
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Παρασκευή 27 Αυγούστου 1999

Μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής ο Πρωθυπουργός 
Κώστας Σημίτης προέβη στην ακόλουθη δήλωση και απάντησε σε 
ερώτηση δημοσιογράφου.

Ή  Κυβερνητική Επιτροπή συζήτησε σήμερα και ενέκρινε την κατανομή των 
πόρων που θα διατεθούν για το αναπτυξιακό σχέδιο 2000-2006.

Θέλω να θυμίσω ότι στο Συμβούλιο Κορυφής του Βερολίνου τον 
περασμένο Μάρτιο, είχαμε επιτύχει την έγκριση πόρων για την Ελλάδα 
ύψους 25 δισεκατομμυρίων ΕΙΙΡΟ περίπου. Οι πόροι αυτοί μαζί με τους 
εθνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους, οδηγούν σε ένα επενδυτικό 
πρόγραμμα 15 τρις δρχ, για το χρονικό διάστημα από το 2000 μέχρι το 
2006. Αυτό είναι το ποσόν το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας.

Το ποσόν αυτό είναι αυξημένο κατά 40% περίπου σε σχέση με εκείγο το 
οποίο είχαμε στη διάθεσή μας την προηγούμενη περίοδο που λήγει το 
2000. Με τον τρόπο αυτό, με τους πόρους και τα μέσα που έχουμε στην 
διάθεσή μας ενισχύουμε σημαντικά τη δυναμική της ανάπτυξης την οποία 
δημιουργήσαμε.

Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας αυτή τη στιγμή 
είναι στο 3,5% περίπου. Είναι υψηλότερος από το ρυθμό ανάπτυξης των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Εχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια να 
προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα, απ' ό,τι είχαμε προχωρήσει τα 
προηγούμενα 20 χρόνια.

Αυτόν τον ρυθμό ανάπτυξης τον οφείλουμε στη δημοσιονομική εξυγίανση, 
στη μακροοικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε. Τον οφείλουμε στον 
εκσυγχρονισμό των δομών, στις επενδύσεις τις οποίες έχουμε κάνει, στις 
υποδομές. Τον οφείλουμε στην αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα. 
Δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στον άνθρωπο στην πορεία αυτή, στο τι μπορεί 
να προσφέρει για την ανάπτυξη. Τον οφείλουμε τέλος, στην αποκέντρωση. 
Πολύ περισσότερες δυνάμεις εργάστηκαν για την ανάπτυξη της χώρας.

Αυτοί οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης θα συνεχιστούν με τα μέσα και τους 
πόρους που έχουμε στην διάθεσή μας. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αλλάζει 
μορφή με πολύ γρήγορους ρυθμούς.

Στο σχέδιο ανάπτυξης 2000-2006, πρώτη προτεραιότητά μας είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή είναι η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η 
κοινωνία της γνώσης, η κοινωνία της πληροφορίας και βεβαίως η



απασχόληση και η μάχη κατά της ανεργίας. Θέλουμε καλύτερες συνθήκες 
για τον άνθρωπο, περισσότερες δυνατότητες και ευκαιρίες.

Η τεχνολογική ανταλλαγή η οποία πραγματοποιείται παγκόσμια, ανάγει την 
επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό σε στοιχείο απαραίτητο για την 
ανάπτυξη της χώρας.

Επενδύουμε λοιπόν στο ανθρώπινο δυναμικό και πιστεύουμε ότι η 
απασχόληση ιδιαίτερα, θα ενισχυθεί από τις δημόσιες επενδύσεις οι οποίες 
θα πραγματοποιηθούν, από τις ιδιωτικές επενδύσεις, καθώς και από τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ας παρατηρήσω εδώ, επειδή αναφέρομαι σε ορισμένους τομείς, ότι καμία 
επένδυση η οποία πραγματοποιείται σε έναν τομέα, δεν έχει μόνο 
αποτέλεσμα σε αυτόν τον τομέα. Διαπλέκεται με όλους τους τομείς και έχει 
επιπτώσεις σε όλους. Η καταπολέμηση της ανεργίας δεν αντιμετωπίζεται 
μόνο με τους ειδικούς πόρους τους οποίους διαθέτουμε για την κατάρτιση. 
Αντιμετωπίζεται επίσης με τους πόρους τους οποίους διαθέτουμε για τις 
επενδύσεις. Πρώτη προτεραιότητα, λοιπόν, το ανθρώπινο δυναμικό.

Δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα οι αναπτυξιακές υποδομές.
Αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι. Τα έργα αυτά, όπως γνωρίζουμε, έχουν 
ισχυρότατη αναπτυξιακή επίδραση σε όλη την Ελλάδα. Βοηθούμε τις 
επενδύσεις, βοηθούμε την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη της χώρας.
Οι μεταφορικές υποδομές, για παράδειγμα, σε συνδυασμό με τις 
ενεργειακές και τηλεπικοινωνιακές δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα 
και αυτή η νέα πραγματικότητα αφορά τη βιομηχανία, τον τουρισμό, τη 
γεωργία, αφορά το σύνολο της παραγωγικής δραστηριότητας.

Τρίτο σημείο. Αποφασίσαμε σημαντική αύξηση των πόρων στον 
τομέα της γεωργίας, γιατί θέλουμε να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή, η 
ανταγωνιστικότητα της γεωργίας μας, η ανάπτυξη στην ύπαιθρο και η 
αναπτυξιακή προοπτική του αγρότη. Η ανάπτυξη της γεωργικής 
παραγωγής και ανταγωνιστικότητας, αποτελούν για μας προϋπόθεση για 
τι^ν ευημερία της υπαίθρου. Με τους πόρους αυτούς, εκτός των πόρων 
στα ειδικά προγράμματα για τη γεωργία, θα βοηθήσουμε ώστε η ύπαιθρος 
να έχει πολύ καλύτερες βιοτικές συνθήκες.

Τέταρτο σημείο. Η βιομηχανία, η έρευνα, η τεχνολογία, ο τουρισμός, 
το εμπόριο και οι δράσεις που αφορούν τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Ολα αυτά θα ενισχυθούν με το σχέδιο ανάπτυξης.

Θέλουμε έναν παραγωγικό μηχανισμό ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες μας. Εναν παραγωγικό μηχανισμό ο οποίος μπορεί να κερδίσει 
μια θέση στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον, έναν παραγωγικό 
μηχανισμό ο οποίος θα δώσει νέα ώθηση στην Ελλάδα.

Οσον αφορά την ποιότητα ζωής του πολίτη, γιατί αυτό είναι, πιστεύουμε, 
ιδιαίτερα σημαντικό, η ποιότητα ζωής του ανθρώπου, υπάρχει σειρά 
δράσεων. Στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, μετά την κατασκευή των 15
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περιφερειακών νοσοκομείων και τα κοινωνικά προγράμματα τα οποία 
έχουν εφαρμοστεί, θα ενισχυθούν οι προσπάθειες για τον τεχνολογικό και 
κτιριακό εκσυγχρονισμό των νοσοκομειακών μονάδων.

Θέλουμε να έχουμε νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν πολύ καλά. Θέλουμε 
να έχουμε νοσοκομεία τα οποία δεν παρουσιάζουν προβλήματα και η 
προσπάθεια αυτή θα ενταθεί. Θα συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε 
και το οποίο μέχρι τώρα αφορούσε κυρίως τις κτιριακές υποδομές.

Σημαντικότατη επίσης θα είναι η ενίσχυση στον τομέα του πολιτισμού, 
ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν ορισμένα μεγάλα έργα, τα οποία 
εκκρεμούν. Αναφέρω ενδεικτικά το Μουσείο της Ακρόπολης και τους 
αρχαιολογικούς χώρους, οι οποίοι συνδέονται με την Ολυμπιάδα του 2004.

Μέσα απ' όλες αυτές τις δράσεις, πραγματοποιούμε επίσης -το ανέφερα 
ήδη, αλλά θέλω να το τονίσω- και την προσαρμογή στην κοινωνία της 
πληροφορίας. Είναι ένα τεχνολογικό περιβάλλον διαφορετικό. Η κοινωνία 
της πληροφορίας παίζει τεράστιο ρόλο. Προσβλέπουμε να υπάρχουν σε 
κάθε τομέα οι σχετικές ρυθμίσεις και κυρίως να αναβαθμίσουμε τη δημόσια 
διοίκηση, να την μηχανοοργανώσουμε, ώστε να είναι πιο αποτελεσματική 
και πιο κοντά στον πολίτη.

Η συμβολή και η επιτυχία του προγράμματος βέβαια δεν θα κριθεί μονάχα 
από αριθμούς. Θα κριθεί από την ποιότητα, την ταχύτητα ~των 
παρεμβάσεων, την αποτελεσματικότητά τους. Εχουμε μέχρι τώρα μια 
εμπειρία. Την αποκτήσαμε με δυσκολίες, με μεγάλες προσπάθειες. Είναι η 
εμπειρία του δεύτερου σχεδίου ανάπτυξης, του Β' Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης. Γι’ αυτό έχουμε τώρα τη δυνατότητα να δράσουμε πολύ πιο 
γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά.

Για να γίνει αυτή η κατανομή, χρειάστηκε πολύ σημαντική και επίπονη 
δουλειά. Εχει γίνει προεργασία με Περιφερειακά Συμβούλια, περιφερειακές 
συσκέψεις, συναντήσεις με τα διάφορα υπουργεία. Το σχέδιο ανάπτυξης 
βασίζεται σε αυτή τη δουλειά και προσπαθούμε να αγκαλιάσει όλη την 
κοινωνική ζωή, για να αλλάξει τις λειτουργίες της κοινωνίας.

Τέλος, θέλω να επισημάνω ότι μαζί με τους δημόσιους πόρους θα υπάρχει 
βέβαια και σημαντική ιδιωτική συμμετοχή. Θέλουμε να υπάρχει ιδιωτική 
συμμετοχή. Θέλουμε να υπάρχουν ιδιωτικά κεφάλαια. Γιατί έτσι σε 
ορισμένους τομείς, π.χ. τον τουρισμό, θα μπορέσουμε να πετύχουμε 
πολλά περισσότερα, απ’ ότι θα μπορούσαμε μόνο με τους δημόσιους 
πόρους.

Το σχέδιο ανάπτυξης 2000 -2006, συμπυκνώνει τις πολιτικές επιλογές 
μας για μια ισόρροπη κατανομή της ευημερίας στην Ελλάδα, για ένα 
ισχυρό αναπτυξιακό πρόγραμμα, για μια χρήση πόρων οι οποίοι θα 
αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια στους πολίτες.

Τα έργα τα οποία θα υλοποιηθούν με το νέο αυτό πρόγραμμα θα δώσουν 
ώθηση η οποία δεν θα είναι μόνον στενά οικονομική. Θα είναι και



κοινωνική. Θα βελτιώσει συνολικά τη θέση του πολίτη στην Ελλάδα. Τα 
έργα αυτά θα δώσουν μια νέα μορφή στον τόπο μας”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για το σχέδιο ανάπτυξης που μας 
αναφέρατε τα βασικά του σημεία, μέχρι το 2006, θα ήθελα να σας θέσω το 
ερώτημα εάν αυτό θα συμβαδίσει με τον πολιτικό προγραμματισμό που 
έχει η Κυβέρνηση όσον αφορά τη θητεία της, και το ενδεχόμενο πρόωρων 
εκλογών. Διότι λογικά μπορεί να συμπεράνει κάποιος ότι μπορεί να 
ανακοπεί αυτό το πρόγραμμα από κάποια πολιτική διαδικασία που μπορεί 
να προκύψει.

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρόωρες εκλογές δεν πρόκειται να υπάρξουν, το έχω 
πει επανειλημμένα, το τονίζω πάλι με έμφαση. Και απορώ γιατί έρχεται και 
επανέρχεται αυτό το θέμα. Το αναπτυξιακό σχέδιο αφορά την περίοδο 
2000-2006. Αφορά δηλαδή και την θητεία της Κυβέρνησης από το 2000 
μέχρι το 2004. Και θητεία της Κυβέρνησης από το 2004 μέχρι το 2006.

Υπάρχει ένα ερώτημα. Εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε τώρα για όλη 
αυτή την περίοδο; Η απάντηση προκύπτει από τα τεχνικά, κοινοτικά και 
πολιτικά δεδομένα. Τώρα πρέπει να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Ενωση 
τα σχέδια, για να εγκριθούν τα σχέδια αυτά και να αρχίσουν να 
εφαρμόζονται από 1.1.2000.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ζητά σχέδια τα οποία θα καλύπτουν όλη αυτή την 
περίοδο, μέχρι το 2006. Και θα ενεργούσαμε αντίθετα με το συμφέρον της 
χώρας, θα σταματούσαμε την ανάπτυξη εάν αυτή τη στιγμή που είναι 
επιβεβλημένο να υποβάλουμε τις προτάσεις μας, λέγαμε ότι πρέπει να 
καθυστερήσουμε για τους όποιους πολιτικούς λόγους.

Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε με αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο τώρα, 
ώστε στο τέλος του χρόνου να είναι διαθέσιμοι οι πόροι για το 2000.
Σας ευχαριστώ πολύ.



ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2000 -2006

ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

4.740 700

ΥΠΕΧΩΔΕ
ΥΜΕΤ

3.470
1.270

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2.050

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ/

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1.100
950

ΥΓΕΙΑ -  ΠΡΟΝΟΙΑ 350
ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΛΙΕΙΑ 1.350 _ 660
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 270 300
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 450
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.000
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 550 150
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ -  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

660 660

ΕΡΕΥΝΑ & 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

170 30

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-  
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

150

ΕΚΣΥΓΧΡ. ΔΗΜ. 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

220

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 12.000

ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ 
ΠΟΣΟ- ΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

500

ΣΥΝΟΛΟ 12.500 2.500


