
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗ Ν  ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ
(Πέμπτη, 14/12/2000)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Ερώτηση: Τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο ο
πληθωρισμός έφτασε το 4,2%. Ποια είναι η εκτίμηση 
σας για την εξέλιξη του τιμαρίθμου και τι μέτρα έχει λάβει 
το οικονομικό επιτελείο;

Απάντηση:
επιτάχυνση του πληθωρισμού δεν έχει μόνιμο χαρακτήρα. Είναι

πρόσκαιρη και συγκυριακή λόγω αύξησης του δολαρίου και της τιμής του 

πετρελαίου.
Με βάση υπολογισμούς του ΥΠΕΘΟ, αν η τιμή του πετρελαίου μείνει 

στα 31 δολάρια και η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου στα 85 cents, ο πληθωρισμός 

στη διάρκεια του έτους θα πέσει περίπου μία μονάδα, καθώς όσο περνούν οι 

μήνες, η σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2000 θα βελτιώνει την 

κατάσταση.

Αν, όμως, παγιωθεί η παρατηρούμενη πτώση της τιμής του πετρελαίου 

στα 26 ή 27 δολάρια το βαρέλι και, παράλληλα, συνεχισθεί η ελαφρά 

ανάκαμψη του ευρώ, τότε δεν θα βρεθούμε μακριά από το στόχο για το 2001 

που είναι ο μέσος πληθωρισμός 2,3%.

2. Ερώτηση: Πόρο ρεαλιστικός είναι όγος για ρυθμό
ανάπτυξης 5%)<αι πόσο εφικτή είναι η πραγματική σύγκλιση;

Απάντηση:
Η προβλεπόμενη άνοδος του ΑΕΠ κατά 5% θα προέλθει από τη 

διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη 

δημιουργία νέων ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μοχλός για την 

επίτευξη αυτού του στόχου είναι:

I. Οι επενδύσεις. Οι ολυμπιακοί αγώνες του 2004, αλλά και οι πόροι του Ρ 
ΚΠΣ, που εγγυώνται τους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι συνολικοί δημόσιοι 

και ιδιωτικοί πόροι που θα διατεθούν από το Γ’ ΚΠΣ θα προσεγγίσουν το



ποσό των 17,5 τρις δρχ. Με τους πόρους αυτούς θα ενισχυθεί η 
ανταγωνιστικότητα των παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, 

θα ολοκληρωθούν οι παραγωγικές υποδομές, θα στηριχθεί η αγροτική 

ανάπτυξη, θα εκσυγχρονισθεί η ελληνική ύπαιθρος και θα αναπτυχθεί η 

περιφέρεια. Επίσης, θα στηριχθεί η μετάβαση της χώρας στη νέα 

οικονομία ενισχύοντας τη διάχυση της κοινωνίας της πληροφορίας, θα 

βελτιωθεί η ποιότητα ζωής και θα αναβαθμισθεί το εργατικό δυναμικό με 

την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 

απασχόλησης. Για την επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης χρειάζονται 
δυναμικές επιχειρήσεις σύγχρονης τεχνολογίας που να παράγουν 

ανταγωνιστικά προϊόντα και να δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.

II. οι διαρθρωτικές αλλανέο, και συγκεκριμένα η υλοποίηση του 

προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και η απελευθέρωση των αγορών και 

των κλειστών επαγγελμάτων.

III. Παράλληλα, η ελληνική οικονομία θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τα οφέλη 

από τη συμμετοχή της χώρας στη ζώνη του ευρώ, δηλαδή εξάλειψη 

συναλλανυατικών κινδύνων, μακροοικονομική σταθερότητα, χαυηλά 

επιτόκια, ενιαία χρηυατανορά και κεφαλαιανορά. Άλλωστε, με την 

εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων με την υιοθέτηση του ευρώ και 

την απελευθέρωση των αγορών και τις ιδιωτικοποιήσεις, η χώρα θα 

προσελκύσει επενδύσεις ξένων κεφαλαίων κυρίως στους τομείς της 

ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και των μεταφορών.

Πραγματική όμως σύγκλιση δεν σημαίνει μόνο σύγκλιση των οικονομικών 

μεγεθών αλλά και άνοδο του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής 

γενικότερα των πολιτών στο επίπεδο του μέσου Ευρωπαίου πολίτη. Σήμερα, 

το βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα έχει φθάσει το 70% του μέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 60% που ήταν πριν δέκα χρόνια. Η ανοδική 

αυτή πορεία θα συνεχισθεί με στόχο να προσεγγίσουμε το 100% των 

εισοδημάτων του ευρωπαϊκού μέσου όρου.



3. Ερώτηση: Διατυπώνεται η άπο(,
2001 είναι υπερ-αισιόδοξοί

η ότι ο προϋπολογισμός 
Ανταποκρίνεται όμως η

η αυΤΙ^σΤη νττραγρΌΓΠΚοτητα;

Απάντηση:
Θα πρέπει να γνωρίζετε πως τα τελευταία χρόνια οι δημοσιονομικές 

εξελίξεις στη χώρα μας ήταν σαφώς καλύτερες από τις αρχικές προβλέψεις 

του προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, τα τρία τελευταία χρόνια τα έσοδα που 

εισπράχθηκαν ήταν κατά πολύ περισσότερα από τις προβλέψεις των 

αντίστοιχων προϋπολογισμών, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 

σημαντικά μικρότερο. Το ίδιο συνέβη και με το δημόσιο χρέος, το οποίο 

μειώνονταν με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ότι προβλεπόταν αρχικά, ενώ οι 

δαπάνες παρά τις έκτακτες επιβαρύνσεις, κινούνταν σα πλαίσια των 

προβλέψεων.

Οι εκτιμήσεις των μεγεθών του προϋπολογισμού του 2001 είναι, αν όχι 

το ίδιο συντηρητικές, τουλάχιστον συγκρατημένες. Σ’ αυτό το πνεύμα, 

προβλέπεται ρυθμός αύξησης των φορολογικών εσόδων ίσος περίπου με το 

ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Η εκτίμηση αυτή είναι όντως συντηρητική, αν 

αναλογιστούμε ότι τα τελευταία έξι χρόνια ο ρυθμός αύξησης των εσόδων 

ξεπέρασε κατά πολύ το ρυθμό αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού 

Εισοδήματος.

Το ίδιο συντηρητική είναι και η εκτίμηση των πρωτογενών δαπανών οι 

οποίες προβλέπεται να αυξηθούν με ρυθμό ελαφρώς μικρότερο από την 

αύξηση του εθνικού εισοδήματος. Παράλληλα, οι δαπάνες για τόκους 

αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 2,6%. Η εκτίμηση αυτή δεν είναι καθόλου 

αισιόδοξη δεδομένου της προσαρμογής των επιτοκίων στο ύψος εκείνων της 

ζώνης του ευρώ και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του δημοσίου 

χρέους με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Για τους ίδιους λόγους, εκτιμάμε ότι το δημόσιο χρέος θα ακολουθήσει 

την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών και με δεδομένη την αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 5% θα σπάσει το «ψυχολογικό» φράγμα των 100 ποσοστιαίων 

μονάδων του ΑΕΠ και θα διαμορφωθεί στο 99%.



4. Ερώτηση Ο προϋπολογισμός εμφανίζεται πλεονασματικός 
γιατίίιο πλεόνασυα των δημοσίων οργανισμών (η λεγάμενη 
άσπρη τρύπα) είναι υπερ-εκτιμημένο. Τι έχετε να πείτε;

Απάντηση:
Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο νέος προϋπολογισμός δεν 

περιέχει υπερεκτιμήσεις μεγεθών. Ειδικότερα, όσον αφορά το πλεόνασμα 

των δημόσιων οργανισμών για το 2001, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό 

των 1.073 δισ. δρχ., παρουσιάζοντας μια ελαφρά αύξηση σε σχέση με τις 

εκτιμήσεις για το 2000 (1.015 δισ. δρχ.), ενώ σε σχέση με τις αρχικές 

προβλέψεις για το έτος 2000 (1.115 δισ. δρχ.) ελαφρά μείωση.

Η προβλεπόμενη αυτή μικρή σχετικά αύξηση, αντανακλά τις 

προσπάθειες των δημόσιων οργανισμών, αλλά και των νομικών προσώπων 

για ακόμα καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους. Επίσης, θα πρέπει 

να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που συνδέονται με τις εξελίξεις που 

σημειώνονται στην αγορά εργασίας, καθώς και στην αγορά χρήματος και 

κεφαλαίου.
Ειδικότερα, η ένταξη στην αγορά εργασίας νέου εργατικού δυναμικού 

(μετανάστες από διάφορες χώρες των Βαλκανίων αλλά και από άλλες χώρες) 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων των οργανισμών αυτών. 

Επιπλέον, οι προσπάθειες που γίνονται για μηχανοργάνωση των δημόσιων 

υπηρεσιών και διασταύρωση των στοιχείων αποδίδουν καρπούς, αφού έχουν 

ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής (π.χ. το ΙΚΑ θα 

συνδεθεί με τις εφορίες). Μάλιστα για την αντιμετώπιση του φαινομένου 

αυτού τον τελευταίο καιρό προωθούνται συστήματα συνεργασίας μεταξύ των 

διάφορων φορέων ώστε να περιορισθεί η εισφοροδιαφυγή στο κατώτερο 

δυνατό επίπεδο.

Πέραν αυτών που αναφέρθηκαν, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

συνθήκες στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου έχουν εξελιχθεί και οι διάφοροι 

φορείς οδηγούνται σε καλύτερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, κάνοντας 
χρήση των νέων προϊόντων που προσφέρει η αγορά.



5. Ερώτηση: Ο κ. Καραμανλής χαρακτηρίζει τη φορολογική 
πολιτική της Κυβέρνησης ως φορολογική επιδρομή στα 
εισοδήματα των μισθωτών (250.000 δρχ. πρόσθετη 
επιβάρυνση ανά οικογένεια) και των επιχειρήσεων (το 53% 
της συνολικής φορολογίας εισοδήματος, ανακοίνωση ΣΕΒ).

Απάντηση:
Τα υψηλά φορολογικά έσοδα είναι κυρίως αποτέλεσμα της επιτυχούς 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, καθώς επίσης και της έντονα 

αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Αυξήθηκε, δηλαδή, η φορολογική βάση, 

καθώς περισσότεροι πολίτες από αυτούς που απολαμβάνουν εισοδημάτων 

συνεισφέρουν στους συνολικούς φόρους. Αυξήθηκαν και τα δηλωθέντα 

κέρδη των επιχειρήσεων, καθώς πολλές έσπευσαν να εισαχθούν στο 

χρηματιστήριο και έτσι υποχρεώθηκαν να εμφανίσουν τα κέρδη τους.

Το φορολογικό σύστημα έγινε δικαιότερο τα τελευταία χρόνια με 

σταδιακή αύξηση του λόγου των άμεσων προς τους έμμεσους φόρους, ενώ 

συνεχίζει να γίνεται δικαιότερο. Από τη 1/1/2001 τιμαριθμοποιούνται τα 

εισοδηματικά κλιμάκια, αυξάνεται το αφορολόγητο όριο εισοδήματος και 

μειώνεται ο ανώτατος οριακός φορολογικός συντελεστής για τους μισθωτούς 

και για τις μη εισηγμένες επιχειρήσεις.

6. Ερώτηση: Το αναθεωρημένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 
του Μαϊου 2000 προέβλεπε την ολοκλήρωση μιας σειράς 
ιδιωτικοποιήσεων (ΕΑΒ, ΕΥΔΑΘ, Αγροτική Τράπεζα, ΟΑΠ, 
ΟΑΘ, ΗθΙθχρο-ΔΕΘ) μέχρι το τέλος του 2000. Σήμερα 
διαπιστώνουμε ότι στο πρόγραμμα αυτό παρατηρείται 
σημαντική χρονική καθυστέρηση. Τι σας κάνει να είστε 
αισιόδοξος για την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2001;

Απάντηση:
Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και μετοχοποιήσεων προχωράει 

κανονικά, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 15 ιδιωτικοποιήσεις τα τελευταία 

δύο έτη. Εντός του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και η εισαγωγή της Αγροτικής 

Τράπεζας στο χρηματιστήριο.
Η πολιτική μας στις ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις γίνεται με 

γνώμονα τη διαφάνεια και τη διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού 

Δημοσίου και, άρα, του έλληνα πολίτη. Δεν πρόκειται, δηλαδή, να 
ξεπουλήσουμε επιχειρήσεις μόνο και μόνο για να εμφανίσουμε πρόοδο στο



χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει. Διότι τότε θα γίνουμε υποχείριοι 

επιχειρηματικών πιέσεων και συμφερόντων.

7. Ερώτηση: Το 1998 είχατε εξαγγείλει την κατάργηση 2000 
κρατικών οργανισμών και υπηρεσιών. Μέχρι σήμερα, πλην 
ελάχιστων εξαιρέσεων, δεν έχει γίνει τίποτα, αντίθετα έχουν 
δημιουργηθεί 150 νέοι οργανισμοί.

Απάντηση:
Διαφωνώ με την άποψη ότι δεν καταργήθηκαν κρατικοί οργανισμοί και 

υπηρεσίες. Σας υπενθυμίζω τη κατάργηση οργανισμών όπως ο ΟΑΕ, το 

ΕΛΚΕΠΑ, το ΠΙΚΠΑ.

8. Ερώτηση: Η Ολυμπιακή έχει οδηγηθεί σε πλήρη απαξίωση 
και αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της χρεοκωπίας πριν βρεθεί 
αγοραστής. Μέσα σε έξι χρόνια δαπανήθηκαν περίπου 600 
δισ. δρχ. από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξυγίανση 
της. Γιατί χάθηκε τόσος καιρός και τόσο τεράστια ποσά; Τι 
απαντάτε στις κατηγορίες του κ. Καραμανλή ότι πρώτα ρίξατε 
την αξία της και τώρα την πουλάτε;

Απάντηση:
Η Κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια με στόχο τη διασφάλιση 

της συνέχειας της λειτουργίας της. Ωστόσο, δεν μπορούμε να δεχθούμε την 

αέναη επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη για τη διατήρηση 

στρεβλών και αντιπαραγωγικών δομών, οι οποίες δεν ικανοποιούν κανέναν 

μας.
Η Ολυμπιακή Αεροπορία θα μπορέσει να επιβιώσει μόνο αν αντλήσει 

ιδιωτικά κεφάλαια και υιοθετήσει σύγχρονες αρχές και μεθόδους διαχείρισης 

και επιχειρηματικότητας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οποιαδήποτε άλλη 

οδός είναι εκ προοιμίου καταδικασμένη σε αποτυχία. Δεν είμαστε 

διατεθειμένοι να επαναλάβουμε συνταγές, που εφαρμόσθηκαν στο παρελθόν 

και που λόγω ανελαστικότητας έχουν οδηγήσει στη σημερινή μη ευχάριστη 

κατάσταση. Πιστεύω ότι πρωτίστως οι εργαζόμενοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται 

για την βιωσιμότητα της εταιρείας, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην 

προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη με δημιουργικές προτάσεις .



7

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για την εξεύρεση 

ιδιωτικών κεφαλαίων για την εταιρεία με την παραχώρηση του πλειοψηφικού 

πακέτου των μετοχών καθώς και της διαχείρισης, με όρους που να 

διασφαλίζουν την βιωσιμότητά της μέσα στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που προανέφερα.

Απάντηση:
O OTE είναι ο μεγάλος τηλεπικοινωνιακός «παίχτης» της ευρύτερης 

περιοχής: του Ελλαδικού χώρου, της Βαλκανικής, των παραευξείνιων 

περιοχών, της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου. Η ανάπτυξή του και ο 

εκσυγχρονισμός του έχουν φτάσει στο σημείο εκείνο που η απελευθέρωση 

της αγοράς των τηλεπικοινωνιών δεν τον ανησυχεί. Για να συνεχίζει όμως να 

παίζει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο o OTE οφείλει να ακολουθήσει τις 

εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς, να προβαίνει σε σωστές επενδύσεις και να 

έχει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για την διαχείριση ενός μεγάλου ομίλου 

με πλήθος θυγατρικών εντός και εκτός Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό 

αποφασίστηκε η μεταβίβαση πακέτου μετοχών του OTE σε στρατηγικό 

σύμμαχο, σε μεγάλο τηλεπικοινωνιακό οργανισμό, ο οποίος θα συνεργαστεί 

με τον OTE για την νέα εποχή των τηλεπικοινωνιών.

Δεν συμμερίζομαι την άποψή σας ότι οι επενδυτικές επιλογές του OTE 

στη βαλκανική υπήρξαν κακές. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι σε πολλές 

περιπτώσεις o OTE είχε ως επενδυτικό εταίρο κάποια μεγάλη εταιρία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παγκόσμια αγορά τηλεπικοινωνιών αναμένεται να 

κυριευτεί από 4-5 μεγάλους παίκτες σε λίγα χρόνια και το συγκριτικό 

πλεονέκτημα του OTE στις συγχωνεύσεις που έρχονται είναι η βαλκανική του 

παρουσία.
Επίσης, θέλω να σημειώσω ότι το 90% των τηλεπικοινωνιακών 

οργανισμών στον κόσμο έχουν σχέση με ένα δικό τους προμηθευτή. O OTE 

δεν αποτελεί εξαίρεση.

Γ

9. Ερώτηση: O OTE βρίσκεται σε αναζήτηση στρατηγικού 
επενδυτή. Γιατί δεν ευδοκιμεί η προσπάθεια; Μήπως στις 
κακές επενδυτικές επιλογές του στα Βαλκάνια; Στη σχέση 
του με προμηθευτές;



Παρότι οι διεθνείς εξελίξεις στον τηλεπικοινωνιακό κλάδο δεν είναι 

ευνοϊκές (πτώση της χρηματιστηριακής του αξίας κατά 40% περίπου), 

ενδιαφέρθηκαν για συνεργασία με τον ΟΤΕ κυρίως δύο μεγάλοι 

τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί: Η Telefonica Ισπανίας και η Telecom Italia. Η 

πρώτη φάση περιλαμβάνει παρουσίαση του ΟΤΕ στους ενδιαφερομένους και 

στη συνέχεια διαπραγμάτευση για την μεταβίβαση του πακέτου των μετοχών.

Το θέμα του management, της διοίκησης δηλαδή του ΟΤΕ, θα 

συζητηθεί με τους ενδιαφερομένους, οι οποίοι οπωσδήποτε αφού βάζουν τα 

χρήματά τους θα θέλουν και να ακούγονται. Είναι θέμα διαπραγματεύσεων.

10. Ερώτηση: Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προωθεί η 
Κυβέρνηση ώστε να υλοποιηθούν οι εξαγγελίες που 
έχουν κατά καιρούς γίνει για σημαντικό ρόλο της 
Ελλάδας στα Βαλκάνια στον ενεργειακό τομέα;

Απάντηση:
Στη συνάντηση κορυφής των χωρών της βαλκανικής, που 

φιλοξενήσαμε στην Κρήτη, ο τομέας της ενέργειας χαρακτηρίσθηκε ως τομέας 

προτεραιότητας για τη διαβαλκανική συνεργασία.

Η Κυβέρνηση προωθεί τη συνεργασία αυτή στο πολιτικό και το 

επιχειρηματικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά και ελληνικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς των πετρελαίων και της 

ηλεκτρικής ενέργειας γειτονικών μας χωρών. Παράδειγμα η κατασκευή του 
πετρελαιαγωγού Θεσσαλονίκης-Σκοπίων μέσα στο 2001.

Συγχρόνως, ως Κυβέρνηση προωθούμε μαζί με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή τη δημιουργία της βαλκανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, υπογράψαμε υπό την αιγίδα της Ε.Ε πρωτόκολλο με την Τουρκία για 

να μελετήσουμε στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας INOGATE την 

κατασκευή διασύνδεσης Φυσικού Αερίου Ελλάδας -  Τουρκίας, η οποία θα 

εξυπηρετεί και τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καλό δρόμο 

βρίσκεται και η υλοποίηση του σχεδίου για τον αγωγό πετρελαίου Burgas -  

Αλεξανδρούπολη.



11. Ερώτηση: Πώς απαντάτε στην κατηγορία ότι η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ή ανέχθηκε την 
ανάπτυξη μονοπωλίων στο χώρο της Ακτοπλοΐας;

Απάντηση:
Το σύστημα που ισχύει σήμερα, είναι ένα σύστημα κρατικής 

παρέμβασης μέσω της παροχής αδειών σκοπιμότητας, και εφαρμόζεται από 

τη δεκαετία του 1970. Όταν θεσπίστηκε, αποσκοπούσε να καλύψει τις 

ανάγκες εκείνης της εποχής, ανάγκες που φυσικά στην πορεία άλλαξαν.

Στην εξέλιξή του, το καθεστώς αδειοδότησης οδήγησε σε πολλές 

περιπτώσεις στη δημιουργία κλειστών γραμμών αποκλειστικής 

εκμετάλλευσης. Και αυτό δεν είναι σημερινό φαινόμενο, είναι φαινόμενο 

δεκαετιών. Το καθεστώς το ίδιο δεν επέτρεπε την πλήρη ανάπτυξη του 

ανταγωνισμού. Στην ουσία διαμόρφωνε ιδιόμορφες ολιγοπωλιακές συνθήκες 

με κρατική παρέμβαση.

Οι αλλαγές που διαφαίνονται στον ορίζοντα εν όψει της 

απελευθέρωσης, καθώς και η ανάγκη εκσυγχρονισμού και επενδύσεων σε 

νέα πλοία, οδήγησαν σε ανακατατάξεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές και 

συνεργασίες ανάμεσα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Το ισχύον σύστημα, υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, είχε πια 

φθάσει στα όρια του. ΓΓ αυτό και άρχισαν να εμφανίζονται στρεβλώσεις στην 

αγορά, αλλά και να εκδηλώνονται αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες που 

ένοιωθαν πλέον ότι αυτό το σύστημα δεν μπορούσε να καλύψει επαρκώς τις 

ανάγκες τους. Το αίτημα αλλαγής του καθεστώτος ήταν ώριμο.

Στις εκλογές του Απριλίου, το ΠΑΣΟΚ στο κυβερνητικό του πρόγραμμα 

έθεσε ως βασική προτεραιότητα τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας των εσωτερικών θαλασσίων μεταφορών. Σ’ αυτή την κατεύθυνση 

προχωράμε από την επομένη ημέρα των εκλογών με σταθερά και 

σχεδιασμένα βήματα. Στις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης 

θέσαμε ως πρώτο στόχο την πορεία για την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας.

Η κριτική της Ν.Δ. είναι υποκριτική. Πότε έθεσε τα θέματα αυτά σε 

κεντρικό επίπεδο η Νέα Δημοκρατία από το 1996 μέχρι το ναυάγιο της 

Σάμινα; Η απάντηση είναι ποτέ. Ούτε μία αναφορά στις κεντρικές παρουσίες 

του Προέδρου της στις προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ούτε μία αναφορά στη



Βουλή ή στη συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης. 

Μόνο ελάχιστες παρεμβάσεις στη Βουλή και ερωτήσεις μεμονωμένων 

βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Και η μεγαλύτερη απόδειξη του όψιμου ενδιαφέροντος και της 

υποκρισίας, στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο 

ζητούσε την ψήφο του ελληνικού λαού στις πρόσφατες εκλογές, σε 165 

σελίδες, μία μόνο σελίδα αναφέρεται στη ναυτιλία, και τέσσερις σειρές στο 

τέλος ειδικά στην ακτοπλοΐα. Και βέβαια ούτε λέξη για απελευθέρωση και 

μονοπώλια.
Ούτε λέξη για ασφάλεια και ενίσχυση των ελέγχων. Η αναφορά στο 

κυβερνητικό της πρόγραμμα αφορούσε μόνο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

που ρυθμίζει το σύστημα αδειοδότησης των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

72. Ερώτηση: Πώς σχολιάζετε την κριτική του κ. Καραμανλή 
ότι η Κυβέρνηση ενεθάρυνε την είσοδο επενδυτών στο 
χρηματιστήριο, επενέβη να το κρατήσει ψηλά πριν τις 
εκλογές και στη συνέχεια το εγκατέλειψε, επιτρέποντας την 
αρπαγή του στερήματος των μικροεπενδυτών από τους 
επιτήδειους;

Απάντηση:
Τα τελευταία 7 χρόνια, η ελληνική κεφαλαιαγορά έχει κάνει άλματα 

προόδου. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να πάρει κάποιος ένα στεγαστικό 

δάνειο, να αγοράσει ένα ομόλογο του ελληνικού δημοσίου ή μερίδια 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Το χρηματιστήριο αναπτύχθηκε ως θεσμός σχεδόν 

από το μηδέν.

Ίσως να είδαμε και υπερβολές στο χρηματιστήριο τον τελευταίο χρόνο. 

Από τον άκρατο ενθουσιασμό του καλοκαιριού του 1999, στην αποστροφή και 

εγκατάλειψή του τους τελευταίους μήνες. Εμείς νοιαζόμαστε και για τους 

επενδυτές του χρηματιστηρίου. Θέλουμε να βλέπουμε τους επενδυτές που 

τοποθετούν το περίσσευμά τους στο χρηματιστήριο να αμείβονται. Θέλουμε 

να βλέπουμε νέες εταιρείες, αυτές που ενισχύουν την απασχόληση, να 

βρίσκουν πόρους για να κάνουν επενδύσεις. Θέλουμε να έχουμε ένα σωστό 
χρηματιστήριο.

Γι αυτό και έχουμε δημιουργήσει μια ανεξάρτητη αρχή, την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα τον προληπτικό και



κατασταλτικό της έλεγχο, επιβάλλοντας σημαντικά πρόστιμα σε ατασθαλίες.

Γι αυτό και επιμένουμε σε κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων των 

επενδυτών. Σε κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης για όλες τις εισηγμένες 

εταιρείες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Γι αυτό και προωθούμε φορολογικά μέτρα που ενισχύουν τη 

ρευστότητα, αλλά κυρίως επιβραβεύουν αυτούς που τοποθετούν το 

περίσσευμά του για μακρό χρονικό διάστημα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ξέρουμε, βέβαια, ότι ο σημαντικότερος μας ρόλος είναι να σπρώξουμε 

ακόμα περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Γιατί αυτή είναι που 

δίνει πνοή στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι που αυξάνει τα κέρδη των 

επιχειρήσεων και τις τιμές των μετοχών.

13. Ερώτηση: Το Νομοσχέδιο για την απασχόληση σας 
δημιούργησε πολιτικά προβλήματα, κανείς δεν το 
υποστηρίζει ούτε η ΓΣΕΕ που εξασφαλίζει μείωση 
ωρών αλλά ούτε και ο ΣΕΒ, για την ανταγωνιστικότητα 
του οποίου θεωρητικά το κάνετε. Θα αυξήσει τελικά την 
απασχόληση; Θα μειώσει την ανεργία;

Απάντηση:
Η Κυβέρνηση αυτή πιστεύει στον κοινωνικό διάλογο. Πιστεύει ότι 

πρέπει να πείσει για να κερδίσει. Από το καλοκαίρι όλοι μας παρατηρήσαμε 

τις προσπάθειες του Υπουργείου Εργασίας να συμπεριλάβει όλους σε ένα 

ειλικρινή διάλογο στα πραγματικά προβλήματα -  στο πώς θα δώσουμε μια 

ευκαιρία στους ανέργους. Ελαβε υπόψη τις απόψεις όλων, ακόμη και όταν 

πολλοί άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν έπαιρναν την ευθύνη ανοικτής διατύπωσης 

θέσεων. Ελαβε υπόψη, όμως, και τα συμφέροντα αυτών που δεν μπορούν 

να εκπροσωπούνται -  των ανέργων, της νέας γενιάς.

Το αποτέλεσμα τόσων μηνών επίμονης εργασίας είναι ένας νόμος 

ισορροπημένος, στα άρθρα του οποίου υπάρχει η απάντηση στις 

περισσότερες επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί. Είναι η χρυσή τομή στις 

διαφορετικές επιδιώξεις εργοδοτών και εργαζομένων.

Ο νόμος αυτός είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της συνολικής 

κυβενρητικής πολιτικής κατά της ανεργίας και ολοκλήρωσης του κοινωνικού 

κράτους. Είναι ένας νόμος που δεν υποκύπτει σε σκοπιμότητες, δεν χωρίζει 

την αγορά εργασίας στους «εντός» και τους «εκτός». Σε κάθε περίπτωση,



όπως κάθε άλλος νόμος θα κριθεί από τα αποτελέσματά του. Πιστεύουμε ότι 

θα ενισχύσει την απασχόληση και θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας.

14. Ερώτηση: Πώς τοποθετείστε στο θέμα του ελάχιστου 
εγγυημένου εισοδήματος;

Απάντηση:
Η Κυβέρνησή μας έχει προβεί σε παρεμβάσεις που είχαν άμεση και 

ουσιαστική επίπτωση στην καθημερινότητα πολλών συμπολιτών μας που 

αντιμετώπιζαν προβλήματα συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Υπενθυμίζω

• το ΕΚΑΣ, το οποίο σήμερα στηρίζει το εισόδημα 300 χιλιάδων και άνω 

χαμηλοσυνταξιούχων

• Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, που επεκτείνεται σταδιακά σε όλη την 

Ελλάδα και προσφέρει άμεση χείρα βοήθειας σε ηλικιωμένους, βοηθώντας 

τους να αυτοεξυπηρετηθούν

• τις παρεμβάσεις στην φορολογία εισοδήματος, που είχαν άμεσο θετικό 

αντίκτυπο σε αυτούς με χαμηλότερο εισόδημα.

Η βοήθεια στους φτωχούς και τους κοινωνικά αποκλεισμένους είναι 

θέμα συστηματικής δουλειάς και σωστής προετοιμασίας. Μια εστιασμένη 

κίνηση που στοχεύει στην ρίζα ενός πραγματικού προβλήματος έχει πολύ 

ουσιαστικότερο κοινωνικό όφελος από κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι 

τελευταίες μπορεί να κοστίζουν πολύ περισσότερο, να πιάνουν τα 

πρωτοσέλιδα, να εντάσσονται πιο εύκολα σε παιχνίδια πολιτικά. Είναι 

αμφίβολο όμως, αν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες.

Αν μοιράζουν χρήματα αδιακρίτως, σε αυτούς που έχουν ανάγκη και σε 

αυτούς που δεν έχουν ανάγκη, είναι δυνατόν να υποσκάπτουν και την 

κοινωνική αποδοχή μέτρων στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων. Άκαιρες 

κινήσεις, χωρίς προγραμματισμό, μπορούν να καταλήξουν να θίγουν τα 

συμφέροντα αυτών που υποτίθεται ότι προστατεύουν.
Εμείς στόχο έχουμε την αποτελεσματική βοήθεια, την αποτροπή κάθε 

είδους αποκλεισμών και την κοινωνική συνοχή. Υλοποιούμε ειδικά 

στοχευμένα προγράμματα που επιλύουν συγκεκριμένες ανάγκες. Μέσω του 

Διχτιού ενάντια στην Φτώχεια και τον Κοινωνικό αποκλεισμό θα εντοπίζουμε



ανάγκες και θα συντονίζουμε όλες τις ενέργειες. Με προσεκτικές κινήσεις 

αναβαθμίζουμε τις διοικητικές ικανότητες του συστήματος ώστε να διευρυνθεί 

το πεδίο βιώσιμων επιλογών.

Μια τέτοια επιλογή μπορεί ί α είναι και η εγγυημένη εξασφάλιση των 

ελάχιστων πόρων. Πάντως, επαναλαμβάνω ότι γνώμονάς μας πρέπει να 

είναι η ταχύτερη και πιο αποτελεσματική παρέμβαση για την διασφάλιση των 

στόχων της κοινωνικής πολιτικής.

15. Ερώτηση: Σε ποιο σημείο βρίσκεται η προετοιμασία 
για τη μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό;

Απάντηση:
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι σαφής. Η μεγάλη μελέτη που έχει 

ανατεθεί σε ξένο οίκο θα είναι έτοιμη τον Φεβρουάριο. Με βάση τις 

πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και με γνώμονα την διαφύλαξη του 

κοινωνικού χαρακτήρα του κοινωνικού κράτους, αλλά και τη συμβολή του 

στην αναπτυξιακή διαδικασία θα διεξαχθεί, με ευθύνη του Υπουργείου 

Εργασίας, ευρύς κοινωνικός διάλογος. Στον διάλογο αυτό θα κατατεθούν 

όλες οι απόψεις, από όπου και να προέρχονται. Αντίστοιχοι διάλογοι έχουν 

γίνει επιτυχώς και οδήγησαν σε συναινετικές λύσεις μακράς πνοής σε χώρες 

όπως η Σουηδία και η Ιταλία. Στην Γερμανία φαίνεται να οδεύουν προς μια 

αντίστοιχη κοινά αποδεκτή λύση.

Η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους δεν είναι μόνον ένα ζήτημα 

που αφορά την ευστάθεια και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

Αφορά, επίσης, την

• κινητικότητα των εργαζομένων και τον απεγκλωβισμό τους από 
συγκεκριμένο κλάδο, εταιρεία, ή δράση,

• τη δίκαιη κατανομή της σύνταξης με βάση τις προηγούμενες συνολικές 

εισφορές του συνταξιούχου, την ηλικία συνταξιοδότησής του, αλλά και τις 

ελάχιστες ανάγκες του,

• το τι κοινωνία θα κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές, του πώς θα ζούν 
οι Έλληνες για τις επόμενες δεκαετίες.
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Αυτή είναι μια βαριά ευθύνη, μια ιστορική ευθύνη. Αν την αντιμετωπίσουμε 

όλοι με την ωριμότητα που της αξίζει νομίζω ότι θα μπορέσουμε, και εμείς, να 

οδηγηθούμε σε λύσεις ικανοποιητικές για όλους.

16. Ερώτηση:Υπάρχει διαφθορά στη Δημόσια Διοίκηση 
και πώς αντιμετωπίζεται;

Απάντηση:
Έχουν καταγραφεί κρούσματα διαφθοράς σε ορισμένες δημόσιες 

υπηρεσίες. Οι πολίτες -  όπως προκύπτει από έρευνες του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. -  

πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό ότι υπάρχει διαφθορά στις υπηρεσίες αυτές. 

Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν αφορά το σύνολο της Δ.Δ. και των 

δημοσίων Υπαλλήλων. Μια μειοψηφία υπαλλήλων στιγματίζει το σώμα των 

Δημόσιων Υπαλλήλων και τη Δημόσια Διοίκηση της χώρας και αυτό δεν είναι 

μόνο Ελληνικό φαινόμενο.

Η διαφθορά αντιμετωπίζεται με την βελτίωση και απλούστευση των 

διαδικασιών ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, με την επιτάχυνση 

διοικητικών πράξεων που τώρα είναι χρονοβόρες, με συνεχείς εσωτερικούς 

και εξωτερικούς ελέγχους.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική πρόοδος προς αυτή την 

κατεύθυνση με την λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη, των Σωμάτων 

Ελεγκτών -  Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, τον προληπτικό έλεγχο των 

προκηρύξεων των έργων από το Συμβούλιο της Επικράτειας, την 

θεσμοθέτηση του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Υπάρχει επίσης μια συνεχής προσπάθεια απλούστευσης χρονοβόρων 

διαδικασιών, ενημέρωσης των πολιτών για όλες τις διοικητικές διαδικασίες 

μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1464 εξυπηρέτησης, με αποστολή 

πιστοποιητικών με το ταχυδρομείο, φορολογική ενημερότητα με fax κλπ.


