
Πίνακας ΕΟΚ  ̂Çrujôf^5 ζ ( * -----V*
\ ' '

^Ο^χν/ΝΛ^ ·. ^vA,^6CvtÀ>\A0LTe<· e iM C u ^ ^ é tW  C τ\  S^ O \^·$ * Ί

kvta.\^*W\í'T\ U * t ’A*t,fll  Tuiy AçoYcv'Tiuv fcu ^ tv l f l v  f t

^UTV e iA T  * \ \ t s  -τβ U o f i û f  ¿ v t ' f f t f a f . . . '
Ç y n ^ t i  N
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7  , ; ^ Λ ν α ΙΛνχΗ ^ «Λ 5  - - ,λοιχον, η προηγούμενη οικονομική ρας χολιτικη και οχ; η οικη 
μχ; χο, εξακολουθείτε και λέτε. ριατί εμείς έχουμε στοιχεία, 
έχουμε· ντοκουμέντα.

Επί των ημερών-μας την 20ετ(χ 1961—1981 —αν θέλε
τε να χάρε.με ΙΟετίες— αυξονότσν το εισόδημα με ρυ"3;α.ό 6% 
κ  πραγματικές τιμές. Κα αχό "το 1981 μέχρι τώρα' είναι τα 
στοιχεία χου σας «·?»»#. Πώς λοιχόν τότε χου δεν υπήρχε, 
όπως λέτε εσείς, σωστή οικονομική πολιτική, είχαμε αποτε
λέσματα να: τώρα που ήρθε η σωστή· οικονομική; χολιτική σύ
ρομε ίο  στο βούρκο κα: στο τέλμα τ:ο στασιμοπληθωρισμού;

Μας είχατε ότ: δεν κάνουμε σοβαρή· ανάλυ'ση. Δεν-βλέπω 
και σεις χου κάνετε σοβαρές αναλύσεις να. προκόβετε πολύ 
σ τ ις .λύσεις. Και το θέμα είναι να έχουμε λύσεις, όχι να έχου
με αναλύσεις.

Θέσατε μερικά ερωτήματα ως προς το τι εννοούμε εμείς με 
τις προτάσεις μας στη Θεσσαλονίκη ή και προηγούμενα χου 
,τις είχαμε διατυπώσει, γιατί αυτές έχουν διατυπωθεί αχό χο- 
λΰ προηγούμενα.

Πρώτα αχ’ όλα με ευχαρίστηση διαπιστώνω ότι αρχίσατε 
να διαβάζετε τις χροτάσεις μας. Αυτό είναι μια σημαντική 
πρόοδος και για την οικονομία και για τη δική σας χολιτική 
και για το μέλλον του τόπου.

Μας ρωτήσατε αν πιστεύουμε ότι η εισοδηματική μας πολι- 
τική χρέχει να είναι χαμηλότερη αχό τον πληθωρισμό και τι 
θα κάναμε με την Χράσινη δραχμή. Σας αχαντώ ευθέως. Το 
λένε μέσα κ'αι οι χροτάσεις μας. Εμείς χιστευουμε ότι η ει
σοδηματική- χολιτική χρέχει να βασίζεται στην κάλυψη της 
αγοραστ κής δύναμης του εργαζόμενου συν τη συμμετοχή του 
στο μερίδιο αχό την αύξηση της χαραγωγικότητος.

Όταν η οικονομία προοδεύει, αυτό είναι εφικτό και του δί
νει μια σημαντική αύξηση του χραγματικού του εισοδήματος.

Μας ρουτάτε τι θα κάνουμε τώρα; Δία, αυτό το «τώρα» εί
ναι λίγο .περίεργο. Δηλαδή, μας ρωτάτε χώς θα διορθώσουμε 
τα δικά σας σφάλματα; Αλλά η δική σας χολιτική δε βασί
ζεται στα σφάλματα το„ ΓΙΑΣΟΚ βασίζεται στο τι θ·α κάνου
με εμείς. Κα: τ·ο τι κάνουμε το έχουμε ξεκαθαρίσει: Η εισο
δηματική μας χολιτική βασίζεται στους δύο αυτούς χαράγο
ντες και δεν ξεφεύγει αχό αυτόν τον κανόνα, χου είναι αχο- 
δεκτός και σε όλα τα άλλα έθνη.

Δίας ρωτάτε γ α την χράσινη δραχμή. Και εκεί είναι λά
θος αυτό χου κάνατε. Γιατί διυλίζετε τον κώνωχα και κατα
πίνετε την καμηλό. Το έλλειμμα του δημοσίου τομέα είναι μα
ζί με τις προβληματικές 1 τρισ. Στρογγύλεψα τα νούμερα για 
να μην χάω στα χιό ψηλά. Με την ουσιαστική κατάργηση της 
ΑΤΑ εξοικονομήστε 300 δισ.; Ζήτημα είναι. Με την «ρά- 
σινη δραχμή στερήσατε τους αιγρότες αχό 57 δισ. Αυτός είναι 
ο λογαριασμός χου εγώ έκανα. Συνολικά, Ιδηλαδή, 257 δισ. 
Τι είναι χυτά μπροστά στα 1.000 δισ., χου είναι δικά σας ελ
λείμματα ; Εκεί έχετε κάνει λάθος στην χολιτική σας. Κόψτε 
και 200 α,χό τα ί . 000 δισ. χου ξοδεύετε'ως κράτος, σταματή
στε τους διορισμούς, χου ακόμα καί τώρα συνεχίζετε και να 
χώς σταθεροχοιείτα: η οικονομία, χωρίς να αναγκαστείτε να 
καταφυγετε στο βάναυσο περιορισμό του εισοδήματος και των 
εργαζομένων και των αγροτών.

Μας ρωτήσατε για τη διολίσθηση της δραχμής. Δία, η 
δραχμή επί 83 χρόνια είχε μια καταχληκτική σταθερότητα. 
(Ακόμα και κάτω αχό το βάρος της ενεργειακής κρίσης, η. υχο- 
τίμηση στα 7 χρόνια που κυβερνούσε η Νιήα ¡Δημοκρατία, ήταν 
της τάξεως του 6% το χρόνο. Σεις έχετε υχοτιμήσει τη δραχ
μή στα 4 χρόνια μέχρι το 1985 κατά 97% έναντι και του δο
λαρίου κα: των λοιχών νομισμάτων. .Βγαίνει, λοιχόν. α/ κά
νουμε τους λογαριασμούς ότ: είναι χερίχου της τάξεως του 
I ;>% το χρόνο. Εν χάση.χεριχτώσει. είναι χολλαχλάσια.

Δίας ρωτήσατε αν εμείς θα κάνουμε διολίσθηση, ή δεν 
θα κάνουμε. Αν με ρωράτε εμένα θά σας πω ότι κανονικά, 
όταν χαραλάβει κάχοια σώφρων κυβέρνηση αχό τη δική σας 
θα χρέχει να διορθώσει ·την ισοτιμία του νομίσματος μια 
και έξίω και αχό κει και χέρα να διασφαλίσει και ν'* βάλει 
■τις βάσεις της Σταθερότητάς του.
I Δίας ρωτήσατε τι εννοούμε με τον χλουραλισμό στην ιδιο
κτησία τιων επιχειρήσεων. Το έχουμε εξηγήσει και λέμε ότι 
(πιστεύουμε ότ: και στην Ελλάδα πρέπει- να γιίν’ει η -διευθυ
ντική επανάσταση. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις να περάσουν 
στα χέρια των κολλών μετόχων. Και έχουμε στη/ Ελλάδα 
•και· τέτοιες επιχειρήσεις . Να χαύσει να υπάρχει ίνας μέ- 
αοχος κυρίαρχος —-και μιλούμε για τις μεγάλες επιχειρή- 
,σεις— γιατί πιστεύουμε ότι έτσι εξυπηρετείται καλύτερα 
•η ,χρόοδος της εχιχειρήσεω-ς. Ζητάτε, λο'ΐχόν, εξηγήσεις για 
πράγματα τα'οποία είναι αυτονόητα.

Θα κλείσω μ' ένα άλλο .θέμα. Δ1·ου ε-ίχατ'ε χου βρήκαμε 
•τα στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα. Λυπούμαι, αλ/.ά 
στον χίνακα 51 σελίς 180 της s-κθέσεως 'του ΟΌΣιΑ το- 
,οχοίο κα: θα καταθέσω χερίχου στο μέσον λέει ΟΟΔΙΡΕ 
T i t i y  ENES S , χου αν δεν αχατώμαι στα αγγλικά σημαί
νει ανταγωνιστικότητα. Κα: αναφέρει : 1983, με ίο/ 16.
(1987, μεί-ον 2.9. Εγώ το στρογγύλεψα και σας είχα 3. 
Αοχάμαι για το 0,1 αν αυτό είναι το σφάλμα μου.

Είχατε για τις καταθέσε.ις. Θα καταθέσω έναν άλλο πί
νακα. δημοσιευμένο στο «(Ε3ΠΡΕΣ» Σάββατο 18 Νοεμ
βρίου. ο οχοίος λέει: «8μηνο Ιανουάριου—Αυγούστου αύξη
ση καταθέσεων ιδιωτών, σε δραχμές: 3δ'3- -δισ. το 1985. 
290 δισ. το 1986». Δηλαδή 20% λιγότερο. Πού το βρήκατε 
'εσείς ότι είναι η ίδια, όπως μας είχατε.

Και είχατε και κά’τι άλλο·, σε σχέση με τα συνολικά υχό- 
v.ctira των καταθέσεων. Ό τι αυξ,άνο/ται με 20'/ο, όχως 
χροέβλεχε το νομισματοχιστωτικό πρόγραμμα. Αν κάνετε τις 
πράξεις και θα καταθέσω τον χίνακα, βγαίνει ότι η αύξηση, 
δεν είναι 20%. Είναι ζήτημα, αν είναι 10%.

Αυτά, γιατί με χροικαλέσατε με 'μερικά στοιχεία. Δυστυ- . 
χώς, ο χρόνος δεν μου επιτρέπει ν’ αν α σκευάσω και όλα τα 
άλλα στοιχεία του 'αναφέρ.ατε και τα οποία, λυπάμαι, αλλά" 
δεν ανταχοκρίνονται .στην πραγματικότητα.

Θα χαρακαλούσα δε, να μας καταθέσετε και σεις, όχως 
/κάνω και εγώ, ·τα στοιχεία x-ου δείχνουν την αύξηση της 
αν:τ άγων ιστ ικ ό τη τ α ς .

(Στο σημε-ο αυτό' ο βουλευτής κ. I. Παλαιοκρασσάς κα
ταθέτει στα πρακτικά τους προαναφερθέντες πίνακες οι 
οποίοι έχουν ως εξής :
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GREECE : Main economic aggregates 11961-1987
; ··.'· *Λ* * ■ ' -  * ^

Annual % charig, s

1961/
1973

1974/
1980 1031 1982 1983 1984 1985 1986a 1987b

Gross value 12,5 19,8 19,6 24,5 20,3 23,0 19,6 23,2 12,1
domestic volume 7,6 .3 ,4 . -0,3 -0,2 0.3 . 2,6. 2,1 0,5 -0,2
product deflator 4,5 15,8 20.0 24,7 19,9 19,9 17,1 22,6 12,3
private consumption deflator 3,6 16,0 23,3 21,2 18.6 18,0 ■18.4 22,5 12,5
cross fixed private -- -- -- -- -- --  . - - . - -  .
capital public -- -- -- -- -- -- -- --
information total 10,0 -1,0 -7,5 -1,9 -1,9 -4,7 3,4 -3,0 0,5
volume of construction -- -7,7 -13,2 3,9 -7,7 2,6 2,0 1,5
which equipment
domestic demand at constant

■ > -7,1 14,1 -8,2 • -0,9 4,4 -9,0 -1,0

prices
ap with respect to other

-- 2,9 -0,7 0,8 4,9 -0,8 -1,2

community countries -- -- -- 2,6 -1,4 -1,0 ■2,8 -6,1 -4,5
Apensation nominal 10,2 21,1 23,4 25,4 · 21,8 22,6 20,4 13,6 9,6
employees real Ad D,3 4,6 2,9 0,5 1,5 2,3 2,8 -7,3 -2/4
or bead Bd 6,5 4,5 0,1 3,4 2,7 3,9 1,7 -7,2 -2,6
productivity 8,2 2,7 -5,0 0,9 -0,1 2,9 * 1,0 -0,0 -0,2
total unit labour costs -- -- -0,3 1,6 -0,6 1,9 -7,3 -2,3
Competitiveness 2 ,6- o;o 3,5 9,0 -3,4 -2a? -16,0 -2,fL
employment
registered unemployed as %

-0,6 0,8 0,1 -1,3 -1,0 • -0,2 1,1 . 0,5 0,0

the civilian labour -- -- -- -- 7,9 • 8,1 7,8 7,6 8,3
source current balance as % GDP -2,9 -2,2 -0,2 -3,8 -4.7 -4,1 -8,4 . -5,8 -3,7

ng term interest rate 11,3 17.7 15,4 18,2 18,5 15,6 14,0 14,5
money supply
dept lending or . borrowing

18,2 23,7 34,7 29,0 20,3 29,4 26,7 19,0 14,9

equirement of general 
Government as % of GDP

-10,6 -9 4 -8,9 -10,1 -13,9 -10,6 -7,1

public dent as % of GDP -- -- 33,0 36,7 41,4 47,5 54,8 55,0 56,5
Public dept interest or GDP 1,7 3,2 2,6 3,4 4,6 5,5 6,0 6,1

Estimates of the Commission services, October 1986
Forecasts for the Commission .services, October 1986, on the basis of-pressent policies
Differences in percentage points _
A : GDP deflator; D : private consumption deflator
Gross value-adder!· per occupied person in the whole economy —
Effective exchange rate (vis-a-vis 19' industrial countries) on the basis of unit labour costs for the whole
economy. ll^ositive'TTgiire — loss o F eo m p e t i l i v e n e s s -— —-
El ’HOSTAT definition ~ ' T  ’ *
End of year fl ■ ’ :

Υπόλοιπα Μετάβολες οκταμήνου Ιαν. -- Αυγ.
31.8.86 1984 1985 1986

1 δεοντών
σε δρχ, 3.366.652 -j- 276.925 + 360.268 + 290.658
Όψεως 148.562 — 1.346 — 13.273 - 19.723
Ταμιευτη
ρίου 2.160.497 + 163.354 + 212.881 + 186.511
ΙΙροΟε-
σμίας 1.008.495 + 111.929 + 156.075 + 120.172
Δεσμευ
μένες 49.098 + 2.988 + 4.585 + 3.698
Δημ. Επι
χειρήσεων 15.892 + 520 — 2.831 - 8 .0 5 0
Δημ. Ορ
γανισμών "Τΐ‘4.264 + 4.308 + 2.497 - 3.863

, ΙΙΡΟΕΔΡΕΓΩ,Ν ( Παναγιώτης Ν. Κρητικός ). Ο χ.
έχει το λόγο. • - - -..

Αιών, διαγράφεται.- ,
O x. Τζιτζικώστας έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ. Κύριε Πρόεδρε, φοβού- 

οτι η εμφ-αΝΊσηι του κ. Υποο,ργού ήταν περισσότερο γη» 
τηλεόραση rope μας παίρνει, παρά απάντηση, στην κριτι

κή *91 στις ono}xt-8t»-g -«·« χάναμε.

Μας είπΐΐ πάλι τα όδ:·α χα-ι τα ίσια παυ· τ’ αχούμε τώρα 
5 χρόνια., περί αυταδυνάμου αναπτύξεως, περί? κοινωνικών μ ι
ριδών, περί πλαγιών χαι xa-S-έτων αλλαγών τομών χ.λπ. Ξέ- 
χασε, προφχ.ώς. ότι έχει 5 χρόνια στην Κυβέρνηση το ΠΑ. 
Σϋ.Κ. ptât ότι §εν· μπορεί «ιωνίως ν’ . ανατρίε^ε! στο· παρελ
θόν. __

Εχανε χα·. ο χ. Κόππες αναδρομή. χΧλά εχειλος την έχαr 
Ve πολύ πιο γενναία, πήγε τρεις αιώνες πίσω.

Δεν μπόρεσα ν’ αντιληφ·δώ εκείνο το οποίο μας είπε ότι 
«ρώτα πρέπει να γίνει σταθεροποίηση χαι στη: συνέχεια ν’ 
αναπτυχ+εί η οικονομία. Φοβούμαι ότι ο x. Yπουργό-ς είναι α
νακόλουθος σ’ αυτά που έλεγε στο παρελ-Sôv χιαι σ’ αυτά που 
μας λέει σήμερα-. Είχε- δίκιο ο συνάδελφος κ. Σουφλιάς, ο 
Οποίος του το- επεσ-ήμανε.
. Γιατί, ενώ μας είπε τώρα προ ολίγου ότι πρέπει πρώτα 
ν’ αποδώσουν αυτά τα σταθεροποιητικά- μέτρα χαι μετά να 
χάνουμε .ανάπτυξη, στις/απαντήσεις που έδωσε- στις -ϊρώτή- 
σεις êo-a/,ευτων του TTÀSÔK στις 23.10.85, r-ros τα εξής: 
^Διαβάζω από/οήν ομιλία του: «Το δε-ίτερο .χόριο, ερώτημα 
ήταν, γιατί εμείς δεν αναγγείλαμε ταυτόχρονα 'τ’ χναπτμ- 
ξιαικα' μετοα. Εδώ -St* ή·5ελα να πω , . . χλΙπ. Τέτοιο πακέτο 
οεν υπάρχει-έτοιμο.Υπάρχει αρκετή προεργασία. Υπάρξουν 
πολλές-προτάσεις. Αυτά, όμως, χρειάζονται ακόμη „δουλειά. 
/Οταν -Soi είναι να παρουσιάσουμε το πακέττο -των αναπτυ
ξιακών μέτρων, πιστεύω ότι δε -5α πρέπει να πούμε γενικό-


