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το Σώμα την άδεια και την ευχέρεια να μιλήσει λίγο περισσότερο ο κ.Μόνος 

ως χρηματίσας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Όπως είδατε,λοιπόν, έκανε και 

αυτή την προσφυγή το Προεδρείο στο Σώμα, γιατί δεν έχει το δικαίωμα από 

μόνο του να παραβιάσει τον Κανονισμό. Είναι υποχρεωμένο να τον εφαρμόζει. 

Και μόνο με την εφαρμογή του Κανονισμού θα έχουμε αναβάθμιση του 

Κοινοβουλίου.

0 Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου / κύριος 

Σημίτης, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Κυρίες και

κύριοι συνάδελφοι, στη συζήτηση Π2>υ προηγήθηκε, ακούστηκαν μερικά 

επιχειρήματα στα οποία πιστεύω ότι αξ ίζε ι  τ ν̂ κόπο να σταθώ.

Ακούστηκε στην Αίθουσα ότι ο σοσιαλισμός αναφέρεται μόνο για τους 

τύπους στο όνομα του κόμματός μας και ότι η πολιτική μας, δεν έχει σχέση 

με αυτή μας τη θέση.

0 κ.Σαμαράς ο οποίος υποστήριξε συτή την άποψη, παραπλανάται προφανώς 

από τ ις  τεχνικές συζητήσεις σε σχέση με την οικονομία, τους τεχνικούς 

όρους, τα θέματα τα οποία αφορούν ελλείμματα, ισοζύγια κ.λπ. Τα θέματα 

αυτά, συγκαλύπτουν την ουσία. Η ουσία όμως για μας, είναι ξεκάθαρη. 

Στόχος αυτής της πολιτικής που υπερασπίστηκε και παρουσίασε ο
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κ.Πρωθυπουργός με τ ις προγραμματικές δηλώσεις, είναι η βελτίωση της θέσης 

!
του εργαζομένου. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι μια διαφορετική 

λειτουργία της κοινωνίας. Στόχος αυτής της πολιτικής είναι εκείνοι οι 

οποίοι μοχθούν καθημερινά σ'αυτό τον τόπο και κερδίζουν με τον ιδρώτα 

τους το ψωμί τους, να έχουν αποφασιστική γνώμη στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Στόχος είναι αυτοί να είναι το κύριο αντικείμενο της 

φροντίδας μας.



0 σοσιαλισμός δεν είναι μόνο για μας ένας τύπος, ο σοσιαλισμός είναι 

μια κατεύθυνση, ένας στόχος, παραμένει το όραμά μας.

Ακούσθηκε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία και η Κυβέρνηση ακολουθούν την 

ίδια πολιτική. Και πάλι το επιχείρημα αυτό στηρίζεται σε κάποια εξωτερικά 

γνωρίσματα της πολιτικής, στο γεγονός ότι χρησιμοποιούμε τη δημοσιονομική

πολιτική, τη φορολογία, την αντιπληθωριστική πολιτική, την εισοδηματική

πολιτική για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αλλά εμείς θέλουμε κάτι

τελείως διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν πρέπει να μας

ξεφεύγει. Εμείς θέλουμε μία ανάπτυξη στην οποία να συμμετέχει όλη η

κοινωνία, εμείς θέλουμε μία ανάπτυξη η οποία δεν είναι μόνο για

0
ορισμένους, ενώ στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας τα οφέλη 

προσπορίσθηκαν, τα ίκρέλη κέρδισαν  ̂οι λ ίγοι.  Εμείς θέλουμε μια ανάπτυξη 

για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.

ι
Μέσα στη νοοτροπία αυτή, που θέλει τη Νεα Δημοκρατία και το ΠΑ.ΣΟ.Κ.

να κάνουν την ίδια πολιτική, μας έγιναν και κάποιες συστάσεις για παροχές 

τ ις  οποίες πρέπει να δώσουμε στη μία ή στην άλλη ομάδα πληθυσμού, παροχές 

οι οποίες παρουσιάσθηκαν ως κοινωνικά δίκαιες.

θέλω να υπενθυμίσω ότι η παράταξή μας είναι μια παράταξης οποία δεν 

ασπάζεται τη νοοτροπία του κράτους παροχών, τη νοοτροπία η οποία δίνει



στη μία ή στην άλλη ομάδα κάτι για να είναι ευχαριστημένη, να

ι
συνεργάζεται, να υποστηρίζει, να έχει πολιτικό όφελος.

Εμείς επιδιώκουμε μία συνολική βελτίωση. Εμείς επιδιώκουμε τη

,.\| ‘ι
συνολική ανάπτυξη. Εμείς επιδιώκουμε ένα στόχο ώστε να βελτιωθεί η θέση/

όλων σταθερά και αποφασιστικά. Μέσα σ'αυτό το πλαίσιο ακριβώς θα

εξετάσουμε( βέβαια  ̂ κοινωνικές παροχές  ̂ οι οποίες είναι δικαιολογημένες,

δίκαιες, αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά θα εξετάσουμε επίσης τη

ι
γενικότερη επίπτωση, γ ι α τ ι (επαναλαμβάνω, εκείνο που έχει σημασία είναι η 

βελτίωση της γενικής κατάστασης.

Μας είπε πριν ο κύριος Μάνος ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας 

άνοιξε ένα παράθυρο στην Ευρώπη και εμείς να φροντίσουμε να μην το 

κλείσουμε. Αλλά ποιο παράθυρο στην Ευρώπη άνοιξε η πολιτική της Νέας 

Δημοκρατίας; Εγώ διαπίστωσα ότι στην Ευρώπη επικρατεί δυσπιστία, 

αβεβαιότητα, αμφιβολία για την Ελλάδα και η δυσπιστία, η αβεβαιότητα και 

η αμφιβολία αυτή οφείλονται στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, 

οφείλονται στις υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν και δεν κρατήθηκαν,

οφείλονται στα ανύπαρκτα σχέδια ή στα σχέδια τα οποία δεν στηρίζονταν σε 

πραγματικούς υπολογισμούς.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ίσως θυμόσαστε το πρόγραμμα της



3 <οθ

δημοσιονομικής εξυγίανσης που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία ως Κυβέρνηση το

1990. Στο πρόγραμμα αυτό δημοσιονομικής εξυγίανσης με το οποίο

ι
συμφωνήθηκε το δάνειο που έδωσε η Κοινότητα, ο στοχος του πληθωρισμού 

ήταν 7% το 1993. Επετεύχθη αυτός ο στόχος; 0 στόχος των καθαρών δανειακών 

αναγκών ήταν 3% το 1993. Επετεύχθη αυτός ο στόχος; Πώς, λοιπόν, να μην 

αμφιβάλουν οι Ευρωπαίοι και γιατί υπάρχει ένα ανοικτό παράθυρο; Εμείς 

πρέπει να ανοίξουμε το παράθυρο.

Μας είπε επίσης ο κύριος Μάνος ότι εμείς πρόκειται να πετάξουμε, να 

μη χρησιμοποιήσουμε το κρισιμότερο μέσον της οικονομικής πολιτικής και τοχ
. . ,} Λ ν 11 I '1 ν

κρισιμότερο μέσον της οικονομικής πολιτικής είναι η αποκρατικοποίηση.



Πρώτα απ'όλα θέλω να τονίσω  ̂ ότι η αποκρατικοποίηση έχει 

χρησιμοποιηθεί ως μέσο διαρθρωτικής πολιτικής σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Αλλά ήταν μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε με συγκεκριμένους σκοπούς για 

ν'αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα στην αγορά, για να υπάρξουν φθηνότερες 

παροχές, για να υπάρξουν περισσότερες υπηρεσίες. Δεν χρησιμοποιήθηκε ως 

εισπρακτικό μέσο. Δεν χρησιμοποιήθηκε με την νοοτροπία να τα ξεπουλήσουμε 

όλα γιατί πρέπει να τελειώνουμε. Είχε διαρθρωτική αξία, γιατί υπήρχε μία 

διαρθρωτική αντίληψη πίσω από την αποκρατικοποίηση στη Μεγάλη Βρεττανία ή 

στην Γαλλία.

Εδώ, όμως, δεν υπήρχε διαρθρωτική αντίληψη. Εδώ υπήρχε η αντίληψη ότι 

πρέπει να φύγουν οι επιχειρήσεις. Και τί έγινε με το "πρέπει να φύγουν οι 

επιχειρήσεις;" θέλω να ενθυμίσω σ'αυτή την Αίθουσα -γιατί η Νέα 

Δημοκρατία προσπαθεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε- ότι υπάρχουν περιοχές 

της χώρας, όπως το Λαύριο, η Εύβοια, η Βοιωτία, η Κοζάνη, όπου 

επικράτησε δυστυχία, όπου υπήρξε πείνα, όπου υπήρξε μεγάλη αμφιβολία για 

το αν αυτή η πολιτεία φροντίζει για τους δυστυχείς. Αυτά τα ξέχασε η Νέα 

Δημοκρατία. Αλλά η δίκη μας υποχρέωση είναι να τα θυμόμαστε. Και η δική 

μας υποχρέωση είναι να κάνουμε μία διαρθρωτική πολιτική τέτοια, ώστε να

μην δημιουργεί πρόσθετες περιφερειακές και εισοδηματικές ανισότητες.



Βεβαίως, πρέπει να διακόπτεται η δραστηριότητα μίας βιομηχανικής 

επιχείρησης, η οποία μακροπρόθεσμα δεν πρόκειται να είναι βιώσιμη. Αλλά 

υπάρχουν και επ ιχειρήσεις,  οι οποίες αντιμετωπίζουν συγκυριακά 

προβλήματα. Και η διακοπή δραστηριότητας επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν 

συγκυριακά προβλήματα, αποτελεί σπατάλη πόρων, τόσο ανθρωπίνων όσο και 

υλικών.

Στην εποχή μας, όπου η απελευθέρωση των χρηματοπιστωτικών αγορών 

επιτρέπει την επινόηση και εφαρμογή οχημάτων αναδιάρθρωσης και στήριξης 

επιχειρήσεων, μπορούμε για επ ιχειρήσεις οι οποίες συναντούν συγκυριακά 

μόνο προβλήματα , να εξετάσουμε όλες τ ις  δυνατότητες, ώστε να συνεχίσουν 

να εργάζονται, να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους και τελικά 

ν'αποκτήσουν τα στοιχεία της μόνιμης βιωσιμότητας.

Δεν πρέπει να έχουμε -,κσ; αυτό πιστεύουμε εμείς- δογματικές 

αντ ιλήψεις. Γ ιατ ί οι δογματικές αντιλήψεις οδηγούν σε ανεργία και σε 

αρνητικές αλυσιδωτές επιδράσεις στο δίκτυο των επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με την προβληματική επιχείρηση. Οδηγούν στην περιφερειακή 

εγκατάλειψη.

Πρέπει να εξετάζουμε, λοιπόν -κα, αστός θα ε ίναι ο στόχος της 

βιομηχανικής μας πολιτικής- την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και να
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αντιμετωπίζουμε τα συγκυριακά φαινόμενο

Είπα πριν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ε ίχε διαρθρωτική αντίληψη. Είχε 

την αντίληψη της εκποίησης. Και μέσα στο πλαίσιο της αντίληψης αυτής της

εκποίησης 0α έπρεπε σήμερα ν'αναρωτηθούμε τί απέδωσαν όλα αυτά.

V* \(ν· ·ί\"···' Αν·'· ';λΛχ3
Ζήτησα από την υπηρεσία·και μου έδωσε ένα φάκελλο σχετικά με τον ΟΑΕ.

οσπαθησα απ'αυτό τον φάκελλο να καταλάβω αν η πολιτική αυτή οδήγησε

σε μεγαλύτερες εισπράξεις. Ένα στόχο τουλάχιστον αυτής της πολιτικής. 

Διαπιστώνω απ'αυτό τον φάκελλο; ότι αν εξαιρέσουμε την ΑΓΕΙ που ε ίναι μία 

ιδ ια ίτερη περίπτωση, από τ ις  εκποιήσεις εισπράχθηκαν μόνο 10 δισ. δρχ. 

ενώ δαπανήθηκαν συνολικά 65 δισ. δρ>. ν α την ίδ ια  περίοδο.

Προσπάθησα να δω από .τον φάκελλο αν εε βάση αυτές τ ις  εκποιήσεις και 

την αποκρατικοποίηση που έγινε, στνς περιοχές που πραγματοποιήθηκε έγινε 

άλλης μορφής βιομηχανική ανάπτυξη, ότι το διαρθρωτικό μέτρο ε ίχε 

διαρθρωτικά αποτελέσματα. Αλλά δεν διαπίστωσα τίποτα σχετικό. Διαπίστωσα 

μονάχα τεράστιες αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε

μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας

(ΧΡ)



Προσπάθησα να διαπιστώσω εάν υπήρξαν νέες επενδύσεις, αν αυξήθηκαν οι 

ν^ς επενδύσεις. Τίποτα σχετικό δεν προκύπτει. Αντίθετα, όπως ξέρετε 

όλοι, η βιομηχανική παραγωγή αυτά τα χρόνια υπήρξε στάσιμη και ακολούθησε 

μία αρνητική πορεία. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, αν εξαιρέσουμε τον τομέα 

της οικοδομής, δεν παρουσίασαν μία καλύτερη εικόνα. Αλλά διαπιστώνεται 

και από τους φακέλλους, ότι μερικές από τ ις αποκρατικοποιημένες με τη 

διαδικασία που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία επιχειρήσεις, έπαψαν να 

εργάζονται ή ξαναέγιναν προβληματικές. Προσπάθησα να διαπιστώσω, αν 

υπήρξαν νέες θέσεις εργασίας. Η διαπίστωση είναι ότι χάθηκαν περίπου 

10.000 έως 15.000 θέσεις εργασίας. Και βεβαίως, οι νέες θέσεις εργασίας 

υπήρξαν πολύ λιγότερες και πάντως δεν υπήρξαν οι περίφημες 100.000 θέσεις 

εργασίας, τ ις  οποίες υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία.

Προσπάθησα επίσης να διαπιστώσω, εάν κάποιοι είχαν ωφέλεια από όλη 

αυτή την ιστορία. Υπάρχει εδώ ένας κατάλογος συμβούλων για την 

αποκρατικοποίηση. Στον κατάλογο αυτό βλέπω ότι υπάρχουν αξιόλογες 

αμοιβές. Σε μία επιχείρηση δίνονται 98 εκατ., σε άλλη 91 εκατ., 136 

εκατ., 53 εκατ., 58 εκατ. κ.ο.κ. Προσπάθησα επίσης να δω μήπως και 

πρόσωπα είχαν κάποια οφέλη. Εδω υπάρχει ένας κατάλογος για τ ις

ακαθάριστες αποδοχές του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου του 0ΑΕ.



0 πρόεδρος το 1988 είχε εισπράξει 4.165.000. Τους 10 πρώτους μήνες του 

1993 έχει εισπράξει 26 εκατ.

Διαπιστώνω, λοιπόν, ότι αυτό το οποίο είχαμε πει, υπάρχει σε αυτή την 

εξέλιξη. Υπάρχουν, δηλαδή, κάποιοι που χάνουν, οι πολλοί, και οι λίγοι 

που κερδίζουν. Αυτή ήταν η αποκρατικοποίηση της Νέας Δημοκρατίας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

Εμείς, στο Υπουργείο Βιομηχανίας, θα εξετάσουμε όλους αυτούς τους 

φακέλλους, θα εξετάσουμε τις συμβάσεις. Και βεβαίως, εάν υπάρχουν 

συμβάσεις οι οποίες δεν είναι νόμιμες και δεν ανταποκρίνονται στις
I

επιταγές της ελληνικής νομοθεσίας, τότε θα παραπέμψουμε το θέμα στα 

αρμόδια δικαστήρια.

Σε σχέση τώρα με την πολιτική την οποία ακολουθήσατε στο θέμα του 

ανταγωνισμού, επειδή μας ασκείται κριτική, θέλω να πω δύο λόγια.' Η Νέα 

Δημοκρατία ισχυρίσθηκε ότι είναι μία νεοφιλελεύθερη παράταξη και ως 

νεοφιλελεύθερη παράταξη, είχε στόχο την προαγωγή του ανταγωνισμού. 

Ρώτησα, λοιπόν, στο Υπουργείο Εμπορίου, εάν η επιτροπή ανταγωνισμού, το 

κύριο όργανο για την προώθηση του ανταγωνισμού, εξέδωσε αποφάσεις αυτά τα 

χρόνια και αν καταδίκασε επιχειρήσεις για ολιγοπωλιακές συμπεριφορές, για

συντονισμένες πρακτικές και αν εργόσθηκαν για την πραγματοποίηση του



ανταγωνισμού. Δεν ήταν βέβαια έκπληξη για μένα, διότι τα λόγια δεν 

συμφωνούν με τα έργα, όταν διαπίστωσα ότι δεν υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις,

ότ 1 η υπηρεσία γι α τον ανταγωνι σμό είναι υποβαθμισμένη, ότ ι όλοι εκεί

αισθάνονται ότι κανέναν δεν ενδ ι αφέρε ι το θέμα και ότ ι υπάρχουν 10

περ ι¡που εκκρεμείς υποθέσεις εδώ και καιρό στην επιτροπή ανταγωνισμού, Π

οποία δεν λειτουργεί και φάκελλοι για 136 ολιγοπωλιακές πρακτικές.



Εμείς δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, διότι εμείς

πιστεύουμε ότι πρέπει να περιοριστούν τα ολιγοπώλια, ότι πρέπει να

περιοριστούν οι συντονισμένες πρακτικές και πρέπει να υπάρξει 

ανταγωνισμός σ'αυτή την αγορά, διότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα 

περιοριστεί και η οικονομική εξουσία.

Εμείς πιστεύουμε στη βιομηχανική πολιτική^όπως ανέπτυξε ο κ. Πρόεδρος

της Κυβέρνησης. Πιστεύουμε σε ένα κράτος στρατηγείο το οποίο θα προωθήσει
ι

πραγματικά τη βιομηχανική ανάπτυξη.

Αυτές τ ις  μέρες και τους προηγούμενους μήνες έγινε πολλή συζήτηση για 

το πακέτο Ντελόρ ·ϋ^Και σε μία χώρα όπου η βιομηχανία υστερεί ακόμα, θα

πίστευε κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα είχε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη

βιομηχανική πλευρά του πακέτου Ντελόρ ΙΓΑλλά για τη βιομηχανική πλευρά 

έχουν διατεθεί μονάχα 172 δια. δραχμές, το 7% των πόρων για βιομηχανία 

και ενέργεια.

Αυτό δείχνει ότι το κύριο μέλημα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας 

ήταν -να μου επιτραπεί η έκφραση - να ρίξουμε μπετόν, να φανούν έργα, να 

προσληφθούν άνθρωποι, να κινητοποιηθούν κάποιοι εργολάβοι. Το κύριο 

μέλημα δεν ήταν λοιπόν να δημιουργηθεί η βιομηχανική υποδομή η οποία θα

οδηγήσει στην αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη.



Γ ι 7αυτό, εμείς τ ις μέρες αυτές εργαζόμαστε για να τριπλασιάσουμε τους 

πόρους οι οποίοι θα διατεθούν στη| βιομηχανία και στην ενέργεια για να 

ξεπεράσουμε τα 500 δια. δραχμές. Έτσι πραγματοποιείται η ανάπτυξη και 

όχι με αποκρατικοποιήσεις του τύπου ΟΑΕ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.)

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να πω και δυο λόγια σε σχέση με την 

πολιτική^την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε στον τομέα μας. Μίλησα ήδη 

για το πακέτο Ντελόρ και θέλω εδώ να προσθέσω ότι θέλουμε να εισαγάγουμε 

τεχνικές αξιολόγησης για την επιλογή των πλέον καταλλήλων έργων που θα 

λαμβάνουμε υπόψη τ ις  ενδεχόμενες ενέργειες και επιπτώσεις στην εθνική και 

περιφερειακή οικονομία. Όχι ένα έργο πάση θυσία, όχι ένα εργοστάσιο αταιΟ

επίπτώση έχει, αυτό το εργοστάσιο πως λειτουργεί στο συνολικό πλαίσιο της 

εθνικής οικονομίας. Και μέσα σ'αυτό το στόχο θα δώσουμε και ιδιαίτερη 

προσοχή στην περιφέρεια, θα δώσουμε και ιδιαίτερη προσοχή στο χωροταξικό 

σχεδίασμά για να αναπτυχθεί απρόσκοπτα η βιομηχανία.

Πρώτο σημείο λοιπόν είναι η βιομηχανική υποδομή. Δεύτερο κεντρικό 

σημείο της πολιτικής μας είναι η ποιότητα και ο έλεγχος. Διότι δεν

πρόκειται να κατακτήσουμε διεθνείς αγορές αν δεν βελτιώσουμε την ποιότητά
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μας.

Η χώρα μας διακρίνεται ακόμα για την παραγωγή προϊόντων τα οποία δεν

έχουν όνομα, διακρίνεται για την παραγωγή ____  προϊόντων f για

επιχειρήσεις του εξωτερικού. Πρέπει να ξεφυγουμε από αυτό το στάδιο,'[.να 

παράγουμε προϊόντα ποιότητος, να παράγουμε επώνυμα προϊόντα. Και γι 'αυτό 

θέλουμε να ενισχύσουμε τους παραδοσιακούς κλάδους με νέες τεχνολογίες, 

θέλουμε να διακρίνουμε το ρόλο του EOT, θέλουμε να ενσωματώσουμε 

ευρωπαϊκά πρότυπα και θέλουμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη υποδομή 

για την πιστοποίηση προϊόντων, για τη διοχέτευση τεχνολογίας^η οποία θα 

βελτιώσει την ποιότητα.

Ένα τρίτο σημείο το οποίο θέλω να προσέξουμε είναι να ξεφύγουμε από 

την αντίληψη ότι αντικείμενα φροντίδας πρέπει να είναι μόνο η μεμονωμένη

να λειτουργήσει η οικονομία μας χρειάζονται δίκτυα επιχειρήσεων, δίκτυα 

τα οποία αρχίζουν από την έρευνα και την εισαγωγή τεχνολογίας και 

καταλήγουν στη διάθεση των επωνύμων προϊόντων.

/fpV Λ ')

επιχείρηση. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι μικρές^αλλά για να μπορέσει

k z ^ )



θέλουμε λοιπόν να δούμε πως θα δημιουργήσουμε αυτά τα δίκτυα με
/

κίνητρα να ενισχύσουμε τους ασθενείς κρίκους επειδή εδώ στην Ελλάδα τα
ι

δίκτυα είναι ατελή, θέλουμε να ενισχυσουμε τις μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις για συνεργασίες, για συνεταιριστική προσπάθεια για να

ενταχθούν σε ένα κοινό πλαίσιο ώστε όλοι μαζί να μπορέσουν να
/

αντιμετωπίσουν την πρόκληση του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.

Και για τ ις  μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως πρέπει να δοθούν

κίνητρα για την αγορά τεχνογνωσίας για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για
/ /

την ενίσχυση της κεφαλαϊκής βάσης για να καλύψουν τ ις  ανάγκες για τ ις  

επενδύσεις και ιδίως πρέπει να .σνκ^αθ ι̂σθεί ο ρόλος του ΕΟΜΜΕΧ ο οποίος 

εγκαταλείφθηκε από τη Νέα Δημοκρατία.

Ένα επόμενο σημείο της πολιτικής μας είναι η πρόσβαση στις διεθνείς 

αγορές και η διαβαλκανική συνεργασία. Χρειάζεται η ενθάρρυνση και η 

ενίσχυση κλαδικών οργάνων για εξαγωγές. Χρειάζεται η πληροφόρηση για 

εξωτερικές αγορές. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε το πλαίσιο εκείνο ώστε οι

επιχειρήσεις να αντλούν όλα τα σχετικά στοιχεία με αγορές και να παίρνουν

V  *
πρωτοβουλίες για τ ις  αγορές αυτές. Χρειάζεται να δώσουμε εμε ίς/ ΐΊς

εξωτερικές αγορές τ ις πληροφορίες για την εσωτερική παραγωγή.
ι

0 κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις κρατικές προμήθειες ότι
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χρειάζεται μια άλλη αντίληψη για τ ις κρατικές προμήθειες ώστε να
/'

αποτελέσουν και αυτές ένα μοχλό για την ανάπτυξη.

Σας μίλησα για τις αποκρατικοποιήσεις και θέλω να πω και δύο λέξεις

για την αποβιομηχάνιση και τ ις  προβληματικές περιοχές. Η Β. Χαλκιδική, η

βόρεια και κεντρική Εύβοια, ο νομός Κοζάνης, ο νομός Βοιωτίας, το Λαύριο,

ο νομός Αχαίας, οι Κυκλάδες και ιδιαίτερα η Σύρος θα αποτελέσουν

αντικείμενο ιδιαίτερης φροντίδας μαε

Στον τομέα της ενέργειας^πέρα από το γενικό στόχο για την εξασφάλιση

του αναγκαίου ενεργειακού ισοζυγίου και την εξοικονόμηση της ενέργειας
/

θέλω να τονίσω ότι πρέπει να προσέξουμε το θέμα του φυσικού αερίου. Το 

έργο του φυσικού αερίου παραλαμβάνεται με μεγάλα προβλήματα. Το κόστος 

του λόγω των αστοχιών και υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί. έχει διογκωθεί.
I ι

θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση εκτέλεσης του έργου καθώς και φροντίδα 

για την ορθολογική αξιοποίηση του αερίου.

Στην Κοινότητα αποτελεί σταθερή επιλογή η μείωση των εκπομπών 

διοξε ιδίου του άνθρακος. Γ ι '  αυτό πρέπει να φροντίσουμε την αύξηση της 

συμμετοχής των ήπιων μορφών ενέργειας με τη μέγιστη κοινοτική υποστήριξη. 

Πρέπει, επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κ:,: τ ις  ανάγκες της προστασίας του

περιβάλλοντος να αξιοποιήσουμε οσο το δενατόν γίνεται περισσότερο το



λιγνίτη, ο οποίος υπάρχει στη χώρα.

Και τέλος, ένα κεντρικό σημείο της πολιτικής μας είναι η βελτίωση της 

λειτουργίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Κριτήρια θα είναι η

μεγαλύτερη προσοχή στη σχέση κόστους-απόδοσης η αυτοτέλεια, η διαφάνεια,
/

η προώθηση του κοινωνικού ελέγχου, η ανταπόκριση στις επιθυμίες του 

κοινού.

Όσον αφορά την έρευνα, θέλω να τονίσω το εξής: Δεν πρέπει να

εξακολουθήσουμε κατά τον ίδιο τρόπο να παρέχουμε τα κίνητρα σε

μεμονωμένες επιχειρήσεις. Ούτε πρέπει να παρέχουμε τα κίνητρα μόνο για 
Πού

προϊόνταί έχουν καλές προοπτικές εμπορευσιμότητας. Πρέπει να παρέχουμε τα

κίνητρα σε κοινές προσπάθετες ερτ -̂ει ρήσεων. Πρέπε ι να παρέχουμε τα

κίνητρα σε κλάδους οι οποίοι έχουν καλές προοπτ ικές ανάπτυξης

τεχνολογικών δραστηριοτήτων και 0 I οπο ί ες θα έχουν

πολλαπλασιαστικές, θετικές επιδόσεις. Κα ι βέβαια, πρέπει να φροντ ί σουμε

για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της τεχνολογίας.

Όσον αφορά τον τομέα του Υπουργείου Εμπορίου, αναφέρθηκα ήδη στο

θέμα του ανταγωνισμού, θέλω να τονίσω ότι επιδίωξή μας σταθερή είναι η

_ '/ Λ ^  ι ν 4 · Ι< Λ ν · ■ >

αποτελεσματικότερη προστασία του καταναλωτή ρ καταπολέμηση της

παραπλανητικής διαφήμισης.
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Και η Νέα Δημοκρατία έδωσε δείγματα ότι δεν ενδιαφέρεται για το εάν 

το κοινό παρασύρεται ή όχι. θυμίζω τις ρυθμίσεις για τα παιδικά παιχνίδια 

και τη διαφήμισή τους στην τηλεόραση, θυμίζω τις διαφημίσεις για τα 

κολλέγια και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πρέπει να σταματήσουν αυτά 

τα φαινόμενα παραπλάνησης του κοινού, όπως πρέπει να σταματήσουν 

φαινόμενα νοθείας και γι 'αυτό θέλουμε να κάνουμε μία αναδιοργάνωση σ'όλο 

αυτό τον τομέα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καταναλωτικό κίνημα 

ένα  ̂ φορέα πραγματικού ελέγχου της δραστηριότητας των επιχειρήσεων.

Και βεβαίως η. εξέλιξη των τιμών θα είναι ένα κεντρικό σημείο της 

προσοχής μας. Η προσπάθεια είναι να ελέγξουμε τ ις τιμές με τον 

ανταγωνισμό. Και μονάχα εφόσον με τον κοινωνικό διάλογο, τ ις  συννενοήσεις 

και τον ανταγωνισμό δεν επιτυγχάνεται ο έλεγχος αυτός -παρατηρούνται 

φαινόμενα αισχροκέρδειας και εκμετάλλευσης- θα επεμβαίνουμε μέ £\ τ<ξτ1ί\ 

πλαίσια, τα οποία μας δίνει η νομοθεσία.

Το έργο το οποίο σας περί έγραψα, κυρίες και κύριοι, είναι από τη φύση 

του έργο δύσκολο και απαιτεί πολύ χρόνο. Απαιτεί συντονισμό, απαιτεί 

συνεχή προσπάθεια σε μακροχρόνιους στόχους. Προϋποθέτει επίσης κλίμα 

συναίνεσης, συνεργασίας, συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για

τη δημιουργία μηχανισμών και θεσμών που θα προωθήσουν την οικονομική και



κοινωνική πρόοδο, τον εκσυγχρονισμό.

θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια και θα κάνουμε επίσης την προσπάθεια 

για δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και του πλούτου, την προσπάθεια 

για κοινωνική δικαιοσύνη, την προσπάθεια για περισσότερη δημοκρατία 

σ'αυτή την κοινωνία, για να μην έχουν καμία αυταπάτη οι κύριοι της 

Αντιπολίτευσης ότι εμείς είμαστε πραγματικά ένα σοσιαλιστικό κίνημα.

Ευχαρ ι στιί

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν.Κρητικός): Η κυρία Μπενάκη έχει τον λόγο.

Κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δημοκρατίας, το πρωϊ 

απ' ό,τι  γνωρίζετε δώσατε έναν κατάλογο βάσει του οποίου σχηματίστηκε το 

εναλλάξ σύστημα των ομιλητών και το οποίο τηρείται αυτή τη στιγμή με 

αυστηρότητα, όπως προβλέπει άλλωστε και ο Κανονισμός.

Είναι να μιλήσει η κυρία Ψαρούδα-Μπενάκη βάσει του καταλόγου τον 

οποίο εστείλατε. Μόλις μου στείλατε ένα σημείωμα που ζητάτε να μιλήσει 

μετά ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Δεν μπορεί να γίνει  αυτό. Όπως 

αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να αλλάξει η σειρά αυτή τη στιγμή. Είναι 

καθορισμένη η σειρά και δεν μπορεί τα κόμματα να εναλλάσσουν τους

ομιλητές ανά πάσα στιγμή.


