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" Η πολυτι,κ^ έναντι των ιδιωτικών επιγειοέσεων εν’όωει της 
Ευρωπαϊκές ενοποιέσεως του 1992",έχαν χο θέμα συζέχησης που 
διοργανώθηκε χο βράδυ χης Τρίχης (30/5/89) αχο Ξενοδοχείο 
Intercontinental.

Σχπ συζέχηση που διοργάνωσαν οι " Financial Times “ , πέραν 
μέρος ο καθπγπχές Κώσχας Σημίχης και- ο Μιλχιάδης Εβερχ. Ου δύο 
αμιληχές μεχά απο σύνχομη εισέγησέ χους,απάνχησαν σε ερωχέσεις 
δημοσιογράφων χου οικονομικού χύπου,αλλά και σε ερωχέσεις χων 
συμμεχασχόνχων σχην εκδέλωοη.

Σχην σύνχομη εισέγησέ χου ο Κ.Σημίχης επισέμανε οχι η 
ενιαία αγορά θα άρει χα εμπόδια χα οποία σέμερα περιορίζουν χην 
αποχελεσμαχικόχηχα χων επιχειρέσεων και χις εμποδίζουν να 
εξανχλέσαυν χις δυναχόχηχες πλέρους αξιοποίησης χων πόρων χους.

Παράλληλα η ενιαία αγορά θα διαμορφώσει ένα νέο 
ανχαγωνισχικό περιβάλλον χο οποίο θα ωθέσει χις επιχειρέσεις σχην 
αξιοποίηση νέων ευκαιριών.

0 Κ.Σημίχης χόνισε όχι η άρση χων εμποδίων χο 1992,θα 
αποδώσει σημανχικά βραχυπρόθεσμα οφέλη ενώ χα μεσοπρόθεσμα οφέλη 
προβλέπεχαι να είναι πιό ενχυπωσιακά.

Οι επιπχώσεις όμως χης ενιαίας αγοράς θα διαφέρουν σημανχικά 
ανάμεσα σχα διάφορα κράχη-μέλη,ανάμεσα σχις περιοχές και σχους 
χομείς έ κλάδους. Οι αναλύσεις δείχνουν πως οι λιγόχερο 
αναπχυγμένες χώρες χου Ευρωπαϊκού Νόχου,όπως η Ελλάδα,θα 
συνανχέσουν ιδιαίχερες δυσκολίες για να αξιοποιέσουν χις 
ευκαιρίες που προσφέρονχαι. Οι επιχειρέσεις θα ανχιμεχωπίσουν 
σκληρόχερο ανχαγωνισμό και θα υπάρξουν σημανχικές επιπχώσεις σχην 
απασχόληση.

Σχην ουιλία χου ο πρώην Υπουργός επισέμανε όχι ενώ χο κόσχος
απο χην ολοκλέρωση χης Ευρωπαϊκές Αγοράς θα προκύπχει_αυχόωαχα.χα
οφέλη απο αυχέν υπάργουν υόνο ώς δυναχόχηχες και απαιχούν σοβαρές 
προσπάθειες.απο χην μεριά χων κυβερνέσεων.χων επιγειρέσεων και 
χων άλλων οικονοιιικών φορέων για να χις αξιοποιέσουν.

Τέλος,σχην εισαγωγικέ χου ομιλία ο Κ.Σημίχης αναφέρθηκε και 
σχο ρόλο που πρέπει να παίξουν οι εργαζόμενοι σχην καχεύθυνση 
προς χην εσωχερικέ αγορά χης Ευρώπης,οι οποίοι θα πρέπει να έγουν



εξασφαλισμένο το δικαίωωα της πληροωόοησης καί της διατύπωσης 
άπονης για τις επί, νε ιρησιακές επιλογές.

Απαντώντας σε ερωτήσεις τόσο των δημοσιογράφων όσο και των 
συμμετασχόντων ο Κ.Σημίτης τόνισε:
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Οικονομία ιαε αποτέλεσρα το όποιο ρικοό κέρδος στον τορέα των
εξαγωγών να εκωηδενιζόταν πολύ σύντοωα.

- Πρέπει, να υπάρξει, δραστικά μείωση των ελλειμμάτων. Μπορούν για 
παράδειγμα να εξοι κονομι θούν πόροι, από τον ορθολογισμό των 
δαπανών για την άμυνα που είναι. υψηλές, όπως και, απο τον 
εξορθολογισμό της ' δημόσιας διοίκησης καθώς και απο την μείωση 6 
και, κατάργηση επιδοτήσεων απο το κράτος.

- Η παραοικανοωία στη γώρα υας φτάνει στο 30*/. της επίσημης 
οικονομίας μας. Απ’ αυτήν υπολογίζεται ότι γάνονται ετησίως 400δις 
δργ. Πρέπει να γίνει προσπάθεια προς αυτόν τον ταυέα.υε αδιαωορία 
για το όποιο πολιτικό κόστος.

- Οι ιδιωτικές επενδύσεις το 1988,αυξήθηκαν κατά 10,5Χ. Αυτό 
οφείλεται στο ότι απο το πρόγραμμα της σταθεροποίησης 1986-87 
αυξήθηκαν τα κέρδη των επιχειρήσεων άρα έγιναν επενδύσεις.

- Πρέπει να υπάρξει κοινωνικά και πολιτικά συναίνεση για τα
ρεγάλα θέυατα της γώρας όπως είναι η· δημόσια διοίκηση και η
κοινωνική ασφάλιση.

- Στην Ελλάδα θα πρέπει να λειτουργούν και να συνεργάζονται 
αρμονικά και οι τρείς τομείς της οικονομίας,ο δημόσιος,ο 
ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας.

- Οι Ελληνικές επιχειρήσεις,πρέπει να στρέψουν τη δραστηριότητά 
τους προς τον τομέα των εξαγωγών.

- Η πολιτεία πρέπει να καταβάλει προσπάθεια για την αναβάθμιση 
της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Η παιδεία σήμερα βρίσκεται 
σε κρίσιμο σημείο. Στην χώρα μας δεν υπάρχει περιθώριο για 
ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

- Στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς του 1992 είραστε όλοι
αναγκασρένοι να παλέψαυρε.Όλα τα ελληνικά κόρρατα πρέπει να
δείξουν στο λαό τα προβλήματα και να συμβάλουν στον προβληρατισρό
για την λύση τους. Την λύση των προβληράτων,δεν θα ρας την
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Τα κενχρικά μηχανσσχάσια χου Ο.Σ.Ε σχον
Πειραιά,επισκέφθηκαν σήμερα ο καθηγηχίις____Κ. Σηιαίχης. πρώην
Υπουργός, Υποψήφιος Βουλευχ-Πς Α' Πειραιά,ο Υπουργός Μεχαφαρών και 
Επικοινωνιών Γ. Χαραλάμπους και, χο μέλος χου Εκχελεσχικού Γραφείου 
χου ΠΑ.ΣΟ.Κ Β.Ταουρας.

Ου κύριοι, Σημίχης, Χαραλάμπους και Τσούρας συζΛχησαν με χους 
εργαζόμενους σχον Ο.Σ.Ε,χα προΒλΉμαχα που ανχιμεχωπίζαυν.

Σχις 9:30 χο Βράδυ ο Κ.Σημίχπς,μίλησε σχα εγκαίνια χου 
Εκλογικού Κένχρου χου ΠΑ.ΣΟ.Κ σχα Καμίνια χου Πειραιά.

Αύριο,Πέμπχη,1.6.89,ο Κ.Σημίχης θα επισκεφθεί στις 11:00 π.μ 
χπν λαικίτ αγορα σχα Μανιάχικα χου Πειραιά.

Αύριο σχις 8:30 χο απόγευμα ο Κ.Σημίχης θα μιλήσει σχα 
εγκαίνια χου Εκλογικού Κένχρου χου ΠΑ.ΣΟ.Κ, Πρ.Ηλία και 
Ευαγγελίσχριας σχον Πειραιά (Βενιζέλου 70).


