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Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Απόψε, όπως και κάθε χρόνο από αυτό εδώ το βήμα στη 

Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα εκθέσω τις γενικές 

κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της 

Κυβέρνησης. Μιας πολιτικής για τη νέα Ελλάδα του αύριο 

που χτίζουμε με σχέδιο, μεθοδικότητα και συνέπεια. 

Γνώμονάς μας το κοινωνικό κράτος, η ισόρροπη 

ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής του πολίτη, η ευημερία για όλους, η 

κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Το Ιούνιο που πέρασε οι ηγέτες των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν τη συμμετοχή της 

Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Με 

την απόφασή τους αναγνώρισαν και αυτοί ότι η Ελλάδα 

διαθέτει αξιοπιστία, διαθέτει τις προϋποθέσεις να 

προχωρήσει μαζί τους στην κοινή πορεία της οικονομικής 

ενοποίησης. Η Ελλάδα κέρδισε τη θέση της σ’ έναν από 

τους πιο ισχυρούς πόλους της παγκόσμιας οικονομίας.

Με την ένταξή της στην ΟΝΕ, η χώρα μας προάγει τα 

εθνικά της συμφέροντα, αποκτά πιο δυνατή φωνή για την 

υπεράσπιση και προώθηση των πολιτικών της. Σε μια



Ευρώπη που μετασχηματίζεται γρήγορα, η Ελλάδα 

βρίσκεται στην πρώτη ταχύτητα. Έχει θέση σε 

οποιοδήποτε προχωρημένο μελλοντικό σχήμα των χωρών 

αυτών, είτε αυτό αφορά έναν απλό συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών είτε την οικοδόμηση μιας 

ομοσπονδιακής Ευρώπης.

Μπήκαμε στην ΟΝΕ με το σπαθί μας. Ο προϋπολογισμός 

του 2001 θα εμφανίσει ένα μικρό πλεόνασμα. Για πρώτη 

φορά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους τα 

δημόσια οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο. 

Νοικοκυρέψαμε την Ελλάδα χωρίς να παραβλέψουμε τον 

άνθρωπο, τις ανάγκες του και τα προβλήματά του. 

Αυξήσαμε τις δαπάνες για κοινωνική προστασία ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ταυτόχρονα με τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είδαν 

σημαντικές πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Στο δίλημμα: «Σταθεροποίηση ή Ανάπτυξη», εμείς 

απαντήσαμε «και Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη». Στην 

πορεία σύγκλισης, η οικονομία μας αναπτύσσεται με 

ρυθμούς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

δρομολογώντας πέρα από την όποια ονομαστική 

σύγκλιση του Μάαστριχτ την πραγματική σύγκλιση του 

βιοτικού επιπέδου με τις χώρες του πυρήνα της Ευρώπης.



Και πετύχαμε το διπλό αυτό στόχο επειδή αψηφήσαμε το 

πολιτικό κόστος των επιλογών μας. Επειδή πείσαμε τους 

κοινωνικούς εταίρους για την αξιοπιστία της πολιτικής μας.

Επιμείναμε τα χρόνια αυτά στη μακροοικονομική 

σταθερότητα διότι συνεπάγεται χαμηλά επιτόκια, αυξημένη 

επενδυτική δραστηριότητα και, τελικά, βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι αυτή που 

δημιουργεί και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης στη χώρα 

μας. Επιτρέπει μακροχρόνιο σχεδιασμό, ορθές 

επενδυτικές και αποταμιευτικές επιλογές. Αποφάσεις που 

μεταφράζονται σε αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό, 

και αύξηση στην απασχόληση. Γι’ αυτό και η 

μακροοικονομική σταθερότητα εξακολουθεί να αποτελεί 

κύριο άξονα της οικονομικής μας πολιτικής.

Μέσα στην ΟΝΕ δεν είμαστε πια μόνοι μας στην 

προσπάθεια διατήρησης ενός μόνιμα χαμηλού 

πληθωρισμού και μιας συνεχούς μείωσης του δημόσιου 

χρέους. Ανήκουμε σε μια ομάδα χωρών με κοινές 

επιδιώξεις και κοινό πλαίσιο δεσμεύσεων και λειτουργίας.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, στόχος της κοινής 
νομισματικής πολιτικής των 12 χωρών της ζώνης του 

ευρώ, είναι η συγκράτησή του σε επίπεδα κάτω του 2%.



Η πολιτική αυτή, στη χάραξη της οποίας συμμετέχει 

ισότιμα και η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει διαχρονική 

αξιοπιστία. Ο πληθωρισμός, όμως, εξαρτάται και από 

άλλους παράγοντες, πέραν της κοινής νομισματικής 

πολιτικής. Για παράδειγμα, επηρεάζεται από τη χαλαρή 

δημοσιονομική πολιτική και η τιμολογιακή πολιτική των 

επιχειρήσεων. Γι’ αυτό συνεχίζουμε την πολιτική εξάλειψη 

των ελλειμμάτων του Δημοσίου. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι 

μας είτε είναι επιχειρηματίες είτε εργαζόμενοι να 

συμβάλουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια στη 

σταθερότητα.

Θέλω ιδιαίτερα να σημειώσω ότι την εποχή αυτή, οι 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, εντός και εκτός 

Ευρώπης, χρησιμοποιούν την ευκαιρία που δίνει η 

οικονομική ανάπτυξη για να εξυγιάνουν τα δημόσια 

οικονομικά τους και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Εμείς 

δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω σ’ αυτή την προσπάθεια. 

Πρέπει κάθε χρόνο να πετυχαίνουμε μεγαλύτερα 

πλεονάσματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την 

Ιταλία και το Βέλγιο, εμείς ξεκινάμε από το υψηλότερο 

δημόσιο χρέος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας 

μας. Με τη μείωση του δημοσίου χρέους θα 

απελευθερώσουμε πόρους, για την ανάπτυξη και την 
κοινωνική πολιτική.



Μετά την επιτυχία μας, της ένταξης στην ΟΝΕ καλούμαστε 

να εμπεδώσουμε τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις της. Να δώσουμε, πρώτα απ’ όλα, σε όλους 

τους Έλληνες τη δυνατότητα απόλαυσης των καρπών 

όλων των κόπων που καταβάλαμε τα τελευταία χρόνια. 

Αλλά και να καλύψουμε, επίσης, τις αποστάσεις που μας 

χωρίζουν από τους άλλους ευρωπαίους εταίρους μας σε 

κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής, των θεσμών και της 

κοινωνικής οργάνωσης και αρωγής. Όταν αναλάβαμε το 

έργο της ένταξης στην ΟΝΕ αυτό ακριβώς είχαμε στο νου 

να πραγματώσουμε: να μην εφησυχάσουμε μέσα από μια 

τέτοια επιτυχία μας, αλλά, αμέσως μετά, να επωμιστούμε 

το έργο της τελικής εξομοίωσής μας με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ένωσης.

Κυρίες και κύριοι,

Έχοντας οικοδομήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα 

και την ονομαστική σύγκλιση πρωταρχικός μας στόχος 

είναι η επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης και η 

πραγματική σύγκλιση. Πριν από 10 χρόνια ήμασταν στο 

60% του βιοτικού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σήμερα είμαστε στο 70%. Οα συνεχίσουμε αυτή την



ανοδική πορεία. Θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο 

διαβίωσης του εργαζόμενου, του μισθωτού, του 

μικρομεσαίου, του συνταξιούχου, του αγρότη, των 
γυναικών.

Για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης χρειαζόμαστε 

επενδύσεις. Χρειαζόμαστε δυναμικές επιχειρήσεις 

σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, 

που επενδύουν και αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα 

πλεονεκτήματα της χώρας, προάγουν την ευημερία. 

Θέλουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Θέλουμε, επίσης, ένα εργατικό δυναμικό, που συνεχώς 

αναβαθμίζει τις γνώσεις και δεξιότητές του, που 

προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές που φέρνει η 

γρήγορη τεχνολογική πρόοδος. Έτσι αυξάνεται η 

παραγωγικότητα. Έτσι αυξάνονται οι πραγματικοί μισθοί 

των εργαζομένων.

Θέλουμε και ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που 

επιβραβεύει την εργατικότητα, την προσπάθεια, τη 

συνέπεια με τους κανόνες, την καινοτομία, την 

επιχειρηματικότητα. Ένα περιβάλλον, που δίνει κίνητρα



στο κάθε Έλληνα πολίτη, μαθητή, εργαζόμενο, 

επιχειρηματία ή συνταξιούχο να επιδιώκει το καλύτερο, 

τόσο για τον εαυτόν του όσο και για το σύνολο της 

κοινωνίας μας. Ένα περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί η 

αξιοκρατία και η διαφάνεια, όπου το κράτος λειτουργεί ως 

αξιόπιστος ρυθμιστής και ο πολίτης απολαμβάνει τα 

δικαιώματά του αλλά και αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Τέλος, θέλουμε δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Η 

ευημερία πρέπει να διαχυθεί σε όλους τους Έλληνες και σ’ 

όλες τις περιφέρειες της χώρας. Να πετυχαίνουμε όλο και 

υψηλότερους βαθμούς κοινωνικής και περιφερειακής 

σύγκλισης. Η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος εμπνέει 

τους εργαζόμενους, ανοίγει τους ορίζοντές τους, βελτιώνει 

την ικανότητά τους για ανανέωση των γνώσεών τους, τους 

δίνει κίνητρα, τους κάνει πιο παραγωγικούς. Όλα αυτά 

είναι προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Με μια 

ανάπτυξη που στηρίζεται στην αναβάθμιση του 

εργαζόμενου η κοινωνία δίνει σ’ όλα τα μέλη της ακόμα και 

στα πιο αδύναμα, ίσες ευκαιρίες, τους ενσωματώνει στον 

παλμό της ζωής. Τότε η Ελλάδα γίνεται μεγαλύτερη από 

το άθροισμα του καθενός μας. Τότε αναπτύσσει αξίες, 

ιδανικά και συνοχή.



Η ραχοκοκαλιά της επενδυτικής μας στρατηγικής είναι οι 

πόροι του Γ ΚΠΣ για την επόμενη εξαετία. Εξασφαλίσαμε 

ένα πρωτοφανές σε μέγεθος ποσό, ύψους 17,5 

τρισεκατομμυρίων δραχμών, ύστερα από σκληρές 

διαπραγματεύσεις, αλλά κυρίως λόγω της αξιοπιστίας μας 

των στόχων και των μέχρι τώρα προσπαθειών μας.

Το Π Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπεισέρχεται σ’ όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες της χώρας: Στην

περιφερειακή ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη και την 

αλιεία, τις μεταφορές, την ανταγωνιστικότητα, την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και απασχόληση, το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό, την υγεία και πρόνοια, την 

κοινωνία της πληροφορίας.

Το 80% των πόρων του Π Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

κατευθύνονται στην Περιφέρεια. Κι αυτό διότι η ισόρροπη 

ανάπτυξη των περιφερειών αποτελούσε και αποτελεί 

βασικό στόχο της αναπτυξιακής μας πολιτικής.

Στόχος μας είναι να δώσουμε νέα πνοή στην ύπαιθρο. 

Ενεργοποιούμε όλους τους παραγωγικούς και 

αναπτυξιακούς τομείς για να λύσουμε το πρόβλημα της



απασχόλησης στην περιφέρεια, για να διασφαλίζει ο 

κάτοικος της υπαίθρου, ακόμη και στις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές, ένα ικανοποιητικό εισόδημα. 

Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη γεωργική 

επιχειρηματικότητα, αλλά και νέες δραστηριότητες όπως ο 

οικοτουρισμός και αγροτουρισμός.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 

καθώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αγρότες λόγω των 

αλλαγών που συντελούνται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, 

αλλά και στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει ανταγωνισμός, οι 

τιμές πέφτουν, υπάρχουν περιορισμοί στις επιδοτήσεις. Η 

κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση για τη σωστή 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Έλληνα αγρότη 

διασφαλίσαμε άμεσους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους 

για την περίοδο 2000-2006 ύψους 11 τρις δρχ.

Για τον σκοπό της ανάπτυξης της υπαίθρου δίνουμε 

προτεραιότητα στα έργα υποδομής της περιφέρειας, το 

οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια 

και ελικοδρόμια, αλλά και την ενέργεια και τις 

τηλεπικοινωνίες. Στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

προβλέπονται 5,6 τρισεκατ δρχ για την αναβάθμιση των 

βασικών υποδομών της χώρας.



Θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω ότι στους στόχους μας 

για μια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η Βόρεια 

Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ρόλος αυτός 

ενισχύεται από την προοπτική της μελλοντικής επέκτασης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης.

Σήμερα, η ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης αρχίζει να 

σταθεροποιείται και η οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

της να επιταχύνεται. Οι θετικές αυτές εξελίξεις, σε 

συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες μας, είχαν ως 

αποτέλεσμα την εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη 

υπερεθνικών φορέων. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και ο 

Οργανισμός Ανασυγκρότησης Βαλκανίων, έχουν αναδείξει 

τη Θεσσαλονίκη σε κέντρο λήψης αποφάσεων για την 

ευρύτερη περιοχή. Η πρόσφατη ανάληψη του γραφείου 

επιχειρηματικής πληροφορικής σύνδεσης της Παγκόσμιας 

Τράπεζας από το ΔΙΠΕΚ και η ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας 8ΕΘΙ επιβεβαιώνουν τις αλλαγές που 

συντελούνται βαθμιαία στη Θεσσαλονίκη. Η σύνοδος 

Κορυφής του 2003 θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την 
ιδιαίτερή της θέση.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της κοινωνικής, 

παραγωγικής και περιβαλλοντικής συνοχής της Βόρειας



Ελλάδας, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα. Για την 

υλοποίηση του στόχου αυτού η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει 

ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, που 

περιλαμβάνει τις υποδομές και την περαιτέρω ανάπτυξη 

των διαβαλκανικών και διευρωπαϊκών δικτύων στις 

συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες, την ενέργεια και την 

τεχνολογία, καθώς και την ενίσχυση της τραπεζικής 

δραστηριότητας.

Κυρίες και Κύριοι,

Αν οι επενδύσεις του Γ ΚΠΣ είναι ο κινητήριος μοχλός της 

ανάπτυξης την επόμενη οκταετία, οι διαρθρωτικές αλλαγές 

είναι αυτές που αυξάνουν την οικονομική 

αποτελεσματικότητα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές 

προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις και θεμελιώνουν την 

ανάπτυξη και την απασχόληση σε μακρύτερο χρονικό 

ορίζοντα. Η απελευθέρωση των αγορών, οι 

ιδιωτικοποιήσεις, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και 

της καινοτομίας, η μετάβαση στη νέα ψηφιακή οικονομία, η 

μείωση της γραφειοκρατίας, συνδέονται άμεσα με την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αυξάνουν την 

ικανότητά της να προσαρμόζεται σε αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, να αναγεννιέται και να 

μεγεθύνεται. Να παράγει περισσότερα αγαθά και



υπηρεσίες με ποιότητα και χαμηλό κόστος. Να δημιουργεί 

νέες θέσεις εργασίας. Με την απελευθέρωση των αγορών 

κερδίζει ο καταναλωτής, αυξάνεται η απασχόληση, 

ενισχύεται η οικονομία.

Στους τομείς που απελευθερώσαμε τις αγορές, άνθισε ο 

ανταγωνισμός και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. 

Στην κεφαλαιαγορά έχουν δημιουργηθεί 15 χιλιάδες νέες 

θέσεις εργασίας την τελευταία 5ετία, ενώ στην κινητή 

τηλεφωνία, 6,5 χιλιάδες. Γι’ αυτό επιμένουμε στη πολιτική 

της απελευθέρωσης των αγορών. Απελευθερώνουμε 

πλήρως την αγορά τηλεπικοινωνιών μέχρι το τέλος του 

έτους. Απελευθερώνουμε και την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας έως το Φεβρουάριο του 2001.

Απελευθερώνουμε, επίσης, και τις εσωτερικές θαλάσσιες 

συγκοινωνίες πριν από το 2004, την καταληκτική 

ημερομηνία που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση στον τομέα των 

διαρθρωτικών αλλαγών είναι η τόνωση της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις είναι αυτές που κυρίως δημιουργούν τις νέες 

θέσεις εργασίας. Έχουμε ήδη αναλάβει σημαντικές 

πρωτοβουλίες, όπως είναι η κατανομή κονδυλίων από το 

Ρ ΚΠΣ, ύψους 2 τρις δρχ., ειδικά για την



επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική καινοτομία και 

έρευνα. Ενθαρρύνουμε νέους θεσμούς, όπως τη 

δημιουργία επιχειρήσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Και φυσικά, υλοποιούμε τα ευνοϊκά φορολογικά μέτρα που 

αναγγείλαμε προεκλογικά: Μειώνουμε τους συντελεστές 

στις μη εισηγμένες Α.Ε σε 35% από 40%, και στις 

προσωπικές και ομόρρυθμες επιχειρήσεις στο 25% από 

35%.

Μια άλλη σημαντική πτυχή των διαρθρωτικών αλλαγών 

σχετίζεται με την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

Δημόσιας Διοίκησης. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός είναι 

μια συνεχής διαδικασία. Εργαζόμαστε ώστε η κρατική 

μηχανή να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πολιτών με 

πληρότητα, ταχύτητα και υπευθυνότητα. Να συντονίζει και 

να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. 

Απώτερος στόχος μας είναι η στελέχωση του Δημοσίου με 

άτομα που να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, να χειρίζονται 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κυρίως να έχουν όρεξη 

για δουλειά, αλλά και να αμείβονται ικανοποιητικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Ήδη, ο ΦΠΑ 

μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως θα μπορεί και η 

φορολογική δήλωση του χρόνου. Σήμερα, ο πολίτης



μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με πολλά υπουργεία 

να εξυπηρετείται και να αντλεί σημαντικές πληροφορίες.

Τέλος, αναπόσπαστο τμήμα των διαρθρωτικών αλλαγών 

αποτελεί και η αναμόρφωση του ασφαλιστικού μας 

συστήματος. Η αναβολή στην επίλυση των προβλημάτων 

του απλά αυξάνει την ανησυχία των ασφαλισμένων και το 

κόστος ασφάλισής τους. Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, 

για να είναι βιώσιμο και να μην δημιουργεί αναπτυξιακά 

εμπόδια, πρέπει να διασφαλίσει την ισορροπία ανάμεσα 

στις μελλοντικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και στα 

έσοδά του. Η Κυβέρνησή μας έχει την ευθύνη να 

επεξεργαστεί δίκαιες, βιώσιμες και σταθερές λύσεις στο 

ασφαλιστικό πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας και τα 

πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας μας.

Κυρίες και κύριοι,

Η ανάπτυξη είναι ταυτόχρονα κεντρικός στόχος και όπλο 

μας. Θέλουμε την ανάπτυξη επειδή οδηγεί σε αύξηση της 

απασχόλησης και σε αύξηση του εισοδήματος των 

εργαζομένων. Ανάπτυξη και απασχόληση είναι έννοιες 

αλληλένδετες. Η αύξηση της απασχόλησης εξαλείφει τις 

κοινωνικές ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό.



Διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, που με την σειρά της 

συμβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Οι εξωτερικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Η οικονομία μας βρίσκεται σε 

στάδιο αναπτυξιακής απογείωσης, με αναμενόμενους 

ρυθμούς αύξησης της τάξης του 5%. Οι επενδυτικές 

ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται, άρα παράλληλα 

επεκτείνεται και η ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό.

Συγχρόνως, η Κυβέρνηση παίρνει πρόσθετα μέτρα που 

ενισχύουν την απασχόληση: Πρώτη προτεραιότητα είναι 

η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Ρ ΚΠΣ ώστε 

να δημιουργηθεί ένα πλέγμα κινήτρων και ένα οικονομικό 

περιβάλλον διαρκούς αύξησης της απασχόλησης. Άλλη 

σημαντική προτεραιότητα είναι η αναδιοργάνωση, σε 

συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, της αγοράς 

εργασίας, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή 

αύξηση της απασχόλησης.

Έχει ξεκινήσει ένας διάλογος με τους κοινωνικούς 

εταίρους για τους μεγάλους αυτούς άξονες πολιτικής που 

δημιουργούν θέσεις εργασίας. Να απαντήσουμε στην 

αγωνία των 520 χιλιάδων ανέργων και στις προσδοκίες



της νεολαίας που απαιτεί από μας αποφάσεις και όχι 

υποσχέσεις.

Τις επόμενες μέρες ο Υπουργός Εργασίας θα δώσει στους 

κοινωνικούς εταίρους τις γραμμές της πολιτικής μας για το 

μεγάλο στόχο της απασχόλησης. Ο καθένας θα πρέπει 

να αναλάβει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση θα δεχθεί 

προτάσεις των κοινωνικών εταίρων που θα ενισχύουν τις 

πολιτικές της για την απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση 

θα προχωρήσουμε.

Ο κοινωνικός διάλογος που διεξάγουμε αποσκοπεί στο να 

εξασφαλίσει την κατανόηση και συνέργεια όλων των 

παραγωγικών δυνάμεων. Πρέπει να καταλήξει σε 

δεσμεύσεις, που η κάθε πλευρά με υπευθυνότητα θα 

αναλάβει, και που θέλουμε να βρίσκονται σε ισορροπία 

μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουμε.

Αν πετύχουμε αυτήν την ισορροπία, μπορούμε να 

κερδίσουμε ένα νέο στοίχημα για τη χώρα. Αν 

καταφέρουμε να αλλάξουμε ξεπερασμένα πρότυπα και 

συμπεριφορές και αν προσαρμοστεί το σύνολο της 

οικονομίας στη νέα πραγματικότητα, τότε θα μπορούμε να 

πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε: Τη μαζική



δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και όχι οριακές μόνο 

βελτιώσεις.

Η αύξηση της απασχόλησης, όμως, δεν συνεπάγεται 

αυτόματα και μείωση της ανεργίας. Η ανεργία μειώνεται 

μόνον όταν η αύξηση της απασχόλησης είναι μεγαλύτερη 

από την αύξηση των ατόμων, που ψάχνουν για δουλειά. 

Στη χώρα μας, το εργατικό δυναμικό αυξάνεται με 

υψηλούς ρυθμούς. Για να μειωθεί, επομένως, η ανεργία 

απαιτούνται ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες. Οι

πολιτικές του παρελθόντος δεν αρκούν.

Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης που 

δημιουργεί η οικονομική ανάπτυξη, θέλουμε το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα να παρακολουθεί συνεχώς τα 

δρώμενα στην αγορά εργασίας ώστε το περιεχόμενο και η 

δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να

προσαρμόζονται έγκαιρα. Οι ξεπερασμένες ειδικεύσεις 

δυσκολεύουν την εύρεση εργασίας. Το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα θέλουμε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας της γνώσης.

Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την παροχή πρόσβασης 

στο διαδίκτυο γιατί γνωρίζουμε ότι αλλιώς το τεχνολογικό 

χάσμα σε λίγο καιρό θα ευθύνεται ολοένα και περισσότερο



για την οικονομική καθυστέρηση, τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, την έλλειψη κοινωνικής συνοχής. Στόχος μας 

είναι μέχρι το τέλος του 2001 όλοι οι Έλληνες μαθητές να 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαρκής ανανέωση των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων με τη δια βίου κατάρτιση. Οι 

επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την πολιτεία, πρέπει να 

φροντίζουν για την διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων.

Τέλος, θέλω να τονίσω ξανά ότι για να διασφαλίσουμε στη 

χώρα μας σταθερή και μακροχρόνια οικονομική 

μεγέθυνση η οποία αλλάζει την ποιότητα της κοινωνίας 

μας, απαιτείται μια κοινωνία αλληλεγγύης, που 

προστατεύει τους οικονομικά ανίσχυρους. Η κοινωνική 

προστασία αποτελεί όχι μόνο αξία μας αλλά και 

αναπτυξιακό μοχλό, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σήμερα 1 στις 4 δραχμές που παράγουμε διατίθεται για 

κοινωνική προστασία, ενώ στην περίοδο 2000-2004 το 

σύνολο των δαπανών για κοινωνική πολιτική φτάνει τα 45 

τρις δρχ. Με τους πόρους αυτούς, βελτιώνουμε ακόμη 

περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 

προστασίας.



Η πολιτική υγείας που ακολουθούμε συμπληρώνει το 

σύστημα κοινωνικής προστασίας που οικοδομούμε. Το 

ΕΣΥ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του 

ελληνικού λαού. Στόχος μας είναι η μετεξέλιξή του σε ένα 

σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό σύστημα 

υγείας.

Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη και την προαγωγή της 

υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Επιδιώκουμε την 

ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας. Φροντίζουμε για 

τη διοικητική αποκέντρωση με τη συγκρότηση 

ολοκληρωμένων συστημάτων υγείας στην περιφέρεια.

Θέλουμε να βάλουμε τάξη στα οικονομικά των 

νοσοκομείων και να εξοικονομήσουμε πόρους.

Δημιουργούμε Οργανισμό Διαχείρισης Πόρων Υγείας, ο 

οποίος αγοράζει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και

νοσοκομειακής φροντίδας υγείας για τους δικαιούχους του 

τόσο από το ΕΣΥ όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, με 

κριτήρια κόστους και ποιότητας. Έχουμε βάλει ως στόχο 

την εφαρμογή του ενιαίου λογιστικού και διπλογραφικού 

σχεδίου σε όλα τα νοσοκομεία. Η πολιτική μας για την 

υγεία αναγνωρίζει ενεργό ρόλο στον ιδιωτικό τομέα γιατί 

το Δημόσιο δεν μπορεί να κάνει τα πάντα.



Ο κοινωνικός ιστός ασφάλειας που δημιουργούμε 

συμπληρώνεται από την πολιτική πρόνοιας ενάντια στον 

αποκλεισμό, υπέρ των ηλικιωμένων, της εργαζόμενης 

μητέρας. Με τα κοινωνικά μας προγράμματα στηρίζουμε 

τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τις κοινωνικές μειονότητες. 

Βοηθούμε την εργαζόμενη μητέρα με τη δημιουργία νέων 

βρεφονηπιακών σταθμών και το θεσμό του ολοήμερου 

σχολείου, που συνεχώς επεκτείνεται.

Κυρίες και κύριοι,

Η νέα χιλιετία βρίσκει την Ελλάδα, να έχει πετύχει 

οικονομική, κοινωνική και πολιτική σταθερότητα. Η 

Ελλάδα συμμετέχει ισότιμα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, 

συμβάλλει δημιουργικά στην οικοδόμηση της Ευρώπης 

του αύριο. Οι Έλληνες προχωράμε μπροστά με 

αυτοπεποίθηση, με σιγουριά για τις δυνάμεις και τις 

δυνατότητές μας. Δεν κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην 

παγκοσμιοποίηση, ούτε βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο 

μπροστά στις τεχνολογικές προκλήσεις.

Σήμερα οικοδομούμε την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της 

οικονομικής προόδου, των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, 

της κοινωνικής αλληλεγγύης. Θέλουμε να πετύχουμε 

σύγκλιση στην οικονομία, κοινωνική σύγκλιση, σύγκλιση



στην υγεία, σύγκλιση στην Παιδεία, σύγκλιση σε κάθε 

τομέα ζωής. Ζούμε στα χρόνια της πραγματικής 

σύγκλισης, με πράξεις και αποτελέσματα, όχι με λόγια και 
προθέσεις.

Για τα επόμενα χρόνια, έχουμε διασφαλίσει πόρους για 

την πραγματοποίηση του μεγαλύτερου επενδυτικού 

προγράμματος στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. 

Έχουμε δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον, μέσα στο 

οποίο ασκείται η οικονομική πολιτική. Δημιουργούμε ένα 

κοινωνικό κράτος ικανό να απαντήσει στις προκλήσεις της 

παγκόσμιας οικονομίας.

Για να κινηθούμε ταχύτερα προς στο στόχο μας χρειάζεται 

εγρήγορση και ουσιαστική συναίνεση. Συναίνεση από 

όλους μας: Από τους εργαζόμενους, από τις επιχειρήσεις, 

από το κράτος. Σας καλώ λοιπόν όλους να 

συστρατευτούμε για να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα που 

την εκτιμούν οι εταίροι της και την υπολογίζουν όλοι. Μια 

ισχυρή Ελλάδα. Μια δημιουργική Ελλάδα. Μια Ελλάδα 

που με τα επιτεύγματά της κάνει υπερήφανους όλους τους 

Έλληνες.

Σας ευχαριστώ.
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αποκλεισμό, την έλλειψη κοινωνικής συνοχής. Στόχος μας 

είναι μέχρι το τέλος του 2001 όλοι οι Έλληνες μαθητές να 

έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Εξίσου σημαντική είναι και η διαρκής ανανέωση των 

δεξιοτήτων των εργαζομένων με τη δια βίου κατάρτιση. Οι 

επιχειρήσεις, σε συνεργασία με την πολιτεία, πρέπει να 

φροντίζουν για την διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων.

Τέλος, θέλω να τονίσω ξανά ότι για να διασφαλίσουμε στη 

χώρα μας σταθερή και μακροχρόνια οικονομική 

μεγέθυνση η οποία αλλάζει την ποιότητα της κοινωνίας 

μας, απαιτείται μια κοινωνία αλληλεγγύης, που 

προστατεύει τους οικονομικά ανίσχυρους. Η κοινωνική 

προστασία αποτελεί όχι μόνο αξία μας αλλά και 

αναπτυξιακό μοχλό, επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Σήμερα 1 στις 4 δραχμές που παράγουμε διατίθεται για 

κοινωνική προστασία, ενώ στην περίοδο 2000-2004 το 

σύνολο των δαπανών για κοινωνική πολιτική φτάνει τα 45 

τρις δρχ. Με τους πόρους αυτούς, βελτιώνουμε ακόμη 

περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής 

προστασίας.



βελτιώσεις.

αγεργίας δεν μπορεί να υπάρξει

Η αύξηση της απασχόλησης, όμως, δεν συνεπάγεται 

αυτόματα και μείωση της ανεργίας. Η ανεργία μειώνεται 

μόνον όταν η αύξηση της απασχόλησης είναι μεγαλύτερη 

από την αύξηση των ατόμων, που ψάχνουν για δουλειά. 

Στη χώρα μας, το εργατικό δυναμικό αυξάνεται με 

υψηλούς ρυθμούς. Για να μειωθεί, επομένως, η ανεργία 

απαιτούνται ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες. Οι

πολιτικές του παρελθόντος δεν αρκούν.

Για να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης που 

δημιουργεί η οικονομική ανάπτυξη, θέλουμε το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα να παρακολουθεί συνεχώς τα 

δρώμενα στην αγορά εργασίας ώστε το περιεχόμενο και η 

δομή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων να

προσαρμόζονται έγκαιρα. Οι ξεπερασμένες ειδικεύσεις 

δυσκολεύουν την εύρεση εργασίας. Το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα θέλουμε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας της γνώσης.

Έχουμε θέσει ως προτεραιότητα την παροχή πρόσβασης 

στο διαδίκτυο γιατί γνωρίζουμε ότι αλλιώς το τεχνολογικό 
χάσμα σε λίγο καιρό θα ευθύνεται ολοένα και περισσότερο



της νεολαίας που απαιτεί από μας αποφάσεις και όχι 

υποσχέσεις.

Τις επόμενες μέρες ο Υπουργός Εργασίας θα δώσει στους 

κοινωνικούς εταίρους τις γραμμές της πολιτικής μας για το 

μεγάλο στόχο της απασχόλησης. Ο καθένας θα πρέπει 

να αναλάβει τις ευθύνες του. Η κυβέρνηση θα δεχθεί 

προτάσεις των κοινωνικών εταίρων που θα ενισχύουν τις 

πολιτικές της για την απασχόληση. Σε κάθε περίπτωση 

θα προχωρήσουμε.

Ο κοινωνικός διάλογος που διεξάγουμε αποσκοπεί στο να 

εξασφαλίσει την κατανόηση και συνέργεια όλων των 

παραγωγικών δυνάμεων. Πρέπει να καταλήξει σε 

δεσμεύσεις, που η κάθε πλευρά με υπευθυνότητα θα 

αναλάβει, και που θέλουμε να βρίσκονται σε ισορροπία 

μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουμε.

Αν πετύχουμε αυτήν την ισορροπία, μπορούμε να 

κερδίσουμε ένα νέο στοίχημα για τη χώρα. Αν 
καταφέρουμε να αλλάξουμε ξεπερασμένα πρότυπα και 

συμπεριφορές και αν προσαρμοστεί το σύνολο της 

οικονομίας στη νέα πραγματικότητα, τότε θα μπορούμε να 

πετύχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε: Τη μαζική 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και όχι οριακές μόνο



Διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, που με την σειρά της 

συμβάλλει στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Οι εξωτερικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Η οικονομία μας βρίσκεται σε 

στάδιο αναπτυξιακής απογείωσης, με αναμενόμενους 

ρυθμούς αύξησης της τάξης του 5%. Οι επενδυτικές 

ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται, άρα παράλληλα 

επεκτείνεται και η ζήτηση για ανθρώπινο δυναμικό.

Συγχρόνως, η Κυβέρνηση παίρνει πρόσθετα μέτρα που 

ενισχύουν την απασχόληση: Πρώτη προτεραιότητα είναι 

η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Γ ΚΠΣ ώστε 

να δημιουργηθεί ένα πλέγμα κινήτρων και ένα οικονομικό 

περιβάλλον διαρκούς αύξησης της απασχόλησης. Άλλη 

σημαντική προτεραιότητα είναι η αναδιοργάνωση, σε 

συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους, της αγοράς 

εργασίας, ώστε να συμβάλλει καθοριστικά στη συνεχή 

αύξηση της απασχόλησης.

Έχει ξεκινήσει ένας διάλογος με τους κοινωνικούς 

εταίρους για τους μεγάλους αυτούς άξονες πολιτικής που 

δημιουργούν θέσεις εργασίας. Να απαντήσουμε στην 

αγωνία των 520 χιλιάδων ανέργων και στις προσδοκίες



μπορεί να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με πολλά υπουργεία 

να εξυπηρετείται και να αντλεί σημαντικές πληροφορίες.

Τέλος, αναπόσπαστο τμήμα των διαρθρωτικών αλλαγών 

αποτελεί και η αναμόρφωση του ασφαλιστικού μας 

συστήματος. Η αναβολή στην επίλυση των προβλημάτων 

του απλά αυξάνει την ανησυχία των ασφαλισμένων και το 

κόστος ασφάλισής τους. Το συνταξιοδοτικό μας σύστημα, 

για να είναι βιώσιμο και να μην δημιουργεί αναπτυξιακά 

εμπόδια, πρέπει να διασφαλίσει την ισορροπία ανάμεσα 

στις μελλοντικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και στα 

έσοδά του. Η Κυβέρνησή μας έχει την ευθύνη να 

επεξεργαστεί δίκαιες, βιώσιμες και σταθερές λύσεις στο 

ασφαλιστικό πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας και τα 

πληθυσμιακά δεδομένα της χώρας μας.

Κυρίες και κύριοι,

Η ανάπτυξη είναι ταυτόχρονα κεντρικός στόχος και όπλο 

μας. Θέλουμε την ανάπτυξη επειδή οδηγεί σε αύξηση της 

απασχόλησης και σε αύξηση του εισοδήματος των 

εργαζομένων. Ανάπτυξη και απασχόληση είναι έννοιες 

αλληλένδετες. Η αύξηση της απασχόλησης εξαλείφει τις 

κοινωνικές ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό.



επιχειρηματικότητα και την τεχνολογική καινοτομία και 

έρευνα. Ενθαρρύνουμε νέους θεσμούς, όπως τη 

δημιουργία επιχειρήσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Και φυσικά, υλοποιούμε τα ευνοϊκά φορολογικά μέτρα που 

αναγγείλαμε προεκλογικά: Μειώνουμε τους συντελεστές 

στις μη εισηγμένες Α.Ε σε 35% από 40%, και στις 

προσωπικές και ομόρρυθμες επιχειρήσεις στο 25% από 

35%.

Μια άλλη σημαντική πτυχή των διαρθρωτικών αλλαγών 

σχετίζεται με την αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

Δημόσιας Διοίκησης. Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός είναι 

μια συνεχής διαδικασία. Εργαζόμαστε ώστε η κρατική 

μηχανή να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των πολιτών με 

πληρότητα, ταχύτητα και υπευθυνότητα. Να συντονίζει και 

να παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. 

Απώτερος στόχος μας είναι η στελέχωση του Δημοσίου με 

άτομα που να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, να χειρίζονται 

τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κυρίως να έχουν όρεξη 

για δουλειά, αλλά και να αμείβονται ικανοποιητικά.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

τεχνολογίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Ήδη, ο ΦΠΑ 

μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως θα μπορεί και η 

φορολογική δήλωση του χρόνου. Σήμερα, ο πολίτης



υπηρεσίες με ποιότητα και χαμηλό κόστος. Να δημιουργεί 

νέες θέσεις εργασίας. Με την απελευθέρωση των αγορών 

κερδίζει ο καταναλωτής, αυξάνεται η απασχόληση, 

ενισχύεται η οικονομία.

Στους τομείς που απελευθερώσαμε τις αγορές, άνθισε ο 

ανταγωνισμός και τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. 

Στην κεφαλαιαγορά έχουν δημιουργηθεί 15 χιλιάδες νέες 

θέσεις εργασίας την τελευταία δετία, ενώ στην κινητή 

τηλεφωνία, 6,5 χιλιάδες. Γι’ αυτό επιμένουμε στη πολιτική 

της απελευθέρωσης των αγορών. Απελευθερώνουμε 

πλήρως την αγορά τηλεπικοινωνιών μέχρι το τέλος του 

έτους. Απελευθερώνουμε και την αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας έως το Φεβρουάριο του 2001.

Απελευθερώνουμε, επίσης, και τις εσωτερικές θαλάσσιες 

συγκοινωνίες πριν από το 2004, την καταληκτική 

ημερομηνία που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση στον τομέα των 

διαρθρωτικών αλλαγών είναι η τόνωση της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις είναι αυτές που κυρίως δημιουργούν τις νέες 

θέσεις εργασίας. Έχουμε ήδη αναλάβει σημαντικές 

πρωτοβουλίες, όπως είναι η κατανομή κονδυλίων από το 

Γ ΚΠΣ, ύψους 2 τρις δρχ., ειδικά για την



Ελλάδας, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα. Για την 

υλοποίηση του στόχου αυτού η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει 

ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, που 

περιλαμβάνει τις υποδομές και την περαιτέρω ανάπτυξη 

των διαβαλκανικών και διευρωπαϊκών δικτύων στις 

συγκοινωνίες, τις επικοινωνίες, την ενέργεια και την 

τεχνολογία, καθώς και την ενίσχυση της τραπεζικής 

δραστηριότητας.

Κυρίες και Κύριοι,

Αν οι επενδύσεις του Γ ΚΠΣ είναι ο κινητήριος μοχλός της 

ανάπτυξης την επόμενη οκταετία, οι διαρθρωτικές αλλαγές 

είναι αυτές που αυξάνουν την οικονομική 

αποτελεσματικότητα. Οι διαρθρωτικές αλλαγές 

προσελκύουν ιδιωτικές επενδύσεις και θεμελιώνουν την 

ανάπτυξη και την απασχόληση σε μακρύτερο χρονικό 

ορίζοντα. Η απελευθέρωση των αγορών, οι 

ιδιωτικοποιήσεις, η τόνωση της επιχειρηματικότητας και 

της καινοτομίας, η μετάβαση στη νέα ψηφιακή οικονομία, η 

μείωση της γραφειοκρατίας, συνδέονται άμεσα με την 

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αυξάνουν την 

ικανότητά της να προσαρμόζεται σε αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, να αναγεννιέται και να 

μεγεθύνεται. Να παράγει περισσότερα αγαθά και



Θέλω για άλλη μια φορά να τονίσω ότι στους στόχους μας 

για μια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, η Βόρεια 

Ελλάδα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο ρόλος αυτός 

ενισχύεται από την προοπτική της μελλοντικής επέκτασης 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης.

Σήμερα, η ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης αρχίζει να 

σταθεροποιείται και η οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

της να επιταχύνεται. Οι θετικές αυτές εξελίξεις, σε 

συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες μας, είχαν ως 

αποτέλεσμα την εγκατάσταση στη Θεσσαλονίκη 

υπερεθνικών φορέων. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και ο 

Οργανισμός Ανασυγκρότησης Βαλκανίων, έχουν αναδείξει 

τη Θεσσαλονίκη σε κέντρο λήψης αποφάσεων για την 

ευρύτερη περιοχή. Η πρόσφατη ανάληψη του γραφείου 

επιχειρηματικής πληροφορικής σύνδεσης της Παγκόσμιας 

Τράπεζας από το ΔΙΠΕΚ και η ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας ΒΕΘΙ επιβεβαιώνουν τις αλλαγές που 

συντελούνται βαθμιαία στη Θεσσαλονίκη. Η σύνοδος 

Κορυφής του 2003 θα αναδείξει ακόμη περισσότερο την 

ιδιαίτερή της θέση.

Στόχος μας είναι η διασφάλιση της κοινωνικής, 

παραγωγικής και περιβαλλοντικής συνοχής της Βόρειας



απασχόλησης στην περιφέρεια, για να διασφαλίζει ο 

κάτοικος της υπαίθρου, ακόμη και στις πιο 

απομακρυσμένες περιοχές, ένα ικανοποιητικό εισόδημα. 

Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τη γεωργική 

επιχειρηματικότητα, αλλά και νέες δραστηριότητες όπως ο 

οικοτουρισμός και αγροτουρισμός.

Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες 

καθώς και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι αγρότες λόγω των 

αλλαγών που συντελούνται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, 

αλλά και στις διεθνείς αγορές. Υπάρχει ανταγωνισμός, οι 

τιμές πέφτουν, υπάρχουν περιορισμοί στις επιδοτήσεις. Η 

κυβέρνηση βρίσκεται σε εγρήγορση για τη σωστή 

αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Έλληνα αγρότη 

διασφαλίσαμε άμεσους κοινοτικούς και εθνικούς πόρους 

για την περίοδο 2000-2006 ύψους 11 τρις δρχ.

Για τον σκοπό της ανάπτυξης της υπαίθρου δίνουμε 

προτεραιότητα στα έργα υποδομής της περιφέρειας, το 

οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια 

και ελικοδρόμια, αλλά και την ενέργεια και τις 

τηλεπικοινωνίες. Στο Ρ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

προβλέπονται 5,6 τρισεκατ δρχ για την αναβάθμιση των 

βασικών υποδομών της χώρας.



Η ραχοκοκαλιά της επενδυτικής μας στρατηγικής είναι οι 

πόροι του Π ΚΠΣ για την επόμενη εξαετία. Εξασφαλίσαμε 

ένα πρωτοφανές σε μέγεθος ποσό, ύψους 17,5 

τρισεκατομμυρίων δραχμών, ύστερα από σκληρές 

διαπραγματεύσεις, αλλά κυρίως λόγω της αξιοπιστίας μας 

των στόχων και των μέχρι τώρα προσπαθειών μας.

Το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υπεισέρχεται σ’ όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες της χώρας: Στην

περιφερειακή ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη και την 

αλιεία, τις μεταφορές, την ανταγωνιστικότητα, την 

εκπαίδευση, την κατάρτιση και απασχόληση, το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό, την υγεία και πρόνοια, την 

κοινωνία της πληροφορίας.

Το 80% των πόρων του Π Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

κατευθύνονται στην Περιφέρεια. Κι αυτό διότι η ισόρροπη 

ανάπτυξη των περιφερειών αποτελούσε και αποτελεί 

βασικό στόχο της αναπτυξιακής μας πολιτικής.

Στόχος μας είναι να δώσουμε νέα πνοή στην ύπαιθρο. 

Ενεργοποιούμε όλους τους παραγωγικούς και 

αναπτυξιακούς τομείς για να λύσουμε το πρόβλημα της



στο κάθε Έλληνα πολίτη, μαθητή, εργαζόμενο, 

επιχειρηματία ή συνταξιούχο να επιδιώκει το καλύτερο, 

τόσο για τον εαυτόν του όσο και για το σύνολο της 

κοινωνίας μας. Ένα περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί η 

αξιοκρατία και η διαφάνεια, όπου το κράτος λειτουργεί ως 

αξιόπιστος ρυθμιστής και ο πολίτης απολαμβάνει τα 

δικαιώματά του αλλά και αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Τέλος, θέλουμε δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Η 

ευημερία πρέπει να διαχυθεί σε όλους τους Έλληνες και σ’ 

όλες τις περιφέρειες της χώρας. Να πετυχαίνουμε όλο και 

υψηλότερους βαθμούς κοινωνικής και περιφερειακής 

σύγκλισης. Η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος εμπνέει 

τους εργαζόμενους, ανοίγει τους ορίζοντές τους, βελτιώνει 

την ικανότητά τους για ανανέωση των γνώσεών τους, τους 

δίνει κίνητρα, τους κάνει πιο παραγωγικούς. Όλα αυτά 

είναι προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης. Με μια 

ανάπτυξη που στηρίζεται στην αναβάθμιση του 

εργαζόμενου η κοινωνία δίνει σ’ όλα τα μέλη της ακόμα και 

στα πιο αδύναμα, ίσες ευκαιρίες, τους ενσωματώνει στον 

παλμό της ζωής. Τότε η Ελλάδα γίνεται μεγαλύτερη από 

το άθροισμα του καθενός μας. Τότε αναπτύσσει αξίες, 

ιδανικά και συνοχή.



ανοδική πορεία. Θέλουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο 

διαβίωσης του εργαζόμενου, του μισθωτού, του 

μικρομεσαίου, του συνταξιούχου, του αγρότη, των 
γυναικών.

Για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης χρειαζόμαστε 

επενδύσεις. Χρειαζόμαστε δυναμικές επιχειρήσεις 

σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής προστιθέμενης αξίας, 

που παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Επιχειρήσεις που δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης, 

που επενδύουν και αξιοποιούν τις δυνατότητες και τα 

πλεονεκτήματα της χώρας, προάγουν την ευημερία. 

Θέλουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Θέλουμε, επίσης, ένα εργατικό δυναμικό, που συνεχώς 

αναβαθμίζει τις γνώσεις και δεξιότητές του, που 

προσαρμόζεται εύκολα στις αλλαγές που φέρνει η 

γρήγορη τεχνολογική πρόοδος. Έτσι αυξάνεται η 

παραγωγικότητα. Έτσι αυξάνονται οι πραγματικοί μισθοί 

των εργαζομένων.

Θέλουμε και ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που 

επιβραβεύει την εργατικότητα, την προσπάθεια, τη 

συνέπεια με τους κανόνες, την καινοτομία, την 

επιχειρηματικότητα. Ένα περιβάλλον, που δίνει κίνητρα



Μετά την επιτυχία μας, της ένταξης στην ΟΝΕ καλούμαστε 

να εμπεδώσουμε τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές 

προεκτάσεις της. Να δώσουμε, πρώτα απ’ όλα, σε όλους 

τους Έλληνες τη δυνατότητα απόλαυσης των καρπών 

όλων των κόπων που καταβάλαμε τα τελευταία χρόνια. 

Αλλά και να καλύψουμε, επίσης, τις αποστάσεις που μας 

χωρίζουν από τους άλλους ευρωπαίους εταίρους μας σε 

κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής, των θεσμών και της 

κοινωνικής οργάνωσης και αρωγής. Όταν αναλάβαμε το 

έργο της ένταξης στην ΟΝΕ αυτό ακριβώς είχαμε στο νου 

να πραγματώσουμε: να μην εφησυχάσουμε μέσα από μια 

τέτοια επιτυχία μας, αλλά, αμέσως μετά, να επωμιστούμε 

το έργο της τελικής εξομοίωσής μας με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ένωσης.

Κυρίες και κύριοι,

Έχοντας οικοδομήσει τη μακροοικονομική σταθερότητα 

και την ονομαστική σύγκλιση πρωταρχικός μας στόχος 

είναι η επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυνσης και η 

πραγματική σύγκλιση. Πριν από 10 χρόνια ήμασταν στο 

60% του βιοτικού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σήμερα είμαστε στο 70%. Θα συνεχίσουμε αυτή την



Η πολιτική αυτή, στη χάραξη της οποίας συμμετέχει 

ισότιμα και η Τράπεζα της Ελλάδος, έχει διαχρονική 

αξιοπιστία. Ο πληθωρισμός, όμως, εξαρτάται και από 

άλλους παράγοντες, πέραν της κοινής νομισματικής 

πολιτικής. Για παράδειγμα, επηρεάζεται από τη χαλαρή 

δημοσιονομική πολιτική και η τιμολογιακή πολιτική των 

επιχειρήσεων. Γι’ αυτό συνεχίζουμε την πολιτική εξάλειψη 

των ελλειμμάτων του Δημοσίου. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι 

μας είτε είναι επιχειρηματίες είτε εργαζόμενοι να 

συμβάλουμε όπως τα προηγούμενα χρόνια στη 

σταθερότητα.

Θέλω ιδιαίτερα να σημειώσω ότι την εποχή αυτή, οι 

περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, εντός και εκτός 

Ευρώπης, χρησιμοποιούν την ευκαιρία που δίνει η 

οικονομική ανάπτυξη για να εξυγιάνουν τα δημόσια 

οικονομικά τους και να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Εμείς 

δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω σ’ αυτή την προσπάθεια. 

Πρέπει κάθε χρόνο να πετυχαίνουμε μεγαλύτερα 

πλεονάσματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την 

Ιταλία και το Βέλγιο, εμείς ξεκινάμε από το υψηλότερο 

δημόσιο χρέος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας 

μας. Με τη μείωση του δημοσίου χρέους θα 

απελευθερώσουμε πόρους, για την ανάπτυξη και την 

κοινωνική πολιτική.



Και πετύχαμε το διπλό αυτό στόχο επειδή αψηφήσαμε το 

πολιτικό κόστος των επιλογών μας. Επειδή πείσαμε τους 

κοινωνικούς εταίρους για την αξιοπιστία της πολιτικής μας.

Επιμείναμε τα χρόνια αυτά στη μακροοικονομική 

σταθερότητα διότι συνεπάγεται χαμηλά επιτόκια, αυξημένη 

επενδυτική δραστηριότητα και, τελικά, βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η μακροοικονομική σταθερότητα είναι αυτή που 

δημιουργεί και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης στη χώρα 

μας. Επιτρέπει μακροχρόνιο σχεδιασμό, ορθές 

επενδυτικές και αποταμιευτικές επιλογές. Αποφάσεις που 

μεταφράζονται σε αυξημένη ζήτηση για εργατικό δυναμικό, 

και αύξηση στην απασχόληση. Γι’ αυτό και η 

μακροοικονομική σταθερότητα εξακολουθεί να αποτελεί 

κύριο άξονα της οικονομικής μας πολιτικής.

Μέσα στην ΟΝΕ δεν είμαστε πια μόνοι μας στην 

προσπάθεια διατήρησης ενός μόνιμα χαμηλού 

πληθωρισμού και μιας συνεχούς μείωσης του δημόσιου 

χρέους. Ανήκουμε σε μια ομάδα χωρών με κοινές 

επιδιώξεις και κοινό πλαίσιο δεσμεύσεων και λειτουργίας.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, στόχος της κοινής 

νομισματικής πολιτικής των 12 χωρών της ζώνης του 

ευρώ, είναι η συγκράτησή του σε επίπεδα κάτω του 2%.



Ευρώπη που μετασχηματίζεται γρήγορα, η Ελλάδα 

βρίσκεται στην πρώτη ταχύτητα. Έχει θέση σε 

οποιοδήποτε προχωρημένο μελλοντικό σχήμα των χωρών 

αυτών, είτε αυτό αφορά έναν απλό συντονισμό των 

οικονομικών πολιτικών είτε την οικοδόμηση μιας 

ομοσπονδιακής Ευρώπης.

Μπήκαμε στην ΟΝΕ με το σπαθί μας. Ο προϋπολογισμός 

του 2001 θα εμφανίσει ένα μικρό πλεόνασμα. Για πρώτη 

φορά από τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους τα 

δημόσια οικονομικά έχουν τεθεί υπό έλεγχο. 

Νοικοκυρέψαμε την Ελλάδα χωρίς να παραβλέψουμε τον 

άνθρωπο, τις ανάγκες του και τα προβλήματά του. 

Αυξήσαμε τις δαπάνες για κοινωνική προστασία ως 

ποσοστό του ΑΕΠ ταυτόχρονα με τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι είδαν 

σημαντικές πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές τους.

Στο δίλημμα: «Σταθεροποίηση ή Ανάπτυξη», εμείς 

απαντήσαμε «και Σταθεροποίηση και Ανάπτυξη». Στην 

πορεία σύγκλισης, η οικονομία μας αναπτύσσεται με 

ρυθμούς πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 

δρομολογώντας πέρα από την όποια ονομαστική 

σύγκλιση του Μάαστριχτ την πραγματική σύγκλιση του 

βιοτικού επιπέδου με τις χώρες του πυρήνα της Ευρώπης.



Κυρίες και κύριοι, 

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Απόψε, όπως και κάθε χρόνο από αυτό εδώ το βήμα στη 

Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα εκθέσω τις γενικές 

κατευθύνσεις της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της 

Κυβέρνησης. Μιας πολιτικής για τη νέα Ελλάδα του αύριο 

που χτίζουμε με σχέδιο, μεθοδικότητα και συνέπεια. 

Γνώμονάς μας το κοινωνικό κράτος, η ισόρροπη 

ανάπτυξη, η αύξηση της απασχόλησης, η βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής του πολίτη, η ευημερία για όλους, η 

κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη.

Το Ιούνιο που πέρασε οι ηγέτες των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν τη συμμετοχή της 

Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Με 

την απόφασή τους αναγνώρισαν και αυτοί ότι η Ελλάδα 

διαθέτει αξιοπιστία, διαθέτει τις προϋποθέσεις να 

προχωρήσει μαζί τους στην κοινή πορεία της οικονομικής 

ενοποίησης. Η Ελλάδα κέρδισε τη θέση της σ’ έναν από 

τους πιο ισχυρούς πόλους της παγκόσμιας οικονομίας.

Με την ένταξή της στην ΟΝΕ, η χώρα μας προάγει τα 

εθνικά της συμφέροντα, αποκτά πιο δυνατή φωνή για την 
υπεράσπιση και προώθηση των πολιτικών της. Σε μια


