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Μεηά από επηά ρξόληα ζρεδόλ θαηαζηξνθηθήο ύθεζεο, ε ρώξα έρεη 
επηζηξέςεη ήδε ζε ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο.  

Καη έρεη επηζηξέςεη ήδε από ηελ πξνεγνύκελε ρξνληά, από ην 2016 
ππεξβαίλνληαο, κάιηζηα,  ζεηηθά όιεο ηηο πξνβιέςεηο γηα ην πξνεγνύκελν 
έηνο. 

Δλώ γηα ην ηξέρνλ έηνο νη εθηηκήζεηο όισλ είλαη όηη γηα πξώηε θνξά κεηά από 
πάξα πνιιά ρξόληα ύθεζεο ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα γπξίζεη ζε εμαηξεηηθά 
πςεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο, ηνπο πςειόηεξνπο ζε επίπεδν επξσδώλεο.  

Απηή ε αδήξηηε πξαγκαηηθόηεηα καο ππνρξεώλεη λα ζρεδηάζνπκε κε 
ζνβαξόηεηα ηελ επόκελε κέξα γηα ηε ρώξα, ηελ επόκελε κέξα γηα ηελ 
ειιεληθή νηθνλνκία. Μαο ππνρξεώλεη απηή ηελ επόκελε κέξα λα κελ ηελ 
αθήζνπκε ζηελ ηύρε. Γηαηί ε επόκελε κέξα είλαη ήδε εδώ. 

Μπνξεί ηα θώηα ηεο δεκνζηόηεηαο λα πέθηνπλ αθόκε ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο 
ησλ ηερληθώλ θιηκαθίσλ θαη ζηηο γλσζηέο θαη ζπλήζεηο δπζθνιίεο, ζηα ζπλήζε 
εκπόδηα θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ ζέηνπλ θάζε θνξά νη γλσζηνί καο θίινη, 
σζηόζν είλαη πιένλ ζαθέο, πσο όζν θη αλ ζειήζνπλ λα θσιπζηεξγήζνπλ ηηο 
δηαπξαγκαηεύζεηο ζε  ηερληθό επίπεδν, ην πνηάκη δε γπξίδεη πίζσ. 

Η Διιάδα έρεη ήδε γπξίζεη ζειίδα γηαηί είηε αξέζεη ζε θάπνηνπο, είηε όρη, ε 
νηθνλνκία άληεμε, ε νηθνλνκία αλέθακςε.  

Καη όινη πιένλ θαηαιαβαίλνπλ όηη ην αιεζηλό δηαθύβεπκα  γηα ην αύξην ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ηνπ ηόπνπ, ην πξαγκαηηθό δηαθύβεπκα δελ παίδεηαη ζην ρώξν 
ζπλεδξίαζεο ηερληθώλ θιηκαθίσλ,  αιιά παίδεηαη ζην πεδίν ηεο πξαγκαηηθήο 
νηθνλνκίαο. 

Σην πεδίν ησλ θιηκαθίσλ κπνξεί θάπνηνη θαη ηδηαίηεξα όζνη  έρνπλ ηε βαξηά 
επζύλε γηα ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπληαγέο ζηελ νηθνλνκία από ην 2010, λα 
παξακέλνπλ ακεηαλόεηνη. 



Ωζηόζν, ε πξαγκαηηθόηεηα ηνπο έρεη ήδε μεπεξάζεη. 

Καη κπνξεί απηνί λα επηκέλνπλ ζην δηθό ηνπο βηνιί, αιιά ε πξαγκαηηθόηεηα 
γύξσ καο, έρεη θάλεη πηα ην ζθνπό ηνπο απόιπηα παξάθσλν. 

Καη έλαλ παξάθσλν ζθνπό δελ κπνξεί θαλείο λα ηνλ αθνύεη γηα πνιύ.  

Η αληνρή, ινηπόλ, ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο 
είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ καο έρνπλ ήδε νδεγήζεη ζηελ ππέξβαζε ηεο 
ύθεζεο θαη καο νδεγνύλ ζηγά-ζηγά θαη ζηελ ππέξβαζε ηεο θξίζεο. 

Αλ απηό δελ είρε ζπκβεί, όινη ζα ήκαζηαλ αλαγθαζκέλνη λα αθνύκε γηα πνιύ 
αθόκε παξάθσλνπο ζθνπνύο θαη κεισδίεο. 

Τώξα όκσο είκαζηε πηα ζε ζέζε, ίζσο γηα πξώηε θνξά κεηά από πνιιά 
ρξόληα, λα ζπλζέζνπκε εκείο ηε κνπζηθή. 

Να ζπλζέζνπκε ηελ άλνημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, έηζη ώζηε απηή ηε θνξά 
ηνπο θαξπνύο λα κε ηνπο γεπηνύλ κνλάρα ιίγνη.  

Αιιά λα επαξθέζνπλ γηα λα επνπιώζνπλ ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο πιεγέο ηεο 
θξίζεο θαη λα θαιύςνπλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο 
πιεηνςεθίαο. 

Γηαηί ην δεηνύκελν δελ είλαη λα αιιάμνπλ θνξά ηα δηαγξάκκαηα θαη λα 
δείρλνπλ πην αηζηόδνμα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.  

Αιιά ην δεηνύκελν είλαη ε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή, λα αξρίζεη λα  γίλεηαη 
αηζζεηή ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ θνηλσληθή πιεηνςεθία.  

Να κεηαθξαζηεί ζε όξνπο ζηαζεξήο θαη αμηνπξεπώο ακεηβόκελεο εξγαζίαο 
θαη θνηλσληθήο αζθάιεηαο.  

Οθείινπκε ινηπόλ, ζπληεηαγκέλα λα αλνίμνπκε δεκόζηα ηε δηαβνύιεπζε γηα 
ηελ επόκελε κέξα ηεο νηθνλνκίαο θαη εγώ ζα έιεγα γηα ηελ επόκελε κέξα ηνπ 
ηόπνπ. Καη απηό ην ζθνπό έρεη ε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ 
Σπκβνπιίνπ. 

Καη νθείινπκε πξσηίζησο  λα απαληήζνπκε ζην ζεκειηώδεο εξώηεκα:  

Με πνην κνληέιν παξαγσγήο, κε πνην κνληέιν αλάπηπμεο ζα νηθνδνκήζνπκε 
ηελ επόκελε εκέξα; 

Με ην ίδην ζηξεβιό κνληέιν πνπ καο νδήγεζε ζηελ θξίζε; 

Έλα κνληέιν αλάπηπμεο βαζηζκέλν θπξίσο ζηνλ εζσηεξηθό δαλεηζκό θαη ηελ 
ηδησηηθή θαηαλάισζε; 

Καη κε θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηελ αδηαθάλεηα ζηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο θαη 
ηε θνξνινγηθή αζπιία ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξώλ;  

Πξνθαλώο θαη δελ κπνξεί λα απνηειεί επηζπκία καο λα επηζηξέςνπκε εθεί. 
Να επηζηξέςνπκε δειαδή ζην 2009. 

Ο ζηόρνο καο πξέπεη λα είλαη ε ζύγθιηζε κε ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο.  

Καη βεβαίσο, ε βειηίσζε ηεο ζέζεο πνπ έρεη ε ρώξα καο ζην δηεζλή 
θαηακεξηζκό εξγαζίαο. Απηόο πξέπεη λα είλαη έλαο δηαξθήο ζηόρνο. 



Γηα λα πεηύρνπκε, όκσο, ηνπο ζηόρνπο απηνύο ρξεηάδνληαη πνιύπιεπξεο θαη 
ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο. 

Αιιά ν ειιεληθόο ιαόο, πνπ αθνύεη ζπλερώο από δηάθνξεο πιεπξέο λα γίλεηαη 
ιόγνο γηα κεηαξξπζκίζεηο, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη όηη δελ είλαη όιεο νη 
κεηαξξπζκίζεηο ην ίδην.  

Ούηε όινη όζνη ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν «κεηαξξπζκίζεηο» ελλννύλ ην ίδην 
πξάγκα.  

Γηα παξάδεηγκα ε απειεπζέξσζε ησλ απνιύζεσλ, ε θαηάξγεζε ηεο 
πξνζηαζίαο ζηελ εξγαζία, ε θνξνινγηθή αζπιία ζηα θέξδε ησλ κεγάισλ 
επηρεηξήζεσλ θαη ζην κεγάιν πινύην, ε πξνζηαζία ησλ ηζρπξώλ απέλαληη 
ζηνλ κηθξό θαη κεζαίν αληαγσληζκό, έρνπλ βαπηηζηεί κεηαξξπζκίζεηο ηα 
ηειεπηαία ρξόληα ζηε ρώξα καο. Ωζηόζν, ζα έιεγα, όηη απηέο ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα είλαη αληηκεηαξξπζκίζεηο.  

Καη είλαη αθξηβώο απηή ε αηδέληα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ηεο Ν.Γ. θαη 
ηνπ θ. Μεηζνηάθε, πνπ ηζρπξίδνληαη όηη ε θνηλσλία ζα επεκεξήζεη κόλν θαη 
αλ, κόλν θαη όηαλ νη πινύζηνη γίλνπλ πινπζηόηεξνη ζε βάξνο ησλ πην 
αδύλακσλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ.  

Η δηθή καο αληίιεςε είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθή.  

Γηα εκάο θνηλσληθή επεκεξία είλαη ε κείσζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ, ε 
δίθαηε αλαδηαλνκή ηνπ πινύηνπ, ην δηθαίσκα όισλ ζε κηα αμηνπξεπή θαη 
ζηαζεξή εξγαζία, θαη βεβαίσο ζε έλα βηώζηκν θνηλσληθό θξάηνο.  

Καη πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή, πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηηο κεγάιεο 
δπλαηόηεηεο ηεο ρώξαο. Πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε ηηο παξαγσγηθέο 
δπλαηόηεηεο ηνπ ηόπνπ, ρξεζηκνπνηώληαο όια ηα δηαζέζηκα εξγαιεία θαη 
βάδνληαο θηιόδνμνπο αιιά πινπνηήζηκνπο ζηόρνπο.   

Σήκεξα, ινηπόλ, ζην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ζα απνθαζίζνπκε γηα ηελ έλαξμε 
κηαο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίαο δηαβνύιεπζεο θαη δηαιόγνπ, κε ζηόρν ηε 
δηακόξθσζε ηεο Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο Σηξαηεγηθήο γηα ηα επόκελα ρξόληα. 
Θα έιεγα όηη ζα άμηδε ηνλ θόπν λα βάινπκε ζπκβνιηθά σο νξίδνληα ηεο 
ζηξαηεγηθήο απηήο  ην 2021, όπνπ ζηόρνο είλαη λα έρεη επαλέιζεη πιήξσο ε 
Διιάδα ζηελ θαλνληθόηεηα, όρη κόλν ζε ό,ηη αθνξά ηνπο αλαπηπμηαθνύο  
δείθηεο, αιιά θαη ζε όηη αθνξά ηνπο θνηλσληθνύο δείθηεο.  

Καη απηό κπνξεί λα γίλεη κόλν κέζα από έλα ζπλεθηηθό αλαπηπμηαθό ζρέδην.  

Πνπ ζα αμηνπνηεί ηηο κεγάιεο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο θαη ηα κεγάια 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρώξαο καο. 

Πνπ ζα επελδύεη ζηε γλώζε, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηελ θαηλνηνκία, ην 
αλζξώπηλν θεθάιαην, γηαηί απηά πηζηεύσ όηη είλαη ηα ζπγθξηηηθά καο 
πιενλεθηήκαηα.  

Η ρώξα καο παξά ην κεγάιν έδαθνο πνπ έραζε όια απηά ηα ρξόληα, ηα 
ρξόληα ηεο θξίζεο παξακέλεη κηα ρώξα κε ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο πνπ 
νθείινπκε λα αμηνπνηήζνπκε. 

Γπλαηόηεηεο πξώηα απ` όια πνπ καο δίλεη ε γεσγξαθηθή καο ηνπνζεζία, 
αιιά βεβαίσο θαη ην αλζξώπηλν θεθάιαην. 



Η ρώξα καο βξίζθεηαη ζε έλα ηδηαίηεξν γεσζηξαηεγηθό ζεκείν αλάκεζα ζε 
ηξείο επείξνπο. 

Δίλαη από ηε θύζε ηεο, ζα έιεγα, ηνπνζεηεκέλε ζε έλα θνκβηθό ζεκείν ζηνλ 
παγθόζκην ράξηε. 

Η γεσγξαθηθή απηή ζέζε απνηέιεζε ηζηνξηθά ηαπηόρξνλα ην κεγάιν 
πιενλέθηεκα αιιά θαη ηε κεγάιε δηαξθή απεηιή γηα ην ιαό καο, θαζώο ζηε 
παγθόζκηα ηζνξξνπία ηζρύνο ν ειιαδηθόο ρώξνο έπαηδε πάληα θαζνξηζηηθό 
ξόιν. 

Σήκεξα, όκσο, έρνπκε ηηο δπλαηόηεηεο λα αμηνπνηήζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα, 
θαζώο, παξά ηελ θξίζε, ε Διιάδα παξέκεηλε ζηνλ ζθιεξό ππξήλα ηεο 
Δπξώπεο, θαη θπξίσο παξέκεηλε ζε κία πεξίνδν απνζηαζεξνπνίεζεο ζηελ 
επξύηεξε γεηηνληά καο, όαζε αζθάιεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο.   

Καη λνκίδσ απηό είλαη έλα ηεξάζηην πιενλέθηεκα, πνπ νθείινπκε λα 
αμηνπνηήζνπκε. 

Πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνύ, πνπ, παξά ηελ 
θξίζε, θάζε ρξόλν ζπάεη ξεθόξ. Καη είλαη έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 
παξάγνληεο πνπ βγαίλνπκε από ηελ θξίζε κε ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο.  

Πιενλέθηεκα γηα ηελ πεξεηαίξσ αμηνπνίεζε ηνπ ξόινπ ηεο ρώξαο σο 
παγθόζκηνπ δηακεηαθνκηζηηθνύ θόκβνπ, θόκβνπ κεηαθνξώλ, ζπγθνηλσληώλ, 
εκπνξίνπ, ελέξγεηαο, δηθηύσλ θαη λέσλ ηερλνινγηώλ.   

Πιενλέθηεκα, ινηπόλ, ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί πνιιαπιώο.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη απηή είλαη ε θαηεύζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα 
ζηξαθνύκε, θνηηάδνληαο πξνο ην αύξην, θνηηάδνληαο ηελ επόκελε κέξα.  

Να ζρεδηάζνπκε ην κνληέιν αλάπηπμεο δίλνληαο έκθαζε ζηα αληαγσληζηηθά 
πιενλεθηήκαηα ηεο ρώξαο.   

Καη αμηνπνηώληαο, βεβαίσο, ζην έπαθξν ηνπο θπζηθνύο καο πόξνπο θαη ην 
αλζξώπηλν θεθάιαην. 

Καη έρνληαο ζην κπαιό καο όηη ην ηειηθό απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα 
αληαλαθιάηαη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.  

Με ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο, νη βαζηθόηεξνη από ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα 
είλαη:  

 Η ζηαθεποποίηζη ηηρ οικονομίαρ, αιιά επηπιένλ ε όζν ην 
δπλαηόλ ηαρύηεξε αλάθηεζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ από ηελ ιηηόηεηα 
Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο. 
 

 Η δξαζηηθή  κείσζε ηεο αλεξγίαο, δειαδή ε αλάθηεζε ηεο 
εξγαζίαο, κε δεκηνπξγία ζπλζεθώλ πιήξνπο απαζρόιεζεο.  
 

 Η αναηποπή ηος brain drain θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε brain 
gain. Γειαδή ε αλαθνπή ηεο ζπλερνύο ξνήο ζην εμσηεξηθό 
κνξθσκέλνπ θαη πςειήο θαηάξηηζεο επηζηεκνληθνύ δπλακηθνύ.  



Έλα θαηλόκελν πνπ ζηεξεί ηε ρώξα από πνιύηηκνπο αλζξώπηλνπο 
πόξνπο, δπζρεξαίλεη ηελ αλαπηπμηαθή καο πξννπηηθή, έρεη πνιύ 
ζνβαξέο επηδξάζεηο ζηνπο πιεζπζκηαθνύο δείθηεο θαη 
απηνηξνθνδνηείηαη εμ αηηίαο ησλ επηπηώζεσλ πνπ πξνθαιεί.  

 

Καη ηέινο, ζηόρνο πξέπεη λα είλαη θαη ε μείυζη ηυν κοινυνικών και ηυν 
πεπιθεπειακών ανιζοηήηυν. Να κελ δνύκε κνλάρα ηηο θνηλσληθέο 
αληζόηεηεο, αιιά θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζηνλ γεσγξαθηθό ρώξν.  

Έλαο ηνκέαο -ζα έιεγα- ζηνλ νπνίν ε ρώξα καο, αθόκα θαη πξηλ από ηελ 
θξίζε, βξηζθόηαλ ζε κηα από ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο, κεηαμύ ησλ επξσπατθώλ 
ρσξώλ.   

Σηε βάζε, ινηπόλ, κηαο ηέηνηαο αληίιεςεο θαη κε ηειηθό θξηηήξην ην λα 
μαλαζηεζεί ε θνηλσλία ζηα πόδηα ηεο, νθείινπκε λα ζπλζέζνπκε καδί κε ηνπο 
παξαγσγηθνύο θνξείο, αιιά θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, γηαηί ν 
αλαπηπμηαθόο ράξηεο θαη νη πξνηεξαηόηεηεο πξέπεη λα θαηαλεκεζνύλ 
γεσγξαθηθά κε δηθαηνζύλε. Πξέπεη, ινηπόλ, καδί λα ζρεδηάζνπκε, ην επόκελν 
δηάζηεκα, ηνπο βαζηθνύο ζηόρνπο ελόο νινθιεξσκέλνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ.  

Δπηηξέςηε κνπ λα ηνπο θσδηθνπνηήζσ: 

Ππώηον, η ζηποθή ηηρ παπαγυγήρ ζε πποφόνηα και ςπηπεζίερ ςτηλήρ 
πποζηιθέμενηρ αξίαρ και ένηαζηρ γνώζηρ.  

Με ελίζρπζε ηνπ ηερλνινγηθνύ ηνπο πεξηερνκέλνπ, ελζσκάησζε θαηλνηόκσλ 
δηαδηθαζηώλ θαη αμηνπνίεζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.  

Δεύηεπον, η ενδςνάμυζη ηηρ εξυζηπέθειαρ ηυν επισειπήζευν. 

 Έηζη ώζηε λα αληηκεησπηζηεί έλα από ην ρξόληα πξνβιήκαηα ζηξέβισζεο 
ζην αλαπηπμηαθό κνληέιν ηεο ρώξαο, ην πςειό έιιεηκκα ζην ηζνδύγην ησλ 
εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ.  

Τπίηον, η ενίζσςζη ηος εγσώπιος παπαγυγικού δςναμικού – πξνθαλώο 
κέζα ζηα πιαίζηα ησλ επξσπατθώλ θαλόλσλ αληαγσληζκνύ.  

Σε αληίζεζε κε κηα πνιηηηθή πνπ σο ηώξα ζηήξηδε ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 
ζηελ ηδησηηθή θαηαλαισηηθή δήηεζε.  

Και ηέηαπηον, η ενίζσςζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ ανάμεζα ζηιρ επισειπήζειρ, 
με δημιοςπγία εζυηεπικών αλςζίδυν αξίαρ και ζςζηάδυν 
επισειπήζευν.  

Μηα ζηξαηεγηθή πνπ κεηαηξέπεη ζε πιενλέθηεκα ην ζρεηηθά κηθξό κέγεζνο ησλ 
ειιεληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα βγνπλ δπλακηθά ζηηο δηεζλείο 
αγνξέο.  

Δίλαη πξνθαλέο όηη νη ζηόρνη απηνί ζρεηίδνληαη κε κηα ζεηξά από παξεκβάζεηο, 
ζα έιεγα, ζε όια ηα επίπεδα.  

Παξεκβάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο παηδείαο.  

Γηα ηελ ηαρύηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο.  



Γηα ηε δηαζθάιηζε ελόο απινύ θαη δίθαηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο.  

Γηα ηε ξηδηθή κεηαξξύζκηζε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο.  

Γηα ηε ζηήξημε ηνπ θνηλσληθνύ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο.  

Αθόκα-αθόκα θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνύ θιίκαηνο θαη ηνπ 
επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο.  

Τελ εδξαίσζε ηεο δηαθάλεηαο ζε όιεο ηηο πιεπξέο ηνπ δεκόζηνπ βίνπ.  

Σπλεπώο, ζα έιεγα, όηη ε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, δελ είλαη ππόζεζε 
ελόο κνλάρα ηνκέα ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. Γελ αθνξά κνλάρα ηα 
ιεγόκελα παξαγσγηθά -όπσο ιέκε- ππνπξγεία. Θα έιεγα όηη αθνξά ηνπο 
πάληεο.  

Από ηα ππνπξγεία, βεβαίσο, πνπ επνπηεύνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο 
νηθνλνκίαο, όπσο ε ελέξγεηα, ε βηνκεραλία, ν ηνπξηζκόο, ν πξσηνγελήο 
ηνκέαο, έσο ηα ππνπξγεία πνπ έρνπλ ηελ επνπηεία ηεο δηνίθεζεο θαη ηνπ 
θνηλσληθνύ ηνκέα.   

Όινη έρνπλ αληηθείκελν θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο ζηνλ αλαπηπμηαθό 
ζρεδηαζκό. Καη απηό, εάλ ζέιεηε, ίζσο είλαη θαη ε κεγάιε πξόθιεζε πνπ 
έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ζπιινγηθά.  

Γηα λα ην ζέζσ ζρεκαηηθά, ε κεηαηόπηζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο παξαγσγήο 
ζηελ αιπζίδα αμίαο, μεθηλά από ηε κεηαηόπηζε ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ ίδηνπ 
ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ.  

Σήκεξα, ινηπόλ, μεθηλά κηα ζπδήηεζε πνιύ νπζηαζηηθή πάλσ ζηελ εζληθή 
αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή.  

Θα ππάξμεη έλα εύινγν δηάζηεκα δηαβνύιεπζεο κε ηνπο παξαγσγηθνύο 
θνξείο, ζε θεληξηθό επίπεδν.  

Σηε ζπλέρεηα ζα ππάξμεη αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζε ηνπηθό επίπεδν, 
πεξηθεξεηαθό επίπεδν.  

Δπηδίσμή καο είλαη λα έρνπκε ηελ επξύηεξε δπλαηή ζπλελλόεζε θαη ηελ 
επξύηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε γηα ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηνπο άμνλεο δξάζεο 
πνπ ζα θαζνξηζηνύλ, είηε ζε πεξηθεξεηαθό είηε ζε θιαδηθό επίπεδν.  

Όηαλ ε δηαδηθαζία ζα έρεη νινθιεξσζεί, ζα δηακνξθσζεί ην ηειηθό ζρέδην, ην 
νπνίν ζα αλαιπζεί ζε ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη θαζνξηζκέλα δεζκεπηηθά 
ρξνλνδηαγξάκκαηα γηα όινπο ηνπο ηνκείο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο.  

Καη, βεβαίσο, ζα ππάξρεη ζηελή παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζεο, ώζηε λα 
θηάζνπκε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό ζηα θαιύηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. 

Βξηζθόκαζηε, ινηπόλ, ζε κία θάζε κεηάβαζεο.  

Οθείινπκε λα ζπάζνπκε ην θαύιν θύθιν ηεο θξίζεο θαη λα ζρεδηάζνπκε καδί 
ηελ επόκελε εκέξα κε όξακα θαη έκπλεπζε. 

Θέισ λα πσ θιείλνληαο όηη πηζηεύσ βαζεηά πσο απηό είλαη ην πην ζεκαληηθό 
θαη ην πην θξίζηκν έξγν, πνπ θαιείηαη απηή ε θπβέξλεζε λα πινπνηήζεη. 

Να θάλεη δειαδή πξάμε ην όξακα ηεο Γίθαηεο Αλάπηπμεο. 



Να ηνπ δώζεη ζάξθα θαη νζηά. 

Καη είλαη ην πην δύζθνιν, ρσξίο λα ππνηηκώ θαζόινπ ην έξγν ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο, αληηζέησο. Αιιά ζεσξώ όηη απηό είλαη ην πην δύζθνιν,  
γηαηί είλαη απηό πνπ ζα καο νδεγήζεη κε αζθάιεηα ζηελ νξηζηηθή έμνδν από 
ηελ θξίζε. 

Καη είκαη βέβαηνο όηη κε αθνζίσζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα θαη κε αλνηρηό κπαιό 
απηό ην πην δύζθνιν έξγν, ην νπνίν ζα απνδώζεη θαξπνύο ηελ επόκελε 
δηεηία θαη κε βάζε απηό ζα θξηζνύκε από ηνπο πνιίηεο ζην ηέινο ηεο 
ηεηξαεηίαο, απηό ην δύζθνιν, ην πην δύζθνιν έξγν, ζα θαηαθέξνπκε λα 
θέξνπκε εηο πέξαο κε επηηπρία. 

Σαο επραξηζηώ. 

 

  

 


