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Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γιάννος Παπαντωνίου 
ανακοίνωσε τα εξής :

“ Υποβάλλεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ενωση το Αναθεωρημένο 
Πρόγραμμα Σύγκλισης της Ελληνικής Οικονομίας. Το Πρόγραμμα 
καλύπτει την περίοδο 1994-1999, και αποτυπώνει σε αριθμούς τα 
διαχρονικά αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής που έχει 
εξαγγείλει, και εφαρμόζει με σταθερότητα και συνέπεια, η 
Κυβέρνηση.

Η αναθεώρηση του Προγράμματος Σύγκλισης που είχε υποβληθεί 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση από την προηγούμενη Κυβέρνηση στις 
αρχές του 1993 καθίσταται επιβεβλημένη μετά την πλήρη 
αποτυχία που σημειώθηκε στην προσέγγιση των δημοσιονομικών 
στόχων που είχαν τεθεί για το 1993. Οπως είναι γνωστό, η 
δημοσιονομική διαχείριση της Ν.Δ. οδήγησε σε υπέρβαση του 
ελλείμματος του κρατικού προϋπολογισμού κατά 1000 δισ. δρχ. 
σε σχέση με τον στόχο, δηλαδή κατά 5% του ΑΕΠ. Επιπλέον, η 
αναθεώρηση είναι αναγκαία για να εισαχθούν στο Πρόγραμμα 
πολιτικές που στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη και την 
οικονομική ανάπτυξη, και αντανακλούν την οικονομική φιλοσοφία 
της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Το Πρόγραμμα ενσωματώνει τη δημοσιονομική προσαρμογή στο 
αναπτυξιακό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής. Οι ευνοϊκές 
προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία απαιτούν 
τη ριζική αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Ετσι 
θα εδραιωθεί η καθοδική πορεία του πληθωρισμού και των 
πραγματικών επιτοκίων, και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας μας μέσα σε ένα περιβάλλον νομισματικής και 
συναλλαγματικής σταθερότητας.

Το Πρόγραμμα προβλέπει τη σταδιακή επίτευξη υψηλών ρυθμών 
ανάπτυξης και την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, 
μέσα από μια διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής,



προώθησης των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και 
αύξησης της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η αναπτυξιακή διάσταση του Προγράμματος στηρίζεται στους 
ακόλουθους άξονες : Πρώτο, στην ανακατανομή των κονδυλίων 
του Πακέτου Ντελόρ II σε όφελος δραστηριοτήτων και τομέων 
που αναβαθμίζουν την κοινωνική και οικονομική υποδομή και 
προωθούν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. 
Δεύτερο, στην αναμόρφωση του συστήματος των επενδυτικών 
κινήτρων που δίνει έμφαση σε νέα προϊόντα, μεγάλες μονάδες 
παραγωγής, μεταφορά τεχνολογίας και ξένες επενδύσεις. Τρίτο, 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των 
Δημοσίων Επιχειρήσεων, κυρίως μέσα από την υλοποίηση 
σημαντικών επενδυτικών προγραμμάτων και τη μερική εισαγωγή 
των επιχειρήσεων αυτών στο Χρηματιστήριο. Τέταρτο, στην 
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από την αναβάθμιση 
της εκπαίδευσης και την ενίσχυση της κατάρτισης και της 
συνεχούς επιμόρφωσης. Και πέμπτο, στην ενίσχυση του θεσμικού 
πλαισίου λειτουργίας των MME καθώς και της εξαγωγικής και 
επενδυτικής δραστηριότητας, με έμφαση στις αναδυόμενες 
αγορές των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Η σταθεροποιητική διάσταση του Προγράμματος στηρίζεται στη 
μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος καθώς και στην 
εδραίωση του ευνοϊκού κλίματος εργασιακών σχέσεων, που 
συντελεί στη μείωση του πληθωρισμού χωρίς απώλειες στην 
παραγωγή και την απασχόληση, ενώ δημιουργεί περιθώρια για 
αυξήσεις πραγματικών εισοδημάτων. Η μείωση του
δημοσιονομικού ελλείμματος στηρίζεται στην αύξηση των εσόδων 
του προϋπολογισμού μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν οι πρόσφατοι φορολογικοί νόμοι και την 
περικοπή των κρατικών δαπανών μέσω του περιορισμού των 
προσλήψεων και των λειτουργικών δαπανών των Υπουργείων και 
των Δημοσίων Οργανισμών. Η προσπάθεια δημοσιονομικής 
εξυγίανσης θα ενισχυθεί επίσης με νέα συστήματα οργάνωσης και 
λειτουργίας του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων Υπουργείων, 
τη μηχανογράφηση και βελτίωση της αποδοτικότητας των 
ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και 
τον έλεγχο της σκοπιμότητας των διαφόρων δαπανών. Τέλος, 
προωθείται η αναδιάρθρωση των επιχορηγουμένων ΝΠΔΔ μέσω 
του εξορθολογισμού της λειτουργίας τους και της αξιοποίησης 
των περιουσιακών τους στοιχείων.

Το νομισματικό και χρηματοπιστωτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 
λειτουργεί η ελληνική οικονομία θα βελτιώνεται σταδιακά. Με 
την πλήρη απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, οι ελληνικές 
επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα αξιοποίησης διεθνών 
επενδυτικών ευκαιριών σε ένα πλαίσιο νομισματικής και 
συναλλαγματικής σταθερότητας. Η τόνωση του Χρηματιστηρίου 
και η βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των θεσμικών 
επενδυτών και των τραπεζών αποτελεί βασική επιλογή της



Κυβέρνησης. Η διάθεση μετοχών δημοσίων επιχειρήσεων στο 
Χρηματιστήριο, η εμβάθυνση της δευτερογενούς αγοράς και η 
τόνωση της μεσο-μακροπρόθεσμης αγοράς κεφαλαίων στοχεύουν 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
της κεφαλαιαγοράς, έτσι ώστε η αναπτυξιακή διαδικασία να 
ενισχυθεί και να παγιωθεί.

Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σύγκλισης προσδιορίζει το πλαίσιο 
των εξελίξεων της ελληνικής οικονομίας για την επόμενη 
πενταετία. Η συγκυρία και οι προοπτικές είναι ευνοϊκές. Η 
Κυβέρνηση δεσμεύεται να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα σύγκλισης 
και να εφαρμόσει με αποτελεσματικότητα και συνέπεια το 
πρόγραμμα αυτό, προσβλέποντας στη συνεργασία όλων των 
παραγωγικών δυνάμεων του τόπου.

Τέλος, η Κυβέρνηση ανεξάρτητα από την προσπάθεια σύγκλισης 
προς τα κριτήρια της Οικονομικής και Νομισματικής Ενωσης, θα 
επιδιώξει στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996, με όλα τα μέσα 
που διαθέτει, να ενσωματωθούν στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και 
κριτήρια πραγματικής σύγκλισης, που αναφέρονται στην 
παραγωγή και την απασχόληση και αντανακλούν μιά σύγχρονη 
αντίληψη για την κοινωνική συνοχή και την οικονομική και 
αναπτυξιακή πολιτική.


