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Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας, σήμερα, εδώ. Ευχαριστώ θερμά 

τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης, για την πρόσκληση να αναπτύξω τους 

προβληματισμούς και τις σκέψεις μου, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Αναμφίβολα οι Ολυμπιακοί Αγώνες σηματοδοτούν μια κορυφαία στιγμή στην πορεία της 

Χώρας, που τέμνει τον Ιστορικό χρόνο και συμπίπτει με την ολοκλήρωση του ιστορικού 

κύκλου της Μεταπολίτευσης. Χρειάζεται, λοιπόν, να δούμε ποιο είναι το κόστος της 

προετοιμασίας αλλά και ποιές είναι οι αυξημένες δυνατότητες, η προστιθέμενη αξία που 
προσφέρουν στη Χώρα μας. Σίγουρα, όμως, η πορεία της ελληνικής οικονομίας 

συνδιαμορφώνεται από ένα ευρύ σύνολο δυνάμεων και παραγόντων, που πρέπει να 

εντοπίσουμε και να υπολογίσουμε με αντικειμενικότητα, χωρίς κομματικές ή άλλες 

σκοπιμότητες. Να εκτιμήσουμε ποιες συνέπειες (αρνητικές ή θετικές) επιφυλάσσουν οι 

πράξεις και οι παραλείψεις του σήμερα. Να αναδείξουμε, τόσο τα προβλήματα, όσο και 

τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Να πούμε όλη την αλήθεια στον κόσμο. Να κινηθούμε με 

πρόγραμμα και στρατηγικό σχεδίασμά για το καλύτερο που θέλουμε και μπορούμε. Με 

όραμα για όλους τους Έλληνες. Όραμα που να καθιστά συμμέτοχους στους καρπούς 

μιας νέας προοπτικής, όλους τους πολίτες.

Η πραγματική κατάσταση της Οικονομίας.

Πρώτ’ απ’ όλα, είναι ανάγκη να δούμε, χωρίς ωραιοποιήσεις και χωρίς υπερβολές, την



πραγματική κατάσταση της οικονομίας στο σημείο που ήδη βρίσκεται. Το θετικό 

στοιχείο είναι ότι η Ελλάδα κινείται σήμερα με ρυθμούς ανάπτυξης, γύρω στο 4% του 

ΑΕΠ. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που (όπως υπογραμμίζει η μόλις πρόσφατη 

έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), έχει ως κινητήριες δυνάμεις την υψηλή 

κατανάλωση των νοικοκυριών, τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται λόγω των 

Ολυμπιακών Αγώνων και την πρωτόγνωρη χρηματοδοτική βοήθεια από τα διαρθρωτικά 

ταμεία της ΕΕ. Εξίσου βέβαιο, όμως, είναι ότι η ανάπτυξη που συντελείται σήμερα δεν 

διαχέεται^ούτε σ’ ολόκληρη τη Χώρα, ούτε σ’ ολόκληρη την κοινωνία. Και αυτή ακριβώς 

η διαπίστωση απεικονίζεται παραστατικά στην έκταση της ανεργίας, την επέκταση της 

φτώχειας, τις μεγάλες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.

Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργούν οι προβλέψεις των διεθνών οικονομικών 

οργανισμών, για επιβράδυνση της ανάπτυξης, μετά το 2004. Η Ε.Ε. (στις τελευταίες 

εκθέσεις της), εκτιμά ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα μειωθούν για μια σειρά από λόγους, 

που συνδέονται με τη μη προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών. 

Αβέβαιους θεωρεί τους ρυθμούς ανάπτυξης και η Τ.τ.Ε. ( στην ενδιάμεση έκθεσή της) 

επειδή απουσιάζουν οι πολιτικές που απαιτούνται για τη δημοσιονομική εξυγίανση, τη 

βελτίωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Απαισιόδοξες 

εκτιμήσεις υιοθετούνται (αλλά δεν ομολογούνται) και από την Κυβέρνηση, γεγονός που 

φαίνεται ξεκάθαρα στο υπό αναθεώρηση Πρόγραμμα Σταθερότητας.
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■ Ιδιαίτερης σημασίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί ο βαθμός και η 
εξέλιξη της ανταγωνιστικότητάς της. Και εδώ τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Σύμφωνα με

πρόσφατη έκθεση του International Institute of Management Development, σε σύνολο -
T i t-ΐυαι ,

29 χωρών που αξιολογούνται, η Ελλάδα από τη 19η θέση το 1999, διολίσθησε στην to' Imh'Wc. 

26η θέση, εφέτος. Η υποχώρηση αυτή καταγράφεται και στην, ακόμη πιο πρόσφατη, 

ανακοίνωση του World Economic Forum (Εφημερίδες 31.10.2003) στην οποία 

επισημαίνεται ότι, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητά τους, 

η ελληνική Οικονομία, σε επίπεδο συνολικών επιδόσεων, απώλεσε άλλες δύο θέσεις.

Και αυτό εξαιτίας της πίεσης που υφίσταται από το δημόσιο τομέα, από τη 

γραφειοκρατία και τη διαφθορά, από το χαώδες και καταπιεστικό φορολογικό σύστημα, 

από το θεσμικό πλέγμα που είναι εχθρικό απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Το

έλλειμμα ανταγωνιστικότητας αντανακλάται ήδη, στη συνεχή επιδείνωση του ισοζυγίου
τ----------------------------------- '

τρεχουσών συναλλαγών και του ευποοικού ισοδυνίου. καθώς επίσης και στην



καθήλωση των άμεσων ξένων επενδύσεων. Η Ελλάδα (σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα 

το^ΡίΟΒΕ) είγαι η μόνη Χώρα της Ευρωζώνης που δεν ευνοήθηκε από την καθιέρωση 

του^ευρώστην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, 

οι σχετικές εισροές, το 2002, ήταν μόλις 53 εκ. ευρώ, που αποτελεί τη χειρότερη 

επίδοση των τελευταίων 27 χρόνων. ■ Μόλις πρόσφατα, ο διεθνής οίκος Moody’s, ενώ 

αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα όλων των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, άφησε 

τη Χώρα μας στην ίδια θέση με τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ανατολικής 

Ευρώπης.

■ Η πιο προβληματική περιοχή της Οικονομίας και της κυβερνητικής πολιτικής 

εντοπίζεται ■ στο λαβύρινθο του δημοσιονομικού χάους. Στην πρόσφατη έκθεσή της, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών, αμφισβητεί 

το προσχέδιο του Προϋπολογισμού
■ και εκτιμά στ^ διπλάσιο το προϋπολογιζόμενο έλλειμμα. Οι μετρήσεις έγιναν βραχνάς 

για την Κυβέρνηση. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι στην Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας καταγγέλλουν την Κυβέρνηση ότι θέλει "στα κακά έργα, 

να εμφανίζει καλά στοιχεία” . Και προσθέτουν: "Ενώ τα στοιχεία μας καθόριζαν την 

εκάστοτε πολιτική, τώρα επιχειρείται η πολιτική να καθορίζει τα στοιχεία μας” . Την ίδια 

στιγμή, η Eurostat αμφισβητεί ευθέως τα κυβερνητικά στοιχεία. Η ίδια, άλλωστε, 

Υπηρεσία, έχει διαπιστώσει ότι η Κυβέρνηση δεν έλεγε την αλήθεια για τα 

δημοσιονομικά πράγματα. Ενώ, εμφάνιζε πλεονάσματα για τις χρήσεις 2001-2003, οι 

έλεγχοι απέδειξαν ελλείμματα. Ενώ εμφάνιζε το ύψος του δημόσιου χρέους, στο 100% 

του ΑΕΠ για το 2001 και στο 98,7% για το 2002, οι έλεγχοι της Eurostat απέδειξαν ότι 

βρισκόταν στο 107,3% και στο 105,3% αντίστοιχα. ■ Πριν από 12 μήνες, η Κυβέρνηση 

"συνελήφθη” σε προσχεδιασμένη πλαστογραφία της οικονομίας. Αναγκάστηκε να 

ομολογήσει (όσο κι αν ενοχλεί τον Πρωθυπουργό η επισήμανση αυτή) ότι τηρούσε 

διπλά βιβλία. Ότι ήταν πλασματικοί οι δήθεν πλεονασματικοί προϋπολογισμοί. Ότι ήταν 

ψευδή τα στοιχεία που παρουσίαζε για το δημόσιο χρέος.
• Πριν δέκα μήνες αναγκάστηκε να αναγνωρίσει ότι έχει προεισπράξει μελλοντικά έσοδα 

του Δημοσίου (ακόμη έως και το 2019) χρησιμοποιώντας εταιρείες με αλλοδαπούς που 

έγουν έδρα-απην-αλλοδαπή.---------*

■ Πριν από λίγες ημέρες, αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι έσοδα συνολικού ύψους 4 δισ. 

ευρώ, ■ αντί να διατεθούν για τη μείωση του δημόσιου χρέους, σπαταλήθηκαν για την 

κάλυψη λειτουργικών και καταναλωτικών δαπανών.



Δημοσιονομικό χάος, ελλείμματα και κρυφά χρέη.

Σήμερα είναι περισσότερο από βέβαιο (είναι αποδεδειγμένο και ομολογημένο από την 

Κυβέρνηση) ότι δημιουργήθηκαν και εξακολουθούν να δημιουργούνται τεράστια νέα 

χρέη. Ότι διαιωνίζονται και διευρύνονται τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Ότι η 

δημοσιονομική εξυγίανση που υπόσχονταν, κατάληξε σε λαβύρινθο σκότους και 

κατέστη μνημείο αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας. · Μια σειρά δαπάνες που εκτελούνται 

μέσω των ΑΕ του Δημοσίου, δεν καταγράφονται στον Προϋπολογισμό. · Αποζημιώσεις 

που χορηγούνται από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες για φυσικές καταστροφές, καλύπτονται 

με δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας και δεν εμφανίζονται στους προϋπολογισμούς. ■

Υπάρχουν συνεχείς ρυθμίσεις τόκων, η αποπληρωμή των οποίων μετατίθεται στα 

επόμενα χρόνια. ■ Είναι ακόμη τα χρέη προς το ΙΚΑ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία των 

εργαζόμενων στη ΔΕΗ και τον OTE.

• Είναι η έκδοση ομολόγων για την κάλυψη υποχρεώσεων Vou κράτους στον ΟΓΑ και 

άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία. ■ Είναι οι καταπτώσεις εγγυήσεω^που χορηγούνται για 

δάνεια οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

■ Είναι ακόμη η έκδοση προμετόχων, ιδίως των προμετόχων η/ον Ελληνικών 

Τουριστικών Ακινήτων.
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■ Είναι "τα αναδρομικά του οικογενειακού επιδόματος” , τα οπ οία η Κυβέρνηση όφειλε να Χ ρ ^α ί« 0'
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είχε ήδη αποδώσει. · Είναι οι τεράστιες οφειλές προς την Αυτοδιοίκηση, εξαιτίας της

υπεξαίρεσης πόρων που εισπράττονται για λογαριασμό των OTA. ■ Υπάρχουν,

εκκρεμούν και μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο, τα νέα συσσωρευμένα χρέη της

Ολυμπιακής Αεροπορίας, του ΟΣΕ και των κρατικών νοσοκομείων. Όπως, επίσης, και

οι οφειλές του Δημοσίου προς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας για τα r  Q ε̂ ιοβο
μειωμένα εισιτήρια. ■ Τεράστια χρέη δημιουργούνται προπάντων στους αμυντικούς ccocdν Δεο Μαο
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αφορούν στην αδιαφάνεια των σχετικών συμβάσεων, τις υπεροκοστολογήσεις και τις ' , ^ ^ ι?

μίζες μεσαζόντων (ζητήματα που θα ελεγχθούν από τη Νέα Διακυβέρνηση)

διαπιστώνεται ένας άμετρος δανεισμός. Έχουν εξαντλήσει όλες τις πιστώσεις του

εξοπλιστικού προγράμματος 2000-2005 και μεταφέρουν σημερινές οικονομικές 

υποχρεώσεις στοεξοπλιστικό πρόγραμμα -2005-2009.

■ Σοβαρά ζητήματα εγείρονται, ταυτόχρονα, και με τα δάνεια που συνάπτονται με 

μυστικότητα από την Κυβέρνηση για να καλυφθεί η εκρηκτική άνοδος του κόστους της .
Ολυμπιακής Προετοιμασίας. Υπενθυμίζω ότι μόνο για ένα δάνειο που πήρε η
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Κυβέρνηση από την ΕΚΤ (ύψους 1,5 δισ. ευρώ) κάθε ελληνικό νοικοκυριό χρωστά για 

τα επόμενα 25 χρόνια, περίπου 10 εκ. δρχ. Όταν φέραμε το θέμα στη Βουλή, ο 

αρμόδιος Υφυπουργός διέψευδε τη σύναψη δανείου. Μια εβδομάδα αργότερα η ΕΚΤ 

(που είχε χορηγήσει το δάνειο) διέψευδε τον Υφυπουργό. Όταν, συστηματικά και 

υπεύθυνα, προειδοποιούσαμε ότι οι καθυστερήσεις και οι αδιαφανείς διαδικασίες, θα 

εκτινάξουν το κόστος των Αγώνων στα ύψη, η Κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι δεν 

πρόκειται να υπάρξει καμιά υπέρβαση. Μόλις πρόσφατα ο αρμόδιος Υπουργός 

ομολόγησε ότι οι υπερβάσεις φτάνουν τα 500 εκ. ευρώ. Κατά τους πλέον 

συγκρατημένους υπολογισμούς, το κόστος θα ξεπεράσει τουλάχιστον κατά 1,5 δισ. 

ευρώ τον αρχικό προϋπολογισμό. Η εμπειρία, άλλωστε, υπενθυμίζει ότι οι μεγαλύτερες 
υπερβάσεις γίνονται στην τελική πορεία.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η 

Κυβέρνηση αυτή (στην περίοδο 1996-2003), διαχειρίστηκε πόρους συνολικού ύψους 

278 δισ. ευρώ και αύξησε το δημόσιο χρέος κατά 82 δισ. ευρώ. Ποτέ και καμία 

Κυβέρνηση δεν είχε τόσο μεγάλες ευκαιρίες: Ποτέ, στη σύγχρονη ιστορία μας δεν 

υπήρξαν ευνοϊκότερες συνθήκες για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική 

σύγκλιση. Και όμως! Σήμερα, υπάρχει πλήρης δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Υπάρχει 

αδυναμία εκτέλεσης του τρέχοντος προϋπολογισμού. Υπάρχει έκρηξη των ελλειμμάτων 

και υπέρογκος δανεισμός. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Υπ. 

Οικονομικών, στο πρώτο 9μηνο του 2003, το έλλειμμα του Γενικού Κρατικού Η

Προϋπολογισμού αυξήθηκε κατά 272% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι 

ίδιοι άνθρωποι το Σεπτέμβρη ισχυρίζονταν ότι θα μοιράσουν πλεονάσματα, τον 

Οκτώβρη ομολογούσαν ότι είναι άδεια τα Ταμεία και το Νοέμβρη παραδίδονται στο 

δημοσιονομικό χάος που δημιούργησαν.

Κατεξοχήν πολιτικές οι αδυναμίες της Οικονομίας

Οι αδυναμίες της Οικονομίας εντοπίζονται, πρώτ’ απ’ όλα, στο διαχειριστικό κράμα 

οικονομικής πολιτικής, που ακολουθήθηκε έως τώρα. Η Κυβέρνηση, αντί να μειώσει το 

δημόσιο χρέος, περιορίστηκε στη λεγάμενη δημιουργική λογιστική. Αντί να περιορίσει 
την κρατική σπατάλη και να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση, επέλεξε την αντίθετη 

πολιτική. Από το 1996 έως σήμερα, αύξησε τα φορολογικά έσοδα κατά 114%.
• Μείζον πρόβλημα για την Οικονομία αποτελεί η ανυπαρξία συγκροτημένης πολιτικής



για την ανάπτυξη βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, την αξιοποίηση του χώρου, 

του χρόνου και του ανθρώπινου κεφαλαίου της πατρίδας μας. Δεν υπήρξε καμία 

συγκροτημένη πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, τη στήριξη της Γεωργίας, της 

Ναυτιλίας, του Τουρισμού, των ΜμΕ, των Νέων Τεχνολογιών, της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. · Η Οικονομία χάνει τεράστιες ευκαιρίες εξαιτίας της αδυναμίας της 

Κυβέρνησης να προωθήσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Η Κυβέρνηση αντί να 

απελευθερώσει τις αγορές και να προωθήσει γνήσιες αποκρατικοποιήσεις, 

περιορίστηκε σε μετοχοποιήσεις εισπρακτικού χαρακτήρα, που, ούτε διευρύνουν την 

παραγωγική βάση, ούτε συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ούτε τονώνουν την απασχόληση. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αγοράς ενέργειας, η απελευθέρωση της οποίας 

μετατέθηκε στα μέσα του 2007, με αποτέλεσμα να ματαιώνονται σημαντικές επενδύσεις 

και να χάνονται χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης.

• Τεράστια προβλήματα δημιουργούνται από την αδυναμία έγκαιρης, πλήρους και 

ορθολογικής αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων. Ενώ διαβεβαίωσαν ότι δεν θα χαθεί 

ούτε ένα ευρώ από το Β’ ΚΠΣ και ισχυρίζονταν ότι είχαν απορροφηθεί περισσότερα 

από όσα εδικαιούτο η χώρα μας, αποδείχθηκε πως, είτε ψεύδονταν, είτε δεν ήξεραν τι 

γίνεται. Χάθηκαν 237 δισ. δρχ., επειδή δεν τα ζήτησε κανένας, (όπως ομολόγησε ο ίδιος 

ο Πρωθυπουργός) και άλλα 70 δισ. δρχ., εξαιτίας των αδιαφανών διαδικασιών στο 

Κτηματολόγιο και τις γεωργικές επιδοτήσεις. Στο μεταξύ, ενώ βρισκόμαστε στα μέσα 

του Π Πλαισίου, η απορρόφηση σε πραγματική εκτέλεση έργων είναι ακόμα στην αρχή.

Η ίδια η Κυβέρνηση, με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, εκτιμά ότι οι εισροές από 

την Ευρωπαϊκή Ενωση, το 2003, θα σημειώσουν υστέρηση κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η ανυπαρξία στρατηγικού σχεδιασμού

Κομβικό σημείο στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, είναι αναμφίβολα και οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες. Δυστυχώς, οι έως τώρα καθυστερήσεις, η εκτόξευση του κόστους 

και η ανυπαρξία στρατηγικού σχεδιασμού κοστίζουν ακριβά τόσο στην προολυμπιακή, 

όσο και στη μεταολυμπιακή περίοδο. Παρόλα αυτά οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί να 

έχουν θετικές επιπτώσεις στην πορεία της οικονομίας μας, με την προϋπόθεση ότι θα 

ανταποκριθούμε, έστω και τόσο αργά, σε βασικές αρχές και ανάγκες. Αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι ο ΟΟΣΑ σε έκθεσή του, (που παρουσιάστηκε στη Σεβίλλη, στις 23 

Οκτωβρίου) υπογραμμίζει ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί να δράσουν ως καταλύτης 

για την ελληνική οικονομία. Αναφέρει ότι "πολλά έχουν γίνει ως σήμερα, αλλά υπάρχει 
μεγάλη ανησυχία για το αν θα τηρηθούν οι προθεσμίες παράδοσης των έργων” .

ζ



Προσθέτει ότι "δεν έχει πάψει η ανησυχία για τις οικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις” . Επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι οι Αγώνες είναι μια "ευκαιρία που δεν 

πρέπει να χαθεί” και τονίζει ότι "είναι κρίσιμο να υπάρξει ένα στρατηγικό σχέδιο” για τη 

μετά τους Αγώνες, περίοδο. Επισημαίνει εμμέσως ότι, ακόμη και τώρα, δεν υπάρχει 

τέτοιο στρατηγικό σχέδιο. Θεωρεί αναγκαίο -  αλλά δεν το βλέπει πουθενά -  ένα όραμα 

για την επόμενη ημέρα. Εντοπίζει "μεγάλη ανησυχία” για την "έγκαιρη παράδοση των 

έργων” , τις "οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις” . Αυτήν ακριβώς την ανησυχία 

και την αβεβαιότητα καταγράφουν και τα στοιχεία πρόσφατης δημοσκόπησης. (ΜΈΒ, 

"Καθημερινή” , 26.10.2003). Οι Ελληνες (σε ποσοστό 84%) είναι "σίγουροι” ή "μάλλον 

σίγουροι” για την επιτυχή διοργάνωση.

Ταυτόχρονα όμως, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η περίοδος που θα ακολουθήσει θα 

χαρακτηρίζεται από ανεργία και οικονομική ύφεση (37,7% και 24,9% αντίστοιχα). 

Αισιοδοξούν για την επιτυχία της διοργάνωσης, αλλά ανησυχούν για την επόμενη 

ημέρα. Αισθάνονται ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Ο κίνδυνος μιας νέας έκρηξης της 

ανεργίας γίνεται ιδιαίτερα αισθητός όταν οι πολίτες ξέρουν ότι περισσότεροι από 60 

χιλιάδες άνθρωποι (Έλληνες, αλλά και μετανάστες) απασχολούνται άμεσα ή έμμεσα 

στις δραστηριότητες για την ολυμπιακή προετοιμασία. Πιστεύουν ότι η σημερινή 

πολιτική δεν εξασφαλίζει μια νέα καλύτερη περίοδο, ούτε για την οικονομία, ούτε για την 

κοινωνία.

Θεωρούμε επιτακτική και επείγουσα την ανάγκη για νέες δράσεις στο κέντρο και την 

ελληνική περιφέρεια, ικανές να συμβάλουν, στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού 

που απασχολείται σήμερα στα Ολυμπιακά έργα. Για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

2004, στόχος όλων μας (ανεξαρτήτως κομματικής τοποθέτησης), πρέπει να είναι: 1) Να 

διανύσουμε με σύνεση, οργάνωση και μεθοδικότητα το διάστημα προετοιμασίας που 

μας απομένει, ώστε το ίδιο το γεγονός να αποτελέσει πράγματι "ευκαιρία” και "όχι 

βαρίδι” για την "επόμενη ημέρα” . 2) Να συμβάλουμε όλοι, ώστε να διοργανώσουμε 

τους καλύτερους Αγώνες, που έγιναν από την αναβίωσή τους. Σε αυτό το σημείο θα 

ήθελα, ρητά και κατηγορηματικά, να ξεκαθαρίσω το εξής: Στο μεσοδιάστημα της 

επομένης των εκλογών και έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τίποτα δεν θα δϊαταράξει τη 

διαδικασία διοργάνωσης των Αγώνων! Είναι προσωπική μου δέσμευση.

3) Να μετατρέψουμε την υπεραξία των Αγώνων σε προστιθέμενη αξία για την ελληνική 
οικονομία και τις επόμενες γενιές. Αυτός είναι ο στόχος με ιδιαίτερη βαρύτητα. Και αυτό 

για δύο λόγους: Ο πρώτος, είναι χειροπιαστός και αφορά στα οφέλη για τον Ελληνα 
πολίτη. Ο δεύτερος, εξίσου σημαντικός, είναι συμβολικός...Τι εννοώ; Εννοώ ότι η νέα



εποχή πρέπει να ορίσει και το τέλος του “’κύκλου των χαμένων ευκαιριών” για την 
Ελλάδα και τους πολίτες της.

Νέα Εποχή, Νέα Πολιτική

Το 2004 είναι μια σημαντική χρονιά για την Ελλάδα και τους Ελληνες. Ολοκληρώνεται 

ένας ιστορικός κύκλος 30 ετών (ο κύκλος της Μεταπολίτευσης) που άνοιξε με την 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας και κλείνει με τη δημιουργία της νέας μεγάλης 

Ευρώπης των ”25” . Ξέρουμε πολύ καλά πόσο μεγάλο είναι το βάρος της 

αναποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισης που χαρακτήρισε όλη την προηγούμενη 

περίοδο. Τα οικονομικά δεδομένα, οι δείκτες και οι τάσεις που επικρατούν σήμερα, 

αποκαλύπτουν ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την ανυπαρξία συγκροτημένης πολιτικής. 

Δεν μπορεί να χάνει άλλο τον καιρό της. Σίγουρα, όμως, έχει μπροστά της μεγάλες και 

ιστορικές ευκαιρίες. Έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που απαιτεί η Νέα Εποχή. 

Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να αφήσουμε πίσω το διαχειριστικό μοντέλο της 

συντήρησης και να προχωρήσουμε, με μια Νέα Πολιτική, σε μια Νέα Προοπτική. 

Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Μπορούμε να κινηθούμε με τόλμη και σιγουριά, 
σε ένα στρατηγικού χαρακτήρα προσανατολισμό, για την προοπτική του 2010. 

Μπορούμε να κάνουμε πράξη ένα νέο ελληνικό όραμα στη Νέα Εποχή.

ΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΣ

Οι βασικοί πυλώνες της στρατηγικής μας στην πορεία αυτή είναι τρεις: Πυλώνας 1ος: Ο 

πολιτισμός και η Παιδεία. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Η Ελληνική 
προστιθέμενη αξία στη νέα Ευρώπη που ανατέλλει.

Πυλώνας 2ος: Η μετάβαση σε ένα σύγχρονο και ακομμάτιστο κράτος, αυξημένων 

δυνατοτήτων, τίμιο και αποτελεσματικό, στην υπηρεσία κάθε πολίτη.

Πυλώνας 3ος: Μια νέα Οικονομική Πολιτική, που να διασφαλίζει υγιή, δυναμική και 

ισόρροπη ανάπτυξη.
Οι πυλώνες αυτοί της στρατηγικής μας είναι αλληλένδετοι:

• Η Παιδεία και ο Πολιτισμός αποτελούν αναγκαία συνθήκη για τη διασφάλιση των 
στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, την τόνωση της απασχόλησης, την πρόοδο και την 

ευημερία όλων. Στη νέα εποχή το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί τον ισχυρότερο 

παραγωγικό συντελεστή και πμτεγάλη ειδοποιό διαφορά των χωρών που προοδεύουν 

ατκΓαϋτές που μένουν στάσιμες.

■ Η επανίδρυση του κράτους, αποτελεί αναγκαία συνθήκη, τόσο για την ανάπτυξη, όσο
δ ’



και για την κοινωνική συνοχή. Συνηθίσαμε στα χρόνια που πέρασαν ένα κράτος που 

δεν σέβεται, αλλά κατασπαταλά τους πόρους που διαχειρίζεται. Δεν εφαρμόζει, αλλά 

καταπατά τους νόμους που ψηφίζει. Δεν υπηρετεί, αλλά καταδυναστεύει τον πολίτη.
Ενα κράτος που υποτάχθηκε σε μικρά και μεγάλα συμφέροντα. Το κράτος της 

γραφειοκρατίας και της πολυνομίας. Το κράτος της διαφθοράς και της ασυδοσίας. Το 
κράτος της συντήρησης και της παρακμής.

- Σε πρόσφατο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (που ζητήθηκε από την ίδια την 

Κυβέρνηση), για τα Κοινοτικά Πλαίσια, αφού επισημαίνεται έλλειμμα υγιούς οικονομικής 

διαχείρισης, εντοπίζονται αδιαφανείς αναθέσεις μελετών, κατατμήσεις έργων με στόχο 

την παραβίαση της νομιμότητας, υπερβάσεις των αρχικών προϋπολογισμών.

- Πρόσφατη έκθεση της ΕΚΤ επισημαίνει ότι χάνονται κάθε χρόνο στη διαφθορά και τη 

γραφειοκρατία 10 δις ευρώ (περίπου 3,5 τρις δρχ.) - Το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις 

ετήσιες εκθέσεις του, αναφέρει σειρά παρανομιών και παράνομων μεθοδεύσεων σε 

βάρος του δημοσίου συμφέροντος.

- Κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζουν σοβαρό πρόβλημα διαφθοράς και 

διαπλοκής και αιτιώνται την άρχουσα ομάδα. - Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι τα 

παρακμιακά φαινόμενα υπονομεύουν την ανάπτυξη. Παραμερίζουν την πλειοψηφία του 

επιχειρηματικού κόσμου. Στοιχίζουν ακριβά σε κάθε πολίτη.

Επανίδρυση του κράτους

■ Οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πραγματικότητα ένα 

κράτος που να παρέχει στήριξη, συνδρομή και επιβράβευση στη νέα 

επιχειρηματικότητα και σε κάθε υγιή νέα επενδυτική πρωτοβουλία. Δίνουμε ιδιαίτερη 

έμφαση στην περιστολή της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας. Δίνουμε 

προτεραιότητα στην προώθηση one stop διαδικασιών για κάθε νέα επενδυτική 

πρωτοβουλία: Επενδύουμε στην ποιότητα.

• Θέλουμε ένα κράτος που να βρίσκεται κοντά σε όλους τους πολίτες. Καταργούμε τις 

κομματικές σημαίες από το Δημόσιο και δεν αναγνωρίζουμε κομματικές ταυτότητες. Δεν 

ανεχόμαστε διακρίσεις ούτε στις προσλήψεις, ούτε στην ανέλιξη των δημοσίων 

υπαλλήλων, ούτε στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Στεκόμαστε δυναμικά απέναντι στην 

αδράνεια και τη συντήρηση.

• Άμεσος στόχος μας είναι η απόλυτη διασφάλιση της διαφάνειας και της εντιμότητας. 
Από το πρώτο εξάμηνο της Νέας Διακυβέρνησης: Θέτουμε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο



Σχέδιο Δράσης Κατά της Διαφθοράς. - Καταργούμε τους νόμους της διαπλοκής. - 

Καταργούμε τις διατάξεις (του ν 2172 του 1993) που μετέτρεψαν το αδίκημα της 

απιστίας περί την υπηρεσία από κακούργημα σε πλημμέλημα. - Καταργούμε το θεσμικό 

πλαίσιο (αρθρ. 1 του ν 2940 του 2001) που παραβιάζει κάθε έννοια υγιούς 

ανταγωνισμού και δημιουργεί ολιγοπώλιο στον τομέα των δημοσίων έργων.

- Καταργούμε το λεγόμενο «μαθηματικό τύπο». - Καταργούμε τις αδιαφανείς ρυθμίσεις***--------- --- -----------------—------------------ ----------------- ------ -
(αρθρ. 16 του ν 2446 του 1996) που επιτρέπουν παρεκκλίσεις από τη γενική νομοθεσία 

περί προμηθειών και άνοιξαν το δρόμο σε ύποπτες φωτογραφικές αναθέσεις με τις 

λεγάμενες προγραμματικές συμφωνίες.

- Καταργούμε τις διατάξεις (του άρθρου 4 του ν 2522 του 1997) που επιτρέπουν τη μη 

εκτέλεση - ακόμη και των αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες ακυρώνουν 

παράνομες συμβάσεις του Δημοσίου.

- Καταργούμε τις διατάξεις (αρθρ. 16 του ν 2446 του 1996) που εισάγουν ευρύτατες 

παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία για τις κρατικές προμήθειες. - Καταργούμε τις διατάξεις 
(του ν. 2651 του 1988 και του ν. 2843 του 2000) που αποτελούν αναχώματα στα 

ελεγκτικά όργανα και τις δικαστικές Αρχές ως προς τον έλεγχο της νομιμότητας
- των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

• Βάζουμε τέλος στο καθεστώς της ατιμωρησίας. Στόχος μας είναι ένα κράτος τίμιο και 

αποτελεσματικό. Ένα κράτος που να λειτουργεί ως υπηρέτης και όχι σαν δυνάστης του 

πολίτη.

Οι προτεραιότητες της Νέας Οικονομικής Πολιτικής

Χρειαζόμαστε μια δημόσια διοίκηση με σύγχρονη νοοτροπία. Χρειαζόμαστε στρατηγικό 

σχεδίασμά με το βλέμμα στο αύριο. Χρειαζόμαστε μια Νέα Οικονομική Πολιτική, 

προσανατολισμένη σε μια Νέα Προοπτική. Σε συνθήκες σταθερότητας, Ασφάλειας και 

σιγουριάς. Με απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας. Με κανόνες 

κοινούς για όλους. ■ Δίνουμε άμεση προτεραιότητα στη Δημοσιονομική Εξυγίανση: 
Ξεκινούμε με πλήρη καταγραφή της πραγματικής δημοσιονομικής κατάστασης. Στόχος 

μας είναι η περιστολή της κρατικής σπατάλης και ο ριζικός ανασχεδιασμός του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

■ Προχωρούμε στην απελευθέρωση των αγορών για την προσέλκυση και την ανάπτυξη 
νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών. Στην προώθηση πραγματικών αποκρατικοποιήσεων



με διαφάνεια και διαδικασίες διεθνών διαγωνισμών. Στην αναμόρφωση της λειτουργίας 

των εποπτικών και ρυθμιστικών Αρχών. Στόχος μας: Η Ελλάδα να πάψει να είναι 

ουραγός στην υιοθέτηση διαρθρωτικών πρωτοβουλιών και να γίνει πρωτοπόρος. · Στο 

πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος μας προετοιμάζουμε νέο αναπτυξιακό νόμο, 

με βασικό κριτήριο την παραγόμενη προστιθέμενη αξία και την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Δίχως διακρίσεις μεταξύ παλαιών και νέων 

επιχειρήσεων, αλλά με επέκταση των αναπτυξιακών κινήτρων στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

■ Παράλληλα, προετοιμάζουμε ένα ριζικά διαφορετικό φορολογικό καθεστώς με κύρια 

χαρακτηριστικά την απλότητα, τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την κωδικοποίηση, τη 

μείωση των φορολογικών συντελεστών, την παροχή ισχυρών κινήτρων για την 

ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, την προώθηση των ηλεκτρονικών 

διασταυρώσεων για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Οι φορολογικοί έλεγχοι 

αντικειμενικοποιούνται και το ΣΔΟΕ με τη σημερινή του μορφή καταργείται.

■ Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδουμε στην ταχεία και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του, 

Γ’ ΚΠΣ. Οι διαχειριστικές αρχές μετατρέπονται σε αυτοτελείς, ανεξάρτητες διοικητικές )  
αρχές και ο επικεφαλής τους σε υπόλογο -  διαχειριστή, με προσδιορισμένο πεδίο \  

ευθύνης. · Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. Με ολοκληρωμένες περιφερειακές παρεμβάσεις, ανάλογα με τις 

αντιξοότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής της χώρας. Με τη 

δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού σε κάθε περιφέρεια. Είναι απόφασή μας να 

θέσουμε σε εφαρμογή μια τολμηρή πολιτική για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων, της νέας επιχειρηματικότητας, της στροφής στις νέες τεχνολογίες, την 

προσφορά αγαθών και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την ανάπτυξη τομέων που έχουν 

υποτιμηθεί. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη Γεωργική Ανάπτυξη, τη Ναυτιλία, το Διεθνές 

Εμπόριο, την Παραγωγή Ενέργειας, τις Τηλεπικοινωνίες, τις Μεταφορές, τον Τουρισμό.

Πιστεύουμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μια τεράστια πρόκληση και 
ταυτόχρονα μια χρυσή ευκαιρία για την ελληνική τουριστική βιομηχανία. Εγκαινιάζουμε 
και σηματοδοτούμε μια Νέα Πολιτική με την επανασυγκρότηση του Υπουργείου 

Τουρισμού και την ανασυγκρότηση του EOT. Σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες και πολιτικές: 

-Για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

-Την πιστοποίηση του τουριστικού προϊόντος.

-Την υιοθέτηση νέων μεθόδων marketing για την προβολή του τουριστικού μας



πλούτου.

- Τη σύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό.
- Τη βελτίωση των αναγκαίων υποδομών.

- Τη δυναμική προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού στις αγροτικές και τις 

ορεινές περιοχές. - Την αξιοποίηση των εκατοντάδων θυλάκων ανάπτυξης, στην 

Περιφέρεια.

Θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευημερία για όλους. Το τρίπτυχο της 

οικονομικής πολιτικής μας συνοψίζεται στις φράσεις: "Ανάπτυξη για όλους -  Αύξηση 
της απασχόλησης - Κοινωνική Προστασία” .

Οι πυλώνες της πολιτικής μας οδηγούν σ’ ένα πραγματικά κοινωνικό κράτος που να 

υπηρετεί σε βάθος χρόνου, όλους τους πολίτες, όπου κι αν βρίσκονται, κι ακόμη πιο 

πολύ τους οικονομικά ασθενέστερους. Πιστεύουμε ότι καμία οικονομική πολιτική δεν 

μπορεί να είναι επιτυχής εάν δεν συνοδεύεται από μετρήσιμους κοινωνικούς στόχους, 

για την προστασία των οικονομικά ασθενέστερων, των συνταξιούχων, των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες, των ανέργων, των ειδικών ομάδων του πληθυσμού.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

Στην ελληνική κοινωνία σήμερα, υπάρχει ένα διάχυτο αίτημα που ξεπερνά τους 

παραδοσιακούς παραταξιακούς δεσμούς, ξεπερνά τις διαχωριστικές γραμμές που 

διαίρεσαν την κοινωνία μας στο παρελθόν. Είναι το αίτημα για την αντιμετώπιση των 

αναγκών της κοινωνίας μας, με νέους όρους και νέα αντίληψη. Το αίτημα της κοινωνίας 

για μια καλύτερη δημόσια διοίκηση, ένα καλύτερο σύστημα περίθαλψης, ένα καλύτερο 

εκπαιδευτικό σύστημα, ένα κράτος συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο. Είναι το αίτημα της 
μετάβασης από το παλιό στο καινούριο. Από το χθες της αλαζονείας, στην εποχή του 

διαλόγου και της συναίνεσης. Από το χθες της συντήρησης και της διεκπεραίωσης, στην 

εποχή της συναινετικής μεταρρύθμισης. Της μεταρρύθμισης σε συνεννόηση με τις 

παραγωγικές δυνάμεις και τους πολίτες.

Το 2004 σηματοδοτεί το τέλος ενός ιστορικού κύκλου. Εισερχόμαστε σε μία νέα περίοδο 

με νέα αιτήματα και νέες προκλήσεις. Μια Νέα Εποχή που χρειάζεται νέους ανθρώπους 

και νέα αντίληψη. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Οι λύσεις, όμως, υπάρχουν. 

Εκείνο που χρειάζεται είναι συναίσθηση ευθύνης και ελευθερία στη διαμόρφωση των 
αποφάσεων. Είμαστε ελεύθεροι και είμαστε δυνατοί. Είμαστε πανέτοιμοι για ένα νέο 
ξεκίνημα. Μια Νέα Διακυβέρνηση. Μια Νέα Προοπτική. Ένα καλύτερο αύριο.



Αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε για τον Τόπο μας.

Για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες θέλω να 

κλείσω με ένα μήνυμα... Οι πραγματικοί αγωνιστές της ελληνικής οικονομίας, είναι 

εκείνοι που αγωνίζονται στο στίβο της καθημερινής ζωής και δεν είναι άλλοι από τους 
Ελληνες πολίτες. Μετά τους Αγώνες, οι Ολυμπιονίκες δεν πρέπει να είναι μόνο οι 

αθλητές μας, αλλά οι Ελληνες πολίτες. Αυτό τον στόχο πρέπει να υπηρετήσουμε όλοι 

μαζί. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν μια μεγάλη πρόκληση, μια μεγάλη 

ευκαιρία για την ελληνική οικονομία. Μια ευκαιρία που μπορούμε να κερδίσουμε! Μια 

ευκαιρία που πρέπει να κερδίσουμε! Για την Ελλάδα ... που βάζει τον πήχυ ψηλά. Για 

την Ελλάδα ... των υψηλών στόχων. Για μια Ελλάδα που κερδίζει!

Σας ευχαριστώ.
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