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Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Η Σ Τ Η Λ .

Δελτίο Τύπου
0 βουλευτής Πειραιά και μέλος του Ε .Γ . του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ . Κώστας Σημίτης ανέφερε μεταξύ άλλων οτη συζήτηση που διοργάυωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο με θέμα " Συνάντηση με την Αντιπολίτευση" και τα εξής :Η κυβέρνηση έχει χάσει το π α ιχνίδι της οικονομικής ανάκαμψης. Η σημερινή κρίση θα συνεχιστεί εφ'όσον ακολουθείται η ίδ ια  π ολιτική. Οι όποιες βελτιώσεις στα θέματα του πληθωρισμού ή του ισοζυγίου πληρωμών δεν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα.Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει σταθεροποίηση και ανάπτυξη. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί με ευχές για  την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας. Παραγωγή και παραγωγικότητα εξαρτώνται από κίνητρα και επενδύσεις. Προϋποθέτουν ένα κλίμα διαφορετικό από εκείνο μιάς γενικευμένης αβεβαιότητας που προκαλεί η σταθεροποίηση Αυξάνονται στο τέλος της σταθεροποιητικής διαδικασίας ή και μετά αλλά όχι ταυτόχρονα. 'Αμεσα εφικτά και αναγκαία μέτρα στη φάση της σταθεροποίησης ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη είνα ι :α) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ώστε οι ξένοι αγοραστές να στρέφονται σε ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι έλληνες παραγωγοί να επεκτείνουν την παραγωγή τους. Η δραχμή είνα ι υπερτιμημένη .β) Εργασιακές σχέσεις, εισοδηματική πολιτική και φορολογικά μέτρα που να μην αυξάνουν τ ις  κοινωνικές διακρίσεις αλλά να συντεύδυν στη στήριξη της σταθεροποιητικής προσπάθειας από τους εργαζόμενους Η διαχείριση των πόρων της Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας πρέπει να μεταβιβασθούν στους κοινωνικούς εταίρους. Σε θέματα όπως η καταπολέμηση της ανεργίας και η τεχνική επαγγελματική κατάρτιση πρέπει να έχουν οι κοινωνικοί εταίροι θεσμικά κατοχυρωμένο λόγο.
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γ) Ο δραστικός εκσυγχρονισμός όλου του πλέγματος των υπηρεσιών που στηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν χωρίς χρονοτριβή παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό σημαίνει αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα, τη δημόσια διοίκηση, τ ις  φορολογικές υπηρεσίες, το χωροταξικό σχεδίασμά.δ) Φορολογικά μέτρα ώστε να ανακατανεμηθεί το εισόδημα σε βάρος των παρασιτικών -  μεταπρατικών δραστηριοτήτων (της παραοικονομίας) και να προστατευθεί ο παραγωγικός -  υγιής τομέας (βιομηχανία -  τουρισμός). Διεύρυνση της φορολογικής βάσης με αντικειμενοποίηση των διαδικασιών του φόρου και πλήρη μηχανογράφηση των φορολογικών υπηρεσιών.ε) Πρωτοβουλίες για  καλύτερη εκπαίδευση ιδίως τεχνική και επαγγελματική ανάπτυξη της έρευνας και σύνδεσής της με την παραγωγή, μεταφορά τεχνολογίας , ενίσχυση της έρευνας των αγορών, της τυποποίησης και της επινόησης νέων προϊόντων.στ) Αυστηρές ιεραρχήσεις στις δημόσιες επενδύσεις. Τα λίγα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στα έργα με το μεγαλύτερο αναπτυξιακό όφελος.Το πλαίσιο των παραπάνω μέτρων θα πρέπει να χαρακτηρίζεται :α) από ένα σοβαρό σχεδίασμά και μιά κυβερνητική πολιτική με συνέπεια και συνέχεια ώστε να γεννά το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης,β) από μιά συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους που θα έχει την ευρύτερη δυνατή συναίνεση ώστε να εξασφαλίζει την απαραίτητη συνεργασία του πληθυσμού στην προσπάθεια.


