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Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ - ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΣ

σίγουρα γίνονται

-  ελπίδα νια το μέλλονΤ Ο  Π Α ΣΟ Κ

Οι Μικρομεσαίοι Επαγγελματίες-Βιοτέχνες και Έμποροι, αποτελούν, μαζί με τους αγρότες, τους εργάτες και 
τους άλλους εργαζόμενους, τη νεολαία και τους συνταξιούχους, τις δυνάμεις της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ.
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι βασικοί παράγοντες της Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης της 
χώρας. Είναι η ραχοκοκαλιά για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της πατρίδας μας. Γιατίτόσο από τη Διεθνή, όσο και 
από την Ελληνική εμπειρία αποδεικνύεται, ότι στους περισσότερους κλάδους οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
είναι πιο αποδοτικές, πιο δυναμικές και Ελληνικές. Το ΠΑΣΟΚ στα 15 χρόνια του, καθιέρωσε τον όρο 
«Μικρομεσαίος» Επαγγελματίας-Βιοτέχνης-Έμπορος, του έδωσε «ταυτότητα» περιεχόμενο και προοπτική.

«Στη χώρα μας τόσο ο αγροτικός πληθυσμός, όσο και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας ε ίτε  μιλάμε 
για επαγγελματία, ε ίτε  γιαβιοτέχνη, ε ίτε  για έμπορο, αποτελούνουσηαστικά τη σπονδυλική στήλη 
του ελληνικού οικονομικού συστήματος. Α υτο ί είναι οι εκφραστές της ελληνικής οικονομίας, αυτή 
είναι η ελληνική οικονομία.
Εμείς λοιπόν όταν μ ιλάμε για εξαρτημένη ανάπτυξη, εννοούμε βασικά πρώτο, ότι δεν έχουμε 
καθετοποίηση. Η  βιομηχανία μ α ς παίζει ένα επιφανειακό και μόνο ρόλο. Δ εν  αναφέρομαι φυσικά 
στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου -  περίπτωση στην οποία εμείς και πάλι, αν θέλετε, 
ασχολούμαστε μ ε  τα πρώτα στάδια της παραγωγής γιατί τα υπόλοιπα γίνονται έξω από τον τόπο 
μας, σε άλλες χώρες. Υπάρχει επομένως μια  εξωστρέφεια. Μ ην ξεχνάτε πόσα και πόσα μέτρα έχουν 
πάρει οι κυβερνήσεις της Δ εξιά ς  για να ευνοήσουν τις εξαγωγές, η μεγάλη προσπάθεια γίνεται 
πραγματικά για την εξαγωγή των προϊόντων και μην ξεχνάμε επίσης σε ποιο απίστευτο μέτρο  
εξαρηόμαστε από το εξωτερικό σηςεισαγωγές. Βέβαια οι εξαγω γέςμαςκαλ ύπτουνπερίπου το 1/3 
της αξία ς των εισαγωγών μ α ς σε προϊόηα. Είμαστε εξαρτημένοι μ ε όλες αυτές τις έννοιες. Και είναι 
θέση του ΠΑΣΟ Κ πως αυτή η πορεία είναι μ ια  πορεία που οδηγεί αναπόφευκτα στη στασιμότητα σε

μ α  αποδυνάμωση τελικά της ελληνικής οικονομίας. Είναι θέση μα ς πως μ α  τέτοιου είδους 
ανάπτυξη έχει μ α  «αναλαμπή» στο ξεκίνημα, έχει ένα «αίσθημα ευφορίας» στην αρχή. Α λλά μ ε  
την πάροδο του χρόνου είναι μ α  διαδικασία που «φρακάρει» που δεν προχωρεί παραπέρα και που 
απαιτεί πραγματικά σημαντικές δομικές αλλαγές για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε άλλα 
επίπεδα οικονομικής ανάπτυξης.
Σ ’αυτές ακριβώς τις χώρες που είναι σαν και μας, οι μικροί και μεσαίοι -  τονίζω και πάλι -  
αποτελούν ένα κοινωνικό κορμό που χωρίς τη συμμετοχή του δεν μπορεί να υπάρξει ούτε 
οικονομική, ούτε κοινωνική αλλαγή. Γ ι’αυτό, το ΠΑΣΟ Κ πιστεύει πως για να χτίσουμε μ α  Ελλάδα 
σοσιαλιστική, προοδευτική, μ α  Ελλάδα που να εκφράζει τις προσδοκίες, τις ελπίδες του λαού μας  
θα πρέπει να στηριχτούμε σε μ ια  πλατειά κοινωνική συμμαχία. Τη συμμαχία των εργατών, τη 
συμμαχία των αγροτών, τη συμμαχία τωνμικρομεσαίων εμπόρων-βιοτεχνών-επαγγελματιών. Των 
πνευματικών ανθρώπων και βέβαια της νιότης της χώρας μας, που έχει τόσο δυναμσμό και τόσο 
πάθος για την κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική ανέλιξη του τόπου. Αυτό για μ α ς είναι 
βαθιά συγκίνηση και γ ι’αυτό έχουμε εγκύψει όλοι μ α ς σε μια μελέτη των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζει ο μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας αυτή την περίοδο».

(Ανδρέας Παπανδρέου 22-11-1980)

-

Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αποτελούν, κατευθύνσεις του ΠΑΣΟΚ, που 
έχουν βγει, από τον υπεύθυνο διάλογο των κοινωνικών εταίρων.
Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει την Ιδιωτική Πρωτοβουλία. Απροκάλυπτα διακήρυξε, ότι το θεμιτό κέρδος και η παραγωγική 
επένδυση, είναι τα μόνα που μπορούν να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες και την Εθνική Οικονομία μας.

Οι αριθμοί, συγκριτικοί πίνακες, 
οι εικόνες μιλούν.
Δίνουν απαντήσεις για να κρίνει 
ο καθένας μας σωστά

δείχνουν την προοπτική 
δείχνουν την αλήθεια μας 
δείχνουν την πραγματικότητα



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α

Α. ΤΙ ΒΡΗΚΑΜΕ
Το ΠΑΣΟΚ βρήκε τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όργανα απορρόφησης των Οικονομικών κρίσεων, θύματα του 
μεγάλου κεφαλαίου και της πολιτικής της Δεξιάς.
Μιας πολιτικής που είχε σαν φιλοσοφία το σύνθημα «όποιος αντέξει και όσο αντέξε».
Οι επενδυτικοί Νόμοι της Ν. Δημοκρατίας απέκλειαν τους Μικρομεσαίους, από κάθε είδους επιχορήγηση- 
δανειοδότηση και φορολογική απαλλαγή. Αντίθετα οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν το προνόμιο, χωρίς να έχουν 
παράλληλα καιτη δυνατότητα αξιοποίησης των κοινωνικών πόρων, με αποτέλεσμα η δημιουργία μιας στρατιάς 
προβληματικών και σκανδάλων, όπου το 1981, ήταν της τάξης των 250 δισ.

Ο Ιδιωτικός Τομέας της Οικονομίας, στήριζε την ύπαρξη και την ανταγωνιστικότητά του:_________
■ Στο φθηνό μεροκάματο
■ Στον προστατευτισμό με υπέρογκους δασμούς στα εισαγόμενα
■ Στις επιδοτήσεις των εξαγωγών ακόμα και στα ακατέργαστα προϊόντα του Ελληνικού Ορυκτού πλούτου π.χ. 

Βωξίτες, Νικέλιο κ.α.
■ Σε δάνεια που ποτέ δέν πλήρωσε
■ Ήταν πλήρως επιδοτούμενος.

Βρήκαμε ίο  Μικρομεσαίο στο Περιθώριο 
Πάντα παράνομο σαν Επιχειρηματία

σαν Εργαζόμενο 
σαν φορολογούμενο

χωρίς νόμο για το συνδικαλισμό του 
χωρίς Πρόνοια και ΕΣΥ 
χωρίς Κοινωνικό μισθό

Οι Μ ικρομεσαίοι ήταν « δ έσ μ ιο ι»  σε έ ν α  ψ ευ το -ό νειρ ο  μ ε είδω λά  τους  
ελά χισ τους επ ιτυ χό ντες  και σ ίγουρα  θύματα ε ν ό ς  Κ ράτους 

ε ν ό ς  συστήματος της ΔΕΞΙΑΣ.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ Ε Δ Ω

Α1. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Π Η ΓΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Σ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

1978 12 ,6 %
1979 19 ,0 %
1980 2 4 ,8 %
1981 2 4 ,5 %
1982 2 0 ,9 %
1983 2 0 ,2 %
1984 18 ,4 %
1985 19 ,3 %
1986 2 3 ,0 %
1987 16 .4 %
1988 13 .5 %

Ο υψηλός ρυθμός πληθωρισμού λειτουργούσε σαν μέ
σο μεταφοράς εισοδήματος από τους Μικρομεσαίους, 
του μισθωτούς, τους αγρότες και τους συνταξιούχους 
προς τη μεγάλη Βιομηχανία, το μεγάλο εισαγωγικό εμ
πόριο και το τραπεζικό σύστημα.

Α2. ΟΙ ΦΤΩΧΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
•  Η πιστοδοτική πολιτική για τους μικρομεσαίους γινό

ταν με αυστηρά Τραπεζικά Κριτήρια που προόριζαν 
τα δάνεια για τους λίγους που διέθεταν εμπράγματες 
εγγυήσεις.

•  Είχε θεσπισθεί πληθώρα αγορανομικών διατάξεων, 
πάνω από 300, με ποινικές ευθύνες ακόμη και σε τυ
πικές παραβάσεις, που έπλητταν κυρίως τους μικρο- 
μεσαίους.

•  Για την ακρίβεια και τον πληθωρισμό υπεύθυνος ήταν 
πάντα ο επαγγελματίας, ο έμπορος, ο βιοτέχνης και 
όχι εκείνοι που κύρια διαμόρφωναν τις τιμές των 
πρώτων υλών και που καθόριζαν ουσιαστικά το κό
στος των προϊόντων και των υπηρεσιών.

•  Ένα άνισο φορολογικό σύστημα ίσχυε χωρίς ουσια
στικές φορολογικές απαλλαγές. Οι έμμεσοι φόροι για 
λαϊκές ανάγκες (π.χ. τρόφιμα) ήταν στα ίδια ποσοστά 
όπως στα είδη πολυτελείας.

•  Ένα μεγάλο πλήθος εκκρεμών φορολογικών υποθέ
σεων (ανεξέλεγκτων) δημιουργούσε ένα τεράστιο 
πρόβλημα ανασφάλειας-αβεβαιότητας για τους υ
παρκτούς εκβιασμούς, αφού οι συντελεστές φόρου 
ήταν στην απόλυτη κρίση του ελεγκτή.

•  Η προστασία της επαγγελματικής στέγης ήταν ανύ
παρκτη. Οι δίκες των εξώσεων, οι παράλογες αυξή
σεις των ενοικίων δημιουργούσαν την ανασφάλεια, 
την αβεβαιότητα.

•  Τα δάνεια για ιδιόκτητη στέγη στο Εμπόριο και τους 
Επαγγελματίες ήταν άγνωστα, στη δε βιοτεχνία σε 
χαμηλά ποσά και χωρίς επιχορήγηση.

•  Οι συντάξεις των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμ
πόρων ήταν συντάξεις πείνας.

Η αντίληψη ότι το εμπόριο είναι αντιπαραγωγικό, κερ
δοσκοπικό και αεριτζήδικο οδήγησε στο παρελθόν σε 
ένα διωγμό του εμπορίου, των εμπόρων και των επαγ- 
γελματιών και στην επιβολή ενός πολύπλοκου και δια- 
δαλώδους πλέγματος διοικητικών ρυθμίσεων και δια
τάξεων, που στην ουσία επέτειναν τη σύγχυση, την πε
ριθωριοποίηση του εμπορίου, και την ενίσχυση της 
μαύρης αγοράς, των καπέλων, του παρεμπορίου και την 
υποβάθμιση της ποιότητας, χωρίς παράλληλα να προσ
τατεύονται οι πολίτες, οι καταναλωτές.
Επί δεκαετίες η λειτουργία των αγορών βασίστηκε σε α
παρχαιωμένα συστήματα εμπορίας και διανομής».
Στο χώρο των εμπορευματικών μεταφορών -  στα φορ
τηγά αυτοκίνητα -  παραλάβαμε ένα ολόκληρο κλάδο 
χωρίς πρόγραμμα, χωρίς στρατηγική, χωρίς μέλλον. Οι 
άδειες των Δ.Χ. φορτηγών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών 
και ταξί είχαν χορηγηθεί μόνο με ρουσφετολογικά κρι
τήρια, χωρίς πολλές φορές να υπάρχει ανάγκη.
Το μεταφορικό έργο πολλών κρατικών φορέων και επι
χειρήσεων είχε εκχωρηθεί σε «ημέτερους» μεσάζον
τες.

>'ριά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Α Λ Η Θ Ε ΙΑ  Μ Α Σ

Β. ΝΑ ΤΙ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΜΕ
Αποφασιστικό μέτρο θα είναι το  άνοιγμα του τραπεζι
κού συστήματος για την παροχή επενδυτικών κεφ α
λαίων και κεφαλαίων κινήσεως. Πέρα όμως από τα  
κεφάλαια οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται και 
βοήθεια  για να τα  χρησιμοποιήσουν αποδοτικά.
Το πρόγραμμά μας, κοινωνικής ενίσχυσης και οικονομι
κής και τεχνικής στήριξης των μικρομεσαίων και της 
βιοτεχνίας, βασίζεται:
-  Στην προώθηση διαφόρων μορφών συνεργασίας 

(συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, κλπ.). Ιδιαίτερη σημα
σία αποδίδουμε στη δημιουργία προμηθευτικών  
συνεταιρισμών για την αγορά εμπορευμάτων και 
πρώτων υλών σε χαμηλότερο κόστος.

-  Στην εξασφάλιση της απαραίτητης σύγχρονης 
τεχνολογίας.

-  Στην εκπαίδευση επιχειρηματικών και συνεταιρ ιστι
κών στελεχών από κοινά κέντρα επιμόρφωσης.

-  Στη δημιουργία οργανώσεων βιοτεχνών για την  
τυποποίηση και τη διάθεση των προϊόντων.

-  Στη διευκόλυνση για την εκπόνηση τεχνοοικονομι- 
κών μελετώ ν για νέα έργα ή επεκτάσεις.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα αναθεω ρήσουν τις βάσεις 
δανειοδότησης. Πρωταρχικά κριτήρια, θα είναι η παρα
γωγικότητα της επένδυσης και η κοινωνική της σκοπι
μότητα. Η συγκριτική αξιολόγηση των δαπανών και 
ωφελημάτων θα γίνετα ι στα επίπεδα του συγκεκριμέ
νου έργου και όχι στο αφηρημένο επίπεδο των γεν ικο 
τήτων.
Θα σπάσει το κλειστό αυτοτροφ οδοτούμενο κύκλωμα 
Τραπεζώ ν-δανειοδοτουμένω ν και θα ανοιχτούν και
νούργια κανάλια για την κοινωνικά παραγωγική χρησι
μοποίηση των λαϊκών αποταμιεύσεων. Έτσι, οι Τράπε
ζες θα ανοίξουν διάπλατα τις πόρτες τους στους μικρο- 
μεσαίους επ ιχειρηματίες και θα υποστηρίξουν πραγμα
τικά τις συνεταιριστικές προσπάθειες και τους φορείς  
λαϊκής βάσης. Ορισμένα πιστωτικά ιδρύματα θα προσα
νατολιστούν και θα εξε ιδ ικευθούν  για την εξυπηρέτηση  
συγκεκριμένων τομέων.

Υποσχεθήχαμε
1 . Αύξηση του ποσοστού δανειδότησης των β ιοτε- 

χνών στο 40%  του τζίρου τους.
2 . Καθιέρωση μοναδικών συντελεστώ ν Κέρδους στη 

φορολογία των μικρών (βιβλία Αης και Βης κατηγο
ρίας).

3 . Καθιέρωση δειγματολογικού ελέγχου στις φορο
λογικές δηλώσεις.

4 . Επιδότηση εργασίας από το Κράτος.
5 . Δ ιαφάνεια στις Κρατικές Π ρομήθειες και νέο νόμο  

για τη συμμετοχή των Μικρομεσαίων.
6. Κεφαλαιοποίηση ληξιπροθέσμων οφειλών στο 

Δημόσιο, στα Ασφαλιστικά Ταμεία  και στις Τράπε- 
ζες.

7 . Έ λεγχο ουσιαστικό στις τιμές των πρώτων υλών.
8. Αξιοποίηση των εφευρέσεω ν και γενικά των Καινο

τομιών.
9 . Εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

1 0 . Νέο νόμο πλαίσιο για τους αστικούς συνεταιρ ι
σμούς.

11 . Νόμο για τον Εκσυγχρονισμό των Επιμελητηρίων.
1 2 . Αναβάθμιση του ΕΟΜ ΜΕΧ, του ΟΠΕ, του EOT, του  

Ε Λ Ο Τ ,τη ςΔ Ε Θ .
1 3 . Καθιέρωση του θεσμού της χρηματοδοτικής  

μίσθωσης (LEASING) για κινητά και ακίνητα για 
κτίρια και μηχανήματα «με ενοίκιο».

14 . Τουριστική Πολιτική με τη σφραγίδα ΠΑΣΟΚ.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ Ε Δ Ω  I  1 σιγαφίά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α

Γ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
ΜΙΑ ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ - ΑΥΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ, χειροπιαστά έχει αποδείξει πως η βιωσι
μότητα μιας οικονομίας ή μιας επιχείρησης, είναι δυνα
μική έννοια. Την έννοια αυτή την απεκάλυψε, την 
προσδιόρισε και την ενίσχυσε.

Ιδιαίτερα τόνισε ότι η ανάπτυξη κάθε χώρας στηρίζε
ται πάντα στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αντα
γωνιστικών. Γι’ αυτό έδωσε βάρος στις επενδύσεις και 
τις κατεύθυνε νομοθετικά, προς το μέρος των νέων 
τεχνολογιών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η 
πολιτική μας γύρω από τις επενδύσεις, τοποθέτησε το 
πρόβλημα σε νέες βάσεις. Στήριξε τις ανταγωνιστικές 
και βιώσιμες επενδύσεις γενναία. Κατοχύρωσε μια 
πορεία αυτοδύναμης οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης, ενώ ακόμη δεν δίστασε να εφαρμόσει για 
πρώτη φορά το ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
στην Οικονομία. Με στόχο πάντα, τη θεμελίωση μιας 
νέας πορείας, θέτοντας τις βάσεις για τη μείωση της 
ανεργίας της χώρας μας, ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ την απασχόλη
ση και μειώνοντας τον πληθωρισμό.

Μοχλός αυτής της προσπάθειας, ήταν:
■Ο Νόμος 1262/1982.
■Η ένταξη των επενδύσεων στα Μ.Ο.Π., η αξιολόγηση 

των σύμφωνα με τις ανάγκες της περιφέρειας.
■Ο ΕΟΜΜΕΧ και η συμβολή του στη Βιοτεχνία.

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ Ε Δ Ω  4 σιγουριά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Π Ρ Ο Ο Π Τ ΙΚ Η  Μ Α Σ

Δ. ΒΙΟΜΙ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η αύξηση της παραγωγής στη Βιομηχανία και η ενίσχυ
ση της ανταγωνιστικότητας ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ και στηρίζε
ται με πολλά μέτρα, με πολλά κίνητρα, με σωστές 
επιλογές, που ήταν και είναι ενταγμένα σε ένα ολοκλη
ρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη. Ενδεικτικά αναφέ
ρουμε:
α. Την εξυγίανση των προβληματικών επιχειρήσεων.
6. Την αναδιάρθρωση-εκσυγχρονισμό και διεύρυνση 
της παραγωγικής βάσης με κίνητρα για επενδύσεις. Ο 
αναπτυξιακός Νόμος 1262/1982 και τα ΜΟΠ άνοιξαν και 
κατοχύρωσαν νέους δρόμους, 
γ. Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
Διεθνής Αγορά, μέσα από μια επιθετική εξαγωγική 
πολιτική με τον Ο.Π.Ε. και με διακρατικές συμφωνίες 
και αντισταθμιστικά ωφέλη. 
δ. Την ενδυνάμωση του ρόλου της υποδομής και της 
προοπτικής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε συν
δυασμό με τη στήριξη των εγχωρίων Ελληνικών προ
γραμμάτων ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ. όλοι μαζί για την ανάπτυξη 
(προγραμματικές συμφωνίες), 
ε. Την παράλληλη στήριξη των Εθνικών δραστηριοτή
των συγκριτικού πλεονεκτήματος π.χ. Τουρισμού-Ναυ- 
τιλίας κ.ά.
Οι θυσίες των εργαζομένων και του λαού έδωσαν τη 
σταθεροποίηση της οικονομίας και το ξεπέρασμα της 
κρίσης. Είναι πλέον γεγονός ότι η αποβιομηχάνιση 
σταμάτησε.
Η δημιουργία κλίματος οικονομικής και κοινωνικής 
βεβαιότητας εκφράστηκε με τη μείωση του πληθωρι
σμού, την αύξηση των εξαγωγών. Η εργασιακή ειρήνη 
και ο κοινωνικός διάλογος στέριωσαν τη Βιομηχανία 
στην Ελλάδα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
( σ τ α θ ε ρ έ ς  τ ι μ έ ς  ’7 0 )

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

12.244 εκατ.

13.824 εκατ.

14.899 εκατ.

13.973 εκατ.

13.120 εκατ.

12.208 εκατ.

12.711 εκατ.

11.391 εκατ.

13.053 εκατ.

13.678 εκατ.

15.050 εκατ.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ Ε Δ ί Γρ̂ υριά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Π Ρ Ο Ο Π Τ ΙΚ Η  Μ Α Σ

Ε. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ - ΚΙΝΗΤΡΑ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΝΟΗ

Για πρώτη φορά στη χώρα μας, το ΠΑΣΟΚ ΘΕΣΜΟΘΕ
ΤΗΣΕ ολοκληρωμένο πρόγραμμα Οικονομικής και 
Κοινωνικής Ανάπτυξης, για τα έτη 1983-1987 που το 
περιεχόμενό του έγινε αποδεκτό. Γιατί για πρώτη φορά 
σηματοδοτούσε:
α) Την αναγνώριση του οικονομικού και κοινωνικού 
ρόλου των Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων 
(βιοτεχνιών).
6) Την αναγνώριση των ειδικών αναγκών και ιδιαιτερο
τήτων που χαρακτηρίζουν το μικρό και μεσαίο μέγεθος 
των επιχειρήσεων και
γ) Την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων που να ανταπο- 
κρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ, τα μέτρα αυτά για την ανάπτυξη των 
Μ.Μ.Ε., τα εξειδίκευσε, αφού προείχε: 
α) Η δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου στις 
ιδιατερότητες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
6) Τα μέσα για την υποβοήθηση και αντιμετώπιση των 
μειονεκτημάτων που οφείλονταν στο μικρό μέγεθος, 
για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνι
στικότητας. (Νόμος για τους συνεταιρισμούς 1667/ 
1987).
γ) Χρηματοδότηση των συνεταιρισμών για κτιριολογι- 
κές εγκαταστάσεις και μηχανήματα με 80% και τις 
άλλες βιοτεχνίες με 70%. 
δ) Ειδικές επιδοτήσεις των συνεταιρισμών, 
ε) Στελέχωση του ΕΟΜΜΕΧ με ειδικευμένο προσωπικό 
και παροχή πληροφοριών για παροχή τεχνικής και 
οργανωτικής βοήθειας.
ζ) Πρόγραμμα από ΕΤΒΑ για τη δημιουργία βιομηχανι

κών και βιοτεχνικών περιοχών καθώς και βιοτεχνικών 
πάρκων.
η) Δημιουργία Εκθεσιακών Κέντρων, τόσο στη Δ.Ε.Θ. 
όσο και στην Αθήνα, ενώ παράλληλα αποπερατώνεται 
το Βιοτεχνικό Πάρκο της Καλαμάτας και δημιουργείται 
των Χανίων.
θ) Δραστηριοποίηση και Λειτουργία του Ελληνικού 
Κέντρου σχεδιασμού προϊόντων από ΕΟΜΜΕΧ, ενώ 
λειτουργεί το Κέντρο Δέρματος, 
ι) Αυξήθηκε το ανώτατο όριο χρηματοδότησης από το 
ειδικό κεφάλαιο από 30.000.000 εκ. σε 100.000.000 
εκ.
ια) Διπλασιασμό του ανώτατου ορίου χρηματοδότησης 
για την αγορά έτοιμου εργαστηρίου από 3.000.000 εκ. 
σε 16.000.000 εκ.
ιβ) Διπλασιασμό επίσης του ανώτατου ορίου δανειοδό
τησης από 500.000 δρχ. σε 1.000.000 εκ. για ειδικές 
περιπτώσεις χωρίς δικαιολογητικά τζίρου, 
ιγ) Αναπροσαρμογή στα κριτήρια μιας μεταποιητικής 
επιχείρησης. Αυξήθηκε το ανώτατο όριο του κύκλου 
εργασιών από 250.000.000 εκ. σε 350.000.000 εκ., 
ενώ αυξήθηκε από 50 άτομα σε 100 ο χαρακτηρισμός 
της Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Σε ορισμένους κλά
δους έντασης εργασίας το ανώτατο όριο κυμαίνεται 
από 100 σε 225 άτομα.
ιδ) Μείωση του επιτοκίου των ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 
για νέα μακροπρόθεσμα δάνεια κατά μία μονάδα από 
16% σε 15%.
ιστ) Εφαρμογή του θεσμού της χρηματοδότησης μίσθω
σης Ν. 1665/1986 (leasing).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
1976 17,4 δισ. 1986 253 δισ.
1980 48,4 δισ. 1987 277 δισ.
1981 72,3 δισ. 1988 320 δισ.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ν. 1262/82
1983 1984 1985 1986 1987 1988

Αρ. Επιχειρήσεων 139 366 540 791 893 1282
Ύψος Επένδυσης 1362 εκατ. 2928 εκατ. 4320 εκατ. 6328 εκατ. 7144 εκατ. 12799 εκατ.
Ύψος Επιχορήγησης 230 εκατ. 645 εκατ. 950 εκατ. 1518 εκατ. 1786 εκατ. 3599 εκατ.

Ο ΕΟΜΜΕΧ ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ 
ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
Ο ΕΟΜΜΕΧ του 1989 με:
-  5 περιφερειακές υπηρεσίες
-  19 Παραρτήματα
-  10 Γραφεία
-  600 άτομα προσωπικό
-  και προϋπολογισμό 10,5 δισ.
δεν έχει σχέση με τον ΕΟΜΜΕΧ του 1981 που ήταν

-  9 Παραρτημάτων και Γραφείων
-  360 ατόμων προσωπικό
-  και προϋπολογισμό 671 εκατ. δρχ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΟΚ 
ΕΟΜΜΕΧ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ
Μετά από σημαντικές και επίπονες προσπάθειες, τα 
περισσότερα προγράμματα που εφαρμόζει ο ΕΟΜΜΕΧ 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.
-  22,1 δισ. δρχ. από τα ΜΟΠ (1986-1992)

Αττική: 8,1 δισ. δρχ.
Μακεδονία-Θράκη: 4,5 δισ. δρχ.
Δ. Ελλάδα-Πελοπόννησος: 2,7 δισ. δρχ.
Ν. Ιονίου: 2,7 δισ. δρχ.
Αν. Κεντρ. Ελλάδα: 3,1 δισ. δρχ.
Αιγαίο: 580 εκατ. δρχ.
Κρήτης: 3,1 δισ. δρχ.

- 1 , 7  δισ. δρχ. για το Πρόγραμμα ανάπτυξης των MM Ε 
των νήσων (ΕΤΠΑ) (1984-1989)

-  580 εκατ. δρχ. για τη δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙΝΟ
ΤΟΜΙΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΘΗ
ΝΩΝ (1984-1989).

-  200 εκατ. δρχ. για εκπαιδευτικά προγράμματα 
(ΕΚΤ) κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.

-  900 εκατ. δρχ. για το πρόγραμμα ανάπτυξης μέσω 
των προηγμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας (1987- 
1991).

-  110 εκατ. δρχ. για το πρόγραμμα ανάπτυξης με τη 
χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (1987-1991).

Ο ΕΟΜΜΕΧ ΜΕ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ
Ν. 1262/82
3.140 επιχειρήσεις επιχορηγήθηκαν συνολικά την 
περίοδο 1982-1988, από το Ν. 1262/82.
8,9 δισ. δρχ. ήταν συνολικές επιχορηγήσεις για επεν
δυτικά προγράμματα ύψους 32,9 δισ. δρχ.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΥΠΟΔΟΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΟΜΜΕΧ
•  -  600 εκατ. δρχ. διατέθηκαν την περίοδο 1987-1988 

για ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που λειτουργούν:
-  Κέντρο Καινοτομιών Ηρακλείου Κρήτης
-  Κέντρο Χειροτεχνικής Ανάπτυξης Κρήτης
-  Ελληνικό Κέντρο Δέρματος (ΕΛΚΕΔΕ)
-  Ελληνικό Κέντρο Ενδύματος.

•  -  14 δισ. δρχ. θα διατεθούν μέχρι το 1993 για 
Κέντρα Καινοτομίας
-  Πελοποννήσου
-  Μακεδονίας-Θράκης
-  Θεσσαλίας

•  Κέντρα Ανάπτυξης: Νήσων Α. Αιγαίου, Δωδεκανήσου, 
Κυκλάδων, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Στερεός Ελλάδας, 
Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Ανατ. Κ. Ελλάδας, 
Αττικής.

•  Ινστιτούτα: Ξύλου, Γούνας, Μαρμάρου, Μετάλλου.
•  Τεράστιο έργο υποδομής αποτελεί το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ που θα στεγάσει 140 επιχειρήσεις 
και είναι συνολικού προϋπολογισμού 2 δισ. δρχ.

•  Υλοποιείται το έργο για το ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 750 
εκατ. δρχ. για την αντιμετώπιση του προβλήματος 
στέγης που προέκυψε από τους καταστρεπτικούς 
σεισμούς.

•  Προγραμματίζεται η δημιουργία ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ προϋπολογισμού 2,7 δισ. δρχ.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ ούριά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Π Ιρ Ο Ο Π Τ ΙΚ Η  Μ Α Σ

ΣΤ. ΕΜΠΟΡΙΟ
ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

ΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Με θάρρος και συνέπεια, εντάξαμε τον έμπορο στην 

υπόθεση της ΑΛΛΑΓΗΣ αναγνωρίζοντας σ’ αυτόν τον 
ειδικό ρόλο που παίζει στην Κοινωνία. «Ξεκαθαρίζον
τας» μια για πάντα, πως η δουλειά του είναι παραγωγική 
και πρέπει να είναι σύμφωνη με το θεμιτό κέρδος, 
βάζοντας φραγμό στην ασυδοσία. Έτσι, με την ενεργο
ποίησή του συντελέσθηκε:
-  Η ομαλοποίηση και η σταθερότητα της αγοράς.
-  Η κατάργηση των αγορανομικών διατάξεων, που 
είχαν δημιουργήσει εμπόδια στην ανάπτυξη.
-  Η αποποινικοποίηση της αγοράς, εκτός των περι
πτώσεων νοθείας, αισχροκέρδειας και ακαταλληλότη- 
τας για την υγεία.
-  Ο Θεσμός του Κοινωνικού διαλόγου για τον 
καθορισμό των τιμών.
-  Η Δημιουργία Κλαδικών συμφωνιών, ενταγμένων 
στη σταθεροποίηση της αγοράς και της Οικονομίας.
-  Η Σταδιακή άρση στους εσωτερικούς φραγμούς.
-  Η Δημιουργία πλαισίου στον ανταγωνισμό και έλεγχο 
των ολιγοπωλίων και μονοπωλίων.
-  Η Εισαγωγή νέων συστημάτων εμπορίου και διανο
μής.
-  Η Εισαγωγή συστήματος αυτόνομης χρηματοδότη
σης του Εμπορίου για πρώτη φορά.
-  Η Φοροαπαλλαγή κερδών του εμπορίου που επεν
δύονται.
-  Μελέτη χονδροεμπορικών Πάρκων και Κέντρων 
Διαμετακόμισης (Αττική-Θεσσαλονίκη-Τεργέστη-Βό- 
λος-Καλαμάτα).
-  Δημιουργία Ινστιτούτου συσκευασίας και τυποποίη
σης.
-  Ενδυνάμωση της Επιθετικής Εξαγωγικής Πολιτικής.
-  Δραστηριοποίηση του Ο.Π.Ε., και ανάληψη σοβαρών 
πρωτοβουλιών, στις εκθέσεις του Εξωτερικού με Προσ
κλήσεις ξένων αγοραστών κ.ά.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

1981 62,7 δις δρχ.

1982 80,6 δις δρχ.

1983 86,2 δις δρχ.

1984 102,0 δις δρχ.

1985 119,0 δις δρχ.

1986 128,5 δις δρχ.

1987 150,3 δις δρχ.

1988 170,6 δις δρχ.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ Ε Δ Ω  ^ΒσιγθΓριάγιατοπ€φόν -  ελπίδα νια το ιιέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Α Λ Η Θ Ε ΙΑ  Μ Α Σ
i

Ζ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ-ΠΓΟΥΡΙΑ- ΕΛΠΙΔΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ 
ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 0  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

Συνθέτουν το δύσκολο έργο του Επαγγελματία. Μικρο- 
μεσαίοι στη συντριπτική πλειοψηφία δέχτηκαν τις 
θετικές επιδράσεις πληθώρας μέτρων των Κυβερνή
σεων του ΠΑΣΟΚ.
•  Η γενική πολιτική για τους Μικρό μεσαίους.
•  στη φορολογία
•  στην Επαγγελματική Στέγη
•  στην Κοινωνική ασφάλιση
συμπληρώθηκε με τα ειδικά μέτρα για τους Επαγγελμα- 
τίες και το λιανικό Εμπόριο, τον Τουρισμό και τις μετα
φορές.
Η αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών από τα 
περιοριστικά πλαίσια του Αγορανομικού Κώδικα. 
Κατάργηση Διοικητικών και άλλων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών με την απλούστευση στις αποφάσεις που 
συνδέονται με τη λειτουργία της αγοράς.
Η πολιτική της εξομάλυνσης της λειτουργίας της 
αγοράς εφαρμόστηκε σταδιακά και με γνώμονα την 
ευρύτερη δυνατή συναίνεση.
Οι ελλείψεις και τα καπέλα μαζί με τους υψηλούς 
ρυθμούς πληθωρισμού αποτελούν τώρα πια την πικρή 
ανάμνηση των Κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας.
Οι ουρές στο Αγορανομικό Δικαστήριο, οι αναίτιες 
υπερβολικές ποινικές ποινές που καθόριζαν οι αγορα- 
νομικές διατάξεις, σήμερα δεν υπάρχουν και αποτε
λούν το παρελθόν γι’ αυτούς που σήμερα ευαγγελίζον
ται τον «φιλελευθερισμό» της αγοράς ή όπως εμείς τον 
λέμε την ασυδοσία των μεγάλων. Αλλά αποτελούν και 
ενθύμια για κάθε επαγγελματία προκειμένου να καθο
ρίζει τη ψήφο του.

Εργο μας είναι
-  Η σύνδεση της παραγωγής με το Λιανικό Εμπόριο.
-  Η αναγνώριση από όλους του παραγωγικού έργου 

του Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
-  Η τιμολογιακή αναγνώριση του πραγματικού κό

στους.
-  Η αυτόνομη χρηματοδότηση για το Λιανικό Εμπόριο 

και τους Επαγγελματίες σε κεφάλαια κίνησης και 
εξοπλισμού καταστημάτων.

-  Η ποιοτική αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών 
και η προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό έφεραν 
8,5 εκατ. τουρίστες παρά την οδηγία Ρήγκαν και τις 
τρομοκρατικές ενέργειες που έγιναν στη χώρα μας 
και στη Μεσόγειο.

-  Η πολιτική μας για τον τουρισμό στηρίχθηκε στην 
Επιμόρφωση του Επαγγελματία με τα ειδικά Προ
γράμματα του EOT.

Ο EOT προγραμματίζει τη συμπλήρωση και την αύξηση 
των προγραμμάτων επιμόρφωσης και σε επιχειρηματίες 
του τουρισμού αλλά και σε επαγγελματίες πληθώρας 
συναφών επαγγελμάτων όπως είναι οι λιανοπωλητές 
τροφίμων και τουριστικών ειδών, πρακτορεία εισιτηρίων 
κ.α.
Στο δετές πρόγραμμα 88-92 περιλαμβάνεται και τεχνική 
βοήθεια για να κατανοηθούν σύγχρονες αντιλήψεις και 
νέες τεχνολογίες στην εξυπηρέτηση του τουρισμού.
Για τους παραπάνω λόγους ο ΕΟΜΜΕΧ πρέπει να 
διευρύνει τις δραστηριότητές του με νέες κατευθύν
σεις:
-  στην επιμόρφωση
-  στην τεχνική βοήθεια
-  στην ένταξη των επαγγελματιών στα χρηματοδοτικά 

του προγράμματα
Η αύξηση της χρηματοδότησης των επαγγελματιών για 
αγορά εξοπλισμού καταστημάτων μέχρι 70% της αξίας 
του με την παράλληλη κατάργηση του ανώτατου συνο

λικού ορίου χρηματοδότησης κατά τράπεζα και τη 
χρηματοδότηση μικτών επιχειρήσεων από ειδικά κεφά
λαια της βιοτεχνίας, στηρίζει ουσιαστικά τον εκσυγχρο
νισμό των επαγγελματιών και αυτός είναι ο στόχος μας. 
Γ ια τους Επαγγελματίες της μεταφοράς και τα ταξί:
1. Πρώτη προτεραιότητα η εξασφάλιση ελεύθερων 

δρόμων για τα φορτηγά μας (άδειες στη Γιουγκοσ- 
λαβία, Αυστρία και Ελβετία, ανταγωνισμός στην 
Ε.Ο.Κ.).

2. Διεύρυνση και σύσφιξη των διακρατικών σχέσεων 
για διμερή και πολυμερή οικονομική και ευρύτερη 
συνεργασία.

3. Ελεύθερη διακίνηση πολιτών και εμπορευμάτων.
4. Οργάνωση και καλύτερη λειτουργία των οδικών 

μεταφορών.
5. Εναρμόνιση των όρων ανταγωνισμού των Ελλήνων 

μεταφορέων με τους μεταφορείς της Ε.Ο.Κ. δηλα
δή εξομοίωση κόστους αγοράς αυτοκινήτων, αν
ταλλακτικών, καυσίμων, διοδίων κ.α.

6. Έλεγχος κοινωνικών διατάξεων για τους οδηγούς 
όπως χρόνος οδήγησης, ανάπαυσης, τεχνικός 
έλεγχος οχημάτων.

7. Οργάνωση σταθμών υποστήριξης των μεταφορέων 
με συνεργεία, πρατήρια καυσίμων, γραφεία για 
αναζήτηση μεταφορικών έργων κ.α.

8. Έχει αποφασισθεί η διατήρηση της πετρελαιοκίνη
σης των ταξί σ’ όλη τη χώρα με πετρέλαιο ειδικών 
προδιαγραφών εκτός της Αθήνας όπου αποφασί- 
σθηκε η ύπαρξη ταξί νέας τεχνολογίας με καύσιμο 
την αμόλυβδη βενζίνη ή το υγραέριο.

9. Πιάτσες των ταξί με στέγαστρα και άλλες ρυθμίσεις 
για καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

10. Ειδικά μαθήματα σε ξένες γλώσσες.
11. Γ ια συνεταιρισμούς ΤΑ-Ι ιδίως, στο λεκανοπέδιο 

και σε άλλα μεγάλα Αστικά Κέντρα ειδικά μέτρα 
χρηματοδότησης για τη σταδιακή αντικατάσταση 
των παλαιών αυτοκινήτων.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ Ε Δ Ω  Λ  σιγουριά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η  Π Ρ Α Γ Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α

Η1. ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το φορολογικό σύστημα εντάχθηκε πραγματικά στα 

πλαίσια της φορολογικής δικαιοσύνης και της ανάπτυ
ξης με μια σειρά μέτρων, που από την μια πλευρά 
συνετέλεσαν στην ελάφρυνση και από την άλλη στη 
δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών, όλων των 
εργαζομένων.

Το ΠΑΣΟΚ, απέδειξε με τη ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ του Πολιτι
κή, για ποιούς «νοιάζεται».

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΕΠ Α ΓΓΕ ΛΜ Α ΤΙΑ -Β ΙΟ ΤΕΧΝ Η -ΕΜ Π Ο ΡΟ  

Μ Ε ΣΥΖΥΓΟ  ΜΗ ΕΡΓΑ ΖΟ Μ ΕΝΗ ΚΑΙ ΔΥΟ  ΠΑΙΔΙΑ

1981 70.000 δρχ.

1989 1.100.000* δρχ.

*  (600.000 αφορολόγητο εισόδημα -  500.000 αφορολό
γητο με δικαιολογητικά δαπανών)

Ειδικότερα, ο Μικρομεσαίος Επαγγελματίας -  Βιοτέ- 
χνης -  Έμπορος, γνωρίζει από πριν τι θα πληρώσει για
τί:

-  Ενισχύεται η Οικονομική Ανάπτυξη.
-  Εισάγεται Τιμαριθμοποίηση των αφορολογήτων ο
ρίων.
-  Περιορίζεται η φοροδιαφυγή.

Αλλα μέτρα
•  Κ ατα ρ γήθηκε η ιδ ια ίτερη φορολογία που π ροβλεπ ότανε από το  άρθρο  16α/3323/1955 για τ ις  

προσωπικές ετα ιρ ε ίες .
•  Αναπροσαρμόστηκαν οι σ υ ντελεσ τές  προσδιορισμού καθαρώ ν κερδώ ν και έγ ινε  πιο δίκαιη η 

φορολογία των τεχνικώ ν επιχειρήσεων.
•  Κ Α Θ ΙΕΡ Ω Θ Η Κ Ε Ο Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Ο Σ ΣΥ Ν ΤΕ Λ Ε ΣΤΗ Σ ΚΑ Θ Α ΡΟ Υ ΚΕΡΔ Ο ΥΣ
•  Ο έλεγχ ο ς  γ ίνετα ι μόνο σε ΤΥ Χ Α ΙΟ  Δ Ε ΙΓ Μ Α  Επιχειρήσεων. Έ τσι θεω ρούντα ι Ε ΙΛ ΙΚ Ρ ΙΝ Ε ΙΣ  οι 

δηλώ σεις των περισσότερων.
•  Ο α ντικε ιμ εν ικό ς προσδιορισμός τη ς  α ξία ς  των ακινήτω ν ήταν επ αναστατικό μέτρο  στις σχέ

σεις φ ορολογούμενου με κράτος.

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ γο» ιριά για το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



Α Υ Τ Η  Ε ΙΝ Α Ι Η

Η2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το ΠΑΣΟΚ, όμως έβαλε τη σφραγίδα του και στον 
ευαίσθητο τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα 
με τις διακηρυγμένες θέσεις του και τις αρχές του, 
αφού:

-  Βελτίωσε τις παροχές, όλων των ασφαλιστικών 
Ταμείων.
-  Απέδωσε τον Κοινωνικό Πόρο.
-  Κατάργησε πολλές ασφαλιστικές κατηγορίες
-  Προσδιόρισε τις κατώτερες συντάξεις, στις πραγμα
τικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας.
-  Καθιέρωσε τη διαδοχική ασφάλιση, που αποτελούσε 
εμπόδιο, στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
-  Αναγνωρίσαμε το χρόνο Εθνικής Αντίστασης για τη 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΤΑΕ
1981 1989 Αύξηση %

Γήρατος, αναπηρίας 7.100 35.000 393
Θανάτου 6.500 31.600 386

ΤΕΒΕ
1981 1989 Αύξηση %

Γήρατος, αναπηρίας 6.000 30.000 400
Θανάτου 5.300 25.600 371,1

Οι νέες δεσμεύσεις μας:
-  συνέχιση της αύξησης των συντάξεων
-  καθιέρωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
-  Εφαρμογή της Εργασιακής Σύνταξης για ισότιμη 
μεταχείριση όλων
-  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ



ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΑΣ

Η3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΤΕΓΗ
Αλλά και στον Τομέα αυτόν έγιναν άλματα γιατί:
-  Περιόρισε την ιδιόχρηση σε διαστάσεις που κανείς 
δεν τις αμφισβητεί.
-  Μείωσε τις προϋποθέσεις καταγγελίας.
-  Αύξησε σε σημαντικό βαθμό, την αποζημίωση λόγω 
ιδιόχρησης, σε 50 μηνιαία μισθώματα.
-  Κατάργησε δίκες και δικαστικές αποφάσεις που 
αφορούσαν την απόδοση του μισθίου.
-  Διεύρυνε τις διατάξεις της Επαγγελματικής στέγης 
για τους ενοικιαστές του Δημοσίου, αλλά και για άλλους 
κλάδους Επαγγελματιών.

Η4. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
Το ΠΑΣΟΚ, αγωνίζεται καθημερινά, σ’ όλους τους 
Τομείς. Η παρέμβασή του στους θεσμούς, είναι σύμφω
νη με τις Αρχές που διακήρυξε:
-  Ο Εκδημοκρατισμός, για ενιαία αντίληψη και διεκδί
κηση του διαρθρωμένου συνδικαλιστικού Κινήματος 
των Μικρομεσαίων, είναι πλέον κατάκτηση του με το Ν. 
1712/1937.
-  Η Επιμελητηριακή Νομοθεσία με το Ν. 1746/1988 
αποτελεί νέα κατάκτηση.
-  Η ΑΛΛΑΓΗ επίσης του Νόμου για τους συνεταιρι
σμούς δίνει τη δυνατότητα πάλης του Μικρομεσαίου, 
με τον ανταγωνιστή του, με τους ίδιους όρους.
Ο Κοινωνικός έλεγχος, είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας 
της Πολιτικής βούλησης του ΠΑΣΟΚ.
-  Το καλάθι της «νοικοκυράς» που οι άλλοι, άλλοτε το 
γεμίζουν «με υποσχέσεις» και άλλοτε «με ψέματα», 
ΛΕΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ, πως με το ΠΑΣΟΚ βελτιώθηκε πάνω 
από 20% σε σχέση με το 1981.

Η5. ΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής πάρθηκαν μέτρα για να 
ενθαρρύνουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Όπως:
-  Η μειωμένη κατά 50% εγγυητική επιστολή για τη 

συμμετοχή των Μικρομεσαίων.
-  Η δυνατότητα συμμετοχής ενώσεων προμηθευτών.
-  Η Επιτροπή Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμη

θειών, στην οποία συμμετέχουν ΕΝΕΡΓΑ οι Μικρομε- 
σαίοι.

-  Η δημιουργία μητρώου Προμηθευτών.
-  Καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών και απλούστευση 

στη συμμετοχή.
-  Νέοι κανονισμοί προμηθειών, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΙ 

στις πραγματικές συνθήκες.
-  Διαφάνεια των προμηθειών -  άμεση αξιολόγηση, 

άμεση πληρωμή.
-  Έγκαιρη Δημοσίευση του Προγράμματος των Κρατι

κών Προμηθειών.

Η6. ΕΟΚ - ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
1992 - 2000
Καθημερινά αποδεικνύεται πόσο ανέτοιμη ήταν η 
Ελληνική οικονομία για να δεχθεί τις συνέπειες της 
ένταξης. Χρειάστηκαν άμεσες παρεμβάσεις της Κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ για να στηριχθεί η Ελληνική Βιομηχα
νία και Βιοτεχνία με συνεχή διεκδίκηση ιδιαίτερων 
ρυθμίσεων.
Με το μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ προς την Κοινότητα και την 
περίοδο προσαρμογής που πέτυχε, αποφασίστηκε η 
διατήρηση της Προστατευτικής Πολιτικής πολλών 
Ελληνικών προϊόντων με το ρυθμιστικό εισαγωγικό 
φόρο και την σταδιακή κατάργηση των εξαγωγικών 
επιδοτήσεων.
Για τη σύγκλιση των οικονομιών των χωρών της Κοινό
τητας έγινε αποδεκτή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και έτσι 
σήμερα ο καθυστερημένος Νότος έχει τα ΜΟΠ. Η 
Ελλάδα παίρνει τα περισσότερα και σχεδιάζει δαπάνες 
έργων υποδομής για ένα ταχύτερο βήμα προσέγγισης 
των αναπτυγμένων του Βορρά.
Τίποτα δεν αναιρέθηκε από τις μεγάλες ανησυχίες και 
επιφυλάξεις του ΠΑΣΟΚ. Η χωρίς όρους ένταξη στην 
ΕΟΚ -  έργο της Ν.Δ. -  με όλες τις αρνητικές συνέπειες 
για τη χώρα μας μεταβάλλεται καθημερινά με την 
πολιτική μας μέσα στα πλαίσια της ΕΟΚ, σε μοχλό 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού.
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, το ενδιαφέρον των 
δημοσίων συζητήσεων μονοπολούσαν λογαριασμοί 
κερδών και ζημιών που αφορούσαν το παρελθόν της 
οικονομίας και των εξωτερικών σχέσεων.
Το ΠΑΣΟΚ στην 22η Σύνοδο της Κ.Ε. σηματοδότησε 
την πολιτική των προκλήσεων του μέλλοντος.
Από τώρα ως το 2000 με ενδιάμεσο σταθμό το 1992 
κρίνεται η εξέλιξη της κοινωνίας μας και το μέλλον της 
χώρας μας.

Γριά γ ια  το  π α ρ ό ν  -  ε λ π ίδ α  γ ια  το μ έ λ λ ο ν



ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΑΣ

Θ. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΗ Σ ΔΕΞΙΑΣ

-  Πλήρη Φιλελευθεροποίηση του Τραπεζικού συστήματος, δηλαδή ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της εγγύησης του Δημοσίου.

-  Κατάργηση του Ειδικού μειωμένου Επιτοκίου της Βιοτεχνίας -  APA κατεύθυνση της Λαϊκής αποταμίευσης 

μόνο σ’ όσους μεγάλους μπορούν να πληρώσουν τα υψηλά επιτόκια: δηλαδή στη βιομηχανία και το 

εισαγωγικό εμπόριο.

-  Πλήρη αποξένωση του Βιοτέχνη από την Τράπεζα: δηλαδή «βορά» του τοκογλύφου.

-  Σημαίνει κατάργηση του μοναδικού συντελεστή κέρδους στη φορολογία των μικρών που δεν ελέγχονται 

δειγματοληπτικά.

-  Κατάργηση της ειλικρινούς φορολογικής δήλωσης.

-  Στήριξη της μεταφορικής επιχείρησης (πολυεθνικές) και εγκατάλειψη του Επαγγελματία αυτοκινιτιστή.

-  Υποτίμηση της δραχμής και πλήρη Λατινοαμερικανοποίηση της Οικονομίας.

-  Κατάργηση της προστασίας της Επαγγελματικής στέγης αφού δηλώνει την πλήρη φιλελευθεροποίηση των 

ενοικίων.

-  Ασυδοσία στην Αγορανομία.

-  Κύρια αμφισβήτηση του ρόλου του ΕΟΜΜΕΧ.

-  Αμφισβήτηση όλων των οργανισμών στήριξης των Μικρομεσαίων (ΟΠΕ, Επιμελητήρια, ΕΟΜΜΕΧ κ.α.).

-  Κατάργηση των προνομίων των συνεταιρισμών.

-  Κατάργηση του Ν. 1262 για τους βιοτέχνες και την ειδική μεταχείριση των συνεταιρισμών και των 

επενδύσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

-  Κατεύθυνση των κονδυλίων της κοινότητας στις μεγάλες Επιχειρήσεις ΜΟΝΟ.

-  Κατάργηση των προγραμματικών και κλαδικών συμφωνιών με τους ΔΕΗ, OTE, ΟΣΕ κ.α. οργανισμούς.

-  Άλωση των κρατικών προμηθειών από τα Μονοπώλια και Ολιγοπώλια.

-  Κατάργηση κάθε μορφής διαρθρωμένου διαλόγου.

-  Κατάργηση των οργάνων Κοινωνικού ελέγχου.

-  Η ΔΕΞΙΑ, σε μια Ενωμένη Ευρώπη με έντονες και χτυπητές διαφορές Βορρά και Νότου:

-  Σημαίνει εξαρτημένη οικονομική σχέση του Μικρομεσαίου Επαγγελματία Βιοτέχνη -  Εμπόρου απο 

Μονοπώλιο -  Ολιγοπώλιο -  Μεγάλη επιχείρηση και Πιστωτικό σύστημα.

-  Σημαίνει μεταφορά όλων των δυσμενών αποτελεσμάτων των Οικονομικών κρίσεων στις πλάτες του 

Μικρομεσαίου.

-  Σημαίνει απώλεια των κατακτήσεων της θετίας για κάθε εργαζόμενο και κύρια αναδιανομή του Εθνικού 

προϊόντος υπέρ των Οικονομικά ισχυρών.

ΝΑ, ΓΙΑΤΙ ΛΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΥΡΙΣΕΙ Η ΔΕΞΙΑ:

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ, ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ.

I. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΤΟ 
ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ 

ΚΑΙ ΞΕΡΕΙ
ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΔΙΝΕΙ ΚΙΝΗΤΡΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ. ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΣΤΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε με την Ιδιωτική Πρωτο
βουλία στα 8 χρόνια της διακυβέρνησης του. Δη
μιούργησε ένα διαρκές, γόνιμο και παραγωγικό 
διάλογο, καρπός του οποίου είναι η σημερινή οικονο
μική θέση της χώρας μας και οι κατευθύνσεις του για 
την αντιμετώπιση της πρόκλησης του 1992 και του 
2000.

Δείξαμε το δρόμο για τον εκσυγχρονισμό, την 
εξειδίκευση, τις νέες επενδύσεις με σύγχρονη τε 
χνολογία. Δείξαμε την ανάγκη της συλλογικής οργά
νωσης σε οικονομικές οργανώσεις (συγχωνεύσεις, 
κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς) για μεγαλύτερη 
ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. Καθώς επίσης και 
σε κοινωνική συλλογική δράση (στο συνδικαλιστικό 
κίνημα στα επιμελητήρια) για την αγωνιστική διεκδί
κηση και λύση των προβλημάτων των μικρομεσαίων.

Τώρα όμως δικαιώνονται οι αγώνες και οι διακηρύ
ξεις του ΠΑΣΟΚ.
Γιατί
-  σε όλους τους τομείς και τους κλάδους, παρά τις 

ποικίλες αντιδράσεις, απέδειξε πως η Πολιτική 
του χρειάζεται συνέχεια, γιατί έδειξε συνέπεια.

-  Μια πολιτική που δοκιμάστηκε μέσα από τις εμπει
ρίες του λαού μας.

-  Μια πολιτική γνήσια Ελληνική και όχι ψευδοαντί
γραφο άλλων ξενόφερτων πολιτικών.

-  Μια πολιτική, που απέδειξε ότι έχει δική της 
φυσιογνωμία και ταυτότητα.

-  Μια πολιτική που είπε όχι στα λογής Μονοπώλια 
και Ολιγοπώλια.

-  Μια πολιτική που είπε όχι στην αυθαιρεσία.
-  Μια πολιτική που είπε ναι στην αποκέντρωση, είπε 

ναι στις συλλογικές μορφές συνεργασίας.
-  Μια πολιτική που προέρχεται από διάλογο και 

συναίνεση.
-  Μια πολιτική που δίνει πλέον σιγουριά για το 

παρόν, ελπίδα για το μέλλον. Που έχει αποδείξει

πως, με το ΠΑΣΟΚ πάμε σωστά σε μια άλλη καλύ
τερη κοινωνία, όπου επιταχύνονται οι ρυθμοί της 
εξέλιξης.

-  Επέρχεται ισορροπία στο Κέντρο και την Περιφέ
ρεια.

-  Μπαίνουν επιτέλους οι βάσεις και η υποδομή, με 
τη συμμετοχή όλων των Μικρομεσαίων.

-  Μια πολιτική που ανέδειξε τον Μικρομεσαίο 
κυρίαρχο παράγοντα της παραγωγής.

-  Μια πολιτική που ξέρει να διορθώνει, να βάζει τα 
πράγματα στις πραγματικές διαστάσεις.

-  Μια πολιτική που έβαλε τέρμα στα ξένα κέντρα 
απόφασης ή στις κατευθύνσεις από τα πάνω.

-  Μια πολιτική που είχε για στόχο το σταμάτημα της 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ και της ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ τη στιγμή 
που άλλοι την επικαλούνται μόνιμα, γιατί την 
πιστεύουν.

Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί την οριστική απάντηση του 
Ελληνισμού στην ΠΡΟΚΛΗΣΗ του 1992 και τον 
προσανατολισμό της Εθνικής Οικονομίας στην 
παγκόσμια αγορά.

ΣΤΙΣ 18 ΤΟΥ ΙΟΥΝΗ 
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ

Για να φέρουμε στο προσκήνιο την ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ
Γ ια να υποστηρίξουμε το ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Γ ια να μη χαρίσουμε τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σε κανένα 
τιμητή ή «εγγυητή» της.

Να προστατεύσουμε τους ΝΕΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ αλλά 
και τις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ από την 
ιδεολογική επίθεση του κατεστημένου, την κομματι
κή χειραγώγιση και την προσπάθεια ιδιοποίησης που 
γίνεται.

Να υπερασπίσουμε τους στόχους, τις ιδέες και τη 
στρατηγική μας, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΣΗΜΕΡΑ, 
γιατί είναι επίκαιρες και αποδεκτές και μέσα και έξω 
από τη χώρα.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΞΕΡΕΙΣ Ή  ΚΑΝΕΙΣ 
ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣ 
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ 
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τ Ο  Π Α ΣΟ Κ  ΕΙΝΑΙ Ε Δ Ω  I σιγο^Ρ1** Υια το παρόν -  ελπίδα για το μέλλον



ΚΑΝΑΜΕ 8 ΜΕΓΑΛΑ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

συνεχίζουμε
δημιουργούμε
ολοκληρώνουμε

ΜΑΖΙ ΣΤΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΠΑΣΟΚ

ΠΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
1969-1992

Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ
σιγουριά για το παρόν - ελπίδα για το μέλλον


