
/απητέ Κώστα,

3υ στέλνω τις ενδεικτικές ερωτήσεις που ακολουθούν. Μπορείς να διαγράψεις ή να 

σοσθέσεις ό,τι εσύ νομίζεις σκόπιμο.

ΧΕΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Ενώ ως υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας καταβάλλετε προσπάθειες για τον 

μπλουτισμό του ενεργειακού δυναμικού της χώρας με νέες μονάδες αλλά και νέες 

νεργειακές πηγές, την ίδια στιγμή, η κοινή γνώμη πληροφορείται κατάπληκτη ότι η 

ώρα απειλείται με "μπλακ άουτ"; Τι συμβαίνει;

Ολοι πιέζουν για επιτάχυνση της ανάπτυξης. Ποιο περιθώρια βλέπετε, στα πλαίσια 

ης ακολουθούμενης σταθεροποιητικής πολιτικής, για ενίσχυση της αναπτυξιακής 

ροσπσθε ι α ς ; ,1 '

Συγκεκριμένα, ως αρμόδιος υπουργός, εχετε αρκετές προτάσεις για ανάπτυξη οι 

ιποίες όμως δεν έχουν προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Που είναι το 

ιρόβλημσ;

<7 -¿λ,.ττ.
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' Γ ι α  παράδειγμα; γιατί δεν προχωρούν οι πρωτοβουλίες στο Βαλκανικό χώρο; Τι θα 

πνει με τα μεγάλα έργα του βιομηχανικού και ενεργειακού τομέα;

* Το υπουργείο Βιομηχανίας, μετά την αναβάθμισή του επί των ημερών σας, θα 

ϊιαχειρισθεί ένα σημαντικό τμήμα των πόρων του δεύτερου πακέτου Ντελάρ, Τι θα
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λλάξει γιο τη βιομηχανία και την ελληνική οικονομία και ποια μέτρα έχετε κατά 

ου για να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις κπι η ανταγωνιστικότητα της 

ικονομ ί α ς ;

Για την ανταγωνιστικότητα πολλοί επιχειρηματίες θεωρούν ότι η πολιτιή της 

σκληρής δραχμής" αποτελεί αντικίνητρο; Συμμερίζεαθε την άποψη αυτή;

Η κυβέρνηση, προεκλογικά, είχε υποσχεθεί πως, σε αντίθεση με τη μονόπλευρη 

ταθεροποίηση και λιτότητα που εφήρμοσε η Νέα Δημοκρατία, θα έδινε έμφαση στην 

νάπτυξη. Αυτό όμως δεν συνέβη και η ανάπτυξη δεν ήλθε. Εχετε ελπίδες για το 

995 και που τις στηρίζετε;

Η οικονομική πολίτικη της κυβέρνησης βοήθησε στην εδραίωση ενός κλίματος 

μπιστοσύνης. Ομως, τα επιτεύγματα στους άλλους τομείς είναι πενιχρά. Τι θα 

πρεπε να γίνει μέσα στο 1995 ώστε να αποδώσει περισσότερα η ακολουθούμενη 

ολιτική;

Από ποιους, κατά τη γνώμη σας, κινδυνεύε 

ύγκλιοης; Και από πού βλέπετε να ξεκινούν 

ι κονομικής πολιτικής;

Τ 4 ·
η εφαρμογή του προγράμματος 

οι πιέσεις για χαλάρωση της *

Πς υπουργός Εμπορίου, είστε συνυπεύθυνος γιο την τιθάσευση του πληθωρισμού, 

ιατί τα αποτελέσματα εντός του 1994 δεν ήσαν ικανοιητικά και παιές είναι οι 

ροϋποθέσεις για να πετύχουμε μονοψήφιο τιμάριθμο;

Πώς οραματίζεσθε τη νέα βιομηχανική στρατηγική που πρέπει να έχει η χώρα; -

Με ποια μέτρα θα μπορούσε να βελτιωθεί η απόδοση του οικονομικού επιτελείου ^
\ - - - - - -
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ΐς κυβέρνησης;

(ΑΡΑΔΕΣ : 85 ΥΨΟΣ ΣΤΗΛΗΣ : 306 )
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