
ϊοΜοικονομικό πρόγραμμα" της Ν.Δ. και του αρχηγού της όπως εξ ιγγέ; 
δεν διαφέρει σε στόχους ακαι φιλοσοφία από την νοοτροπία που διέκρινε t 
Δεξιά οποιαδήποτε και αν ήταν η ονομασία της στο παρελθόν (Εθνικός Συνο 
γερμδς, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση) παρ’ όλο που τους τελευταίους μήνες 
προστέθηκε το , "Φιλελεύθερη". Η "νέα πρόταση ελευθερίας του Έλληνα και 
του σεβασμού της αξίας του" όπως επιγράφεται το "πρόγραμμα" το μόνο not 
επιτυγχάνει είναι να επιβεβαιώσει ότι υποτιμά αυτό το σεβασμό και αξία 
υποτίθεται άτι θέλει να βελτιώσει. Τα αντιφατικά, συγκρουδμενα, ασυμβί 
βαστα και αντιλαϊκά μέτρα που προτείνονται αντανακλούν την φιλοσοφία kc 

τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας.

I
θεωρητικά, η μείωση των αμέσων φόρων συνεπάγεται βελτίωση του 

εισοδήματος για όσους συμμετέχουν στην φορολογική βάση» ενώ ταντόχρε 

να αυξάνει την ανισότητα κατανομής του σε ώφελος των υψηλότερου ει

σοδήματος κοινωνικών τάξεων. Η βελτίωση αυτή του εισοδήματος α^’ενός 

μεν αυξάνει την καταναλωτική ζήτηση, αύξηση που κατά κύριο λόγο προέ 

χεται από τις χαμηλο:ερα εισοδηματικές τάξεις, αφ’ετέρου δε αυξάνει 

τα αποταμιευτικά αποθέματα των υψηλότερων εισοδηματικών τάξεων* Όσο 

αυξάνεται η ζήτηση τόσο βελτιώνονται οι προϋποθέσεις για την αύξηση

των παραγωγικών επενδύσεων που έχουν σαν σκοπό την ικανοποίηση αυτής
•  f  · γ*<* t s

της ζήτησης καιλσταδιακό πραγματοποιούνται. Ταυτόχρονα η αύξηση των 

onoTauιευτικών αποθεμάτων διοχετεύεται, δια μέοουντου τοαπεζικοι* συ

στήματος, στην χρηματοδότηση των παραπάνω επενδύσεων. Με τον τρ·πο 

αυτό ολοκληρώνονται θεωρητικό οι πρώτες δύο φάσεις μιάς οικονομικής 

ανάκαμψης.

Μια μικρή όμως διερεύνυση στο σημείο αυτό πποκαλύπτει όχι μόνο



τις λανθασμένες υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η απλοϊκή αυτή 

θεώρηση της λειτουργίας της Ελληνικής οικονομίας αλλά και τα πιθανά 

εναλλακτικά μέτρα που θα ήταν αναγκαίο να εφαρμοσθούν.

Οι υποκείμενες υποθέσεις πάνω στις οποίες βασίζεται το μακροοι

κονομικά αυτά υπάδειγμα θα πλησίαζαν την πραγματικότητα^ άν η χώρα μας 

ήταν σε μβγάλο βαθμό μιά κλειστή οικονομία και δεν ήταν ευάλωτη σε 

εξωγενείς πληθωριστικές πιέσεις. Επιπρόσθεια, το μδμισμα της χώρας 

Λ ν  αποτελ^έ» μέσο αποθεματοποίησης διεθνούς αξίας. Η σημασία

και οι επιπτώσεις της αφαίρεσης αυτών Β*ν ουσιωδών δομικών χαρακτη-
Το 1

ριστικών της Ελληνικής Οικονομίας από Λ0%παραπάνω υπόδειγμα αναλυοντο 

παρακάτω.

Αν ο πραγματικός στόχος του προγράμματος της Ν.Δ. είναι η αύξη- 
I

ση των παρανωγικών επενδύσεων^ τότε η αύξηση της καταναλωτικής ζήτηση* 

δεν εξασφαλίζει τον στόχο αυτό. Δεδομένου ότι η Ελληνική Οικονομία 

είναι αφ’ενός μεν εμπορικά μιά τελείως ανοικτή Οικονομία, αφ'ετέρου 

είναι περιορισμένης παραγω γικής βάσης^ένα μεγάλο μέρος της αύξησης 

της ζήτησης θα διοχετευθεί στην εξωτερική αγορά με τη μορφή εισαγωγών 

καταναλωτικών αγαθών με αποτέλεσμα την αναίρεση των επενδυτικών κινή

τρων από τςς εγχώριες παραγωγικές μονάδες. Επομένως ο Ν.Δ. θα πρέπει 

να συμπληρώσει το μακροικονομικό της πρόγραμμα με εξαγγελίες πιό ά

μεσων κινήτρων όπως η μείωση της φορολογίας των κερδών αυτών των επι1 

χειρήσεων, η δυνατότητα απόσβέσης μηχανικού εξοπλισμού και παγίου κε

φαλαίου σε μικρότερα χρονικό διαστήματα κ.α. Όμως μιά τέτοια εναλ

λακτική λύση όχι μόνο είναι πολιτικά επιζήμια για την Ν.Δ. αλλά επί 

πλέον προσκρούει σε προϋπολογιστικούς περιορισμούς. Η ταυτόχρονη μείι 

ση των αμέσων φόρων και η απαλλανή από τα φορολογικά βάρη των επιχει

ρήσεων οδηγεί το έλλειμα του κρατικού προϋπολογισμού σε δραματικά ύ

ψη. Ά ν  δε η χρηματοδότηση αυτού του ελλείματος δεν γίνει με ορθολο-



νικό τρόπο τότε όχι μόνο οι επιδιωκόμενες παραγωγικές επβνδύσεις

δεν πραγματοποιούνται, αλλά και επέρχεται μόνιμη υποβάθμιση της οικο-
<>

νομικής κατάστασης της χώρας.

Οι ττόόποι χρηματοδότησης ενός ελλειματικού κρατικού προϋπολο

γισμού συνίστανται στον συνδιασμό χρηματοδοτικής και δημοσιονομικής 

πολιτικής σε συνάρτηση #ε τα επί πλέον έσοδα που προέρχονται από την 

φορολογία της αύξησης του εθνικού εισοδήματος. Η μεν χρηματοδοτική 

πολιτική κάλυΦης του ελλείματος του κρατικού προύπολογισμού αποτελεί-
Μ*

ται από την πολιτική εσωτερικού δανισμού, προσφοράς χρήματος και εξω

τερικού δανιΓεσμοΰ„ Η δε δημοσιονομική τ.ολιτική αποτελείται κατά κύ

ριο λόγο από την πολιτική της άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

θεωρητικά, ο τρόπος κάλυψης του ελλείματος του κρατικού προϋ-
I  { ι

πολογισμού με τον εσωτερικό δαν-ιεσμό είναι σωστός,στο βαθμό που οι

συνεπαγόμενες απ'αυτό ίο δανεισμό δημόόιες επενδύσεις αποφέρουν μελλο

τικά έσοδα μεγαλύτερα από το κόστος των δανειζομένων εθνικών κεφαλαίο·

χικών αποθεμάτων. Επί πλεόν αυτά τα έσοδα θα πρέπει να υπερβαίνουν

τα έσοδα που θα πραγματοποιούνται από την αύξηση της οικονομικής
«

δραστηριότητας η οποία θα προέρχονταν από την διοχέτευση αυτών των 

αποταμιεύσεων σε ιδιωτικές αντί σε δημόσιες επενδύσεις με τον ίδιο 

χρονικό ορίζοντα.

Στην πράξη οι επιλογές αυτές υλοποιούνται είτε διαμέσου των χρη 

ματαγορών είτε δια μέσου κρατικών παρεμβάσεων. Σε καθεστώς ελεύθερης 

αγοράς το κράτος και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συναγωνίζονται για 

την δανειοδότηση των αποταριευτικών αποθεμάτων,που συγκεντρώνονται 

από το τραπεζικό σύστημα. Δεδομένου του ρυθμού αύξησης της προσφοράς 

του χρήματρος από την Κεντρ^εή Τράπεζα και του ρυθμού εξωτερικού δα

νεισμού, ο συναγωνισμός αυτός προσδιορίζει το ύψος των επιτοκίων.



Η αύξηση λοιπόν του ελλείματος του κρατικού προϋπολογισμού όπως 

προκύπτει από το πρόγραμμα της Ν.Δ. θα δημιουργήσει έντονες πιέσεις 

στα ύφος των επιτοκίων δεδομένηχ της ανελαστικότητας της κρατικής 

ζήτησης. Αν λοιπόν το πρόγραμμα αυτό έχει σα στόχο την αύξηση των 

ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων σε Περιβάλλον ελεύθερης διαμόρφω- 

σης των επιτοκίων τότε αναγκαστικό θα πρέπει να μειώσει σημαντικά 

το ύφος των δημοσίων επενδύσεων. Αυτή η επιλογή δεν είναι καινούργια 

για την Ν.Δ. 0 φαύλος κύκλος της συνεχούς χρηματοδότησης του ιδιωτι

κού τομέα σε βάρος του δημοσίου κατά την διάρκεια των μεταπολεμικών 

χρόνων διακυβέρνησης της χώρας από την συντηρητική παράταξη δημιούργη

σε τα δυσε/πίλυτά προβλήματα του σήμερα. Η απαράδεκτη συγκέντρωση 

και σχετική υποβάθμιση της διοικητικής και οργανωτικής δομής του δη

μόσιου τομέα^ που τόσο επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη της χώ-
*«

ρας, είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής. Η εύκολη δανειοδότηση, 

η αλόγιστη και άστοχη χρήση του παρεχομένου χρήματος δημιούργησα τις 

λεγόμενες προβληματικές επιχειρήσεις και είναι αποτέλεσμα αυτής της 

πολιτικής. Και ενώ ο δημόσιος τομέας αυξήθηκε, η αύξηση αυτή δεν απο

τελεί παρά μιά έμμεση χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα που δεν αντα- 

ποκρίΟηκβ στις πολύπλοκες ανάγκες της χύγχρονης παραγωγικής διαδικα- 

σίας. Αντίθετα/η Ν.ΔΛνα υλοποίηση τον στόχο< της αύξησης των ιδιωτι( 

κών παραγωγικών επενδύσεων με κυβερνητική παρέμβαση που προσδιορίζει 

το ύφος των επιτοκίων σε συνδιασμό με την σκληρή διαπίστωση της ανα

γκαιότητά της αναβάθμισης των υποδομών που απαιτούν δξμόσιες επενδύ

σεις, θα οδηγούσε στην αύξηση του ρυθμού προσφοράς του χρήματος ή/ 

και σε εξωτερικό δανεισμό γιατί μόνο έτσι η τα*όχρονη χρηματοδότηση | 

τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημοσίων επενδύσεων είναι εφικτή.

Όπως είναι γνωστό ο διοικητικός καθορισμός των επιτοκίων έχει σαν απο
χ , . ! 

τέλεσμα τ*ν απώλεια του ελένχου του ρυθμού προσφοράς χρήματος από



την Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, ενώ είναι δυνατό να καλυφθεί π ζήτηση 

των αναγκών χρηματοδότησης τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου 

τομέα οι αναμενόμενες πληθωριστικές τάσεις δημιουργούν οικονομικές 

διαστρεβλώσεις υψηλού κοινωνικού και οικονομικού κόστους. Αν λοιπόν 

το πρόγραμμα της Ν.Δ.' έχει σα στόχο την αύξηση των παραγωγικών επενδύ

σεων θα πρέπει να πιστεύει ότι το πρόγραμμα που προτείνει θα δημιουρ

γήσει τεράστια αποθέματα'οποταμιεύσεων ικανά να καλύψουν τις χρηματο

δοτικές ανάγκες του προγράμματος. Φυσικά προσβλέπει ότι οι αναμένό- 

μενες πληθωριστικές τάσεις μειώνουν την αξία των αποτρμιεύσεων αυτών 

και πιστεύει^ότι οι αποταμιεύσεις αυτές,θα στραφούν εξ ολοκλήρου 

στην εσωτερική αγορά λόγω των "αντιπληθωριστικών" μέτρων που προτεί

νει και της "εμπιστοσύνης” που εμπνέει. Αλλά πως είναι δυνατό υα συμ

βούν τέτοια %άύματα όταν το τεράστιο έλλειμα του εθνικού προΟπολογι- 

σμού που θα δημιουργήσει το,πρόγραμμά |Μ9 θα πρέπει να καλυφθεί από 

μιά αύξηση του ρυθμού προσφοράς χρήματος που στην ουσία θα είναι πλη

θωριστικό. 0 ορθολογικός ρυθμός προσφοράς χρήματος είναι αυτός που

αντικατοπτρίζει τις χρηματοδοτικές ανάγκες που δημιουρνούνται από
«

την αύξηση.του εθνικού προϊόντος. Αν λοιπόν διατηρήσει αυτό τον ρυθ

μό σε λογικά επίπεδα ή θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια σε δραματικό 

ύψη προκαλύντας έντονη κρίση και ανέργία στον ιδιωτικό τομέα ή να 

προβεί στην μείωση του δημοσίου τομέα με παρόμοιες συνέπειες ή να ε- 

πιλέξει ένα συνδιασμό των δύο παραπάνω εναλλακτικών λύσεων. Έτσι, 

δεν θα πρέπει να διακηρύττει η Ν.Δ. ότι υπολογίζει στην κάλυψη του 

ελλείματος του δημοσίου προϋπολογισμού από τα φορολογικά έσοδα τα ο

ποία θα προέρχονται από την άύξηση της οικονομικής δραστηριότητα^ου 

θα οφείλεται στο μακροοικονομικό τον πρόγραμμα.

Τέλος, ο τρίτος τρόπος χρηματοδότησης ενός ελλείματικού κρατι

κού προϋπολογισμού είναι ο εξωτερικός δανεισμός. 0 εξωτερικός δανει-



σρδς είναι επιζήμιος στον βαθμό που οι επενδύσεις που προκύπτουν απ 

αυτδν δεν παράγουν τόση μελλοντική διεθνή ανταλλακτική αξία (ξένο συ*

νάλλαγμα δη λ. αύξηση εζανωγών-ή αντικατάσταση από εγχώρια παραγωγή
>\ 5 Τ·

αντιστοίχων εισαγωγών) που -το ελάχιστο να καλύπτει το κόστος των δα-

νειζομένων ξένων αποταμιευτικών αποθεμάτων. Φυσικά οι αλεπάλληλες αυ-
%

ξήσεις της τιμής του πετρελαίου ανάγκασαν τις Ελληνικές Κυβερνήσεις
«

σε αύξηση του ρυθμού του εξωτερικού δανεισμού προσπαθώντας να αποφύγ* 

για εσωτερική οικονομική κρίση τεραστίων διαστάσεων. Η διττή οικονομι

κή ιδιότητα του πετρελαίου σαν καταναλωτικόύ αγαθοί^ και σαν ενδιάμε

σου συντελεστή παραγωγής αυξάνει ταυτόχρονα την ρυθμό του πληθωρισμού 

μέσα από το κόστος παραγωγής προϊόντων που χρησιμοποιούν έμμεσα 

ή άμεσα πετρέλήιο για την παραγωγή τους και μέσα από την κατανάλωση 

των προϊόντων του αργού πετρελαίου. Η αύξηση αυτή του πληθωρισμού 

μειώνει το πρανματικό εισόδημα των εργαζομένων. Με την σειρά τους οι

εργαζόμενοι πιέζουν τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις τους να πάρουν
— Λ  η  ν<τ> '*■ - λ ,  Α υ Λ '> "  !
τέτοιο μέτρα «β«ο-το Κιγώτερο να διατηρήσουν το πραγματικό τους εισό- ί
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δημα σταθερό. 0 πιό γρήγορος τρόπος αντίδρασης σε τέτοιες πιέσεις«
είναι η άύξηση του ρυθΒού προσφοράς χρήματος που αφ'ενός μεν μετριά

ζει την κρίση αφ'ετέρου δε δημιουργεί μεγαλύτερη αύξηση του πληθωρι

σμού. Η απόσυρση αυτού του πληθωριστικού χρήματος γίνετε σταδιακά 

με την χρηματοδότηση του ελλείματος των εμπορικών συναλλαγών δια μέ

σου του εξωτ^ρρκού δανεισμού.

Βέβαια, οι αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου προήλθαν από εξω

γενείς προς την χώρα μας γεωοικονομικές πολιτικές επιλογές. Η γεωοι- 

κονομική επιλογή που είχε το ίδιο αποτέλεσμα στο ρυθμό εξωτερικού 

δανεισμού ήταν η ένταξή μας στην Ε.Ο.Κ. που οι υποχρεώσεις ελευθέρου 

εμπορίου που επιβάλλει αχοΨ οικονομικό' συνασπισμό'· τών ανεπτυγμένων 

Ευρωπαϊκών οικονομιών σε συνάρτηση με την οικονομική πολιτική των



Η.Π.Α. που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των Αμερικανικών επιτοκίων, 

την υπερτίμηση δολλαρίου και την μακρόχρονη διεθνή ύφεση, υποχρέωσε 

την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να^συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό εξωτερικού δα- 

νεισμου. Σ'αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να τονισθεί και η εσφαλμένη 

πολιτική πολλών Ελληνικών επιχειρήσεων ιτσυ συνετέήέσε στην επιτά

χυνση του ρυθμού αυτού. Ενώ η αναγκαστική υποτίμηση της δραχμής τους
*

δίνει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των εισαγομένων 

από το εξωτερικό αντιστοίχων προϊόντων, αντί οι Ελληνικές αυτές επι

χειρήσεις να αυξήσουν τις παραγωγικές τους επενδύσεις και την εγχώ- 

ρια παραγωγή αποκομίζόντες τα κέρδη που συνεπάγεται αυτή η αύξηση, 

προτίμησαν τον περιορισμό των επενδύσεών τους και την διατήρηση της 

παραγωγής τους στα επίπεδα εκείνα που επιτρέπουν αύξηση κερδών δια 

μέσου της αύξη§ης 'της τιμής της εγχώριας παραγωγής. Έτσι ενώ η τι

μή των συναγωνιζομένων τα Ελληνικά προϊόντα εισαγωγών αμξανε λόγω 

της ανατίμησης του δολλαρίου οι Έλληνες επιχειρηματίες αύξαναν τα 

κέρδη τους επωφελούμενοι^από την αύξηση των τιμών χωρές να συμμετέ

χουν σε πραγματική παραγωγική δραστηριότητα. Η τακτική αυτή επιδέίνω-
«

σε το άνοιγμα του εμπορικού ισοζυγίου, την ανεργία και την ανταγωνι

στικότητα των μονάδων αυτών. Δυστυχώς η “απεργία του κεφαλαίου" σαν 

φθοροποιός δράση/ ενάντια στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ^βλάπτει όχι μόνο 

αυτούς τους ίδοους αλλά το γενικότερο κοινωνικό σύνολο.

Οι επιλογές και των δύο κομμάτων στην πολίτική χρηματοιδότησης 

του ελλείματος του κρατικού προϋπολογισμού και τρεχουσών συναλλαγών 

είναι μάλλον περιορισμένος διότι εξαρτώνται από εξωγενείς προς την 

χώρα μας παράγοντες προσφοράς και ζήτησης διεθνών κεφαλαίων. Επί 

πλέον οι όροι δανεισμού αυτών των κεφαλαίων καθίστανται προοδευτικά 

δυσμενέστεροι για άΑες τις δανειοδοτούμενες οικονομίες παρά την φερεγ-* 

γυότητα που συνεπάγεται η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας.



Ήδη η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρεί στην μείωση του εξωτερικού 

δανεισμού με αντίστοιχη αύξησή του εσωτερικού δανεεσμού. Η σταδιακή 

μείωση του πληθωριστικού ρυθμού σε συνδυασμό με την διάθεση βραχυ

προθέσμων TvtÔKuv γραμματειών του δημοσίου που έχει εξαγγελθεί και

η έκδοση μεσαπροθέσμου ομολογιακού δανείου σε συνδυασμό με υλοποίη-
«

ση των αποτελεσμάτων του πενταετούς προγράμματος ανάπτυξης αποβλέπου' 

στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Η συνέχιση αυτής της χρηματοδοτικής πολιτικής, ο ορθολογικός 

δυναμικός συνδυασμός του σχετικού βάρους της κάθε μιάς από τις πολ&* 

τικές χρηματοδοτήσεις που αναφέραμε σε συνάρτηση με τις εθνικές και 

διεθνείς οικονομικές εξελίξεις είναι εθνική ανάγκη. Όπως είναι γνωΛ 

στό. οι πολιτικές αυτές δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και τυχόν 

διακοπή τους, παραλήψεις ή λάθη εκτίμησης της ροής των δημιουργεί 

σημαντικό κόστος στον προγραμματισμό της πορείας της εθνικής μας οι

κονομίας .

Το άλλο σκέλος των οικονομικών μέτρων που συνεπάγεται το μακρο

οικονομικό πρόγραμμα της Ν.Δ. αφορά τις μελλοντικές συνέπειες στην 

σχέση αμέσων και εμμέσων ©όρων. Το έλλειμα του κρατικοί/» Προϋπολο

γισμού που θα προκόψει θα ασκήσει έντονες πιέσεις για αύξηση των φο

ρολογικών εσόδων. Είναι πάγια π τακτική της Ν.Δ. να διάκειται ευνοΓκ<! 

στην αύξηση των εμμέσων ©όρων. Η οπισθοδρόμιση σ'πυτούς τους φάρους 

όχι μόνο επιβαρύνει άνισα ταίευρύεερα λαϊκά στρώματα αλλά επί πλέον 

εισάγει και νέες οικονομικές διαστρεβλώσεις με ανυπολόγιστο οικονο

μικό και κοινωνικό κόστος. Το κόστος αυτό είναι αποτέλεσμα της διο

χέτευσης της οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους ευνοϊκά διακείμμε- 

νους στο κυβερνόν κόμμα σε βάρος των δραστηριδτήτων που πραγματικά κ< 

τέχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγική διαδικάσία. Τα απο

τελέσματα αυτής της πολιτικής είναι γνωστά στην χώρα μας από τις



τρείς δεκαετίες παρομοίων επιλογών από την συντηριτική παράταξη.

Επιγραμματικά« οι προτάσεις αυτές δεν αποτελούν παρά μιά κα-
»■>

κάτεχνη αντιγραφή των μεταρυθμίσεων που οι θεωρητικοί της οικονομι

κής λειτουργίας της αγοράς (SUPPLY-SIDE ECDNDMICS) κατώρθωοαν να 

προωθήσουν σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., Μ.Βρεττανία και σε μικρότερο βαθ 

μό στην Δ. Γερμανία. Και ενώ η επιτυχία των μέτρων αυτών αμφισβητεί

ται από όλες τις άλλες θεωρητικές οικονομικές σχολές είναι βέβαιο ότ 

οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις τί̂ ς Ελληνικής οικονομίας σε σχέση με 

τις προαναφερόμενες χώοες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ενός 

τέτοιου προγράμματος είναι θεωρητικά εμπεδωμένο σε ανύπαρκτες βάσεις 

και κατά συνέπεια επιζήμιο.
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