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0 βουλευτής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μέλος του Χ.Γ. Κώστας Σημίτης στην 
ομιλία του κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού τόνισε μεταξύ άλλων 
τα εξής :
Η συνολική κατάσταση της οικονομίας είνσ:ΐ
σταθερότητα παραμένει αβέβαιη. Προϋποθέσε 
δημιουργηθέΐ.Προοπτική εξόδου από την κρίσ 
πιστία της κυβέρνησης δεν υπάρχει πιει.
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Το πακέττο ΣΕΙΟΗΣ, το οποίο εμφανίζει η κυβέρνηση ως το δρόμο προς 
την ανάκαμψη δεν πρόκειται να αποδώσει αν εξακολουθήσει η σημερινή 
λειτουργίας της. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να καθησυχάσουν 
διαμαρτυρόμενους, να εξασφαλίσουν ψήφους, να ενεργοποιηθούν τα πελα
τειακά δίκτυα. Τα χρήματα θα ενισχύσουν την αναπτυξιακή διαδικασία 
μόνο τότε αν υπάρξουν άλλες προϋποθέσεις που δεν μπορεί να εξασφαλίσει 
η κυβέρνηση.
Χρειάζεται ένα αξιόπιστο σταθεροποιητικό πρόγραμμα, που η κυβέρνηση 
αποδεδειγμένο: πλέον δεν είναι σε θέση να εκπονήσει και να εφαρμόσει.
Χρειάζεται 
συναίνεση 
Χρειάζεται 
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μία αντίληψη κοινωνικού διαλόγου για να επιτευχθε 
που η κυβέρνηση δεν διαθέτει, 
μία φορολογική πολιτική που η κυβέρνηση δεν έχει 
εφάρμοσει.
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Χρειάζεται μία πιο ελαστική συναλλαγματική πολιτική.
Χρειό:ζετο:ι μια αναπτυξιακή πολιτική που δεν θα επαφίεται ουσιαστικά: 
στους νόμους της αγοράς. Χίο: πολιτική συνεκτικών ρυθμίσεων αναβάθμισης 
του ανθρώπινου δυναμικού με την εκπαίδευση, μέτρων τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού, έργων υποδομής, επενδύσεων ως προς το ύψος και την 
ποιοτική σύνθεσή τους, μεταβολών διαρθρωτικού χαρακτήρα ως προς τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

αρε' :πι ;έλους, να φύγουμε από την πολιτική των ευχολόγιών και
να περάσουμε στην πολιτική με πραγματικούς όρους ανάπτυξης με 
προοπτική αποτελεσματικότητας και με αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τα περιθώρια εξαντλήθηκαν.


