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Κυρίες και κύριοι,

1.

Στο νέο διεθνές περιβάλλον,

που χαρακτηρίζεται από τη

διεθνοποίηση της αγοράς, τη τεχνολογική επανάσταση, την έντονη
ρευστότητα των διεθνών σχέσεων και τη δημιουργία υπερεθνικών
σχημάτων, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει τέσσερις μεγάλες
προκλήσεις,

τέσσερις

μεγάλες

ευκαιρίες,

τέσσερις

μεγάλες

δυνατότητες:

♦ Καλείται να πετύχει τη συμμετοχή της στην ΟΝΕ και την ισότιμη
παρουσία της στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
♦ Καλείται να εξασφαλίσει την ενισχυμένη παρουσία της στα
Βαλκάνια, αξιοποιώντας τη διπλή ιδιότητά της, ως μέλος της Ε.Ε.
αφενός και χώρας των Βαλκανίων αφετέρου.
♦ Καλείται να προωθήσει

τον εκσυγχρονισμό με την υλοποίηση

μεταρρυθμιστικών τομών στους χώρους της Παιδείας, της Υγείας,
της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.
♦ Καλείται

να προχωρήσει

στη συγκρότηση

ενός σύγχρονου

κοινωνικού κράτους, που θα εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και
θα ενισχύει την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και που θα στηρίζεται
σε μια υγιή και ανταγωνιστική οικονομία.

Κυρίες και κύριοι,

Οι τέσσερις αυτοί στόχοι είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα, την
κοινωνία και τους πολίτες. Οι τέσσερις αυτοί στόχοι είναι τέσσερα
μεγάλα

στοιχήματα

που

καλούμαστε να

κερδίσουμε.

Τους

τέσσερις αυτούς στόχους θα τους κατακτήσουμε, αν δουλέψουμε
μεθοδικά, αν προχωρήσουμε αποφασιστικά, αν υλοποιήσουμε
απαρέγκλιτα το πρόγραμμά μας.

Κυρίες και κύριοι,

2. Το νέο διεθνές περιβάλλον συμπυκνώνεται, όσο πουθενά
αλλού, στη Βόρειο Ελλάδα. Το νέο αυτό περιβάλλον επιτρέπει και
απαιτεί να έχουμε διαρκή και δημιουργική παρουσία στην περιοχή
και να προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την οικονομική
ανάπτυξη για όλους. Επιτρέπει, αλλά και απαιτεί η Βόρειος
Ελλάδα να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό πόλο ανάπτυξης για όλη την
περιοχή, να αναδειχθεί σε χώρο συνάντησης και δημιουργίας.

Η Βόρειος Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει η ατμομηχανή της
πορείας της χώρας προς τον επόμενο αιώνα.

3. Ο χρόνος που πέρασε,

δεν ήταν εύκολος.

Είχαμε να

αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα και δυσκολίες. Όμως, παρ’
όλα αυτά, εμείς, το χρόνο που πέρασε, κάναμε πολλά. Κι αυτό
γιατί εργαστήκαμε με σχέδιο, σύστημα και όραμα. Εργαστήκαμε με
συνέπεια, αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη διάρκεια αυτού του χρόνου:

=>Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε για το 1997 έναν προϋπολογισμό με
ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους από τα προηγούμενα χρόνια.
=>Προωθούμε τις νέες εκείνες πολιτικές που περίμενε ο ελληνικός
λαός, μετά τις εκλογές του περασμένου χρόνου.
=>Επιταχύναμε το μεταρρυθμιστικό μας έργο σε κρίσιμους τομείς της
οικονομίας και των θεσμών.

4. Αμέσως μετά τις εκλογές, θέσαμε ως κεντρικό στόχο των
ενεργειών μας την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων. Οι
διαρθρωτικές παρεμβάσεις πήραν ιδιαίτερη προτεραιότητα στην
υλοποίηση της πολιτικής μας. Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών
μας τόσο το 1996, όσο και φέτος, πετύχαμε να δημιουργήσουμε
ρυθμούς μεγέθυνσης από τους πιο υψηλούς της τελευταίας
δεκαετίας και από τους πιο υψηλούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 1997 θα είναι ένα ακόμα έτος βελτίωσης των οικονομικών
επιδόσεων της χώρας. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,5% συνδέεται με
μια μεταβολή των πραγματικών μισθών επίσης κατά 3,5%.

Οι αναπτυξιακές επιδόσεις της οικονομίας στην παραγωγή και στις
επενδύσεις έφεραν το μέσο Έλληνα πολίτη πιο κοντά στο μέσο
ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο, για δεύτερο κατά σειρά έτος. Η
πραγματική σύγκλιση, χρόνο με το χρόνο, εμπεδώνεται με θετικές
συνέπειες για όλους. Οι προσπάθειες και οι θυσίες του Έλληνα
πολίτη αποδείχθηκαν μια επένδυση για το μέλλον. Τα οφέλη' της
έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδονται σ’ αυτόν.

Το αποτέλεσμα αυτό στηρίχθηκε σε μια θεαματική άνοδο κατά
9,4% των

ιδιωτικών

και

18% των δημόσιων επενδύσεων.

Πετύχαμε το επενδυτικό άλμα με την πολιτική που ακολουθήσαμε.
Το πετύχαμε με την προώθηση των δημοσίων επενδύσεων. Το
πετύχαμε

με

την

εμπέδωση

ενός

γενικότερου

κλίματος

εμπιστοσύνης απέναντι στην πολιτική μας και στις προοπτικές της
οικονομίας. Το πετύχαμε με

την πολιτικής μας στα επενδυτικά

κίνητρα και στα κλαδικά προγράμματα του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης. Το πετύχαμε με την άνοδο των εισοδημάτων και της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Η πολιτική σταθεροποίησης θα έχει επίσης κάνει το 1997 ένα
ακόμα δύσκολο βήμα.

Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα θα

σημειώσει περαιτέρω σημαντική πτώση,

σύμφωνα με τους

στόχους μας. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται στη σημαντική αύξηση
των δημοσίων εσόδων και στη συνεχή προσπάθεια για τον
περιορισμό των δαπανών.
προς

την

κατεύθυνση

Αντιμετωπίζουμε

δυσκολίες,

Ακολουθούμε μια σταθερή πορεία
της

δημοσιονομικής

αλλά

παλεύουμε

εξυγίανσης.
για

να

τις

ξεπεράσουμε.

Στον πληθωρισμό επιτεύχθηκαν, επίσης, θετικά αποτελέσματα.
Πέρυσι, τέτοια εποχή, ο πληθωρισμός εκινείτο με 8,5%. Σήμερα
βρίσκεται στο 5,5% περίπου. Η απόκλιση που σημειώθηκε σε
σχέση με τις επιδιώξεις μας δεν περιορίζει ουσιαστικά τη
σημαντική βελτίωση που έχει επιτευχθεί. Σήμερα, ο πληθωρισμός
αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο πρόβλημα για την οικονομική πολιτική.
Η συμπίεσή του στο επίπεδο του 2% το 1999 απαιτεί ένταση

προσπαθειών και κατανόηση της κρισιμότητας του θέματος.
Απαιτεί τη εμμονή στην εφαρμογή της πολιτικής μας.

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών που επιτυγχάνουμε μπορεί
να είναι πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Δεν επιτρέπει,
όμως, τον εφησυχασμό, ούτε το σταμάτημα των προσπαθειών.
Πρέπει να πάμε ακόμα πιο μακριά και μάλιστα σε ένα πολύ μικρό
χρονικό διάστημα. Οι καιροί απαιτούν γρήγορους ρυθμούς.

Η ανάγκη βελτίωσης των οικονομικών δεικτών δεν υπαγορεύεται
από μια στενή λογιστική αντίληψη. Επιβάλλεται από την ανάγκη η
χώρα μας να ενταχθεί ισότιμα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, από την
ανάγκη η οικονομία μας να είναι ανταγωνιστική, από την επιδίωξή
μας για ευημερία όλων των πολιτών.

Η αντιπολίτευση πιστεύει ότι μπορεί να παίξει με τα θέματα της
οικονομίας, γι’ αυτό και καταφεύγει σε καταστροφολογία και
κινδυνολογία. Ας πάψουν, όμως, να παίζουν με τη νοημοσύνη του
πολίτη. Ας μην ξεχνούν ότι βρισκόμαστε σε μια τροχιά, που
απαιτεί συνεχώς καλύτερες επιδόσεις, μέχρι να προσεγγίσουμε το
επίπεδο της σύγκλισης με τις άλλες χώρες. Και στην τροχιά αυτή
κινούμαστε με συνέπεια και επιτυχία. Ας μην ξεχνάνε πού ήμασταν
και πού φτάσαμε σε λίγα χρόνια.

Οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα τελευταία
τέσσερα χρόνια, θα έχουν πετύχει το στόχο της ένταξής τους στην
ΟΝΕ, μειώνοντας τον πληθωρισμό τους από 4% σε 2%. Η
Ελλάδα, στην ίδια περίοδο, θα έχει επιτύχει μείωση κατά περίπου

8 μονάδες (από 13,7% σε 5,8%). Αντίστοιχα, στα δημοσιονομικά
ελλείμματα, η μείωση στις άλλες χώρες της Ένωσης θα είναι 2,6
μονάδες του ΑΕΠ, ενώ σε εμάς θα φτάσει 8 μονάδες. Η σύγκριση
αυτή δείχνει το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλαμε και
έχουμε ακόμη να ολοκληρώσουμε, αλλά και το μέγεθος της
επιτυχίας μας.

5. Αν τα μακροοικονομικά αποτελούν ένα καίριο πεδίο της
πολιτικής μας, τα διαρθρωτικά προβλήματα της παραγωγής
αποτελούν το δεύτερο μεγάλο πεδίο κυβερνητικής δράσης.

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας και στην
αντιμετώπιση της ανεργίας έχει η βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, έχει η βελτίωση της
θέσης του Έλληνα αγρότη.

Ευθύνη του κράτους είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, το
οποίο θα εξασφαλίζει τόσο την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, όσο και
κοινωνική προστασία. Ευθύνη του κράτους είναι να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά οι αγορές αγροτικών προϊόντων.

Ευθύνη του

κράτους είναι να δημιουργήσει τις συνθήκες, που θα διευκολύνουν
την προσαρμογή της προσφοράς σε νέα πρότυπα ζήτησης.

Όμως, δεν μπορεί να είναι ευθύνη του η ασύστολη χρηματοδότηση
καλλιεργητικών επιλογών, για τις οποίες η αγορά δεν δείχνει
ενδιαφέρον. Ούτε είναι ευθύνη του κράτους να αναλαμβάνει τις
οικονομικές

συνέπειες αλόγιστης

και

ανεύθυνης διαχείρισης

αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συνεταιρισμών. Κοινωνική πολιτική

δεν είναι η επιδότηση αντιπαραγωγικών πρακτικών.
πελατειακή

εξυπηρέτηση

διαφόρων

κοινωνικών

Ούτε η
ομάδων.

Κοινωνική πολιτική είναι αυτή που στηρίζει τους οικονομικά και
κοινωνικά αδύνατους. Είναι αυτή που στηρίζει τους μη έχοντες.

Πέρυσι, στην ομιλία μου ανακοίνωσα τη δέσμευση της κυβέρνησης
“να ενισχύσει τον νέο αγρότη, να τονώσει τις αγροτικές επενδύσεις,
να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας και εκπαίδευσης στην ύπαιθρο,
να εξασφαλίσει στον αγρότη την προοπτική μιας σιγουριάς στην
τρίτη ηλικία”.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, έχουμε προχωρήσει σε

όλες τις ρυθμίσεις εκείνες ώστε τα παραπάνω να γίνουν
πραγματικότητα.

α. Μετατρέψαμε τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε
ταμείο κύριας ασφάλισης των αγροτών, που θα κάνει δυνατή την
καταβολή μηνιαίας σύνταξης μέχρι του ποσού των 195.000 δρχ.

β. Εξασφαλίσαμε με νόμο επιχειρηματικά κίνητρα για τους νέους
αγρότες και προνομιακή πρόσβαση σε ποσοστώσεις παραγωγής
και στη γη, φορολογικά κίνητρα, επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, το θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης στον αγροτικό
τομέα, τη μείωση του κόστους αγροτικών κατασκευών

γ. Διευρύναμε τα κίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση των
αγροτών.

δ. Ολοκληρώσαμε τις δύο οι πρώτες φάσεις κατάρτισης του
Μητρώου Αγροτών, που αναμένεται να ανακοινωθεί στα μέσα
Οκτωβρίου.

ε. Προωθούμε την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ και έχουμε ήδη
περιορίσει το χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων στο μισό.

στ. Συγκροτήσαμε το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής (ΣΑΠ) το
οποίο έχει ήδη συγκαλέσει δύο συνόδους και συνέρχεται σύντομα
για τρίτη φορά.

ζ. Στηρίζουμε το ρόλο
οργανώσεων.
δημιουργήσουν

Οι

των συνεταιρισμών ως επιχειρηματικών

συνεταιρισμοί

συνθήκες

μπορούν

βιωσιμότητας

και

πρέπει

για

τις

να

μικρές

οικογενειακού τύπου εκμεταλλεύσεις. Μπορούν και πρέπει επίσης
να προωθήσουν την πληροφόρηση και επιμόρφωση του αγρότη.
Μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην αναβάθμιση των
λειτουργιών του συστήματος εμπορίας.

Μπορούν και πρέπει να

αποτελέσουν τους μοχλούς στήριξης των αγροτών, αλλά και της
αγροτικής οικονομίας γενικότερα.

6. Όσον αφορά τη βιομηχανία αναπτύσσουμε ένα ευρύ πλέγμα
μέτρων και παρεμβάσεων, καθώς ο τομέας
δείγματα

αδυναμίας.

Η παραγωγική

αυτός εμφανίζει

αναδιάρθρωση

και

οι

επενδύσεις βελτιώνουν σταθερά την ανταγωνιστική ικανότητα του
τομέα, αλλά παρά την ικανοποιητική κερδοφορία, η παραγωγή δεν
φαίνεται να μπορεί να ξεφύγει από ιστορικά χαμηλούς ρυθμούς.
Αυξήσαμε τις ενισχύσεις του επενδυτικού νόμου. Καθιερώσαμε νέα

φορολογικά κίνητρα. Επιταχύναμε τους ρυθμούς υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Βιομηχανίας. Από το 1995
μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί επιδοτήσεις για 600 περίπου
επιχειρηματικά σχέδια ή επενδυτικές προτάσεις. Μέσα στο 1997
προκηρύχθηκαν

πέντε

προγράμματα

για

Μικρομεσαίες

επιχειρήσεις ύψους 100 δις δρχ. Δημιουργήσαμε το πλαίσιο για
την αξιοποίηση προγραμματικών συμφωνιών που θα ενισχύσουν
ευθέως την εγχώρια παραγωγή και απασχόληση.

Οι συμβάσεις

που θα υπογραφούν, ανάλογα και με τη συναίνεση που θα
υπάρξει με την αντιπολίτευση, μπορούν να φτάσουν και τα 900 δις
δρχ.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη προωθήθηκε το

καινοτομικό

πρόγραμμα ενίσχυσης ιδιωτικών υποδομών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πριν από λίγους μήνες άρχισε η
τροφοδότηση φυσικού αερίου σε μονάδες της Β. Ελλάδας Το έργο
προχωρεί με ταχείς ρυθμούς.

Όσον αφορά την απελευθέρωση

της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινοτικό επίπεδο
προχωρούμε την αναδιοργάνωση του τομέα αυτού. Και αυτό γιατί
θέλουμε το 2000 να αρχίσει να λειτουργεί ο ανταγωνισμός και να
γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις στο κόστος λειτουργίας της
παραγωγής και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

7. Η ναυτιλία αποτελεί για την Κυβέρνηση εθνική προτεραιότητα.
Για αυτό προχωρήσαμε σε ρυθμίσεις που δίνουν μια ικανοποιητική
απάντηση στις πιέσεις που δέχεται το ελληνικό πλοίο από το
διεθνή ανταγωνισμό, απάντηση που διασφαλίζει την απασχόληση
των Ελλήνων ναυτικών.

8. Η ποιοτική ανάπτυξη του τουρισμού αποτελεί βασική επιλογή
μας.

Γι’ αυτό καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια για τη

βελτίωση των αεροδρομίων, της ακτοπλοΐας και των υπηρεσιών
της χώρας.

Προωθούμε τις ΠΟΤΑ για την αναβάθμιση και τον

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Η ποιότητα

των υπηρεσιών, των υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου
αποτελούν καταλυτικά στοιχεία της ανάπτυξης των τουριστικών
μας υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα θα έρχονται ξένοι αν είμαστε

ποιοτικά καλύτεροι και όχι μόνο πιο φτηνοί.

9.

Είχα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω χθες τις θέσεις της

κυβέρνησης για την πολιτική μας στα Βαλκάνια. Δε θα επεκταθώ
στο θέμα. Τα Βαλκάνια ανάγονται σε μείζονα χώρο δυναμισμού
των

ελληνικών

εξαγωγών,

με θετικότατες

επιπτώσεις

στην

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Εκτός από τις επενδύσεις
ελληνικών
κρατικές

επιχειρήσεων
τράπεζες

και

σημασίας πρωτοβουλίες.

που

πολλαπλασιάζονται

ΔΕΚΟ

αναλαμβάνουν

μεγάλες

στρατηγικής

Η Ελλάδα αντιμετωπίζεται πια ως

σημαντικός εταίρος και αξιόπιστος συνομιλητής.

Κυρίες και κύριοι,

10. Στα επόμενα χρόνια μέχρι το 2000 βρισκόμαστε αντιμέτωποι
με πολλές προκλήσεις. Υπάρχουν οι μεγάλες προκλήσεις. Αυτές
που έχουν κρίσιμη σημασία για την ευημερία μας, τις προοπτικές
μας, τη συνολική πορεία μας. Υπάρχουν επίσης οι προκλήσεις,
που

αφορούν

πιεστικά

καθημερινής μας ζωής.

πολλές

φορές

προβλήματα

της

Για τον πολίτη, τον εργαζόμενο, τον άνεργο που προσπαθεί με
δυσκολία να τα βγάλει πέρα, για πολλούς συμπολίτες μας που
έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα της καθημερινότητας,
ίσως η σημασία αυτών που ονομάζουμε μεγάλες επιλογές να ηχεί
απόμακρη.

Πρέπει

να

συνειδητοποιήσουμε

επηρεαζόμαστε από τις γενικές εξελίξεις.

όμως,

ότι

όλοι

Όλοι επομένως

ανεξαίρετα, έχουμε την ευθύνη να συμβάλουμε σε μια θετική
πορεία.

Η απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής δεν

αφορά μόνο την Κυβέρνηση. Μας αφορά όλους.

11. Σήμερα είναι αναγκαία μια μεγάλη εθνική κινητοποίηση, ώστε
να κερδίσουμε τον πολυμέτωπο αγώνα που αφορά την ανάπτυξη,
τη σταθεροποίηση, την ποιότητα ζωής, την συμμετοχή μας στις
ευρωπαϊκές εξελίξεις. Ό,τι κερδίζεται, είναι απόρροια δικών μας
αποφάσεων και δράσεων. Κανένας δεν θα μας χαρίσει τίποτα.

Για το σκοπό αυτό θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
τον Κοινωνικό Διάλογο. Ο διάλογος ήδη ξεκίνησε για το κρίσιμο
τρίπτυχο

“Ανάπτυξη

-

Απασχόληση

-

Ανταγωνιστικότητα”.

Θελήσαμε με τον τρόπο αυτό να ανοίξουμε πολλά σημαντικά
ζητήματα, η ρύθμιση των οποίων έχει καθοριστική σημασία για την
περαιτέρω πορεία της οικονομίας μας. Όλοι όσοι έχουν κληθεί
στον Κοινωνικό Διάλογο έχουν τη δική τους ευθύνη για την
επιτυχία αυτής της πρωτόγνωρης προσπάθειας. Πρέπει να γίνει
από όλους κατανοητό. Ένας επιτυχής Κοινωνικός Διάλογος δεν θα
έχει νικητές και ηττημένους. Όλοι θα βγουν κερδισμένοι. Όμως,
μια αδυναμία συναίνεσης θα δημιουργήσει ηττημένους. Και αυτό

γιατί θα επιτραπεί η ανάπτυξη καταστάσεων που θα ανάγουν
ανεξέλεγκτους μηχανισμούς σε ρυθμιστές κοινωνικών σχέσεων.

Κυρίες και κύριοι,

12. Το 1998 περνάμε σε μια εξαιρετική κρίσιμη καμπή.

Το

δημοσιονομικό έλλειμμα και ο πληθωρισμός πρέπει να μειωθούν
κάτω από το 3% του ΑΕΠ. Το χρέος επίσης πρέπει να μειωθεί ως
προς το ΑΕΠ.

Ο ρυθμός ανάπτυξης να επιταχυνθεί.

Έχουμε

μπροστά μας εντελώς συγκεκριμένους, πιεστικούς και δύσκολους
στόχους που πρέπει να πετύχουμε ταυτόχρονα το πολύ σε δύο
χρόνια. Οι στόχοι αυτοί είναι όμως επιτακτικά αναγκαίοι. Τα
περιθώριά μας για οποιαδήποτε απόκλιση από αυτούς τους
στόχους είναι σχεδόν μηδενικά. Πρέπει να κινηθούμε στρατηγικά
και με υπευθυνότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι υπόλοιπες
χώρες προχωρούν. Οι επιπτώσεις μιας καθυστέρησης πέρα από
το 1999 θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Εμείς πάντως δεν

πρόκειται να παίξουμε με τις τύχες της χώρας.

Απ’ αυτή την άποψη το 1998 θα είναι μια κρίσιμη χρονιά. Στη
διάρκειά

του

απαιτείται

μια

συνολική

προσπάθεια.

Κύρια

χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας είναι:

α)

Η ορθολογική και αποτελεσματική πολιτική δαπανών*στο

δημόσιο τομέα με περιστολή της σπατάλης του δημοσίου
χρήματος.

β)

Η

ολοκλήρωση

φορολογικών
ελεγκτικών

της

μεταρρυθμίσεων

μηχανισμών

του

υλοποίησης
και

η

των

πρόσφατων

αυστηροποίηση

Υπουργείου

Οικονομικών.

των
Η

φοροδιαφυγή προοδευτικά θα πάψει να θεωρείται εθνικό άθλημα
μετακύλισης βάρους στους πιο αδύναμους. Το κόστος αυτής της
αντικοινωνικής συμπεριφοράς θα γίνεται όλο και πιο ψηλό.

γ)

Η νομισματική και συναλλαγματική πολιτική θα κινηθεί σε

πλαίσια που να διασφαλίζουν το στόχο στον πληθωρισμό και τη
νομισματική και συναλλαγματική σταθερότητα συνολικότερα.

δ) Θα δώσουμε τη μάχη για τη συμπίεση του πληθωρισμού με
κάθε μέσο που δεν θα επηρεάζει σοβαρά τους άλλους στόχους
της πολιτικής μας.

Η πολιτική τιμών των ΔΕΚΟ θα υπηρετήσει

απόλυτα τον αντιπληθωριστικό στόχο.

Οι διοικήσεις τους

οφείλουν να εξοικονομήσουν τα μέγιστα δυνατά ποσά από την
βελτίωση της παραγωγικότητας.

ε) Μια εισοδηματική πολιτική, που θα είναι συμβατή με το στόχο
για τον πληθωρισμό, αλλά και την κρισιμότητα της στιγμής για τη
στρατηγική θέση της χώρας.

Θέλω να θυμίσω, ότι στο σύνολο της οικονομίας οι μέσες
πραγματικές αμοιβές αυξήθηκαν το 1994-1997 κατά 2.7%, όσο
δηλ. ήταν και η μέση αύξηση του ΑΕΠ. Σε ορισμένους τομείς οι
αυξήσεις ήταν σημαντικά πιο υψηλές.

Η πολιτική αυτή δεν έχει

ασφαλώς, καμμιά σχέση με πολιτική λιτότητας και μείωση των

πραγματικών

εισοδημάτων.

Πρέπει

να

υπάρχει

επιτέλους

ειλικρίνεια στη χρήση των λέξεων.

Οι

ελεύθερες

συλλογικές

διαπραγματεύσεις

είναι

για

την

κυβέρνηση και την κοινωνία ένας σεβαστός θεσμός, μια σημαντική
κατάκτηση. ΓΓ αυτόν ακριβώς το λόγο οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει
σήμερα να αναλογίζονται τις σημαντικότατες επιπτώσεις που
έχουν οι

συμφωνίες τους για την πορεία της χώρας.

Η

σταθεροποίηση, η ανάπτυξη, η ανταγωνιστική μας ικανότητα και η
θέση μας στην Ευρώπη και στο διεθνές πεδίο δεν είναι απλώς μια
μηχανιστική σύνθεση των πολιτικών της κυβέρνησης. Είναι εξίσου
αποτέλεσμα

της

υπεύθυνης στρατηγικής του

συνόλου

των

κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Στη διετία που ακολουθεί, επιβάλλεται με την κοινή προσπάθεια
όλων μας να πετύχουμε συναινετικά μια Κοινωνική Συμφωνία, που
θα διασφαλίζει τους μεγάλους στόχους που εμείς, ως κοινωνία
συνολικά,

και

όχι

απλώς

ως

κυβέρνηση,

έχουμε

θέσει.

Δημοσιονομικό, Πληθωρισμός και Ανάπτυξη είναι οι κεντρικές
επιδιώξεις μας.

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εντείνει τις δικές της
προσπάθειες για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.

Δεν θα

επηρεαστεί από το όποιο βραχυχρόνιο πολιτικό κόστος. Ωστόσο,
και οι κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις πρέπει να αναλάβουν
τις δικές τους ευθύνες, να μετρήσουν τη δική τους συμβολή.

Η

νομισματική ενοποίηση, η βελτίωση της οικονομίας και τα έργα
υποδομής ανοίγουν νέες ευκαιρίες για περισσότερη απασχόληση,

για αυξημένου εισόδημα σε όλους,

για καλύτερες βιοτικές

συνθήκες.

Στο διάστημα που ακολουθεί, ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να
δείξει ότι συμμετέχει ενεργά στην εθνική προσπάθεια.

Οι

επιχειρήσεις έχουν σήμερα πρόσβαση στην εσωτερική και διεθνή
κεφαλαιαγορά με πραγματικά επιτόκια πολύ χαμηλότερα απ’ ότι
λίγο χρόνο πριν.
εντείνει

τις

Όμως ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να

πρωτοβουλίες

προσβλέποντας

στην

ανταγωνιστικής βάσης.

του,

ισχυροποίηση

να

αναλάβει
της

κινδύνους

παραγωγικής

και

Τα βήματα που έχουν γίνει είναι θετικά,

αλλά δεν αρκούν. Τα κέρδη σήμερα είναι ικανοποιητικότερα από
ποτέ στα τελευταία χρόνια. Όμως οι επιχειρηματικές επενδύσεις
δεν επιταχύνονται ανάλογα. Αν οι επιχειρήσεις δεν υπερβούν τη
νοοτροπία του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού θα χάνουμε ως
χώρα έδαφος.

13. Οι ραγδαίες αλλαγές στην παραγωγή και το νέο ανταγωνιστικό
περιβάλλον, επιφέρουν σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τον
παράγοντα εργασία. Ένα νέο εργασιακό πλαίσιο διαμορφώνεται
με ταχύτατους ρυθμούς. Έχουμε χρέος να μπούμε μπροστά από
τις εξελίξεις.

Να αναζητήσουμε μια “νέα ρύθμιση” στην αγορά

εργασίας που θα βοηθά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
μας, αλλά και θα καθιερώνει σημεία προστασίας των εργαζομένων
απέναντι στα νέα δεδομένα.

14. Με δεδομένο το στόχο που έχουμε, στα χρόνια μπροστά μας,
οι κεντρικές μας επιδιώξεις στο διαρθρωτικό πεδίο αφορούν τους
εξής άξονες:

Ποώπχ

άξοναο:

Να

πετύχουμε

την

ενίσχυση

της

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας, μέσω νέων επενδυτικών
δράσεων, αναδιαρθρώσεων, προσέλκυσης νέων στρατηγικών
ξένων επενδύσεων, τεχνολογικών καινοτομιών και αξιοποίησης
των δυνατοτήτων συνεργασίας και δικτύωσης των επιχειρήσεων
με τις οικονομίες των Βαλκανίων, της λοιπής Ευρώπης και των
Παραευξείνιων χωρών.

Η δυνατότητά μας να είμαστε ανταγωνιστικοί, αποτελεί βασική
προϋπόθεση για να αυξήσουμε την παραγωγή και τα εισοδήματα,
την απασχόληση

και

την ανάπτυξή

μας.

Αποτελεί βασική

προϋπόθεση για να απαλλαγούμε από τον πληθωρισμό και τα
ελλείμματα.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικής και παραγωγικής μας βάσης δεν
μπορεί να παρεμποδίζεται από μεμονωμένες αντιδράσεις που
δημιουργούν σοβαρό κόστος
ξένων

επενδυτών,

για την προσέλκυση εγχώριων ή

ακυρώνοντας

με

τον

τρόπο

αυτό

τις

προϋποθέσεις για νέες θέσεις εργασίας και συνολικότερα οφέλη.
Οι αντιδράσεις για παράδειγμα στη μεγάλη επένδυση χρυσού στη
Χαλκιδική εκθέτουν την Ελλάδα. Και έχουν προφανώς αρνητικές
επιπτώσεις για όλη την κοινωνία.

Με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης,
αποτελεσματικότερη

αξιοποίηση

των

και την ταχύτερη και
επενδυτικών

πόρων,

προωθούμε την αναθεώρηση του Κοινοτικού Πλαίσιου Στήριξης.
Ταυτόχρονα ξεκινάμε τη διαδικασία σχεδιασμού και προετοιμασίας
των έργων του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ώστε από το
2000 να πετύχουμε άμεση και ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων
που θα μας διατεθούν.

Προχωρούμε στην αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου, με
εξορθολογισμό, περιορισμό αλλά και εμπλουτισμό των κινήτρων.

Με τον αναπτυξιακό νόμο το 1994 αναστρέψαμε την επενδυτική
καθίζηση. Στη σημερινή φάση, η ανάγκη για ισόρροπη κατανομή
του βάρους της προσπάθειας δημοσιονομικής εξυγίανσης και η
ανάγκη εξορθολογισμού των επιδοτήσεων, επιβάλουν μεγαλύτερη
συμμετοχή των επενδυτών.

Στις σημερινές συνθήκες υψηλής ανεργίας επίσης, επιβάλλεται μια
ευνοϊκότερη μεταχείριση

των επενδύσεων που ενισχύουν την

απασχόληση ή δημιουργούν θέσεις εργασίας σε περιοχές με
υψηλή ανεργία.

Η Θράκη, το Αιγαίο και άλλες παραμεθόριες

περιοχές θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν ευνοϊκότερο
καθεστώς από την υπόλοιπη χώρα.

Δεύτερος άξονας: προτεραιότητάς μας είναι να δημιουργήσουμε
θετικούς όρους αντιμετώπισης της ανεργίας και διασφάλισης των
θέσεων απασχόλησης μέσα από επενδύσεις σε υποδομές και στο
ανθρώπινο δυναμικό.

Οι εργαζόμενοι σε κάθε τομέα της

οικονομίας πρέπει να αισθάνονται ότι έχουν προοπτική. Πρέπει να
αισθάνονται, ότι δεν κινδυνεύουν αναίτια να βρεθούν ανά πάσα
στιγμή στην όχθη της ανεργίας.

Ιδιαίτερα για τους νέους είναι

ανάγκη να βρεθούν αποτελεσματικοί τρόποι για να αντιμετωπιστεί
ο βραχνάς της ανεργίας.

Η στρατηγική μας για την απασχόληση δεν επιδιώκεται μόνο μέσα
από την μακροοικονομική πολιτική της σταθεροποίησης, τις
δημόσιες

και

τις

ιδιωτικές

επενδύσεις.

Προωθείται

διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας.

και

με

Στο ειδικό

Συμβούλιο Κορυφής το Νοέμβρη θα έχουμε τη δυνατότητα να
εξετάσουμε πιο ολοκληρωμένες κοινοτικές πολιτικές για τα θέματα
της απασχόλησης.

Το

Υπουργείο

Παιδείας

προωθεί

σήμερα

μια

φιλόδοξη

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με στόχο να ενισχύσει τα εφόδια των
νέων στον αγώνα τους για κατάκτηση ενός καλύτερου αύριο και να
τονώσει την αίσθησή τους ότι η κοινωνία, εμείς όλοι, είμαστε δίπλα
τους και τους στηρίζουμε.

Προχωράμε σε σοβαρές αλλαγές στο

Σύστημα Γενικών Εξετάσεων, στη δομή του Λυκείου, στην
καθιέρωση ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου.

Η

επετηρίδα σταδιακά θα καταργηθεί ως μέθοδος πρόσληψης
εκπαιδευτικών. Το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών, σε μια
περίοδο έντονης αβεβαιότητας και ανταγωνισμού, δεν μπορεί να
υποθηκεύεται εν ονόματι της διατήρησης ενός απαρχαιωμένου
συστήματος, που είχε τη σημασία του σε άλλες συνθήκες και
εποχές. Η κυβέρνηση έχει δείξει, ότι είναι σε θέση να διασφαλίσει
ένα αδιάβλητο σύστημα διορισμών. Ζούμε σε μια εποχή που οι

γνώσεις

αυξάνονται

ταχύτατα.

Επομένως,

οι

δάσκαλοι

και

καθηγητές έχουν χρέος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
κοινωνίας και των νέων.

Στον προϋπολογισμό του 1997, η κυβέρνηση προέβλεψε κονδύλια
18,4% αυξημένα σε σχέση με το 1996. Έδειξε έτσι έμπρακτα την
προτεραιότητα που δίνει στην Παιδεία.

Οι εκπαιδευτικοί και τα

Πανεπιστήμια όμως, πρέπει επίσης να αξιοποιήσουν στο έπακρο
τους πόρους που η κοινωνία τους εμπιστεύεται.

Τρίτος άξονας: Για να πετύχουμε τους στόχους μας χρειαζόμαστε
μια συνεκτική και παραγωγική διοίκηση σε όλα τα επίπεδά της.
Οποιαδήποτε προσπάθεια σοβαρής πολιτικής παρέμβασης όσο
υπάρχει μια αναχρονιστική και γραφειοκρατική διοίκηση, δεν έχει
πιθανότητα επιτυχίας.

Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός επομένως, αποκτά μια κρίσιμη
σημασία.

Γι’

αυτό

στόχος

μας

είναι

ένα

περισσότερο

αποτελεσματικό κράτος, θέλουμε ένα κράτος που θα λειτουργεί με
λιγότερο κόστος, και δεν θα σπαταλά πολύτιμους πόρους.
Λαμβάνουμε επίσης υπόψη, ότι στην εποχή μας η ανάπτυξη της
τεχνολογίας,

η κυριαρχία της “κοινωνίας της πληροφορίας”,

αλλάζουν ριζικά τις απαιτήσεις της κοινωνίας από το Κράτος.

Το πρόγραμμα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ συναντά αντιδράσεις
από τις κατεστημένες δομές της τοπικής εξουσίας, που προτιμούν
να θυσιάσουν την προοπτική των τοπικών κοινωνιών στον βωμό
προσωπικών φιλοδοξιών. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στον

κάτοικο του χωριού, τον γεωργό και τον κτηνοτρόφο. Όλοι αυτοί οι
πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι με τη μεταρρύθμιση αυτή:

• δεν καταργούνται, ούτε μεταφέρονται χωριά,
• δεν καταργούνται ονόματα και ιστορία
• δεν θα απορροφηθούν από την έδρα, ούτε θα ταλαιπωρούνται
μετακινούμενοι προς την έδρα μιας υποτιθέμενης δημοτικής
γραφειοκρατίας,
• κανένας κάτοικος δεν θα χάσει διευκολύνσεις, ασφαλιστικές,
φορολογικές και άλλες, που είχε σήμερα εξαιτίας του ότι
κατοικούσε σε χωριό.

Πιστεύουμε ότι είναι πια η ώρα να αναστραφεί η συγκεντρωτική
πυραμίδα της κεντρικής Διοίκησης. Γιατί η Ελλάδα της ανάπτυξης,
της ευημερίας και της προόδου είναι η Ελλάδα στην οποία η
περιφέρεια έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Εκτός όμως από τη διοικητική αναδιάρθρωση του κράτους,
παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στην λειτουργία
του δημόσιου τομέα.

• Με το νόμο για τον περιορισμό των δαπανών του δημόσιου τομέα
τέθηκαν οπωσδήποτε τα θεμέλια

μιας πιο σύγχρονης

και

ορθολογικής διαχείρισης.
• Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της αποστολής και της ύπαρξης
ενός

μεγάλου

συμφέροντος.

αριθμού

νομικών

προσώπων

δημοσίου

Η εικόνα που προκύπτει με τις επικαλυπτόμενες

λειτουργίες, πολύ συχνά ασυμβίβαστες με το κόστος τους, θα

οδηγήσει στην συγχώνευση αλλά και στην κατάργηση για έναν
σημαντικό αριθμό από αυτά.
• Υλοποιούμε μια σημαντική εκσυγχρονιστική προσπάθεια στο
χώρο των Δημόσιων επιχειρήσεων. Προωθούμε την αξιοκρατική
επιλογή διοικήσεων, και την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων.
Μέχρι

σήμερα

διαδικασίες.

31

ΔΕΚΟ

έχουν

υπαχθεί στις νέες

αυτές

Πρόκειται για μια σημαντική τομή στον τρόπο

οργάνωσης ενός σημαντικού τμήματος του δημόσιου τομέα.
• Υλοποιούμε το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων.

Παράδειγμα

για την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της παραγωγικότητας των
φορέων που ελέγχονται από το κράτος είναι η δεύτερη διάθεση
10% μετοχών του OTE στο κοινό. Το ποσό των 350 δισ δρχ. που
συγκεντρώθηκε θα ενισχύσει επενδυτικά προγράμματα του OTE
περιορίζοντας

παράλληλα

τις

ανάγκες

του

Δημοσίου

σε

φορολογικά έσοδα.

Τέταοτοο άξονας: είναι η πολιτική μας στα πεδία με ευρύτερο
κοινωνικό αντίκτυπο και περιεχόμενο και η Πολιτική Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.

Ζούμε σε μια περίοδο βαθύτατων αλλαγών και αναδιατάξεων. Το
κόστος της προσαρμογής αφορά όλη την κοινωνία. Θέλουμε μια
κοινωνία που δεν θα έχει στο περιθώριό της τους αδύναμους.
Προχωρούμε αποφασιστικά στη σταδιακή δημιουργία ενός νέου
δικτύου κοινωνικής προστασίας. Το νέο αυτό δίκτυο ξεκίνησε με το
ΕΚΑΣ και το νέο καθεστώς ασφάλισης των αγροτών στον ΟΓΑ, τα
μέτρα για την απασχόληση και τα προγράμματα για την κατάρτιση.
Περιλαμβάνει όμως και την ανάπτυξη σύγχρονης νοσοκομειακής

υποδομής, όπως και την προώθηση σημαντικών προγραμμάτων
πρόληψης και θεραπείας για τα ναρκωτικά και το AIDS.

Για την αποκατάσταση των σεισμοπαθών, ολοκληρώθηκε σε
νομούς της Βόρειας Ελλάδας ένα πρόγραμμα διάθεσης νέων
κατοικιών σε 3.400 οικογένειες. Εγκρίθηκαν επίσης δάνεια για
άλλες 8.500 οικογένειες. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας έχει
εξασφαλίσει για το 1997-1998 400 δις δρχ. για την υλοποίηση ενός
εκτεταμένου στεγαστικού προγράμματος που βελτιώνει το βιοτικό
επίπεδο των πιο αδύναμων λαϊκών στρωμάτων.

Την

ίδια

περίοδο,

υλοποιούμε

ένα

ευρύτατο

πρόγραμμα

νοσοκομειακής υποδομής σε όλη την Ελλάδα.

Το ΕΚΑΒ

βελτιώνεται και επεκτείνεται από το Κέντρο στις Περιφέρειες. Με
το νέο νόμο για το ΕΣΥ κάνουμε ένα ακόμα βήμα στη βελτίωση και
στην αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της χώρας.

Κυρίες και κύριοι,

Καλούμαστε όλοι να οραματιστούμε και να εργαστούμε για την
Ελλάδα του 21ου αιώνα. Καλούμαστε να δημιουργήσουμε τις
προϋποθέσεις για μια νέα, δημιουργική πορεία της χώρας. Η
πολιτική της Κυβέρνησης σ’ αυτό ακριβώς στοχεύει.
*

Είμαι πεπεισμένος, ότι η διατήρηση της συνέπειας και της
αποφασιστικότητας

στη

γραμμή

που

ακολουθούμε,

θα

δημιουργούν χρόνο με το χρόνο μια νέα δυναμική. Η δυναμική

αυτή θα ενισχύει τη θέση μας στο διεθνές πεδίο, και θα
οικοδομήσει μια νέα ποιοτική διάσταση στη χώρα.

Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα θα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν
που ξέραμε, και το αποτέλεσμα αυτό θα είναι αποτέλεσμα της
προσπάθειας όλων μας. Ας αφήσουμε επομένως στην άκρη τις
μεμψιμοιρίες και τις μικρές δυσαρέσκειες που κάθε ουσιαστική
αλλαγή μπορεί να επιφέρει σε παγιωμένες συμπεριφορές και
αντιλήψεις.

Το

μέλλον

μας ανήκει.

Το

μέλλον

το

δημιουργούμε.

Τα

αποτελέσματα μπορεί να είναι τέτοια, ώστε μετά από μερικά
χρόνια θα μπορούμε να πούμε πως ό,τι κάναμε, άξιζε πράγματι
τον κόπο. Ότι ήταν πράγματι ανάγκη να γίνει. Ότι ήταν ανάγκη,
γιατί έδωσε στη χώρα νέες προοπτικές και αισιοδοξία για το
μέλλον.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι:

• τίποτα δεν κατακτιέται χωρίς κόπο
• τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς προσπάθεια
• τίποτα δεν εξασφαλίζεται χωρίς υπερβάσεις

Μπορούμε να πετύχουμε αυτό που η σημερινή διεθνής συγκυρία
μας προσφέρει. Θα ήταν άλλωστε, ασυμβίβαστο με την ιστορία
μας, με την εικόνα που έχουμε για την Ελλάδα, να φανούμε
κατώτεροι των περιστάσεων.

Η αδράνεια, η αδιαφορία για τη νέα

γενιά και το μέλλον του τόπου δεν μας αρμόζει.

»
• Η Ελλάδα μπορεί.

• Η Ελλάδα του 21ου αιώνα, θα είναι η ισχυρή Ελλάδα με φωνή και
κύρος στις διεθνείς εξελίξεις.

• Η Ελλάδα του 21ου αιώνα, θα είναι η Ελλάδα της δημιουργίας και
των επιτυχιών.

