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Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού κ.Ανδρέα Γ.Παπανδρέου, 
συνεδρίασαν, από κοινού, σήμερα στις 5.30' το απόγευμα, στο 
Μέγαρο Μαχίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο (ΚΥΣΥΜ) και το Ανώτατο 
Συμβούλιο Οικονομικής Πολίτικης (ΑΣΟΠ).

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, που διήρκεσε 
ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωσή:

δύο,πε ρίπου,ώρε ς,

"Καλησπέρα σας.
'Οπως επεσήμανα και στη Θεσσαλονίκη; πριν λίγες βδομάδες, 

η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει μια σειρά από διαρθρωτικά 
προβλήματα,που δημιούργησαν οι οικονομικές επιλογές της τελευ
ταίας τριακονταετίας και επιτείνει δυστυχώς την παρατεινόμενη 
δυσμενή οικονομική συγκυρία στο εξωτερικό.

Αυτό τον κατάλογο των προβλημάτων, θα ήθελα απ’όλα -αυτά να. 
σταθώ στο θέμα του ισοζυγίου πληρωμών. Δεν υποτιμούμε καθόλου * 
τα άλλα προβλήματα. Το ισοζύγιο πληρωμών, όμως, έχρι μια σημαντι
κή εξωτερική διάσταση, που του προσδίδει, μια προφανή ιδιαιτερό
τητα. Κ κύρια αιτία του προβλήματος, του ισοζυγίου πληρωμών τη ς. 
χώρας μας, είναι η τεράστια απόκλιση,,μεταξύ της διάρθρωσης της 
ζήτησης για εγχώρια προϊόντα και από το εσωτερικό και από το εξω
τερικό και της δικιάς μας, της εγχώριας παραγωγής.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ότι,λόγω της παρατετα-
μένης διεθνούς οικονομικής κρίσης, των υψηλών διεθνών επιτοκίων,
οι άδηλοι πόροι και η εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, τόσο
σημαντικοί για την οικονομία μας, έχουν περιοριστεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια και έχει αυτό σαν συνέπεια, τα υψηλά ελλείμματα
του ισοζυγίου πληρωμών. Αυτό, δηλαδή, που απλά περίγράφεται «
με τη ωράση "δαπανάμε, σαν κοινωνία, πιο πολύ απ'ό;τι παράγουμε5'.

Η ·κατάσταση αυτή, βραχυχρόνια, μπορεί να συντηρηθεί, μόνο 
με δανεισμό από το εξωτερικό. Μακροχρόνια, όμως, το επίπεδο του 
δανεισμού από το εξωτερικό, δεν μπορεί να διατηρείται αε υψηλά 
επίπεδα, χωρίς τη σοβαρή μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας 
της χοχχις και τελικά, χωρίς την απώλεια της οικονομικής ανεξαρτη-
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σίας της. Δηλαδή, του εθνικού μας ελέγχου, πάνω στη χάραξη της 
οικονομικής μας πολιτικής.

*

..J1 Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, που τόσο .ευαίσθητη είναι σε θέματα'
• »**.·οιπου.:αφρρούν την εθνική μα«ς *α\?ε£αρτησία, δεν είναι δυνατόν να : ;>ς·»
? C':··. διακενφννεύσει, έστω κ α ι‘-trio, πταραμικρό, μια τέτοια εξέλιξη . λ ··'·
• ;C Γιατί^,-.τ^έρα-από το θέμα αρχής,/που συνδέεται με τον περιορισμέ * ' ·
ι,:_~ της.-εθ.ν.ικής -μνεξαρτησίας / ντιου -θα -ακολουθούσε μια υπερχρέωση της *;ρ ?.κ * 
. ... χ ώρα ς^ υπάρχει και' σοβαρή.-ιδεολογική αντίθεση με το 'είδος της
r . <-οικθνομική£-πολιτικής που-ιβπυβάλλεταί- από τουςδιεθνείς χρηματο- “ -
μ (δομικούς.οργανισμούς, σε -ΰεέτοι'ρς περιπτώσεις. Γιατί, όλίοι ^έρου- - u 

με*. τ$,ς συνέπειες για το νλαό, *από-τι-ς νεοφιλελεύθερες συνταγές, ·.. 
/ .πρυ0 εμι^ήθηκαν σε όσες χώρες σίαρενέφηκαν οι -διεθνείς οργανισμοί. ;

υνν·- · ,ν , πλήρη συνά-ίσθηρη <των ευθυνών μας, άπέναντί' στσν ν
ύΡΓίη·.· μ ί ε ί μ α σ τ ε  υποχρεωμένοι :να, πάρουμε μια σειρά γενάτες';

. -οικονομικές αποφάσεις, που'^ύναι '/· όμως,- δικής μας επιλογής,'. : .'ν·
για να εξυγιάνουμε,αποφασιστικά,-την οικονομία μας και ειδικότερα 

,~πτ . ·, »ο ^το-,Ί<?ο£ύγι»ογπληρωμών . Αυτό *γΧχίβ'τϊαι σήμερα,> γ-ια Λ>α μην-βρεθούμε εο:..
σχην.ανάγκη.αργότερα, να χάσουμε ,τη δυνατότητα εθνικών επιλογών, ^  
για τη λύση των προβλημάτων μας. -

;Η. φύση και το είδος των μέτρων* που αποφασΐστηκαν σήμερα/ 
από την Κυβέρνηση και θα ανακοινώσει -σε λίγο ό  Υπουργός της Εθνι
κής Οικονομίας, συνδέονται, άμεσα με τις γεννεσιουργές αιτίες, 
που κάνουν την ελληνική οικονομία .προβληματική.1 οι-.ε νο*·ία ?

'Αμεση-και κύρια προτεραιόχητά μας,είναι η βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας Γ ενώ/παράλληλα, επιταχύνεται'·. 
η προσπάθεια αναδιάρθρωσης της ελληνικής παραγωγής, έτσι που να 
πλησιάζει πιο πολύ τα σημερινά καταναλωτικά πρότυπα στη χώρα μας 
και τις ανάγκες, ακόμα, της διεθνούς ζήτησης.

Είναι φανερό, ότι η ουσιαστική και μόνιμη λύση του προβλήματος,
•

συνδέεται με μια πολιτική στο χώρο της προσφοράς, δηλαδή, της παρα
γωγής. Με άλλα λόγια, απαιτείται μια αναδιάρθρωση της παραγωγικής 
μας δομής, ώστε να μπορούμε να παράγουμε αυτά τα προϊόντα που
ζητούνται{ όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στο εξωτερικό.

*

/
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- ί ν .  τ ί ' - ί -

Αυτονόητο, εξάλλου, είναι ότι τα προϊόντα αυτά πρέπει να 
... ; είναι, ανταγωνιστικά, ώστε# θτο-*μεν εσωτερικό,να μην είναι •ακριβό-'·- 
·,. $ερα-φ·πό,,)::τ:α.Λε ισαγόμενα, στις ·6ε ξένες αγορές, -'ναΊΛπσρόύν :να ̂ <χνΥα-- 

γωνιστούν τα αντίστοιχα ξένα προϊόντα.  ̂ λίνα ;.θτ-ϊ·ό .<%·...
να?. «ν>νο. ·:#■» 'ρλλΟίΥή. <*υτή» στη δομή του‘παραγωγικού μας δυναμικούς'που 
·.,■■. >-ρυνδέεται·ςμε. την ανάπτυξη -νέων -δυναμικών κλάδων'καί τη <^άδίακή κ.· ·· 
·.*>.·, ριψρζμψίύΟϊΐ των παραδοσιακών βιομηχανικών κλάδων, επταΐΥέί "¿να · ν ' κ< -* 
.. .Γ.εκτ.εταΗ?ένα .επενδυτικό πρόγραμμα, σε'εκέίνους ακριβώς 1:όυς κλά- ''->·■
, ■ ;·ν άρρς^,ΗΡυ^εμΛρανίζουν σοβαρές προοπτικές και έχουν 'σίγουρο 'οικο- ·' 

νομικό μέλλον. νυ:αν·. νιέ < ·
αγωγ<·5«Γ?τη̂ νο.>|ΐ£;-νέες επενδύσεις θα αυξηθεί η παράγων ικότη^^πτ^άίν.ό- 
τι *9* -59 κόστος της *παο<^ωγή·ς .θα ξαναγί νει'^ντ^ΥώνΙόΓΓΐκόλ -τ'*-
Ην ~^Λ^>ε:.ν!δ̂ σεΗ.£, όμως, .-απαίτρούν νέ^ΊκάΛοιο «ί«90ν6;·->‘̂ Β - ΐ θ ί , ν * -  
ντ - Β τ π ε  ανταΥ^νισ-ηικότηίας, μόνο ·<ίε -'ών-

να παραηημΜΓοποιηθε ί. Και αυτά είναι ,ή εισοδηματικέ πόλίτι'κέ/!· 
η συναλλαγματική πολιτική και ο περιορισμός των ελλειμμάτων του 
δημόσιου τομέα. · -·-■·' ·. . ' ' ~ ~" * " -

# Ίιΐ'-·ί·.ο ο»π/· Βα£>ί·?μΐι:·των μέτρων , που αποφασίστηκαν -σήμερα από -το·' ΚΥδΥΜ,^ ·1' τ 
¿νΤ.- μενβ&σ${̂ α^υγνωμοδότηρη -του ¡νΑΣΘΠ *-·βί ναι απαραίτητη*υ νά^τον *οό&ι!·α- ■ '* 

• ,κ τλ9ίΛ*κ̂ μ̂ .εΡ^9Ρίίσνιό του ελλείμματος - τού ισοζυγίου 'πληρωμών,' θρ&χθ-*^ ·>Ύί 
•η «<- χρόνια^ για·τένα με δύο χρόνια^· ^Ετσι, ώστε να δοθεί μια πίστωσή 
, - χρόνου στην- αναπτυξιακή στρατηγική, να αποδώσει καρπούς. Αλλϊ’ώς’;
„ θα/υπήρξε* σημαντικός κίνδυνος^ Οτα -πρόσεχή δύο - τρία χρόνιοιςΎτχή ί 

ν£ θέσουμε,υπό αμφισβήτηση την-εθνική και οικονομική μας πορεία, ·· - ' 
J ι '0Γνω^ προσδιορίζονται από π*̂ ς αρχές-μας και την ιδεολογία ’μαέ-ν-ι **'* τ
- > ι>;ν,αΜ>!μ.ά θέλω να ξεκαθαρίσω, είναι ότι δεν μιλάμε γνα -μια ■ '
' -πολιτική ζήτησης, που στοχεύει, όπως σ'άλλες χώρες, στο να γίνουν 

επενδύσεις'με τη δημιουργία υπερκερδών για τον ιδιωτικό τομέα, 
σε βάρος του εργαζόμενου λαού. Ο δικός μας στόχος, είναι να - - - 
συγκρατηθεί το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών σε ανεκτά επίπεδα, 
που να επιτρέπουν την επιτάχυνση της ανάπτυξης και τη διαφύλαξη 
της ανεξαρτησίας μας.

*

/
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Το κράτος, λοιπόν, προσανατολίζεται άμεσα σε μια αναπτυξιακά 
οικονομικά πολιτικά, γιατί μόνο μέσα από την ανάπτυξη θα αντιμε
τωπιστούν ,τα.διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικάε Οικονομίας και 
θα επιτευχθούν οι στόχοι ;:της Αλλαγής,

·μ-Τα πλμίσια αυτής της σνάπ^υξης-τϊροσειορίΐονται από' "το αναπτυ- ~ 
ξι,ακό.. πρόγραμμα της Κυβέρνησής μά£, που καλύπτει τήν-"περίοδο ■-·>■
.*83 --Πρέπει,όμως,να -πναθ'οωοηθεΐ , σε ό,τι αφορά κάποιους ■’/ C
’συγκεκριμένους στόχους του,, με' <t*áor>· τα νέα δεδομένα. π Τίαρ&λληλα, ■ 
θα-εμπλουτιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες και πιο εξειδικευ- * 
μένους,ποσοτικούς και πο ια'τ-ΐ̂ κσάς στόχους. " -  ̂ <··.. . .

W

.. ,... Με την. κινητοποίηση του δημόσιου; και του κοινωνικού τομέα . 
.̂της .ρικρνρμί-ας και την ποερά^νλη^^ ̂ εόγρποίηση -του-ιδιωτικού τομέα, 
-θανεξασφαλ-ίσουμε, οτπ \νέά'&-ετ*οοετΐίχ/,'ησυ πρόσφατα· άρχίϊΐε,ττις j -·--- ·.■- 
ί.-εμενδύσεις .εκείνες που θο£φλλάξοίΑς ρυζτκά την εικόνά- τηε -ελληνι·̂  - * * 
-κάς:..οικονομίας και θα την-.^άραμολογόσσυν,σταθερά,σε μυα νέ'α ανα- , ~
πτυξιακή τροχιά,που θα μας εξασφαλίζει την πρώτη και ισότιμη 
συμμέτοχη -στην τεχνολογική>.εαανάρ':-.αεπν,που συντελενται/αυτά την · 
περίοδο,οτις αναπτυγμένες χώρες. '2

..." Χωρίζ ανάπτυξη, είναι αόύναττζ η 'προώθηση των κοινωνικών μας 
/στόχων. Ο σοσιαλιστικός-ΐ^τασχ-ημάεμσμός, που επιδιώκουμε-, kart "που - 
πάει χέρι —  χέρι με την -κο'ΐ̂ ΑουΐΛύτμ πολιτικά μας, με το κράτος 
πρόνοιας,σε μια στάσιμη ά φ'θηνουσα οικονομία, σίγουρα θα εκφυλι
στεί. Και αυτό δεν πρόκειται, νά Το επιτρέψουμε.

Με την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων, με μια σειρά 
•■αποφάσεων, μου θα πάρουμε ΙΤτις'·ίχρ.χές-. της επόμενης βδομάδας, καθα- · 
ρίξουμε το έδαφος από τις ρωγμές του’ παρελθόντος και θεμελιώνουμε, 
σε γερές βάσεις, την παραπέρα πορεία μας.

Στιζαμέσως προσεχείς εβδομάδες, θα ανακοινώσουμε τις λεπτο
μέρειες του προγράμματος για την ελληνοποίηση των προμηθειών,των 
μεγάλων δημόσιων οργανισμών και επιχειράσεων, όπως o OTE και η ΔΕΗ, 
ώστε να παράγονται, πια, στην Ελλάδα, όσο το δυνατό μεγαλύτερο 
κομμάτι, από τον εξοπλισμό και τα μηχανάματα, που έχουν, ανάγκη.

/
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'Ετσι, θα ενισχυθεί αποφασιστικά η εγχώρια παραγωγή και 
θα αυξηθούν,σημαντικά, οι νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, τα επενδυτικά προγράμματα του δημόσιου τομέα,. .
-  ̂.,όπως;·*α|η το πρόγραμμα δημόσιων .επενδύσεων, στοχεύουν :σε ·<δύο·' >.·. .
-. - βασικούς -στόχους: Πρώτο, .την ενΧσχικτη- .δράστη ρχ ο τή των. έντασης ̂ .ογα-
α η-.ΥσΧρ.ς# ,ώσ?ε να δημιουργηθούτυ,όσο -γο δυνατό περισσότερες , - νέες^'θέσειςν 
μπ· : εργρ.σίας·τ·.,,: Δεύτερο, στην τεχναλογική-αναβάθμι ση ·τη·ς· ονκονσμέας. .

..Μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες, επίσης, θα προχωρήσουμε ~π.·■ 
-· ? στην ί;δρυση τράπεζας γ ια τους μικρσμεσαί ους και στη'-σταδιακή 
¿'..π.τ)ίΡΡσα0μογή χου πιστωτικού· μας.-συστήματος? που απαΧλα^μένσπτ;’ιοα' ;··. τ:· 

" ώ ' ^ π ό .το-τεράστιο βάρος των -προβληματικών επιχειρήσείίυ,^θα μπορέσει ' 
τ. κάνα  ̂ στηρίξει αποφασιστικά την αναπτυξιακή μας προσπάθε ιαη.·:τ··.!.; ι. ·
■μη?τμπχ ;ϋ^ρβέ·Ρνηση,ενισχύοντας κάθε σωστή αναπτυξιακή . ηρωτόβουλία, ·.. .·α· 
ό μ.μπρρε'ί-να , δραβεβαιώσει τον. Ελληνικό -λαό, ότι έχενπκαμ.Οτη· γνώση ο 

- και1 την πολιτική βούληση να κάνει τη «δεύτερη τετραετίοέρτης τστην 
-- εξουσία> σταθμό στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας. "'·· *

’Εχουμε δε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί γνωρίζουμε. ■ 
__ ..όχι -θ' ελληνικός λαός και οι δ ιάφρρομ '.κοινωνικοί ωορε ΰς,-ώμαθέ νουν 
πην ..και ..γνώση και ωριμότητα και κρίση. Η Κυβέρντμοηκτ^υχΠΑθΟΚ,σ5 όλη υ.
.·. -.τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας,, έδωσε , αναμφισβήτητα λ'θέίγμα τα 

γραφής-, για τη συνέπειά της στους -ιδεολογικούς της > στόχους μι Το - --·- 
. κοινωνικό έργο που επιτελέσαμε και η φροντίδα μας^.για »τους- μή ■ 
■τιρονΡμνούχους 'Ελληνες, δεν έχουν προηγούμενο σ τ η ν ϋϊσχετική·, ιςτο-' ·- 
ρία του τόπου μας.
,μ >Παρά τις ανεύθυνες και δημαγωγικές θέσεις, που ακούγονται’ * ’■
από πολιτικές παρατάξεις, που Φαίνεται ότι δεν καταννοούν την 
σοβαρότητα της κατάστασης, οι εργαζόμενοι,όπως και ο κάθε καλοπροαί
ρετος πολίτης, γνωρίζουν, ότι η εξασφάλιση του οικονομικού μέλλον
τος της χώρας απαιτεί τολμηρές αποφάσεις και πολιτική υπευθυνότηταγ
4

Ο λαός μας, με το αλάθητο αισθητήριο που διαθέτει, είμαι 
βέβαιος,ότι θα στηρίξει,αποφασιστικά, τις προσπάθειες της Κυβέρνη- 
οης, της δικιάς του Κυβέρνησης.

/
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Με το θεσμικό πλαίσιο,που διαμορφώνουμε, οι ίδιοι οι εργαζό
μενοι-, και οι άλλοι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων, συμμετέχουν,
■ -ενεργή,, στις διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού; στα 

. όργανα'.της.-Τοπικής Αυτοδιοίκησης, -στη διαδικασία τ<$ν. κοινωνυκο- - 
- π,οι-ρμέττπν τετπνχειρήσεων του δημόσιου τομέα και σε -λίγο σταΓΕπσπτικά 

γ.τ. ΥΣυμδούλτα, που θα θεσπίσουμε κατά κλάδο,σε στρατηγνκούς τομείς 
της οικονομίας.

-· :οάτύ£τσε* στη διαμόρφωση και *. υλοποίηση των αποφάσεων που ' '' 
ατ.' .τον.ιαφρρούν, συμμετέχει ο ίδιος ο λαός, ενώ παράλληλα, ̂ μπορεί 

να μας ελέγχει ,συστηματικά, σε κάθε μας βήμα. .**, »¿. .με·„
•η .απ. άσΚ .Κυβέρνηση, όμως και στο παρελθόν, όποτε χσειάστηκε^ροΛ ' 

:,αναλχιμδάνει:ακέραιες τις ιστορικές της ευ-θύνες, γΐά'.ττς μάνες 
;’ γ , ..ρεαλιστικές, αλλά, συνάμα, ελπιδοοόρες ετϊιλογάς,που ’’έκανε σήμερα.

***£. ν £λπχ£ω». ειλικρινα, ότι και οι'άλλοι παράγονόες της *»λί=τϊ- ·
τ>*ν νης^πχςό-ζιβήε θα επιδείξουν τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα ■' 

που απαιτούν οι περιστάσεις, που απαιτούν οι καιροί.
Είμαι βέβαιος, πάντως, ότι ο ελληνικός λαός θα στηρίξει 

υ _ Λ£5«ερνάητην προσπάθεια μας,για την εξυγίανση και ανάπτυξη -της - 
. ι υοτκ-ρυομίαςν που είναι απαραίτητη προϋπόθεση,για την ̂ κουνωνία τ . ■: 
. τ: πομ^ονέιρευό μαστέ και που πασχίζουμε να οικοδομήσουμε. -ν..- γ .

£αι ότι,για την επιλογή του αυτή, θα δικαιωθεί, σίγουρα.

Σας ευχαριστώ'.’.

(


