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Δελτίο Τύπου

0 βουλευτής Πειραιά και μέλος του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Σημίτης 
ανέφερε μεταξύ άλλων στη συζήτηση που διοργανώθηκε στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο με θέμα " Οικονομικές πλευρές της εξωτερικής πολιτικής" 
τα εξής :

Οι εθνικοί κίνδυνοι αυξάνουν συνεχώς. Αλλά δεν διαμορφώνονται με 
τον τρόπο που έχει γίνει δεκτός από την κοινή γνώμη. Ώς συνέπεια 
τυχαίων περιστατικών ή εσκεμμένων ενεργειών διαφόρων εχθρών μας 
στα διπλωματικά παρασκήνια. Οι απειλές γίνονται όλο και πιο άμεσες 
γιατί χάνουμε έδαφος λόγω της κυβερνητικής πολιτικής τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό μέτωπο γιατί δεν είμαστε σε θέση 
να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες εξελίξεις. Η κυβέρνηση αγνοεί και 
αδιαφορεί για την οικονομική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής.

Η προϊούσα οικονομική και κοινωνική κρίση στο εσωτερικό συμπαρασύρει 
τη διεθνή μας αξιοπιστία, τη διαπραγματευτική μας ικανότητα και την 
εμβέλεια των θεσμών μας στις διεθνείς σχέσεις και στους διεθνείς 
οργανισμούς. Η δήθεν πολιτική καλών σχέσεων της κυβέρνησης μένει 
χωρίς αντίκρυσμα όταν συμφωνεί όρους για το δανεισμό της χώρας,
τους οποίους δεν εκπληρώνει και ζητά συνεχώς κατανόηση και χωρίς

*

περιορισμούς ανοχές. Πρώτο θέμα της εθνικής στρατηγικής μας παρα
μένει η αντιμετώπιση της εσωτερικής κρίσης.

Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις εξωτερικές σχέσεις της χώρας ως 
δημόσιες σχέσεις του πρωθυπουργού και ως διεύρυνση των προσωπικών 
φιλιών των στελεχών της. Αλλά δήμερα με τη ραγδαία αύξηση των 
οικονομικών συναλλαγών, των διακυβερνητικών δεσμεύσεων, τον όλο 
και πιο σημαντικό ρόλο των υπερεθνικών οργανισμών χρειάζεται μιά 
τομή στον τρόπο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Δεν μπορεί να είναι 
προσωποκεντρική. Δεν μπορεί να εξαντλείται σε παραδοσιακή διπλω
ματία. Στο επίκεντρο της προσπάθειάς μας πρέπει να θέσουμε την 
υποβοήθηση της ανάπτυξής μας και την αξιοποίηση όλων των οικονομικών



και. πολιτικών δυνατοτήτων μας για τη δέσμευση των άλλων κρατών 
σε μιά πολιτική φιλίας και συνεργασίας. Αυτό σημαίνει μεταξύ 
άλλων, ότι χρειάζεται ενιαίος συντονισμός και όχι πολυδιάσπαση 
όπως σήμερα ανάμεσα σε διάφορα υπουργεία σε θέματα οικονομικής 
εξωτερικής πολιτικής ότι πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός και 
στρατηγική και όχι υποβάθμιση όλων των εμπειρογνωμόνων, των 
μελετών, των αναλύσεων όπως σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, ότι 
πρεσβείες πρέπει να μεταβληθούν σε κέντρα δημιουργίας οικονομικών 
πολιτικών σχέσεων από χώρους κοσμικών συναντήσεων. Η οικονομική 
ευρωστία μας και η συντονισμένη χρησιμοποίηση των μέσων που δια
θέτουμε μπορούν να αυξήσουν κατά πολύ την αποτελεσματικότητα 
της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι εθνικοί κίνδυνοι θα χάσουν τον 
χαρακτήρα μιάς μη ελέγξιμης απειλής.


