Συνέντευξη Υπουργού

(1.11.1985)

ΥΠΟΥΡΓΟΣ·?: Το δεύτερο θέμα ποιτ αφορά το άρθρο 108 είναι η αμοιβαία συνδρομή. Η αμοιβαία σ υ ν δ ρ ^ ή μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα μέσα. Το κύριο
μέσο βέβαια είναι η -χρηματοδοτική ενίσχυση. Η χρηματοδοτική ενίσχυση που
μπορεί να προέρχεται από το κάθε κράτος μέλος χωριστά στα πλαίσια της Κοι
νότητας, ή να πάρει μία συλλογική μορφή, δηλαδή κάποια κοινή δράση των
Κρατών-Μελών. Και τρίτο στάδιο είναι η εφαρμογή του άρθρου 108/3,δηλαδή
η έγκριση των διαφόρων μέτρων τα οποία πήρε το κράτος-μέλος
τους

τη νομιμότητα και έτσι

,η έγκριση

μπορούν να συνεχίζουν να τα

εφαρ--

μόζουν για ορισμένο χρονικό διάστημα. Πέρα από το πρώτο στάδιο, συνήθως
το δεύτερο και το τρίτο στάδιο

,χρονικά συμπίπτουν. Η Κοινότητα κάνει

μία εκτίμηση τί είναι αναγκαίο 0£ συνεργασία με το κράτος - μέλος για να
εξυπηρετήσει τους στόχους τους οποίους θα έχει θέσει το κράτος-μέλος και
τους στόχους τομ$ δικού της
παίρνει τις σχετικές αποφάσεις.

και σε συνενοοήσεις με. το κράτος-μέλος
Και η Κοινότητα έχει προσδιορίσει ορι

σμένα χρονικά όρια ,νομίζω είναι η 15 Νοεμβρίου αμοιβαία , αν δεν με. .απατά η μνήμη μου, πάντως έχει προσδορίσει ορισμένα χρονικά όρια για να ολο
κληρώσει την εξέταση της αμοιβαίας συνδρομής και το άν υφίσταται ανάγκη
να εγκριθούν τα μέτρα και υπό ποίους όρους γιατί αυτό είναι σημαντικό
που έλαβε η Κυβέρνηση, στόχος είναι όπως είπαμε στο Συμβούλιο στις 18 του
μήνα να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Τώρα επανέρχομαι στο 108/1. Για να κάνει τη σύσταση αυτή η Κοινό
τητα ζήτησε μία σειρά από πληροφορίες από την Ελληνική Κυβέρνηση και πράγ
μάτι συνεργάτες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας βρέθηκαν τη περασμένη
(
Τρίτη και Τετάρτη στις Βρυξέλλες και έδωσαν τα στοιχεία τα οποία ζήτησαν
οι Κοινοτικοί. Τι είναι τα στοιχεία αυτά; Τα στοιχεία αυτά είναι μία γε
νική διευκόλυνση

- πληροφόρηση για τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Πόσο είναι το έλλειμμα του Δημόσιου Τομέα, πόσο προβλέπεται ότι θα είναι
τον επόμενο χρόνο ,ποιές.θα είναι οι επιπτώσεις από τους περιορισμούς των
εισαγωγών στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Πληρωμών κοκ. Επιπρόσθετα

-η ~~

Κοινότητα ζήτησε να έχει μία λεπτομερειακή συζήτηση γύρω από θέματα που
σχετίζονται με το άρθρο 108 όπως οι περιορισμοί των εισαγωγών αλλά Μα« τα
άλλα θέματα όπως είναιΓΤ[^μη εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας από
1.1.86 ,η αναβολή της απελευθέρωσης

, η μη απελευθέρω

ση της πετρελαϊκής αγοράς. Τα θέμοή^αυτά είναι χωριστά κάπως σε σχέση με
τον 108. Κάπως όμως $ιατί

,θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι σαν μέ 

τρο διαφύλαξης προστασίας της ελληνικής οικονομίας σ'αυτή τη κατάσταση
είναι ανάγκη για παράδειγμα να μήν απελευθερωθεί η κίνηση κεφαλαίων. Γ ι ’
αυτό και συζητούνται ταυτόχρονα και η κατάσταση της ελληνικής ο ι κ ο \ ^ χ α ε
και η παράταση της μεταβατικής περιόδου και μέτρα όπως είναι η μή απελεύ·
θέρωση της κίνησης κεφαλαίων. Για να γίνουν αυτές οι συζητήσεις πήγε στη
Κοινότητα μία αποστολή, της οποίας όπως ξέρετε επικεφαλής ήταν ο κ.Καρατ*
ζάς.Η αποστολή αυτή έδωσε διέυ&'ρυνίσε ις, εξηγήσε ις ,? υποστήριξε τη θέση
μας, τις απόψεις μας, πρόβαλε τις απόψεις μας για το ποιά είναι η δική

Λ
μας σχέση σχετικά με τη μεταβατική περίοδο , την παράταση της μεταβατι
κής περιόδου,

κλπ. Οι συζητήσεις αυτές ολοκληρώνονται σήμερα, και η απο

στολή θα επιστρέψει και έτσι την άλλην βδομάδα η Κοινότητα έχει όλα τα^,
στοιχεία στη διάθεσή της για να πάρει μέσα από τις διαδικασίες τις οπσίε
ορίζει τις απαραίτητες αποφάσεις

, να κάνει τις απαραίτητες εισηγήσεις.

Γιατί οι αποφάσεις θα παρθούν στις 18 του μήνα.

Αυτά ως προς τη διαδικα

σία. Τώρα όσον αφορά το θέμα της σύστασης προς την ελληνική Κυβέρνηση,
η σύσταση αυτή είναι εμπιστευτική . Εφ'όσον είναι εμπιστευτική και χα-

*
ρακτηρίζεται εμπιστευτική από τη Κοινότητα δεν μπορώ εγώ να τη δώσω
στη

δημοσιότητα. Παρεκάλεσα όμως τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν μία περί

ληψη στα ελληνικά διότι

το κείμενο είναι στα αγγλικά, και μία περίληψη

στα ελληνικά μπορείτε να την έχετε, μου λέει ο κ .Ρουκουνάκης θα είναι
σε ένα τέταρτο , είκοσι λεπτά δακτυλογραφημένο το κείμενο.

Θέλω αμέσως

να διευκρυνίσω για να μην πάει ο νούς κανενός στο πονηρό, ότι η περίληψτ
δεν έχει σκοπό να αποκρύψει φτιδήπο-^ε, η σύνταξη της περίληψης έχει σκοπό την εξοικονόμηση χρόνου και το γεγονός ότι εφ'όσον είναι ε μ π ι σ τ ε υ τ ώ
κό ένα κείμενο δεν μπορώ να το μεταφράσω και να το δώσω έτσι όπως είναι.

Β σύσταση της Επιτροπής, δεν ξέρω άν είχατε κάποιες πληροφορίες από
τις Βρυξέλλες, περιέχε*. μιά γενική περιγραφή της κατάστασης, όπως τη
δώσαμε εμείς, αντικατοπτρίζει δηλαδή τις ελληνικές απόψεις πάνω στην
κατάσταση και δεν περιέχει σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Έ ν α σημείο ίσως

όπου επειδή εμείς δεν είμαστε ακόμα ξεκάθαροι αναφέρεται με κάποιο τό
νο συστάσεως πράγματι, είναι το θέμα των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού

Μ

ι

Και πάλι εδώ αναφέρει ότινυπόψη του την ανάγκη μείωσης των ελλειμμάτων
του προϋπολογισμού που τόνισε η ελληνική κυβέρνηση και συστείνει ν»™
θεί υπόψη κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού η ανάγκη να υπάρξει, να
μήν υπάρξουν τέτοιες κινήσεις ώστε να αυξηθεί

το έλλειμμα στο ισοζύγιο

πληρωμών. Επίσης η Επιτροπή στο τέλος , τονίσει την ανάγκη να ενισχυ
θούν και να εκσυγχρον ισθούν Φιν ΐιαραγωγ ικές δομές τ^ς ελληνικής ο ι κ ο ν ο μ ά
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο ισοζύγιο πληρωμών ή στο δημοσιονομικό.....
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:Στο ισοζύγιο πληρωμών. Να μην έχει επιπτώσεις στο ισοζύγιο Πλ η 
ρωμών. Τώρα έν πάσει περιπτώσει θα πάρετε τη περίληψη, νομίζω να είναι
αρκετά · ;εκτατική. Δεν περιέχει τίποτε το ιδιαίτερο , θα ήθελα όμως κΐ.~^
αυτό για να σας κατατοπίσω για το κλίμα, επειδή , σε μερικές εφημερίδες
είδα σχόλια ότι όλη αυτή η διαπραγμάτευση η οποία

γίνεται με την Κοι

νότητα είναι τρόπον τινά κάποιος συνηθισμένος περίπατος τον οποίο κάνει
το κάθε κράτος-μέλος

,και δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα . Δεν είναι

τα πράγματα έτσι, υπάρχουν σε αρκετές

κο^οΊ,ικές χώρες απόψεις αρκετά

διαφορετικές από τις απόψεις της ελληνικής κυβέρνησης
ση παρουσιάζει αρκετά -μεγάλες δυσκολίες

, η διαπράγματευ-

, οι δυσκολίες αυτές συνίσταν-^

ται και στην αντιμετώπιση του περιορισμού των εισαγωγών αλλά και σε άλί

λα θέματα όπως είναι ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, οι περιορισμοί που θέλου
με να συνεχίσουμε να υπάρχουν, η μη βΐπέλευθέρωση της αγοράς πετρελαίου
ή το

ΦΠΑ , εκεί

ιδιαιτέρως η Κοινότητα είναι δύσκολη

,ας το πώ έτσι,

εκφράζει απορίες, και αφήνει ανοικτό το θέμα, που είναι ένα θέμα εάν
εμείς θα συμβάλουμε

,όπ&ς

θα συνεβάλαμε εφόσον υπήρχε ο ΦΠΑ στον κοιν©-

τικό' προϋπολογισμό

ή όχι. Και αυτό εί.να,ι ένα σημαντικό θέμα για μας
-

\<

·

και είναι ένα θέμα ^{,ζ^ριίσκεται ύπό διαπραγμάτευσηf και καθόλου εύκο·^λο.

Ό π ω ς και, σε σχεόη με τα

μέτρα τα οποία πάρθηκαν

, θέλω για παρά

δειγμα και θα παρακαλέσω τον κ.Ρουκουνάκη να κάνει μ ι ά φωτοτυπία αν εν·^
διαφέτεται κανείς από σας και να μου το επιστρέφει

, εδώ έχω μ ί α απόφα

ση της επιτροπής σχετικά με τα μέτρα προκαταβολών τα οποία είχε πάρει
η Ιταλική Κυβέρνηση το 1981 και όποιο^ζέρει αγγλικά μπορεί να διαβάσει
απ'αυτή την απόφαση ότι η Επιτροπή έθεσε κάποιους σημαντικούς περ*&4*13^%
στικούς όρους σχετικά με τα μέτ ρ α αυτά , Αυτό σαν παράδειγμα ότι χίνε^
ται η διαπράγματευση εκεί και δεν είναι ανοιχτό το θέμα και η Κοινότητα
θα κάνει ό,τι θέλουμε εμείς , θα έλεγα κάθε άλλο μάλιστα , και η στάση
της αυτή είναι και αποτέλεσμά *του όΐι μέσ α στη Κοινότητα υπάρχουν διάφό*
ρες χώρες - μέλη με διαφορετικές πολιτικές και οικονομικές φιλοσοφίες,

Λ

και

οι φιλοσοφίες αυτές δεν συμπίπτουν με τις δικές μας

,αυτό είνα'ι γνω

στό σε πολλά σημεία και γι'αυτό η διαπραγμάτευση έχει και ένα γενικότερο
πολιτικό χαρακτήρα δεν αφορά μονάχα το άν υπάρχει προκαταβολή στα πίτστί!*
ρα ή στα φασόλια

αλλά γενικά τη στάση μας απέναντι στην οικονομική πολι

τική, τη στάση μας απέναντι στη Κοινότητα. Αυτά τα λέω για να διασκεδά
σω

την εντύπωση ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, . φτι με μεγάλη ευχαρίστη

ση /Κοινότητα εγκρίνει ότι της ζητάμε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δεν θα δημιουργηθούν καινούργια προβλήματα άν γίνει κάτ^
—

—

—

—

—

ανάλογο με

—

—

·«·

την

Its^V ^

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γ ι ’αυτό γίνεται η διαπραγμάτευση, γιατί εμείς κάνουμε τη δια
πράγματευση έτσι ώστε να μην ε^νατραπεί το μοντέλο για τη σταθεροποίηση.
Αλλά δεν θέλω να ^αυκαλίζεται κανείς ούτε εδώ σε αυτό το τραπέζι, ούτε
έζω ότι είναι μία συνήθης διαδικασία ,όπως η διεκπεραίωση ενός εγγράφου
μεταζύ δύο υπηρεσιών.

Η Κοινότητα έχει ζητήσει να προσδιορίσουμε εμείς

χρονικά ... και εμείς έχουμε πεί κάτ,ι τέτο ιο^'.ε ίναι άσκοπο, δηλαδή είναι
αρνητικό σ'αυτή τη φάση,* θα δούμε. Γιατί άν βγεις έζω και πείς ότι αυτά
ισχύει για τρεις μήνες ,

θα ήταν το κάκιστο.

Η αν σου πουν βγάλε μιά

σειρά από αγαθά έξω , διότι π,χ. υπάρχει πρόβλημα, κάπου κατά τις δικές
/

.

—

·

"
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τους εκτημήσεις θίγεται μιά_χώρα της Κοινότητας. Σου λένε εντάξει,αλλά
κάπως ισόρροπα και ό χ * 4 ^ τ σ & ν & δείχνει ότι υπάρχει κάποια σκοπιμότητα.
Τώρα of the record μπορώ να πω ότι κάποιες σκοπιμότητες υπάρχουν. Στο
άν μπαίνει το α προϊόν ή β

στα 40 ή στα 80 κάποιες σκοπιμότητες υπάρ

χουν πέρα από το περιορισμό της ρευστότητας.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Από ποιές χώρες αντιμετωπίζετε

.....

ΥΠΟΥΡΓΟΣ; Δεν θέλω τώρα,,,, καταλαβαίνετε υπάρχουν οι χώρες εκείνες
και έχουν διαφορετική φιλοσοφία, αυτές έχουν και τις περι σ σ ό τ ε ρ ε ς ^ Λ η Γ ί Α
ρήσεις.

Κάποια συμφωνία θα υπάρξει.

ΕΡΩΤΗΣΗ; Σχετικά με το δάνειο,
ΥΠΟΥΡΓΟΣ; Λοιπόν, επειδή εδώ^μ^ον έδωσε και ο κ.Λαλι,,ώτης κάποια ερώτηση,
θέλω να επαναλάβω, θέλω να με πιστέψετε, ότι δεν έχουμε ζητήσει δάνειο.
Και δεν έχουμε ζητήσει δάνειο διότι

ακριβώς,όπως είπα,'η διαπραγμάτευση

δεν είναι κάτι το εύκολο και άν θα ζητήσουμε δάνειο ύπό ποιές προϋποθέ
σεις θα ζητήσουμε δάνειο και πότε και^-αυτό είναι ένα θέμα.Εξαρτάται" αιΐ<£
το όλο κλίμα των διαπραγματεύσεων

, άν εμείς θεωρούμε ότι υπό αυτούς

*

τους όρους είναι σκόπιμο να κάνουμε αυτή τη κίνηση'η όχι,
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η Κοινότητα τώρα οίκοθεν εξετάζει και το δεύτερο στάδιο που
ε ιναι
ΥΠΟΥΡΓΌΣ: Οίκοθεν . Ά ν δείτε το άρθρο 108, λέει ότι Επιτροπή οίκοθεν εξε
τάζει αυτό το θέμα . Η Επιτροπή έχει υποχρέωση να το εξετάσει αυτό’ το θέ
μα, και όταν εξετάσει αυτό το θέμα και το συζητήσει μαζί μας
θέλουμε θα πούμε καιμείς .....

αν και πώς

ότι μπορούμε να σας συνδράμουμε, θέλετε

C

ή όχι.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΆΦΟΣ: Καλ εσείς τότε θα πάρετε την απόφαση και θα μπορούμε να
πούμε ότι ζητήσατε το δάνειο. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η απόφαση για το
δάνειο θα-ε ίναι. οριστική άν και πώς θα το ζητήσουμε,.,
ΥΠΟΥΕΓΟΣι Μάλλον πρέπει να κλείσει μέχρι τις 18,
*

Γι'αυτό όμως θέλω να

πώ , σε κάποια εφημερίδα είπα, είδα μία ανταπόκριση από τπ,ς Βρυξέλλες
•Λ

^

ότι ζητήσαμε 4 δισ. άλλες λέν 3 , 1 1/2, 1 , δεν έχουμε

ζητήσει τίποτε.

Δεν έχουμε ζητήσει τίποτε γιατί είναι λογικό ότι άλλους όρους μπορείς να
βάλεις άν σου ζητάει κάποιος 1, 2, 3 , 4, 14.. Ο κάθε πιστωτής κάποιους
όρους βάζει. Δηλαδή, θα ήταν παράλογο άπ'όπου και να πάρεις δάνειο δεν
σου δίνουν τα

λεφτά και σου λένε πλήρωσε όπριο τόκο θέλεις, πλήρωσε π ί 

σω το δάνειο όποτε θέλεις , και κανετο ό,τι θέλεις.

Λοιπον, γι'αυτό ού

τε οι όροι αυτή τη στιγμή έχουν συζητηθεί εφ'όσον δεν έχει συζητηθεί και
το δάνειο. Και νομίζωΥ~ότι η καλίτερη τακτική είναι να_ αφήσει αυτούς κ α 
νείς να διαμορφώσουν μία άποψη για τη κατάσταση διότι βέβαια το άλλο εί
ναι άν πάς και πιέζεις και αυτοί βέβαια σε πιέζουν. Χρειάζεται ψυχραιμία.
Και επειδή χρειάζεται ψυχραιμία , γι'αυτό πρέπει και ο Τύπος γενικά να
όυντηρεί ' τη ψυχραιμ,ία.

Και £με?ς έχουμε κάνει μερικές κινήσεις για να,
*
»
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μπορούμε να κάνουμε κατΐοιες υποχωρήσεις. Δηλαδή και να σας πώ ένα απλό για
παράδειγμα, στη κίνηση κεφαλαίων είχαμε κάποιες υποχρεώσεις πρίν από τη
31 /12 για απελευθέρωση κάποιων μεταβιβάσεων υπηκόων κρατών - μελών της Κοι
νότητας. Δεν τις έτχουμε κάνει, που μπορούσαμε να τις έχουμε κάνει. Σκόπάξ"
είναι να μήν τις κάνουμε πρίν .,...
ΕΡΩΤΗΣΗ^ Σήμερα είχατε Υπουργικό Συμβούλιο κ.Υπουργέ,

και ήθελα να ρωτή

σω κάτι για το φόρο προστιθέμενης αξίας. Η Κοινότητα έχει υπολογίσει με
βάση τη προοπτική ότι θα είχαμε το ΦΠΑ, επομένως υπολογίζει σε ποσοστό επί
των εισπράξεων του ΦΠΑ μ.ε τη συμμετοχή μας στο προϋπολογισμό.....
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εμείς λεμε θα εφαρμοστεί από 1/1/87, και έχουμε εξετάσει ότι η
νομική υποχρέωση καταβολής αυτού του ποσού το οποίο προϋπολογίσει η Κοινό
τητα προκύπτει μονάχα εφόσον πληρώνουμε ποσοστό επί του ΦΠΑ. Λοιπόν, λέγον
τας από 1/1/87 συνεχίζεται με το προηγούμενο καθεστώς. Λοιπόν, η Κοινότητα
βέβαια άλλοι μεν μή έχοντας εξετάσει

ίσως θα έλεγα , νομικά καλά'το θέμα

λένε ότι έχει υποχρέωση να'δώσει αυτά τα λεφτά, άλλοι λένε άσχετα που δεν
έχετε υποχρέωση πρέπει να δώσετε τα λεφτά. Λοιπόν, εμείς όμως λέμε ότι
*
νομική υποχρέωση άν γίνει*η παράταση δεν υπάρχει.
./·

ί

ΕΡΩΤΗΣΗ; Κύριε Υπουργέ είναι υπό διαπραγμάτευση επομένως και το ύψος της
εισφοράς μας για το 86,
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κύριε Λ ε β ε ν τ ά κ ό Λ εγώ θα έλεγα το εξής: Εμείς δεν το διαπραγμα
τευόμαστε. Αυτοί το διαπραγματεύονται. Για μάς δεν υπάρχει πρόβλημα .Βεβαί
ως άμα μας το θέσουν αυτοί

, και αυτοί το έχουν αναφέρει, υπάρχει κάποια

λεπτή διαφορά , γιατί εμείς δεν λέμε κάντε το 150, 75 , εμείς λέμε, δεν
μας αφορά το θέμα ,δεν το συζητάμε.
ΕΡΩΤΗΣΗ^ Πρίν 15 ημέρες μας είχατε πεί ότι η Κυβέρνηση θα αποφάσιζε μέσα
στηνεπόμενη βδομάδα εάν θα ζητήσει τελικά το δάνειο,Υπήρξε κάποια απόφαση
πάνω σ'αυτό. Πέρα απ'αυτά που μας είπατε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ό χ ι , δ ε ν προχώρησαν, σας είπα όμως και παλιά πάντως, όρος για
δάνειο κλπ είναι συζητήσεις με^τηίΚοινότητα.
4

Ό π ω ς σας είπα οι συζητήσεις.
ι

με τη Κοινότητα δεν έχουν προχωρήσει σε ένα σημείο , ώστε να είμαστε εμείς
υποχρεωμένοι να πάρουμε κάποιες θέσεις πάνω σ'αυτό.

'

ΕΡΩΤΗΣΗ: Α π 'ότ ι (^»ίΚετε από τα σ τ ο ι χ ε ί α του Ιροζυγίου Πληρωμών

. ·Γπαρ Ό-λο που

τον Αύγουστο δεν υπήρξε επιδείνωση, θα υπάρξει χρηματοδοτικό πρόβλημα στΐ^»
Τράπεζα της Ελλάδας. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος του δανείου. Και αυτό *
δεν εξαρτάται καθόλου απο τη Κοινότητα και απο τις διαπραγματεύσεις. Πάνω
σ'αυτό μπορείτε να μας δώσετε κάποια πληροφορία;

Ποιό είναι το άνοιγμα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αυτή τη στιγμή δενείμαι πρόχειρός κ.Πετυχάκη. Πάντως αυτό θα αντιμεταπησθεί όπως αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα. Υπάρχουν κάποια δάνεια υπό
διαπραγμάτευση

, έχει προγραμματίσει η Τράπεζα της Ελλάδας για τη κάλυψη

των αναγκών

Δηλαδή δεν είναι εκεί το θέμα ότι απ'αυτό το δάνειο εξαρ- Τ

.

τόμαστε μέχρι τέλους του έτους, αυτό είναι σαφές.
<
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Υπουργέ
δάνειο ,

για ελεύθερη

'

,γράφτηκε ότι υπάρχει και υπό διαπραγμάτευση ένα
χρηματαγορά με εγγύηση της ΕΟΚ,

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η αμοιβαία βοήθεια μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Εδώ λέμε δάνει
είναι π.χ δεν σας δίνει δάνειο , εγώ θα εγγυώμαι σε όποιο δανίζεσαι. Κάτι
άλλο λοιπόν, ότι έχει σχέ(?η με την ΕΟΚ είναι αμοιβαία βοήθεια και μπορεί *

να πάρει, πολλές μορφές. Τώρα όσον αφορά το Προϋπολογισμό, έγινε στο Υπουρ
γικό Συμβούλιο σήμερα, μία συζήτηση για τις γενικές κατευθύνσεις του προυπολογισμού,

και θα κάν?χ ο κ.Λαλιώτης μία ανακοίνωση, την οποία θα μοι

ράσουμε εκεί στη Γενική Γραμματεία, δεν την έχω εδώ στη διάθεσή μου, εκεί
νο το οποίο θα πώ με δυό λόγια είναι ότι είχαμε θέσει σαν στόχο κατά την
εξέταση και τη σύνταξη των προϋπολογισμών

να μειωθεί το έλλειμμα του Δη

μόσιου τομέα σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 4 ποσοστιαίες
μονάδες
με αυτό

, έναντι του 1985. Και πράγματι μετά από πολύ προσπάθεια, πετύχατο στόχο και στο σχέδιο, τις προτάσεις τις οποίες συζητήσαμε στό*

Υπουργικό Συμβούλιο σαν γενικές κατευθύνσεις τις συντάξαμε με βάση αυτό
το στόχο ,όπως τον έχουμε διαμορφώσει. Βέβαια ,ταυτόχρονα προσπαθούμε να
μην γίνουν περικοπές στις δαπάνες^ εκε ίνες οι οποίες αποτελούν τη κύρια
»·*
ί
κατεύθυνση του προγράμματός μας, εδώ και χρόνια, δηλαδή υγεία, πρόνοια,
παιδεία και γεωργία. Η περικοπή των δαπα ν ώ ν 'έγινε κυρίως στον τακτικό προ
ϋπολογισμό και στους προϋπολογισμούς των Δημοσίων Επιχειρήσεων η σκέψη μας
είναι ότι εκείνο το οποίο πρέπει να ετιι^διώξουμε είναι να λειτουργεί το. .¿3 »
κράτος πιό αποτελεσματικά ,πιό παραγωγικά , και γι'αυτό θα πρέπει όλοι να
εξετάσουν τις δαπάνες των Υπουργείων τους αρκετά εμπεριστατωμένα ώστε,
συμμορφούμενοι προς το προϋπολογισμό να περικόψουμε ότι δεν είναι αναγκαίο
Και άλλο ένα στοιχείο να δώσω.

Βεβαίως οι περικοπές είναι πολύ μικρότερες

ή δεν είναι περικοπές αν δεν υπάρχουν περικοπές

, ότο προϋπολογισμό Δημο

σίων Επενδύσεων, Πάλι η λέξη περικοπή είναι λάθος. Διότι οι αυξήσεις, είναι
μειωμένες στο τακτικό προϋπολογισμό, ενώ στον προϋπολογισμό Δημοσίων Επεν
δύσεων δεν είναι μειωμένες στον ίδιο βαθμό που είναι στους άλλους προϋπο
λογισμούς. Και αυτή είναι η σωσύή έκφραση, διότι όταν τα Υπουργεία κάνουν
τις προτάσεις τ ο υ ς ζ η τ ά ν ε
περικοπή

βέβοιια πάρα πολλά περισσότερα και η έκφραση

είναι πάντα σε σχέση με το τί ζητάνε τα διάφορα Υπουργεία, τα

οποίο, είναι- σημαντικά υψηλά.

Εγινε μία γενική συζήτηση γύρω οπό το προϋ

πολογισμό ,γύρω από χ ς γενικές κατευθύνσεις ,τους περιορισμούς οι οποίοι ,
υπάρχουν και με βάση αυτή τη γενική συζήτηση"'και ταμέχρι τώρα συμπεράσμα-^_

τα θα συντάξει το υπουργείο Οικονομικών τ<6ν Προϋπολογισμό, θα οριστικοποιή
σει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.
*
Δηλαδή αυτή τη στιγμή δόν%:ίμαι σε θέση να σας δώσω συγκεκριμένους αριθ
μούς, γιατί μπορεί να προκύψουν κάποιες διαφορές

, ανάμεσα στους υπολογι

σμούς μας, αυτό ,οι οριστικοί αριθμοί θα διαμορφωθούν με τη κατάθεση του

προϋπολογισμού. 0 Προϋπολογισμός όμως πρέπει να εξυπηρετεί το στόχο σταθε
ροποίησης της οικονομίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ; Θα υπάρξουν νέες φορολογικές επιβαρύνσεις;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ; 'Οχι. Βέβαια άν αλλάξει το ένα ή το άλλο μικρό,, θέμα μπορεί νά
αλλάξει. Δεν είμαι και σε θέση πραγματικά να σας απαντήσω ,διότι

δεν έχω

αυτή τη στιγμή μπροστά μου τα χαρτιά. Αλλά αυτό το οποίο λέμε νέεες φορο
λογικές επιβαρύνσεις. ,με την έ;μνς>ΐ,α ότι μπαίνει κάτι 4το καινούργιο ή αλλάζει κάτι σημαντικό δεν υπάρχει.

Απαντώ στο ερώτημά σας:άν θα υπάρξουν ν έ 

ες άμεσες φορολογίες. Σας απαντώ όχι. Σχετικά με τις ελαφρύνσεις

, σ'αυτό

δεν μπορώ να σας απάντήσω, χιατί είναι ένα θέμα το οποίο κοιτάζει ο κ.Τσοβόλας. Είπαμε ότι άν μπορούμε να κάνουμε*κάτι. Δεν λέω όμως ότι θα υπάρ#βυ
το κοιτάζει.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σχετικά με το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

^ καινούργια έργα

έχετε;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Καθορίστηκαν γενικές κατευθύνσεις, Τώρα άν το Υπουργείο Γεωργίας
ή το Υπουργείο Υγείας θέλει να εντάξει ένα πρόγραμμα , είναι θέμα το οποίο
θα το πεί

..

