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βίων εσόδων δέν θά καλυφθεί α
πό νέες φορολογίες, αλλά άπό 
τήν περιστολή τής φοροδιαφυγής 
καί τήν μείωση των δημοσίων δα 
πανών. Λεπτομέρειες των νέων 
φορολογικών μέτρων θά άνακοι- 
νώσει τήν προσεχή Τρίτη ό υ
πουργός Οικονομικών κ. Μιλτ. 
" Εβερτ.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες θά 
υπάρξει μία αϋΕηση τών έκπτώ- 
σεων λάγω οικογενειακών βαρών 
κατά 5.000 περίπου καί θά δημι- 
ουργηθεί ένα πρόσθετο δικαίωμα 
αφορολόγητης έκπτώοεως γιά τό 
σύνολο τών φορολογουμένων πού 
θά καθορισθεί σέ ένα ΰψος 80. 
000 — 90.000 δρχ. καί θά είναι 
ανεξάρτητο τής ήδη ίσχυούοης 
έκπτώσεως άπό τό εισόδημα έκ

μισθωτών υπηρεσιών καί έξ ελευ 
θεριών έπαγγελμάτων πού είναι 
90.000 καί 20.000 δρχ. άντιατοί- 
χως. Ταυτόχρονα θά άναδιαρθρω 
θεί ή κλίμακα τής φορολογίας 
τόσο ώς πρός τά κλιμάκια τού 
φορολογητέου εισοδήματος, όσο 
καί ώς πρός τά κλιμάκια τών 
συντελεστών. Οι συντελεστές γιά 
τό άπομένον μετά τίς εκπτώσεις 
εισόδημα θά άρχίΖουν άπό 11 ο) ο 
καί θά άναπτύσσονται μέχρι του 
σημερινού τους ύψους. 'Επίσης 
θά ύπάρξει μεγαλύτερη άπόστα- 
οη στά κλιμάκια τού φορολογη
τέου εισοδήματος άπό τή σημε
ρινή.

θ  Στόν χρηματοδοτικό τομέα 
θά ύπάρξουν σημαντικές αλ

λαγές, όπως ή άπελευθέρωση 
τών επιτοκίων, ή κατάργηση πολ 
λών περιοριστικών κανόνων στή 
λειτουργία τών ΤραπεΖών. Μέσα 
ατήν άνεση πού θά δημιουργήσει 
ή αϋΕηση τών καταθέσεων θά υ
πάρξει άνάλογη έπέκταση καί 
τών χρηματοδοτήσεων πρός τόν 
ιδιωτικό τομέα, οί άνάγκες τού 
όποιου όμολογουμένως δέν καλύ 
φθηκον μέ άνεση κατά τό τρέχον 
έτος.

Β  Τ ιμές : Στόν τομέα τών τι
μών ή κυβέρνηση θά προχω

ρήσει στή σταδιακή άπελευθέρω- 
σή τους καί ίδιαίτερα στοάς κλά
δους όπου οί διοικητικοί έλεγ
χοι έπηρεάΖουν άρνητικά τίς  έ- 
πενδύσεις καί τήν παραγωγή. Οί

άγορανομικοί έλεγχοι θά διατη
ρηθούν μόνο σέ είδη βασικής ά- 
νάγκης καί στοάς τομείς πού κυ
ριαρχούν μονοπωλιακές δυνάμεις

Κ Ι  Στήν είσοδηματτική πολιτική 
θά άκολουθηθοϋν περίπου οί 

ίδιες ρυθμίσεις τού 1980, ώστε 
οί ονομαστικές αύΕήσεις μαΖί με 
τίς  φορολογικές έλαφρύνσεις νά 
άπερκαλάψοσν τήν τιμαριθμική α
πώλεια.

Σ τίς  επενδύσεις τού ιδιωτι
κού τομέα καί στήν έξαγω- 

γική πολιτική θά δοθεί ιδιαίτερη 
προτεραιότητα. Γιά τό λόγο αά- 
τό θά προωθηθεί ταχέως ό νέος 
νόμος περί κινήτρων περιφερεια
κής άναπτύΕεως πού εύθυγραμ-

μίΖει τό σύστημα πρός τό καθε
στώς τής ΕΟΚ καί πού θά στη- 
ριχθεΐ οέ κοινοτικούς πόρους. 
'Επίσης θά προωθηθεί ό νόμος 
γιά τήν δημιουργία έΕαγωγικών 
έπιχειρήσεων καί θά έξακολου- 
θήσει ή έφαρμογή τών συστημά
των πού άποβλέπουν στήν άπαλ- 
λαγή τών έξαγωγών άπό διάχυ
τες  έπιβαρύνσεις, μέχρις άτου έ- 
φαρμοσθεί ό φόρος προστιθεμέ- 
νης άξιος. Ή  ενίσχυση τών πα
ραγωγικών έπενδύσεων καί τών 
έξαγωγών θά είναι τό μέσα βελ- 
τιώοεως τού ίσοΖυγίου πληρώ-
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μών, τό οποίο άλλωστε έχει άρ- 
χίαει νά παρουσιάζει μία καλυ
τέρευση, σύμφωνα μέ τά στοι
χεία τού τελευταίου διμήνου.

Τό κείμενο τής ομιλίας τού 
πρωθυπουργού κ. Γ. Ράλλη, κα
τά τά χθεσινά έγκαίνια τής 45ης 
Δ.Ε.Θ., έχει ώς έξής «

«Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες καί Κύριοι,
'Αποτελεί παράδοση ή 'Έκ

θεση τής Θεσσαλονίκης νά δίνει 
στόν Πρωθυπουργό τής χώρας 
τήν ευκαιρία νά ένημερώνει τόν 
'Ελληνικό Λαό νιά τήν πορεία 
τής οικονομίας.

Ή  ευκαιρία τής επικοινωνίας 
αυτής έχει ίδιαίτερη σημασία σή
μερα, πού ή χώρα βρίσκεται στις 
παραμονές ένός γενονότος πού 
θά έπηρεάσει σημαντικά τήν πο
ρεία τής οικονομίας. Σ έ  λίγους 
μήνες, θά γίνουμε καί τυπικά τό 
10ο μέλος τής Μεγάλης Εύρω- 
παϊκής Κοινότητας καί θ' άρχί- 
οουμε νά μετέχουμε ένεργά στή 
διαμόρφωση τής πολιτικής, οικο
νομικής καί πολιτιστικής της Ζω
ής. Στήν κρίσιμη αύτή καμπή, ή 
οωστή επιλογή τών στόχων καί 
τής πολιτικής γιά τό μέλλον έ 
χουν μεγαλύτερη σημασία άπό τή 
λεπτομερή όνασκάπηση τών πρό
σφατων έπιτευγμάτων καί των 
σημερινών εξελίξεων. Γι' αύτόν 
άκριβώς τό λόγο, είναι όχι μόνο 
επιθυμητό, άλλά καί έπιβεβλημέ- 
νο νά ασχοληθώ λιγότερο μέ τό 
παρελθόν καί τό παρόν τής οι
κονομίας μας καί περισσότερο μέ 
τίς μελλοντικές προοπτικές.

Τά επιτεύγματα τής έλληνικής 
οικονομίας άπό τή μεταπολίτευ
ση καί έπειτα έχουν αναλυθεί 
επανειλημμένα μέ σαφήνεια, άν- 
τικειμενικότητα καί μέ παράθεση 
πλήθους στατιστικών στοιχείων. 
’’Αλλωστε, έχουν άναγνωριστεί 
άπό τίς  έκθέοεις διεθνών οργα
νισμών, όπως τού Ο Ο ΣΑ , του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
καί άλλων. 'Αλλά καί όσοι δέν 
άοχολοϋνται μέ τή στατιστική, 
μπορούν, κοιτάζοντας νύρω τους, 
νά άντιληφθοϋν τήν άνοδο τού 
βιοτικού έπιπέδου πού σημειώθη
κε στήν ύπαιθρο καί στίς πόλεις 
κατά τά τελευταία χρόνια καί τή 
σημαντική άνάπτυξη οέ όλες τίς 
περιφέρειες τής χώρας.

Όμως, άπό τά μέσα τού 1979, 
λόγω τής κατακόρυφης αύξήσε- 
ως τών τιμών τού πετρελαίου, 
εκδηλώθηκε σέ όλες τίς  χώρες 
πού δέν παράγουν πετρέλαιο μιά 
οίκονομική κρίση μεγάλης έντά- 
σεως πρύ έπληξε, όπως ήταν φυ
σικό, καί τή χώρα μας. "Ετσι, 
κατά τό έτος αύτό είχαμε δι
πλασιασμό τού πληθωρισμού καί 
σημαντική διεύρυνση τού έλλείμ- 
ματος τρεχουσών ουναλλανών 
τού ίαοΖυνίου πληρωμών. Τό δύο 
αύτά προβλήματα έξακολουθοϋμε 
νά τά άντιμετωπίΖουμε καί υέσα 
οτό 1980, έξαιτίας της συνεχι
ζόμενης ένεργειακής κρίσεως. Γ ιό 
νά άντιληφθεϊτε τό μέγεθος τής 
έπιβαρύνσεως πού μας προκαλεί 
ή ένερνειακή κρίση, άναφέρω ό
τι τά δύο τελευταία χρόνια ή μέ
ση τιμή προμήθειας τού άργοϋ 
πετρελαίου αύξήθηκε κατά 144, 
4ο)ο καί ή συναλλαγματική δα
πάνη γιά τήν προμήθεια πετρε
λαίου θά φτάσει έφέτος τά 2.700  
έκατ. δολλ. "Οπως είχα τήν ευ
καιρία νά τονίσω σέ άλλη μου ο
μιλία, ή αϋΕηση τής τιμής τού 
πετρελαίου μέσα στή διετία κό-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
στιοε στήν οίκονομία τής χώρας 
2.200 έκατ. δολλ. Οί δυσάρε
στες αύτές έξελ ίξεις  έχουν κα
ταστήσει τά προβλήματα τού πλη
θωρισμού καί τού έλλείμιματος 
τού ίσοΖυγίου πληρωμών, τούς 
σημαντικότερους άνασταλτικούς 
παράγοντες στήν άναπτυξιακή 
μος προσπάθεια.

Γ ιά τήν άμεοη αντιμετώπιση 
τών προβλημάτων αυτών, ή Κυ
βέρνηση άκολούθηοε βαθμιαία πε
ριοριστική πολιτική στόν δημοσιο
νομικό, νομισματικό καί εισοδη
ματικό τομέα μέ κύριο στόχο τόν 
περιορισμό τής ύπερΖητήσεως πού 
δημιούργησε ή νρήγορη αύξηση 
τών χρηματικών εισοδημάτων ό
λων τών κοινωνικών ομάδων κατά 
τά τελευταία χρόνια.

Τά άποτελέσματα τής περιο
ριστικής πολιτικής άρχισαν νά 
φαίνονται άπό τό τέλος τού 1979 
οπότε ή οίκονομία μπήκε οέ φά
ση ήπιας ύφέσεως. Ή  ήπια ύ
φεση ήταν προγραμματισμένη καί 
επιθυμητή, γιατί χωρίς αύτή δέν 
θά ήταν δυνατή ή σταθεροποίη
ση τού πληθωρισμού καί ή συγ
κράτηση τού έλλείμματος τού ί
σοΖυγίου πληρωμών. Θά ήθελα 
δέ νά τονίσω ότι άντίθετα άπό ό
σα κατά καιρούς ύποστηρίΖονται, 
ή ύφεση αύτή δέν πήρε ποτέ ση
μαντικές διαστάσεις. ^Επανειλημ
μένα είδαν τό φώς της δημοαιό- 
τητος δηλώσεις γιά βαθιά οίκο
νομική κρίση, μείωση τού εθνικού 
προϊόντος, χρεοκοπία στόν τομέα 
τών έξωτερικών συναλλαγών τής 
χώρας, έπιτάχυνση του πληθωρι
σμού καί μονόπλευρη λιτότητα, 
μείωση τού ρυθυοϋ άποταμιεύσε- 
ως καί γιά τήν άνερχόμενη απει
λή έκτεταμένης άνεργίας.

Οί προφητείες αύτές διαψεύ- 
στηκαν εύτυχώς άπό τά πράγμα
τα. 'Επιθυμώ όμως νά έπισημά/ω 
ότι οί δυσοίωνες αύτές διακη
ρύξεις πού δέν βασίΖονται στήν 
πραγματικότητα, διαταράσσουν τό 
ψυχολογικό κλίμα, είναι δυνατό 
νά προκαλέσουν πανικό καί νά 
τοριγλλίσουν τήν κοινωνική ή- 
ρεμία, πού είναι ή προϋπόθεση 
τής μελλοντικής μας άναπτύ- 
ξεως.

Ευτυχώς, ή Κυβέρνηση δέν 
θορυβήθηκε καί έπέμεινε στήν έ- 
φαρμογή τής πολιτικής πού μέ 
ψυχραιμία είχε χαράξει. Καί τά 
πράνματα τή δικαίωσαν, γιατί, 
κατά τό μέτρο πού έπιτρέπει ή 
δυσμενής διεθνής οίκονομική 
συγκυρία, τό έθνικό προϊόν θά 
σημειώσει μικρή αύξηση, ό πλη
θωρισμός θά διαμορφωθεί ατό ί
διο επίπεδο, ή καί κάτω τού έ 
πιπέδου τού προηγουμένου έτους, 
ό ρυθμός άνόδου τών άποταμιεύ- 
οεων θά διατηρηθεί καί τό πο
σοστό τής άνεργίας δέν πρόκει
ται νά ύπερβεϊ τά γνωστά καί 
άνεκτά όρια τής άνεργίας τρι
βής. Είμαι στήν εύχάριστη θέση 
νά σας διαβεβαιώσω ότι οί κυ
βερνητικές προβλέψεις επιβεβαι
ώνονται άπό τίς  έξελ ίξε ις  τών 
τελευταίων μηνών.

Ειδικότερο, οί έξελ ίξε ις  τού 
τιμαρίθμου κατά τούς τελευταί
ους δύο μήνες, δείχνουν μιά

έλπιδοφόρα συγκράτηση τού πλη
θωρισμού, οί καταθέσεις σέ δρα
χμές καί συνάλλαγμα αύξάνον- 
ται μέ ύψηλό ρυθμό καί τό έλ 
λειμμα τρεχουσών συναλλαγών 
τού ίσοΖυγίου πληρωμών συγκρο
τείται σέ άνεκτά έπίπεδα.

Οί έξελ ίξε ις  αύτές, Κυρίες καί 
Κύριοι, άποτελουν τήν καλύτερη 
δικαίωση τής οίκονομικής πολι
τικής της Κυβερνήσεως, πού έ- 
ξήγγειλα μέ τίς  προγραμματικές 
δηλώσεις καί πού έφαρμοΖουμε 
μέ τή συνέπεια καί τόν ρεαλισμό 
πού άπαιτοϋν οί δύσκολες περι
στάσεις. Μετά τόν έλεγχο τής 
ύπερΖητήσεως καί τή δημιουργία 
σταθεροποιητικών συνθηκών στήν 
οίκονομία, ή Κυβέρνηση προβαί
νει στή λήψη μέτρων γιά τήν ε
νίσχυση της προσφοράς. Γιατί αϋ
Εηση τής προσφοράς άγαθών καί 
ύπηρεσιων σημαίνει οίκονομική ά- 
νάπτυξη.

'Αρχίσομε μέ τή χρηματοδότη
ση της βιομηχανίας νιά τόν λό
γο ότι άφορά σέ σημαντικό μέ
ρος τού έπιχειρηματικου κόσμου, 
άλλα, κυρίως, γιατί πιοτεύουμέ 
ότι οί δυνατότητες αύξήσεως τής 
προσφοράς στή βιοτεχνία είναι 
σημαντικές. Δηλώνω δέ ότι στην 
έκταση πού θά μάς έπιτρέψει ή 
αϋΕηση τών καταθέσεων, θά προ
χωρήσουμε στήν αύξηση τής χρη· 
ματοδοτήσεως καί τών λοιπών 
τομέων τής οικονομίας. 'Επίσης, 
μετά άπό προσεκτική μελέτη καί 
συΖήτηση μέ τίς παραγωνικές τά
ξεις, ή Κυβέρνηση προχώρησε 
στή λήψη μέτρων μέ στόχο τή 
δημιουργία τών άπαραιτήτων προ
ϋποθέσεων γιά τή δυναμική έξέ- 
λιΕη τής οικονομίας στό μέλλον 
μέσα στό εύρύτερο πλαίσιο τών 
εύνοϊκών προοπτικών, πού δημι
ουργεί ή ένταξη τής χώρας στήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μ έ τήν 
οίκονομική πολιτική της ή Κυβέρ
νηση έπιδιώκει τήν αύξηση τής 
παραγωγής καί τής παραγωγικό
τητας πού θά συμβάλουν ατή μεί
ωση τού πληθωρισμού, τήν ένί- 
σχυοη τής άνταγωνιστικότητας 
τής οικονομίας, τή δημιουργία εύ- 
κοιριών άπαοχολήσεως καί τήν 
άντιμετώηιση του προβλήματος 
τού ίαοΖυνίου πληρωμών.

Τίς έπιδιώξεις αύτές ή Κυβέρ
νηση σκοπεύει νά έπιτύχει μέ τήν 
ενίσχυση τού ιδιωτικού τοσέως 
τής οικονομίας, πού είναι ό το
μέας μέ ύψηλή παραγωγικότητα, 
μέ τήν αϋΕηση τών παραγωγικών 
έπενδύσεων, μέ τή δημιουργία 
άνταγωνιατικών συνθηκών λει
τουργίας τής άγορός καί μέ τήν 
ένίσχυση τών έρευνητικών προ
γραμμάτων γιά τόν έντοπισμό καί 
τήν έκμετόλευση τού ορυκτού 
πλούτου τής χώρας στόν συντο
μότερο δυνατό χρόνο.

Καί τώρα, έπιτρέψτε μου νά 
κάνω μιά σύντομη ανάλυση τών 
κυριοτέρων οικονομικών έξελίξε- 
ων καί τών οίκονομικών μέτρων 
τής Κυβερνήσεως, κατά βασικούς 
τομείς τής οικονομίας :

Εθνικό προϊόν
Κατά τήν τελευταία 5ετίο, ή

κ .  Γ. ΡΑΛΛΗ
έλληνική οίκονομία σημείωσε ι
κανοποιητικούς ρυθμούς προ
όδου. Τό άκαθάριστο έθνικό προ
ϊόν αύξήθηκε μέ μέσο έτήσιο ρυ
θμό 5 ,1ο)ο, έναντι μόλις 2,4ο)ο  
τών χωρών τής Εύρωποϊκής Κοι- 
νότητος. Ή σημασία τής ύψηλό- 
τερης έπιδόσεως τής έλληνικής 
οικονομίας γίνεται περισσότερο 
κατανοητή, άν ληφθεί ύπόψη ό
τι ό δικό μας ρυθμός άναπτύΕε
ως πραγματοποιήθηκε μέ σχεδόν 
πλήρηάπασχόληση, ένώ ατίς χώ
ρες τής Κοινότητος ή άνεργία ά- 
νέβηκε σέ ύψηλά έπίπεδα. Συνε
πώς δέν ύπόρχουν ένδείξεις ότι 
ό δυναμισμός τής έλληνικής οί- 
κονομίος μειώθηκε.

Οί πρόσφατες έξελ ίξε ις  έπιβε- 
βαιώνουν άκριβώς τό άντίθετο. 
Γιατί κατά τό 1979, χρόνο κατά 
τόν οποίο ή πρόσθετη δαπάνη 
γιά τήν προμήθεια πετρελαίου áj; 
ποροόφησε ποσοστό 1,9ο)ο τού 
έθνικοϋ εισοδήματος, πετύχαμε 
αϋΕηση τού έθνικοϋ προϊόντος 
κατά 3,9ο)ο. Καί κατά τό 1980, 
παρά τό γεγονός ότι ή πρόσθετη 
συναλλαγματική δαπάνη νιά πε
τρέλαιο θά άπορροφήσει ποσοστό 
2,3ο)ο  περίπου του έθνικοϋ εισο
δήματος καί παρά τήν περιορι
στική οίκονομική πολιτική πού έ- 
φαρμόοτηκε, αναμένεται αϋΕηση 
τού έθνικοϋ προϊόντος κατά 1 , 
5ο) ο περίπου. Αύτή ή άφαίμαξη 
τού έθνικοϋ είαοδήματος νιά τήν 
άνορά πετρελαίου, είναι φυσικό 
νά έπηρεάΖει άρνητικά τόν ρυ
θμό άναπτύΕεως τής οικονομίας 
μας, όπως έπηρεάΖει τίς οίκονο- 
μίες όλων τών χωρών.

Στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα τό 
έθνικό προϊόν θά περιορισθεϊ έ 
φέτος στό 1,5ο)ο, έναντι 3,3ο)ο  
πού ήταν πέραι, στή Δανία θά 
μειωθεί κατά 0,8ο) ο καί στήν 
'Αγγλία κατά 2,6ο) ο. 'Αλλά καί 
σέ όλες τίς  άνατολικές χώρες 
μαΖί ό ρυθμός αύξήσεως του έ- 
θνικού προϊόντος κατά τό 1979 
περιορίστηκε στό 2 ,3ο)ο, ένώ ή 
πρόβλεψη πριν άπό τήν κρίοη τού 
πετρελαίου ήταν 4,3ο) ο καί οί 
ποοοπτικές κατά τό τρέχον έτος 
είναι δυσμενέστερες.

’Επενδύσεις
Κατά τό 1979 οί συνολικές ε

πενδύσεις αύξήθηκαν μέ ρυθμό 
5ο)ο περίπου, μέ τόν οποίο αύ- 
Εάνοντο καί κατά τά άμέσως 
προηγούμενα χρόνια. 'Εντούτοις, 
ή αύξηση τών συνολικών έπεν- 
δύσεων κατά τό 1979 οφείλεται 
σχεδόν έξ ολοκλήρου οέ άνοδο 
τών παραγωγικών έπενδύσεων, 
σέ αντίθεση μέ ότι συνέβαινε κα 
τά τά αμέσως προηγούμενα χρό
νια πού οί έπενδύσεις συνίσταντο 
σέ αύξηση τού όγκου τών κατοι
κιών καί τών κατασκευών. Ειδι
κότερα, κατά τό 1979 οί έπενδύ 
σεις σέ μηχανήματα καί λοιπό 
έξοπλισμό, σέ σταθερές τιμές, 
αύξήθηκαν κατά 12,7ο)ο καί οί 
έπενδύσεις στή βιομηχανία κα
τά 12,7ο) ο καί οί έπενδύσεις 
στή βιομηχανία κατά 9,6ο)ο. 
Αύτή ή έξέλιξη  αποτελεί σημαν
τική πρόοδο καί ή συνέχιοή της 
άποτελεί τήν κύρια έπιδίωξη τής

οίκονομικής πολιτικής τής Κυβερ
νήσεως. Γιατί χωρίς τήν αύξηση 
τών παρανωγικών έπενδύσεων 
δέν θά καταστεί δυνατή ή έκβι- 
ομηχάνιση τής χώρας, πού ήταν 
ό πόθος όλων τών μεταπολεμι
κών Κυβερνήσεων.

Ή σημασία τών έξελίξεων αύ- 
τών γίνεται περισσότερο κατανο
ητή άν συγκριθεί μέ τήν αϋΕηση 
τών έπενδύσεων πού τόν περα
σμένο χρόνο ήταν 3 ,7ο)ο  οτήν 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα καί 2 ,6ο)ο  
στή Σοβιετική "Ενωση.

Πρέπει νά ύπογραμμιατεί ότι 
ή προτεραιότητα τών παρανωγι
κών έπενδύσεων ύπαγορεύεται 
άπό τήν άνάνκη ένισχύσεως τής 
περιφερειακής άναπτύΕεως καί 
τής προετοιμασίας τής οίκονομί- 
ας γιά τήν άνετη άπορρόφηση 
τών πόρων πού δίνονται άπό τά 
Κοινοτικά Ταμεία καί τήν Εύρω 
παϊκή ΤράπεΖα 'Επενδύσεων στά 
πλαίσια τών κονδυλίων πού δια
θέτουν γιά τή χρηματοδότηση 
άνοπτυξιακών προγραμμάτων.

Ή  πραγματοποίηση έπενδύσε
ων όμως προϋποθέτει κίνητρα 
άλλά κυρίως ικανοποιητική άπό- 
δοση τών κεφαλαίων τών έπιχει 
ρήσεων. Στό  σημείο αύτό θά 
μοϋ έπιτραπεΐ νά σχολιάσω τήν 
κριτική πού άσκήθηκε τελευταία  
μέ άφόρμή τά κέρδη τών 100 
μεγαλυτέρων βιομηχανικών έπι
χειρήσεων. Σημειώνω ότι μετά 
τέσσερα χρόνια γιά πρώτη φορά 
τό 1979 πραγματοποιήθηκαν αύ- 
ξημένα κέρδη. Ή  άπόδοαη τών 
ίδίων κεφαλαίων στίς 100 μεγαλύ 
τερες έπιχειρήσεις άνήλθε σέ 
13ο) ο, ποσοστό πού όμως μετά 
τήν άφαίρεση τών φόρων περι- 
ορίΖει τήν καθαρή άπόδοαη τών 
κεφαλαίων στό ήμιου τού τόκου 
πού άπολαμβάνουν οί καταθέ
τες  ταμιευτηρίου. Είναι φανερό’ 
λοιπόν ότι τά κέρδη δέν είναι τό  
οο ύψηλά όσο έπιχειρούν μερι
κοί νά τά παρουσιάσουν. "Αλλω
στε, τά κέρδη αύτά έπενδυόμενσ 
στή βιομηχανία θά ένισχύοουν 
τήν παρανωγική δυναμικότητά 
της.

Γ ιά τήν εξασφάλιση τών άπα- 
ραιτήτων κινήτρων οί Κυβερνή
σεις τής Νέας Δημοκρατίας έλα
βαν συγκεκριμένα μέτρα. Ειδικό
τερα, ψηφίστηκαν δύο βασικοί 
άναπτυξιακοί νόμοι, ό 289 )1976  
καί ό 849)1978 , πού συμπλήρω
σαν τό πλέγμα κινήτρων πού προ 
υπήρχε καί έδωσαν ¡οχυρά κίνη
τρα γιά τήν περιφερειακή άνά- 
πτυξη. Αύτοί οί νόμοι τόνωσαν 
τίς έπενδύσεις στήν περιφέρεια 
καί ίδιαίτερα στίς άκριτικές πε
ριοχές τής Βορείου 'Ελλάδος καί 
στά νησιά τού Αιγαίου. Σήμερα, 
μέ τήν είσοδό μας στήν ΕΟΚ,
ετοιμάσαμε ένα καινοτόμο ανα
πτυξιακό νόμο, πού πιστεύω ότι 
θά άποδειχθεϊ πολύ πιό άποτελε 
σματικός άπό τούς προηγούμε
νους γιατί οτηρίΖεται οτήν άντ
ληση πόρων άπό τά Κοινοτικά 
Ταμεία καί τήν Εύρωπαϊκή Τρά
πεΖα ’Επενδύσεων.

Βασικό στοιχείο τού νέου νό
μου είναι ή έπιχορήγηση άπό τό  
πρόγραμμα δημοσίων έπενδύσε
ων σημαντικού ποσού τής έπενδύ- 
σεως ατούς νευραλγικούς το»

Λ

*
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μείς στήν οικονομία μας, οτή 6ι 
ομπχανία καί βιοτεχνία, ατά με
ταλλεία — ορυχεία, οτόν τουρι
σμό, οτήν άΕιοποίηση νέων πό
νων ένεργείας καί στην έΕοικο- 
νόμηοπ ένερνείας, οτήν έφαρμο- 
σμένη έρευνα καί στήν έΕοικονό 
μηση ένεργείας, στήν έφαρμοσμέ 
νη έρευνα καί στήν προστασία 
του περιβάλλοντος. Μέρος τών 
κρατικών αυτών έπιχορηνήσεων 
θά μάς έπιστρέφονται άπό τό Κοι 
νοτικά Ταμεία.

Εύχομαι καί θέλω νά πιστεύω 
ότι οί φορείς τής οίκονομίας μας 
θά σπεύσουν νά κάνουν χρήση 
αυτών τών κινήτρων. Μ έ τήν 
είσοδό μας στις Ευρωπαϊκές Κοι 
νότιγτες οί ίδιωτικοί φορείς τής 
οίκονομίας μας θά έχουν νά άν- 
τανωνιστοϋν τούς αντίστοιχους 
κοινοτικούς φορείς όχι μόνο στήν 
παρανωνή καί διάθεση τών προ
ϊόντων τους, αλλά καί οτήν πρα 
νματοποίησπ έπενδύσεων. Πέραν 
αύτοΰ θά ύπάρΕουν, είμαι βέ
βαιος, καί αύΕημένες έπενδύσεις 
άπό φορείς τρίτων χωρών 
έκτος άπό τήν ΕΟΚ, πού θά θε- 
λήοουν νά άναπτύΕουν δραστη
ριότητες στήν 'Ελλάδα, τόσο γι
ατί ή χώρα μας θά άποτελεί 
μέρος της Κοινής Εύρωπαϊκής 
Άνοράς, όσο καί γιατί ή γεωρ- 
νική θέση μας προσφέρει πολλά 
πλεονεκτήματα ίδίως για τις πλού 
αίες όνορέα τών χωρών τής Μ έ 
σης Ανατολής.

Δέν ανησυχώ γιά τό μέλλον 
τών παραγωγικών τομέων τής οί 
κονομίας μας, γιά τήν τεχνολο
γική τους πρόοδο καί τή συνεχή 
προσαρμογή τους στία μεταβαλ
λόμενες συνθήκες τής άνοράς. 
Είμαι βέβαιος ότι οί δυνατότη
τες  καί τά πλεονεκτήματα πού 
προσφέρει ή χώρα μας γιά παρα
γωγικές επενδύσεις καί ή άπο- 
δεδεινμένη ικανότητα προσαρμο 
νής τών 'Ελλήνων έπιχειρηματι- 
ών καί εργαζομένων θά άΕιοπομ 
ηθοϋν πλήρως, 'Απλώς έπιθυμώ 
νά προσθέσω ότι είναι ανάγκη νά 
άΕιοποιηθοΟν ατό μεγαλύτερο δυ 
νατό βαθμό, γιά νά μπορέσουμε 
νά έχουμε συνεχή αϋΕηση τών έ- 
Εαγωγών μας, έτσι ώστε νά βελ 
τιωθεί ή διάρθρωση του ΙσοΕυγί- 
ου πληρωμών τής χώρας, αλλά 
καί γιά νά έπιτύχουμε ύψηλότε- 
ρα έπίπεδα παραγωγικότητοα 
πού αποτελούν απαραίτητη προ
ϋπόθεση γιά τή βελτίωση τού 6ι 
οτικοΰ έπιπέδου τού Λαού.

Ισ ο ζ ύ γ ιο  πληρωμών
Παρά τήν έπιβάρυνση τού ισο

ζυγίου μέ πρόσθετες πληρωμές 
900 έκ. δολ. γιά πετρέλαιο προ 
βλέπεται ότι τό έλλειμμα τού Ι
σοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
εφέτος θά αύΕηθεί μόνο κατά 
500 έκ. δολλ. Γιατί οί έΕελί- 
Εεις τού ¡σοΕυγίου πληρωμών 
κατά τό τελευταίο 2μηνο μας έπι 
τρέπουν νά κάνουμε τήν πρό
βλεψη, ότι τό έλλειμμα τού ίσο- 
Ευνίου τρεχουσών συναλλανών 
Φέτος θά φθάσει τά 2.400 έκ. 
δολ., αντί 2.600 πού είχε προ- 
βλεφθεϊ, καί 1.882 πού ήταν πέρ 
σι. Αύτή ή εύνοϊκή έΕέλιΕη δέν 
πρέπει νά μάς κάνει ύπεραισιό- 
δοΕους καί ούτε πρέπει νά χα
λαρώσουμε τήν έπανρύπνησή 
μας. 'Αντίθετα, οί έΕελίΕεις αύ- 
τές  θά πρέπει νά μάς τονώσουν 
τό αίσθημα ότι ή συνέχιση τής 
πολιτικής πού άκολουθοΰμε μάς 
όδηνεϊ οτά όρθά άποτελέσματα.

Φυσικό έφέτος είμαστε άναγ- 
καομένοι νά δανειστούμε μεγα
λύτερα ποσά άπό τό έΕωτερικό 
γιά τήν κάλυψη τού συνολικού ά- 
νοίγματος τού ^σοζυγίου τρεχου
σών συναλλαγών. 'Αλλά πρέπει 
νά τονίσω ότι, ό έΕωτερικός δα 
νεισμός τής χώρας, κρινόμενος 
μέ διεθνή κριτήρια, βρίσκεται οέ 
κανονικά έπίπεδα. 'Επίσης ή πι- 
στοληπτική ικανότητα τής χώ
ρας παραμένει έΕαιρετικά ύψη- 
λή, όπως όποδεικνύεται άπό τούς 
ευνοϊκούς όρους, πού πετύχαμε 
οτά πρόσφατα δάνεια τής χώ
ρας.

Γιά νά άποφύγουμε τίς δυσμε
νείς έπιπτώσεις ατό ίαοΕύγιο πλη 
ρωμών άπό είσανωνές κερδοσκο 
πικου χαρακτήρα καί άπό τήν 
δημιουργία μή άναγκαίων άποθε 
μάτων σταθεροποιήσαμε τήν ίσο 
τίμια τής δραχμής έναντι τής 
μέσης αταθμικής άΕίας τών Εέ- 
νων νομισμάτων. Ταυτόχρονα γιά

νά ένιοχύσουμε τίς  καταθέσεις 
σέ συνάλλαγμα άπελευθερώσαμε 
τά έπιτόκια καταθέσεων πού γί
νονται στά κυριότερα γιά μάς, 
Εένα νομίσματα. 'Αποτέλεσμα αύ 
τών τών μέτρων ήταν νά αύΕη- 
θούν οί καταθέσεις σέ συνάλλα- 
νμα κατά 180 έκατομμύρια δολ 
λάρια κατά τό τετράμηνο 'Απριλί
ου — 'Ιουλίου. ’Επίσης, αύΕή- 
σαμε τά άνώτατα όρια ατεγαστι- 
κών δανείων, πού χορηγούνται 
σέ όσους είοάνουν συνάλλανμα, 
καί έπεκτείναμε τό δανεισμό σέ 
όσους έργάτες φέρνουν συνάλ
λαγμα κατά τήν έπιστροφή τους 
άπό τό έΕωτερικό, μέ σκοπό 
τή ένίσχυσπ τών έπενδύσεων οέ 
βιοτεχνικές έπιχ,ειρήσεις.

ΈΕάλλου, έπεκτείναμε τό δι
καίωμα πού έχουν οί ναυτικοί 
καί οί μετανάστες νά τηρούν λο
γαριασμό σέ έλεύθερο συνάλλα
γμα, καί σέ "Ελληνες μόνιμους 
κατοίκους τού έσωτερικοϋ, άν 
άποδείΕουν τή νόμιμη' απόκτηση 
τού συναλλάγματος ατό έΕωτερι 
κό.

Τέλος, μέ τήν άνάπτυΕη τού 
τουριστικού τομέα καί τήν διευ 
κόλυνση τής μεγάλης ελληνικής 
ναυτιλίας γιά νά συνδεθεί περισ
σότερο μέ τήν οικονομία τής χώ 
ρας, θά τονωθούν οί άδηλοι πό
ροι τού ίσοΕυνίου.

Τά μέτρα αύτά είχαν ώς ά
μεσο άποτέλεσμα τήν άποκατά- 
σταση τής έμπιοτοσύνης ατό έ- 
θνικό μας νόμισμα, τόσο ατό έ- 
σωτερικό όσο καί ατό έΕωτερι
κό, καί ένίσχυσαν τήν εισροή ι
διωτικών κεφαλαίων. Παρά ταϋ- 
τα έπιθυμώ νά ύπογραμμίσω ότι 
είναι άνανκαϊο ή οίκονομία μας 
νά άναδιορθρωθεί καί νά νίνει 
περισσότερο έΕωστρεφής. Πρός 
τό σκοπό αύτά ή Κυβέρνηση έ- 
τοιμάΕει νόμο, μέ τόν οποίο θά 
έπιδιωχθεί, μέ τά κατάλληλα κί
νητρα, ή δημιουργία δυναμικών έ- 
Εανωγικών έπιχειρήσεων. Επ ί
σης, μέχρις ότου έφαρμοσθεϊ ό 
φόρος προστιθέμενης άΕίας, πού 
θά έΕασφαλίσει τήν άρση τών έ- 
πιβαρύνσεων πού άντιμετωπί- 
Εουν ο] έΕαγωγές, θά συνεχισθεί

ή έφαρμογή συστημάτων, πού α
ποβλέπουν στήν άπαλλαγή τών έ- 
Εαγωγών άπό τίς  διάφορες «δι
άχυτες έπιβαρύνσεις», πού μειώ
νουν τήν άνταγωνιστικότητα τών 
έλληνικών προϊόντων.

Τέλος, βασικό στοιχείο τής πο 
λιτικής μας άποτελεί ή όΕιοποί- 
ηση όλων τών έγχωρίων πηγών 
ένεργείας μέ σκοπό τόν περιορι
σμό τής έΕαρτήσεως τής χώρας 
άπό τήν εισαγωγή ύγρών καυσί
μων καί τή μείωση τών έπιπτώσε- 
ων άπό τίς συνεχείς άνατιμήσεις.

Δηυόσια οικονομία
Άπό τό διαθέσιμα στοιχεία 

προκύπτει ότι τά έσοδα καί οί δα 
πάνες τού προϋπολογισμού έΕελίσ 
σονται μέσα στά προβλεπόμενα ό
ρια.

Ή  Κυβέρνηση γιά νά διευκολύ 
νει τήν κάλυψη τών στεγαστικών 
άνανκών, νομοθέτησε τήν άπαλ 
λαγή τής άγορός πρώτης κατοι
κίας άπό τό φόρο μεταβιβάσεως. 
Παράλληλα καθιέρωσε πρόσθετες 
άπαλλαγές άπό τό φόρο κληρονο. 
μίας γιά τούς άγρότες καί ανα
πλήρωσε μέ δικαιότερο τρόπο τή 
μείωση έσόδων άπό τήν κατάργη
ση τού φόρου τής άκίνητησ περι
ουσίας. 'Ορισμένα άπό τά τεκμή
ρια καταργήθηκαν, γιατί παρόλη 
τή θεωρητική όρθότητά τους, κα
τά τήν έφαρμογή δέν είχαν τά 
αναμενόμενα άποτελέσματα.

Συνεπής πρός τίς  προγραμματι 
κές της δηλώσεις, ή Κυβέρνηση 
θά προβεϊ σέ σημαντική έλάφρυν 
ση τής φορολογίας είοοδήματος, 
ώστε νά έΕουδετερωθεϊ ή μείω
σή του άπό τόν πληθωρισμό. Tío 
λεπτομέρειες, θά ανακοινώσει ό 
κ. ύπουρνός Οικονομικών καί θά 
δημοσιευθοϋν στίς έφημερίδες 
τής Τρίτης. Σήμερα, μπορώ νά 
σάς πώ ότι μέ τίς  προβλεπόμε- 
νες διαρρυθμίσεις, ή μέση μείω
ση τού φόρου θά φθάσει στά 25 
τοϊς έκατό. Γιά τά μικρομεσαϊα 
εισοδήματα ή μείωση θά κυμαίνε
ται μεταΕύ 30 καί 100ο)ο. Γιά 
νά γίνω σαφέστερος, άναφέρω

ότι μισθωτός ή συνταΕιούχος μέ 
σύΕυγο καί δυό παιδιά καί μη
νιαίο εισόδημα μέχρις 25.000  
δραχμών θά μένει άφορολόγη- 
τος. Μ ' αύτές τίς ρυθμίσεις, πού 
είναι τό περισσότερο πού θά μπο 
ρούσαμε νά κάνουμε κάτω άπό 
τίς σημερινές συνθήκες, τό σύ
νολο τών ουνταΕιούχων, μισθω
τών καί έργατών μέ μέσο έπίπε 
δο άποδοχών δέν θά φορολογεί
ται. Ή άναπλήρωση τής μειώσε- 
ως τών έσόδων πού θά προκύ- 
ψει άπό αύτές τίς  φορολογικές 
διαρρυθμίσεις, θά έπιδιωχθεί μέ 
τήν περιστολή τής φοροδιαφυ- 
νής καί περιορισμό τών δημοσίων 
δαπανών. 'Αλλά, ή καταπολέμη
ση τής φοροδιαφυγής έΕαρτάται 
καί άπό τή φορολογική συνείδηση 
τών πολιτών.

Δέν μπορούμε νά τά Εητάμε 
όλα άπό τό Κράτος, όταν άπο- 
φεύγουμε νά συμμετέχουμε άνά 
λογά μέ τίς δυνάμεις μας στίς ύ- 
ποχρεώσεις καί όταν άνεχόμαοτε 
ή διευκολύνουμε τή φοροδιαφυ
γή τών άλλων.

Ή  Κυβέρνηση θά προχωρήσει 
στήν άναμόρφωση τού συστήμα
τος έμμεσης φορολογίας μέ τήν 
είσανωγή τού φόρου προστιθεμέ 
νης άΕίας. Αύτά θά καταστήσει 
τίς  έΕαγωγές άνταγωνιστικότε- 
ρες, θά άπαλλάΕει τούς μηχανι
σμούς τής άνοράς άπό τίς διά
χυτες έπιβαρύνσεις καί θά πε
ριορίσει κατά δραστικό τρόπο τή 
φοροδιαφυνή.

Κύριο μέλημά μας στόν τομέα 
τών δημοσίων δαπανών είναι ή 
συγκράτηση τής άνόδου τών κα
ταναλωτικών δαπανών, ό περιορι 
σμός τών έλλειμμάτων καί ή βελ 
τίωση τής παραγωγικότητας. Στά  
πλαίσια τής πολιτικής αύτής έπιδι 
ώκεται ή ένίσχυση τής δυνατότη 
τας αύτοχρηματοδοτήσεως τών 
έπενδυτικων προγραμμάτων των 
δημοσίων έπιχειρήσεων μέ τή μεί 
ωση τών λειτουργικών τους δα

πανών καί τήν άναμόρφωση τής 
τιμολονικης τους πολιτικής.

Χρηματοδότηση  
της οικονομίας

Στίς_ προγραμματικές δηλώ
σεις τής Κυβερνήσεως άνέφερα 
ότι ή νομισματική καί πιστωτική 
πολιτική πού θά άκολουθούσαμε 
θά άπέβλεπε στήν όποκλιμάκω- 
ση τού πληθωρισμού χωρίς νά 
παραβλάπτεται ό μακροχρόνιος 
άναπτυΕιακός στόχος. Αύτή τήν 
πολιτική τηρήσαμε πιστά παρά 
τά προβλήματα πού δημοιύρνησε 
ή συνκράτηση τών άποταμιεύσε- 
ων σέ χαμηλά έπίπεδα κατά 
τούς πρώτους μήνες τού τρέχον
τος έτους, έΕαιτίας τού δυσμε
νούς ψυχολογικού κλίματος πού 
δήμιούργησε ή άπεργία τών τρα- 
πεΕικών υπαλλήλων. "Ετσι, κατά 
τό 7μηνο 'Ιανουάριου —  Ιο υ 
λίου ή νομ σματική κυκλοφορία 
καί ή χρηματοδότηση τού ιδιω
τικού τομέα τής οίκονομίας αύ- 
Εήθηκαν μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 
19% περίπου πού είναι χαμηλό
τερος τού πληθωρισμού. Ή  Κυ
βέρνηση σκοπεύει νά συνεχίσει 
αύτή τήν πολιτική μέχρις ότου 
καμφθεί ό πληθωρισμός καί δια
σφαλιστεί ή ισορροπία οτό ίσο- 
Εύνιο πληρωμών.

Γ ιά τήν έΕασφάλιση τών άναν- 
καίων άποταμιεύσεων γιά τήν ά
νετη ΧΡΠ 'ατοδότηση τής οίκονο
μίας δημιουργήθηκε νέα κατηγο
ρία καταθέσεων προθεσμίας μέ 
ύψηλά έπιτόκια. Τό μέτρο αύτό 
μαΕί μέ τή βελτίωση τού ψυχο
λογικού κλίματος είχε ώς άπο
τέλεσμα τή σημαντική αϋΕηση , 
τών καταθέσεων. "Ετσι, κατά τά 
7μηνο Ιανουάριου -  'Ιουλίου τού 
τρέχοντος έτους οί ίδιωτικές 
καταθέσεις έφτασαν τά 54,8 δι
σεκατομμύρια δρχ. έναντι 41,5  
δισ. δρχ. τήν άντίστοιχη περίο
δο πέρσι. Δηλαδή, κατά τόν Ι 
ούλιο ο! ιδιωτικές καταθέσεις αύ 
Εάνονται μέ έτήσιο ρυθμό 31,3%  
έναντι ρυθμού 22,5% πέρσι. Ε 
πίσης, άπό τά προσωρινά στοι
χεία τού πρώτου 20ημέρου τού 
Αύγούστσυ προκύπτει ότι οί κα-
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ΤΡΑΚΤΕΡ
Μέ τή δύναμη τών μεγάλων 

καί τά έξοδα τών μικρών
» Πρώτα ατό είδος τους σ’δλο τόν κόσμο.
» Πρώτα στήν εύελιξία, οικονομία, άντοχή 

καί δύναμη.
* Πρώτα σέ τεχνολογικές βελτιώσεις πού 

κάνουν τή δουλειά παιχνίδι καί τή ζωή 
του χειριστή άνετη καί εύχάριστη.

» Κατασκευάζονται στά πιό 
αυτοματοποιημένα έργοστάσια τοϋ 
κόσμου, μέ τεχνολογία πού προηγείται 
τής έποχής μας.

* ’Αμέτρητες έφαρμογές: δέν κάνουν

μόνο γεωργικές καλλιέργειες άλλά καί 
ένα σωρό άλλες έργασίες σέ 
έργοστάσια, Δήμους καί Κοινότητες, 
φόρμες, οικοδομές, κ.λ.π,
Τά KUBOTA έρχονται στή χώρα μας 
στήν πιό κατάλληλη στιγμή. Τώρα πού 
οι άνάγκες τής γεωργίας γιά αύξημένη 
παραγωγικότητα είναι μεγαλύτερες 
παρά ποτέ. Σάς περιμένουμε νά τά 
γνωρίσετε στίς έκθέσεις μας καί στό 
περίπτερό μας στή ΔΕΘ.
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τοθέοεις οτήν περίοδο αύτή δι
πλασιάστηκαν έν σχέαει μέ ολό
κληρο τόν περσινό Αϋνουστο.

Παρά τό σημαντικά ύψηλό ρυ
θμό αύΕήσεως τών πιστώσεων εί
ναι άλήθε α ότι κατά τό πρώτο 
6μηνο ο! άνάνκες τών επιχειρή
σεων οέ πιστώσεις δέν ικανοποι
ήθηκαν μέ τή γνωστή άνεση τών 
προηγουμένων έτων. Ή  αϋΕηοη 
τών καταθέσεων έπέτρεψε τήν 
έπανεΕέταση τοΰ νομισματοπυ 
οτωτικοΰ προγράμματος πράα τό 
σκοπό ανετότερης χρηματοδοτή- 
οεως τοΰ ιδιωτικού τομέα τής 
οικονομίας καί, ¡διαίτερα, τής 
χοπυατοδοτήοεως τής βιοτεχνί
ας, τής γεωργικής παρογωνής 
καί τής συγκεντρώσεως των γε
ωργικών προϊόντων. ΈΕάλλου, 
άρχισε νά λειτουρνεί δοκιμαστι
κά ή διατραπεζική άγορά συναλ
λάγματος, ένώ σύντομα θά εί- 
οαχθεί ή δραχμή στά χρηματι
στήρια τής Ευρώπης. Ή  άπελευ- 
θέρωση τών επιτοκίων καί ή κα
τάργηση πολλών περιοριστικών 
κανόνων στή λειτουργία τών 
τραπείΑιν θά πραγματοποιηθούν 
σύντομα. Τό τραπεΖικό σύστημα 
είναι άνάγκη νά έκσυγχρονισθεί 
καί νά γίνει περ οαότερο όντα- 
γωνιοτικό. Πρέπει νά ννωρίΖουν 
όλοι, ότι κύριος στόχος τής πο
λιτικής μας είναι ή βελτίωση τής 
παραγωγικότητας τών τραπεΖων 
γιά νά μπορέσουν νά άντοποκρι- 
θοϋν οτίς νέες συνθήκες πού δη- 
μιουρνούνται μέ τήν ένταΕη τής 
χώρας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότη
τα.

Στά τέλος τού 1979 ή συνο
λική χρηματοδότηση τής βιοτε
χνίας ανερχόταν σέ 42,3 δισ. 
δρχ. έναντι 10,7 δ:σ. δρχ. πού 
ήταν οτό τέλος τοΰ 1974. ΑύΕή- 
θηκε δηλαδή κατά 295,3%. Γιά 
νά άντιληφθείτε ακόμη περισσό
τερο τήν πρόοδο πού έχει γίνει 
στόν τομέα τής χρηματοδοτήσε- 
ως στή βιοτεχνία σάς άναφέρω 
ότι τά ειδικά χαμηλότοκα δάνεια 
'Ιανουάριο τοΰ 1975 έφτασαν τά 
21,8 δισ. δρχ. στό τέλος τοΰ 
1979, δηλαδή όκταπλασιάστηκαν.

'Επειδή πιστεύουμε ότι ή δυ
νατότητα τής βιοτεχνίας νιά αϋ- 
Εηση τής παραγωγής είναι με
γάλη άποφασίααμε νά διευρύνου
με άκόμη περιοοότερο τά όρια 
χροματοδοτήσεώς της καί νά ά- 
πλουστεύοουμε σημαντικά τις δι
αδικασίες.

"Ετσι μέ πρόσφατη απόφαση 
αμΕάνονται τά όρια χρματοδοτή- 
σεως τών βιοτεχνικών έπιχειρή- 
οεω(ν, μέ τήν έγγύηση τοΰ έλλη- 
νικοϋ δημοσίου, άπό 600.000  
δρχ. οέ 1.000.000 άπευθείας ά
πό τις ΤράπεΖες χωρίς τήν έγ
κριση τής Υποεπιτροπής Πιστώ
σεων Βιοτεχνικών Δανείων. Μέ 
τήν ίδια άπόφαση αύΕάνονται τά 
ειδικά δ αθέσιμα κεφάλαια γιά 
τή χρηματοδότηση τής βιοτεχνί
ας. Ειδικότερα, τό ποσοστό τοΰ 
συνόλου τών καταθέσεων στις έμ 
μπορικές τράπεΖες πού δ ατιθε- 
ται ύποχρεωτικά γιά χαμηλότο
κα δάνεια πρός τή βιοτεχνίο, μέ 
τήν έγγύηση τού ελληνικού δη
μοσίου ούΕάνεται σέ 7% άπό 6% 
πού ήταν μέχρι τώρα. Μ έ τήν 
αϋΕηοη τοΰ ποσοστού αύτοΰ τά 
δαθέσιμα ποσά γιά τή χορήνηοη 
χαμηλοτόκων δανείων αύΕάνον- 
ται άπό 22 δ σ. δοχ. περίπου πού 
ήταν στό τέλος τοΰ μηνάς Μαΐ- 
ου σέ 33 δισ. δρχ. άν όμως ή 
παρανωγική δραστηριότητα τών 
βιοτεχνικών έπιχειρήσεων, αύΕη- 
θεί, οέ βαθμό πού τά παραπάνω 
ποσά δέν έπαρκοϋν, ή Κυβέρνη
ση θά προχωρήσει σέ περαιτέρω 
αϋΕησή τους.

Τέλος, επιθυμώ νά δώσω α
πάντηση ατούς φόβους πού δια
τυπώνονται ότι ή ένταΕη τής χώ
ρας σττήν Ευρωπαϊκή Κοινότη
τα θά επηρεάσει δυσμενώς τή 
βιοτεχνία. Οί φόβοι αύτοί είναι 
άδικσιολόγητοι. Γιατί ή Κοινότη
τά ενισχύει τις μικρές επιχειρή
σεις. Ή  οικονομική ιστορία έχει 
άποδείΕει 6τι_ οί μικρές έπιχει- 
ρήσεις μπορούν νά ουνυπάρΕουν 
μέ τις μενάλες, γιατί παράγουν 
προϊόντα ποιότητας. Γιά νά Εε- 
περόσουμε λοιπόν, κάθε ένδεχό- 
μενο κίνδυνο, είναι άπαραίτητο 
οί βιοτέχνες νά κάνουν τις μετα
βολές εκείνες, πού βελτιώνουν 
τήν ποιότητα τών προϊόντων 
τους.

Πληθωρισμός
Κατά τό 1979 ό πληθωρισμός 

έπ ταχύνθηκε σημαντικό, όπως

άλλωστε έχει ουμβεϊ οέ όλες 
σχεδόν τις χώρες. Αίτια τής έ- 
πιταχύνσεως τοΰ πληθωρισμού ή
ταν ή μενάλη αϋΕηοη τής τιμής 
τοΰ πετρελαίου καί ή κατάρνηση 
όρ ομένων έπ δοτήσεων πού ύ- 
παγορεύτηκε άπό τήν άνάγκη 
τής έναρμονίσεως τής άνροτικής 
μας πολιτικής πρός έκείνη τής 
Εύρωπαϊκής Κοινότητας.

Μέσα στό 1980 προβλέπεται, 
ότι, παρά τή σημαντική οΰΕηοη 
τής τιμής τοΰ πετρελαίου, ό ρυ
θμός άνόδου τοΰ τιμαρίθμου δέν 
θά ύπερβεί τά περσινά έπίπεδα, 
ένώ σέ όλες οχεδόν τις χώρες 
ούΕάνεται.

Κάτω άπό αύτές τις συνθήκες 
ή σταθεροποίηση τοΰ πληθωρι
σμού οτά περσ νά έπίπεδα άπο- 
τελεί θετική έΕέλιΕη. Γιατί μας 
έπιτρέπει νά κάνουμε τήν αίσιό- 
δοΕη πρόβλεψη, ότι, άν ή τιμή 
τοΰ πετρελαίου δέν αύΕηθεί ση
μαντικά, ό πληθωρισμός θά μει
ωθεί κατά τό προσεχές έτος.

Τή σταθεροποίηση τοΰ πληθώ
ρα μοΰ πετύχαμε κυρίως μέ τήν 
άντιπληθωριστική νομισματική 
πολιτική καί μέ κάποια συγκρά
τηση τών δαπανών τοΰ δημόσι
ου τομέα. Μ έ τήν πολιτική τιμών 
Φροντίσαμε νά μήν έπβαρυνθοϋν 
σημαντικά τά λαϊκά στρώματα. 
'Έτσι, προχωρήσαμε οτήν άπελευ 
θέρωση τών τιμών ορισμένων κα
τηγοριών άγαθών, τά όποια δέν 
έπηρεάΖουν σημαντικά τόν τιμά- 
ρ,θμο, μέ έπιδίωΕη τήν όμαλο- 
ποίηση τής λειτουρνίας τής α
γοράς, άλλά κρατήσαμε σταθε
ρές γιά ολόκληρο τό χρόνο ’■ίς 
τιμές τών ύπηρεσιών τών όρνα- 
νισμών κοινής ώφελείας, πού έ- 
λέγχονται άπό τό κράτος (άστι- 
κές συγκοινωνίες, νερό, τηλέ
φωνο, νοσήλεια, κλπ.). Ή τα ν , 
όμως, άναπόφευκτη ή έπίρριψη 
στήν κατανάλωση τοΰ πρόσθετου 
βάρους άπό τήν αϋΕηοη τής τι
μής τοΰ πετρελαίου. Γιατί ή αϋ- 
Εηση τής τιμής άποτελεϊ τόν ά- 
ποτελεσματι κότερο τρόπο νά νί- 
νουν οικονομίες στήν κατανάλω
ση πετρελαίου καί νά πραγματο
ποιηθούν οί άναγκαίες διαρθρω
τικές μεταβολές στόν τομέα τής 
παραγωγής, πού συμβάλλουν 
οτήν ύποκατάστασή του μέ λιγό
τερο άκριβά καύσιμα. Τά πρώτα 
θετικά άποτελέσματα γιά τήν ύ- 
ποκατάστάση θά τά δούμε σύν
τομα, ένώ ή μείωση τής κατανα- 
λώοεως στις λο πές χρήσεις εί
ναι ήδη αισθητή.

Ή  Κυβέρνηση έχει αρχίσει 
καί προτίθεται νά προχωρήσει 
οτή σταδιακή άπελευθέρωοη τών 
τιμών τών άγαθών καί υπηρεσι
ών καί στήν έγκατάλειψη τοΰ 
συστήματος τών διοικητικών έ- 
λέγχων, ιδιαίτερα σέ κλάδους 
πού ή άπελευθέρωοη τών τιμών 
άναμένεται νά τονώσει τις επεν
δύσεις καί τήν παραγωγή. Ό  δι
οικητικός καθορισμός τών τιμών 
θά διατηρηθεί μόνο στά άγαθά 
καί τις ύπηρεσίες, πού άποτε- 
λοΰν είδη πρώτης άνάγκης γιά 
τόν καταναλωτή, καί στις περι
πτώσεις πού κυριαρχούν μονο
πωλ ακές δυνάμεις έλέγχου ιής 
άγοράς. Γιά τήν άσκηση τοΰ απο
τελεσματικού έλέγχου τών τιμών 
στις περιπτώσεις πού είναι έν- 
δεδειγμένος, έχουν ήδη στελε
χωθεί κοί ένισχύονται περαιτέρω 
οί άρμόδιες ύπηρεσίες τοΰ Υ 
πουργείου Εμπορίου.

Εισοδηματική
πολιτική

Βασική κατεύθυνση τής είοο- 
δηματ,κής πολιτικής, πού έφαρ- 
μόσθηκε κατά τήν περίοδο τής 
διακυβερνήσεως της χώρας άπό 
τή Νέο Δημοκρατία, ήταν ή ά- 
ναδιονομή τοΰ εισοδήματος υ
πέρ τών έργαΖομένων. ’Έτσι, 
κατά τήν τελευταία 5ετία ή μέ
ση άμοιβή των έργαΖομένων αύ- 
Εήθηκε κατά 159,1% έναντι αύ- 
Εήσεως 93% τοΰ τιμιρίθμου. Συ
νεπώς, ή πραγματική άμοιβή τών 
έργαΖομένων αύΕήθηκε κατά 34, 
3%. Αποτέλεσμα τοΰ ύψηλοϋ ρυ
θμού άνόδου τών πραγματικών 
αμοιβών τών έργαΖομένων, δηλα
δή τής άναδιανεμητικής εισοδη
ματικής πολιτικής, πού έφαρμό- 
στηκε, ήταν τό μερίδιο τής έργα- 
σίας οτό έθνικό εισόδημα τοΰ 
μή νεωργικοΰ τομέα τής οικονο
μίας νά αύΕηθεί άπό 47,3%  πού 
ήταν τό 1974 οέ 55,7% τό 1979 

Κατά τό 1979, έτος γιά τό ό

ποιο άοκήθηκε τόοο κακόπιστη 
κριτ(κή, ή μέοη άμοιβή τής έρ- 
γασίας ύπολονίΖεται ότι αύΕήθη
κε κατά 19,5% έναντι αύΕήσεως 
τοΰ τιμαρίθμου οέ μέσα έπίπεδα 
κατά 19%. Συνεπώς, ή άγορα- 
οτική δύναμη τής μέσης άμοι- 
βής τής έργασίας διασφαλίστη
κε. Βέβαια, ύπήρΕαν περιπτώ
σεις στις όποιες, οί αύΕήσες πού 
δόθηκαν, ύπολείφθηκαν έλαψρά 
τοΰ τιμαρίθμου, άλλά ύπήρΕαν 
καί περ πτώσεις, πού οί αύΕήσεις 
ύπερέβαιναν τήν άνοδό του. Γιά 
παράδειγμα σάς άναφέρω ότι κα
τά τό 1979 ή αϋΕηοη τής μέσης 
άμοιβής των μισθωτών ύπαλλή- 
λων στή βιομηχανία ήταν 18,6%  
ένώ ή οΰΕηοη τών έβδομαδ,αί- 
ων άποδοχών τών έρνατών άνήλ- 
θε οέ 20,4%.

Γιά τό φετεινό χρόνο προβλέ- 
πεται ότι ή μέοη άμοιβή τής έρ
γασίας θά αύΕηθεί κατά 23% πε
ρίπου, ένώ ή οΰΕηοη τοΰ τιμα
ρίθμου σέ μέσα έπίπεδα' ύποΛο- 
γίΖεται σέ 24% περίπου. Ή  Κυ
βέρνηση, νιά νά έΕουδετερώοει 
τή μικρή μείωση τοΰ πραγματι
κού εισοδήματος τών έργαΖομέ
νων, προβαίνει στις σημαντικές 
έλαφρύνσεις τής ψορολονίας, 
πού προανέφερα. Οί μειώσεις 
αύτές ισχύουν νιά τά εισοδήμα
τα τοΰ ψετεινοΰ χρόνου καί άν- 
τιστο χοΰν σέ αϋΕηοη τών μέσων 
άμοιβών τών μισθωτών κατά 3, 
5% περίπου. Ανάλογη πολιτική 
θά έφαρμοστεί καί κατά τό 1981. 
Οί έρναΖόμενοι πρέπει νά είναι 
βέβοιοι ότι μέ τις αύΕήσεις τών 
μ σθών καί τις φορολογικές έ- 
λαφρύνσεις θά ύπερκαλυφθεϊ ή 
άνοδος τοΰ τιμαρίθμου. Συνεπώς, 
δέν δικαιολογείται όποιαδήποτε 
ανησυχία στόν τομέα τής έογα- 
σίας. Θεωρούμε ότι ή πολιτική 
τής ένισχύσεως τών εισοδημά
των τών έργαΖομένων μέ φορο
λογικές έλαφρύνσεις είναι προ
τιμότερη άπό τήν αϋΕηοη ,ών 
μισθών καί ήμερομιοθίων, νιατί 
μέ τή συμπίεση τοΰ κόστους τής 
έργαοίας μειώνεται ό πληθωρι
σμός.

Εντούτοις, πρέπει νά ύπο- 
γραμμιστεί, ότι τά περ θώρια ά- 
οκήοεως αύτής της πολιτικής εί
ναι περιορισμένα. Οί φορολογι
κές έλαφρύνσεις πού νίνονται, 
είναι άπό τό ύστέρημα κοί όχι 
άπό τό πλεόνασμα τοΰ δημοσίου 
τομέα. Συνεπώς, ή διασφάλιση 
τής άγοραστικής δυνάμεως τών 
εισοδημάτων πρέπει νά στηρι- 
χθεί στή μείωση τοΰ πληθωρι
σμού μέ τήν αϋΕηοη τής παρα
γωγικότητας,. Γιαυτό άπαιτεϊται 
νά καταβληθεί ιδιαίτερη προσπά
θεια μειώαεως τών δαπανών καί 
αύΕήσεως τής παραγωγής στις 
έπιχειρήσεις μέ τή συνεργασία 
τών έπιχειρηματιών καί τών έρ
γαΖομένων. Ή  Κυβέρνηση δίνει 
ιδιαίτερη οημασία στή συνεργα
σία καί τόν έποικοδομητικό διά
λογο, γιατί πιστεύει ότι έτσι θά 
καταπολεμήσουμε εύκολότερα 
τόν πληθωρισμό.

Εισοδήματα στόν 
άγροτικό τομ έα

Κατά τήν τελευταία 5ετία, πα
ρά τή στασιμότητα τής παραγω
γής έΕαιτίας τών δυσμενών και
ρικών συνθηκών, τό εισόδημα 
τοΰ άγροτικοϋ πληθυσμού αύΕή
θηκε κατά 92,2%. Παράλληλα, 
τό εισόδημα τών άγροτών ένι- 
οχύθηκε μέ διάφορες έπιδοτή- 
σε ς, πού βαραίνουν τό κοινωνι
κό σύνολο κοί οί όποιες θά ά- 
νέλθουν σέ 63,2 δισ. δρχ. τό 
1980 καί οέ 251,3 δισ. δρχ. γιά 
ολόκληρη τήν 6ετία. "Αν λάβου
με ύπάψη τήν έπιδότηοη αύτή 
καί τή μείωση τοΰ αγροτικού 
πληθυσμού —  πού είναι αποτέ
λεσμα τής οικονομικής άναπτύ- 
Εεως — , τότε ύπολογίΖεται ότι 
ή αϋΕηοη τοΰ μέσου χρηματικού 
εισοδήματος οτόν άνροτικό το
μέα έφθασε στό 140% καί τοΰ 
πρανματικοϋ εισοδήματος οτό 25 
% περίπου. Είναι, λοιπόν, φανε
ρό ότι ή αϋΕηοη των εισοδημά
των τών άγροτών δέν άπεϊχε ου
σιαστικό άπό τήν αϋΕηοη, πού έ 
λαβαν οί άλλοι έργαΖόμενοι.

Γιά τό 1980 προβλέπεται ότι 
τό άγροτικό εισόδημα θά αύΕη
θεί κατά 32% τουλάχιστον, έΕαι
τίας τής έΕαιρετικά καλής παρα
γωγής καί τών ύψηλων τιμών, 
πού δόθηκαν οτά γεωργικά προ- 
ϊόντο. Ή  αϋΕηοη αύτή είναι ση
μαντικά ύψηλότερη άπό τήν άνο

δο τοΰ τιμαρίθμου, πράγμα πού 
σημαίνει αϋΕηοη του πραγματι
κού εισοδήματος τών άγροτών.

Πρέπει νά ύπογραμμίοω, ότι οί 
παραπάνω αύΕήσεις, αντιστοι
χούν σέ αύΕήσε,ς τοΰ διαθέσιμου 
εισοδήματος του άγροτικοϋ πλη
θυσμού. Γιατί μέ διάφορες φορο
λογικές έλαφρύνσεις, πού έγι
ναν τά τελευταία χρόνια τό ει
σόδημα τοΰ άνροτικοϋ πληθυ
σμού έχει ούσιαστικά άπαλλαγεί 
άπό τήν άμεση φορολονία τοΰ 
εισοδήματος.

Ειδικότερα, ένώ τό 1979 τό 
άγροτικό εισόδημα άποτελοϋσε 
τό 160 τοϊς χιλίοις τού έθνικοΰ 
εισοδήματος, ό φόρος εισοδήμα
τος, πού πλήρωσαν οί άγρότες, 
ήταν τό 1,3 τοίς χιλίοις τοΰ συ
νολικού φόρου πού πληρώθηκε 
άπό όλους τούς φορολογούμε
νους. Άντιλαμβάνεαθε, λοιπόν, 
τήν έκταση τής ιδιαίτερης στορ
γής, μέ τήν όποια ή Κυβέρνηση 
περιβάλλει τούς άγρότες, καί συ
νεπώς τά παράπονα, πού κατά 
καιρούς διατυπώνονται, είναι του
λάχιστον όδ καιολόνητα

Σ τεγα σ τικ ή  πολιτική
.Ή  Κυβέρνηση σχεδιάΖει νά 

έφαρμόσει συγκεκριμένα οίκισ*ι- 
κά προγράμματα οργανωμένης 
δομήοεως, πού θά άνολάβουν δη
μόσιοι φορείς {Δ ΕΠ Ο Σ, Α Ο ΕΚ) 
ΤράπεΖες ή έταιρεϊες μικτής οι
κονομίας ή καί όρνανωμένοι ι
διωτικοί φορείς, πάντοτε όμως 
κάτω άπό τόν έλενχο τοΰ Κρά
τους. Στόχος είναι νά δοθεί ή 
δυνατότητα οέ όλους τούς έρ- 
ναΖόμενους νά άποκτήσουν κα
τοικία μέ τούς πιό εύνοϊκούς ό
ρους άπό πλευράς κόστους, ποι
ότητας καί οικιστικού περ βάλ- 
λοντος.

Προτεραιότητα θά δοθεί οέ ό
σους έπιθυμοϋν νά κατο κήοουν 
οέ περιοχές όπου άναπτύσσονται 
νέες δραστηριότητες μέ τήν πα
ροχή τών κινήτρων καί μέ τήν 
έφαρμογή τών ειδικών προγραμ
μάτων περιφερειακής άναπτύΕε- 
ως καί στις πόλεις (Κ ΕΠ Α ) πού 
έχουν ειδικά έπιλεγεϊ ώς πόλοι 
έλΕεως νιά τήν ισόρροπη κατα
νομή τοΰ πληθυσμού τής χώρας.

Πλοίο ο γιά τήν άνάπτυΕη τών 
οικιστικών αύτών προγραμμάτων 
θά όποτελέσει ό βασικός Νόμος 
947 περί οικιστικών περιοχών, 
μετά τις  τροποποιήσεις, πού θά 
ύποστεϊ καί πού θά τοΰ προσχώ
σουν τήν άπαιτούμενη εύελιΕία 
καί προσαρμογή στις κατά τό
πους συνθήκες, ώστε ή άνάπτυ
Εη τών οικιστικών περιοχών νά 
είναι έλκυστική γιά όλους τούς 
ένδιαφερόμενους.

Γιά τή χρηματοδότηση τών οι
κιστικών προγραμμάτων καί τή 
διευκόλυνση τών χαμηλών είσοο- 
δηματικών τάΕεων νά άποκτή
σουν κατοικία, ή Κυβέρνηση με
λετά τήν έκδοση ειδικών ομολό
γων, πού θά δίνουν τό δικαίωμα 
γιά τήν άγορά οικοπέδου ή κα
τοικίας στις περιοχές πού θά έ- 
φαρμοστοΰν τά παραπάνω προ
γράμματα. Μ έ τήν πολιτική αύ
τή έλπίΖεται βάσιμα ότι θά πε
ριοριστούν οί ύπάρχουσες σήμε
ρα έντονες κερδοσκοπικές τά
σεις οτήν αγορά άκινήτων, κοί 
στήν άγορά γής, θά προστατευ- 
θεί καλύτερα τό φυσικό περιβάλ
λον. καί, κυρίως, θά προστατευ- 
θεί ή νεωρνική νή ύψηλής παρα
γωγικότητας, πού δέν έπιτρέπε- 
ται νά σπαταλάται μέ οικοπεδο
ποίηση, χωρίς νά ύπάρχει συγ
κεκριμένο οχέδιο όναπτύΕεως καί 
προπάντων χωρίς τήν άπαραίτη- 
τη ύποδομή.

Κυρίες καί Κύριοι,

"Αφησα σκόπιμα τελευταίο τό 
θέμα τών εύνοϊκών αποτελεσμά
των άπά τήν ένταΕη οτήν ΕΟΚ, 
γιατί χωρίς άμφιβολία άποτελεϊ 
τό σημαντικότερο παράνοντα, 
πού θά έπιδράσει στήν περαιτέ
ρω οικονομική μας άνάπτυΕη. Εί
ναι άδύνατο, μέσα στά περοιρι- 
σμένα όρια τής άποψινής μου ο
μιλίας νά άναλύσω σέ πλάτος καί 
βάθος τις  έπιπτώαεις αύτές, ά- 
φοϋ είναι γνωστό ότι έπεκτείνον- 
ται οέ όλους τούς τομείς τής 
Ελληνικής Οικονομίας.

Γι’ αύτό θά άναφερθώ μόνο οέ 
δύρ χαρακτηριστικά καί χειρο
πιαστά παραδείγματα. Άπό τό 
1981 τό βάρος οτηρίΕεως τοΰ

εισοδήματος τών άγροτών μας 
πού οτά τελευταία 6 χρόνια, κό- 
οπσε 251,3 δισ. δρχ. στόν κρα
τικό προϋπολογισμό, θά τό άνα- 
λάβει προοδευτικά τό Γεωονικά 
Ταμείο τής ΕΟΚ (F E O G A ). Τά 
ίδιο ταμείο θά ένισχύσει μέ δω
ρεάν βοήθειες προνράμματα άνα- 
διαρθρώσεως καλλιεργειών, ά- 
ναπροσανατολισμαΰ τοΰ άνροτι- 
κού πληθυσμού προβληματικών 
περιοχών καί ένισχύσεως τοΰ ει
σοδήματος τών ορεινών καί νη- 
σ ωτικών περιοχών. Χάρη σ' ού- 
τά τά προγράμματα καί μέ τήν 
προνομιακή έλεύθερη κυκλοφο
ρία καί διάθεση τών άνροτικών 
προϊόντων στήν κοινοτική άγο
ρά, ό "Ελληνας άνρότης θά ννω- 
ρίοει περίοδο εύημερίας.

Τό δεύτερο παράδεινμα άνα- 
Φέρεται στήν ένίοχυοη άπό τά 
άρμόδια Ταμεία τής ΕΟΚ τών 
μεγάλων έρνων ύποδομής οτούς 
τομείς γεωργίας, συγκοινωνιών 
καί τηλεπικοινωνιών, ένεργείας, 
ύδρεύοεως καί άποχετεύσεως, 
των προγραμμάτων περιφερεια
κής όναπτύΕεως, ύποκαταατόσε- 
ως τών είσανομένων ύγρών καυ
σίμων, έπογγελματικής έκπαιδεύ- 
σεως καί κινητικότατος τοΰ έρ- 
γατικού δυναμικού καθώς καί 
τών ιδιωτικών έπενδύσεων οτήν 
περιφέρε α.

Ή  προετοιμασία γιά τήν ύποβο- 
λή προγραμμάτων στά διάφορα 
ταμεία τών Εύρωπαϊκών Κοινο
τήτων γιά χρηματοδότηση, γίνε
ται μέ έντονο ρυθμό άπό τις άρ
μόδιες κρατικές ύπηρεσίες καί 
τούς Δημόσιους οργανισμούς καί 
έπιχειρήσεις, ώστε νά καταρτι- 
σθούν καί ύποβληθοΰν έγκαιρα 
πλήρη προγράμματα. Ήδη άπό 
τις  ύπηρεοίες τοΰ ύπουργείου 
Συντονισμού έχουν ύποβληθεί 
προγράμματα ϋψους 42 διοεκατ. 
δρχ. Είμαι δέ βέβαιος ότι μέσα 
οτό 1981 θά μπορέσουμε νά ά- 
πορροφήσουμε δωρεάν βοήθεια 
210 έκατ. δολλ. περίπου άπό τά 
διάφορα Ταμεία καί 500 - 600  
έκατ. δολλ. οέ δάνεια ύπό εύ- 
νοϊκούς όρους άπό τήν Εύρωπα- 
ϊκή ΤράπεΖα Έπενδύσεων. Ή  έ -  
νίσχυση τών παραγωγικών έπεν 
δύσεων μέ τόοο σημαντικά ποσά 
άπό τήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα θά 
μάς έπιτρέψει νά διαθέσουμε με
γαλύτερα ποσά άπό τούς έγχώρι- 
ους πόρους γιά τούς τομείς τής 
έκπαιδεύσεως καί τής ύγείας ν ά 
τούς όποιους ή Κυβέρνηση δίνει 
μεγάλη σημασία καί οί όποιοι δέν 
χρηματοδοτούνται άπό τά τομεία 
τής ΕΟΚ.

Είναι φονερό άτι γιά νά μπο
ρέσουμε νά έπιτύχουμε τήν έκ- 
τέλεαη τών προγραμμάτων αύ
τών καί νά απορροφήσουμε ση
μαντικούς πόρους άπό τά ταμεία 
τής ΕΟΚ, πρέπει νά καταβληθεί 
έντονη καί μεθοδική προαπάθειο 
άπό όλο τόν κρατικό μηχανισμό.

Επιθυμώ νά έπαναλόβω άπό- 
ψε αύτό, πού δήλωσα στή Βου
λή, ότι βασική προϋπόθεση γιά 
τήν πραγματοποίηση τών στόχων 
τής κυβερνητικής πολιτικής είναι 
ή βελτίωση τής άποδόσεως τής 
Δημοσίας Διοικήσεως. Γνωρίζου
με ότι δέν μπορούμε νά κάνουμε 
άλματα οτόν τομέα αύτόν, άλλά 
ή βαθμιαία βελτίωση είναι κατορ 
θωτή καί έΕαρτάται κυρίως άπό 
τούς ίδιους τούς λειτουργούς τού 
Δημοσίου.

Επιθυμώ νά κλείσω τήν ομι
λία μου διαγράφοντας τις προο
πτικές νιά τό 1981. Είμαι αίσιό- 
δοΕος ότι τού χρόνου θά πάμε 
καλύτερο, άν ή ένεργειακή κρίση 
δέν είναι τόσο έντονη όσο ήταν 
τά τελευταία δύο χρόνια. Γιατί υ
πάρχουν οί κατάλληλες προϋπο
θέσεις νά πετύχουμε σημαντικό 
ρυθμό όναπτύΕεως μέ παράλλη
λη μείωση τού πληθωρισμού καί 
συγκράτηση τού έλλείμματος τρε 
χουσών συναλλαγών τοΰ ίοοΖυ- 
γίου πληρωμών σέ ένεκτά έπί
πεδα.

Τήν αίσιοδοΕία μου αύτή τή 
βοαίΖω στά άποτελέσματα άπό 
τήν πολιτική, πού άκολουθήσαμε. 
'Η ταν πολιτική σταθεροποιήσεως 
πού έπέτρεψε στήν οικονομία νά 
άνανεώσει τις  δυνάμεις της καί 
νά κίάνει νέο βήματα προόδου. 
Θά πρέπει όμως νά προχωρήσου
με μέ προσοχή γιά νά μή κατα
στρέψουμε τις  συνθήκες ισορρο
πίας τής οικονομίας, πού δημι-



ουργήσαμε. Θά πρέπει νά συγ
κροτήσουμε τό κόστος παρανω- 
γης καί νά αΟΕήοοομε τήν παρα- 
γωνικότητα, ώστε νά ένισχύσου- 
μ,ε τήν ανταγωνιστικότητα της οι
κονομίας.

Γιατί ή εξασφάλιση τής οίκο- 
νομικής ισορροπίας έχει πολύ ευ
ρύτερη σκοπιμότητα. 'Αποτελεί 
προϋπόθεση τής πολίτικης ελευ
θερίας. "Αν καταστριαφεϊ ή οικο
νομική ελευθερία καί συγκεντρω

Ίαπ ω νικές  
προτάσεις γιά  

αποθέματα  
ο ύρανίου

ΛΟΝΔΙΝΟ 6 (Ίδ . Ύπ.).—-
Σ έ  π ροχθεσ ινό Σ υμ π όσ ιο  του  

’ Ινσ τ ιτο ύ το υ  Ο υρανίου σ τό  Λ ον
δίνο ό Γεν ικός  Δ ιευθυντής ’ Ε π ι
σ τημον ικώ ν κ α ί Τ εχνολογ ικώ ν Ύ  
ποθέσεων το υ  ‘ Υ π ουργε ίου  ’Ε ξω 
τερ ικώ ν τή ς  Ια π ω ν ία ς  κ. Ά τ σ ο υ  
χ ίκ ο  Γ ια τά μ π ε  άπεκάλυψε σ χέδ ιο  
τή ς  κυβερνήσεώς το υ  γ ιά  τή ν  
σ υγκρό τησ η  διεθνούς δ ικ τύου  α 
π οθεμάτω ν ουρανίου κ α ί άνέπ τυ - 
ξε τ ά  επ ιχ ε ιρ ή μ α τα  θεμελιώ σεω ς 
τή ς  σ χ ετ ική ς  π ροτάσεω ς.

Τ ο  β α σ ικό  επ ιχ ε ίρ η μ α  τώ ν ’ Ι 
απώνων γ ιά  τη ν  ανά γκη  σ υγκρο - 
τήσεω ς διεθνών άποθειμάτων ούρα 
ν ίου  ε ίνα ι ή εξα σ φ ά λ ισ η  τόσ ο  τω ν 
π αραγω γόν δσο κα ! τώ ν κ α τα - 
νοιλωτριών χωρών έναντι τών κ ιν 
δύνων δ ιακυμάνσεω  τώ ν τιμώ ν 
το ύ  ουρανίου σ τ ίς  δ ιεθνεί»  α γ ο 
ρές.

θεί ή οικονομική δραστηριότητα 
στο χέρια ένός πανίσχυρου κρά
τους, ή πολιτική έλευθερία θά 
κινδυνεύσει νά έκλείψει.

Κ υ ρ ίε ς  κα ί Κ ύρ ιο ι,
Ή  ελληνική οίκονομία βρίσκε

ται στό κατώφλι τής σημαντικό
τερης αλλαγής, πού άντιμετώπι- 
σε στή νεώτερη ιστορία της. Τό
1980 είναι ό τελευταίος χρόνος 
μιας μακρας μεταβατικής περιό
δου προετοιμασίας γιά τήν έντα
ξή μας, πού άρχισε μέ τήν έφαρ 
μογή τής Συμφωνίας Συνδέσεως 
( Αθηνών) τό 1962. Σ έ  λίγους 
μήνες γινόμαστε καί τυπικά τό 
δέκατο μέλος αύτής τής μεγά
λης Ευρωπαϊκής Κοινότητας καί 
θά αρχίσουμε νά παίρνουμε ένερ 
γό μέρος σ' όλες τίς πολιτικές 
καί οικονομικές εκδηλώσεις της.

Θά μοϋ επιτρέψετε έδώ, νά α
νοίξω μιά μικρή άλλά χρήσιμη 
παρένθεση. Ή  1η Ίανουαρίου
1981 είναι ή αφετηρία τής με
γάλης αλλαγής πού όλοι μας εύ- 
αννελιΖάμαατε κατά τήν τελευ
ταία 20ετία. Ή  άλλαγή αυτή, ό 
μως. πραγματοποιείται χάρις ατή 
διορατικότητα, τήν επιμονή καί 
την ύπομονή τού σημερινού Προ
έδρου τής Δημοκρατίας. Χάρις 
στίς προσπάθειες αυτού γίνεται 
πραγματικότητα ένα εθνικό μας 
όνε ρο.

Είμαι βέβαιος ότι, άν καταβά
λουμε τήν άνανκαία προσπάθεια 
πρός τίς σωστές κατευθύνσε ς, 
ή έντσξή μας στήν ΕΟΚ θά ση- 
μόνει μιά μάς νέα περίοδο προό
δου καί εύημερίας. 'Αρκεί δλοι 
μας νά εκμεταλλευτούμε τά κα
λά στοιχεία τού χαρακτήρα μας, 
τίς αρετές μας καί νά μή περι

μένουμε νά εξισωθούμε αμέσως 
μέ τούς μελλοντικούς μας εταί
ρους χωρίς νά καταβάλουμε τίς 
σκληρές προσπάθειες, πού έχουν 
καταβάλει αύτοί.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία άτι έ 
χουμε αρκετή απόσταση νά *α- 
λύψουμε. Οί μελλοντικοί μας έ- 
ταίροι διεθέτουν προηνμένη οίκο
νομία σέ όλους τούς τομείς, έ 
χουν αναπτυγμένες έξαγω γές α
γαθών καί ύππρεοιών σέ μόνιμες 
άγορές καί, προπαντός, έχουν οι
κονομικούς θεσμούς, πού λειτουρ 
νοϋν απρόσκοπτα μέσα σέ ένα 
κλίμα δημοκρατικής πολιτικής στα 
θερότητας έπί δεκαετίες, μέ συ
νεχή εξέλιξη καί προσαρμογή 
στίς μεταβαλλόμενες οίκονομικέ- 
συνθήκες.

Ε μ είς  καλούμιεθα νά καλάψου- 
με τά κενά αύτά μέσα σέ μιά 
μεταβατική περίοδο πέντε έτών 
περίπου. "Αν θέλουμε ή ένταξη 
νά αποτελάσαι τή μνημειώδη επι
τυχία, πού όλοι έπιθυμοΰμε, πρέ
πει τά κενά νά τά καλύψουμε 
μέσα σ' αύτή τήν πενταετία.

Πιστεύω ότι είναι άπόλυτα πρα 
νματοποιήσιμος ό στόχος αυτός, 
γιατί έχω εμπιστοσύνη στήν επι
νοητικότητα, τήν ικανότητα προσ 
αρμονής καί τήν έμφυτη έφεση 
τού "Ελληνα νιά πρόοδο κσί ε
πιτυχία.

Χωρίς νά παραγνωρίζω τίς αν
τικειμενικές δυσκολίες, πού υ
πάρχουν, σάς καλώ όλους σέ συν 
ερνααία, ώοτε μέ σκληρή καί με
θοδική εργασία νά επιτύχουμε ή 
ένταξη τής χώρας μας στήν Ε. 
Ο.Κ., άπό τόν πρώτο κιόλας χρό
νο, νά σημειώσει λαμπρή επιτυ
χία, άντάξια τής ιστορίας καί τών 
ίκανοτήτων τού λαού μας».


