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ΕΡΩΤ. 1 π: II σύγκλιση με τπν Ευρώπη είναι. ένας οικουμενικός 
στόχος. II επίτευξη αυτου του στόχου όμως προϋποθέτει την 
δημοσιονομική εξυγίανση και την πραγματοποιποη σημαντικών 
νέων επενδύσεων. Θα θέλαμε με βάση αυτές τις προϋποθέσεις να 
μας κάνετε ένα μικρό απολογισμό για το τί πρόοδος 
παρουσιάστηκε σε αυτούς τους δύο τομείς κατά το πρώτο έτος 
της εφαρμογής του προγράμματος σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν αποδώσει ήδη 
αρκετούς καρπούς και το 1994 θα είναι το έτος με τις 
μικρότερες αποκλίσεις του προϋπολογισμού. Το πιο σημαντικό 
όμως είναι ότι έχει αρχίσει μια σοβαρή συζήτηση για την 
σκοπιμότητα της κάθε κατηγορίας δαπάνης και μια προσπάθεια για την αύξηση των δημοσίων εσόδων.
Στο Υπουργείο ΒΕΤ επιτύχαμε να συντάξουμε ένα αξιόπιστο 
προϋπολογισμό για το επόμενο έτος που στηρίζεται σε αυτές τις 
αρχές, ενώ ταυτόχρονα προχωρούμε στην υιοθέτηση ενός 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου εκτέλεσης του προϋπολογισμού στους εποπτευόμενους φορείς και τις υπηρεσίες του Υπουργείου.

Οσον αφορά την πρόοδο των μέτρων για νέες επενδύσεις :

Εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση το επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Βιομηχανίας Ενέργειας Ερευνας και Τεχνολογίας που θα χρηματοδοτηθεί από το 
κοινοτικό πλαίσιο στήριξης.

Πρόκειται για προγράμματα που αφορούν τις κρίσιμες υποδομές για την ανάπτυξη 
και την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των επενδύσεων, πρόκειται για 
προγράμματα που αφορούν την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, για τον 
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ανθρώπινο 
δυναμικό.



Ανάλογες δέσμες μέτρων υιοθετήθηκαν στους τομείς ενέργειας, ιδίως με το νόμο 
για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ρυθμίζει και τα θέματα συμπαραγωγής. 
Στον τομέα της Ερευνας και Τεχνολογίας ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για 
να διασυνδεθεί όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται η Ερευνα και η Τεχνολογία με τους 
χώρους παραγωγής, Τεχνολογικά πάρκα, Γραφεία Διαμεσολάβησης μεταξύ ΑΕΙ και 
Επιχειρήσεις, Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Συγκρότηση Δικτύων Ερευνας και 
Τεχνολογίας θα δημιουργήσουν μιά νέα πραγματικότητα για τις επενδύσεις.

Συγχρόνως προωθήθηκε το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο με τον αναπτυξιακό νόμο, 
με μέτρα για την πολιτική ποιότητας και πιστοποίησης προϊόντων με μέτρα για 
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Αναμένεται η ολοκλήρωση μιας συνολικής 
πρότασης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο ίδιος ο ΕΟΜΜΕΧ έχει 
προχωρήσει στη δημιουργία μητρώου μικρομεσαίων επιχειρήσεων και εθνικού 
δικτύου πληρηφόρησης. Συγχρόνως υποβλήθηκαν οι τελικές μελέτες για τις 
φθείνουσες βιομηχανικές περιοχές, και θα ακολουθήσουν συγκεκριμένα μέτρα.

Ολα αυτά όταν ολοκληρωθούν στους αμέσως επόμενους μήνες θα αναδείξουν ένα 
ολοκληρωμένο συνεκτικό πρόγραμμα βιομηχανικής στρατηγικής που σε ότι αφορά 
τους τομείς ευθύνης μου θα μπορούν να αποτελόσουν το κατάλληλο πλαίσιο για 
την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Θέλω να τονίσω τέλος :

Ο ρόλος του Κράτους στη αναπτυξιακή στρατηγική έχει δύο πλευρές. Περιλαμβάνει 
μια δραστηριότητα επιτήρησης και ρύθμισης και μια δραστηριότητα παρέμβασης 
και υποστήριξης. Το Κράτος πρέπει να μεριμνά ώστε το εξωτερικό περιβάλλον των 
επιχειρήσεων να φέρνει όσο το δυνατόν λιγότερα προσκόμματα στην απόκτηση 
του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η σταθερότητα του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος είναι ίσως το σπουδαιότερο μέλημα μιας Κυβέρνησης, για να 
προσελκύσει νέες επενδύσεις και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να κάνουν 
μακροχρόνιους στρατηγικούς σχεδιασμούς χωρίς τον κίνδυνο αιφνιδιασμού.



ΕΓΩΤ_;__2γι: Εχει γραφτεί κατ'επανάληψη ατον τύπο 
μεταξύ τραπεζών σχετικά με το ύψος των 
Υπουργείο ιιου είναι θεματοφυλακας της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας έχει απασχοληθεί 
δημοσιεύματα και τι σκοπεύετε να κάνετε οχετ 
αυτό;

για συμφωνίες 
επιτοκίων. Το 
εφαρμογής της 
με τα σχετικά 
ικά με το θέμα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Κατατίθεται οτη Βουλή ν/α για τον ανταγωνισμό, όπως 
διαμορφώθηκε με τον εξαντλητικό διάλογο με τους 
ενδιαφερομένους. Το ν/ο αυτό εισάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις 
και οργανώνει την Υπηρεσία έτσι ώστε η παρέμβαση της
Πολιτείας οε θέματα ανταγωνισμού να είναι άμεση και
αποτελεσματική. Πρόκειται για ένα σημαντικό Βήμα 
εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στα όσα ισχύουν στις αγορές 
της Ευρ. Ενωσης. Για το συγκεκριμένο θέμα των δημοσιευμάτων, 
είναι σε εξέλιξη σχετική έρευνα απο τις υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εμπορίου και τα αποτελέσματά της θα γνωστοποιηθούν 
μόλις ολοκληρωθεί.

ΕΡΩΤ\ 3η: Σχετικά με το πακέτο Ντελόρ αλλά και τους άλλους
πόρους απο την Κοινότητα, έχει εκφραστεί η διαμαρτυρία για τη 
μή συμμετοχή των εκπροσώπων του ιδιωτικού τομέα τόσο στις 
επιλογές ένταξης των συγκεκριμένων έργων όσο και οτον έλεγχο 
και την διαφάνεια για την κατανομή των πόρων. Συμμερίζεστε 
αυτή τη διαμαρτυρία και εάν ναι, τι προτίθεοτε να κάνετε 
σχετικά με το σκέλος ιου ελέγχου και της διαφανειας για την 
κατανομή των κοινοτικών πόρων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πιστεύω απόλυτα στις αρχές της διαφάνειας και στην ύπαρξη 
διαδικαοιων ελέγχου, καθώς και στην ύπαρξη αντικειμενικών 
κριτηρίων επιλογής. II πορεία των ενεργειών μας θα καταδείξει 
ότι αυτές οι ανησυχίες δεν είναι δικαιολογημένες. Αλλωστε όλα 
τα έργα που θα υποβληθούν για ένταξη στα επιχειρησιακά 
προγράμματς θα κριθούν οριστικά απο την Επιτροπή 
Παρακολούθησης κάθε Προγράμματος. Σ’αυτές τις Επιτροπές 
Παρακολούθησης συμμετέχουν εκπρόσωποι της ελληνικής και 
ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι των 
κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων και εργοδοτών). Αρα και ο 
ιδιωτικός τομέας στον οποίο αναφέρεσθε, θα συμμετάσχει στη 
ληΨη της απόφασης για την ένταξη κάθε έργου ή ενέργειας.



ΕΡΩΤ\_4π: Το μονοπώλιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οχεύάν 
οε όλο τον κόομο καταργείται. 0 ανταγωνισμός θεωρείται ως το 
αποτελεοματικότερο μεοο ουμιιίεοης του κουτούς. Στη χώρα μας, 
αντίθετα, με πρόσφατο νόμο που Ψήφιοε η Βουλή, επανήλθαμε οε 
καθεοτώς μονοπωλίου εκτός απο τις ήπιες μορφές ενέργειας. 
Αυτό δεν έρχεται οε αντιθεοη με τον ανταγωνισμό και δεν 
υπερασπίζει μονοπωλιακές καταστάσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το άνοιγμα της αγοράς στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί 
μια σειρά απο μελετημένες επεμβάσεις που δεν θα αλλοιώσουν 
τον κοινωφελή χαρακτήρα των υφιστάμενων επιχειρήσεων 
ηλεκτρισμού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόομο. Στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση βρίσκεται σ'αυτή τη φάοη στο τραπέζι τον 
συζητήσεων η αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Πρέπει να δούμε τις εζελίζεις και τις προοπτικές, να 
προοαρμοσθούμε έγκαιρα. II χώρα μας παρακολουθεί και συμβάλλει 
ατις εζελίζεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση σε ό,τι αφορά την 
διαμόρφωση κοινής πολιτικής για τη λειτουργία της Εσωτερικής 
Αγοράς Ενέργειας.

ΕΡΩΤ\_5«]: Ενώ η κυβέρνηση μιλάει υπέρ ιης αποκέντρωσης, την
ίδια στιγμή στείλατε στα επιμελητήρια όλης ιης χώρας ένα 
οχέοιο νόμου για τον επιμελητηριακό Θεσμό που ενισχύει την 
κραίΐκή τους εζάρτηοη απο το Υπουργείο Εμπορίου. Θα 
επιμείνετε στην προώθηση ιου νόμου αυτου και γιατί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν έχουμε πρόθεση να επαναφέρουμε το καθεστώς εζάρτησης των 
επιμελητηρίων απο την εποπτεύουσα Αρχή, δηλ. το ΥΠΕΜΠ.
Με το ν/α για τα Επιμελητήρια δεν Θίγεται η αυτοτέλειά τους, 
απλώς ρυθμίζονται θέματα για την εύρυθμη λειτουργία τους. 
Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και έχω δώσει εντολή στο Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου κ. Σ. Κοσμίδη να επαναλάβει κύκλο 
επαφών με τα προεδρεία των Επιμελητηρίων και της Ενωσης, 
προκειμένου να αρθούν οι όποιες παρεζηγήσεις έχουν τυχόν 
δημιουργηθε ί.



ΕΡΩΤ\_6τ]: Κατά καιρούς όταν έχουμε έξαρση των πληθωριστικών
πιέσεων ακούγεται η άποψη ορισμένων κύκλων του Υπουργείου 
Εμπορίου ότι πρέπει να επανέλθουμε σε καθεστώς ελέγχου των 
τιμών. Και εν πολλοίς να θεωρείται ως πρωταρχική αιτία 
έξαρσην του πληθωρισμού η υποτιθέμενη κερδοσκοπική τάση των παραγωγικών φορέων. Το ΕΒΕΑ θα ήθελε τον δικό σας σχολιασμό 
για την ορθότητα ή μή της παραπάνω άποψης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ενδιαφερόμαστε για την επικράτηση ουνθηκών υγιούς 
ανταγωνισμού στην αγορά, που θα διαμορφώνουν λογικές τιμές 
για τον καταναλωτή, Βελτιωμένα προϊόντα, καλύτερες υπηρεσίες.
II κερδοσκοπική τάση κάποιων κεροοκσπων συντελεί με τις 
αδικαιολόγητες αυξήσεις των τιμών στην έξαρση του 
πληθωρισμού, αλλά τα αίτια αυτής της έξαρσης είναι Βαθύτερα 
και δεν αντιμετωπίζονται με καθεστώτα ελέγχου τιμών.


