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ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

Πριν από λίγες ημέρες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Κράτη Μέλη της 

Ένωσης, υιοθέτησαν και θέσπισαν ενιαίο νόμισμα, το ΕΥΡΩ. Η 

πλήρης Οικονομική και Νομισματική Ένωση αποτελεί πλέον μια 

πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα με πολλαπλές και 

σημαντικές θετικές πτυχές.

Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι το ενιαίο νόμισμα θα πολλαπλασιάσει 

τα οφέλη της ενιαίας αγοράς, θα εμπεδώσει επενδυτικό κλίμα, θα 

διασφαλίσει χαμηλές πληθωριστικές προσδοκίες, θα ενισχύσει την 

αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, θα εξαλείψει τον κίνδυνο 

των συναλλαγματικών διαταραχών και θα στηρίξει 

μακροπρόθεσμους οικονομικούς σχεδιασμούς. Συνοπτικά, θα 

καλλιεργήσει έδαφος σταθερής οικονομικής ανάπτυξης με 

πολλαπλά οφέλη για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, τους 

καταναλωτές, την απασχόληση και εν τέλει την κοινωνική συνοχή.

Η επιτυχία του εγχειρήματος θα εξαρτηθεί από τη συνεχή και 

δημιουργική αντιμετώπιση των βέβαιων δυσκολιών που θα 

συναντήσει. Το εγχείρημα του ενιαίου νομίσματος χωρίς ενιαία 

κυβέρνηση είναι πρωτόγνωρη. Πρωτόγνωρη θα πρέπει να είναι 

γι’ αυτό και η ικανότητα πρόβλεψης και σχεδιασμού της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει σημαντική 

πρόοδο στο οικονομικό μέτωπο. Με σχεδιασμένες κινήσεις 

βελτιώνουμε τις οικονομικές μας επιδόσεις, προσεγγίζουμε 

σταθερά τους δείκτες-κριτήρια των ευρωπαϊκών Συνθηκών και 

προγραμματίζουμε, με ευαισθησία σε θέματα κοινωνικής συνοχής, 

τη συμμετοχή της χώρας μας στην ΟΝΕ από το 2001. Η δήλωση 

του Συμβουλίου το περασμένο Σάββατο επιβεβαίωσε τη θετική 

εξέλιξη της Ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα θα είναι μέλος της 

ΟΝΕ όταν θα κυκλοφορήσει το νέο ενιαίο νόμισμα την 1η 

Ιανουάριου 2002.

Η συμμετοχή μας στην ΟΝΕ εμπεδώνει τη θέση της χώρας μας 

στις ευρωπαϊκές εξελίξεις με λόγο και αποφασιστική παρουσία. 

Μας εντάσσει αμετάκλητα σε ένα ευρύτερο χώρο μόνιμων υψηλών 

αναπτυξιακών επιδόσεων και επενδυτικών προσδοκιών. Μας 

εξασφαλίζει πολύτιμα στοιχεία οικονομικής και νομισματικής 

θωράκισης. Μας αναβαθμίζει γεωοικονομικά αλλά και 

γεωπολιτικά τόσο σε περιφερειακή όσο και διεθνή κλίμακα. Γι’ 

αυτό και η ισότιμη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις είναι ο 

επιβεβλημένος δρόμος για την Ελλάδα.

Πρέπει να τονιστεί όμως ότι για μας, την Ελλάδα η ΟΝΕ και το 

ενιαίο νόμισμα δεν είναι μονοδιάστατος αυτοσκοπός. Όπως και 

τώρα έτσι και μελλοντικά, μέσα από την ΟΝΕ, επιδιώκουμε τόσο 

την ανάπτυξη όσο και σύγχρονες δομές κοινωνικής προστασίας 

και πρόνοιας, αποτελεσματικές υπηρεσίες προς τον πολίτη. 

Επιδιώκουμε μια Ελλάδα πιο ανταγωνιστική, πιο κοινωνική, πιο 
ισχυρή.



Ταυτόχρονα θέλουμε να προωθήσουμε μια Ευρώπη με υψηλό 

αίσθημα πολιτικής αλληλεγγύης, με γενναιόδωρες πολιτικές 

περιφερειακής ανάπτυξης, με ισχυρές κοινωνίες πολιτών, με 

δημοκρατικούς και αποτελεσματικούς ενωτικούς θεσμούς. 

Στοχεύουμε σε μια Ένωση με πλήρη σεβασμό στην πολιτιστική 

ποικιλομορφία και τις εθνικές ιδιοσυγκρασίες, με σύγχρονες 

πολιτικές απασχόλησης, με γνήσιο και συνεχές ενδιαφέρον για την 

προστασία του περιβάλλοντος και με παγκόσμια ενεργό δράση για 

την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Όλα αυτά δεν θα 

επιτευχθούν με τη σύσταση της ΟΝΕ και μόνο. Χρειάζεται αρκετή 

προσπάθεια ακόμη.

Η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ με προπομπό την στρατηγικά 

επιβεβλημένη ένταξη της δραχμής στον Μηχανισμό 

Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ενέχει σοβαρές υποχρεώσεις. Η 

ανταγωνιστική πορεία της ελληνικής οικονομίας στην ΟΝΕ απαιτεί 

αλλά και προϋποθέτει σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές. 

Διαρθρωτικές αλλαγές που πέρα από την επιβεβλημένη 

δημοσιονομική εξυγίανση, αποσκοπούν σε μια οικονομία με 

βιώσιμες δομές, σύγχρονα κανονιστικά πλαίσια, επάρκεια 

κοινωνικής προστασίας, εξωστρεφείς και παραγωγικές 

επιχειρήσεις, εργαζόμενους υψηλών προδιαγραφών, δυναμικές 

αναπτυξιακές διαδικασίες, συνοπτικά σε μια Ελλάδα οικονομικά, 

κοινωνικά και πολιτικά εύρωστη.

Σ’ αυτήν την Ελλάδα που εμείς υπηρετούμε, δεν ταιριάζουν οι 

πρακτικές του παρελθόντος, πρακτικές εσωστρέφειας, αμυντικής



περιχαράκωσης, κομματισμού, αναξιοκρατίας, δογματικών 

αγκυλώσεων και συντεχνιακών στρεβλώσεων.

Την πρωτοβουλία ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα το 1981 καλούμεθα σήμερα, εμείς να την 

ολοκληρώσουμε. Αποφασιστικά. Με γρήγορους ρυθμούς. Να 

συναισθανθούμε όλοι ότι ό,τι διακυβεύεται δεν είναι το ένα ή άλλο 

μέτρο, αλλά η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, η δύναμή της. Εδώ 

δεν χωρούν μικροκομματισμοί και συντεχνιακές πρακτικές. Οι 

στόχοι μας δεν είναι κομματικοί είναι εθνικοί. Η Ελλάδα είναι σε 

γραμμή μάχης. Δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο, ούτε ένα μήνα ούτε 

μια μέρα.


