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σεμιναρίων, από 147 εκατ. j φέτος είναι 130 εκατ..

•Κρίνετε λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι...

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος):Κύριε Καραγκούνη, ξέρετε πόσο σας

<
εκτιμώ; αλλά λυπάμαι, θα σας διακόψω. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε 

έτσι. Σας παρακάλεσα να σταματήσετε. Μη με αναγκάσετε να διακόψω το 

μικρόφωνο. Σας παρακαλώ!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Εντάξει, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παυσανίας Ζακολίκος):0 Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας

Τεχνολογίας και Εμπορίου, κ. Κώστας Σημίτης, έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Βιομηχανίας^ Ενέργειας ^Τεχνολογίας και 

Εμπορίου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι παρατηρητές της διεθνούς 

οικονομίας, συμπίπτουν όλο και περισσότερο στην άποψη^ ότι μετά από 20 

χρόνια ύφεσης, η’ παγκόσμια οικονομία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. Μια 

φάση συνεχούς ανάπτυξης, περιορισμένου πληθωρισμού και βαθμιαίας 

υποχώρησης της ανεργίας.

Η μακρά περίοδος ανάκαμψης στις ΗΠΑ, οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ στις 

ΗΠΑ^ίστη Μεγάλη Βρετανία, κυμαίνονται γύρω στο 4% ετησίως. Στη Γαλλία, 

προβλέπεται ο ρυθμός αύξησης για το πρώτο θμηνο του}95 να είναι 3,5% 

■περίπου. Αυτές είναι ενδείξεις; ότι οι προοπτικές της διεθνούς οικονομίας
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είναι ευνοϊκές. Μερικοί μάλιστα ισχυρίζονται, ότι μετά την 20ετία των 

χαμηλών επιδόσεων μέχρι το 1991^θα αρχίσει μια 20ετία υψηλών επιδόσεων 

ανάλογη με εκείνη η οποία υπήρξε από το 1960 και μετά.

Αυτή η νέα φάση επέκτασης της παγκόσμιας οικονομίας, οφείλεται 

σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, σε τρεις κυρίως αιτίες:

Η πρώτη αιτία, είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία, ο 

περιορισμός του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων, η δημοσιονομική 

εξυγίανση, η καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Η αιτία αυτή, είναι σχετική 

με τις πολιτικές,οι οποίες εφαρμόζονται εδώ στη χώρα μας από το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονομίας και από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η δεύτερη αιτία, σχετίζεται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών^ Ιδίως 

στην κοινωνία της πληροφορίας και τις στρατηγικές ανάπτυξης που

σχετίζονται με την βελτίωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Έχει 

παύσει πια ο προστατευτισμός, έχουν ανοίξει αγορές και όλες οι χώρες 

επιδιώκουν να αυξήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματαί^να ενισχύσουν 

εκείνες τις δραστηριότητες; οι οποίες στηρίζονται σε νέα ερευνητικά 

αποτελέσματα και σε καινοτομίες.

, Ολος ο κύκλος αυτών των δραστηριοτήτων, σχετίζεται με τις
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δραστηριότητες του Υπουργείου Βιομηχανίας και μερικώς("του* Υπουργέίου 

Εμπορίου που σχετίζεται και με τα θέματα της αγοράς.

( Ζ Ε )
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Και η τρίτη αιτία είναι η δ ι εθνοπο ίηση των αγορών^ η οποία προχωρεί

από μόνη της.

Όπως ξέρουμε όλοι μας  ̂ εμείς ταλαιπωρούμαστε ακόμη με

μακροοικονομικές ανισορροπίες
/

χαμηλούς ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ,

συντεχνιακές δομές και προστατευτισμό. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε μία

πολύ γενναία προσπάθεια^για να προλάβουμε να συμμετάσχουμε σ' αυτήν την 

εξέλιξη η οποία διαφαίνεται. Η κυβέρνηση έχει κάνει σε πολλούς τομείς 

σημαντική προσπάθεια για να περιορίσει τα αρνητικά φαινόμενα.

Εγώ στην ομιλία μου θα σταθώ στο δικό μου τον τομέα, στον τομέα ο 

οποίος αφορά τα θέματα βιομηχανίας, ενέργειας, τεχνολογίας και εμπορίου. 

Εμείς θελήσαμε^από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση^να εφαρμόσουμε 

μία νέα βιομηχανική στρατηγική, μία νέα αντίληψη για τον τρόπο οργάνωσης 

της οικονομίας, τον τρόπο προώθησης της ανάπτυξης. Και κεντρικό στοιχείο 

αυτής της νέας αντϊληψης^είναι το δυναμικό στοιχείο, η βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης όχι με βάση μόνιμα και σταθερά συγκριτικά 

πλεονεκτήματα^τα οποία πιστεύουμε ότι έχουμε και πολλές φορές δεν έχουμε^ 

αλλά με βάση τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.'Αντίληψή 

μας είναι^ ότι εκείνο το οποίο πρέπει να επιτύχουμε  ̂ είναι να 

/δημιουργήσουμε νέα πλεονεκτήματα. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
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εκείνες για να μπορέσουμε να επικρατήσουμε στην αγορά. Το ανταγωνιστικό
)

πλεονέκτημα δεν είναι διαμορφωμένο, δεν είναι δεδομένο, κατακτάται. Και ο 

ρόλος μας είναι να κατακτήσουμε αυτό το πλεονέκτημα.
Ν.

Ίσως υπάρχει το ερώτημα: Μπορούμε; Υπάρχουν οι δυνατότητες; Υπάρχουν

οι δυνατότητες διότι σε μία εποχή όπου το κεφάλαιο είναι διεθνοποιημένο
/

και επομένως διαθέσιμο οι πρόοδοι της τεχνολογίας γνωστές και επομένως 

αξιοποιήσιμες, οι νέες οργανωτικές δυνατότητες και η κοινωνία της 

πληροφορίας προσιτή στον καθένα, το κάτι επιπλέον που κάνει την 

επιχείρηση να ξεχωρίζει^το κάτι επιπλέον προκύπτει από το συνδυασμό αυτών 

των στοιχείων, από την πρωτοβουλία του κάθε επιχειρηματία, από την 

προσφορά των εργαζομένων, από το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η γνώση, η ευελιξία, 

η προσαρμοστικότητα, το ταλέντο των ανθρώπων^ κατακτούν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Και- γι' αυτό  ̂η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να βοηθά στην 

κατάρτιση και στη δόμηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Πρέπει να δώσει 

αφορμή,' αιτία στους ανθρώπους επιχειρηματίες και εργαζόμενους να 

εκμετάλλευθούν τα όσα τους προσφέρει η αγορά, να αποκτήσουν γνώση, 

πληροφόρηση, να έχουν πρόσβαση στις πηγές του κεφαλαίου, της τεχνολογίας, 

της γνώσης για να μπορέσουν να επιτύχουν μία καλύτερη απόδοση της 

/επιχείρησης, μία καλύτερη απόδοση των πρωτοβουλιών τους.
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Το κράτος μέσα σ' αυτό το πλαίσιο πρέπει να φροντίζει ώστε το

εξωτερικό περιβάλλον να φέρνει όσο το δυνατόν λιγότερα προσκόμματα στη

δόμηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Πρέπει για παράδειγμα να φροντίζει
ί ι

για την μακροοικονομική σταθεροποίηση. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχει

μία ενεργό πολιτική που επιδιώκει να αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξης και να 

υποστηρίξει την επιθυμητή κατεύθυνση ανάπτυξης. Πρέπει η πολιτική του 

κράτους να λειτουργεί ως καταλύτης και να διευκολύνει την προσαρμογή και 

τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Αυτό είναι το πλαίσιο και μέσα στο πλαίσιο αυτό οι τομείς βιομηχανία, 

ενέργεια, έρευνα, τεχνολογία και εμπόριο^ είναι κομβικά σημεία. Είναι 

αποφασιστικά σημεία για την εξέλιξη της νέας αναπτυξιακής πολιτικής.
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Εμείς λοιπόν, προσπαθήσαμε να δώσουμε μία νέα ώθηση στις κατευθύνσειςι

αυτές. Και θα δώσω ένα σύντομο απολογισμό του τι κάναμε.

Πρώτα από όλα στον τομέα της Βιομηχανίας: Το κεντρικό χρηματοδοτικό 

μέσο των βιομηχανικών δραστηριοτήτων είναι το δεύτερο πακέτο Ντελόρ. 

Έπρεπε να εκπονήσουμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη βιομηχανία, να 

το υποβάλουμε στην Κοινότητα, να εγκριθεί και να αρχίσουμε να το 

εφαρμόζουμε. Και αυτό κάναμε. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα βιομηχανίας, 

είναι πραγματικότητα. Περιγράφει τις κατευθύνσεις, τις αρχές και τις 

εφαρμογές τις οποίες επιδιώκουμε και όπως θα εξηγήσω μετά / δύο είναι τα 

κύρια στοιχεία. Είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα.

Το δεύτερο το οποίο, επιδιώξαμε^είναι να ψηφίσουμε ένα αναπτυξιακό 

νόμο και στο νέο αυτό αναπτυξιακό νόμο συμπεριλάβαμε ορισμένα στοιχεία τα 

οποία βοηθούν σήμαντικά σ' αυτή την κατεύθυνση. Όχι επιδοτήσεις πια 

οριζόντια στον καθένα για όποια επένδυση κάνει, αλλά επιδοτήσεις μονάχα 

υπό ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν βελτίωση της ποιότητας ( για 

παράδειγμα, που .αφορούν -^την ύπαρξη επιχειρηματικών σχεδίων^ για τη

I ϊ
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, που αφορούν καινοτομίες, έρευνα, οι

..οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα.

Το τρίτο, όσον αφορά ιι.ς υποδομές; δημιουργήσαμε ένα ολόκληρο σύστημα



για τη βελτίωση της ποιότητας και ήδη ένα πρώτο σημαντικό βήμα, το 

Ινστιτούτο Μετρολογίας και όλα τα συναφή, έχουν ρυθμισθεί νομοθετικά.

θέλω(επίσης) να αναφέρω ότι έχουμε υποβάλει στην Κοινότητα ένα 

πρόγραμμα για την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 40 δισ. 

δραχμών. Προχωρήσαμε και σε ικανοποιητικό βαθμό στην αποκρατικοποίηση των 

προβληματικών επιχειρήσεων, για να υπάρξει μία καλύτερη λειτουργία της 

αγοράς. Επιχειρήσεις οι- οποίες ήταν υπο δημόσιο έλεγχο/ γιατί δε 

μπορούσαν να πουληθούν, όπως.το Νεώριο της Σύρου^ή η Πειραϊκή Πατραϊκή^ 

βρίσκονται πια στη διαδικασία μεταβίβασης σε ιδιώτες.

Το χρόνο που μας έρχεται ( με βάση τα όσα μας διαθέτει ο

προϋπολογισμός, θα συνεχίσουμε.αυτό που είπα, τη βελτίωση του συστήματος 

ποιότητας και τη δημιουργία υποδομών για τη βελτίωση της ποιότητας, θα 

προχωρήσουμε μία. διαδικασία για να υπάρξει επιτέλους ένας συνδυασμός 

πολιτικής βιομηχανικής και περιβαλλοντικής πολιτικής. Για προβληματικούς 

κλάδους, όπως είναι τα βυρσοδεψία ,για παράδειγμα, προβλέπουμε μεταφορές 

και τη δημιουργία συνθηκών -ώστε η ανταγωνιστικότητα να βασίζεται σε 

μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

θα προωθήσουμε υποδομές ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα^γιατί πιστεύουμε ότι 

η Βόρεια Ελλάδα είναι ένα εφαλτήριο για την επέκταση της ελληνικής
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αγοράς, θα προχωρήσουμε σε εφαρμογή των μελετών^ οι οποίες θα μας 

παραδοθούν στο τέλος του χρόνου^ για τις φθίνουσες περιοχές. θα 

πραγματοποιήσουμε ορισμένες μεγάλες επενδύσεις -βρίσκονται ήδη στα 

σκαριά- παράδειγμα η ΑΛΟΥΜΙΝΑ^για την οποία οι διαπραγματεύσεις με τη 

ρωσική πλευρά, προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες σε ικανοποιητικό βαθμό, 

θα στηρίξουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το να ολοκληρώσουμε το θεσμικό 

πλαίσιο. Ήδη υπάρχουν σχέδια νόμου για τις εταιρείες αμοιβαίων

εγγυήσεων, τις εταιρείες ^επιχειρηματικού κεφαλαίου, για την προώθηση 

ανάληψης απαιτήσεων από τρίτους, καθώς και έχουν προετοιμασθεί

προσπάθειες για τη δημιουργία^, τη στήριξη κλαδικών ινστιτούτων, τα οποία

υπαρχουν σήμερα.

Αυτά, κυρίες κατ κύριοι, ως προς τον τομέα της Βιομηχανίας.

Ως προς τον .τομέα της Ενέργειας, εκείνο το οποίο θελήσαμε, είναι να 

θέσουμε τα θεμέλια μιάς συγκροτημένης εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

(ΟΡ)
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Είμαστε ακόμα στο δρόμο, γιατί μέχρι τώρα η ΔΕΗ είχε τη δίκιά της 

πολιτική. Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου και όλος ο όμιλος των 

επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στο δημόσιο,είχαν τη δίκιά τους πολιτική 

Κ,αι σε ορισμένους τομείς -όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας- δεν υπήρχε καν πολιτική.Υπήρχαν μονάχα 

πρωτοβουλίες του ενός ή του άλλου, σποραδικές και χωρίς συνέχεια, θελήσαμε 

λοιπόν -και μέσα από το πλαίσιο, το οποίο αποτελεί το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα ενέργειας- να δημιουργήσουμε μία συγκροτημένη, ολοκληρωμένη 

πολιτική η οποία να συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς. Ταυτόχρονα 

προχωρήσαμε στο να εξετάσουμε τα προβλήματα μεγάλων οργανισμών-όπως της 

ΔΕΗ και του ΙΓΜΕ.-̂  οι οποίοι λόγω της κακής διαχείρισης των αμέσως 

προηγουμένων ετών παρουσιάζαν και παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

Ένα τρίτο σημείο είναι να προωθήσουμε το όλο έργο του φυσικού

 ̂ »
αερίου. Όπως ξέρετε,όταν αυτή η Κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία έθεσε ως 

στόχο να προωθήσει αποφασιστικά το έργο φυσικού αερίου και να τελειώσει 

τις όλες τις δ ιαδ ικασί ες̂  ώστε να μπορέσει το έργο να λειτουργήσει από το 

τέλος του 1995. Όταν το είπαμε αυτό πολλοί εγέλασαν και είπαν ότι "αυτό 

είναι μία ουτοπία". Τα εμπόδια εφαίνονταν υπερβολικά. Δεν υπήρχε καν, 

παρ' όλο ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις ετών, μία συμφωνία μεταξύ της ΔΕΗ



και της ΔΕΠΑ για την αγορά του φυσικού αερίου. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε 

αυτά τα εμπόδια. Το τελευταίο εμπόδιο ξεπεράσθηκε αυτές τις ημέρες με την 

υπογραφή ενός πρωτοκόλλου με τη ρωσική πλευρά.

Και τώρα όσον αφορά τους θεσμούς και τις ρυθμίσεις, δεν υπάρχει παρά 

ένα θέμα^το οποίο εκκρεμεί και το οποίο θα τακτοποιήσουμε στις αρχές του 

χρόνου; Είναι οι εταιρείες διανομής του αερίου και η συνεργασία με τους 

δήμους και τις κοινότητες. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σχεδόν όσον αφορά το 

κεντρικό αγωγό και δεν απομένει παρά να γίνουν κλάδοι. Ελπίζουμε ότι 

ορισμένοι κλάδοι θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο 1995, ώστε να αρχίσει να

λειτουργεί.

Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — την αιολική, ηλιακή,

υδροηλεκτρική, τη βιομάζα και τη γαιοθερμία-ξέρετε^ κύριοι συνάδελφο\j ότι 

ψηφίστηκε ένας νόμος^ο οποίος παρέχει δικαιώματα στον οποιονδήποτε -ΔΕΗ, 

OTA, ιδιώτες—  να κάνει επενδύσεις στον τομέα αυτό και θέσπισε ως 

αναπτυξιακό κίνητρο ένα σταθερό τιμολόγιο που εξασφαλίζει για τον κάθε 

παραγωγό ξεχωριστό κέρδος και εξασφαλίζει και για τη ΔΕΗ συνολικά -επειδή

είναι ήδη ο μοναδικός αγοραστής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας-

επίσης κέρδος., Πιστεύουμε ότι έτσι· θα υπάρξει ανάπτυξη αυτών των πηγών^οι

ο π ο ί ε ς  στη χώρα μας δεν  έχ ουν  αναπτυχθεί  μ έ χ ρ ι  σήμερα.  Το κ ο ι ν ο τ ι κ ό



πλαίσιο στήριξης προβλέπει ειδικό .'υποπρόγραμμα για τη χρηματοδότηση 

μέτρων και εφαρμογών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολικού

κόστους 190.900 |και μεγάλη ευρωπαϊκή και εθνική συμμετοχή. Δεν θα μπω σε 

λεπτομέρειες.

θέλω να αναφέρω σε σχέση με τα παραπάνω ότι η ελληνική οικονομία 

χαρακτηρίζεται από τα εξής στοιχεία: 0 Έλληνας καταναλίσκει κατά κεφαλή 

λιγότερη ενέργεια κατά 40% απ' ό,τι ο μέσος Ευρωπαίος. Η στέρηση αυτή 

επιδρά αναμφίβολα στο βιωτικό του επίπεδο. Χρειάζεται να αυξήσουμε την 

κατανάλωση ενέργειας κατά άτομο. Την ίδια στιγμή όμως^που η ελληνική 

οικονομία χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για να αυξήσει κατά μία δραχμή 

το ετήσιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της; χρειάζεται να δαπανήσει 60% 

παραπάνω ενέργεια κατά μέσο όρο απ' ότι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.
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Είναι πολύ πιο ακριβή η αύξηση της ενέργειας σε μας απ'ά,τι είναι 

στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρόλο που έχουμε πολύ λιγότερη κατανάλωση 

ενέργειας. Χρειάζεται, λοιπόν, να κάνουμε μία πολύ σημαντική προσπάθεια 

για την εξοικονόμηση ενέργειας, |ζαι έχουμε στο επιχειρησιακό

πρόγραμμα ενεργεί ας ένα ειδικό υποπρόγραμμα και πολλά χρήματα

— δεν θέλω να σας κουράσω με αριθμούς- για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος, θέλω να αναφέρω ότι στο ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα 

ενέργειας προβλέπονται η δημιουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, η ολοκλήρωση μονάδων, οι οποίες δεν έχουν δουλέψει ακόμα, τα 

μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα του Νέστου...

(Στο σημείο αυτό, χτυπά προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου 

ομιλίας του κυρίου Υπουργού).

Πόσο χρόνο έχω κύριε Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΑΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Έχετε 20 λεπτά, κύριε Υπουργέ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέρ., Τεχν/γίας και Εμπορίου): Με

συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, νόμιζα ότι έχω 30 λεπτά, θα κλείσω.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Στους Υπουργούς δίνουμε 30 λεπτά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Κύριε Σπυριούνη, το Προεδρείο

προσπαθεί να συμμαζέψει ορισμένες καταστάσεις.



Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Κύριε Υπουργέ, μπορείτε να μου πείτε 

γιατί έχουμε συν 60% ανά μονάδα;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιαμ.Ενέρ.Τεχν/γΐας και Εμπορίου): Σπαταλάμε 

πολύ, μεγάλο κόστος παραγωγής κ.Χπ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λόγω αυτής της εξέλιξης, θέλω να κλείσω 

λέγοντας ότι έχουμε προβλέψει την κατασκευή θερμοηλεκτρικής μονάδος στη 

Φλώρινα και το εργοστάσιο στη Θράκη με χρήση φυσικού αερίου.

Όσον αφορά τον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, υπάρχει μία 

σειρά από προγράμματα, με τα οποία πιστεύουμε ότι 8α μπορέσουμε να 

προωθήσουμε αποφασιστικά την έρευνα στον τόπο μας. θέλω να αναφέρω ως 

παράδειγμα το λεγόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας II 

και το πρώτο υποπρόγραμμά του. Με το πρώτο υποπρόγραμμα μοιράσαμε 30 δισ.
Γ 4

περίπου μετά από ένα διαγωνισμό σε 80 ερευνητικές κοινοπραξίες,στις 

οποίες σμμμετέχουν επιχειρήσεις ,ερευνητικοί φορείς και ΑΕΙ,για έρευνες σε 

συγκεκριμένους τομείς.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει μία τόση μεγάλη προσπάθεια, 

τέτοιας έκτασης. Δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν κάτι τέτοιο. Ταυτόχρονα,

πέρα απ'αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν προγράμματα ανάπτυξης βιομηχανικής



έρευνας σε συνέχεια παλαιοτέρων, καινούργια προγράμματα, όπως το 

πρόγραμμα υποτροφιών προσανατολισμένης έρευνας, το πρόγραμμα ενίσχυσης 

ερευνητικού δυναμικού και πολλές πρωτοβουλίες για να επιτευχθεί κάτι το 

οποίο δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στον τόπο, η συνεργασία των ερευνητικών 

κέντρων και η συνεργασία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, 

καθώς και η προσπάθεια δημιουργίας ενός συντονιστικού φορέα εθνικών 

δικτύων έρευνας και τεχνολογίας.

θέλω επίσης να αναφέρω ότι έχουμε επεκτείνει κατά πολύ τη συνεργασία 

μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η χώρα μας πρόκειται να εξασφαλίσει 

ανταγωνιστικό προγράμματα από την Κοινότητα ( σε ύψος το οποίο είναι 

μεγαλύτερο σε σχέση με τις δυνατότητες, το ερευνητικό μας δυναμικό 

και τη δαπάνη την οποία έχουμε ως κράτος σε σχέση με την έρευνα.

Στο ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες, για να το πω

απλά, απ'ό,τι δικαιολογούν οι προϋποθέσεις — :---- και στο παρελθόν^λόγω

μίας ιδιαίτερης προσπάθειας των ερευνητικών ιδρυμάτων, αλλά κυρίως στο 

παρόν χάρις σε μία συστηματική προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ανταγωνιστικά 

προγράμματα.

Πιστεύω ότι στον ερευνητικό τομέα πραγματικά στηρίζουμε μία νέα(

εξέλιξη, μία εξέλιξη η οποία θα δώσει έρευνα στην καινοτομία στον τόπο



Η

μας.

•Τέλος, στον τομέα του Υπουργείου Εμπορίου θέλω να αναφέρω την 

προσπάθεια για την αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή. Ψηφίστηκε 

ένας νέος νόμος και κεντρική ιδέα του νόμου αυτού είναι να 

κινητοποιήσουμε τους ίδιους τους καταναλωτές για να προστατεύσουν τη 

λειτουργία της αγοράς και να προωθήσουν τον ανταγωνισμό. Ένας τέτοιος

θεσμός για παράδειγμα^είναι η συλλογική αγωγή.



Υπάρχουν έτοιμα νομοσχέδια, τα οποία πρόκειται να συζητηθούν στη 

Βουλή μέσα στους επόμενους δύο μήνες, για την επικράτηση στην αγορά 

συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, για τις κρατικές προμήθειες, για τΐ& 

ανώνυμες εταιρείες, για τις λαϊκές αγορές.

Σκοπός μας είναι να πετύχουμε μια σημαντική βελτίωση των διαρθρώσεων 

σε τρεις άξονες. 0 ένας άξονας είναι η προστασία του καταναλωτή, ο 

δεύτερος είναι η λειτουργία του ανταγωνισμού και ο τρίτος είναι ο 

αμεσότερος και τακτικότερος έλεγχος της αγοράς όσον αφορά τα τρόφιμα και 

τα προϊόντα εκείνα, τα οποία έχουν άμεση επίπτωση στο εισόδημα του 

καταναλωτή.

Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω την προσπάθεια, η οποία γίνεται για να 

ξεπεραστεί ένα παλιό πρόβλημα, το οποίο υπάρχει στον τόπο. Είναι η 

πολυδιάσπαση των' ελεγκτικών κέντρων σε σχέση με την ποιότητα των 

τροφίμων, σε σχέση με τα προσφερόμενα τρόφιμα.

θέλρυμε να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων, ώστε να 

μην υπάρχει ταυτόχρονα πρωτοβουλία από το Υπουργείο Εμπορίου, από το 

Υπουργείο Οικονομικών, από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο 

Γεωργίας. Η μια πρωτοβουλία αναιρεί την άλλη, με αποτέλεσμα να μην 

μπάρχει στο τέλος ουσιαστικός έλεγχος των καταναλωτών. Μία πρέπει να



είναι η αρχή . Αυτή η αρχή πρέπει να κατευθύνει την όλη προσπάθεια

ελέγχου και να εξασφαλίζει μία υψηλή ποιότητα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής:

Αυτή η προσπάθεια μπορεί να καρποφορήσει, αν δεν έχει καρποφορήσει η όλη

προσπάθεια σταθεροποίησης; Είναι η σταθεροποίηση προϋπόθεση για να

βάλουμε μπροστά μια αναπτυξιακή διαδικασία; θα ήθελα να σας τονίσω ότι

εμείς πιστεύουμε πώς δεν υπάρχει το δίλλημμα σταθεροποίηση ή ανάπτυξη. Το

δίλλημμα αυτό είναι ψεύτικο. Η σταθεροποίηση προϋποθέτει διαρθρωτικές

αλλαγές. Η σταθεροποίηση προϋποθέτει να αλλάξουν και ορισμένες δομές,

ι
κυρίως στο θέμα της δημοσιονομικής εξυγίανσης* Αυτό όμως ποέπει να

/

γίνει και για να προωθηθεί η ανάπτυξη στην λειτουργία της αγοράς, στην

ι
οργάνωση των επιχειρήσεων, στην οργάνωση της έρευνας και της προσπάθειας 

για ανταγωνιστικότητα.

Δηλαδή, εμείς ως Κυβέρνηση θέλουμε να "προχωρήσουμε και στους δύο 

τομείς. Και πρέπει να προχωρήσουμε και στους δύο τομείς, για να 

ξεπεράσουμε ένα φαινόμενο, που δείχνει την αδυναμία της ελληνικής 

οικονομίας.. Υπήρχαν και στο παρελθόν περίοδοι ανάκαμψης, υπήρχαν και στο 

παρελθόν περίοδοι σταθεροποίησης, υπήρχαν και στο παρελθόν περίοδοι που
I

οι εργαζόμενοι αισθάνθηκαν ότι το κράτος περιόριζε τις δυνατότητάς τους
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να αυξήσουν τους μισθούς τους.

Στο τέλος αυτής της περιόδου, παρόλου που βλέπαμε κάποια βελτίωση στα 

στοιχεία, άρχιζε πάλι μια περίοδος διολίσθησης προς το χειρότερο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παυσανίας Ζακολίκος): Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ 

συντομεύετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Βιομ. Ενέργειας,Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Άρχιζε λοιπόν, μια περίοδος, που βλέπαμε ότι όλοι οι κόποι 

και οι θυσίες πήγαν χαμένοι. Ε, δεν πρέπει αυτή τη φορά οι κόποι και οι 

θυσίες να πάνε χαμένοι. Ε, δεν πρέπει να βασιζόμαστε για πάντα στο ότι οι 

εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να υποχωρούν στις αξιώσεις τους, στο ότι 

η αγορά μπορεί να μη λειτουργεί και να υπάρχει εκμετάλλευση του 

καταναλωτή, στο ότι οι μακροοικονομικές ανισοροπίες είναι η μοίρα μας 

και το μόνιμο καθερτώς.

Γι' αυτό όμως, πρέπει σήμερα, ταυτόχρονα, πέρα από τα θέματα που 

αφορούν'το νόμισμα και τον πληθωρισμό, να αλλάξουμε κάποιες δομές, να 

αλλάξουμε λειτουργίες, να αλλάξουμε νοοτροπίες, να δημιουργήσουμε εκείνες 

τις προϋποθέσεις, ώστε να υπάρχει μόνιμη, σταθερή, αυτοτροφοδοτούμενη 

αγάπτυξη, η οποία θα δώσει στην χώρα μας τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί 

■'τις αγορές του εξωτερικού.
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