
ΠΙΘΑΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΒΕΡΤ

Η. Θα «έπρεπε» να επιδιωχθούν ρυθμοί μεγέθυνσης 3%-4%. Το Πρόγραμμα της ΝΔ 

προβλέπει τέτοιους ρυθμούς. ^ ----

Αντίλογος:

Ρυθμοί μεγέθυνσης δεν προσδιορίζονται με πρωθυπουργικές 

αποφάσεις και πολιτική βούληση. Κατ’εξοχήν κόμμα με νεοφιλελεύθερη 

ιδεολογία θα έπρεπε να το γνωρίζει . Η ΝΔ δε νομιμοποιείται να μιλάει 

για υψηλούς ρυθμούς. Στα χρόνια 1990 -1993 πέτυχε μέσο ρυθμό 

μεγέθυνσης 0.7%, δηλ. το Ά  με 1/3 αυτών που πετύχαμε το 1994-1995.

Με τέτοια αντίληψη είχε συνταχθεί το Πρόγραμμα Σύγκλισης της ΝΔ. 

Προέβλεπε εξωπραγματικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, με αποτέλεσμα να 

γίνει ρεζίλι τόσο η ίδια, όσο και η χώρα.

2. Συνηθίζει να αναφέρεται στο κλείσιμο μικρομεσαίων, και ότι 120.000 MME 

έκλεισαν τα τελευταία χρόνια.

α) Πολλές δεκάδες χιλιάδες MME ανοίγουν κάθε χρόνο και είναι 

παραπλανητικό να αναφέρεται κανείς μόνο σε όσες κλείνουν. Αυτό είναι 

ένα φαινόμενο που πάντα γινόταν.

Κατά βάση, όμως, αυτό που ενδιαφέρει, είναι αν αυξάνει η παραγωγή, 

αν αυξάνει η απασχόληση, αν αυξάνει η ανταγωνιστικόττα της 

οικονομίας συνολικά, ή για ειδικούς κλάδους. Μετακινήσεις 

συντελεστών παραγωγής από μόνες τους δεν είναι αρνητικές , αντίθετα 

μπορεί να υποδηλώσουν μια θετική αναδιάρθρωση στο παραγωγικό 

σύστημα, αν συνδέεται, όπως σημειώθηκε, με αυξημένη 

ανταγωνιστικότητα, παραγωγή και απασχόληση.

Αντίλογος :



Επιπλέον, όμως, η αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας 

των MME, δεν θα διασφαλιστεί με την αρτηριοσκληρωτική εμμονή σε 

δομές που διαμορφώθηκαν στο παρελθόν, αλλά στην ευέλικτη 

προσαρμογή των ίδιων των επιχειρήσεων στις νέες πιέσεις του 

ανταγωνισμού.

Η κυβέρνηση έχει πετύχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυξημένα 

κίνητρα, ειδικά προγράμματα, που όλα μαζί στηρίζουν τη μικρομεσαία 

επιχείρηση. Ας μη δημιουργούμε τεχνητό κλίμα διόγκωσης ενός 

προβλήματος που απαιτεί σωστή δράση και αντιμετωπίζεται από την 

κυβέρνηση.

3. Αναφορά στον OTE για αξία 1,7 τρς δρχ. και διάθεση ποσών που θα αντληθούν 

από τον ίδιο τον OTE, και στην Υγεία-Παιδεία.

Αντίλογος :

α) Πρακτική Ν.Δ. για OTE με στρατηγικό επενδυτή, έσοδα για εξάλειψη 

δημοσιονομικών ελλειμμάτων είναι ευθεία αντίφαση έργων και πράξεων.

β) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 6% περίπου, θα ευνοήσει εξ ορισμού 

το επενδυτικό πρόγραμμα OTE.

γ) Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ στήριξε ιδιαίτερα τους τομείς Υγείας και Παιδείας 

στους προϋπολογισμούς 1994-1995-1996, ενώ δημιουργεί και το Ειδικό 

Κεφάλαιο για την Ανώτατη Παιδεία.

δ) Διάθεση στο Χρηματιστήριο έχει ως κεντρικό στόχο να εκθέσει OTE 

στην πίεση ανταγωνισμού, να επιταχύνει διαδικασίες εκσυγχρονισμού 

και ανάπτυξης, και να τον προετοιμάσει για το άνοιγμα των αγορών.

4. Εισφορές από Ευρωπαϊκή Ένωση : Το 1995 εισέρρευσαν τελικώς 4.850 εκατ. 

ECU έναντι 4.300 εκατ. ECU το 1994.

Σημειώνω όμως, ότι από τα 400 δις δρχ. που είχε εκτιμηθεί η εισροή 

από την Ε.Ε. για το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων το 1995,



εκτιμάται ότι θα έχουν εισρεύσει τελικά γύρω στα 310-320 δις δρχ. Το 

πρόβλημα είναι κυρίως στα ποσά του Ταμείου Συνοχής.

5. Ό τι δημοσιονομική προσαρμογή γίνεται μέσω εσόδων και όχι με εξοικονόμηση 

δαπανών.

Αντίλογος:

α) ΝΔ στο Πρόγραμμα Σύγκλισης προέβλεπε τα εξής :

- τα έσοδα ως % ΑΕΠ θα αυξάνονταν από 32.4% το 1992 στο 

36.8% το 1996, δηλ. 4,5 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες.

- οι δαπάνες (χωρίς τα τοκοχρεωλύσια) ως % του ΑΕΠ θα 

μειώνονταν από 30.4% το 1992 στο 29.3% το 1996, δηλ. 1 ποσοστιαία 

μονάδα.

β) Η εικόνα της κυβέρνησης έχει ως εξής :

Δαπάνες τακτικού 
προϋπολογισμού (χωρίς 
τα τοκοχρεωλύσια) ως 
% του ΑΕΠ.

Δαπάνες τακτικού 
προϋπολογισμού και 
επενδύσεων ως% 
ΑΕΠ.

Έσοδα
προϋπολογισμού ως
% ΑΕΠ 

•

1994 35,6 % 39,1 % 26.6 %

1995 34,3 % 38,2 % ^  27.9%

1996 33,9 % 38,2 % 29.4 %

Πέτυχε δηλ. να εξοικονομήσει δαπάνες ήδη στα δύσκολα δημοσιονομικά 

χρόνια 1994-1996 και να μειώσει τη σχέση μεταξύ τρεχουσών δαπανών 

και ΑΕΠ κατά 2 σχεδόν μονάδες. Πετύχαμε μια βελτίωση στα 

δημοσιονομικά έσοδα σε σχέση με το ΑΕΠ χωρίς νέους φόρους, με την 

πάταξη της φοροδιαφυγής και με κοινωνικά που δίκαιη κατανομή των 

φορολογικών βαρών.



Αυτά είναι που ενοχλούν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 

που καταφεύγει σε αναφορές που ο ίδιος γνωρίζει ότι έχουν μηδενική 

αξία.

6. Πρόσφατα δημοσιεύθηκαν στοιχεία της EUROSTAT για το αγροτικό εισόδημα, 

από τα οποία προκύπτει ότι το 1995 υπάρχει μείωση στο κατά κεφαλή αγροτικό 

εισόδημα 1,7%, ενώ στο μέσο όρο της Ε.Ε. υπάρχει αύξηση 2.6%. Από τα ίδια 

στοιχεία προκύπτει μηδενική αύξηση του πραγματικού αγροτικού ΑΕΠ, έναντι 0,6% 

στην Ε.Ε.

Επιχειρηματολογία:

Ακόμα δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Φαίνεται ότι στην EUROSTAT έλαβαν 

υπόψη μια αύξηση στην αγροτική απασχόληση (τα στοιχεία ίσως 

δόθηκαν από ΕΣΥΕ), που όμως κάτι λάθος υπάρχει πίσω από αυτό.

Επανεκτίμηση αναμένεται να δείξει άλλη τελική εικόνα. Ανεξάρτητα από
%,

αυτό, το εισόδημα των εργαζόμενων στην ύπαιθρο προσδιορίζεται και 

από άλλες δραστηριότητες (τουρισμός, μεταποίηση, υπηρεσίες, κλπ.). 

Ως γνωστό, το ΑΕΠ αυξήθηκε το 1995 γύρω στο 2% που καλύπτει 

ολόκληρη της ελληνικής οικονομίας.

«


