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Χαιρετίζω την ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών 
Βιομηχανιών. Η σημερινή εκδήλωσή σας μου δίνει την ευκαιρία μιας 
επισκόπησης της προσπάθειας του λαού μας, προκειμένου να 
αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που δήμιουργούνται στο νέο ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο τοπίο.

Κυρίες και Κύριοι,

Από πέρυσι μέχρι σήμερα σημειώθηκαν σοβαρές εξελίξεις και αλλαγές στην 
οικονομία μας. Η χώρα έκανε ένα ακόμα μεγάλο βήμα προς τους στόχους 
της. Το δημοσιονομικό έλλειμμα, ο πληθωρισμός, ο λόγος δημόσιου χρέους 
προς ΑΕΠ, οι επενδύσεις και ο ρυθμός μεγέθυνσης της οικονομίας μας, 
χαρακτηρίστηκαν από πολύ θετικές εξελίξεις. Η δραχμή έπειτα από 
σχεδιασμένες πολιτικές κινήσεις εντάχθηκε στο Μηχανισμό 
Συναλλαγματικών Ισοτιμιών σε συνδυασμό με μια υποτίμηση, που στην 
πράξη διαμορφώνεται γύρω στο 10%. Σήμερα, η εμπιστοσύνη στο εθνικό 
νόμισμα και η σταθερότητα που μπορούμε να έχουμε ως οικονομία 
βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις. 
Η ανταγωνιστικότητα της παραγωγής ενισχύθηκε σημαντικά. 
Δημιουργήθηκαν έτσι τα περιθώρια για μια δυναμική παραγωγική ανάπτυξη 
που μπορεί να φέρει την ελληνική οικονομία σε ακόμα πιο ικανοποιητικά 
επίπεδα απόδοσης.

Η ουσία όμως δεν είναι τα οικονομικά δεδομένα. Είναι η γενικότερη 
αίσθηση, ότι χρόνο με το χρόνο σημειώνεται πρόοδος, ότι η Ελλάδα και οι 
Έλληνες δεν είναι στη γωνιά της Ευρώπης, αλλά μετέχουν αποτελεσματικά 
στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στις προοπτικές που διαμορφώνονται.

Η συμφωνία για την εισαγωγή του μεγάλου νέου νομίσματος, του ΕΥΡΟ, 
σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ευρώπη και την παγκόσμια οικονομία. 
Είναι η αρχή μιας νέας ιστορικής περιόδου, και η κυβέρνησή μας είναι 
αποφασισμένη να εδραιώσει την ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην 
ιστορική αυτή αλλαγή. Η κυβέρνηση προσβλέπει στην αποδοχή της χώρας 
στην ΟΝΕ το 2000, αλλά και στη διαμόρφωση αναπτυξιακών προοπτικών 
μέσα στην ΟΝΕ μετά το 2001.

Η ειδική δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις αρχές του μήνα ήταν 
ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα για τη δυνατότητα που έχουμε να φτάσουμε 
έγκαιρα στο στόχο μας και να αποτελέσουμε τη 12η χώρα της ΟΝΕ.

Κυρίες και κύριοι,

Μας μένουν δύο περίπου χρόνια μέσα στα οποία εμείς ως κυβέρνηση 
έχουμε να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα δράσης μας, πρόγραμμα 
σχεδιασμένο με βάση τη σκέψη ότι θα το εφαρμόσουμε για μια τετραετία 
και θα καταδείξουμε στο τέλος της τετραετίας το όφελος του για το ελληνικό 
λαό.



Η κυβέρνηση, στη διετία αυτή έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από βασικές 
προκλήσεις στον οικονομικό τομέα, όπως:

• Να πετύχει βεβαίως τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις για την ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ.

• Να πετύχει την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, ώστε να 
εξασφαλίσει υψηλότερα επίπεδα ευημερίας, ποιότητας ζωής, και κοινωνικών 
υπηρεσιών.

• Να ισχυροποιήσει την ανταγωνιστική βάση της ελληνικής οικονομίας, ώστε 
και μέσα στην ΟΝΕ αύριο, να διασφαλίζεται ο διαρθρωτικός 
μετασχηματισμός της παραγωγής και η πραγματική σύγκλιση.

• Να μειώσει την ανεργία, αλλά και την αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους, 
και να τους δώσει εφόδια που θα τους κάνουν ικανούς να διεκδικούν κάθε 
στιγμή ικανοποιητικό εισόδημα και προοπτικές απασχόλησης.

• Να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα και να προγραμματίσει 
σωστά τον επενδυτικό σχεδίασμά της επόμενης δεκαετίας.

• Να προετοιμάσει την προσαρμογή του αγροτικού τομέα σε πιο 
ανταγωνιστικές συνθήκες, ώστε ο Έλληνας αγρότης να λειτουργήσει 
ενεργητικό και όχι παθητικά στις εξελίξεις που προδιαγράφει η περίοδος 
μετά το 2000.

• Να διατηρήσει το κλίμα κοινωνικής συνοχής και να ενισχύσει την 
κοινωνική αλληλεγγύη.

Μια από τις βασικές προτεραιότητές μας σήμερα είναι η προώθηση μιας 
σειράς διαρθρωτικών αλλαγών, οι οποίες αποβλέπουν στην βελτίωση της 
παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα, στον περιορισμό των δαπανών, στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας κρίσιμων τμημάτων της 
οικονομίας.

Ειδικότερα, η κυβερνητική προσπάθεια για την προώθηση των 
διαρθρωτικών αλλαγών επικεντρώνεται:

• στην προώθηση ενός ρεαλιστικού προγράμματος μετοχοποίησης ή 
αποκρατικοποίησης ορισμένων δημόσιων επιχειρήσεων, τριών 
τραπεζών, καθώς και των εταιριών του ΟΑΕ,

• στην αναδιοργάνωση του κράτους και την αναδιάρθρωση του 
δημόσιου τομέα,

• στη διαμόρφωση των αναγκαίων παρεμβάσεων στο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του, και 
να είναι εγγυημένες οι συντάξεις των νεότερων γενεών εργαζόμενων,

• στην προώθηση ορισμένων αλλαγών στις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες 
είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την 
προώθηση της απασχόλησης.



Κυρίες και κύριοι,

Παράλληλα με την προσπάθεια στο δημόσιο τομέα χρειάζονται προσπάθειες 
και στον ιδιωτικό τομέα.

Ο επιχειρηματικός τομέας, έχει να φέρει σε πέρας τρεις τουλάχιστον 
ιδιαίτερα κρίσιμους στόχους :

Πρώτον, να λειτουργήσει υπεύθυνα στο μέτωπο των τιμών και να 
διασφαλίσει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα κινηθούν στο στόχο του 2% στα 
τέλη του 1999, χωρίς τον οποίο η στρατηγική ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ 
θα τεθεί σε αμφισβήτηση, με πολλαπλές συνέπειες σε πολλά πεδία.

Δεύτερον, να διατηρήσει και να βελτιώσει την απασχόληση, ώστε τα οφέλη 
της ανάπτυξης και των μεγάλων ευρωπαϊκών επιλογών να διαχέονται κάθετα 
στην κοινωνία μας.

Την περασμένη εβδομάδα οι κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε συμφωνία για 
την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη διετία 1998-1999. Η 
συμφωνία αυτή είναι δείγμα υπευθυνότητας και η υλοποίησή της 
περιμένουμε να στηρίξει τους κρίσιμους στόχους που έχουμε θέσει.

Τρίτον, να προωθήσει ταχύτατα και προγραμματισμένα τις προσαρμογές 
που είναι αναγκαίες για την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητάς του. Η βιωσιμότητα και η κερδοφορία των επιχειρήσεων, 
η βελτίωση της θέσης των εργαζόμενων, οι προϋποθέσεις για περαιτέρω 
επενδύσεις και ανάπτυξη, η συνοχή της κοινωνίας μας, είναι άμεσα 
συναρτημένες με τους στόχους αυτούς.

Θέλω να θυμίσω, ότι η πολιτική της κυβέρνησης επέτρεψε στα τελευταία 
χρόνια την παράλληλη βελτίωση των πραγματικών αμοιβών αλλά και της 
κερδοφορίας της ελληνικής επιχείρησης. Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών 
έχει προσελκύσει το έντονο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον, και 
αναδεικνύεται σε σημαντική πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. 
Αναμορφώσαμε τον αναπτυξιακό νόμο, αναμορφώσαμε το θεσμό των 
βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και δημιουργήσαμε νέες 
δομές για τη στήριξη της επενδυτικής προσπάθειας. Το περιβάλλον δράσης 
του επιχειρηματικού τομέα ποτέ δεν ήταν καλύτερο στα τελευταία είκοσι 
χρόνια. Γι' αυτό όμως και σήμερα, οι ευθύνες του για την πρόοδο της 
οικονομίας είναι και πιο υψηλές.

Μετά την ένταξη της δραχμής στο σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας απάλλαξε τις επιχειρήσεις από σοβαρές 
πιέσεις που δυσχέραιναν τη στρατηγική τους. Σήμερα πλέον, το πεδίο είναι 
πολύ πιο ανοικτό, υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Ταυτόχρονα 
όμως χρειάζεται η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων και η αξιοποίηση κάθε 
ευκαιρίας προς την κατεύθυνση της αύξησης της ανταγωνιστικότητας.



Χωρίς αμφιβολία, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προοπτικές της 
χώρας τα επόμενα χρόνια είναι πολλοί και αρκετοί ιδιαίτερα θετικοί για τη 
χώρα. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται σε 
όρους νομισματικούς, οικονομικούς, πολιτικούς και γεω-οικονομικούς, η 
διαρθρωτική προσαρμογή του παραγωγικού συστήματος, η διαμόρφωση και 
υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ, τα έργα για την Ολυμπιάδα, η ενδυνάμωση της 
ελληνικής παρουσίας στην ευρύτερη ζώνη της Νοτιανατολικής Ευρώπης και 
της Ανατολικής Μεσογείου, διαμορφώνουν μια νέα αναπτυξιακή προοπτική.

Κυρίες και κύριοι,

Εκπροσωπείτε ένα σημαντικό τμήμα του δυναμικού αυτού του τόπου, που 
επηρεάζει τις οικονομικές εξελίξεις, και την πρόοδο της χώρας στο 
οικονομικό πεδίο. Στο μικρό διάστημα μέχρι τα τέλη του 1999 είναι ανάγκη 
να αξιοποιήσετε τις δυνάμεις σας για να πετύχουμε ως χώρα τους στόχους 
που θα μας εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Και από σας εξαρτάται, αν 
η Ελλάδα θα έχει ένα σημαντικότερο ρόλο, αν θα συμμετέχει με μεγαλύτερο 
κύρος και πιο δυνατή φωνή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αν οι πολίτες θα 
έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες. Είναι ένας στόχος για τον 
οποίο αξίζει να δουλέψουμε αποφασιστικό αταλάντευτα.


