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Να ευχαριστήσω, πρώτα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου σας 
για την πρόσκλησή του να επικοινωνήσουμε. Κι είναι η σημερινή ευκαιρία 
ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα 40 χρόνια πολύτιμης δράσης των μελών σας 
δείχνουν τις καρποφόρες προσπάθειες που έγιναν και μας βοηθούν να συγκεν 
τρώσουμε την προσοχή μας στα επόμενα βήματα.

Δεν χρειάζεται βέβαια παρά να συμφωνήσω μαζί σας, πως η συνέχεια στη 
οικονομική πρόοδο της χώρας μας, τόσο λόγω μεγέθους όσο και εξαιτίας 
γενικότερων οικονομικών συνθηκών εξαρτάται, σε σημαντικό βαθμό, από 
την προώθηση των εξαγωγών μας και την ανταγωνιστική παρουσία στον 
διεθνή εξαγωγικό στίβο.

'Εχω σαφή αντίληψη ότι η προσπάθεια στην οποία με έμφαση και επιμονή 
αναφέρομαι θα γίνεται πραγματικότητα μέσα από τη συνεχή συνεργασία 
της πολιτε ίας &των επιχειρηματικών φορέων του εξαγωγικού τομέα: 
ιδιωτικών, συνεταιριστικών και δημόσιων. Στην επίτευξη των εξαγωγικών 
μας στόχων η πολύτιμη συμβολή σας υποστηρίζεται από την κρατική ενερ
γοποίηση στο βαθμό που η τελευταία αποσκοπεί πρωταρχικά στη διασφάλιση 
του κοινού συμφέροντος.

Η εξαγωγική πολιτική αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα της γενικότερης 
αναπτυξιακής πολιτικής μας, και φροντίζουμε να υπάρχει μεταξύ τους 
βαθύς αλληλοπροσδιορισμός.

Η ρεαλιστική συναλλαγματική πολιτική θα εξακολουθήσει βέβαια να απο
τελεί σημαντικό εργαλείο της εξαγωγικής μας προσπάθειας. 'Ομως, η 
διαχείριση των νομισματικών ισοτιμιών δεν μπορεί να ανατρέψει τα 
διαρθρωτικά δεδομένα που καθορίζουν, τελικά, τα όρια της εξαγωγικής



επίδοσης της οικονομίας μας.

Γι'αυτό άλλωστε η Κυβέρνηση, με συγκεκριμένα μέτρα, εξασφαλίζει τις 
προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
προϊόντων τόσο στις αγορές του εξωτερικού όσο και στην εγχώρια αγορά.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιο
ρίζεται μόνο σε μια μεσοπρόθεσμη προοπτική. Είναι απαραίτητο να προχω
ρήσουμε στην παραγωγική αναδιάρθρωση της εθνικής οικονομίας. Κεντρικός 
άξονας μιας τέτοιας πορείας είναι η αύξηση της παραγωγής και της παρα
γωγικότητας μέσα από μιά σταθερή και καλά οργανωμένη επενδυτική δραστη
ριότητα .

Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με σταθερά βήματα στην προσέγγιση των στόχων 
που τέθηκαν με τα μέτρα για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδουμε, όπως είναι γνωστό, στον περιορισμό του εξωτερικού 
ελλείμματος χάρη & σε μια ουσιαστική αύξηση των εξαγωγών.

Προς την ίδια κατεύθυνση θα κινηθούν οι αποφάσεις της Κυβέρνησης,
που θα αφορούν συγκεκριμένα μέτρα στους διάφορους τομείς της οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής. Πρόκειται για μέτρα δράσης,που συμπληρώνουν το 
βασικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής που ανακοινώσαμε τον Οκτώβριο 
και στηρίζονται στη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση των διαφόρων 
λειτουργιών, που επηρρεάζουν την αναπτυξιακή πολιτική. Θα έχουμε, 
άλλωστε, την ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω σε συγκεκριμένες προτάσεις 
κάθε φορά που ολοκληρώνεται η σχετική προετοιμασία.

Στο θεσμικό πεδίο θα συνεχιστεί η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εξα- 
γωγικού πλαισίου ώστε να αρθούν με γρήγορο ρυθμό τα αντικίνητρα, και να 
περιοριστεί η γραφειοκρατία. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στην ολοκλή
ρωση του νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, 
ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι κίνδυνοι, να καλύπτεται μεγα
λύτερος αριθμός περιπτώσεων και να διευρυνθούν οι δυνατότητες εξαγωγικής



διείσδυσης των προϊόντων μας. Εξάλλου, οι διακρατικές οικονομικές 
σχέσεις θα συνεχίσουν ν'αποτελούν ένα πεδίο δράσης στο οποίο θα 
ευνοήσουμε την επέκταση των συνεργασιών εκείνων ανάμεσα σε διαφορετι
κούς φορείς της οικονομίας μας, ιδιαίτερα μεταξύ ιδιωτικών φορέων, 
που εξασφαλίζουν πρόσθετες εξαγωγές.

Τελειώνοντας, να ευχαριστήσω για την προσοχή σας, και να επαναλάβω 
την πεποίθησή μου ότι στο βαθμό που με συνέπεια θα ευνοούμε, πολιτεία 
και επιχειρηματικοί φορείς, τη συνεργασία, τον διάλογο και την επίμονη 
εργατικότητα, ο εξαγωγικός τομέας θα διευρύνει την συμβολή του στην 
οικονομική πρόοδο της χώρας μας.


