


9 κρίσιμα ι ωτηματα
4  Ήταν αναγκαία τα οικονομικά
1  μέτρα που ανακοινώθηκαν;

Ήταν, δυστυχώς, αναγκαίο. Γιατί το έλλειμμα 
του κράτους, που άφησε πίσω του το ΠΑΣΟΚ 
ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Και έφθασε στο 
ποσό ρεκόρ των 2,5 τρισεκατομμυρίων δρχ.

2 Τι σημαίνει «έλλειμμα»;
Σημαίνει απλώς, ότι το κράτος και οι 
επιχειρήσεις που ελέγχει έχουν σε μια συγκε
κριμένη χρονιά, περισσότερα έξοδο από ό;π 
έσοδα
Αυτό, ακριβώς, που συμβαίνει και με μία οικο
γένεια όταν ξοδεύει πιο πολλά από αυτά που 
κερδίζει. Αναγκάζεται δηλαδή να ζρι με δανει
κά και αργά ή γρήγορα έρχεται η ώρα που 
πληρώνα

3 Και τί στοιχίζουν τα ελλείμματα 
στον καθένα από μας;

Ελλείμματα σημαίνουν δανεικά. Και τα δανει
κά της κάθε χρονιάς προστίθενται στα προη
γούμενα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει συνε
χώς ένα ήδη τεράστιο δημόσιο χρέος.
Το δημόσιο χρέος του Ελληνικού κράτους, στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό, έφτασε τα 10 
τρισεκατομμύρια δρχ.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι μια μέση Ελλη
νική οικογένεια είναι χρεωμένη ούτε λίγο, 
ούτε πολύ με 4 εκατομμύρια!

Οι μισοί φόροι που πληρώσαμε φέτος πή
γαν για το χρέος και τους τόκους του.

4 Πως δημιουργήθηκαν τα 
ελλείμματα;

Δεν δημιουργήθηκαν, βέβαια, ξαφνικά. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι φέτος έφτασαν να ισοδυ- 
ναμούν με το 22% του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (του πλούτου δηλ. που παρήχθη 
φέτος στη χώρα μας) ενώ το 1980, ωοδυνο- 
μούσαν μόλις με το 18%  του Α.Ε.Π.
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Έλλειμμα Δημοσίου Τομέα 
ως ποσοστό του Α.Ε.Π
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Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί στο διά
στημα αυτό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αύξησε 
επικίνδυνα το μέγεθος του δυσκίνητου και 
σπάταλου δημόσιου τομέα. Ο πίνακας είναι 
χαρακτηριστικός:

Δαπανες του Προϋπολογισμού 
του κράτους ως ποσοστο του Α.Ε.Π

1981 1989

Το κράτος του ΠΑΣΟΚ, που έφτασε να κάνει 
από τον εσπάτορα μέχρι και τον έμπορο καφέ, 
δημιούργησε ένα σωρό ζημιές. Αν προσθέσει 
κανείς τις σπατάλες και τα σκάνδαλο της 
προηγούμενης οκταετίας καταλαβαίνει εύκο
λα, γιατί διογκώθηκαν επικίνδυνα τα ελλείμ
ματα του δημοσίου.
Μόνο από την κοκή διαχείριση των Δημο
σίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕ-
ΚΟ) τα ελλείμματα τους ανέβηκαν απο 152 δις 
δρχ. το 85 σε 500 δις φέτος.

για τη σι
Εξέλιξη ελλειμμάτων των ΔΕΚΟ 
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5 Οι υπαίτιοι γνώριζαν τις τραγι
κές συνέπειες για την Οικονομία;

Και βέβαια τις γνώριζαν.
Στο ΚΥΣΥΜ (Κυβερνητικό Συμβούλιο) της 
11ης Ιανουαρίου 1989, όπως αποκαλύφθηκε 
από τα επίσημο πρακτικό στη Βουλή, ο τότε 
υπουργός Εθνικής Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Π. 
Ρουμελιώτης, δήλωνε ότι «Χωρίς μέτρα είναι 
βέβαιο ότι πάμε για έλλειμμα 18%, δηλαδή 
για τίναγμα της οικονομίας στον αέρο».
Και όχι μόνο μέτρα δεν έλαβαν, αλλά από τη 
μέρα εκείνη ως τη στιγμή που παρεδωοον την 
κυβέρνηση έκαναν 96.000 ρουσφετολογι- 
κούς διορισμούς στο δημόσιο και αφθονία 
άλλων προεκλογικών παροχων στο πνεύμα 
του περίφημου «Τσοβόλα δώοτα όλα». Απο
τέλεσμα η κατασταςυχειροτερευσε τραγικά

Γ»ρινη κρίση
και το έλλειμμα έφτασε όχι 18%, αλλά 22%, 
όπως άλλωστε δήλωσε και ο κ. Χαλικιάς, όταν 
παρέδωσε στις 3 Ιουλίου 1989 την οικονομία 
στην κυβέρνηση Τζαννετόκη.

6 Τουλάχιστον παραδέχονται τις 
ευθύνες τους;

Όχι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθούν να 
τα φορτώσουν στην κυβέρνηση Τζαννετάκη(!) 
που κυβέρνησε για ένα μόλις τρίμηνο. Γ ιατί 
άραγε; Μήπως επειδή πλήρωνε τα χρέη του 
«Τσοβόλα δώστα όλα»; Μήπως επειδή ξεκίνη
σε την εξυγίανση των δημόσιων επιχειρήσεων 
και την διερεύνηση των σκανδάλων στέλνο
ντας τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη; Μή
πως επειδή με τα μέτρα του υπουργείου Οικο
νομικών, (που αφορούσαν κυρίως ρύθμιση φο
ρολογικών εκρεμμοτήτων) το δημόσιο κέρδισε 
αποδεδειγμένα περισσότερα από αυτά που 
έχασε; Ή μήπως επειδή δεν έχανε κανένα 
διορισμό στο δημόσιο;

7 Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να 
καλυφθούν τα ελλείμματα;

Μαγικές συνταγές δυστυχώς δεν υπάρχουν.
Για να καλυφθούν τα ελλείμματα του δημο
σίου. αλλά και της ΔΕΗ, της Ολυμπιακής, 
της ΕΥΔΑΠ και των άλλων επιχειρήσεων που 
ελέγχονται απο το κράτος πρέπει να περιορι
στούν οι δαπανες τους και να αυξηθούν τα

έσοδα τους.
Γ Γ αυτό, παραλληλα με την προσπάθεια περι
κοπής των δαπανών · που η Νέα Δημοκρατία 
πιστεύει ότι θα έπρεπε να είναι πιο δραστική · 
επιβάλλονται οι αυξήσεις στα πετρελοειδή, 
στα τσιγάρα, και στα τιμολόγια των δημοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και η 
έκτακτη φορολογία.
Σήμερα πληρώνουμε τα σποομένα του 
ΠΑΣΟΚ.

8 Και είναι μόνο τα ελλείμματα;
Μακάρι να ήταν μόνο αυτά.
Νέες επενδύσεις δεν γίνονται. Αντίθετα οι 
επενδύσεις κατά την επταετία 81 -88 μειώθη
καν κατά 26% σε σχέση με την περίοδο 74-81 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ). Αποτέλεσμα: Κανούρ- 
γιες δουλειές δεν υπάρχουν και η ανεργία 
φουντώνει Οι άνεργοι από 148.000 το 1981 
έχουν ξεπεράσει τις 300.000.0  πληθωρισμός 
rlou ήταν μιάμιση φορά μεγαλύτερος από τον 
πληθωρισμό της ΕΟΚ στο διάστημα 1974 · 
1981 σήμερα έχει γίνει τετραπλάσιος. ΓΓ αυτό 
και τα προϊόντα μας χάνουν σε ανταγωνιστικό
τητα και οι εξαγωγές έχουν πέσει. Και όλα 
αυτά παρ' όλο που στην οκταετία αυτή είχαμε 
8 δις δολλόρια καθαρό όφελος από την ΕΟΚ, 
που το ΠΑΣΟΚ τα σπατάλησε χωρίς να γίνει 
τίποτε.
Τελικό αποτέλεσμα: ενώ οι άλλες χώρες πό
νε μπροστά, η Ελλάδα πάει πίσω.

Το εισόδημα του μέσου Ελληνα 
σε σύγκριση

με το εισόδημα του μέσου Ευρωπαίου.
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9  Δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική;
Με την Οικουμενική κυβέρνηση θα λη- 
φθούν τα πρώτα επείγοντα μέτρα  Που όμως

θα είναι «πυροσβεστικά» και σταθεροποιη
τικά.
Μακροπρόθεσμη λύση μπορεί να είναι μόνο 
μία πολιτική που θα σταματήσει οριστικά τις 
σπατάλες του δημοσίου και θα απελευθε
ρώσει τις δημιουργικές δυνάμεις του πολί
τη. Μια πολιτική που θα απαλλάξει την οικο
νομία από τα δεσμά του κράτους και θα ανοί
ξει το δρόμο για την ανάπτυξη. Μια πολιτική 
που σήμερα εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη 
και είνςι ριζικό διάφορη από πς αποτυχημέ
νες κρατικιστικές συνταγές που δοκιμάσαμε 
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Και τέτοια πολιτική μπορεί να την εγγυηθεί 
μόνο μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, που θα έχει 
τη δύναμη και τη θέληση να εφαρμόσει ένα 
ξεκάθαρο πρόγραμμα. Μ »  ομοιογενής και 
•οχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.



Πώς
θα θγούμε 

από τη σημερινή 
κρίση;
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•  Μόνο με μια πολιτική που θα σταματήσει οριστικά τις

σπατάλες του Δημοσίου και θα απελευθερω θεί τις  δημΜυρ- 
γικές δυνάμεις του πολίτη. ¿ ίτ  I

•  Μόνο με μια πολιτική που θα απαλλάξει την οικονομία από ;̂  I 
τα δεσμό του ιφ άτους και θ 'α νο ίξει το δρόμο για την ανά- 
ιπ υξη.
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•  Μόνο με μια πολιτική ριζικά διάφορη από τις  αποτυχημέ

νες κρατι κι οτικές σ υ ντο π ίτο υ  δούμάσα με τα τελευταία  
χρόνια στην Ελλάδα.
Και τέτοια πολιτική μπορεί να την εγγυηθεί μόνο μια φιλελεύ
θερη προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει τη δύναμη και τη  
θέληση να εφαρμόσει ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα. Μια ομοιο
γενής και ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
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