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Η σημερινή ευκαιρία να εκθέσω στον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα στον κόσμο της 

Βόρειας Ελλάδας τ ις  ε ξ ελ ίξ ε ις  και τ ις  προοπτικές στην οικονομία μας, μου 

επιτρέπει να μεταφέρω τρία σημαντικά μηνύματα:

1 Μέσα σε λ ιγότερο  από ένα χρόνο έχουμε πετύχει να αναστρέψουμε τ ις  

τάσεις.-αποδιάρθρωσης που χαρακτήρ ιζαν την οικονομία που παραλάβαμε. 

Αποδείξαμε ότι η οικονομική μας πολιτική μπορεί να αποδώσει γρήγορα, σοβαρά 

και ορατα αποτελέσματα, με σεβασμό των κοινωνικών ευαισθησιών και των 

συναινετικώ ν διαδικασιών. Το π α ιχν ίδ ι κερδήθηκε. Η εμπ ιστοσύνη έ χ ε ι 

αποκατασταθεί, η αναγνώ ριση των θετικώ ν αποτελεσμάτω ν της υπεύθυνης 

πολιτικής,που χαράξαμε και εφαρμόσαμε στον οικονομικό τομέα, δεν μπορεί να 

αμφισβητηθεί.

1 Η δημιουργία ενός στερεού κλίματος στο μέτωπο της σταθεροποίησης έχε ι 

δημιουργήσει πλέον συνθήκες, με τ ις  οποίες μπορούμε να οικοδομήσουμε 

παραλληλα, μια πολιτική με μακροπρόθεσμο οραματισμό. Αυτό απ οτελεί το 

δεύτερο κεντρικό μήνυμα, που με σιγουριά μπορώ σήμερα να σας μεταφέρω.

Βρισκόμαστε σε μια καμπή, όπου καθημερινά οι οικονομικές δυνάμεις οι ίδ ιες  

φαίνεται να αναπτύσσονται και να ισχυροποιούνται. Οι συνθήκες για μια πιο έντονη 

αναπτυξιακή πολιτική είνα ι πλέον ώριμες. Χωρίς με κανένα τρόπο να χαλαρώσουμε 

την προσπάθεια της σταθεροποίησης, είμαστε αποφασισμένοι να περάσουμε σε 

πολιτικές που θα ενισχύσουν το παραγωγικό σύστημα, την παραγωγικότητα, θα 

δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, και θα ξεκολλήσουν την οικονομία από τη 

στασιμότητα των τελευτα ίω ν χρόνων.

1 Το τρ ίτο μήνυμα ε ίνα ι ό τ ι ο χώ ρος της Βόρειας Ελλάδας, μετά  την
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απελευθέρωσή του από τον κλειστό περίγυρο των μεταπολεμικών δεκαετιών και 

τη  μερική ομαλοποίηση των βαλκανικών οικονομιών, έχ ε ι προνομιακή θέση στην 

πορεία αυτή. Ήδη. τα  σημάδια μιας σημαντικής δυναμικής αξιοποίησης των 

ευκαιριών που προσφέρονται ε ίνα ι ορατά. Η δυναμική αυτή και αποφασιστική 

στήριξή.της από την κυβέρνησή μας θα έχ ε ι σοβαρές θ ε ΐικ ές  προεκτάσεις και για

το σύνολα της -χώρας. Θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός πιο συνεκτικού ιστού, που

θα λειτουργεί αμφίδρομα, ενσω ματώ νοντας όλο και μεγαλύτερα τμήματα της 

εθνικής οικονομίας στα δυναμικά οφέλη της ανάπτυξης.

Τ ις τρ ε ις  αυτές σ ημαντικότα τες  ε ξ ε λ ίξ ε ις  τις  αντιμετω π ίζουμε ως σοβαρές 

ευκαιρίες στο σχεδίασμά της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια. Αν κυβέρνηση 

και κοινωνικό σύνολο ακολουθήσουμε μια συστηματική και απαρέγκλιτη γραμμή, η 

φάση 1994-95 θα οδηγήσει σε μια νέα περίοδο, με νέα ποιοτικά χαρακτηριστικό, με 

ισχυρότερη παραγωγική βάση, και κυρίως με προοπτική και εμπιστοσύνη για τους 

καταναλωτές, τους παραγωγούς, τους επενδυτές.

Είναι αναγκη όμως να τονίσω, ότι τα  αισιόδοξα μηνύματα δεν πρέπει να οδηγήσουν 

στον εφησυχασμό. Ε ίμαστε σ' ένα δρόμο στον οποίο η επίπονη προσπάθεια 

αποδίδει καρπούς, αλλά που αν εγκαταλειφ θεί. θα ακυρώσει αυτα τα θετικά 

αποτελέσματα. Η πολιτική μας για τη μείωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών 

και την καταπολέμηση του πληθωρισμού θα αποτελέσει γ ια  μακρό διάστημά στόχο 

πρώτης προτεραιότητας για την κυβέρνηση. Αν σήμερα έχουμε αισιοδοξία, είναι 

όχι γ ιατί τα μηνύματα επιτρέπουν μια αλλαγή στην πορεία της μακροοικονομικής 

μας πολιτικής, α λλά  γ ια τ ί οι συνθήκες επ ιτρέπουν τον εμπλουτισμό των 

προσπαθειών μας προς την κατεύθυνση του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης.

■£· ίνίε αυτές τ ις  εξελ ίξε ις , μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση επ ιμένει να εκτίθετα ι,



προβλέποντας σε κάθε ευκαιρία κατάρρευση τη ς  οικονομίας και πάίζοντας το  

παιχνίδι της υπονόμευσης των θυσιών του Έλληνα καταναλωτή και παραγωγού. Το 

ότι αναγκάζεται να μεταθέτει μονότονα τις  προβλέψεις της από δίμηνο σε δίμηνο 

δεν την έχει αποτρέψει από την εμμονή της αυτή.

Παρά τα\όόά-'λέγονταΓ.· ε ίνα ι πλέον σαφές, ότι η χώρα εισέρχετα ι σε μια περίοδο
•  · · * .  . .

καμπής, ιο Ί994 θα ε ίνα ι χρονιά βελτίωσης όλων των μεγεθών. Ανάκαμψη του 

ΑΕΓι. περιορισμός του πληθωρισμού, επενδυτική επέκταση και βελτίωση του 

επιπέδου διαβίωσης τω ν εργαζομένων. Ουσιαστικό., τη χρονιά αυτή οικοδομείται. 

κάτω από δύσκολες συνθήκες, η επαναφορά της οικονομίας σε ισορροπία.

Στο θέμα του πληθωρισμού, καταπολεμήσαμε τ ις  πληθωριστικές τά σ ε ις  της  

οικονομίας με σ υνετούς συνδυασμούς πολιτικής. Ο πληθωρισμός όχι μόνο 

συγκρατήθηκε, αλλά και μειώθηκε. Στη διάρκεια του έτους ο ρυθμός πληθωρισμού 

σε μέσα επίπεδα θα πέσει κατά 3,5 περίπου μονάδες κάτω από το αντίστο ιχο 

μέγεθος του i9 9 3 . Θέλω όμως να τονίσω, ότι παρα τ ις  βελτιώσεις, η μάχη του 

πληθωρισμού δεν έχ ε ι ακόμα κερδηθεί. Θα συνεχίσουμε με την ίδια ένταση τ ις  

προσπαθειές μας στο μέτωπο αυτό, με προσεκτική χρησιμοποίηση όλων των 

εργαλείω ν που έχουμε στη διάθεσή μας. και ιδ ια ίτερα  τη νομισματική και 

δημοσιονομική πολιτική.

Θεωρώ πολύ σημαντικό τα  επ ιτεύγματα στη διαχείρ ιση των δημοσιονομικών 

μεγεθών, γιατί ε ίνα ι αποφασιστικά και για πολλές άλλες εξελ ίξε ις  στην οικονομία. 

Η δημοσιονομική π ολιτική  έτσ ι όπως την  ασκήσαμε, δεν έ χ ε ι απλώς 

σταθεροποιητικό χαρακτήρα. Έχει παράλληλα ισχυρή κοινωνική και αναπτυξιακή 

διάσταση. Σηματοδότησε το  τέλος  της μονόπλευρης επιβάρυνσης των μισθωτών 

και την απαρχή μιας συμμετοχής ευρύτερων στρωμάτων στη χρηματοδότηση των



συλλογικών αναγκώ ν χω ρίς να αυξηθούν οι θεσμοθετημένες φ ορολογικές 

υποχρεώσεις. Η αυστηρή και αποτελεσματική εφαρμογή των φορολογικών νόμων 

του Κράτους: αποτελεί για την κυβέρνηση την πιο δίκαιη κοινωνικά αντιμετώπιση 

των προβλημάτων σε σχέση με τη λήψη νέων μέτρων. Επιπλέον, με τη μερική έστω 

σύλληψη της φοροδιαφυγής, περιορίζονται οι άνισοι όροι λειτουργίας μεταξύ των 

δραστηριοτήτων που στηρίζουν την ανταγωνιστική ικανότητα της οικονομίας και 

της παραοικονομίας.

Θα ήθελα να θυμήσω, ό τ ι το ν  περασμένο Οκτώβριο τα  ερ γα λε ία  τη ς  

δημοσιονομικής πολιτικής ήταν διαλυμμένα από τ ις  πολιτικές επιλογές της Νέας 

Δημοκρατίας και την ευνοιοκρατική φορολογική πολιτική της. ίνίέσα σε λίγους 

μήνες, με τις φ ορολογ ικές δ ια τά ξε ις  που θεσπίσαμε, την κινητοποίηση των 

φ οροτεχν ικώ ν υπηρεσιώ ν, τα  μ έτρ α  α να δ ιοργάνω σ ης και το  κλ ίμα  

αποφασιστικότητας στην εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων, οι ρυθμοί αύξησης 

των εσόδων του Κράτους έφ τασ αν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, που θα 

συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

Το σημαντικό αποτέλεσμα αυτών των εξελ ίξεω ν ε ίνα ι ότι θα προσεγγίσουμε 

σοβαρα τους σ τόχους του προϋπολογισμού μας. ίνίαλιστα οι σ τόχο ι θα 

επιτευχθούν χωρίς να διαταραξουμε τις  οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες με 

σπασμωόικα μέτρα, παρά τ ις  μονότονες προτροπές που είχαν διατυπωθεί από 

διεθνείς οργανισμούς και παρά την αντιπολιτευτική καταστροφολογία.

Για την παγίωση της σταθερότητας, ο προϋπολογισμός του 1995 καταρτίζετα ι με 

πνεύμα αυστηρότητας, ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι δανειακές αναγκες. Το 

1995 θα είναι μια δύσκολη χρονιά, από την έκβαση της  οποίας θα εξαρτηθεί η 

πορεία της οικονομίας στα επόμενα χρόνια. Η συνολική πολιτική διαμορφώνεται



έτσ ι ώστε να μην διακυβευτούν ούτε τα  επ ιτεύγματα του 1994. ούτε η προοπτική 

των επόμενων χρόνων.

Τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής μας πολιτικής βοήθησαν και στην επιτυχή 

αντιμετώπιση ενός άλλου μεγάλου προβλήματος: των κερδοσκοπικών ορέξεων 

κατά ιο.ύ'χθν^ΓΚού νομίσματος. Δεν θα μακρυγορήσω .Ε ίνα ι σε όλους γνωστή η 

επίθεση εναντίον της  δραχμής τον περασμένο ίνϊάϊο. Οι κερδοσκόποι πήραν την 

απάντηση που τους άξιζε. Επιπλέον, άθελά τους., συνέβαλαν στην περαιτέρω 

εδραίωση της εμπιστοσύνης στην εθνική οικονομία. Η έμπρακτη απόδειξη της 

σταθερότητας της δραχμής εκφράζετα ι με τη σημαντική εισροή συναλλάγματος, 

που έχ ε ι οδηγήσει στα τέλη  Αυγούστου τα συναλλαγματικά  αποθέματα στο 

ιστορικά υψηλότερο επίπεδο των 12 δισεκ. δολ. περίπου.

Οι ευνοϊκές αυτές ε ξ ελ ίξ ε ις  επέτρεψαν και την επιστροφή των επιτοκίων στα 

προηγούμενα επίπεδα: και εν μέρει και σε χαμηλότερα ακόμα. Παρόλα αυτα.. 

θεωρούμε τα σημερινά επιτόκια υψηλά, που ασφαλώς εκφράζουν μια αδυναμία της 

οικονομίας. Στόχος μας είνα ι να δημιουργήσουμε συνθήκες, ώστε τα επιτόκια να 

οδηγηθούν οτα χαμηλότερα εκείνα επίπεδα που δικαιολογούνται απο τη  συνολική 

σταθερότητα της οικονομίας και τις  προοπτικές από την οικονομική μας πολιτική.

Δεν θα ήθελα να αναφερθώ περισσότερο στα όσα πετύχαμε στο μεγάλο μέτωπο 

της σταθεροποίησης, που ε ίνα ι γνω στά άλλω σ τε, ίνιε τ ις  συνθήκες που 

διαμορφώσαμε, προέχει τώρα να αξιοποιήσουμε τις  ευκαιρίες, ώστε στον επόμενο 

χρόνο να πετύχουμε τον κεντρικό μας στόχο: να αρχίσει να περνάει η οικονομία σε 

μια πιο δυναμική πορεία, και να επιταχυνθούν οι δ ιαδικασίες αναδιάρθρωσης και 

προσαρμογής σε ένα περιβάλλον που μεταβλήθηκε με ραγδαίους ρυθμούς στην 

^  τελευταία δεκαετία.
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Κ προτεραιότητα που δ ίνει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυςη έχει ήδη εκφραστεί, 

γ μ ο ν ο  μέσα απο επίΛογές.. που θα μετασχηματίσουν στα επόμενα χρονιά τη 

φυσιογνωμία της οικονομίας, αλλά και με μέτρα που λήφθηκαν. παρά τ ις  δύσκολες 

και ασφυκτικές συνθήκες των προηγούμενων μηνών.

ιί αναπτυςιακη πολίτική μας κινήθηκε προς πολλές κατευθύνσεις:

Με τον αναπτυξιακό νόμο δώσαμε νέα κίνητρα για επ ενδύσεις και 

πρωτοβουλίες που στηρίζοντα ι στην τεχνογνωσία, την ποιότητα των προϊόντων, 

τη δικτύωση μικρομεσαίων με άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα τους κρίσιμους 

προσδιοριστικούς π αράγοντες της σύγχρονης επ ιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Στηρίξαμε επίσης την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού.

Η απελευθέρωση κεφαλα ίω ν εδρα ιώ νει την εμπιστοσύνη τω ν ξένων 

επενδυτών στην ελλην ική  οικονομία και αυξάνει σοβαρα την ευελ ιξ ία  των 

ελληνικών επιχειρήσεων για άντληση φθηνότερων κεφαλαίων στη διεθνή αγορα.

Στο πακέτο Ντελορ μεταφέραμε πόρους απο τομείς με αβέβαιο αναπτυξιακό 

αποτέλεσμα σε τομείς με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, όπως η βιομηχανία, 

ο τουρισμός, η ενέργεια  και οι επικοινωνία.

Η ελληνική περ ιφέρεια  εν ισχύετα ι αποφασιστικά μέσα απο το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων. Ποσά ύψους 10.5 τρισεκ. δρχ., δηλ. το 1/3 όλου του 

πακέτου Ντελόρ, προβλέπονται για τη  γεωργία, τη μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων σ:όλη τη χώρα, και την άμβλυνση της απομόνωσης των νησιών μας και 

την αλιεία. Ήδη ξεκ ίνα  μέσα στο Σεπτέμβριο πληθώρα νομαρχιακών και τοπικών 

έργων που ενισχύουν την υποδομή σε όλες τ ις  π ερ ιφ έρειες της  χώ ρας και



Η προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη έχε ι ήδη εκφραστεί, ■ 

χφ ιόνο μέσα από επ ιλογές, που θα μετασχηματίσουν στα επόμενα χρονιά τη 

φυσιογνωμία της οικονομίας, αλλά και με μέτρα που λήφθηκαν, παρά τις  δύσκολες 

και ασφυκτικές συνθήκες των προηγούμενων μηνών.
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Η αναπτυξιακή πολιτική μας κινήθηκε προς πολλές κατευθύνσεις:

1 Με τον αναπτυξιακό νομο δώσαμε νέα κίνητρα για επ ενδύσεις και 

πρωτοβουλίες που στηρίζονται στην τεχνογνωσία, την ποιότητα των προϊόντων, 

τη δικτύωση μικρομεσαίων με άλλες επιχειρήσεις και γενικότερα τους κρίσιμους 

προσόιοριστικούς παράγοντες της σύγχρονης επ ιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Στηρίξαμε επίσης την ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού.

1 Η απελευθέρωση κεφαλαίω ν εδρα ιώ νει την εμπιστοσύνη των ξένων 

επενδυτών στην ελλην ική  οικονομία και αυξάνει σοβαρα την ευελ ιξ ία  των 

ελληνικών επιχειρήσεων για άντληση φθηνότερων κεφαλαίων στη διεθνή αγορα.

* Στο πακέτο Νιτελορ μεταφεραμε πορους απο τομείς με αβέβαιο αναπτυξιακό 

αποτέλεσμα σε τομείς με σαφή αναπτυξιακό προσανατολισμό, όπως η βιομηχανία, 

ο τουρισμός, η ενέργεια  και οι επικοινωνία.

1 Η ελληνική περιφέρεια εν ισχυετα ι αποφασιστικά μέσα απο το πρόγραμμα 

δημοσίων επενδύσεων. Ποσά υψους ιϋ .5  τρισεκ. δρχ., δηλ. το ι/3  ολου του 

πακέτου Ντελόρ. προβλέπονται για τη  γεωργία, τη μείωση των περιφερειακών 

ανισοτήτων σ'όλη τη χώρα, και την άμβλυνση της απομόνωσης των νησιών μας και 

την αλιεία. Ήδη ξεκ ίνα  μέσα στο Σεπτέμβριο πληθώρα νομαρχιακών και τοπικών 

έργων που ενισχύουν την υποδομή σε όλες τ ις  π ερ ιφ έρειες της  χώρας και



βελτιώνουν τις συνθήκες παραγωγής ή την ποιότητα ζωής.

Τα μεγάλα έργα προωθούνται και ήδη ορισμένα έχουν μπει σε φάση 

υλοποίησης, όπως η Εγνατία, η ζεύξη Ακτιου - Πρέβεζας και ο άξονας Πατρών - 

Θεσσαλονίκης, ¡νιας επικρίνει η αντιπολίτευση ότι έχουν σημειωθεί καθυστερήσεις. 

Καθυστερήσεις πράγματι υπάρχουν σε ορ ισμένες περιπτώσεις, αλλά  ε ίνα ι 

περιορισμένες και υπεραντισταθμίζονται από τη σημαντική βελτίωση των όρων 

εκτέλεσης των έργων αυτών. Στόχος μας δεν είναι να καταλήξουμε σε συμφωνίες 

και να δείξουμε έργο αδιαφορώντας για το κόστος που θα πληρώσει ο Ελληνας 

φορολογούμενος. Η εκκίνηση κάθε μεγάλου έργου θα συνδυάζεται και με την 

εξο ικονόμηση σημαντικώ ν ποσών, που κατά π ερ ίεργο  τρόπο δεν ε ίχ ε  

διαπραγματευτεί η Νέα Δημοκρατία. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα έχουν 

οριστικοποιηθεί οι αποφάσεις και διαπραγματεύσεις γ ια τα Σπατα, το Pío - Αντίρριο. 

το Μετρό και τον βιολογικό καθαρισμό Θεσσαλονίκης, καθώς και τη Σήραγγα του 

Αχελώου.

Τεράστια σημασία δίνουμε στις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφαλαίο, στη 

βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων και στην ενίσχυση της 

απασχόληοης. Τα ποσά που θα επενόυθούν με τον τρόπο αυτό φτάνουν για το 

1994-99 τα 5.4 όισεκ. EGü . Οι σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού αν αγουν τις 

επενδύσεις αυτές σε εξίσου κρίσιμο παράγοντα, όπως οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, 

παγια κεφαλαία και υλικές υποδομές.

Μ ειατρεψ αμε το  Χρηματιστήριο σε ζωτική πηγή χρηματοδότησης των 

παραγωγικών πρωτοβουλιών. Μέσα στους οκτώ μήνες που πέρασαν, πολλές νέες 

επιχειρήσεις πέρασαν το  κατώ φλι του Χρηματιστηρίου και αντλήθηκαν ποσά 

σημαντικά υψηλότερα απ' ό,τι για ολόκληρο τον περασμένο χρόνο. Η εισαγωγή



μεγάλων επιχειρήσεων, όπως o OTE, θα δώσει επιπλέον μια πρωτόγνωρη έκταση 

και βάθος στο Χρηματιστήριο και θα επιτρέψει σε μεγάλο αριθμό αποταμιευτών να 

συμμετάσχουν στη χρηματιστηριακή έκδοση τη ς  μεταπ ολεμ ικής ελλην ικής 

οικονομίας.

Η ανάπτυξή .'της ο ικονομίας γ ια  την κυβέρνηση συνδέετα ι άμεσα και με τον 

εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα. Στην προοπτική της ανάπτυξης πρέπει και ο 

κρατικός τομ έα ς  κα ι οι ΔΕΚΟ να αποβλέπουν σοβαρα στην αύξηση της 

παραγωγικότητάς τους.

Το αναπτυξιακό και σταθεροποιητικό μας πρόγραμμα θα οδηγήσει επίσης στη 

βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων. Η κατακόρυφη αύξηση των επενδύσεων θα 

δημιουργήσει μακροχρόνια νέες  και σταθερές θέσεις απασχόλησης. Οι μισθοί θα 

αυξηθούν στην πρώτη διετία του προγράμματος σε επίπεδα που θα διασφαλίζουν 

το  πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων, μέσα στα πλαίσια αντοχής της 

οικονομίας. Η επ ίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης μέσα στο 1996 θα 

δημιουργήσει τα  περιθώρια για την άσκηση μιας πιό άνετης εισοδηματικής 

πολιτικής. Επίσης, οι σημαντικότατες δαπανες γ ια εκπαίδευση, κατάρτιση και 

ενίσχυση της απασχόλησης μπορεί να μην αποτελούν άμεσο εισόδημα, αλλα 

συμβάλουν αποφασιστικά στο πραγματικό επίπεδο διαβίωσης των εργαζόμενων. 

Αλλά, και η ποιότητα ζωής κάθε εργαζομένου θα αναβαθμιστεί με τα έργα 

υποδομής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής που έχουν προγραμματιστεί.

Στον τομέα  της  κο ινω νικής π ολιτικής επίσης, η δημοπράτηση μεγάλω ν 

νοσοκομείων στα Χανιά, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρόδο, και γεν ικότερα το  

π εντα ετές  μας πρόγραμμα στην Υ γεία , το σημαντικό  δα νε ιοδο τικό  και 

κατασκευαστικό πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ύψους 235 δις



δρχ. γ ια  την επόμενη πενταετία, οι αυλήσεις που δώσαμε στα βοηθήματα προς 

ειδικές κοινωνικές ομάδες, αντιπροσωπεύουν βασικές μας επιλογές.

Η αναπτυξιακή προοπτική που ήδη δ ιαφαίνετα ι έχ ε ι γ ια τη Βόρεια Ελλάδα 

επιπτώσεις αποφασιστικής σημασίας. Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική ιστορία, η 

Βόρειό-Ελλάδα, και ιδ ια ίτερα οι λ ιγότερο ευνοημένες περιοχές της Θράκης, της 

ίνίακεδονίας, αλλά  και της  Ηπείρου θα διαμορφώσουν σοβαρούς εγ γ εν ε ίς  

μηχανισμούς ανάπτυξης, που δεν θα στηρίζονται 6το Κέντρο. Θα έχουν μια 

αυτοτέλεια και μάλιστα θα είναι σε θέση να διαχέουν αναπτυξιακές επιδράσεις στην 

υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Ελληνικός παραγωγικός και κοινωνικός ιστός θα αποκτήσει 

μια ευρύτερη πληρότητα και συμπληρωματικότητα, με πολλαπλές θετικές  

επιπτώσεις. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευκαιρία εσω τερικής σύγκλισης των 

παραγωγικών και εισοδηματικών δυνατοτήτων σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνησή μας, τόσο για λόγους οικονομικούς, όσο και κοινωνικούς) αμέσως 

προχώρησε στη χάραξη μιας ευρύτερης στρατηγικής για την όλη περιοχή. Η χώρα 

μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορεί να διαδραματίσει ευρυτερο ρόλο. Η 

στρατηγική μας σ τηρ ίζετα ι κατ' αρχήν στην οικονομική ολοκλήρωση όλου του 

βορειο-ελλαδικού χώρου καθώς και τη σύνδεσή του με τη διεθνή αγορα. που 

επιτυγχάνεται με την Εγνατία οδό, την καλλ ίτερη  επικοινωνία της Ηπείρου με την 

υπόλοιπη Ελλαδα, την ενίσχυση του όλου πλέγματος των υποδομών για τη 

δημιουργία ελκυστικού κλίματος εγκατάστασης και επέκτασης επιχειρήσεων, την 

ενίσχυση της Θράκης και ιδιαίτερα τη μετατροπή της περιοχής της Θεσσαλονίκης 

σε ευρύτερο πόλο των Βαλκανίων.

Την ανάπτυξη και ανάδειξη της Βόρειας Ελλαδας δεν τη βλέπουμε μόνο από 

οικονομική σκοπιά. Θα αναδειχτεί και η πολιτιστική κληρονομιά και ταυτότητα  του
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χώρου. Για όλα τα  έργα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα του Οργανισμού της 

Π ο λ ιτ ισ τ ική ς  Π ρω τεύουσας και ε ίν α ι ώριμα να  ξεκ ινήσ ουν α ρ χ ίζε ι η 

χρηματοδότηση αυτόν τον μήνα; ώστε να προβληθεί η Θεσσαλονίκη το Τ997.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω το γενικότερο ενδιαφέρον που δείξαμε γ ια τη στήριξη 

του Εθν-ικού-'Πολιτιστικόύ Δικτύου Πόλεων, με 60 έργα υποδομής, που θα δώσουν 

σοβαρή πολιτιστική πνοή στην Περιφέρεια.

Η Θεσσαλονίκη, απ οτελεί ιστορική και γεωπολιτική καρδια των Βαλκανίων. 

Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αναδείξουμε τον ευρύτερο περιφερειακό ρόλο 

της, ώστε όλος ο χώρος της Βόρειας Ελλάδας να επ ιλέγει μεσοπρόθεσμα από 

ελληνικές και ξ ένες  επιχειρήσεις ως έδρα συνεργασίας με τον οικονομικό χώρο 

των Βαλκανίων. Π ρόκειτα ι γ ια μια τεράστια  πρόκληση, που θα τη στηρίξουμε 

ανεπιφύλακτα.

Τα έργα υποδομής και τα άλλα προγράμματα που αρχίζουν να υλοποιούνται θα 

μεταβάλουν .η μορφή ολόκληρης της βόρειας Ελλαδας. Θ κεντρικός αξονας της 

Εγνατίας και οι π έντε κάθετοι οδικοί άξονες, τα λιμανια και τα  αεροδρόμια της 

Αλεξανδρούπολης και Καβαλας. τα αυξημένα κίνητρα και οι ρυθμίσεις για τη 

Θράκη, η ενίσχυση του Δ ημοκρ ίτειου  Π ανεπ ιστημ ίου π αραλληλα με τα 

εγγειοβελτιω τικά έργα, τα αγροτικά, αλιευτικά, όαοικα και κτηνοτροφικα. και την 

κατάρτιση χιλιάδων αγροτών σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, αποτελούν 

παραδείγματα μόνο της σημαντικής στήριξης που σχεδιάζετα ι στο χώρο αυτό.

Κυρίες και κύριοι.

η ελληνική οικονομία σίγουρα έχ ε ι να περάσει ακόμα δύσκολες στιγμές που 

απαιτούν υπευθυνότητα, αποφασιστικότητα και ρεαλισμό από την κυβέρνηση αλλα
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και το κοινωνικό σύνολο γενικά. Παρά τα  αξιόλογα επιτεύγματα που σημειώθηκαν, 

τα  προβλήματα στον οικονομικό τομέα είνα ι σοβαρά. Τα ελλείμματα και το  δημόσιο 

χρέος, οι διαρθρωτικές αδυναμίες του παραγωγικού μας συστήματος, οι θεσμικές 

κα ι ορ γα νω τικές  αδυναμ ίες  του  δημόσιου το μ έα  αποτελούν σοβαρούς 

περιοριστικούς παράγοντες, η αντιμετώπιση των οποίων απαιτεί χρόνο, εμμονή, 

σωστό-σχεύιασμό και κυρίως την κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση.

Στη φάση αυτή καταβάλλουμε μια κρίσιμη προσπάθεια προσαρμογής, που το 1996 

θα επ ιτρέψει μια ριζικότερη αλλαγή στους ευρύτερους στόχους μας, ιδ ια ίτερα οε 

σχέση με την ανεργία, τα  δημοσιονομικά, την κοινωνική μας πολιτική, την ποιότητα 

ζωής γενικότερα. Είναι πρόκληση για την κυβέρνησή μας να διασφαλίσουμε μια 

νέα εποχή για τη χώρα σε τούτη την περίοδο μετάβασης από τον 20ο στον 21 ο 

αιώνα. Είναι επίσης πρόκληση να διασφαλίσουμε το ρόλο της ελληνικής οικονομίας 

στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο που μας περιστοιχίζει.

Η κυβέρνηση έχε ι εκφράσει την πολιτική της στο Πρόγραμμα Σύγκλισης που έχε ι 

κατατεθείσ την Ευρωπαϊκή Ενωση. Το Πρόγραμμα αυτό ισορροπεί τις αναγκες της 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, της αναπτυξιακής προοπτικής και της κοινω νικής 

ευαισθησίας. Είναι απόλυτα αναγκαίο να μην διαταραχθούν οι ισορροπίες αυτές, 

ώστε με το χρόνο να μπορεί να συσσωρεύονται όλο και πιο θετικά αποτελέσματα 

της εθνικής προσπάθειας όλων μας. ίνΐε την οπτική αυτή θέλω να απευθυνθώ σε 

όλους τους βασικούς φορείς της οικονομικής ζωής του τόπου. Σ ' εμάς, στην 

Κυβέρνηση γ ια  α π ο τελεσ μ α τ ικό τερ η  λ ε ιτο υ ρ γ ία  του Κ ράτους. Στους 

εργαζόμενους για ρεαλισμό και επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων. Στους 

φορείς της ιδ ιω τικής πρωτοβουλίας γ ια  να τους προτρέψω να παψουν να 

διστάζουν. Στη σημερινή συγκυρία όσοι δεν σπεύσουν να επω φεληθουν 

κινδυνεύουν να μείνουν έξω από τα οικονομικά οφέλη των επόμενων ετών. Τη θέση



τους 6α έχουν πάρει οι οιορατικότεροι.

Κυρίες και κύριοι:

το μέλλον της Ελλάδας, το  μέλλον της ελλην ικής  οικονομίας π ερ ικλε ίε ι 

σημαντικές δυνατότητες. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να δώσει τη μάχη τόσο 

για να- αντιμετωπίσει τα  σημερινά προβλήματα, όσο και για να εξασφαλίσει μια 

αισιόδοξη προοπτική. Στην προσπάθεια αυτή χρειαζόμαστε τη συνεργασία και τη 

στήριξη όλων των παραγωγικών ομάδων, όλου του ελληνικού λαού. Είμαστε 

βέβαιοι ότι θα την έχουμε.
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ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 59η ΔΕΘ. ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ 
ΤΟΥ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (Οι προσθήκες εντάσσονται στο ήδη διανευηθέν 12σέλιδο 
κεϊυενο τπο ουιλίαο του κ.ΠοωθυπουονούΙ

* Πριν από την τελευταία παράγραφο της σελίδας 9, να προστεθεί:
Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην εξέταση της δυνατότητας ανάπτυξης 

ελεύθερης ζώνης συναλλαγών στο χώρο της Βόρειας Ελλάδας, στα πλαίσια της ισχυροποίησης 
της οικονομίας της περιοχής και την εδραίωσή της ως χώρου εκκίνησης δυναμικών επιχειρηματι
κών πρωτοβουλιών στη Βαλκανική και την παραευξείνια περιοχή".

* Στο τέλος της σελίδας 11 και πριν από την πρόταση “Στη σημερινή συγκυρία ... οι διορατικότε
ροι" (αρχή σελίδας 12) παρεμβάλλεται η ακόλουθη φράση:

Θέλουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε ως Κυβέρνηση. Είναι η ώρα των 
επενδύσεων για τον ιδιωτικό τομέα".


