
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Συνάντηση 14 Νοεμβρίου 1994

Παρέστησαν οι κ:

Παπαντωνίου, Παπαδόπουλος, Ρωμαίος, Ροκόφυλλος, Τσούρας, 

Σκουλαρίκης, Ιωαννίδης, Χρυσοχοϊδης, Στουρνάρας, Κατσέλη, 

Γιαννίτσης. Δεν παρέστησαν οι κ: Λίβανός, Μωραϊτης και

Σημίτης.

θ έ υ α  1: Ενηυέρωση ν ια  τρέγουσες εξελίξειο

- Έγινε μια σύντομη ενημέρωση από τον ΥΠΕΘΟ για ορισμένες 

εξελίξεις στα μακροοικονομικά μεγέθη.

- Ο Υπ. Οικονομικών ενημέρωσε για τον Προϋπολογισμό 1994 και 

την επίτευξη των στόχων.

Θέυα 2: Πορεία επενδύσεω ν

Μετά ορισμένες γενικές αναφορές για την πορεία των επενδύσεων, 

εντοπίστηκαν τα εξής:



Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από 1 τρις δρχ. θα 

καταλήξει τελικά στα 800 δις δρχ. ως ανώτατο όριο.

- Οπωσδήποτε οι εμπλοκές στα μεγάλα έργα έχουν επηρεάσει την 

απορροφητικότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ, αλλά αντίστοιχα προβλήματα 

εντοπίζονται και σε άλλα Υπουργεία (αναφέρθηκε ενδεικτικά η 

περίπτωση του ΥΒΕΤ).

- Πιθανώς με την παροχή προκαταβολών σε ορισμένα έργα, όπως 

το Μετρό της Αθήνας, στο μέτρο που τα χρήματα ελέγχονται από 

ενδιάμεσους φορείς του δημοσίου, να μπορέσει να επιτευχθεί 

μεγαλύτερη απορροφητικότητα μέχρι τέλη του έτους.

- Η υλοποίηση έργων σημαντικής κλίμακας απαιτεί μια διαφορετική 

πολιτική, που όμως συνεπάγεται σοβαρές αποφάσεις π.χ. στο θέμα 

των σχέσεων με εργοληπτικές εταιρίες, ποινές, τρόπους ανάθεσης.

Αν υπάρχουν προβλήματα σε έργα κλασσικού τύπου, όπως 

οδοποιία, υποδομές κ.λ.π., πιθανόν να προκύψουν ακόμα πιο σοβαρά 

ζητήματα σε άλλα προγράμματα, που έχουν νέο χαρακτήρα για τη 

δημόσια διοίκηση και απαιτούν άλλου είδους κινητοποίηση σε 

επίπεδο δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

- Επισημάνθηκαν κενά σε θέματα ολοκληρωμένων πολιτικών, π.χ. 

προσέγγιση στο θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.



Συυπεράσυατα:

1. Να ερωτηθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ αν ειδικές περιπτώσεις κάνουν 

σκόπιμη τη λήψη συλλογικότερων αποφάσεων.

2. Στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού στο κεφάλαιο για 

τις επενδύσεις να δοθεί ένα στίγμα της πολιτικής με κατεύθυνση την 

ανταγωνιστικότητα, την ποιοτική αναβάθμιση κ.λ.π. Επίσης, να 

ερωτηθούν τα άλλα Υπουργεία για τις ανάγκες αναβάθμισης του 

μηχανισμού διαχείρισης νέων προγραμμάτων.

3. Να αναδειχθεί ένας μικρός αριθμός θεμάτων που θα 

λειτουργήσουν ως ευρύτερο πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα 

εντάσσονται περισσότεροι επιμέρους στόχοι και πολιτικές. Ως 

τέτοια θέματα αναφέρθηκαν:

α) Ανάδειξή ρόλου Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των 

Βαλκανίων.

β) Πολιτική αναδιάρθρωσης και ανταγωνιστικότητας, 

γ) Πολιτική απασχόλησης

Οι Κατσέλη, Στουρνάρας, Γιαννίτσης εξουσιοδοτήθηκαν να

αναλάβουν ένα συντονιστικό ρόλο ώστε σε συνεργασία με αρμόδιους 

υπουργούς να αναπτυχθούν οι κατάλληλες ενέργειες για τα

παραπανω.



θ έ ιια  3: Πολιτική γ ια  τα Ταμεία  Αρωγής τω ν δημοσίων

υπαλλήλω ν

Ο Υπ. Οικονομικών έκανε εισήγηση για μια κοινή πολιτική για τα 

Ταμεία Αρωγής των δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο επειδή το θέμα 

άπτεται του ευρύτερου ασφαλιστικού προβλήματος συμφωνήθηκε 

να εξεταστεί ειδικότερα από το Υφυπουργείο Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, το Υπ. Οικονομικών, το ΥΠΕΘΟ και το Οικονομικό 

Γραφείο του Πρωθυπουργού. Πάντως, σε σχέση με την 

εκκρεμότητα στο Υπ. Εμπορίου για αύξηση μιάς κράτησης στις 

κρατικές προμήθειες, κρίθηκε ότι πρέπει να παγώσει.

θ έ υ α  4: Ενηυέρωση για έλεννο  τ ιυώ ν οπω ροκππευτικώ ν

Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρει ότι οι εισαγωγές πατάτας που 

υλοποιήθηκαν σε εκτέλεση προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής 

Οικονομικής Πολιτικής, ο προβλεπόμενος φυτοπαθολογικός έλεγχος 

γίνεται με εξαιρετική βραδύτητα, ώστε το μέτρο να γίνεται 

ανενεργό. Ο φορέας ελέγχου υπάγεται στο Υπ. Γεωργίας. 

Γενικά το πρόβλημα εντοπίζεται στα τρόφιμα, κυρίως τα εγχώρια, 

όπου παρατηρούνται και υψηλά ποσοστά κέρδους. Οι συμφωνίες 

κυρίων δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ενημέρωση για την πορεία 

του πληθωρισμού γίνεται και από τον Πρόεδρο του ΣΟΕ κ. 

Στουρνάρα. Το ΣΟΕ είχε εξετάσει το θέμα σε ειδική συνεδρίαση.



Αποφασίζονται τα εξής:

(α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας να απευθύνει επιστολή στον 

Υπουργό Γεωργίας για ουσιαστική επιτάχυνση των διαδικασιών 

ελέγχου στο Μπενάκειο.

(β) Το Υπ. Εμπορίου να εντείνει τους ελέγχους στην αγορά και να 

ενεργοποιήσει το μηχανισμό της νομοθεσίας ανταγωνισμού που έχει 

στη διάθεσή του.


