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Κυρίες και Κύριοι,

Το φετινό Forum για τα Βαλκάνια διεξάγεται σε συνθήκες δύσκολες 

εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στο Κοσσυφοπέδιο.

Τα προηγούμενα χρόνια το Συνέδριο αυτό αποτέλεσε σταθερά μια πολύ 

χρήσιμη ευκαιρία να μιλήσουμε για την ανάπτυξη των χωρών μας, τη 

σταθεροποίηση και την ενίσχυση της κοινής περιοχής μας, την 

οικονομική συνεργασία μεταξύ μας και τις πολιτικές πρωτοβουλίες που 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις κυβερνήσεις μας να πετύχουν καλύτερα 

τους στόχους που έχουμε θέσει.

Οι ελπίδες όλων μας κάθε φορά ήταν ότι οι δυσκολίες που προέκυψαν 

πολλές φορές στα τελευταία χρόνια θα ξεπερνιόνταν και η προοπτική της 

ευημερίας, της ανάπτυξης και της ειρήνης θα έδιναν στους λαούς μας την 

ευκαιρία να ορθοποδήσουν.

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο εξελίξεων που θα 

προσδιορίσουν το μέλλον των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η 

πορεία της κρίσης στο Κόσσοβο συνδέεται με την ειρήνη και τη 

σταθερότητα όχι μόνο στον βαλκανικό αλλά και γενικότερα στον 

ευρωπαϊκό χώρο.

Η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ευρωατλαντικών 

θεσμών και χώρα των Βαλκανίων, προσπαθεί να διαδραματίσει 

εποικοδομητικό ρόλο για τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής και 

να λειτουργήσει ως παράγοντας ειρήνης και οικονομικής ανόρθωσης.



Σε κάθε ευκαιρία οι θέσεις μας για τη Βαλκανική αποτελούν ουσιαστικό 

στοιχείο της πολιτικής μας στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, 

όπως:

- τη σύγκληση της Διαβαλκανικής Σύσκεψης στην Κρήτη,

- την εκπροσώπηση της χώρας στην πρωτοβουλία «Κοχαιιπιοηΐ:”,

- τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία «8ΕΟ»,

- τη συμμετοχή στην Οργάνωση για την Οικονομική Συνεργασία 

των Χωρών της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και

- τη στήριξη της σταθερότητας στις γειτονικές χώρες, στις 

περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν ισχυρές τάσεις 

αποσταθεροποίησης.

Η κρίση στο Κοσσυφοπέδιο που συνεχίζεται για περισσότερο από ένα 

μήνα, αποτελεί μία δυσάρεστη εξέλιξη στη περιοχή που εάν δεν 

περιορισθεί κινδυνεύει να λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά.

Εμείς από την αρχή είχαμε δηλώσει ότι το πρόβλημα του 

Κοσσυφοπεδίου δεν μπορεί να λυθεί με τη χρήση βίας και ότι θα πρέπει 

να αντιμετωπισθεί με πολιτικά και διπλωματικά μέσα και να λυθεί 

ειρηνικά. Καταγγείλαμε επίσης την αυταρχική πολιτική του καθεστώτος 

Μιλόσεβιτς και την πολιτική της εθνοκάθαρσης. Η συνέχιση των 

βομβαρδισμών δεν κατάφερε ούτε την πολιτική αυτή να αποτρέψει ούτε 

τον Μιλόσεβιτς να αποδυναμώσει. Το κύμα των προσφύγων, οι 

καταστροφές, το ανθρώπινο δράμα που είναι αποτέλεσμα της 

σύγκρουσης δημιουργούν σε όλους μας ευθύνη.

Η λύση του προβλήματος θα πρέπει να στηρίζεται στην αρχή του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των



μειονοτήτων, στην αρχή του σεβασμού των υπαρχόντων συνόρων και 

της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών.

Υποστηρίξαμε ότι βάση για τη ρύθμιση του προβλήματος είναι το 

πλαίσιο των συζητήσεων στο Ραμπουιγέ που προβλέπουν ευρύτατη 

αυτονομία στο Κοσσυφοπέδιο εντός των συνόρων της Γιουγκοσλαβίας. 

Οι τελευταίες εξελίξεις με τη συμφωνία των 0-8 στη Βόννη δημιουργούν 

κάποιες ελπίδες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την 

επιστροφή της διπλωματίας στο προσκήνιο. Ελπίζουμε ότι η 

πρωτοβουλία αυτή θα προωθηθεί με συνέπεια από τις νατοϊκές δυνάμεις, 

χωρίς αντιφάσεις και ότι θα συνεργασθεί και ο Πρόεδρος Μιλόσεβιτς.

Η Ελλάδα από την αρχή υποστήριξε την ανάγκη εμπλοκής των Η.Ε. 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος, διότι μόνον έτσι θα μπορούσαν να 

νομιμοποιηθούν οι όποιες παρεμβάσεις καθώς επίσης και την ανάγκη 

συνεργασίας της Ρωσίας στις διπλωματικές προσπάθειες.

Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί μία διεθνής ειρηνευτική δύναμη 

στο Κοσσυφοπέδιο με εξουσιοδότηση του Συμβούλιο Ασφαλείας του 

ΟΗΕ, στην οποία θα παίρνουν μέρος όχι μόνο δυνάμεις του ΝΑΤΟ αλλά 

η Ρωσία και άλλες χώρες. Στη περίπτωση αυτή η Ελλάδα θα ήταν 

πρόθυμη να συμπράξει.

Η ειρηνευτική αυτή δύναμη θα πρέπει να εξασφαλίσει την επιστροφή 

των προσφύγων στις εστίες τους και να βοηθήσει στη κατάπαυση των 

εχθροπραξιών.



Η Ελλάδα υποστηρίζει τη διπλωματική αυτή προσπάθεια με κάθε τρόπο 

και έχει δραστηριοποιηθεί προς όλες τις κατευθύνσεις για να τερματισθεί 

η κρίση, που όσο συνεχίζει, μας απομακρύνει από τις βασικές αρχές που 

θα θέλαμε να εφαρμοσθούν και δημιουργεί αποσταθεροποιητικές τάσεις 

στην περιοχή ευρύτερα.

Από την αρχή αναλάβαμε πρωτοβουλίες και κινητοποιηθήκαμε τόσο σε 

διμερές επίπεδο, όσο και στα όργανα των διεθνών οργανισμών όπου 

συμμετέχει η χώρα, ώστε να βρεθεί μια πολιτική λύση στο πρόβλημα του 

Κοσσυφοπεδίου.

Παρουσιάσαμε μια συνολική πρόταση για τη σταθεροποίηση στα 

Βαλκάνια που βασίζεται στο τρίπτυχο:

1. Πολιτική επίλυση της κρίσης το ταχύτερο δυνατό.

2. Σταθεροποίηση -  εκδημοκρατισμός -  ανάπτυξη -  διασύνδεση

των Βαλκανίων με την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική.

3. Αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών προβλημάτων.

Η πρότασή μας προβλέπει ένα συνολικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη 

της περιοχής με πέντε (5) κύριους άξονες:

ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει μέτρα για την οικονομική ανάπτυξη 

των Βαλκανίων, με μια δέσμη ειδικότερων δράσεων που θα 

συγκροτούν ένα είδος «Marshall Plan” για τη περιοχή 

ο δεύτερος άξονας στοχεύει στον εκδημοκρατισμό της περιοχής με 

μέτρα για την οικοδόμηση και εμπέδωση των δημοκρατικών 

θεσμών, ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, προστασίας των 

ατομικών και μειονοτικών δικαιωμάτων



ο τρίτος άξονας αναφέρεται στην εγκαθίδρυση μηχανισμού 

επίλυσης των συγκρούσεων ως μέρος ενός ευρύτερου «συμφώνου 

σταθερότητας» που θα εγγυάται το απαραβίαστο των συνόρων στη 

περιοχή.

Ο τέταρτος άξονας αφορά στη θέσπιση μέτρων για την 

εντατικοποίηση της διαπεριφερειακής συνεργασίας με συμμετοχή 

όλων των χωρών της περιοχής.

ο πέμπτος άξονας αφορά στην αναβάθμιση των σχέσεων των χωρών 

της περιοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ρητή αναγνώριση 

της «επιλεξιμότητας» όλων των χωρών να προσχωρήσουν στην 

Ένωση ως πλήρη μέλη, εφόσον εκπληρώσουν τις απαιτούμενες 

πολιτικές και οικονομικές προϋποθέσεις.

Η πρότασή μας αυτή έρχεται να συμπληρώσει τη πρόταση της 

γερμανικής προεδρίας για ένα «σύμφωνο σταθερότητας» στη περιοχή, το 

οποίο ανοίγει νέες προοπτικές για την πολιτική και οικονομική 

ανασυγκρότηση της περιοχής.

Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω εμφατικά ότι κεντρικός στόχος μας 

είναι η ενσωμάτωση όλων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους θεσμούς οικονομικής και πολιτικής 

ολοκλήρωσης. Η Ελλάδα ως πλήρες μέλος των θεσμών αυτών, και 

ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εργασθεί συστηματικά και με 

συνέπεια για την προώθηση του στόχου αυτού. Ήδη έχουμε ζητήσει από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση την αναβάθμιση όλων των «εμπορικών 

συμφωνιών» σε Συμφωνίες Σύνδεσης.



Ειδικότερα στο ανθρωπιστικό θέμα, η Ελλάδα, έχει αναλάβει μία μεγάλη 

προσπάθεια για την προώθηση βοήθειας για την αντιμετώπιση του 

προσφυγικού προβλήματος στην Αλβανία και στα Σκόπια καθώς επίσης 

και στο Κοσσυφοπέδιο ταυτόχρονα θέτουμε το θέμα σε διεθνή όργανα 

και ειδικότερα στα πλαίσια της Ε.Ε., ζητώντας να αναλάβουν ειδικές 

δράσεις για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής τραγωδίας.

Η Ελλάδα διοργανώνει διεθνή διάσκεψη στην οποία θα συζητηθούν 

ανθρωπιστικά θέματα και οι οικονομικές συνέπειες της κρίσης για τις 

χώρες της περιοχής.

Κυρίες και Κύριοι,

Η περιοχή μας έχει ευρωπαϊκό μέλλον. Εί περιοχή μας μπορεί και πρέπει 

να ξεπεράσει τα προβλήματα συγκρουσιακής μορφής που αντιμετωπίζει. 

Ο πόλεμος και η σύγκρουση δεν αποτελούν τη λύση. Δεν αποτελούν την 

απάντηση στο μέλλον.

Και έρχομαι τώρα στα ειδικότερα οικονομικά ζητήματα της περιοχής.



ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ: ΣΤΟΧΟΣ 

Η ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

α. Μεταβολές στο διεθνές οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και η 

ανάγκη για περιφερειακή συνεργασία

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα τελευταία δέκα χρόνια είμαστε αντιμέτωποι με 

βαθιές δομικές αλλαγές, που σε αρκετές περιοχές επιταχύνθηκαν από τις 

έντονες πολιτικό-κοινωνικές εξελίξεις. Η εντεινόμενη αλληλεξάρτηση 

των εθνικών οικονομιών, το άνοιγμα των αγορών με όσα αυτό 

συνεπάγεται στην κίνηση εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών, η 

ολοένα και μεγαλύτερη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ 

των χωρών, καθώς και η διαδικασία ολοκλήρωσης της ΕΕ έχουν 

δημιουργήσει ένα νέο τοπίο στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.

Αυτή η νέα δυναμική εξέλιξη της οικονομίας σε εθνικό και υπερεθνικό 

επίπεδο συνεπάγεται πιέσεις προσαρμογής, που ορισμένες φορές 

συνδέονται με αστάθειες, ανισότητες και νέα προβλήματα. Προσφέρουν 

ωστόσο, και ευκαιρίες ώστε η συμμετοχή στη διαδικασία προσαρμογής 

να αποτελεί μια στρατηγική που κάτω από προϋποθέσεις μπορεί να 

αποβεί θετική για την ανάπτυξη.

β. Η Ελλάδα ως παράγοντας σταθερότητας και ανάπτυξης στα 

Βαλκάνια

Για την Ελλάδα η κρίση στο Κόσοβο αποτελεί μια δοκιμασία με πολλούς 

κινδύνους αλλά και με μια κεντρική επιδίωξη : να αποκατασταθεί η 

ειρήνη σε όλη την περιοχή και να αρχίσει η διαδικασία ανασυγκρότησής 

της.



Η δυνατότητα της Ελλάδας να παίξει εποικοδομητικά το ρόλο της στην 

περιοχή είναι στενά συνδεδεμένη με την εξυγίανση, την αναδιάρθρωση, 

την ισχυροποίηση της οικονομίας της στα τελευταία χρόνια.

Η κατάσταση στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί με τρόπο θεαματικό. Όλα τα 

στοιχεία εθνικών και διεθνών οργανισμών το δείχνουν. Η πρόοδος είναι 

ορατή. Μειώσαμε το άνοιγμα της ψαλίδας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες. Πετύχαμε μια σύγκλιση με τον πόλο ευημερίας που αποτελεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με την είσοδό μας στην ΟΝΕ θα κάνουμε ένα 

ακόμα αποφασιστικό βήμα.

Σε μια περίοδο δύσκολη για όλους, προωθούμε την οικονομική 

εξυγίανση με αποφασιστικότητα και όραμα. Προσεγγίζουμε με επιτυχία 

έναν από τους πιο φιλόδοξους στόχους στην ιστορία της χώρας. 

Σύμφωνα με το βασικό μας σχεδίασμά, μέχρι τέλη του 1999 θα πληρούμε 

όλα τα αναγκαία κριτήρια για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, ορισμένα 

από τα οποία έχουν ήδη επιτευχθεί.

Η σταθεροποίηση της οικονομίας συνοδεύτηκε και από μια αναπτυξιακή 

διαδικασία η οποία κινείται σε μια ιδιαίτερα ισχυρή τροχιά. Οι ρυθμοί 

ανάπτυξης της οικονομίας μας βρίσκονται σταθερά στους υψηλότερους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τρίτη συνεχή χρονιά εμφανίζεται ένας 

έντονος ρυθμός ανάπτυξης. Η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε επενδύσεις τόσο 

του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και προοπτικής που επιτρέπει μακροχρόνιο σχεδίασμά και 

σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα καρπούται ήδη τα 

οφέλη από την αλλαγή αυτή. Ξένες επενδύσεις, εισροές κεφαλαίων, 

συνεχής αποκλιμάκωση των επιτοκίων, ανάπτυξη.



Ταυτόχρονα η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, ο έντονος 

ανταγωνισμός που έχει δημιουργηθεί στον τομέα αυτό, η ανάπτυξη και ο 

εκσυγχρονισμός όλων των τομέων της οικονομίας (π.χ. επικοινωνίες, 

μεταφορές, ενέργεια) σηματοδοτούν αναπτυξιακές αλλαγές πρώτου 

μεγέθους για την οικονομία μας.

Η Ελλάδα επηρεάζεται από την κρίση στο Κόσσοβο περισσότερο από τις 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της γειτνίασης με τη 

Γιουγκοσλαβία. Η χώρα μας όπως και άλλες χώρες της Βαλκανικής, 

υφίσταται τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου στις εξαγωγές της στην 

τουριστική της κίνηση, στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στη Βόρεια 

Ελλάδα και στις επενδύσεις στις γειτονικές χώρες.

γ. Ελλάδα- Βαλκάνια : Μια στέρεη βάση οικονομικής συνεργασίας

Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που για διαφορετικούς λόγους και με 

διαφορετικές μορφές χαρακτήρισαν κάθε μια από τις χώρες μας, 

αναπτύχθηκαν οι σχέσεις μας στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τις μεταφορές, 

τις πολιτιστικές και άλλες ανταλλαγές και δραστηριότητες από 

επιχειρήσεις, ιδιώτες και κυβερνήσεις. Οι μετακινήσεις μεταναστών 

έδωσαν την ευκαιρία σε σημαντικό αριθμό ατόμων να βρουν 

απασχόληση, να βελτιώσουν το εισόδημά τους, να δημιουργήσουν 

καλύτερες προοπτικές για την οικογένειά τους.

Στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου, οι εμπορικές συναλλαγές με τις 

Βαλκανικές χώρες σημείωσαν σημαντική αύξηση μέσα σε μια εξαετία. 

Οι συναλλαγές μεταξύ των εννέα βαλκανικών χωρών σχεδόν 

τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 1992 και έφτασαν τα 4.8 δις $ το 1997.



Οι ελληνικές εξαγωγές προς τις Βαλκανικές χώρες το 1998 

αντιπροσωπεύουν το 13% των συνολικών εξαγωγών μας. Οι γειτονικές 

μας χώρες αποτελούν αθροιστικά ένα σοβαρό εταίρο σε θέματα 

εμπορίου.

Από την άλλη πλευρά, και η Ελλάδα αντιπροσωπεύει έναν εταίρο που 

απορροφά το 15% των εξαγωγών των βαλκανικών χωρών. Η ανάπτυξη 

του ενδοβαλκανικού εμπορίου αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς 

οδηγεί σε μια συνεχή οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής μας.

Η ανάπτυξη των εμπορικών ανταλλαγών συμβάδισε με την ανάπτυξη 

ενός σημαντικού αριθμού επενδύσεων Ελλήνων επιχειρηματιών και 

επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες, πολύ συχνά με τη μορφή joint- 

venture και εγχώριας συνεργασίας. Οι συνολικές ελληνικές επενδύσεις 

στα Βαλκάνια υπολογίζονται σε 3500 επιχειρήσεις κάθε είδους, από τις 

οποίες οι 1000 είναι αρκετά σημαντικές. ΕΙαράλληλα, η επέκταση του 

δικτύου των ελληνικών τραπεζών στις περιοχές αυτές, έχει ως 

αποτέλεσμα τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να 

διαδραματίζει πλέον σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομία. Το 1998 

ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 300 εκατ.$ 

στις βαλκανικές χώρες σε τομείς καταναλωτικών προϊόντων και πρώτων 

υλών.

Στην Αλβανία η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση σε επενδύσεις ξένου 

κεφαλαίου. Η ελληνική παρουσία στην Αλβανία αντιστοιχεί σε 200 

περίπου επιχειρήσεις με επενδυμένο κεφάλαιο 52 εκατ.$. Η κυβέρνησή 

μας επίσης έχει εγκρίνει επιχορηγήσεις προς 174 ελληνικές επιχειρήσεις,



για τη δημιουργία περισσότερων από 7500 θέσεων εργασίας στη γείτονα 

χώρα.

Μετά τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με τη FYROM και την 

υπογραφή συμφωνίας αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων το 1997, η 

ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη χώρα αυτή εμφάνισε αλματώδη 

ανάπτυξη.

Η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία 

είναι σημαντική από χρόνια τώρα, όχι μόνο στον βιομηχανικό τομέα, 

αλλά και στον τραπεζικό, καθώς και σε τομείς που προϋποθέτουν και 

διακυβερνητική συνεργασία (τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές).

Στη Γιουγκοσλαβία δραστηριοποιούνται 150 μεικτές ελληνο- 

γιουγκοσλαβικές επιχειρήσεις και 80 αμιγώς ελληνικές με επενδεδυμένα 

ελληνικά κεφάλαια στη χώρα αυτή ύψους 1 δις.$, γεγονός που 

κατατάσσει τη χώρα μας από την άποψη αυτή στην πρώτη θέση.

Από τραπεζικής πλευράς, τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

προβλέποντας τις προοπτικές της αυξανόμενης επιχειρηματικής 

δραστηριοποίησης στα Βαλκάνια, από αρκετά νωρίς έκαναν αισθητή την 

παρουσία τους στην περιοχή. Σήμερα πλέον, η Εθνική, η Εμπορική, η 

Πίστεως, ο όμιλος της Πειραιώς, η Eurobank και η Ιονική είτε με 

θυγατρικές είτε με υποκαταστήματα ή με εξαγορές επεκτείνουν 

ουσιαστικά τα δίκτυα τους και τη κάλυψη ευρύτερων περιοχών στα 

Βαλκάνια.



O OTE έχει αναπτύξει επιχειρηματική δράση σε γειτονικές χώρες, 

συμβάλλοντας στη δημιουργία υποδομών, δικτύων συνεργασίας και 

αμοιβαίων οφελών.

Η Ελλάδα σήμερα φιλοξενεί πολλές εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες 

από γειτονικές χώρες. Στο έτος που πέρασε, η κυβέρνησή μας πήρε 

μέτρα για να νομιμοποιήσει την παραμονή τους στο έδαφος μας και να 

τους δώσει τη δυνατότητα να εργάζονται ισότιμα και με κοινωνικές 

συνθήκες που απολαμβάνει ο κάθε εργαζόμενος Έλληνας.

Παράλληλα, είτε σε εθνικό είτε σε διμερές/πολυμερές επίπεδο έχει 

δρομολογηθεί ή και έχει ολοκληρωθεί ένα πλέγμα δράσεων και έργων 

που διασυνδέουν την Ελλάδα με την ευρύτερη Βαλκανική περιοχή. 

Αυτές οι δράσεις αφορούν την τεχνολογική συνεργασία, την αξιοποίηση 

και αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη υποδομών 

στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, των μεταφορών και 

της υγείας.

Θέλω να υπενθυμίσω μια σειρά πρωτοβουλιών, έργων και δράσεων που 

έχει αναλάβει η κυβέρνησή μας ώστε να διευκολύνει την εμβάθυνση και 

τη διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας στα Βαλκάνια:

1. Την ανάπτυξη θεσμών για την υποστήριξη της διαβαλκανικής 

συνεργασίας όπως είναι το Διαβαλκανικό Παρευξείνιο 

Επιχειρηματικό Κέντρο (ΔΙΠΕΚ), η Τράπεζα Εμπορίου και 

Ανάπτυξης Εύξεινου Πόντου, το Χρηματιστηριακό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, η ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες όπως το SECI



και Κο>Ήΐιηιοη1:, καθώς και η δραστηριότητα της ΗΕΙΧΕΧΡΟ στην 

περιοχή.

2. Την ανάπτυξη σημαντικών επενδύσεων υποδομής.

• Το οδικό δίκτυο ενισχύεται σημαντικά με την κατασκευή της 

Εγνατίας οδού και των καθέτων αξόνων. Επίσης, οι νέες συνοριακές 

διαβάσεις, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και των 

υπηρεσιών στις υφιστάμενες αποτελούν έργα για την διευκόλυνση 

των οικονομικών σχέσεων.

• Στην ενέργεια, οι δράσεις της ΔΕΗ και του ΚΑΠΕ στη Βόρειο 

Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες, αλλά και οι συμφωνίες μας για έργα 

όπως ο πετρελαιαγωγός Βιιι^αε-Αλεξανδρούπολη και το φυσικό 

αέριο, δημιουργούν δυνατότητες αποφασιστικής οικονομικής και 

πολιτικής σημασίας για ολόκληρη τη βαλκανική περιοχή.

• Στην τεχνολογία, τα νέα ινστιτούτα, οι τεχνολογικές εταιρίες και το 

Τεχνολογικό Πάρκο που ιδρύθηκαν τελευταία στη Βόρειο Ελλάδα, 

καθώς και τα υφιστάμενα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ινστιτούτα, 

συνθέτουν την “Τεχνολογική Εγνατία”, ένα ακόμη εργαλείο για την 

βαλκανική οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία.

δ. Τα Βαλκάνια χρειάζονται μια σταθερή προοπτική.

Εμείς πιστεύουμε ότι τα Βαλκάνια δεν μπορούν να ζουν σε αστάθεια και 

σε απόσταση από τη λοιπή Ευρώπη. Γι’ αυτό η Ελλάδα έχει υποστηρίξει, 

εδώ και πολύ καιρό, ότι θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια στενότερης 

προσέγγισης των βαλκανικών χωρών στην ευρωπαϊκή οικογένεια και 

τους θεσμούς της. Για να αποφευχθούν φαινόμενα κρίσης και 

αποσταθεροποίησης όπως αυτά που βιώνουμε σήμερα. Μόνο η 

ευρωπαϊκή προοπτική και η εξασφάλιση συμμετοχής στις ευρωπαϊκές



διαδικασίες θα απομακρύνει τους κινδύνους για την ειρήνη και 

σταθερότητα και τη δημοκρατία στις χώρες αυτές.

Πιστεύουμε ότι το μέλλον των Βαλκανίων βρίσκεται στον ευρύτερο 

ευρωπαϊκό χώρο. Τα Βαλκάνια είναι Ευρώπη. Με μια μεγάλη ιστορία. 

Γι’ αυτό και έχουμε θετική στάση στα θέματα της διεύρυνσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Κυρίες και Κύριοι,

Είναι γεγονός ότι στη δύση του 20ου αιώνα, οι μεγάλες γεωπολιτικές 

ανατροπές έχουν διαμορφώσει ένα ευμετάβλητο και σύνθετο τοπίο. 

Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής 

Ευρώπης, οι αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση δείχνουν ασταθείς και οι 

εστίες έντασης παραμένουν ανοικτές. Η Ελλάδα θέλει να συμμετέχει 

ισότιμα στην οικοδόμηση της Νέας Ευρώπης, να πρωταγωνιστήσει στη 

διαδικασία ενσωμάτωσης των χωρών της Βαλκανικής και να αναδειχθεί 

σε δύναμη φιλίας, ειρήνης και συνεργασίας. Πρωταρχικό μας μέλημα 

είναι η σταθερότητα στην περιοχή.

Για το σκοπό αυτό, προσπαθούμε πριν απ’ όλα να δημιουργήσουμε στην 

Ελλάδα τις προϋποθέσεις ανάπτυξης μιας υγιούς και στερεής οικονομίας 

και κατ’ επέκταση μιας κοινωνίας συνεκτικής και ανοικτής.

Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας των 

χωρών της περιοχής με την Ε.Ε. Είναι αξιόπιστος εταίρος για την 

προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών με άλλες χώρες της Ε.Ε.



Αποτελεί υπολογίσιμο παράγοντα στήριξης και ενίσχυσης της 

προσπάθειας των γειτόνων μας να αναβαθμίσουν την υποδομή τους. 

Συντείνει στο να διαμορφωθούν νέοι θεσμοί στον τομέα των εμπορικών 

και οικονομικών σχέσεων. Με την ανάπτυξη των ελληνικών επενδύσεων, 

με τη χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας, με τις συμβουλευτικές 

δραστηριότητες και συμβάλουμε στη δημιουργία ενός οικονομικά 

αναπτυγμένου περίγυρου. Πιστεύουμε, ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός 

τρόπος για την εμπέδωση της συνεργασίας, την ενίσχυση της 

αλληλοκατανόησης και των δεσμών φιλίας μεταξύ των χωρών της 

περιοχής μας. Η πρόοδος όλων μας είναι συναρτημένη με την πρόοδο 

της κάθε χώρας μας. Όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά βελτιώνουμε 

τις επιδόσεις των οικονομικών μας, ενισχύουμε τη συνοχή των 

κοινωνιών και ν’ αναπτύσσουμε τις χώρες μας τόσο περισσότερο 

απομακρυνόμαστε από ένα παρελθόν ανταγωνισμών και μιζέριας, 

δημιουργούμε νέες προοπτικές για όλους μας. Μπορούμε να 

επιτελέσουμε ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά την περιοχή. Ας 

συνεργαστούμε ακόμη πιο στενά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την 

πρόκληση. Ας αποδείξουμε ότι τα Βαλκάνια δεν είναι χώρος 

προβλημάτων αλλά και χώρος όπου οι λαοί, οι κοινωνίες μπορούν να 

αγωνιστούν και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον.


