
Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού 

Ερωτήσεις Οικονομικού Περιεχομένου για Δ Ε Θ - 2 0 0 2 

1. OiKovouiKn ανάπτυξη -irAn9ujpi<7uóc 

1 · Ερώτηση: Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναθεωρούν 

προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την οικονομική ανάπτυξη. 

Πόσο προβλέπετε ότι θα μας επηρεάσει η επιβράδυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη; 

2. Ερώτηση: Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι οι υψηλοί ρυθμοί 

οικονομικής ανάπτυξης στην περίπτωση της Ελλάδας οφείλονται 

στις δημόσιες επενδύσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Γ' 

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στα έργα που γίνονται εν' όψει των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Η αναπτυξιακή επίδραση όμως των 

παραπάνω δράσεων έχει ημερομηνία λήξης. Εκτιμάτε ότι η χώρα 

μας θα αντιμετωπίσει αναπτυξιακό έλλειμμα μετά το 2004 ή μετά 

το 2008; 

3 · Ερώτηση: Η κυβέρνηση επικαλείται τους ταχείς ρυθμούς 

οικονομικής ανάπτυξης ως απόδειξη της επιτυχούς οικονομικής 

πολιτικής που ακολουθεί. Όμως, η ανάπτυξη αυτή δεν διαχέεται σε 

όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά μόνο σε αυτούς που 

σχετίζονται με τα τεχνικά έργα υποδομής και προετοιμασίας των 

Ο.Α και τα έργα του Γ ΚΠΣ. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την 

υπόλοιπη οικονομία που χειμάζει; 

4· Ερώτηση: Ένα από τα επιχειρήματα για την εισαγωγή του 

ευρώ ήταν ότι θα διασφαλίζει την νομισματική σταθερότητα. 

Πέρασαν μόλις εννέα μήνες από την εισαγωγή του και ο 

πληθωρισμός αναζωπυρώνεται. Μήπως τελικά με τη δραχμή και 
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την ανεξάρτητη Τράπεζα της Ελλάδος μπορούσαμε ευκολότερα να 

καταπολεμήσουμε τον πληθωρισμό; 

5 · Ερώτηση: Η διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα 

και μάλιστα σε επίπεδα διπλάσια του μέσου κοινοτικού όρου 

μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Η κυβέρνηση 

υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τις ανατιμήσεις φέρει ο 

επιχειρηματικός κόσμος, που εγκαλείται για υπερβολικές αυξήσεις 

τιμών και υπηρεσιών που δημιουργούν πληθωριστικές πιέσεις. Ο 

επιχειρηματικός κόσμος υποστηρίζει ότι την κυριότερη ευθύνη 

φέρει το κράτος με την τιμολογιακή πολιτική των ΔΕΚΟ, τις υψηλές 

δημόσιες δαπάνες και την ανεπαρκή λειτουργία της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού. Ποια είναι η αλήθεια; 

6. Ερώτηση: Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Κυβέρνηση προωθεί 

εκ νέου τις συμφωνίες κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, ένα 

μέτρο που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για την επίτευξη του 

στόχου της εισόδου στην ΟΝΕ. Ποια η χρησιμότητα και η 

αποτελεσματικότητα τους σε μία οικονομία που θέλουμε να 

χαρακτηρίζουμε ανταγωνιστική και ελεύθερη; Τι κάνει η 

κυβέρνηση να ανακόψει το κύμα της ακρίβειας; 

7-/Ερώτηση: Σύμφωνα με μελέτη της ICAP την περίοδο 1997-

•2001 ιδρύθηκε στην Αττική το 59,5% του συνόλου των ΑΕ και ΕΠΕ 

που ιδρύθηκαν στην επικράτεια την περίοδο αυτή και 

συγκέντρωσαν αυτές οι επιχειρήσεις το 62% των ιδρυτικών 

κεφαλαίων. Πως συμβάλλει η εξέλιξη αυτή στην ισόρροπη 

ανάπτυξη της χώρας; Υπάρχει περιφερειακή σύνκλιση ή 

απόκλιση; 
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I I . Ανταγωνιστικότητα -ισοΕύνιο τοεχουσών συναλλαγών 

8. Ερώτηση: Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος σε 

πρόσφατη συνέντευξη του εξέφρασε την ανησυχία του για την 

πορεία της ελληνικής οικονομίας και τους κινδύνους που την 

απειλούν, με επίκεντρο|£ην&πιδείνωση του ισοζυγίου τοενουσών 

συναλλαγών κατά το α' εξάμηνο του 2002 και την διατήρηση του 

πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο, κάτι που διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

προϊόντων. Πώς σκοπεύει το οικονομικό επιτελείο να 

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές; 

9. Ερώτηση: Στην αρχή της τουριστικής σεζόν είχαν γίνει μια 

σειρά από εξαγγελίες από τους αρμόδιους φορείς (EOT, Υπ. 

Ανάπτυξης κ.τ.λ.) για το ύψος των πόρων που θα διατίθεντο στο 

εξωτερικό για τη διαφημιστική προβολή της χώρας μας ως 

τουριστικού προορισμού. Η διαφήμιση αυτή δεν απέδωσε τα 

αναμενόμενα. Θα αλλάξει κάτι στο μέλλον; 

10. Ερώτηση: Οι προβλέψεις του EOT και του Υπ. Ανάπτυξης 

στην αρχή της τουριστικής σεζόν μιλούσαν για μια οριακή πτώση 

στην τουριστική κίνηση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, η 

πτώση της τουριστικής κίνησης είναι πολύ μεγαλύτερη από τις 

προβλέψεις, θα έχει συνέπειες η πτώση αυτή στο ρυθμό 

ανάπτυξης; Ποια πολιτική σκοπεύετε να ακολουθήσετε για να 

στηρίξετε τον Ελληνικό Τουρισμό; 
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Ερώτηση: Σύμφωνα με την Έκθεση της IMD η 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας από την 30η θέση το 

2001 υποχώρησε στην 36η θέση το 2002. Που αποδίδετε την 

εξέλιξη αυτή; 

I I I . Δηυοσιονουικά 

12. Ερώτηση: Με δεδομένη την υποχρέωση έναντι του Συμφώνου 

για την Ανάπτυξη και τη Σταθερότητα για πλεονασματικούς 

προϋπολογισμούς, θεωρείται ότι είναι εφικτή η επίτευξη 

πλεονάσματος όταν οι δαπάνες τρέχουν με γρηγορότερους 

ρυθμούς από τα έσοδα; Πώς θα επιτευχθεί η μείωση του δημοσίου 

χρέους στα επιθυμητά επίπεδα; Υπάρχει ενδεχόμενο χαλάρωσης 

της δημοσιονομικής πολιτικής; 

IV. KOINÍ1NIKH ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

13- Ερώτηση: Υποσχεθήκατε τη δημιουργία 300 χιλ. νέων 

θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας. Στη διετία 2000-2002 

πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήσατε; Είναι εφικτοί για την 

Ελλάδα οι στόχοι της Λισσαβόνας για την απασχόληση; 

14. Ερώτηση: Η ΓΣΕΕ αμφισβητεί ότι έχει βελτιωθεί η ανεργία και 

αποδίδει την πρόσφατη μείωση της στη μείωση της ζήτησης 

εργασίας. Μήπως τελικά η ανάπτυξη για την οποία τόσο 

περηφανεύεστε είναι ανάπτυξη που δεν οδηγεί σε αύξηση της 

απασχόλησης; 

15. Ερώτηση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρόσφατη μελέτη της 

εμφανίζει την Ελλάδα να είναι η χώρα με το χαμηλότερο βιοτικό 
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επίπεδο, ενώ είναι η δεύτερη χειρότερη χώρα σ' ότι αφορά την 

κατανομή του εισοδήματος και τη φτώχεια. Μετά από 9 χρόνια 

διακυβέρνησης, πιστεύετε ότι η πολιτική του ΠΑΣΟΚ συνέβαλε 

έστω και οριακά στη βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και 

στην εξάλειψη της φτώχειας; 

1 6 · Ερώτηση: Η Κυβέρνηση σας υποστηρίζει ότι η αύξηση της 

παραγωγικότητας περνάει στους εργαζόμενους στο σύνολο της. 

Για το επόμενο έτος η πρόταση της Κυβέρνησης για την αύξηση 

των μισθών αγγίζει το 2,5%, όταν οι ρυθμοί ανάπτυξης του 

επόμενου έτους θα φτάσουν το 4% και ο πληθωρισμός το 3%. 

Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον η εισοδηματική πολιτική θα είναι πιο 

συγκρατημένη; 

V. Aiap6püJTiKéc υεταβολές 

17. Ερώτηση: Υποστηρίζεται από πολλούς ότι το ελληνικό 

Δημόσιο αποφεύγει να απεμπλακεί από τη διοίκηση δημοσίων 

επιχειρήσεων, αρνούμενο έτσι να προωθήσει τις πολυπόθητες 

διαρθρωτικές αλλαγές και την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση τους και 

περιορίζεται στην διάθεση πακέτων μετοχών δημοσίων 

επιχειρήσεων (ΟΠΑΠ, OTE, ΔΕΗ), που επιβαρύνουν περισσότερο 

το εγχώριο χρηματιστηριακό κλίμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της δυστοκίαοίτκ Κυβέρνησης αποτελεί η πώληση της 

συμμετοχής τ ί ^ ^ π ο ρ ι κ ή ς Τράπεζας στην Τράπεζα Αττικής στο 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και η αδυναμία πώλησης μειοψηφικού 

πακέτου της Γενικής. Ποιες είναι οι θέσεις σας; 
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18. Ερώτηση: Πιστεύετε ότι οι πρόσφατες εξαγγελίες για τη 

φορολογική μεταρρύθμιση, που δεν μείωσαν τους φορολογικούς 

συντελεστές στα κέρδη, ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα, που 

προκύπτουν από τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωζώνη και 

στην ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

και στην προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό; 

19. Ερώτηση: Ο οίκος Standard και Poor's δημοσίευσε μια μελέτη 

σύμφωνα με την οποία το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μετά από 

20 χρόνια θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα από τις υποχρεώσεις του 

ασφαλιστικού συστήματο^Ιεν είναι, με άλλα λόγια, βιώσιμο. 

Μήπως αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα χρειαστεί νέα παρέμβαση 

για το ασφαλιστικό για να αποκατασταθεί η διαχρονική σχέση 

ισορροπίας μεταξύ εσόδων και εξόδων;ηpb® 

20. Ερώτηση: Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού Transparency 

International, η Ελλάδα αναδεικνύεται για άλλη μια χρονιά 

πρωταθλήτρια στη διαφθορά με μεγάλη διαφορά από τις 

υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες. Προτίθεται η Κυβέρνηση να λάβει 

μέτρα για την πάταξη της διαφθοράς; 
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V I . Αγροτική Πολιτική 

21 · Ερώτηση : Υποστηρίζεται από ορισμένους ότι οι αγρότες τα 

τελευταία χρόνια υφίστανται μια επιδείνωση του εισοδήματος τους. 

Μπορείτε να σχολιάσετε τη εκτίμηση αυτή; 

22. Ερώτηση: Η αξιωματική αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι δεν 

έχετε στρατηγική για την αγροτική πολιτική. Ότι αντιμετωπίζετε τα 

προβλήματα ευκαιριακά και χωρίς σχεδιασμό. Τι απαντάτε; 

23. Ερώτηση; Οι βαμβακοπαραγωγοί καταγγέλλουν ότι η 

κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο για την διασφάλιση του 

εισοδήματος τους. Τι απαντάτε; 

24. Ερώτηση: Η Ν.Δ ισχυρίζεται ότι δεν καταβάλλονται 

προσπάθειες για τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής στον 

αγροτικό τομέα και προτείνει μια σειρά από μέτρα. Τι πιστεύετε; 

25. Ερώτηση: Είναι αλήθεια ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν 

στηρίζει επαρκώς το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών; 

7 


