
Απορρόφηση Κ.Π.Σ.

Κύριε Καραμανλή,

Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε από το στόμα σας 

πριν από λίγο σε σχέση με την απορροφητικότητα του Κ.Π.Σ. Θα 

ήθελα όμως να σας συστήσω, να προσθέσετε κάποια γεγονότα 

ακόμα, ώστε η πειστικότητά σας στον κόσμο που σας άκουσε, να 

ενισχυθεί κάπως.

Έτσι, θα έπρεπε να θυμίσετε εδώ:

1. Ότι η παράταξή σας πήρε ένα ολόκληρο πακέτο πόρων (το Α ’ ?0-?3 

πακέτο Ντελόρ) και κατάφερε να κρατήσει το ΑΕΠ της χώρας

στην τετραετία στάσιμο. Κατά μέσο όρο -θα πρέπει να θυμάστε- 

ότι η εθνική παραγωγή κινήθηκε με ρυθμό 0,55% το χρόνο. Θα 

πρέπει να σας θυμίσω επίσης μια δυσάρεστη σύγκριση, ότι 

δηλαδή αντίστοιχα το 1994-98 έχουμε μια θεαματική 

αναπτυξιακή δυναμική (2^%). ^

2. Ένα δεύτερο σημείο που θα άξιζε τον κόπο να θυμίσετε, αν 

πιστεύετε ότι πρέπει να σέβεστε τον κόσμο που σας ακούει, είναι 

ότι η κυβέρνησή σας το 1993 δεν θα ‘πρεπε να αισθάνεται 

ιδιαίτερα υπερήφανη για την προετοιμασία που είχε κάνει για τα 

έργα του Β’ πακέτου Ντελόρ. Για να ακριβολογώ: για την 

έλλειψη οποιοσδήποτε προετοιμασίας, που χρειάστηκε περίπου 

δύο χρόνια για να γίνει.



3. Θα ‘πρεπε να πείτε επίσης, ή να δικαιολογήσετε τυχόν 

διαφορετική εκτίμησή σας, πως η κατ’ εξοχήν αρμόδια για το 

ΚΠΣ κοινοτική επίτροπος κα Wulf Mathies, μετά την τελευταία 

συνολική αποτίμηση για την πρόοδο των έργων διαπιστώνει:

α. ότι «οι ελληνικές επιδόσεις μετά από ένα αργό ξεκίνημα, 

βελτιώνονται αλματωδώς στους περισσότερους τομείς»,

β. ότι «ο ελληνικός ρυθμός απορρόφησης των πόρων είναι 

τώρα υψηλότερος από το μέσο όρο όλων των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το σχετικό επίσημο έγγραφο των δηλώσεων αυτών το καταθέτω 

για τα πρακτικά της Βουλής. Εσείς, αντί να δείτε τί πραγματικά 

γίνεται στον συγκεκριμένο τομέα, εξαντλήσατε όλη σας την 

φαντασία στα ειδικά λογιστικά στοιχεία που ζήτησε εκ μέρους 

σας ο κ. Χατζηγάκης στην Ευρωβουλή. Θα ζητήσω από τον κ.

γ. «Έχω πολλές ελπίδες για την μελλοντική ανάπτυξη της 

Ελλάδας και την ικανότητά της να ενταχτεί νωρίτερα στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση από όσο θα μπορούσε να 

αναμενόταν πριν λίγα χρόνια».

Πάχτα να σας κάνει μια καλύτερη και Η.!...7/€νημέρωση για το 

θέμα.
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