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0 Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μετά την εισαγωγική 
ομ ιλ ία  του επί των προγραμματικών δεσμεύσεων της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 
γ ια τους Αγρότες, τους Συνταξιούχους, τους Μικρομεσαίους και την 
Απασχόληση (το σχετικό κείμενο έχει ήδη διανεμηθεί) ,  απάντησε στις 
παρακάτω ερωτήσεις δημοσιογράφων.

κ.ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σε συνέντευξή σας στην "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" και την 
"ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" είπατε ότι όλοι οι πολιτ ικοί  είμαστε ίσοι, 
αλλά δεν ε ί μαστέ ίδ ιο ι .

Υπάρχει όμως η πεποίθηση στους πολίτες, ότι Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ 
εφαρμόζουν με μικρές παραλλαγές την ίδ ια  οικονομική πολιτ ική και αυτό 
γ ιατ ί  οι μείζονος σημασίας οικονομικές επιλογές επιβάλλονται από την 
Κοινότητα όπου κυριαρχούν και οι συντηρητικές δυνάμεις.
Κ . ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτό ε ίνα ι  ένα θέμα το οποίο λέγεται συνεχώς, ότι η 
"Κοινότητα έχει ένα πλαίσιο". Οτι "το πλαίσιο αυτό ε ίναι δεσμευτικό για 
την Ελλάδα και όλοι εμείς  εδώ δεν είμαστε παρά π ιόν ια ,  τα οποία 
ακολουθούμε τ ις  γραμμές τ ις  οποίες έχει τραβήξει η Κοινότητα".

Δεν ε ίνα ι  έτσι.  Η Κοινότητα, πράγματι, καθορίζε ι ένα 
πλαίσιο. Πράγματι, υπάρχουν κάποιοι στόχοι, τους οποίους πρέπει να 
πετύχουμε. Πράγματι, οι στόχοι αυτοί προϋποθέτουν ορισμένα μέτρα. Αλλά 
υπάρχει μια μεγάλη "γκάμα" δυνατοτήτων σε σχέση πού, πότε πα ίρνε ις  τα 
μέτρα, πού ρ ίχ ν ε ι ς  το κέντρο βάρους, σε ποιές τάξε ις  δ ί ν ε ι ς  κάποια 
βοήθεια, σε ποιές δεν δ ίν ε ι ς .

Πιστεύω ότι με όσα σας ανέπτυξα σήμερα, προκύπτει καθαρά, 
ότι η Ν.Δ. κατά τη δ ιετ ία  που βρισκόταν στη διακυβέρνηση, δεν έδωσε τη 
σημασία που έπρεπε. Αδιαφόρησε για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Δεν αυξήθηκαν οι άνεργοι επί Ν.Δ., ενώ ε ίχε υποσχεθεί ότι θα 
αυξήσει τ ι ς  θέσεις εργασίας κατά 100.000; Δεν έχετε παρά να πάρετε τα



έρθουν αργότερα: Η Τσεχία, η Σλοβενία κλπ.

Δεν επιτρέπεται αυτό για τη χώρα και γ ι '  αυτό πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί. Προσεκτικοί δεν σημαίνει όμως, ότι πρέπει να 
είμαστε ανάλγητοι. Προσεκτικοί δεν σημαίνει όμως, ότι δεν υπάρχουν 
θήλακες, κρ ίσε ι ς ,  θήλακες όπου υπάρχουν ανάγκες, πρόσωπα τα οποία 
χρειάζονται συμπαράσταση. Κι αυτό όλοι οι Ελληνες πρέπει να το λάβουν 
υπόψη τους.

Μπορεί να τους ενοχλούν τα αντ ικε ιμεν ικά  κριτήρια,  αλλά 
ε ίναι πολύ πιο ενοχλητική η φτώχια και η δυστυχία ορισμένων. Και πρέπει 
η πολ ιτε ία να έχει τα μέσα για να αντιμετωπίσει τη φτώχια και την 
δυστυχία.

Εμείς είμαστε ένα σοσιαλιστικό κόμμα για να μπορούμε να 
κάνουμε ακριβώς αυτές τ ις  σταθμίσεις. Πού χρειάζεται να βοηθήσουμε και 
όχι ελεύθερα όλα, όπως τα πάει η αγορά και όποιον "πήρε ο χάρος ας τον 
πάρει". Δεν ε ίναι η αρχή μας αυτή.

θ.ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ("MEGA"): Κύριε Πρόεδρε, από το κεφάλαιο απασχόλησης, 
ε ίνα ι  μια ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Η πρώτη ερώτηση ε ί ν α ι ,  εάν 
μπορείτε να μας πε ίτε περισσότερα για την ρύθμιση της προσωρινής 
παραμονής των αλλοδαπών.

Και η δεύτερη, επειδή κάπου ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει να 
φοβάται όταν ακούει για νέες θέσεις εργασίας. Ηδη η προεκλογική καμπάνια 
του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται στ ις  100.000 περίφημες θέσεις εργασίας του 
κ.Μητσοτάκη, που μετατράπηκαν σε 120.000 θέσεις ανεργίας. Μας λέτε πώς 
θα γίνουν 180.000 θέσεις εργασίας σε τρία χρόνια;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Ρουσσόπουλε, σας είπα και εγώ θέλω να αναφέρω το εξής 
που πιστεύω ε ίνα ι  η ουσιαστική απάντηση. Πόση ήταν η αύξηση του 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος την δ ιετ ία  της Ν.Δ.; Ηταν 0,6%. Πόση ήταν 
η αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος επί της τριετ ίας του ΠΑΣΟΚ; 
Ηταν 2,03%.

Φέτος θα έχουμε ένα ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος θα πλησιάσει το 
2,5%-2 ,6% που ε ίνα ι  από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Αυτή τη 
στιγμή, έχει ξεκ ινήσε ι σε ολόκληρη την Ελλάδα ένα πρόγραμμα έργων το 
οποίο δεν έχει γνωρίσει ξανά η χώρα.

Αφορά οδικούς άξονες, αφορά λιμάνια, αφορά αεροδρόμια, αφορά 
ελικοδρόμια, αφορά δράσεις για τη βιομηχανία, αφορά υποδομές για τ ις  
μικρομεσαίες επ ιχε ιρήσε ις ,  αφορά μετεκπαίδευση εργαζομένων, αφορά την



περισσότερο θα αυξάνονται οι επιχειρήσεις και οι θέσεις απασχόλησης. Δεν 
επαναλαμβάνουμε εμε ίς  τη Ν.Δ. Η Ν.Δ. ε ίνα ι  ανεπανάληπτη στην αποτυχία 
της.

Γ.ΑΥΤΙΑΣ ("ANTENNA"): Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε με σαφήνεια στο θέμα 
των αντικε ιμενικών κριτηρίων, που ε ίνα ι  και η αιχμή του δόρατος στα 
οικονομικό σ' αυτή την προεκλογική περίοδο και είπατε ότι ε ίναι τρόπος 
που εφαρμόζουμε για να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Και επισημάνατε 
ότι όταν θα έρθει η ώρα και υπάρξει αναδιοργάνωση στο Υπουργείο 
Οικονομικών...
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ολοκληρωθεί, γ ιατ ί  η αναδιοργάνωση έχει ξεκ ινήσε ι εδώ και 
καιρό.
Γ .ΑΥΤΙΑΣ ("ANTENNA"): Και ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση, θα 
αντικατασταθούν με ένα σύγχρονο σύστημα φορολόγησης.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ελέγχου.
Γ.ΑΥΤΙΑΣ ("ANTENNA” ): Μάλιστα, ελέγχου. Αυτή η χρονική διάρκεια 
κ.Πρόεδρε θα ε ίναι ένας χρόνος, δύο χρόνια, έξι χρόνια, δεδομένου ό τ ι . . .  
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Αυτιά δεν μπορώ να σας πω, αλλά θα ε ίνα ι  οπωσδήποτε 
εντός της 4ετ ία ς .
Γ.ΑΥΤΙΑΣ ("ANTENNA"): Σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οπωσδήποτε εντός. Μπορεί να ε ίνα ι  και πολύ πιο γρήγορα από 
τέσσερα χρόνια. Και δεν είπα τέσσερα χρόνια. Οπωσδήποτε εντός της 4ετ ί ας 
θα ε ίνα ι .

Το δυνατόν ταχύτερο, γ ια τ ί  το δυνατόν ταχύτερο μας 
ενδιαφέρει εμάς να υπάρχουν σωστοί ελέγχοι.  Το δυνατόν ταχύτερο μας 
ενδιαφέρει εμάς να είναι μηχανοργανωμένο το Υπουργείο Οικονομικών έτσι, 
ώστε να μην χρειάζονται οι ε ικασ ίες ,  τα συστήματα αυτά, όπως τα 
αντ ικε ιμεν ικά  κριτήρια, αλλά να προκύπτει από αριθμούς, από την 
παρακολούθηση της διακίνησης των αγαθών τι κερδίζει ο καθένας.

Εμείς, το κράτος, η πολιτεία, η Ελλάδα, έχει μόνο και μόνο 
να κερδίσει εάν υπάρχουν συστήματα αντικε ιμενικά. Η Ελλάδα δεν έχει να 
κερδίσει με όλα αυτά τα κάπως αμφίβολα συστήματα.

Εγώ θέλω να σας θυμίσω τον αντ ικε ιμεν ικό  προσδιορισμό της 
αξίας των ακινήτων. Δεν τερματίστηκε με τον αντικε ιμενικό προσδιορισμό 
της αξίας των ακινήτων μια διαμάχη και μια συναλλαγή η οποία κρατούσε 
για χρόνια στην Ελλάδα;

Το σύστημα αυτό, όπου τώρα ο καθένας ξέρει τί κοστίζε ι το 
ακίνητό του και γ ι '  αυτό ο καθένας ξέρει τι πληρώνει φόρο μεταβίβασης, 
φόρο δωρεάς και φόρο κληρονομιάς, δεν είναι  πιο σωστό;



κ.ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - "ΕΤ -ΓΊ : Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα 
θέμα γενικής κατάργησης φοροαπαλλαγών, ή επανεξέταση των φοροαπαλλαγών. 
Εγώ μιλάω γ ια φοροαπαλλαγές οι οποίες μπήκαν στο τραπέζι και 
αποφασίστηκαν πέρσι να επεκταθούν και στους μικρομεσαίους και ελεύθερους 
επαγγελματίες, όσες είχαν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Δηλαδή κυρίως 
αναφέρομαι στις εκπτώσεις των δαπανών από το εισόδημα.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Σας είπα. Νομίζω είμαι σαφής. Ενα θέμα υπάρχει. Το θέμα αυτών 
που λέγεται των γενικοτέρων φοροαπαλλαγών. Δεν αφορά αυτό που λέτε 
εσε ί ς .
κ.ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ("ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - " Ε Τ -Γ Ί :  Ακριβώς αυτό αφορά 
κ.Πρόεδρε.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, δεν αφορά.

κ.ΤΣΟΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε έχετε επισημάνει κι εσείς και ο υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας επανειλημμένα, ότι το 1997 ε ίναι μια κρίσιμη χρονιά για την 
πορεία της οικονομίας προς τους στόχους του Προγράμματος Σύγκλισης.

0 υπουργός Εθνικής Οικονομίας μάλιστα έχει προσδιορίσει ότι 
το 1997 θα απαιτηθούν τουλάχιστον 850 δισεκατομμύρια δραχμές πρόσθετοι 
πόροι, γ ια να μπορέσουμε να φτάσουμε στους επιθυμητούς στόχους του 
Προγράμματος. Σήμερα παρακολουθώντας την συνέντευξή σας και τ ι ς  
δεσμεύσε ις  σας απέναντ ι  σ τ ι ς  συγκεκρ ιμ ένες  κα τηγορ ίε ς ,  τους 
συνταξιούχους, τους μ ι κρομεσαίους, βλέπουμε ότι προσθέτετε ένα βάρος 
στον προϋπολογισμό του 1997, που ξεπερνάει τα 130 δισεκατομμύρια δραχμές 
σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δώσατε.

Ποιά μέτρα οικονομικής πολιτ ικής σκοπεύετε να πάρετε; Σε 
ποιά κατεύθυνση θα κινηθούν τα μέτρα για το 1997, για να εξασφαλιστεί 
και η πορεία προς την σύγκλιση;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτό είναι το περίφημο θέμα, ότι "εμείς κάναμε τ ις  εκλογές, 
αποφασίσαμε τ ι ς  εκλογές, δ ιότ ι  δεν υπάρχουν χρήματα, πρέπει να μπουν 
νέοι φόροι, ότι επ ίκ ε ιτα ι  μία δημοσιονομική καταστροφή και γ ι '  αυτό 
θέλουμε να συγκαλύψουμε τα πράγματα". Δεν ε ίναι έτσι.

Τα πράγματα προχωρούν ομαλά. Συζητήσαμε με τους οικονομικούς 
υπουργούς επανειλημμένα τον τρόπο με τον οποίο θα συνταχθεί ο 
προϋπολογισμός και όλοι οι αριθμοί βγαίνουν και βγαίνουν κατά ένα τρόπο 
ικανοποιητικό. Το μόνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, ε ίναι να εντείνουμε 
τ ις  προσπάθειές μας, τ ις  προσπάθειές μας εκείνες που κάναμε και τα δύο 
προηγούμενα χρόνια ή τα προηγούμενα χρόνια.

Δηλαδή προσπάθειες γ ια να μειώσουμε τ ι ς  δαπάνες του 
δημοσίου, προσπάθειες για να μειωθούν οι τόκοι τους οποίους πληρώνει το



Ενα τέτοιο μέγεθος είναι  και ο πληθωρισμός για παράδειγμα. 
Δεν μπορούμε να πετύχουμε στον ανταγωνισμό, εάν ο πληθωρισμός μας 
κ ιν ε ί τ α ι  σε επίπεδα 10, 15, 20%. Οταν ο πληθωρισμός στ ις  ευρωπαϊκές 
χώρες κ ινε ίτα ι  στο 2-3%, πρέπει και ο δικός μας πληθωρισμός να είναι  στα 
ίδ ια περίπου επίπεδα.

Εάν ο πληθωρισμός στ ις  άλλες χώρες ε ίνα ι  7, 8, 9%, στις 
ανταγωνίστριες χώρες, τότε εμείς  μπορεί να είμαστε σ' αυτά ή κάπως 
χαμηλότερα επίπεδα για να έχουμε καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αλλά το τί 
πρέπει να κάνουμε, καθορίζεται από την πορεία του συνόλου. Πρέπει να 
έχουμε υπόψη μας το σύνολο και να βλέπουμε πού κ ι ν ε ί τ α ι ,  πώς κ ιν ε ίτα ι  
και ανάλογα να καθορίζουμε τ ι ς  επ ιδόσεις μας, για να μπορούμε να 
επιβιώσουμε και να επικρατήσουμε.

Δεν ε ίνα ι  ένα "τούνελ" που μπήκαμε και δεν ξέρουμε πότε 
τελε ιώνε ι .  Είναι ένας αγώνας δρόμου, όπου βλέπουμε τους δίπλα μας τί 
τρέχουν, τί προσφέρουν και πρέπει κι εμείς  να ξέρουμε πώς θα τρέξουμε 
και τί θα προσφέρουμε. Και όσο πιο δυνατά προχωρήσουμε τώρα, τόσο πιο 
άνετοι θα είμαστε μεθαύριο. Είμαστε ήδη πιο άνετοι.

Εχουμε κάνει σημαντικά βήματα σε σχέση με το Πρόγραμμα 
Σύγκλισης. Εχουμε πετύχει ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς ,  οι οποίες μας επιτρέπουν να 
ρυθμίσουμε τα οικονομικά μας με έναν τέτοιο τρόπο, που δεν θα ήταν 
δυνατός ίσως πριν μερικά χρόνια. Λοιπόν, δεν πρέπει να ε ίνα ι  κανείς 
απαισιόδοξος.

Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Προχωρούμε με ρυθμούς 
ικανοποιητικούς, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι στον διεθνή ανταγωνισμό 
χρειάζεται συνεχής προσπάθεια. Χρειάζονται -όπως είπα πριν- και σύστημα 
και συνέπεια. Χρειάζεται να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μας 
ανταγωνίζονται. Και γ ι '  αυτό πρέπει να δουλεύουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις.
κ.ΚΑΝΕΑΑΟΠΟΥΑΟΣ ("ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ” ): Μιλήσατε γ ια το ταμείο κύριας 
ασφάλισης και φαντάζομαι ότι με πολύ ενδιαφέρον θα ήθελαν οι αγρότες να 
πληροφορηθούν γιατ ί είπατε πώς θα εξασφαλιστούν οι πόροι, θα πληρώσουν 
κάποιες εισφορές. Μπορείτε να μας πε ίτε  ποιό θα ε ίνα ι  το ύψος των 
εισφορών αυτών που θα πληρώνουν οι αγρότες, από πότε θα το πληρώνουν και 
πώς θα εισπράττεται αυτό το ποσό;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Σας είπα ότι οι εισφορές θα ε ίναι στο ύψος της εισφοράς της 
προαιρετικής ασφάλισης. Και όσον αφορά όλα τα άλλα, υπάρχει ένα 
νομοσχέδιο που περιέχει όλες τ ις  λεπτομέρειες, που θα μπορέσετε εκεί να 
τ ις  διαπιστώσετε. Το ύψος όμως της εισφοράς είναι το ίδ ιο  περίπου με το



αγρότης και ο Ελληνας ποιος ε ίνα ι  εκείνος ο οποίος δουλεύει με έναν 
τρόπο τέτοιο ώστε να ε ίνα ι  πιο αποτελεσματικός, ποιος βελτίωσε τα 
πραγματικά μεγέθη της ο ικονομ ίας ,  ποιος βελτίωσε τα πραγματικά 
εισοδήματα και να κρίνει με βάση αυτά τα δεδομένα.

Και τότε θα δει εάν όλα αυτά τα προγράμματα θα οδηγήσουν σε 
βελτίωση της θέσης του ή όχ ι .  Και όσον αφορά αυτό που λέτε "δεν ε ίνα ι  
καινούργια", βεβαίως δεν ε ίναι καινούργια. Δεν ερχόμαστε εμείς από έναν 
άλλο πλανήτη.

Εμείς είμαστε κυβέρνηση 3 χρόνια και συνεχίζουμε να 
εφαρμόζουμε μια κυβερνητική πολ ιτ ική. Και θα την εφαρμόσουμε και τα 
επόμενα χρόνια. Και δεν θα ξεκινήσουμε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό από 
πριν, θα είμαστε στην ίδ ια  πορεία πλεύσης. Και η πορεία πλεύσης ήταν 
επιτυχής.

Και εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε ε ίναι να την κάνουμε 
πιο αποτελεσματική. Να αποδώσει περισσότερο, να βελτιώσει ακόμα καλύτερα 
τ ις  συνθήκες. Γ ι '  αυτό προσπαθούμε.
ΑΗΜΑΚΑΣ ("ΤΑ ΝΕΑ"): Αναπτύξατε αναλυτικά ένα πρόγραμμα για τους
μικρομεσαίους.

Οι φορείς, ωστόσο, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν κάνει 
κάποιους υπολογισμούς και επισήμως έχουν αναφέρει ότι μέχρι το 2000 το 
40% των επιχειρήσεών τους κινδυνεύουν ή θα αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο 
του λουκέτου. Τι συγκεκριμένες εκτιμήσεις έχετε για την ανατροπή αυτής 
της τάσης;
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν συμμερίζομαι αυτές τ ις  απαισιόδοξες απόψεις σε σχέση με 
τ ις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Ενα ε ίναι το γεγονός: Οτι οι μικρομεσαίες 
επ ιχ ε ιρ ήσ ε ι ς  στην Ελλάδα ανταποκρίνοντα ι σε έναν ορισμένο τύπο 
παραγωγής, σε έναν ορ ισμένο τύπο β ιο τ ε χ ν ι κ ή ς ,  β ιομηχαν ική ς  
δραστηριότητος και σε έναν ορισμένο τύπο υπηρεσιών.

0 τρόπος παραγωγής, οι συνθήκες παραγωγής, οι συνθήκες 
ανταγωνισμού αλλάζουν. Ενα κατάστημα το οποίο πουλάει ή προσφέρει είδη 
τα οποία δεν ζητιούνται πια, βεβαίως θα βρεθεί σε δυσκολίες. 0 
παραδοσιακός ράφτης ο οποίος ράβει κουστούμια, δεν μπορεί να επιζήσει 
πια.

Εάν πάτε σε μια γε ιτον ική χώρα η οποία έχει χαμηλότερη 
επίπεδο ανάπτυξης, θα δείτε ότι εκεί το επάγγελμα αυτό ε ίναι ένα ακόμα 
επάγγελμα με μέλλον. Είπα και πριν ότι κλείνουν επ ιχε ιρήσε ις  και 
ανοίγουν επιχειρήσεις.



οικονομικός εκσυγχρονισμός, ο εκσυγχρονισμός της πολιτείας. Ποιό είναι 
το στο ιχε ίο  εκείνο το οποίο χαρακτήριζε την Ελλάδα; Η πελατειακή 
νοοτροπία, οι πελατειακές σχέσεις, τα συστήματα προσλήψεων. Αυτή η 
κυβέρνηση με το Ν.2190, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έκανε ένα βήμα πολύ 
αποφασιστικό.

Αλλά ο Ν.2190 ε ίνα ι  ένα κομμάτι. Πρέπει να συμπληρωθεί, 
πρέπει να γίνουν και άλλες ρυθμίσεις για να ξεπεράσουμε αυτές τ ις  
πελατειακές νοοτροπίες, να μην υπάρχουν πια συναλλαγές του τύπου, όπως 
τ ις  ξέρουμε, το ρουσφέτι και τ ι ς  πολιτικές επιρροές κ.ο.κ.

Σε κάθε τομέα υπάρχουν ε ιδ ικά  θέματα τα οποία πρέπει να 
αντιμετωπιστούν αποφασιστικά. Συντεχνιακές νοοτροπίες, εσωστρεφείς 
τάσεις κ.ο.κ.
ΠΑΝΑΓΟΣ ("ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ"): Μας μιλήσατε προηγουμένως για την ανάγκη χαμηλού 
πληθωρισμού όπου δεν έχετε να επ ιδ ε ίξετε  επ ιτυχία  ανάλογη με τους 
στόχους που είχατε θέσει, είμαστε στο 8,3% ενώ ο στόχος ε ίναι 5% για το 
1996.

Μιλήσατε επίσης για την ανάγκη ενός κοινωνικού προφίλ της 
κυβέρνησης, το οποίο βασ ίζε τα ι  στο χαμηλό κόστος των βασικών 
καταναλωτικών αγαθών. Είναι αλήθεια ότι αυτό το χαμηλό κόστος των 
βασικών καταναλωτικών αγαθών επιτεύχθηκε κυρίως στη βάση του ότι δεν 
αυξήθηκαν ορισμένα τιμολόγια.

Αυτό ε ίχε ως αποτέλεσμα μάλιστα το να δημιουργηθούν μεγάλα 
ελλείμματα σε ορισμένους δημόσιους οργανισμούς. Εχω για παράδειγμα να 
σας πω ότι στο χώρο των συγκοινωνιών, πλην της Ολυμπιακής, τα ελλείμματα 
και τα δανειακά κεφάλαια ξεπερνούν αυτή τη στιγμή τα 600 δις  δρχ.

θέλω να μου πείτε τι μπορείτε να κάνετε σ' εκείνο τον τομέα 
και πώς μπορείτε αυτά τα χρήματα να τα εξοικονομήσετε χωρίς να καλούνται 
κάθε τόσο οι φορολογούμενοι, να πληρώνουν βέβαια το ε ισ ιτήριό τους μέσα 
από τον προϋπολογισμό.
Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Τα πράγματα είναι κάπως πιο σύνθετα απ' ό,τ ι τα αναπτύσσετε. 
Για παράδειγμα κάθε πολιτ ική και όσον αφορά τ ι ς  επιμέρους δημόσιες 
επ ιχε ιρήσεις ,  πρέπει να έχει υπόψη της ποιά επίπτωση μπορεί να έχει στον 
πληθωρισμό.

Μπορεί μια πολιτ ική να έχει μια τέτοια επίπτωση στον 
πληθωρισμό ώστε η δαπάνη για την πολιτεία να ε ίναι πολύ μεγαλύτερη από 
το κόστος το οποίο θα εξοικονομήσει με την αύξηση της τιμής της 
υπηρεσίας. Εμείς, τους μήνες που πέρασαν, εφαρμόσαμε μια πολιτική τέτοια




