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ΖΑΠΠΕΙΟ
Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ενημερώσω για το βασικό περίγραμμα
των προτεραιοτήτων που σχεδιάζει η Κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία.
Θέλω να σηματοδοτήσω τις προτεραιότητές μας όπως καταγράφονται
σήμερα, χωρίς αυτό να αποκλείει μέχρι τις επόμενες εκλογές να έχουν
ωριμάσει ή να έχουν τεθεί και άλλα ζητήματα.

Θέλω να τονίσω ότι το

μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που σχεδιάζουμε αφορά την ολοκλήρωση των
πολιτικών που έχουμε ξεκινήσει, την υλοποίηση και εφαρμογή τους γι αυτό
και δεν πρέπει να παρερμηνευτεί αν δεν αναφερθώ σε όλες.
Η τετραετία που θα κλείσει το 2000 θα έχει σφραγιστεί από την προσπάθεια
να

ξεφύγει

η

οικονομία

από

μια

μακρόχρονη

πορεία

οικονομικής

στασιμότητας, αναπτυξιακής απόκλισης και αμφισβήτησης της ικανότητάς της
να παρακολουθήσει τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Σφραγίστηκε και από την

προσπάθεια ένταξης της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.
Το 2000-2001 κλείνει ένας ολόκληρος κύκλος πολιτικής και οικονομικής ζωής
που ξεκίνησε με τη μεταπολίτευση και σφράγισε την ιστορία της χώρας με
πολλές και σημαντικές εξελίξεις. Ήδη βρισκόμαστε στο δρόμο προς ένα νέο
μεγάλο κύκλο ανάπτυξης, σταθερότητας, ευημερίας.
Η ανταλλαγή της δραχμής με Ευρώ θα εισαγάγει ένα νέο σημαντικότατο
στοιχείο βεβαιότητας και σταθερότητας σε πολλούς τομείς της ζωής της
χώρας. Ο μέσος Έλληνας και η μέση ελληνική επιχείρηση ξεφεύγουν από το
βραχνά του τί μπορεί να γίνει με τη συναλλαγματική ισοτιμία της δραχμής και
τον κίνδυνο να χάσουν κάποια στιγμή σοβαρά τμήματα των κόπων μιας ζωής
ή να πληγούν με σοβαρές ζημιές.

Η βαθειά τομή που πετύχαμε στην οικονομία στη διάρκεια των τελευταίων
ετών θα είναι ο καταλύτης της μεγάλης αυτής στροφής.

Η τομή αυτή

αναδεικνύεται σε μια τεράστια επένδυση με σημαντικούς καρπούς για το
μέλλον, καρπούς όχι μόνο οικονομικούς, αλλά και κοινωνικούς, πολιτικούς και
εθνικούς. Θέλω να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό.
Στα επόμενα χρόνια, η σταθεροποίηση που πετύχαμε μας επιτρέπει να
ανοίξουμε νέα παράθυρα, νέες πολιτικές, να ξεφύγουμε από την οικονομία και
να δώσουμε άλλη διάσταση στο κυβερνητικό έργο.
Έχουμε σαφή γνώση, ότι η επικέντρωση στην οικονομική εξυγίανση και
αναδιάρθρωση , έχει αφήσει πολλά κενά σε άλλα πεδία της κοινωνικής ζωής.
Όμως - θέλω να σημειώσω - η διαδικασία αυτή ήταν αναγκαία, χρήσιμη και
αναπόφευκτη.
Σήμερα, μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε προς άλλα μονοπάτια. Να
κοιτάξουμε μπροστά και να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας σε όσα πρέπει
να κάνουμε για την πρώτη δεκαετία του επόμενου αιώνα.

Να δείξουμε

δυναμισμό στη σκέψη και την πολιτική μας και όχι προσκόλληση στο
παρελθόν. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα ισχυρή, δυναμική, ικανή
να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να αξιοποιεί ευκαιρίες, να αντιμετωπίζει
αποτελεσματικά νέες καταστάσεις και προβλήματα.
Θέλουμε μια κοινωνία δημοκρατική, δίκαιη, συνεκτική και ευαίσθητη στις αξίες
του πολιτισμού της αλληλεγγύης, της προόδου, της ανθρωπιάς.

Είμαστε

μικρή χώρα, έχουμε όμως μεγάλη ιστορία. Η ικανότητά μας να πάμε μπορστά
είναι όρος για την επιβίωση και την ανάπτυξη του Ελληνισμού στον κόσμο
όλο.
Οι προτεραιότητές μας είναι συγκεκριμένες:
α.

Να ολοκληρώσουμε την πορεία μας για την ΟΝΕ.

β.

Να ολοκληρώσουμε τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας και να
συνεχίσουμε μια αναπτυξιακή και εισοδηματική πολιτική που θα κατανέμει
τον παραγόμενο πλούτο όλο σε περισσότερους, όλο πιο δίκαια.

γ.

Να οικοδομήσουμε ένα κοινωνικό κράτος για αυτούς που πράγματι έχουν
ανάγκη.

Να διευρύνουμε της δράσεις της πολιτικής μας,

να τις

χρηματοδοτήσουμε με περισσότερους πόρους,
δ. Να ανοίξουμε τους πραγματικούς δρόμους για την περιφερειακή ανάπτυξη
και μια άλλη ζωή και προοπτική για τους ανθρώπους της υπαίθρου. Με
πρόσθετους πόρους για την περιφέρεια, με ενίσχυση σε ανθρώπινο
δυναμικό, με ειδικές πολιτικές για την ύπαιθρο, μ’ ένα διευρυμένο σχέδιο
σε υποδομές. Με χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα που θα ολοκληρώσουν
το 2004 το νέο πρόσωπο της Ελλάδας.
ε.

Με την πολιτική απασχόλησης, με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης, με τον διαρκή θεσμικό εκσυγχρονισμό, να κάνουμε τους
συμπολίτες μας πιο ανεξάρτητους, πιο δυνατούς, με περισσότερες
ικανότητες και ευκαιρίες.

στ.

Να

συνεχίσουμε

με

επιμονή

το

επίπονο

έργο

αλλαγής

της

καθημερινότητας του πολίτη.
ζ.

Ν’ αγωνιστούμε για να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια και τη γύρω περιοχή σε
χώρο ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας,

η. Να αγωνιστούμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική, πιο
αποτελεσματική, πιο ισχυρή, με ολοκληρωμένη κοινή εξωτερική πολιτική
και πολιτική ασφάλειας.
θ.

Να χτίσουμε μαζί με τους άλλους σοσιαλιστές και τις προοδευτικές
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις μια νέα Ευρώπη, πιο κοινωνική, πιο
κοντά στον πολίτη, στους αδύναμους, πιο κοντά στις επιθυμίες των λαών

Λ

της.

Θέλω να σταθώ στα κύρια σημεία αυτού του σχεδιασμού:
Μέσα στο γενικό αυτό πλαίσιο, θέλω να επικεντρωθώ σε ορισμένα πολύ
σημαντικά πεδία της πολιτικής που σχεδιάζουμε:
Πρώτον, στο

να

κάνουμε ένα

μεγάλο

βήμα

στην

κατεύθυνση

εκσυγχρονισμού και μετασχηματισμού του Κράτους, της Διοίκησης.

του
Στα

χρόνια αυτά έγιναν οι πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις εσκυγχρονισμού του
δημόσιου

τομέα,

με κατάργηση

του

πελατειακού

και

αναξιοκρατικού

συστήματος

προσλήψεων

στο

δημόσιο,

την

καθιέρωση

συστημάτων

διαφάνειας στη διαχείριση των δημόσιων επιχειρήσεων, ιδιωτικοποιήσεις οι
οποίες ενίσχυσαν σημαντικά την παραγωγική και αναπτυξιακή δυναμική της
χώρας, το σχέδιο Καποδίστριας, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην
εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ιδρύσαμε πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, ανεξάρτητες Αρχές για την
προστασία του πολίτη απέναντι στην κρατική και ιδιωτική αυθαιρεσία, όπως
την Αρχή Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Συνήγορο
του πολίτη.
Το Κράτος πρέπει να λειτουργήσει σε σύγχρονη βάση, με νέες τεχνολογίες,
νέα αντίληψη. Να γίνεται ένα όλο και πιο ισχυρό εργαλείο για το σχεδίασμά
και την υλοποίηση των πολιτικών που έχει ανάγκη η κοινωνία μας.

Είναι

σαφές, ότι πίσω από την προτεραιότητα αυτή βρίσκονται παρεμβάσεις που
καλύπτουν ένα ολόκληρο φάσμα δραστηριοτήτων, από τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισμό της διοίκησης μέχρι την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
καθημερινής ασφάλειας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομείων,
της δικαιοσύνης, των μεταφορών, του ΙΚΑ και των άλλων ταμείων και πολλά
άλλα.
Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ποιότητα για τον Πολίτη», θα βελτιώνεται η
καθημερινή ποιότητα ζωής μέσα από την αναβάθμιση του επιπέδου των
υπηρεσιών που παρέχει το κράτος.

Γνώμονας του προγράμματος είναι οι

ανάγκες και οι απαιτήσεις των υπηρεσιών «πρώτης γραμμής». Σημαντική
καινοτομία αποτελούν τα «Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών», που ιδρύονται
σε κάθε περιφέρεια και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, καθώς και η δημιουργία των
«Υπηρεσιών Μίας Στάσης».
Δεύτερο πεδίο προτεραιοτήτων μας είναι η συνέχιση, ενίσχυση και βελτίωση
των πολιτικών μας στον κοινωνικό τομέα.

Είναι γνωστό ότι για πολλές

δεκαετίες η ανάπτυξη στην Ελλάδα άφησε έξω την κοινωνική συνοχή.

Το

ΠΑΣΟΚ τόσο στη δεκαετία του 1980, όσο και στη δεκαετία του 1990 έδωσε
μάχες ώστε το κοινωνικό στοιχείο να έρθει ισότιμα στο προσκήνιο της

πολιτικής ζωής, να ισχυροποιηθεί. Ισχυρή οικονομία, ισχυρή κοινωνία, ισχυρή
Ελλάδα. Αυτή ήταν η κατευθυντήρια γραμμή μας.
Έχουμε επιτύχει τρία κυβερνητικά κεκτημένα, που διαφοροποιούν ριζικά την
τελευταία 5ετία από οποιαδήποτε άλλη πρόσφατη περίοδο:
Πρώτο Κεκτημένο: Από το 1994 και παρά τις αντιξοότητες της οικονομίας,
κάθε χρόνο διαθέταμε περισσότερους πόρους σε κοινωνικούς σκοπούς.
Αποδείξαμε ότι η κοινωνική προστασία δεν χρειάζεται να περιμένει την
ολοκλήρωση της ανάπτυξης.
Δεύτερο Κεκτημένο: Έχουν εδραιωθεί καινοτομίες που ανταποκρίνονται σε
νέα κοινωνικά προβλήματα, με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.

Θα

αναφέρω τρεις:
Πρώτη καινοτομία, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Από το 1997 μισό
εκατομμύριο άτομα ωφελήθηκαν και ωφελούνται σε προγράμματα του
Υπουργείου Εργασίας.
Δεύτερη καινοτομία, η επικεντρωμένη εισοδηματική βοήθεια.

Το ΕΚΑΣ ήδη

σημαίνει 18 χιλιάδες δραχμές το μήνα για πάνω από 300 χιλιάδες
χαμηλοσυνταξιούχους όλων των Ταμείων.
Τρίτη καινοτομία, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, προσφέρει άμεση
συμπαράσταση και ανθρώπινη παρουσία σε ηλικιωμένους και άτομα με
ειδικές ανάγκες.
Τρίτο

κεκτημένο:

Προωθήσαμε

διαρθρωτικές

παρεμβάσεις,

που

εκσυγχρονίζουν το σύστημα, αλλά ήπια, σταδιακά, με σεβασμό σε ώριμα
δικαιώματα και ως αποτέλεσμα διαλόγου.
• Ο νέος ΟΓΑ καταργεί τη διάκριση των αγροτών σε ασφαλισμένους
δεύτερης κατηγορίας.
• Στην κοινωνική ασφάλιση, προωθήσαμε πρώτα τα μέτρα που κάνουν το
σύστημα πιο αποδοτικό, την πάταξη της φοροδιαφυγής, την αξιοποίηση
της περιουσίας, τον εκσυγχρονισμό/νοικοκύρεμα των Ταμείων.

• Όπου υπήρχαν αδικίες δεν διστάσαμε να τις διορθώσουμε. Καταργήσαμε
τις διατάξεις που θα οδηγούσαν σε απότομες μειώσεις ως και 50% στις
επικουρικές συντάξεις. Αποτρέψαμε την αψυχολόγητη αύξηση των ορίων
ηλικίας 35ετίας.
Στη νέα περίοδο τα μεγάλα κοινωνικά θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε
είναι:
• Η αντιμετώπιση της ανεργίας και η διασφάλιση ενός αυξανόμενου
επιπέδου ευημερίας στους εργαζόμενους. Για την κυβέρνησή μας τα δύο
αυτά ζητήματα είναι αλληλένδετα. Οι πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας
μέσω υποβάθμισης των αμοιβών δεν είναι επιλογή μας.
• Η κοινωνική αντιμετώπιση των 500 χιλ. περίπου οικονομικών μεταναστών,
ώστε βαθμιαία να αρθεί το δυϊστικό πρότυπο που χαρακτηρίζει σήμερα την
αγορά εργασίας. Πέρυσι νομιμοποιήσαμε τον κόσμο αυτό. Οι μετανάστες,
στο μέτρο που η χώρας μας αντέχει, να βρίσκουν δουλειά χωρίς
εκμετάλλευση,με κοινωνικά δικαιώματα και με ίδιους όρους όπως ο κάθε
εργαζόμενος. Με τις εξελίξεις και τις προοπτικές που διαμορφώνονται στην
περιοχή μας, το πεδίο αυτό απαιτεί σοβαρές και προσεκτικές κινήσεις
πολιτικής.
• Η πρόνοια για το μέλλον του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Είναι

γνωστό, ότι τόσο στη χώρα μας, όσο και σε πολλές άλλες χώρες, τα
συστήματα αυτά που υιοθετήθηκαν στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, με
τις συνθήκες που διαγράφονται, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις
ανάγκες μετά από 10-15 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πάρουμε
μέτρα ώστε οι σημερινοί εργαζόμενοι με ηλικία κάτω των 40 ετών να μη
βρεθούν εκτεθειμένοι.

Θα ήταν ανεύθυνο να αφεθεί το θέμα αυτό σε

εκκρεμότητα.
• Η θεσμοθέτηση συστημάτων που μέσα στους νέους όρους λειτουργίας της
οικονομίας και της παραγωγής, θα εξακολουθήσουν να εξασφαλίζουν
στους εργαζόμενους τα κοινωνικά δικαιώματα που αφορούν τις συνθήκες

εργασίας, τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα υγείας και την
κοινωνική ασφάλιση, τη δίκαιη συμμετοχή στα φορολογικά βάρη.
Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για τις μεθόδους με τις οποίες η κυβέρνησή
μας φροντίζει να συνδέσει το οικονομικό με το κοινωνικό στοιχείο, την
ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή είναι η απόφασή μας να εντάξουμε το
Ολυμπιακό χωριό στις δραστηριότητες του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Με τον τρόπο αυτό 2.500 τετραμελείς οικογένειες θα αποκτήσουν ισάριθμα
σπίτια εξαιρετικής

ποιότητας σε ένα νέο οικισμό με σύγχρονη υποδομή,

ευκολίες και σύνδεση με τον λοιπό αστικό χώρο. Αυτή είναι μια προσφορά
μας στους εργαζόμενους της χώρας.
Τις μέρες αυτές καταθέτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση. Η ανεργία παραμένει υψηλή, ιδιαίτερα
μεταξύ των νέων, των γυναικών, και των μακροχρόνια άνεργων.

Το θέμα

“απασχόληση - ανεργία” βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας.
Είναι ένα δύσκολο θέμα, καθώς η οικονομία μας περνάει από διαδοχικές
φάσεις παραγωγικής αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού με αμφίσημες
επιπτώσεις στην απασχόληση.

Επιπλέον απορροφούμε εκατοντάδες

χιλιάδες εργαζόμενους από γειτονικές χώρες, αξιοποιώντας τις ικανότητές
τους

αυξάνοντας

τα

εισοδήματα

των

οικογενειών

τους

και

με

σταθεροποιητικές επιδράσεις για τις χώρες προσέλευσής τους.
Η πολιτική μας στο τρίπτυχο “σιγουριά στην απασχόληση - ικανοποιητική
αμοιβή - καταπολέμηση ανεργίας” ξεκινάει από την αναμόρφωση της
εκπαίδευσης στο σχολείο, αλλά και στο Πανεπιστήμιο, συνεχίζει με την
κατάρτιση, τη σύνδεση Επενδυτικών Κινήτρων και απασχόλησης, τη συνεχή
βελτίωση των θεσμών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τα Κέντρα
Προώθησης Απασχόλησης, τα κίνητρα για τους νέους, τις γυναίκες, τα άτομα
με ειδικές ανάγκες και τους μακροχρόνια άνεργους.

Επίσης, θα πρέπει να

συζητήσουμε τη σταδιακή προώθηση μέσα από διάλογο και συμφωνίες, πιο
αποτελεσματικών πολιτικών απασχόλησης όπως ιδίως το θέμα της μείωσης
του χρόνου εργασίας.

Στόχος της πολιτικής μας είναι:
Εργασία για όσους μπορούν
Ασφάλεια και αλληλεγγύη για όσους δεν μπορούν
Οι πολιτικές μας για την τριετία 1997-1999 δημιουργούν όρους για
απασχόληση ή ενίσχυση ανέργων, για συνολικά 525.000 άτομα και με
δαπάνη που ανέρχεται στα 460 δις δρχ.
Στη μάχη αυτή εντάσσουμε και ένα τμήμα της φορολογικής μεταρρύθμισης.
Θεσπίζουμε τη μείωση για μια διετία της ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50%
εφόσον προσλαμβάνονται άνεργοι σε επιχειρήσεις.

Το κόστος της

φορολογικής απώλειας θα υπεραντισταθμιστεί από το όφελος πολλών
χιλιάδων εραγόμενων, που προσδοκούμε ότι θα ευνοηθούν από την
παρέμβασή μας αυτή.
Τρίτη προτεραιότητά μας η ανάπτυξη.

Η αναπτυξιακή μας πολιτική

αποτυπώνεται κατ’ αρχήν στην στενή σύνδεση που πετύχαμε μεταξύ
μακροοικονομικής σταθεροποίησης και διαρθρωτικών πολιτικών.
Η Κυβέρνηση υλοποίησε με επιτυχία ένα πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας

των ιδιωτικοποιούμενων

φορέων

και

με ευνοϊκές

επιπτώσεις στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Παράλληλα,

προωθήθηκε

η

ιδιωτικοποίηση

ενός

αριθμού

τραπεζών, με τελευταία την ιδιωτικοποίηση της Ιονικής Τράπεζας.

κρατικών
Με την

πολιτική μας αυτή πετύχαμε ταυτόχρονα τόσο την παραγωγική ενίσχυση της
οικονομίας όσο
πρόσθετες

και την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών χωρίς

επιβαρύνσεις.

Πετύχαμε

επίσης

τη

χρηματοδότηση

των

επενδύσεων στις ίδιες τις Δημόσιες Επιχειρήσεις.
Το άνοιγμα στον ανταγωνισμό κλάδων που το Δημόσιο έχει δεσπόζουσα
θέση (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, μεταφορές) αποτελεί βασικό στόχο της
αναπτυξιακής μας πολιτικής.
προώθηση

Ειδικότερα στον τομέα της ενέργειας η

των διεθνών συνεργασιών με αιχμές τον πετρελαιαγωγό

Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης, τις επενδύσεις των ΕΛΠΕ στη FYROM και
την

Αλβανία,

τη

συμμετοχή

μας

στις

μεγάλες

κοινοπραξίες

που

δραστηριοποιούνται σε σχέση με τα πετρέλαια της Κασπίας, τη συμμετοχή
στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, την ολοκλήρωση του στρατηγικού
σχεδιασμού

για

την

προμήθεια

φυσικού

αερίου

αποτελούν

άμεσες

προτεραιότητες.
Η εξυγίανση των δημοσίων επιχειρήσεων, κυρίως στους τομείς της ενέργειας,
των επικοινωνιών και της άμυνας θα συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία
μιας ευέλικτης και ανταγωνιστικής οικονομίας.
Σχετικά με το μεγάλο αναπτυξιακό μας πρόγραμμα που θα χρηματοδοτηθεί
από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θέλω να θυμίσω, ότι οι συνολικοί πόροι
για το 2000-2006 θα προσεγγίσουν τα 15 τρις δρχ. έναντι 10 τρις δρχ. της
περιόδου 1993-99. Οι πόροι αυτοί είναι δεδομένοι, έχουν συμφωνηθεί. Δεν
υποσχόμαστε απλά περισσότερα χρήματα για την ανάπτυξη.

Έχουμε ήδη

εξασφαλίσει τα κεφάλαια αυτά.
Ο μεγάλος στόχος της αναπτυξιακής μας πολιτικής είναι η παραγωγικότητα, η
περιφερειακή

ανάπτυξη,

η απασχόληση,

η ανταγωνιστική

θέση

της

οικονομίας και η ευημερία των πολιτικών. Σήμερα, το Γ Κ.Π.Σ. σχεδιάζεται
έτσι ώστε να δώσει στην Ελλάδα την αναπτυξιακή, την κοινωνική, την
πολιτιστική δυναμική που χρειάζεται και να ανταποκριθεί στις ανάγκες της
ελληνικής κοινωνίας του 2010.
Με βάση τις δυνατότητες αυτές σχεδιάζουμε έξη κεντρικές προτεραιότητες, οι
οποίες βρίσκονται υπό επεξεργασία και θα παρουσιαστούν αναλυτικά το
φθινόπωρο.
Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι οι ανθρώπινοι πόροι

Είναι το

έμψυχο υλικό, είναι η παιδεία, η κατάρτιση, η αγορά εργασίας, οι συνθήκες
εργασίας, η απασχόληση.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια χώρα που

ξέρει να επενδύει στους ανθρώπινους πόρους δεν χρειάζεται να επενδύει σε
τίποτε άλλο.

Η δεύτερη προτεραιότητα είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η υγεία,
η πρόνοια, ο πολιτισμός, το περιβάλλον.

Κι αυτή η προτεραιότητα έχει ως

επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν οι
επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους είναι η αφετηρία της αναπτυξιακής
μας πολιτικής, η ποιότητα ζωής πρέπει να είναι η κατάληξή της.
Η τρίτη προτεραιότητα είναι η οικονομική ενοποίηση του γεωγραφικού
μας χώρου. Είναι η πολιτική για την ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα για τον
νησιωτικό χώρο και τις ορεινές περιοχές. Είναι η πολιτική της κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής για όλη την επικράτεια.
Η τέταρτη προτεραιότητα είναι οι υποδομές στις μεταφορές, στην
ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες.

Είναι η ολοκλήρωση και η συντονισμένη

λειτουργία όλων των μεγάλων έργων που δρομολογήθηκαν στα χρόνια αυτά
καθώς και αυτών που θα δρομολογηθούν κατά

τη νέα περίοδο και θα

ολοκληρώσουν την συμμετοχή της χώρας στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μ’ αυτά
τα έργα θα ολοκληρωθεί η σύνδεση της χώρας με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια
και τον υπόλοιπο κόσμο.
Η πέμπτη προτεραιότητα είναι η συνολική βελτίωση του παραγωγικού
περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων, της γεωργίας, της
μεταποίησης,

των υπηρεσιών,

του τουρισμού,

της έρευνας

και

της

τεχνολογίας.

Σ’ αυτή την προτεραιότητα εντάσσεται και η βελτίωση της

λειτουργίας της αγοράς καθώς και η πρστασία του καταναλωτή.
Τέλος, η έκτη προτεραιότητα είναι η προσαρμογή της ελληνικής
κοινωνίας

και

της

ελληνικής

οικονομίας

στην

κοινωνία

της

πληροφορίας. Μέσω αυτής της προτεραιότητας επιδιώκεται η αντιμετώπιση
των προκλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών που πηγάζουν από την
κοινωνία της πληροφορίας, ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η διάθεση των
νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στην υπηρεσία των πολιτών, η
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας, της ανταγωνιστικότητας και της
απασχόλησης.

Μέσα από τους αναπτυξιακούς αυτούς άξονες θα δημιουργηθούν νέα
επίπεδα παραγωγικότητας που βρίσκονται στη βάση της ανάπτυξης.

Η

στρατηγική της κυβέρνησης βρίσκεται στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις
πιο χαρακτηριστικές αδυναμίες της οικονομίας μας όπως:
• Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Οι αδυναμίες ανάπτυξης και μετεξέλιξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
• Το αδύναμο καινοτομικό-τεχνολογικό υπόβαθρο του παραγωγικού ιστού

•

των δυνατοτήτων του ανθρώπινου
ουναμικου της χωράς.

• Τα κενά σε υποδομές και οι επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα και
στην ανάπτυξη διασυνδέσεων περιφερειών, ιδιαίτερα των νησιωτικών και
των ορεινών.
Εκτός αυτών, στην επόμενη διετία θα αποδοθούν στην κοινωνία τα μεγάλα
έργα που υλοποιούνται σήμερα: αεροδρόμιο Σπάτων, Μετρό Αθήνας, εθνική
οδός Κόρινθος - Θεσ/νίκη - Σύνορα, τμήματα της Εγνατίας, Σταυρός - Σπάτα,
Κόρινθος

-

Πάτρα,

χαρακτηριστικά.

μεγάλα

νοσοκομεία,

για

να

αναφέρω

τα

πιο

Μπορεί κανείς να φανταστεί τις τεράστιες αλλαγές στην

καθημερινή ζωή, και ιδιαίτερα στις καθημερινές μετακινήσεις, στις μεταφορές,
στον τουρισμό, στην ανταγωνιστικότητα, από την επικείμενη ολοκλήρωση
των έργων αυτών.
Παρόλο ότι είναι πρόωρο, μπορώ με βεβαιότητα να αναφερθώ και σε μερικές
μόνο από τις μεγάλες παρεμβάσεις μας στις υποδομές με το νέο αναπτυξιακό
πρόγραμμα:
• Διπλασιασμός περίπου του Μετρό Αθήνας, δηλ. ένα δεύτερο Μετρό
Ολοκλήρωση του Μετρό Θεσ/νίκης

Αρτηρία Πάτρας - Πύργου
• Διασύνδεση μεγάλων λιμένων χώρας με ΠΑΘΕ
• ‘Αξονας Τρίπολης - Καλαμάτας
• Ζεύξη Μαλιακού
• Ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα - Συνόρων
• Μουσείο Ακρόπολης
Τέταρτος άξονας της πολιτικής μας το νέο πρόγραμμα - δράσης 2000-2006
για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου.
Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τις γεωργικές πτυχές της Agenda 2000,
μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, εξασφαλίσαμε ένα αποτέλεσμα που
αποτελεί σημαντική κατάκτηση για τον αγροτικό χώρο.
Σε δημοσιονομικούς όρους η επιτυχία μας αυτή μεταφράζεται σε 1 τρις
δραχμές περίπου το χρόνο για τα επτά επόμενα χρόνια ως το 2006, ως
αποτέλεσμα της πολιτικής εγγυήσεων στα προϊόντα και το εισόδημα και 300
δις δραχμές το χρόνο στην ίδια περίοδο για την εφαρμογή μέτρων αγροτικής
ανάπτυξης.
Στους πόρους αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε ένα σημαντικό μέρος των
15 τρις δραχμών, που θα διατεθούν από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς
πόρους για την εφαρμογή του 3™Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ελλάδα.
Το όραμά μας για την προσεχή προγραμματική περίοδο, που ξεκινά με την
επόμενη τετραετία της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται
με το τρίπτυχο: «Εύρωστη και ανταγωνιστική γεωργία - Βιώσιμη και
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου - Κοινωνική συνοχή

και

προστασία για το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού». Αυτοί είναι οι
βασικοί άξονες της εθνικής μας πολιτικής - του νέου προγράμματος δράσης για την
ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Στον τομέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, απέναντι σε ένα συνεχώς
ανταγωνιστικότερο διεθνές περιβάλλον, η πολιτική μας έχει ως βασικό
προσανατολισμό τους νέους αγρότες και την προώθηση υγιών παραγωγικών
δραστηριοτήτων με κατάλληλη οργανωτική και θεσμική υποστήριξη. Στον
τομέα της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου θα
επιδιώξουμε την ενεργοποίηση του συνόλου του οικονομικά και δημογραφικά
ακμαίου πληθυσμού στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες
περιοχές, ορεινές, νησιωτικές και παραμεθόριες. Στον τομέα της κοινωνικής
προστασίας κύριος στόχος μας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην
ύπαιθρο, με παράλληλη επέκταση και ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης και
των συντάξεων και παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας.

Πέμπτος άξονας, η ποιότητα ζωής, η καθημερινότητα του πολίτη.
Στο επίκεντρο της προσοχής
καθημερινότητα του πολίτη.

μας θα είναι

η ποιότητα

Κι εδώ θα προχωρήσουμε

ζωής,

η

με δυο

πρωτοβουλίες. Πρώτον, τη συνολική σύλληψη ενός πακέτου δράσεων και
ενεργειών για κρίσιμα αστικά κέντρα, ξεκινώντας απ’ το λεκανοπέδιο Αθηνών
και συνεχίζοντας με το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
Για την πολυανθρωπότερη περιοχή της πατρίδας μας, το Λεκανοπέδιο
Αθηνών, όπως και για τη σφύζουσα από ζωή και με τεράστιες προοπτικές
περιοχή του πολεοδομικού

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης θα φέρουμε

σύντομα ολοκληρωμένα πακέτα παρεμβάσεων, που θα αναβαθμίσουν τη ζωή
των κατοίκων τους και θα υποβοηθήσουν το σημαντικότατο ρόλο τους στην
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η χώρα μας.
Κάποια επί μέρους έργα έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πρέπει να ενταχθούν σε μια

ευρύτερη σύλληψη, σ’ ένα ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο για την ποιότητα
ζωής.
Το πακέτο του Λεκανοπεδίου αποτελείται:

α. από έργα που διευκολύνουν τις συγκοινωνίες και την κυκλοφορία
β. από παρεμβάσεις αναμόρφωσης και αναψυχής
γ. από δράσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Σ’ αυτό το σημείο θέλω να σταθώ. Πιστεύω ότι ο τρόπος ζωής μας, η
καθημερινότητά

μας τις τελευταίες

δεκαετίες

έχει

αλλάξει

σημαντικά.

Καινούργιοι κανόνες, καινούργιες συνήθειες, καινούργιοι περιορισμοί έχουν
αλλοιώσει μαζί με τη γενικότερη εξέλιξη, την φυσιογνωμία της γειτονιάς όπως
τη γνωρίσαμε με το ανθρώπινο πρόσωπό της. Θέλω στην επόμενη τετραετία
να βάλουμε μπροστά μια νέα αντίληψη για τη σύγχρονη γειτονιά που θα
’χει πάλι ανθρώπινο πρόσωπο, που θα βοηθάει την επικοινωνία, θα
ενώνει, θα δίνει ζωή, ασφάλεια, ποιότητα, διευκολύνσεις. Να δημιουργήσουμε
ένα μοντέλο σύγχρονης γειτονιάς για μέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους, που θα
διασφαλίζει για κάθε κάτοικο τριπλάσιο χώρο γης απ’ αυτόν που έχει σήμερα
στις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες, με πλήρη κοινωνικό εξοπλισμό,
ελεύθερους

χώρους,

οικολογικές

υποδομές

ενέργειας,

θέρμανσης,

αποβλήτων.

Να βάλουμε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας προόδου στην

υπηρεσία του πολίτη. Αυτό το πρότυπο-μοντέλο θα μπορεί να γίνει οδηγός,
πιλότος, για να εφαρμοστεί στη συνέχεια προσαρμοσμένο στα δεδομένα και
στις ανάγκες κι άλλων περιοχών, ελεύθερα επιλεγμένο από τις επιτόπιες
κοινωνίες. Αυτό το νέο σχέδιο για τη γειτονιά του 2000 μπορούμε να το
φτιάξουμε συγκεντρώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, τις ιδέες
μας, τις γνώσεις μας και τις ευαισθησίες μας, όλοι μαζί, και να το
χρηματοδοτήσουμε από το Γ ΚΠΣ. Είναι ένα έργο μεγάλης πνοής που η
Κυβέρνηση αυτή φιλοδοξεί να το ξεκινήσει και να το παραδώσει στον ελληνικό
λαό σαν ένα απ’ τα σημαντικότερα έργα που θα σημαδέψουν την πολιτική
της.
Έκτος άξονας, και θα κλείσω μ’ αυτόν για να μην επεκταθώ σε άλλα
ζητήματα, αφορά την περιφερειακή μας πολιτική.

Είναι γνωστό ότι ένα από τα βασικά προβλήματα που γνώρισε η Ελληνική
κοινωνία και οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν η υπερβολική
συσσώρευση δραστηριοτήτων, πληθυσμού και πόρων στο λεκανοπέδιο
Αττικής.

Ένα μοντέλο άναρχης αστυφιλικής ανάπτυξης που προκάλεσε

προβλήματα,

υποβάθμιση

του

περιβάλλοντος

στο

λεκανοπέδιο,

περιφερειακές ανισότητες, εγκατάλειψη της επαρχίας.
Την αρνητική αυτή εικόνα προσπάθησαν να ανατρέψουν οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό σχέδιασαν και εφάρμοσαν μια συγκεκριμένη περιφερειακή
πολιτική που είχε ως στόχο να μειώσει τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και
να δημιουργήσει, ταυτόχρονα, προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης σε κάθε
Περιφέρειας της χώρας.
Τα αποτελέσματα αυτής της συστηματικής προσπάθειας, όπως αποδεικνύεται
από τα σχετικά στοιχεία και τους δείκτες, είναι συγκεκριμένα και σημαντικά.
• Σήμερα δεν έχουμε μόνο την Αθήνα ως ανεπτυγμένο κέντρο και την
υπόλοιπη χώρα σε κατάσταση εγκατάλειψης και ερήμωσης.

Σήμερα

παρατηρούμε μια ραγδαία εξέλιξη και άλλων πόλων ανάπτυξης και
προόδου όπως είναι η περιοχή της Θεσσαλονίκης,

η Θράκη,

το

νοτιονησιωτικό τόξο, η Κρήτη κ.α.
• Σήμερα η Ελλάδα έχει τις μικρότερες διαπεριφερειακές ανισότητες σ’ όλη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ψαλίδα μεταξύ Αθήνας και των άλλων
Περιφερειών αλλά και ανάμεσα στις διάφορες περιοχές μεταξύ τους
μικραίνει συνεχώς.
Η μεταβίβαση πόρων και αρμοδιοτήτων από το Κέντρο στην Περιφέρεια, τα
κίνητρα, τα αναρίθμητα έργα υποδομών, τα συγκεκριμένα περιφερειακά
προγράμματα και πολλά μέτρα οικονομικής και περιφερειακής πολιτικής έχουν
μεταβάλει ριζικά την ελληνική ύπαιθρο και τα εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης
αστικά κέντρα.
Η στήριξη της Περιφέρειας θα συνεχίσει, γιατί αποτελεί ανάγκη για όλη την
Ελλάδα.
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