.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Αναπτυξιακός Νόμος του 2016 παραμένει ανενεργός. Η
κυβέρνηση σπατάλησε ενάμιση έτος για να καταθέσει έναν αναπτυξιακό νόμο - ο οποίος στην
ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αντιγραφή του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού - τον
ψήφισε τον Ιούνιο του 2016, τον τροποποίησε τον Ιούνιο του 2017 και προκήρυξε τέσσερα
καθεστώτα ενισχύσεων τον Οκτώβριο. Μέχρι και σήμερα, όχι μόνο δεν έχει ενταχθεί κανένα έργο,
αλλά δεν έχει αξιολογηθεί ούτε ένα αίτημα.
Τα τελευταία έργα που εντάχθηκαν σε αναπτυξιακό νόμο ήταν τον Ιούνιο του 2014, όταν επί
κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, μέσα σε μόλις 6 μήνες υποβλήθηκαν 732 αιτήσεις,
ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες αξιολόγησης και εντάχθηκαν τελικώς 484 επενδύσεις
συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,67 δις. Και όλα αυτά υλοποιήθηκαν με περισσότερο
διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες από αυτές που ισχύουν σήμερα και θεσπίστηκαν από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Ο πρωθυπουργός όψιμα έχει αλλάξει τη ρητορική του ως προς την αναγκαιότητα των επενδύσεων
αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνει απολύτως τίποτε για να διευκολύνει όσους επενδυτές θέλουν
να φέρουν κεφάλαια και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην χώρα. Για να γίνει αυτό
χρειάζεται πολιτική αλλαγή".
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