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νομίας. Νομίζω πως η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει περιθώρια στην οικονο

μία αυτή να αναπτυχθεί, έχει ενισχύσεις και μπορεί να πραγματοποιήσει
Ο - ·

0το πλαίσιο αυτό το οποίο υπάρχει , εκείνο το οποίο, θέλβι, αρκεί να 

αναπτύξει πρωτοβουλία και ευθύνη.

Σας ευχάριστοι.

ΠΡ^ΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ο κ. Υπουργός των Οικονομικών
Ο Ο

θέλει να πρσθέσει τίποτε;
<50 Ο- ̂

λΓΙΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ (Υπουργός Οικονομικών): 'Οχι^ κύριε Πρόεδρε.

“ . ' Ο  [ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΙΊαναγ ιώτης Σαλαμαλίκης): ΚΟριοι συνάδελφο ι̂ πρ ιν κηρύζω πε-
ο

ραιωμένη τη συζήτηση επί τΐι>Υ συζητουμέν&τ' επερωτήσεω V, θα δώσω το λόγο

στον/κ. Αρσένη που τον έχει ζη ήσει σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ 7 του 
'+} ' 1

Κανονισμού, ως πρώην Υπουργού έθνικής Οικονομίας κατά το χρονικό διά

στημα που αφορούν εν μιρει και ο ο επερω.ησεις.

Ορίστε κύριε Λρσέ\ η, έχετ.ς το λόγο για να ομιλήσετε επί ΙΟο/^νπ
Ο / Γ~>

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ; Κύριε Πρόεδρε , κύριοι συνάδελφοι ε ίχαμε. τΐράγματ ι 

μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα στη Βουλή πάνω σε ένα 'επίκαιρο 

και δύσκολο θέμα. Πολλά θα ήταν τα σημεί α που και εΥώ προσωπικά

θα ήθελα να συμβάλω^αλλά ο Κανονισμός της Βουλής με περιορίζει

όσον αφόρα'τις δικές μου παρατηρήσεις και θα κονέψω μόνο;ρρισιιέ να ση με 1 1

που αφορούν την άσκηση της οικονομικής πολιτικής από τή^έ/κυβέρνηση ,
κατά την διάρκεια της οποίας είχα την τιμή να είμαι Υπουργός Εθνικής Οι κονομάς και 
Οικονομικών. (6ί > ■)
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- , Ό
(Συνέχεια κυρίου,Λρσένη)

II κατηγορία που εκτοξεύουν' οι αγορητές νοης Νέας Δημοκρατίας είναι τιραγ--. * · #*
Λ

ματικά βαρύτατη, ρέγουν ότι η Κυβέρνηση εξαπάτησε "τον Ελληνικό Λαό, απέ-

Η,ρυψε στοιχεία σχετικά με την οικόνομιιιή κατάσταση της Χώρας και την

εξέλιξη της οικονομίας.

Ο
Θέλω να πω ότι αυτό αποτελεί τ<ρ, χονδροειδέστερο φεύδος που έχει

 ̂^ # *» *· ■. <%• # - «' · Η · ,
εκτσξευθεί εναντ/ρν της Κυβέρνησης. Μιλάω με ιδιοιίτερη ευαισθησία επάνω

σ'αυτύ το θέμα, διότι τόσο στην επιστημονική μου ζωή όσΟ και στη πολιτική 

ΐχου ζωή, δεν έχω εκφέρει ποτέ άποφη. που δεν την πίστευα ή δεν την πιστεύω 

σαν αληθινή κ~ι δεν έχω αναλάβει ποτέ ευθύνες για διεχείριση υποθέσεων-' 

στη σκοπιμότητα και ^την ορθότητα των οπόίιον δε\ πίστευα. Θα ήθελα επιγρο 

ματ ικά' νο. σονοφίσω τις δικές μου απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, και αν 

μου μείνει καιρός^να επεξεργαστώ κάπως ορισμένα ζτητήμα ; γύρω από αυτές

τις θέσεις. ' '
··,> ^  ■ · ·̂.

Κάνω 7 συγ7'.εκριμένες προτάσεις Πρώτον, πρέπει να θυμηθούμε ότι
·**·* - - '.*-·· ' *.ν

οι στόχοι μας για την οικονομία, για το 1985 πηγά,ζουν από το δετές πρό

γραμμα ρ,ηίονομι κιτς και κοινωνικι'ις ανάπτυξης 1983-1987 και είνατ μέσα 

σ'αυτά:;.τα πλαίσια που πρέπει να δούμε τους στόχους; που έβαλε η Κυβέρνηση 

στο τέλος του 1984 για το 1985. Όπως ξέρουμε, τσ> δετές πρόγραμμα, που

συνοψίζει την πολιτικϊ1), οικονομική και αναπτυξιακά) φιλοσοφία του 1ΤΛΣ0Κ,
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Μ « <)< ; ι
αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην.βαθμιαία -το τονίζω- στη βαθμιαία αποκλιμά- 

κωση του πληθωρισμούς |Γτη βαθμιαία μείωση των ελλειμμάτων των εξωτερικόν
: .

πληρωμών, μέσα όμως από., ένα^πρόγραμμα αύξησης της παραγωγής . .και της παρα- .
. . .  . · ' ' · ■

' ,γωγικότητας. και . ταυτόχρονα, στήριξη,των πραγματικών, .εισοδημάτων των έργα-
ί . . . . . .  ' ■ · · * * .  ■

ξομένων. Είναι μέσα από ανάπτυξη, από αύξηση'της παραγωγής, όχι μέσα-από

συρρίκνωση ή μείωση ; της ενεργού ζήτησης , ..που αποσκοπούμε την διέξοδο απ£ 

την οικονομική . κρίση που μαστίξεπ.- τη.Χώρα μας σε. όλη τη. μεταπολεμική

περίοδο, :*

·.' > ίά. ·. ας Δεύτερον,: ;Τ1'. συσχέτ ι ση της πορεύας της οικονομίας μήνα με μήνα,

. ..σε σχέση με τους-ετήσιους στόχους, ήτανφπντ.ικείμε *<ο συνεχούς ενημέρωσης
ϊ,της Κυβέρνησης με διαφορετικούς τφόπους. Σε συνεντεύξεις τύπου που έδιδα

εβομαδια'ίως, με τα. τριμηνιαία δελτία.του. Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας,
✓— ον ■>—ι*

με τα σχόλια της Κυβέρνησης·, όσον αφορά την έκθεση του Διοικητού της Τρά- 

πεζας:'·της :Ε.'Λάδος·, ..χίΑΛά κάτσατε-επαφές, μεστούς κοινωνικούς και οικονομι-
—Λ ■
κούς ςοορείς., είχαμε .κρατήσει.'τον. Ελληνικό'Λαό ενήμερο της πορείας της

• θ '  . V .  -

ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τους στόχους που βάλαμε το 1985.

;
’ ,π 
$

II

I:

ί;'
1I

Τρίτον, είχαμε εντοπίσει νωρίς από τον Μάρτιο του 1985, ορισμέ

νες αποκλίσεις στην πορεία της οικονομίας σε. σχέση με τους στόχους που

βάλαμε το 1985. Είχαμε πει από το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 1985 ότι

εάν χρειαστούν διορθωτικά μέτρα για την επίτευξη αυτών των στόχων, τα .μέ
τρα αυτά θα τα πάρει η Κυβέρνηση μέσα στο 1985.
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Τέταρτον, η φύση και ο βαθμός των αποκλίσεων, απαιτούσαν μόνο

διορθωτικά μέτρα, όχι αλλαγή πορείας.

Όσον αφορά τη φύση αυτών των μέτρων , ένα μεγάλο ποσοστό οφείλοντο. 

στο Ήλίμα που επικρατεί σε ένα χρόνο που έχουμε εκλογές. Οφείλεται

σε βασικά κερδοσκοπικές κινήσεις^που είναι αντιστρέψιμες, μόλις αποκατα-
Ο

σταθεί ένα κλίμα πολιτικής και οικονομικής βεβαιότητας. Δεν αφορμήν 

δηλαδή αλλαγές στα πραγματικά μεγέθη της οικονομίας , αλλά σε νομισματι

κές και συναλλαγματικές αποκλίσεις που από τη φύση τους είναι αντιστρέ-

Ον ιμες Ο Γβ

Αλλά καί- όσον αφορά το μέγεθος των αποκλίσε^..» σε όλους τους
%

δείκτες και τους στόχους που είχαμε βάλει για το 1985. ήταν ήσσονος 

σημασίας'.

Πέμπτον, αμέσως μετά τις εκλογές, το θέμα της πορείας της 

οικονομίας , της αξιολόγησης τω.ν οικονομικών στοιχείων και των διορθωτι

κών μέτρων, για την επίτευξη των στόχων του 1985/έγιναν αντικείμενο 

ευρυτάτων συζητήσεων μέσα στα πλαίσια της πρώτης και της δεύτερης συνόδου 

του ΕΣΑΠ. Προσωπικά δεν έχω καμμία αντίρρηση, αν οι ομιλίες μου και οι

Λίρατάσεις- που έκανα στην πρώτη και στη δεύτερη συνεδρίαση -·του ΕΣΑΠ, όπου



ΤΖΎ
όλοι οί οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς της χώρας έλαβαν μέρος(

δοθούν στη δημοσιότητα.

Μετά τον Ιούνιο^ με το νέο κυβερνητικό σχήμα, ήταν φυσικό, όπως 

πολύ σωστά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας^το νέο επιτελείο να 

εξετάσει την οικονομική κατάσταση, όχι μόνο όπως είχε διαμορφωθεί 

μέχρι και .τον Ιούλιο, αλλά όπως εξελίχθηκε μέχρι και τον Σεπτέμβρη και

2/6 Στεν/φος Δ .Αυμπερόπουλος Δαιιτ/φος Λ . Λημητρ ιάδου 5.11.85

Ο
να λάβει υπόψη τη·$ δεδομένα^ που αφορούσαν την εσωτερική κατασταση

και τις προβλέψεις για μία 4ετία , αλλά ακόμα ,.αι τις εξωτερΐ7··ές μας

οικονομικές σχέσεις.
C

Τα μέτρα της Κυβέρνησης που c ’ναι ένα νέ~ οικονομικ~ σχήμαί *
δεν αφορούν «πλώς δ ορθωτικά μέτρα, για την επίτευξη των στόχών 'τ*ου 1585, 

αλλά αποσκοπούν^ πιστεύω, στην υποδομή μιας νέας οικονομικής πολιτικής 

για την επίτευξη το;>ν στόχων των πολιτικόν και αναπτυξιακών της Κυβέρνησης

του ΠΑΣΟΚ, στη δεύτερη 4ετία.

Κομίζω, ότι πρέπει να πούμε ευθαρσώς, ότι είνα ι άλλο* διορθωτικά

μέτρα 1985 , για την επίτευξη των στόχων του 1985 και άλλο μία νέα

- οικονομική πολιτικής με βάση νέους υπολογισμούς για την επόμενη 4ετΐα,

με βάση εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις.

- . t — · _·.···. ; · .7·. ■ r ... - λ . ; ■' ·· c ·'· ·' · · '■ r : =·.--··. . · ·· ·-· ·.·. -;···Γ·«-



Τέλος, θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς όλουςχους συναδέλφους.

3/6 Στεν/φος Δ .Λυμπερόπουλος Δακτ/φος Α . Δημητρ ιάδου 5 . 1 1 .-85 " '

Μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, όσον αφορά την αποτελεσματικότη.

τα των μέτρων , αλλά όλοι'να βοηθήσουμε , να επιΐελέσουμε το εθνικό 

μας έργο και να παυσουμε-να κινδυνολογούμε. Και αν -βοηθήσουμε όλοι,

θα γίνει μία συστηματική :αποκλιμάκωση της δραματοποίησης της οικονομικής 

κρίσης. Και στο σημείο αυτό-, θα ήθελα να συγχαρώ τον Υπουργό Εθνικής
Ο C

Οικονομίας^που έκανε μία σοβαρότατη κίνηση προς αυτή την-κατεύθυνση^

για να αποκαταστήσει ακριβώς μία ισορροπία^μεταξύ των οικονομικών

μεγεθών και του προβλήματος
G  ■'
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(Συνέχεια κ. Αροένη)

Σχετικά με το πρώτο θέμα που έθιξα δεν μπορώ να,άπω σε λεπτομέρειες, 

ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία για να εξηγήσουμε πάλι το ιδεολογικό
¡Λ..

περιεχόμενο του 5ετούς προγράμματος.

Θα>'('θελα όμως να πω μερικά λόγια όσον αφορά το θέμα της απόκρυψη

των στοιχείων και της ενημέρωσης του ελληνικού λαού.
Ο  · ·

Το Φεβρουάριο του 1985 το τριμηνιαίο δελτίο του Υη υργείου

.Εθνικής Οικονομίας δίδει μια προειδοποίηση ότι μπορούμε να έχουμε

ορισμένες αποκλίσεις όσον αφορά τ~ν εξέλιξη των αδήλων πόρο’το στο ισο~

ζέιγιο εξωτερικών πληρωμών.

Στις

και από την τηλεόραση το\;ίζω τις αποκλίσεις μεταξύ στοίχων και εξε

λίξεων της οικονομίας και έχω το μπαράζ των εφημερίδων'τηνάλλη μέρα

21 Μαρτίου του ίδι-ομέτους σε- συνέντευξη Τύπου που δόθηκε

και σας διαβάζω ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά όσον αωορά την ενημέρωση 

"Αμφίβολο και το 16% για τον τιμάριθμ.ο" . ίο λέω εγώ. "Λιτότητα και 

πληγές του '85^ίβάσει των στοιχείων , "Σφίξιμο της ζοίνης για το 85".

'""Απαισιόδοξες προβλέψεις για τους αδήλους πόρους και το εξωτερικό 

χρέος". Βάσει της ενημέρωσης που έχω κάνει τον Μάρτιο^έναν ευαίσθητο 

μήνα, πολιτικά ̂ η Κυβέρνηση είχε το θάρρος,· την εντιμότητα να ενημερώσει 

τον·.ελληνικό λαό γι'αυτές τις αποκλίσεις.



~lSl.—£3sy/φος-, Σ ..Μπουνιούκου Αακτ/φος A ; Αεδάηη 5 . 1 1  .85' ■··' - - . · '· ;
/. .7

Στις 30 Απριλίου του ίδιου έτους ο Διοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας δίδει στη δημοσιότητα μια ρεαλιστική αξιολόγηση της πορείας 

της ελληνικής οικονομίας. Και στις 2 Μαίου καλύπτω την ανάλυση αυτή 

και λέω ότι η ανάλυοη αυτή είναι σύμφωνη'με τις εκτιμήσεις της 

Κυβέρνησης.

Πού υπήρχε λοιπόν, η απόκρυφη των στοιχείων η αγιόκρυψη της,πόρεί

ας της οικονομίας
Ί

Ποιοι ήταν οι στοχοι και πο.ες οι αποκλίσε ις^ πολύ σύντομα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκηςί. Τελειώνετε^κύριε Υμουργέ; 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΈΝΗΣ, Να μου δώσετε 2-3 λεπτά κύριε Πρόεδρε για να■τ ·. '’ Λ ) /
/ ■ V__ -ολοκληρώσω.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ. Και 10 λεπτά του δώσετε^ κύριε ΓΙρόέδμ/ε.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ. Να ολοκληρώσει ο κ. Υπουργός.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλί^ης). Ορίστε, κύριε συνάδελφε./

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Ο στόχος μας τον

Νοέμβριο του '84 ‘ταν καταθέσαμε τον προϋπολογισμό στη Βουλή ήταν

2,3. Αυτό σήμαινε μια-συνέχιση της ανάκαμψης που άρχισε το τελευταίο
---- Ο  ’

τρίμηνο του >83^ συνεχίστηκε με ρυθμό 2,6 το ̂ 4  και είχαμε μια πρό

βλεψή’ 2,3 για το '85.

‘Ηδη την 'Ανοιξη του *85 είπα ότι αυτόνί'-ζΟ. στόχο 2,3 μπορεί 

να μην τον πραγματοποιήσουμε για λόγους συγκυριακούς και κάναμε 

νέα πρόβλεψη την 'Ανοιξη του '85^κάλι πολιτικά ευαίσθητη εποχή και



5.113/6 Στεν/φος Σ. Μπουγιούχου Δα.κτ/φος Α . Δεδάκη
- .....,, χ

αναθεωρήσαμε τον στόχο σε 2% ,

Οι εκτιμήσεις της ΕΟΚ στις 9.10.85 είναι για μια αύξηση του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 1,9% και καταθέτω και τις εκτίμησε!

(Στο σημείο αυτό ο κ. Αρσένης καταθέτει το σχετικό . ϊ

μου επιτρέψει ο αγαπητός συνάδελφος, ο Υπουργός της Εθνικής Οικο 

νομίας να μη συμμεριστώ αυτή τη στιγμή την απαισιοδοξία του όσον 

αφορά την απόδοση της οικονομίας σ'αυτό τον τομέα, (Γίναι σχεδόν 

σίγουρο ότι θα φτάσουμε στο 1,2% και όχι στο 1,5%. 'Εχουμε δηλαδή

σχεδόν πετύχει τον στόχο που βάλαμε όσον αφορά τον βασικό.δείκτη

, · ~ 1της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το 1985. Και|3έλω να τονίσω

ότι η αύξηση αυτού του εισοδήματος οφείλεται όχι μόν~ σε αύξηση
'ο

του πρωτογενούς τομέα και του τριίογενούς τομέα^αλλά και του δευ

τερογενούς τομέα.



Και. αυτό οφείλεται θα. μου επιτρέψετε να πω κάτι ταχύ τροχάδην, στην 

επιτυχία εων μέτρων που πήραμε το 1983 στην επιτυχία της υποτίμησης

της δραχμής. Ο κύριος Γκαργκάνας μπορεί να έχει &ι αφορετικες αντιλή-
ν ·#

*ψεις πάνω σ'αυτό το θέμα, δεν εκφράζει νομίζω κυβερνητικές απόψεις.

0 δεύτερος οτόχος που βάλαμε αφορούσε τον πληθωρισμό. Είχαμε·πει 

δείκτης αποπληθωρισμού του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 1,7% και δει- 

κτης τιμών καταναλωτή 1 . . Όσον αφορά τον αποπλ.ηθωριστή του ΑΕΠ

στο ίδιο σημείωμα ¿η, πρόβλεψίμ της ΕΟΚ στις 7 Οκτωβρίου βάζουν μια αξία 

17,1%, δηλαδή μια επιτυχία 100% όσον αφορά την πρόβλεψη.

. Όσον αφορά τον δείκτη τιμών καταναλωτή .είχαμε μια αύξηση των 

πληθωριστικών πιέσεων το προΌο τετράμηνο του 1985 που οφειλόταν μεταξύ 

άλ.λ.ο.)ν στην αύξηση της αξίας του δολλαρίου στη'* διεθνή αγορά, ένα φαινό

μενο που το εξήγησα σε συνεντεύξεις τύπου και από την τηλεόραση. Παρά 
*··

\

ταύτα όμως είχαμε μια συνεχή αποκλιμάκωυη του πληνίωρισμ^ύ^ έτσι που τον 

Ιούλιο του 1985 ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού ήταν 16,7%. Δεν θα φθάνα

με το στόχο 16%/αλλ.ά θα_πέφταμε πολύ κοντά στο στόχο 17%. Αυτό το στη

ρίζω και ,από τον δείκτη χονδρικών τιμών όπου ο γενικός δείκτης τιμών

χονδρικής έπεσε τον Ιούλιο σε ετήσιο ρυθμό στο 15,7/% ενώ τον αντίστοιχο 

μήνα του. '84 ήταν 2.5% και έδειχνε μια συνεχή αποκλ*¡ιμάκωση από 20,5% 

τον Ιανουάριοίσε 15,7% τον Ιούλιο του 1985. Επειδήι ο δείκτης χονδρικής

*
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είναι πρόδρομος του δείκτη τιμών καταναλωτή αυτό έδειχνε ότι αν δεν 

γίνονταν αλλαγές σ'αυτόν τον τομέα^τον αντικειμενικό σκοπό για τον 

πληθωρισμό θα τον πετυχαίναμε πολύ κοντό αν. όχι στο 16^ κοντά στο 17-5, 

δηλαδή θα είχαμε και στο 1985 μια καινούργια αποκλιμάκωση του πληθωρι

σμού . ·*>

(Στο σημείο αυτό ο κύριος Αρσένης καταθέτει τους πίνακεςστους οποίους

περιλαμβάνονται τα προαναψερθέντα στοιχεία).

Η κρίση έχε ι^κεντμίνσθε ί γύρω από το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών

Είχαμε βάλει σαν στόχο πολιτικής ένα έλλειμμα 1,7. Την άλ^οιξη όμως

είπαμε ότ ~νώ αυτό θ^ ήταν κάτι επιθυμητό και επιδιωίύθέο είναι πιθα-· 
γ ν- . · Ο  - '

τερο ότι το. έλλειμ^ τρεχουσών συναλλαγών θα ήταν στα επίπεδα του

1984.δηλαδή 2.180.000.000 ^ολλάρια. Η δε έκθεση του διοικητή της Τρά- I ’*

πεζας μης Ελλάδος δίνει μία πρόβλεφη για τ^ 1985 αυτής της τάξεως δηλα 

δή 2,2 δισ. δολλαρια. 'δκτοτε, λόγω της αβεβαιότητας που επικρατούσε

στην αγορά όσον α, ~,ρά την τιμολογιακή πολιτική και την συναλλαγματική
Ο

πολιτική του νέου κυβερνητικού σχήματος^όπως πολύ σω^τά παρατηρεί ο 

Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην επιστολή του|ιρος την ΕΟΚ^ υπήρξε μια 

αναταραχή σ'αυτόν τον τομέα κερδοσκοπικής φύσης που αύξησε σημαντικά 

το. έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών.

(66) .·
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Εγώ προσωπικά διακινδυνεύω μια πρόβλεψη, ότι παρά τσ,ύτα το έλλειμμα’ #
τρεχουοών συναλλαγών δεν θα υπερβεί τα 2,-5 δις . Είναι ακόμα

2.3 32 τέλη Αυγοάστου και την αισιοδοξία μου αυτή την
}βασίζω στο γεγονός ότι το άνοιγμα στο ισοζύγιο τρεχουοών συναλλαγών

Ο  .
Οφείλεται οε συναλλαγματικές κερδοσκοπικές κινήσεις που δεν έχουνI
τίποτα να κάνουν με την πορεία της οικονομίας η οποία έχει προχωρηοει

I

ο'αυτό το\ τομέα περισσότερο, καλύτερα Ιψ'ΐξ από τις δικές μας τιροβλέψε ,
°  ' · . Ο

Έτσι ο όγκος των ε<,αγωγώνΛ που είναι καθρέφτης της πραγμαχίκής 

κατάστασης της οικονομίας ¿χει αυξηθεί τον Ιανουάριο-Αύγουστο 1985 

σε ετήοιαβάση γύρω από το 6% με 7% , ενώ εηείς είχαμε κάνει μία 

πρόβλεψη μόνο για 5%. Και αυτό έγινε -και θα μου επιτβαπει αυτό να 

το τονίσω- γιατί σώο 1985 όπως και στο 1984 είχε διατηρηθεί η
I ι- ■ ο

ανταγωνιστικόττητα της ελληνικής οικονομίας γιατί ου πραγματικές
ί

ισοτιμίες η δραχμή είχει διολισθήσει και υποτιμηθεί στο πρώτο εξάμηνο

του 1985 κατά 5,6% . Με την ανταγωνιστικότητα αυτή η ελληνική οικο

νομία προχώρησε και ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε πέρα απο τις

1/6 Στεν/φος Α .Ζαχαροδήμου  Αακτ/φος Σ .Κασ ί ου
η j (̂
¿ 3  S

(Συνέχεια κυρίου Γ. Αρσένη)

< ¡

(6«)

προβλέψεις.
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Τί έγινε όμως; Ενώ οι εξαγωγές έγιναν , δεν έγινε η ειορροή του 

συναλλάγματος, εν αναμονή των μέτρων της Κυβέρνησης, το οτχοίο σημαίνει 

ότι μετά την εξαγγελία των μέτρων της Κυβέρνησης ότιου αποκαθίσταται

μία σαφήνεια όσον αφορά τη συνάλλαγμαική μας πολιτική $ δα γίνει \
¡■κΚ

μία εισργοή του συναλλάγματοςρ^9α δείξει μια σημαντική βελτίωση

στους επόμενους μήνες και στο 1986.

Το ίδιο συμβαίνει και όσον ας)ορά τας εισαγωγές. Η αύξηση των
fε.σαγωγών δεν. οφείλεται σε ’·είωση της ανταγωνιστικότητας της ελλη-

ρ \ 1νικήςοικονομίας το 1985, ούτε σε . υπερκατανάλωση jIt o'cih ιδιωτική

Οατανάλωί ι αυξήθηκε μόνο 1% το 1985 j Οφείλεται σε μία κερδοσκοπικ-

τάση αποθεματοποίησης διαρκώς καταναλωτικών αγαθών και ενδιάμεσιον 

αγάθών , εν αναμονή της ιλλαγής της συναλλαγματικής πολιτικής. Αλλά

και αυτό το σημείο είναι αντιστρ'H u o  γ ττί ο όγκος των εισαγωγώνι (

θα μειωθεί στους επόμενους μήνες και το 1986 , άρα διορθώνεται από

μόνο του με την αποκατάσταση της βεβαιότητας στην οικονομία.
( ■ '

Αυτό που θέλω να πω και δεν θέλω να επεκτσ.θώ οεάλλα στοιχεία 

είναι ότι υπήρξε μία απόκλιση μικρού μεγέθους κερδοσκοπικής φύσης
)

που αντιστρέφεται μόνο με την αποκατάσταση της ηρεμίας και της βέβαιό-

τητας στην αγορα.

Τα διορθωτικά μέτρα τα οποία θα χρειάξοντο για την ταύτιση της πορείας
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της οικονομίας και των στόχων για το 1985 είχαν μελετηθεί και συζη

τηθεί μέσα στα πλαίσια του ΕΣΑΓΙ. Αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με
ί ; ,

το θέμα των νέων μέτρων της κυβέρνησης που έχει ανακοινώσει μόνο 
} · *
ρνα κομμάτι των μέτρων. Το αναπτυξιακό κομμάτι δεν έχει ανακοινω;

και αυτό θα δώσει τον χαρακτήρα της οικονομικής πολιτικής της

επόμενης τετραετίας. Αλλά άλλο αυτό το θέμα και άλλο η ενημέρωση

του ελληνικού λαού. Άλλο η πορεία της οικονομίας το 1985 και άλλο
*ο βαθμός των αποκλίσεων.

Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία σύσταση προς όλους τουςσυναδέφλους
>

νά ̂ μπν κινδυνολογούν πάνω σ'αυτό το θέμα δ* ότι η αγορά με αποχατά-
I

στάση της ηρεμίας και της βεβαιότητας θα επανέλθει στα φυσιολογικά 

της-επίπεδα. Το θέμα για μας δεν είναι θέμα συγκυριακό, είναι θέμα 

διαρθρωτικό και αυτό προσπαθούμε .α.λέσ°~μ·ε με τα αναπτυξιακά 

μέτρα , τις αναπτυξιακές διαδικασίες και το πενταετές πρόγραμμα. 

Ευχαριστώ. (Χειροκροτήματα από τηνπτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Κηρύσεται περαιωμένη η συζήτηση 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Όχι, κύριε Δήμα.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, Δικαιούμαι να δευτερολογήσω.
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