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3/1 Στεν/φος Ν.Παπανικολάου (δακτ/φος Π.Δούκα) 23.5.87

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Εθν.Οικονομίας) : Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνά

δελφοι 'το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το 1981 τη διακυβέρνηση της Χωράς κάτω 

από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Είναι σκόπιμο σήμερα που η 

Αξιωματική Αντιπολίτευση εμφανίζεται τιμητής και ασκεί κριτική

στην εξέλιξη της οικονομίας, να υπενθυμίσουμε ότι η οικονομία
«

μας του 1981 μετά από 30 και πλέον χρόνια διακυβέρνησης της συν- /

τηρητικής παράταξης^ήταν κτισμένη στην άμμο/ όπως έχουμε επανειλ- 

λημμόνα τονίσει, είχε γυάλινα πόδια. ί .
ι

Θα μπορούσα να απαριθμήσω μια σειρά από στοιχεία,αλλά πι

στεύω αυτό θα κουράσει. Χρειάζεται όμως ένα σημείο να αναπτυχθεί 

Και το σημείο αυτό αφορά τη διάρθρωση της οικονομίας μας, τις . 

διαρθρωτικές αδυναμίες τις οποίες έχει, διαρθρωτικές αδυναμίες 

τις οποίες δημιούργησε η Αξιωματική Αντιπολίτευση όταν ήταν στην
Ί  '  · .  .  · · .  .  .  ·

. εξουσία. ·■-.·■ · · . · . . . · ■  *. · ·Γ · ... .. . ......

Οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Χώρα ̂ ιδίως από το 1979 

στο ισοζύγιο πληρωμών και στην οικονομία γενικότερα, αντανακλούν 

τις διαρθρωτικές αδυναμίες σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικο

νομίας και ιδιαίτερα στο μεταποιητικό. Η μεγέ θυνση του μεταποιη

τικού τομέα την μεταπολεμική περίοδο, ήταν κυρίως ποσοτική.



#>4/1 Γτεν/ψος Ν.Παπανικολάου (δακτ/φος Π.Δούκα) 23.5.87

Η βιομηχανική μας παραγωγή συγκεντρώθηκε σε δραστηριότητες
\

παραδοσιακού χαρακτήρα — τρόφιμα, ποτά, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,
Υ· ·

ενδύματα— δεν ανταποκρίθηκε στις μεταβολές της ζήτησης που προέ-

κυψαν από τις αλλαγές των καταναλωτικών προτύπων στις διεθνείς
*

αγορές.

\



Η βιομηχανία μας δεν προσπάθησε χαι δεν χατάφερε να προσαρμοστεί.
" \
. Πέρα απ'αυτό οι παραδοσιακοί αυτοί κλάδοι κυριαρχούνται ακό-

• / · ν  \• \
μα από μια σειρά μικρές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν περιορισμένη

εξειδίκευση στη/παραγωγή και ανταγωνίζονται η μια την άλλη χωρίς να

προσπαθούν να παράγουν συμπληρωματικά προϊόντα. Καθυστέρησε επίσης’ V

ηανάπτυξη κλάδων ενδιάμεσων χαι κεφαλαιουχικών αγαθών που αποτελούν*
* » ■’ 

την υποδομή για την παραπέρα εκβιομηχάνιση της Χώρας και κυρίως

εξ αιτίας του μικρού μεγέθουςτης εσωτερικής αγοράς και της αδυναμίας

των επιχειρήσεων να ανοίξουν εξωτερικές αγορές.

Η παραγωγή του τομέα της βιομηχανίας μας δεν προσανατολί- 
#

στηκε ικανοποιητικά στη αξιοποίηση των εγχώριων πρώτων υλών. Ακόμα 

και σε κλάδους που αποτελούν βασικά στηρίγματα της εκβιομηχάνισης/ . 

η παραγωγή προσανατολίστηκε κυρίως στα τελικά στάδια της παραγωγικής

διαδικασίας με υψηλή εξάρτηση πολλών κλάδων από εισαγομενες πρώτες 

ύλες και' ενδιάμεσά προϊόντα.

Οι αδυναμίες αυτές^σε συνδυασμό με την έλλειψη τεχνολογι

κής έρευνας , την υψηλή τεχνολογική εξάρτηση από το εξωτερικό/το 

χαμηλό επίπεδο των διακλαδικών και ,ενδοκλαδικών«σχέσεων συνέβαλαν 

στην παραγωγή προϊόντων μ,ε χαμηλή προστιθέμενη αξία, σε περιορισμένη

καθετοποίηση της παραγωγής και σε μικρή σχετικά απορρόφηση ανθρώπινου



9
δυναμικού .

Ο προσανατολισμός αυτός της παραγωγής σε συνδυασμό με την
V \
αδυναμία προσαρμογής στις απαιτήσεις των εξωτερικών αγορών οδήγησαν 

σε χαμηλή ποιότητα προϊόντων και ζορισμένη εξειδίκευση στην παραγω- 

γή^αλλά ταυτόχρονα σε σημαντικές αδυναμίες στη διοίκηση και διαχείρι

ση των επιχειρήσεων σε αδυναμίες στην εσωτερική οργάνωση σε χαμηλή 

παραγωγικότητα. *

Κυρίες και κύριοι^άνέφερα πολύ συνοπτικά την κατάσταση η 

*·:οποία χαρακτήριζε τη βιομηχανία μας το 1901| για να τονίσω ότι. η 

εξέλιξη σήμερα είναι απόρροια εκείνης της απαράδεκτης κατάστασης του

1981.

(Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην Αιθουσα-ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης

κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ' και σ\ βουλευτές του ΠΑΣΟΚ όρθιοι χειροκρο-
... -ν. --- -Λ·..·-,.,-«· - :·· -**■ ·—  ··' ····'·'·'■ *
τούν). . * ’ .

Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση του 1.9 81 εί'ναι ευθύνη της Νέας Δημοκρατία 

είναι ευθύνη της στρεβλής . ανάπτυξης που ακολούθησε , είναι ευθύνη 

του ότι δεν είχε σχεδιασμό , δεν είχε προοπτική/ δεν θέλησε να̂  εξυπη

ρετήσει τα συμφέροντα ολόκληρου του Ελληνικού Λαού/αλλά ορισμένων 

κύκλων μόνο.

Το 1981 λοιπόν έπρεπε ε μο ι ζ να α^χυΟοίρμίε ττ̂ ν

'της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας

αναδιοργανωοπ ι 

, να τη βάλουμε



σε ένα νέο δρόμο. Είχαμε πολλές επιλογές να κό.νουμε. Είχαμε κοινωνι-
λ"
\ ■ · . · - ■ - · · '  

κές ανισότητες τεράστιες . Είχαμε θεσμούς^οι οποίοι δεν ήταν προσαρμο-
\

σμένοι στις εξελίξεις. Είχαμε και διαρθρωτικές αδυναμίες. Και αποφα

σίσαμε, τότε ότι πρώτος στόχος μας ήταν η αποκατάσταση της κοινωνικής 

δικαιοσύνης^ ο περιορισμός των σωρευμένων κοινωνικών ανισοτήτων , η

προώθηση των υπηρεσιών που παρέχει η Πολιτεία/ώστε η παιδεία και η
» »

υγεία να μην είναι προνόμιο των ολίγων/όπώς ήταν επί των ημερών της

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
. . ' ·

Δέύτερος στόχος μας το 19 81. ήταν οι θεσμικές αλλάγές. Θέλαμε

να επεκτείνουμε το δυναμικό έλεγχο για να φέρουμε περισσότερη δημο

κρατία για να αλλάξουμε τις παραγωγικές σχέσεις.



Διότι εμείς είμαστε ένα κίνημα σοσιαλιστικό και έπρεΗε να δείξουμε
. · ’ \.· . ;ν λ -

ότι μπορούμε να προωθήσουμε στην κοινωνία περισσότερη κοινωνική 

δικαιοσύνη.

•Και τρίτος στόχος μας ήταν να ξεπεράσουμε τις βαθειές διαρ

θρωτικές αδυναμίες τις οποίες ανέφερα. Θέλαμε την οικονομική ανάπτυξη
»

θέλαμε ένα βιομηχανικό και πρωτογενή τομέα ανταγωνιστικό με δυνατό-
; - -

τητες επέκτασης και ικανότητες απορρόφησης της σύγχρονης τεχνολογίας
• ' . * * ι

Ο πρώτος μας στόχος, είχε απόλυτη προτεραιότητα. Και στον 

πρώτο μας αυτό στόχο, ανταποκριθήκαμε πιστεύω ικανοποιητικά. Αυξή

θηκαν τα εισοδήματα ετών εργαζομένων σημαντικότατα, τα κατώτατα όρια 

μισθών, οι αγρότες είχαν πολύ περισσότερο εισόδημα, περιορίσαμε την 

ψαλίδα μεταξύ των μισθωτών, δώσαμε περισσότερες κοινωνικές παροχές.

Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά. Από το '81 μέχρι το '85, έγινε πραγμα

τικά μια βαθε ιά ριζική αλλαγή ως-προς την κοινωνική αν ισότητα■ '

Οι κατώτατοι μισθοί την 3ετία '81-*84, αυξήθηκαν σε πραγμα

τικές τιμές, κατά 37,5%, έναντι μείωσής τους κατά 10% στην προηγού

μενη 3ετία; Αν δούμε π.χ. την εξέλιξη της'κατώτατης σύνταξης του 

ΙΚΑ, από το '81 μέχρι τθ.'87, αυξήθηκε κατά 297% και γι'αυτό είναι 

ψευδής ο ισχυρισμός τηςΝέας Δημοκρατίας ότι με την εισοδηματική 

πολιτική που ακολουθούμε σήμερα, έπεσαν τα επίπεδα κάτω από το



2/1 Ετεν/ςος 'λ.Καλλιγέρη (Δακτ/φος λ.Βενετικίδου) 23.5.87€ * ' ,

ζ Υ
επίπεδο του '81. Δεν έπεσαν. Είναι ακόμα πολύ ψηλότερα.

\ ' ‘ -.’”
Και <̂ ς πάρουμε την .κατώτατη σύνταξη του ΤΕΒΕ, από 6.000 που ήταν

'ν ' - \
το *81, αυξήθηκε αυτή τη στιγμή στις 20.000, δηλαδή αύξηση 233%. 

Επίσης η εξέλιξη της σύνταξης του ΤΣΑ που το '81 ήταν 8.633 και 

σήμερα είναι 20.500 δρχ. Δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 137%. Αλλά, ας 

6ου|ΐε κοιι Τιζ |ΐτ]νιοχιεζ οτιο^οχεζ^ τtQ (οριε̂ ιε̂  Ο μ Ο . τίον εργΰΤ0)ν·
... κ  ι

Αυξήθηκαν μέχρι το '85 περισσότερο από 17% και όποια μείωση του

πράγματικού εισοδήματος το '86 δεν μείωσε σε επίπεδο κατώτερο από
..  . . . . . .

εκείνο που επιτεύχθηκε το '81 και το '82 στις αμοιβές αυτές. Το 

ίδιο ισχύει και -γ ια τιςμηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων , για το' 

μέσο ετήσιο κατώτατο ημερομίσθιο στο λιανικό εμπόριο κ.ο.κ.

Το κοινωνικό μας πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, ήταν πρό

γραμμά που. δενε.ίχε. .η,ρρηγρνμενο. στην ..ιστορία, αυτού του τόπου. Δεν ··«*· ' *:· 

Είναι συγκρίσιμο με το πρόγραμμα της Κέας Δημοκρατίας. Το κοινωνικό 

αυτό πρόγραμμα δημιούργησε μια αντίληψη για το ρόλο του κράτους.

*Γο κράτος συμπαραστάτης στον πολίτη και όχι το κράτος απόμακρο,

το κράτος αφέντης^ Επιβεβαίωσε το κοινωνικό μας πρόγραμμα(ότι στον 
. ·

τόπο είναι εφικτή μια πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολ

λών και-όχι των λίγων προνομιούχων. Έδειξε ότι υπάρχει στην Ελλάδα
, V

ένα σοσιαλιστικό κόμμα με- προοπτική τακτική αντίληψη πώς θα προωθήσει



3/1 Στέν/φος Α.Καλλιγέρη (Δακτ/φος Λ.Βενετικίδου) 23.5.87
......Τ-

* ̂ \τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και βεβαίως αυτό ενοχλεί τη Νέα
• * . . · · · ν

• ■ · · · · '\ * νΔημοκρατία. Την ενοχλεί ακόμα σήμερα ¿ότι είδε ο ελληνικός λαός

ποιός εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα μακροπρόθεσμα.

Προωθήσαμε και το δεύτερό μας στόχο, τις θεσμικές αλλαγές,

την αποκέντρωση ,τις διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού και
• *

λαΐ’κής συμμετοχής. Θέσαμε,τις βάσεις για την επέκταση του κοινωνι

κού τομέα,·τους συνεταιρισμούς στην πρωτογενή παραγωγή· Τί ήσαν οι 
■ . ■ · *

ί
συνεταιρισμοί πριν από τ.ο'81, παρά δεκαν ίκια, στηρίγματα του ιδιώτη 

έμπορα, του μεσάζοντα; Τί έγιναν οι συνεταιρισμοί σήμερα; Δεν 

είναι εκείνοι που προωθούν την αλλαγή στην ύπαιθρο;

( ζ )



 ̂(Συνεχεία μ . Κ. Σημίτη Υπουργού Εθνικής Οικονομίας)
\ #

\ ν Μας λένε για διάφορες παραλείφεις^μας λένε για διάφορα λάθη'και" 

χρέη.Βεβαίως και λάθη γίνονται, βεβαίως και κακή διαχείριση υπάρχει 

Είναι όμως η κατεύθυνση σωστή.Πήραν οι περισσότεροι αγρότες την 

μεταποίηση και Εμπορία στα χέρια τους; Την πήραν.Ενώ επι Νέας 

Δημοκρατίας την είχαν λίγοι στα χέρια τους.
#

! '

Προωθήσαμε την κοινωνικοποίηση και τον κοινωνικό έλεγχο. Και ας 

μη ξεχνάμε^κυρίες και κύριοι^ότι έχει αλλάξει η εικόνα αυτού του 

τόπου ως προς την αντίληφη της δημοκρατίας.Είναι αδιανόητο σήμερα 

να πολιτεύεται το κράτος όπως πολιτευόταν πριν το 1981.Και δεν 

υπάρχει σύγκριση στσ δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχει η 

αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες

πουνείχε πριν το 1981. ... · -
· · ' . ■ ·  · ΐ

(Χειροκροτήματα απο την πτέρυγα του^ΠΑΣΟΚ)
*’ ■_-'·*■ * · ·  " ' " ' " ' * . ......  ί

Διάβασα σήμερα στην εφημερίδα,ότι διαμαρτυρήθηκε η Νέα Δημοκρα-
. . I• !

τία διότι σε κάποιο δελτίο ειδήσεων χθές δεν μεταδόθηκε το απόσπασμα
*

• ' !το οποίο ήθελε η αξιωματική αντιπολίτευση απο το λόγο του κ. Μητσο- 1
τάκη. Εγώ^όμως ̂ ενθυμούμαι ότι κάποτε που μίλησα στη τηλεόραση ? {

*
όχι μονάχα μου περιέκοφαν το λόγο, αλλά μου έκαναν και κάποια ειδική



'* ·
σύνθεση για να μη πω αυτ<£ τα οποία ήθελα να πω και να μην ακουσθούν

• /■- .

\
αυτά τα οποία ήθελα να μεταφέρω οτον ελληνικό λαό.Δεν πιστεύω να

. . > ν ν■' \
γίνονται πια τέτοια μαγειρέματα σήμερα όπως έκαναν τότε.

(Θόρυβος απο τη Νέα Δημοκρατία)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης_Ν^_Αλευράς)_. Παρακαλώ κύριοι, ΤΓαρακαλώ/

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).ΥΛάρχει ένας τρίτος

στόχος· όπως σας ανέφερα το ξεπέρασμα των διαρθρωτικών αδυναμιών.
) ) ' ί

: · ι•
Και σ'αυτό τοντρίτο στόχο όπως έχω πει̂  κυρίες και κύριοι^ υστερήσαμε

τI
• τ

γιατί, ήταν ο πιο δύσκολος να πραγματοποιήσουμε.Προϋπέθετε δομές που

δεν υπήρχαν^π.χ. στην αγροτική παραγωγή^την αναδιάρθρωση των 

καλλιεργειών^τους συνεταιρισμούς.' Προϋπέθεταν σφαγεία^περιφερειακές 

αγορές. Προχωρήσαμε^ δώσαμε δείγματα γραφής.Δείξαμε ποιοι* είμαστε 

και πο.ιά είναι η πολιτική μας. 'Ομως εκεί δεν προχωρήσαμε τόσο γρήγο-
^

ρα όσο θα θέλαμε και γι'αυτό βέβαια και λόγω της κοινωνικής πολιτι

κής^ δημιουργήθηκαν ανισορροπίες. ’ .·_* -
I

Και την δεύτερη 4ετία/απο το καλοκαίρι του 1 985̂  αρχίσαμε να 

δίνουμε μία νέα κατεύθυνση στην οικονομική πολιτική που έθεσε σαν 

πρωταρχικό στόχο την σταθεροποίηση της οικονομίας και ειδικότερα

την ταχεία αποκλιμόκωση του πληθωρισμού και την δραστική μείωση



-

του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών.Η νέα αυτή οικονομική ηολιτικτ

I
είχε σκοπό αντί την βαθμιαία προσαρμογή με αποφασιστική κίνηση / 

την διόρθωση της κατάστασης.

Εέρετε όλοι το πρόγραμμα σταθεροποίησης δεν θα το αναφέρω

και θα ήθελα να αναλύσω ή.να εξηγήσω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή
. 0t

η εξελιξή του. , -• V *·. I *ι
' . 'Οπως* ξέρουμε βρισκόμαστε στο δεύτερο χρόνο του προγράμματος

και πρέπει να τονίσουμε εδώ— γιατί προσπαθεί η αξιωματική αντιπο

λίτευση να δημιουργήσει κάποια σύγχυση-ότι κατά τον πρώτο χρόνο 

εφαρμογής του επέτυχε^με οριακές αποκλίσεις^το πρόγραμμα τους στό

χους που είχε θέσει. · -

θ’πληθωρισμός μέσα στο χρόνο ήταν 16,9% έναντι 16% του στόχου.

Το-έλλειμμα του .ΐσοξυγ·ίου τρεχουσών'συναλλαγών ήταν ΐ δίσ. 704

εκατομμύρια δολλάρια^ έναντι στόχου 1 δισ. .700 εκατ. δολλαρίων..

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα σαν ποσοστό μειώθη·

καν κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες, περίπου όπως ήταν ο στόχος.

Επίσης είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι στόχοι αυτοί επετεύχ'

σαν χωρίς αύξηση της ανεργίας και με αύξηση του ακαθάριστου εγχώριι

, <)προϊόντος σχεδόν κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα.Το πρόγραμμα εξελίχτηκε τον 

πρώτο χρόνο όπος είχαμε: προβλέψει.
(ΓΡ)



ΚΟ. . ' - · ·
\/\ Στεν/φος Α. Παπαγρηγροάκη . δκ/φος Α. Κορολή -23-5-1967

Ίο βήμα που πραγματοποιήσαμε κυρίες και κύριοι δεν ήταν εύκολο/γιατί
\

* “ \ * · * 
δεν συνάντησε μονάχα αντικειμενικές δυσκολίεςνΕυνοδεύθηκε και από μία

συστηματική καταστροφολογία. Συνοδεύθηκε από τη συστηματική και σκόπι

•προσπάθεια της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ματαιώσει την πραγματο
* ·

ποίηση σαν να ζει η Αξιωματική. Αντιπολίτευση σε άλλη χώρα και να μην 

την ενδιέψερε να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της χώρας. Μπορώ ν
ί * · ' % *

αναφέρω πλήθος παραδείγματα. Στις 11 Ιουνίου του '86 έγραφε η ΚΑΘΗΜΕΣ· 

ΝΗ "αποτυγχάνουν τα μέτρα για τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονο-
♦  - ι

- ·

μίας. Πιθανόν η Κυβέρνηση να επισπεύσει την .εφαρμογή νέου περιοριστι 

κού προγράμματος".Στις 18 Ιουνίου ο κύριος Μητσοτάκης μας πληροφορούς 

ότι το έλλειμμα που υπενθυμίζω έφθασε στο 1.700.000.000 δολλάρια, θ: 

είναι 2.800.000.000 δολλάρια. Ίσως για να εμπεδώσει την εμπιστοσύντ 

-6.τη-.·δραχμή .Στις 20-Ιουνίου πάλι η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕ μας πληροφορού σε .ότι.,, 

σε πλήρη αποτυχία οδηγούνται τα μέτρα'για την οικονομία. Και άλλοι έ 

γαν ότι απειλείται η οικονομία με κατάρρευση κάι μιλούσαν για μοιραί 

λάθη της πολιτικής. Στις 4 Σεπτεμβρίου η Νέα Δημοκρατία σε ανακοίνωσ 

της ρωτούσε ανήσυχη "τί θα κάνετε με τη-δραχμή\ Θα γίνει νέα υποτίμη 

Γιατί ρωτάν για νέα υποτίμηση; Ρωτάν βεβαίως για να υποσκάψουν την 

εμπιστοσύνη στην πολιτική και στη δραχμή. Και ο κύριος Μητσοτάκης δ 

πίστωνε την ίδια εποχή —  η έκφρασή του —- φαληρίζουμε.



\

2/1 Ετεν/φος Α. Παπαγρηγοράκη Δχκ/φος Α.Κορολή ' 23-5 1507.
............. ...

.Μάλλον φαλήρισαν οι προοπτικές και οι προβλ.έψεις.· ο ίδιος έλεγε 
1 * · \ · χφρϊ
\ "κινδυνεύουμέ να μη βρούμε (“νέο δάνειο αύριο. Η δυνατότητα της-Ελλάδος 

να έανειστεί έχει μειωθεί, ότι δεν έχουμε συνάλλαγμα ούτε για τρεις 

βδομάδες".

Δεν θα αναφέρω και τις προβλέψεις της Κέας Δημοκρατίας, οι οποίες
*

διαψεύσθηκαν κατά πανυγηρικό τρόπο. Έτυχε λοιπόν το πρόγραμμα τον- --*
%πρώτο χρόνο και τώρα είναι ο δεύτερος χρόνος και το δεύτερο χρόνο έχου

με θ(σει φιλόδοξους στόχους ̂ γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα.
I

Έχουμε πει επανειλημμένα ότι οι στόχοι μας είναι πολιτικής δεν 

είναι απόρροια μονάχα ενός τεχνικού υπολογισμού. Εάν -θέλαμε να είμαστε 

βέβαιοι, να δείξουμε πόσο σωστά υπολογίζουμε, μπορούσαμε να βάλουμε 

τους στόχους μας έτσι, ώστε να τους πετύχουμε 100%. Αλλά δεν τους -καθο- 

ρίσάμε έτσι. Τους καθορίσαμε .με την μακροπρόθεσμη προοπτικήτης ελληνι

κής οικονομίας. Τι πρέπευ να γίνει εφέτος για να έχουμε αύριο μεγαλύ- 
' ' · · * ........  ̂ '

τερη ευχέρεια κινήσεων. Τί πρέπει να γίνει εφέτος για να έχουμε τη

 ̂ ι
δυνατότητα να ανταποκριθούμε καλύτερα στην πρόκληση του 1992. Τι

πρέπει να γίνει φέτος για να έχουν οι εργαζόμενοι μεγαλύτερη ευχέρεια
*

τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως, υπάρχουν δυσκολίες. Υπάρχουν δυσκολίες 

γιατί υπολογίσαμε και σχεδιάσαμε έτσισώστε να κερδίσουμε το δυνατόν

περισσότερο χρονο. Οι εξελίξεις του πρώτου τετράμηνου δείχνουν ότι



3/1 Στεν/ς>ος Λ. Παπαγρηγοράκη ¿ικ/ςος Λ. Κορολή 23-5-1987

' 1 9 ~  ν
υπάρχει κάποια διάσταση ανάμεσα σ'αυτό που είχαμέ.*υπολογίσει και την

πορεία της οικονομίας. Ο πληθωρισμός είναι πιόν γρήγορος και αυτό ορε
\ ν ·

λεται και στο φόρο προστιθέμενης αζίΛς και σενέκτακτους παράγοντες ότμ 

η κακοκαιρία.

Το ισοζύγιο πληρωμών όεν έχει την ίδια πτωτική τάση την οποία

ελπίζαμε. Όμως, περιμένουμε σημαντική βελτίωση στους επόμενους μήνες
•  ·

που θα μας οδηγήσουν κοντά στους στόχους.
• ί

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ. . (Δεν ακούστηκε).

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Μη διακόπτετε, σας παρ: 

καλώ και σας ανέψερα πριν ότι πέρυσι τον Ιούνιο μας λέγατε για την ̂  

καταστροφή.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ. Μη διακόπτετε. Μη δέχεσθε διακοπές κύριε ΥΔουργέ.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υοπυργός Εθνικής Οικονομίας). Και δεν ήρθε η καταστροε 
* ' · · I #

Μη βιαζεσθε λοιπόν. Μη βιάζεσθε διότι εμείς θα εφαρμόσουμε πιστά το’ · I

πρόγραμμά, μας .και. θα .πλησιάσουμε .και ..φέτος.-τους στόχους.·· ·~ . *· ·-·'"· 

Καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της προσπάθειας είναι η 

εμπιστοσύνη στην εζελιζη. -

Γ-

' ( Θ )  .
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Και τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου δείχνουν ότι -μπορεί και πρέπει

i ' *I ·
να έχουμε εμπιστοσύνη στην εκτέλεση._

Η Νέα Δημοκρατία^κατά καιρούς, για να τεκμηριώσει τους ισχυρι<->

σμούς της επικαλείται τον ΟΟΣΑ, την ΕΟΚ. Γι'αυτόν τον λόγο θα επικα-

λεσθώ κι* εγώ σήμερα τους Οργανισμούς αυτούς.

• ·
Μας είπαν ότι η έκθεση του ΟΟΣΑ διαγράφει τα πάντα μαύρα. Όμως,
.  *

η έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία συζητείται στο τέλος του μάνα, λέει κατά

λέξη: "Το σταθεροποιητικό πρόγραμμα και η σταθερά εςκιρμογή του κατά
»

τους τελευταίους 18 μήνες^αποτελούν ορόσημο. Τα αποτελέσματα^ τα οποία 

επετεύχθηκαν μέχρι σήμερα είναι ενθαρρυντικά κι αν ακόμη ληφθούν υπό

ψη οι-σημαντικές ευνοϊκές επιπτώσεις της πτώσης των τιμών του πετρε

λαίου". Λέει επίσης: "Ενώ ο θετικός ρόλος του σταθεροποιητικού προ

γράμματος στην προσπάθεια να ανατρέψει τις προηγούμενες αποστάθερο-'

>ςητικές . τάσεις δεν. μπορέί ναα^φισβητηθε'ι, είναι 'σημαντικό'·

δητοποιήσουμε ότι τα μέτρα^τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα^ αντι

μετωπίζουν συμπτώματα. Υπάρχουν και βασικές αιτίες ανισορροπιρν".

Τί λέει ο ΟΟΣΑ; Ότι το πρόγραμμα προχωρεί σωστά, ότι το πρό

γραμμα προχωρεί καλά, αλλά ότι υπάρχει ακόμη, για την ελληνική οικο

νομία, μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν ανισορροπίες.
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χ Και ποιοί τις δημιούργησαν, κυρίες κας: κύριοι, τις ανισορρο-
ί ’ 'ι . ·ι.

πίες;Ή Αξιωματική Αντιπολίτευση τις δημιούργησε. Αυτές οι ανισορρο-
.  \

πίες μας ταλαιπωρούν.

Και το λέει ο ΟΟΣΑ. Είναι οι διαρθρωτικές αδυναμίες, το μέγεθος 

των επιχειρήσεων, η έλλειψη εκπαιδευμένων διοικητών επιχειρήσεων.

Μήπως σε πέντε χρόνια,θα είχαμε εκπαιδεύσει εμείς διοικητές επιχειρή-
I '

σεων; Τα υψηλά ποσοστά προστασίας προ της ένταξης / η συγκέντρωση της 

βιομηχανίας σε' παραδοσιακούς κλάδους^-όλα αυτά είναι του ΟΟΣΑ- η έλ

λειψη έρευνας, η τεχνολογική εξάρτηση., το δημοσιονομικό σύστημα, το 

οποίο παρεμποδίζει την ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου.

Λοιπόν, μη μας μέμφονται εμάς. Αυτοί εδημιούργησαν την ’’κατάσταση.

Είπε χθες ο κ. Κητσοτάκης, ότι ήλθε και η ΕΟΚ και τα προβλέπει 

μαύρα. 0 κ. Κητσοτάκης, προφανώς. διαβάζει τις εφημερίδες και δεν δια- .· 

βάζει τα κείμενα της ΕΟΚ. ···-.■

Γιατί η ΕΟΚ δημοσίευσε κάποιες προβλέψεις, όι οποίες δεν είναι 

οι προβλέψεις οι δικές μας για την εξέλιξη του προγράμματος. Οι προ- 

βλέψεις όμως και της ΕΟΚ δεν αφίστανται πολύ των δικών μας προβλέψεων 

και δεν προβλέπουν την καταστροιρή που̂  μόλις τώρα με τη διακοπή^μάς 

είπαν.



η .
και εγώ χάριν πληρότητες- ότι το κείμενο της ΕΟΚ εκφράζει την πεποίθη-ι

I. -ν . ·
ση. ότι το σταθεροποιητικό πρόγραμμα θα οδηγήσει στους στόχους του 

μέσα στο 1987. Και το κείμενο της ΕΟΚ προβλέπει ότι έγινε αύξηση των 

ιδιωτικών επενδύσεων, επήλθε αύξηση της εξωτερικής ζήτησης, έπεσε ο 

πληθωρισμός, περιορίσθηκαν τα ελλείμματα, βελτιώθηκε το εμπορικό 

ισοζύγιο, βελτιώθηκε το ισοζύγιο πληρωμών και διατηρήθηκε η ανταγω

νιστικότητα. Αυτή είναε η ακριβής εικόνα.

Δοιπόν, να μην παρουσιάζουμε μονάχα τη μία πλευρά. Αν θέλουμε 

να είμαστε έντιμοι και σωστοί απέναντι στον ελληνικό λαό πρέπει να 

λέμε και τα μεν και τα δε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Σεις λέτε μόνο τα μεν.

- -■ - . ν
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΚΓΤΕΣ,(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας!.Όχι/κύριε Κανελ-

λόπουλε, δεν λέω μόνο τα μεν, λέω και τα δε. Και τώρα είπα τις δυσκο

λίες τις μεγάλες.
• .  - »  ' ; · · ·  *  . · ;  . * ’ · · "  ■ ■ ι  ^  -  ■ . , * -

ι
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. ...

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς]. Κύριε Κανελλότουλε, δεν' έχετε το λόγο. .

Να μη γραφεί τίποτε στατ~Πρακτικά από τη διακοπή του κ. Κανελλόπουλου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας]. Μας λέχθηκε χθες,

ότι περιορίσθηκαν τα εισοδήματα των μισθωτών. Πράγματι περιορίσθηκαν^

και πράγματι από τον Οκτώβρη του 1985 -και το έχουμε πει εμείς οιί:.' -
//
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έχουν ίιεριορισθεί, μέχρι~το'τέλος του 1986 ,~κάτι' ̂ παραπάνω από 8%.

I ' ■ \
Όμως, οι πραγματικές απώλεεες των μισθωτών δεν είναι θέμα απλτ\ς αριθ-

\
.  . \

μητικής και δεν είναι εύκολο να υπολογισθοϋν.

(Β1



1/ Ετεν/ψος Β.Ευθυμιάτου Δακτ/φος Ρ.Εκρίκα 23.5.Β7
. . . . .

Οι μειώσεις των πραγματικών μισθών είχαν σαν αποτέλεσμα την επιβράδυνα:
! \I

της αύξησης του ανά μονάδα κόστους εργασίας.Είχαν αποτέλεσμα την

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής'οικονομίας και την εξασ. 

λιση χιλιάδων θέσεων εργασίας.Δεν γνωρίζω πώς είναι δυνατόν να απο

τιμήσουμε σ'αυτή την αριθμητική την οποία προσπαθεί να κάνει η Αξιωματι• φ

κή Αντιπολίτευση την μείωση του πραγματικού κόστους σε σύγκριση με τα 

μακροπρόθεσμα κέρδη της οικονομίας.Τί θα ήθελε δηλαδή η Αξιωματική *

Αντιπολίτευση;Θα ήθελε να συνεχίσουμε μία πολιτική η οποία θα αύξανε
λ "

πολύ περισσότερο την ανεργία;Θα ήθελε να συνεχίσουμε μία πολιτική 

η οποία θα μείωνε κατά πολύ περισσότερο την ανταγωνιστικότητα ; Θα 

ήθελε να συνεχίσουμε μία πολιτική η οποία δεν θα δημιουργούσε τις 

δυνατότητες επενδύσεων; '

Και μετά δεν αποτελεί και κέρδος των εργαζομένων η πτώση'του 

πληθωρισμού;Δεν αποτελεί κέρδος μακροπρόθεσμα ότι ο πληθωρισμός όπεσε 

το 1986 κατά Βπερίπου μονάδες; Εμείς εκείνο το οποίο επιδιώκουμε

είναι ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο,στηριγμένο σε μία οικονομία που δυνα
,  ·

μικά αναπτύσσεται,σε μία οικονομία που περιορίζονται οι διαρθρωτικές αδ

ναμίες.Εμείς εκείνο που επιδι ·:ώκουμε είναι να βελτιώσουμε μακροπρόθεσμα 

τις δυνατότητές μας και όχι να αυξήσουμε βραχυπρόθεσμα την ιδιωτική

κατανάλωση.



Και ας τονίσω ένα μόνο σημείο για να δούμε πόοο θετική ήταν η εξέλιξη.

Χ / . # , \
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα η ανταγωνισ

• ί ν Γ -* \ 
κότητα του μεταποιητικού τομέα μειωνόταν συνεχώς από το 1975 και μετά.

Από την εξέλιξη του σχετικού κόστους εργασίας από το 1975 και μετά

μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι στο μεταποιητικό τομέα χάναμε συνεχώς

σε ανταγωνιστ ί-κότερα.

Το τέταρτο τρίμηνο του 1984 ο δείκτης ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής βιομηχανίας ως προς τις ανταγωνίστριες χώρες του ΟΟΣΑ ήταν 

στο 106 περίπου.Το πρώτο τρίμηνο του 1985 είχε φθαόει στο 131 η ανταγω

νιστ^κότ^.τα μας είχε μειωθεί κατά 20% περίπου.

Μετά τη λήψη των μέτρων σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας 

τον Οκτώβρη του' 19 85 ο δείκτης αυτός παρουσιάζει μια σημαντική βελτία>στ 

0 δείκτης κόστους για την μεταποίηση δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα 

.βελτιώθηκε μεταξύ,του τρίτου τριμήνου 1985 και. του. τέταρτου τριμήνου
- ί .  . V .  ;  Λ  -

του 1986 κατά 22% περίπου που συνεπάγεται ότι αποκαταστήσαμε την'

ανταγωνιστςχότητα στο επίπεδο που είχε το 1981.

Εγινε μιασημαντική πρόοδο στην ανταγωνιστικότητα με το σταθεροποιητικό

πρόγραμμα και αυτό είναι, έναστοιχείο που δείχνει την σημασία του
»

σταθεροποιητικού προγράμματος.

Είπε χθες ο κ.Μητσοτάκης και επανέλο.βε κάποια στοιχεία τα οποία
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είχε αναφέρει, το κόμμα του στον Προϋπολογισμό ότι αυξήθηκε σημαντικά

η ανεργία το 1986. Εγώ δεν ξέρω που βρίσκει τα στοιχεία. *
I
ι ν -

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ(Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας): Την 5 ετία
/ί

ανε-ψερα.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗί(Υπ.Εθνικής Οικονομίας)Με τα στοιχεία της έρευνας της

ΕΣϊ̂ Ε που.διεξάγεται στο δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους ο αριθμός των
#

ανέργων ·ηταν 304.ΟΟΟάτομα ποσοστό 7,8% του εργατικού δυναμικού το 1985

και μειώθηκε σε 289.000 περίπου ατομα η περίπου ποσοστό 7,5% το 1986,

¿ηλαδή δεν υπήρχε ουσιώδης μεταβολή υπήρχε μείωση του ποσοστού ανεργία?
 ̂ .

το 1986.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ(Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας) Εγώ μίλησα για.

όλη την περίοδο του ΠΑΣΟΚ όχι για το 1986.
' - ·

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Εθνικής Οικονομίας) :Ας έλθω τώρα και σ'ένα άλλο θέμα
*

το οποίο έθιξε' η Αξιωματική Αντιπολίτευση .Τό θέμα αυτό είναι ή πράσιντ 

ισοτιμία .Είπε ο κ.Μητσοτάκης γιατί δεν αναπροσαρμόζουμε την πράσινη 

ισοτιμία για να πάρουν οι αγρότες τις τιμές τις οποίες θα μπορούσαν να

πάρουν.
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/- 2~ίΛ>/ψος Ι.Βαρουτά (δακτ/φος Λ.Κουρούμαλη) 23.-5.87 (Β) */1

2έ
2/ τ~/'~τ α-Ρ X <-κ 6 £ μα.£ στόχος είναι ο περί ορισμός του πληθωρ ισμού. ·

7 *̂,■ ν -Γτϊτί /μ> ί-εν μειώσουμε τον πληθωρισμό, αν δεν τον κατεβάσουμε στο
ν  ^  '

^Α,/ /ν επίπεδο που έχουν οι άλλες χώρες της Κοινότητας, μακροπρό-

&*·Ϋ**/ι *> οικον°ν·ίο· μσς δεν μπορεί να επιβιώσει. Όλοι οι άλλοι

τςοέπει να υποτάσσονται σ'αυτόν τον κύριο στόχο. Διότιο - - ’ /
τκν εχναητυ^ , &.υτο}

1(4/ λ καέ?ορίζε"ι\ την εξέλιξη της οικονομίας μας. Η υποτίμηση της
,Γ  ^  ίο*«

7υί/.^ΐνης δραχμής κατά μία μονάδα^έχει άμεση επίπτωση στο δείκτη

_ ι.μών καταναλωτή. Αν αναπροσαρμόσουμε την πράσινη ισοτιμία, £το
/

. ι,ρο που την προσαρμόζουμε, αυξάνουμε τον πληθωρισμό. Και ας

ο κ.Μητσοτάκης να μας πει, πόσο θέλει να προσαρμόσουμε

_πράσινη ισοτιμία^για να του πούμε πόσο θέλει να αυξήσει τον.

>.(|6ωρισμό. Και μή δημιουργεί τις εντυπώσεις ότι μπορεί να ανά.προσαρμό- 
-χμ ν η^αέ (νν  < ΙΟΓ ( ρ 1 ) ,.

^>υμ εΤ^χωρΙς' να ανέβει σημαντικά ο ’ πληθωρισμός! Και τά "δύο' δεν

ί, νοντα ι. Και ο ισχυρισμός ότι και. τα δύο γίνονται, είναι τελείως

«πλανητικός.

£ε κάποια συνέντευξη διάβασα ^να σταματήσουν

σ,( σπατάλες^* να εξοικονομήσουμε 200-300 δισ. με αυτόν τον τρόπο'-

"̂ Διί ω, του θαύματος^θα πληρωθούν όλα,και οι αγρότες και οι εργάτες, 

ν μου είναι κατανοητή αυτή η οικονομική λογική, (¡/αι δεν πιστεύω
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να υπάρχει κάποια λογική πίσω από τους ισχυρισμούς αυτούς . 

Περιορίζοντας τα ελλείμματα^δεν λύνεται το θέμα της ανταγωνιστι

κότητας. Μπορεί να υπάρχει επίδραση στον πληθωρισμό, μπορεί να 

μειωθεί ο ρυθμός του πληθωρισμού με τον περιορισμό των ελλειμμάτων
—.το ν  f>trpoptc*\AP r u v  OiVrt piρνατα·’ν /
Υ"με αφαίρεση των χρημάτων τα οποία εζοικονομούνται—  βλλά εν πάση

«

περιπτώσειςδεν λύνεται το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Γιατί όταν
*

ανέβει το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, τότε το ελληνικό 

προϊόν, θα γίνει πιο ακριβό και λιγότερο ανταγωνίσιμο. Όταν το

f
αγροτικό ελληνικό προϊόν, το σκληρό στάρι, ή το ελληνικό καλαμπόκι^, 

γίνει πιο ακριβό από το γαλλικό καλαμπόκ ι̂ ή . το ιταλικό στάρι, 

δεν θα μπορεί να διατίθεται. Μη συγκρίνουμε λοιπόν, και μή δημιουρ

γούμε εντύπωσεις^ με το να συνδυάζουμε τα ελλείμματα με την προσ

πάθεια^ την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας. Έχει σημασία 
τ . .

on
το έλλειμμα. Και εμείς οι ίδιοι λέμεΥνα το περιορίσουμε.Αλλά ο 

περιορισμός των ελλειμμάτων, όπως τον ισχυρίζεται ο κ.Μητσοτάκης^ 

δεν του δίνει καμμία απολύτως ευχέρεια να ακολουθήσει τις πολι

τικές τις οποίες ισχυρίζεται, είτε στον αγροτικό τομέα, είτε στον 

τομέα της εισοδηματικής πολιτικής.

Λέχθηκε και χθές στη συζήτηση ότι.το εμπορικό ισοζύγιο

πήγε από το κακό στό χειρότερο. Εγώ^το 1980^ διαπιστώνω από τα
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στατιστικά στοιχεία ότι το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε. Και βελ-

• ’ν  ν  \  '

τιώθηκε χάρι{ στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα, όπως θα βελτιωθεί

και το 1987.

Λέχθηκε^επίσης, ότι η εξέλιξη^σχετικά με το εξωτερικό χρέος^

πάει επίσης άσχημα. Με τα μέτρα του σταθεροποιητικού προγράμματος7

όμως-, ότΐως ανέφερα ήδη, μειώθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών.
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2 1
Και αυτό’είχε σαν αποτέλεσμα, και έχει σάν*αποτέλεσμα,ότι δανειζόμαστε 

λιγότερο, άρα μακροπρόθεσμα υπάρχει βελτίωση και στον τομέα του εξωτε

ρικού χρέους. Και όπως ξέρετε,ο στόχος μας είναι να μειώσουμε το έλλειμ

μα των τρεχουσών συναλλαγών σε τέτοιο σημείο, ώστε να καλύπτουμε το

έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών με την αυτόνομέ εισροή κεφαλαίων

και ο δανεισμός να περιορισθεί μόνο στο αναγκαίο ποσό για ναιπληρώνον

ται- τα χρεωλύσχα.
. ι

Κυρίες και κύριοι, ακούσατε και τις επανειλημμένες επιθέσεις

κατά του δημόσιου τομέα, κατά του κράτους, το οποίο επεκτείνεται. &αι

βεβαίως οι επιθέσεις αυτές δεν είναι τυχαίες.

Ανταποκρίνονται στη διαφορετική φιλοσοφία της οικονομικής πολι

τικής' της Νέας Δημοκρατίας.

Η Νέα Δημοκρατία θέλει να συρρικνώσει το δημόσιο τομέα.

Η Ντα Δημοκρατία θέλει,νόπως το έδειξε μέχρι το 1981, ένα κράτος

το οποίο δεν παίξει πρωτοπόρειακό ρόλο δεν είναι αυτόνομος φορέας

ανάπτυξης, δεν είναι καθοδηγητής και στήρισμα των άλλων δύο πόλων της

οικονομικής δράσης}του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα,

Θέλει ένα κράτος το οποίο, όπως μέχρι το 1961, εξυπηρετούσε ιδιω

τικά επιχειρηματικά συμφέροντα, δημιουργούσε στηρίγματα για να κερδί-
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5 0  . ;
τα κέρδη στους λίγους, να εργάζονται οι πολλοί γΙα τους λίγου;

Tpte^-t>sàünc -

uec

|$.ιχεμ, ρήσεις δον .ακολουθούν τους στόχους . *Ρύ£?*5ιί&Ι&$\-̂ χ*η,

άρνηση/ ή δεν‘τιραγματοτιοιούν σωστή' .απο-

Ί0&λεσμα της· γενικής υποανάπτυ^ης ή. της ̂ λΛί^ϊΓ} '̂·<χκττ¥{̂  ιΧ£^£Τθζ%^*:■ ία*ς 

’̂-λειψής σωστής υποδομής, η οποία χαρακτήριζε/την -πολιτείαμας μέχρι 

. ψχ^-χώςχχ. '-'-Βί να αποτέλεσμα της πολετικής ?£ ήοπσΐα :ακολε?μθήθηκ-ε ££■> ^  

Ιβόόνια Γιί"·¡ΓΡ̂Τι 1ί^Τ̂ ίΤ'Ι'ΙΓΜΠ Πι>?'"ΐΐΐΙΐϊΙΤίι■ ΐΐΜΓ '|1ΓΙ' " 6εν Ε£βΦ&^έΪ€Τ<*ν·*«Β0- 711ι■ ί & *

ρτο ένα σημείο ή στο άλλο κακή διαχείριση ,· έ*ϋ! Ρ Β ό τ τ ~
»

ςΡ-λά'ξουμε ρόλο 'τού' δημόσιου τομέα, δεν σημαίνει 4^:. ̂ ρέπον-να αλ^ά- 

|[ουμό πολιτική / ’'Ή είναι οαχηή*. Εκείνο ̂ ρ-*Ρ^ί(^'τιρέί:6ίΡ·να

^πιδιώζουμε να κάνουμε, είναι να κάνουμε αυτό το^|Λτός^ή;γΓΐτ?;ν'ατ.οτελε-
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3 ί ·

Κυρίες και κύριοι, το σταθεροποιητικό πρόγραμμα θα πετύχει. Θα 

πετύχει παρά την ανησυχία της αξιωματικής αντιπολίτευετης και θα πετύχε 

γιατί και σε άλλες χώρες έχουν εςοαρμοσθεί ανάλογα προγρά μματα και 

έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα.

Από τι ς χώρες της ΕΟΚ μπορώ να αναφέρω την Ισπανία, από τις χώρε
*  ·

της Ανατολικής Ευρώπης μπορώ να αναφέρω την Ουγγαρία.

Βέβαια^ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν πρόκειται να φέρει στην 2ε τία

την πλήρη σταθεροποίηση της οικονομίας. Αυτό όμως κάθε άλλο παρά σημαί/ /

νει ότι δεν πέτυχε. Κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι η σταθεροποίηση μπορεί 

να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια. Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι 

χρειάζονται περισσότερα χρόνια. Εκείνο που είπαμε και θα πετύχουμε, 

έ ίναι ότι θα βελτιώσουμε ριζικά την κατάσταση,. ώστε να υπάρχε,ι. με£αλύ 

τερη ευχέρεια κινήσεων. Και μετά τη 2ετία θα χρειάζεται προσοχή. Και
. . . . . .  ..................................................· ,  . . . .  - .  . · . · * « . · ■  ^ ^  · .  V .  ........................................  . .  ...............................

μετά τη 2ετία θα πρέπει να προσέξουμε την πληθωρϊσμό;το έλλειμμα στο 

ισοζύγιο πληρωμών.
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* Αλλά‘θα έχουμε’αποκτήσει μεγαλύτερες δυνατότητες κίνησης και ταυτό-

' ■■ -Λ . ·· V ' · · - .'V *·■;· ..¿Λ..···;· · * · . Λ υ .. _ ,̂ .ν
•' - - · ‘.χρονα^όπως και τώρα, θα'συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για ανάπτυξη.

’  - · · *  .-«· · '  - η  τ · ν Λ  ’ »

,  ♦ «· ·λ -

"‘Και θέλω εδώ να αναφέρω ότι γίνεται σημαντικά προσπάθεια για ανάπτυξη,

Και ανάπτυξη, είναι ένας εντυπωσιακός όρος όταν χρησιμοποιείται χωρίς

συγκεκριμένο περίεχόμενο^που δεν δεσμεύει ως~προς την ουσία της πο- 

V λιτικης. Η ανάπτυξη έχει ορισμένες προϋποθέσεις;" 'Εχε’ι προϋπόθεση να 

στραφούν πόροι από την κατανάλωση στην επένδυση, να αλλάξει ο «συσχε-

V τισμός της εγχώριας ζήτησης για εισαγωγές και εξωτερική ζήτηση υπέρ

Λ
της εξωτερικής ζήτησης. Να πραγματοποιηθεί μια σειρά απο διαρθρωτικές

αλλαγές. 'Ολα αυτά, τα επιδιώκουμε με τη σταθεροποίηση και τα προ

χωρούμε .

; 'Εχουμε κάνει και βήματα για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα των

.προβληματικών επιχειρήσεων. 'Εχουμε κάνει· σημαντικά βήματα -και ~

βρίσκεται στο τέλος του αυτό το πρόβλημα' που μας απασχολεί- για 

να καταστήσουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις πιό αποτελεσματικές.

'Αρα, με τις δεσμεύσεις της κίνησης των κεφαλαίων, τροποποιούν*; 

τη φορολογία των επαναεπενδυομένων κερδών. Προωθήσαμε τα Μεσογειακά_

Ολοκληρωμένα Προγράμματα, io ΚΟΠ Κρήτης άρχισε να εφαρμόζεται.

Υπάρχουν Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα για ολόκληρη τη χώρα,
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' 33
τα οποία θα αρχίσουν και αυτά να εφαρμόζονται στη διάρκειατου έτους.

Τ
Μέσα από τα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων, προ

ωθήσαμε τις ιδιωτικές επενδύσεις. 'Εχουν γίνει σημαντικές αλλαγές

στον Ν.1262 για τις ιδιωτικές επενδύσεις και επιταχύνεται ο ρυθμός

πραγματοποιήσεως των ιδιωτικών επενδύσεων. Δημιουργήσαμε νέους ανα

πτυξιακούς θεσμούς,, όπως τη χρηματοδοτική μίσθωση, . ή τη χρσνομερι-

στική μίσθωση. Προωθούμε τις προγραμματικές συμφωνίες και τις ανα

πτυξιακές συμβάσεις. Και. όπως αναφέρθηκε διεξοδικά ο Πρόεδρος χθες,

έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίεςγια τα μεγάλα έργα. Υπάρχουν και τα

βιομηχανικά έργα του δημοσίου, τα οποία επίσης προωθούμε.Η αναπτυξι

ακή λοιπόν διαδικασία, είναι μια διαδικασία παράλληλη με τη διαδικασία

σταθεροποίησης.

Κυρίες και κύριοι, ο-Πρωθυπουργός, ανέφερε χθες πολύ σωστά

ότι η Νέα Δημοκρατία, δεν μας έδωσε πρόταση εξουσίας. 0 κ.Μητσοτάκη<

ότ ι
μας είπε/και ο ίδιος το χαρακτήρισε, πολύ σωστά περιγράφει τη δική

του πολιτική ̂ .δεν θέλει θυσίες χωρίς ελπίδα. Ελπίδα, είναι μια πολύ

ωραία λέξη, μια λέξη η οποία συγκινεί την φαντασία. Αλλά εδώ και στην

οικονομία, δεν φθάνουν οι ωραίες λέξεις, δεν φθάνουν οι συγκινήσεις.

Εκείνο το οποίο χρειάζεται, είναι να μας πούν πώς θεμελιώνεται η
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?7
άτι η αύξηση των μισθών και αμοιβών/ στη διεθνή οικονομική συγκυρία

\ ν
πρέπει να πραγματοποιείται με ρυθμό χαμηλότερο εκείνο του πληθωρισμού;

Δέχεται ναι ή όχι, ότι η αύξηση των αγροτικών τιμών στο επίπεδο που

συνεπάγεται η αναπροσαρμογή) της πράσινης ισοτιμίας θα τροφοδοτήσει

τον πληθωρισμό; Δέχεται ναι Λ όχι,, ότι είναι απαραίτητη η διολίσθηση

για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας;
ί 1
Η

Δέχεται ναι. ή. όχι ότι η τιθάσευση του πληθωρισμού συνεπάγεται έλεγχο

της προσφοράς χρήματος και περιορισμό της ρευστότητας; Β
£

Μας είπαν, ότι θα κάνουν αυτάρκεις τις δημόσιες επιχειρήσεις,

Πώς θα τις κάνουν αυτάρκεις; Υπάρχουν δημόσιες επιχειρήσεις, όπως

ιί
Γ
ϊ

η επιχειρήση των Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας, η οποία έχει πολύ

χαμηλά εισητήρια και πάρα πολύ υψηλ.ό κόστος. Μας απαντά στο ερώιημα
«

εάν. θα αυξήσει τα εισητήρια στο επίπεδο του κόστους; Δεν μας το λέει

Μαί λέει ταυτόχρονα όχι αυξήσεις. Ακόμη και στα τραίνα,το κόστος των

εισητηρίων των τραίνων είναι υψηλό. Η τιμή είναι χαμηλ.ότερη του κόστους.
ί

Απαντά η Νέα Δημοκρατία εάν θα αυξήσει την τιμή των εισητηρίων των

\
τραίνων στο επίπεδο του κόστους;. *Κ τα εισητήρια της Ολυμπιακής Αερο- *

πορίας δεν βρίσκονται στο επίπεδο της σύμβασης που. έχει η Ολυμπιακή 

Αεροπορία με το δημόσιο,' Απαντά η Νέα Δημοκρατία στο‘ερώτημα^εάν θα

αυξήσει τα εισητήρια στο επίπεδο ~ης σύμβασης;

[

‘Ολα αυτά μένουν
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αναπάντητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και μένουν σκόπιμα αναπάντητ 

διότι ξέρει τα προβλήματα, ξέρει τί θα πρέπει να κάν^ι, αλλά αποσιωπάι Γ
\ ν\

γιατί θέλει να παραπλανήσει. · - ν

Μας είπαν^ότι μια λύση είναι να μεταφέρει όλες τις προβληματικ

στον ιδιωτικό τομέα, θα^αγοράσουν οι ιδιώτες και θα βγάλουμε λεφτά.

Το πρώτο που έχω να παρατηρήσω είναι ότι αυτό θα πει: ότι ηέτυκ«) ·
* * *
η πολίτικη μας στις προβληματικές και: άρα θα υπάρχουν ιδιώτες*■ ί- ■ · 4

που θα θέλουν ν'αγοράσουν αυτές τις προβληματικές^ γιατί: έχουν εξυ-

γίανθε ί.

Αλλά αποσιωπά το γεγονός^ότι βεβαίως οι προβληματικές αυτές

επιχειρήσεις που έχουν εξυγίανθεί και πάλι δεν έχουν την αξία των 

200 ή 300 δισ. τες οποίες αναφέρει. Δεν βρίσκονται έτσι εύκολα 200- 

300 δισ. όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Είχε πει παλιά στη Θεσ- 

σαλονίκη και αναφέρθηκε χθες ο κ.Μητσοτάκης^στα όσα είχε πει τότε, 

ότι το καθοριστικό μέσο, θα ήιαν ο περιορισμός του προγράμματος 

δημοσίων επενδύσεων, ο δραστικός περιορισμός του προγράμματος δημο

σίων επενδύσεων. Και αυτό βέβαια είναι, ένα δραστικό μέσον. Αλλά αυτό 

δείχνει την πολιτική τους σκέψη και την πολιτική και οικονομική νοο

τροπία τους.

Μιλάνε για ρεμούλες, ότι εάν παύσουν οι ρεμούλες, θα βρεθούν
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τα χρήματα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Καϊ αν πάρουμε αυτά τα οποία
• *

 ̂ ίλένε και κάνουμε τους υπολογισμούς ή τις προσθέσεις για τις δήθεν «I
\ ν · / 
\ .!

ρεμούλες τις οπρίες ισχυρίζονται, δεν βγαίνουν βέβαια τα 300. ή 600 

δισ., τα οποία δήθεν θα εξοικονομήσουν. ;

Εν πάση περιπτώσει, επειδή χρησιμοποιούν αυτή την έκφραση.

εγώ θέλω να υπενθυμίσω^ότι βέβαια διαφορετικά δουλεύει η οικονομία

σήμερα, διαφορετικά δούλευε μέχρι το *81 και ρεμούλες {̂ αι σκάνδαλα

υπήρχαν πάρα πολλά εάν δει κανένας μονάχα τις προβληματικές επιχει-;

ρήσεις.: 'Ολες αυτές οι επιχειρήσεις έπρεπε να έχουν πτωχεύσει πριν

το '81. Ποιός τις κράτησε; Ποιός έδωσε δάνεια και πώς έφυγαν τα λεφτά

στην Ελβετία; Μην τα ξεχνάμε αυτά, μην ξεχνάμε τη χαριστική πολιτική

για τους λίγους,

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΩΡΑΚΚΣ(Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ). Γιατί δεν τα βγάζετε αυτά;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ.Εθνικής Οικονομίας). Ε Νέα Δημοκρατία δεν

I: έχει πρόωση εξουσίας, κυρίεςκαι κύριοι συνάδελφοι, και θο&ιάνει την
I
ί
ι

ίδια διαχείριση που έκανε παλιά^θα εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά συμφέροντα

θα έχει το κράτος μεσάζοντα για την ολιγαρχία, θα έχει το/ιράτος όργανο

καταπίεσης και εκμετάλλευσης.
Iι

Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να μιλήσω ακόμη για πολύ 1

ώρα για το τί έκανε η Κυβέρνησή μας από το '81 μέχρι το '85 και μέχρι



# -

σήμερα σε πολλούς τομείς σχετικά με την ΕΟΚ,'σχετικά με τους μικρο-
. , ,4 -

μεσαίους, σχετικά με τις δημόσιες επιχειρήσεις όπου αλλάζαμε πραγματικά
ί \

την όλη φυσιογνωμία του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σχετικά με

την πολιτική των αναπτυξιακών κινήτρων, σχετικά με τις εξαγωγές, τις

κρατικές προμήθειες, τις δημόσιες επιχειρήσεις, την κοινωνικοποίηση.
0

Δεν με παίρνει ο χρόνος, θέλω μονάχα κλείνοντας να τονίσω ότι
* *

προσπάθειά μας είναι να ετοιμάσουμε και να προωθήσουμε τις διαδικασίες

ώστε η Ελλάδα το '52 όταν ολοκληρωθεί η Ενιαία /^γορά, να είναιέτοιμη

να αντιμετωπίσει την πρόκληση των καιρών. Και θα είναι: έτοιμη χάριν

στην πολιτική μας.

( δ )
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\Η σημερινή έμφαση στη σταθεροποιητική πολιτική.ίσως καλύπτει τον
* \\ » κύριο στόχο μας, την κύρια προσπάθειά μας, που παραμεύει η αυτοδυναμία

- t -  .  ; ι  » * -

στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας, που παραμένει η δημιουργία 

μιας οικονομίας κοινωνικά δίκαιης και δημοκρατικής

Οι στόχοι αυτοί δεν επιτυγχάνονται με ευχές,.οι στόχοι δεν επι-

'.U·.·!«*-&" -

τυγχάνονται με ωραιολογίες, με ελπίδα . Οι στόχοι αυτοί χρειάζονται

αγώνες, αντιπαραθέσεις προσπάθειες , θυσίες και αυτή η κυβέρνηση έδειξε

-και είναι η πρώτη κυβέρνηση για πολλές δεκαετίες στον ελληνικό χώρο-

οτι είναι έτοιμη για αντιπαραθέσεις ^για αγώνες (ζωηρά χειροκροτήματα

απο τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ) για θυσίες, δεν φοβάται το πολιτικό - 3

κόστος. Δεν κάνει μικροκομματικούς υπολογισμούς ̂ γιατί. την ενδιαφέρει

τομέλλον της χωράς * Αεν την ενδιαφέρει το αμέσως επόμενο αύριο την

ενδιαφέρει τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια, πως θα κάνουμε μία Ελλάδα

πραγματικά , δυναμική .

Πρέπει και θα δημιουργήσουμε μία $10^η^αΥία ^όπου η έμφαση θα

είναι στην διεθνή ανταγωνιστικότητα^σε υψηλή παραγωγικότητα , σε νέες

τεχνολογίες , σε έρευνα, υψηλό ποσοστό αξιοποίησης εγχωρίων πόρων,

ρΠρέπει και θα δημιουργήσουμε μία γεωργία με ανταγωνιστικές καλλιέργειες

και τυποποιημένα προϊόντα υψηλής ποιότητας με αποδοτικές συνεταιριστικές



εττ. στον τομέα της εμπορίας χαι της μεταποίησης , με αναπτυγμέ
*Γ*Τ· ·'■·*-· '

.̂ ■>τνχή έρευνα. Πρέπει μα θα φροντίσουμε για υπηρεσίες οργανωμένες αγ&ο \ . \
. V ■-'·

με- >^νγ/ρονες μεθόδους και χαμηλό κόστος, ένα εκσυγχρ^νισ μένο τραπεζικό

, ,-,μσ για τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, για σωστή ναυτιλίαν.σπ-σ

^υ/>μή, Πρέπει προπανΐος με την εκπαίδευση την βελτίωση συνθηκών

^^,/ΛλΠοης, τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων την
_ · - 

βίωτικού επιπέδου να δώσουμε στους εργαζόμενους την ευκαιρία
ΰ.Χβ'ίτ·’ · . : ,

ι , 1. καθοριστικό ρόλο στην αποφασιστική αντιμετώπιση των προβλη-

μτί—ν///1'1 >
*

Κυρίες και κύριοι, σε όλους τους τομείς έχουν γίνει πρώτα ή και

,ρρότερα βήματα. Υπάρχουν σχέδια. Υπάρχουν ενέργειες, δραόεις που

 ̂ ν , μροχωρήσει. Υπάρχουν άνθρωποι, που πασχίζουν, προσπαθούν. Υπάρχει

4 I_^/</?/ρντός η θέληση να οδηγήσουμε την χώρα απο την εξάρτηση που δημιούρ- 

^  ^  ριην βαθμιαία αυτοδυναμία μας, να οδηγήσουμε την οικονομία μας

Uc

C‘

J  -, £ διαρθρωτικές καθυστερήσεις που δημιούργησαν στην ανάπτυξη .

( ι^,Ρηγήσουμε την κοινωνία μας απο τις ανισότητες τις οποιςς προκάλεσαν
ι

, Ρητά σε νέες μορφές οργάνωσης. Να οδηγήσουμε την πολιτεία μας στο'. 

¡̂.4Ηομό που θα προσδιορίζεται καθημερινά με την προσπάθειά μας.

Α»>τή είναι η κύρια και αποφασιστική απάντησή μας στην αξιωματική

, ,^ο\(τευση. Εχουμε την θέληση , την δυνατότητα, το όραμα να πραγμα-
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τοποιήσουμε την πορεία για την αλλαγή σ'αυτό τον τόπο.

 ̂ i I χ ' -Η συντηρητική, παράταξη λέει θα προσπαθήσω-και σχεδιάζει το μέλλον για
-1 * - J '  . y   ■— —■· - "- '' '-■ PJ \.

Χ\ ν ■ * * , - ....
να δι α̂τηρήθΕι το παρελθόν. Δεν έχει γι'αυτό πολλές αβεβαιότητες* ξέρει

πολύ καλά τι θα κάνει. Εχει πίσω της τα συμφέροντα που της διαγράφουν
· -*·’■“ ·'»■·■■’·■■'■

πως πρέπει να πολιτευθεί, έχει τόσα χρόνια εξουσίας τα οποία θέλει
-  J±\;. :r ■ .-· "  ■· ·***· ' ■*· — . .· " ·  _ - λ . . ·  ■ ■ ·■
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να επαναλάβει. Δεν έχει αβεβαιότητες , γι'αυτό δεν. έχει και εξουσίες.

ούτε στα λόγια ούτε σε διάφορες πολιτικές τις οποίες ωραιοποιεί.

Εμείς όμως σχεδιάζουμε το μέλλον για να απαλλαγούμε απο το παρελθόν rows

Εμείς χτίζουμε στη σημερινή κοινωνία τη στρεβλή την οποία δημιούργησαν
I /

για να την αναμορφώσουμε ριζικά, γι'αυτό υπάρχουν και λάθη, γι'αυτό 

υπάρχουν και αβεβαιότητες, γι'αυτό υπάρχουν και καθυστερήσεις, γι'αυτό 

δεν προχωρούν όλα όσα θα θέλαμε-

fΕμείς όμως έχουμε τις ιδεολογικές και κοινωνικές προϋποθέσεις να

δημιουργήσουμε το καινούργιο που χρειάζεται ο τόπος,iiai θα το δημιουργή

σουμε.. Ευχαριστώ.

(Ζωηρά χειροκροτήματα απο τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης Ν. Αλευράς); 0 κύριος Γενικός Γραμματέας του Κομμου

νιστικού Κόμματος της Ελλάδας έχει το λόγο.
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