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Η Ελληνική Οικονομία το 1981 είχε τα εξής μεγάλα παραδοσια
κά διαρθρωτικά προβλήματα μέχρι τ· 1981: 
α) αναποτελεσματικός δημόσιος τομέας,
β) ιδιωτικές επιχειρήσεις, π·υ στηρίζονταν δεκαετίες ολόκλη- 

ρες στον προστατευτισμό, μέσω δασμών και κρατικών επιδοτή
σεων,

γ) ύπαρξη μεγάλων τομέων με έντονα χαρακτηριστικά παρασιτισμού 
και κερδοσκοπίας.

Τα προβλήματα αυτά οξύνθηκαν ακόμη περισσότερέ με την έντα
ξη της χώρας μας στην Ε.Ο.Κ., λόγω της έλλειψης της κατάλλη
λης προετοιμασίας και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα.

Η Ε.Ο.Κ. επέβαλε τη σταδιακή μείωση των προστατευτικών δασμών 
και των επιδοτήσεων στην εγχώρια παραγωγή, με αποτέλεσμα τη 
μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων.

Ταυτόχρονα τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας 
το 1981 ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση.
Συγκεκριμένα ο ρυθμός αύξησης του πληθωρισμού ήταν 25λ* , το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ήταν στο ποσό των 
2,5 δισ.δολλαρίων, τα διαθέσιμα της χώρας σε συνάλλαγμα ήταν 
1,2 δισ. δολλάρια, οι εισροές ξένων μη δανειακών κεφαλαίων 
στι̂ ν Ελλάδα ανέρχονταν σε 1 δισ, δολλάρια,η αύξηση του Ακαθα
ρίστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) ήταν μηδενική, οι επενδύ
σεις είχαν αρνητική τάση και το έλλειμμα του δημόσιου τομέα 
ήταν 14,7^ σαν ποσοστό στο Α.Ε.Π.? παρότι η Κυβέρνηση της Νέ
ας Δημοκρατίας ασκούσε επί σειρά ετών πολίτικη λιτότητας για 
τον εργαζόμενο και περιορισμένη, αν όχι ανύπαρκτη,κοινωνική 
και αναπτυξιακή, πολιτική μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Ε
πενδύσεων (II.Δ.Ε.).
Μέσα σ ’αυτή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

κλήθηκε να άναλάβεί τη διακυβέρνηση της Χώρας, έχοντας παράλ
ληλα να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα, όπως:
- η στήριξη και βελτίωση των εισοδημάτων τα^ εργαζόμενων, 

που ε.ίχαν συρρίκνωθεί σημαντικά από την πολιτική λιτότητας 
της Νέας Δημοκρατίας,

- η καθιέρωση του Κράτους Πρόνοιας,



- η αναβάθμιση και διεύρυνση των δημοκρατικών θεσμών και η 
προώθηση της αποκέντρωσης και

- · εκσυγχρονισμός ταυ πολεμικού υλικού, ώστε να βελτιωθεί 
το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων, εν όψει της Τουρκικής α
πειλής.
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Το 1988 τα βασικά μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας εμφάνι
σαν σημαντική βελτίωση και η οικονομία μπήκε σε μία ανοδική
πορεία.
Πιο συγκεκριμένα:
, Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές 
αυξήθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1980 κατά 4%. 
Στην αύξηση αυτή ουνέβαλαν σημαντικά οι ιδιωτικές επενδύ
σεις, που αυξήθηκαν κατά 11,1%.

« Η ιδιωτική κατανάλωση επίσης αυξήθηκε κατά 3,7%, ύστερα 
από τη σημαντικέ αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισο
δήματος κατά 8,1%.

• Το πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων σημείωσε επίσης ση
μαντική αύξηση, η οποία κατά ένα μέρος καλύφθηκε από την 
άνοδο της παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα το κόστος εργα- 
σίαζ και ο πληθωρισμός να μην επιβαρυνθούν και να βελτιω
θεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

ι 0 πληθωρισμός μειώθηκε στο 13,5"%·

• Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε στο 7,5%>, παρά τη σχετι κά
ταχύτερη αύξηση του εργατικού δυναμικού από το ρυθμό ανό
δου της απασχόλησης. Σημειώνεται ότι το ποσοστό αυτό εί
ναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των χωρών της ΕΟΚ,
που είναι 11,3%.

, Σημαντική βελτίωση σημειώθηκε και στο έλλειμμά του ισοζυ
γίου πληρωμών, το οποίο το 1988, μετά από 25 χρόνια, κατέ
βηκε στα 957 εκ. δολλάρια (1,8% ως ποσοστό του Α.Ε.Π,). 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, εάν αφαιρεθούν οι κατα
βαλλόμενοι τόκοι από τις άδηλες πληρωμές, το ισοζύγιο πλη-
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ρωμών εμφάνιζες για πρώτη φορά πλεένασμα της τάξης τ·υ 1,3% 
τ·υ Α.Ε.Π.

, Οι καθαρές δανειακές ανάγκες (καθαρέ έλλειμμα) τ·υ όημέσι- 
•υ τομέα σε δημοσιονομική βάση παρέμεΐναν περίπου στα ίδια 
επίπεδα τ·υ 1981 (15,2 %  ως ποσοστά του Α.Ε.Π,).

. Ο καθαρές εξωτερικές δανεισμές , για δεύτερη συνεχή χρονιά 
παρέμεινε μηδενικές και

. Τ· ύψ·ς των συναλλαγματικών διαθεσίμων έφθασε τα 4,6 δισ. 
δαλλάρια.

1989;

Οι παραπάνω ευνοϊκές εξελίξεις ταυ 1988 παυ σημειώθηκαν στην 
Ελληνική Οίκαν •μί*. συνεχίστηκαν και τα πρώτα εξάμηνα ταυ 1989, 
παρέτι ήταν προεκλογική περίαδας. Πια συγκεκριμένα:
; Τα έλλειμμα ταυ ισαζυγίαυ τρεχαυσών συναλλαγών τα πεντάμη
να Ιαναυαρίαυ - Μαϊου 1989 συνεχίζει σταθερά την μείωση έ
ναντι της αντίσταιχης περιέδαυ 1988 (μέχρι Απρίλισ μείωση 

. 33 7ο * Μάιος μείωση 7,3 %  ).

, Το ύψας των συναλλαγματικών διαθεσίμων στα 5μηνσ είναι 3,6 
δισ. δαλλάρια, έναντι 3,3 δισ. δαλλαρίων την αντίστοιχη πε- 
ρίαδα ταυ 1988.

, Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μέσα στα 5μην® 1989 αυξήθηκε μέ
να κατά 3,9 %  , έναντι αύξησης 4?7 %  το 1988 και 7 , 7 %  τα 
1987.

. Ικαναπαιητική ήταν και η εξέλιξη της αικαδαμικής δραστηριέ- 
τητας (αύξηση νέων αδειών τον Απρίλη 1989 35 %  έναντι ταυ 
Απρίλη 1988).

, Οι επενδύσεις συνέχισαν την ικαναπαιητική ταυς πορεία.

. Η εκτέλεση ταυ Γ'ενικαύ Πραϋπαλαγισμαύ ταυ Κράτους τα πρώτα 
εξάμηνα 1989 έγινε ως εξής; *
- Τα έσαδα ταυ τακτικού πραϋπαλαγισμαύ αυξήθηκαν αε σχέση 
με τα 1988 κατά 6,9 7» , έναντι αύξησης 6 , 5 %  της αντίστοι
χης περιέδαυ του 1988 σε σχέση 'με το 1987. Δηλαδή παρέτι 
φέτος ήταν προεκλογική περίοδος, τα έσαδα αυξήθηκαν περίσ-
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σότερβ απ© ό,τι τ· 1988.
- ϋι δαπάνες αυξήθηκαν σε σχέση με τ® πρώτο εξάμηνο τ·υ 1988 
κατά 1 7 %  , έναντι πρόβλεψης ετήσιας αύξησης για όλο το 1989 
17,9% .

®Η_ι_22ίϊϋ?β2£·ϋ_12§2>

Η εξέλιξη,δυστυχώς, των παραπάνω βασικών μακροοικονομικών με
γεθών άλλαξε σημαντικά στ© διάστημα από Ιουλίου μέχρι Οκτωβρί
ου 1989. Πι· συγκεκριμένα:
. Παρατηρήθηκε επιδείνωση τ·υ ελλείμματος τ·υ δημόσιου τομέα 
και μάλιστα τον Οκτώβρη 1989 η κατάσταση διαμορφώθηκε ως α
κολούθως :
- Ορυθμίς αύξησης των δαπανών του Τακτικού προϋπολογισμού α
νέβηκε στο 23,6% , έναντι 1 9 %  της αντίστοιχης περιόδου 1988.
- 0 ρυθμός αύξησης των εσόδων ήταν 10,7% έναντι 8,2®/© της 
αντίστοιχης περιόδου του 1988.
- Το έλλειμμα του Γενικού Προϋπολογισμού -του Κράτους αυξή
θηκε κατά 46,9%?·
Συμπερασματικά από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η δία- 
χείρηση των δημοσίων οικονομικών που ασκήθηκε το πρώτο εξάμηνο 
του 1989 ήταν υπεύθυνη και συνετή, χωρίς να επηρεαστεί από 
Την .προεκλογική περίοδο και αποσκοπούσε στον περιορισμό των 
δαπανών και τσυ ελλείμματος. Αντίθετα η δημοσιονομική διαχεί
ριση της περιόδου μετά τις εκλογές του Ιούνη 1989 αλλάζει ση
μαντικά ,κάτω από την αλόγιστη, την ανεύθυνη και μικροκομμα- 
τική πολιτική της συγκυβέρνησης του κ. Τζανεττάκη, με αποτέ
λεσμα την έξαρση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα.

- Αύξηση τσυ ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
κατά 1 92 °/0 .

- Το ύψος των συναλλαγματικών διαθεσίμων από 5,2 δισ. δολλάρια 
που ήταν στο εννεάμηνο του 1988, μειώθηκε στα 3,9 δισ. δολλά
ρια το εννεάμηνο 1989.



- Ο ηληθωρισμάς, λέγω της απελευθέρωσης των τιμών βασικών ειδών 
διατραφής, παρά τ· πάγωμα των αυξήσεων των τίμαλαγίων των ΔΕΚΟ 
για πρ·εκλ·γΐκ·ύς λάγαυς, κυμάνθηκε στα ίδια περίπαυ επίπεδα, 
αλλά με σαφή επιτάχυνση τάσα ταυ Δείκτη Τιμών Χανδρικής, ασα 
και ταυ Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

- Η ανεύθυνη και για καθαρά καμματίκαύς λάγαυς συμπερίφαρά της 
Κέας Δημακρατίας, αλλά και της Κυβέρνησης Τζανεττάκη, σε άλη 
τη χρανική περίαδα από τα τέλας Μάη 1989 μέχρι και σήμερα.
Πια συγκεκριμένα:
1) Η έμμεση αλλά σαφής εξαγγελία ταυ κ. Μητσατάκη τα τέλας 
Μάη 1989 στην Πάτρα για υπατίμηση της δραχμής,πράγμα παυ έπλη- 
ξε τακλίμα εμπιστασύνης παυ η Κυβέρνηση ταυ ΠΑ,ΓΟ.Κ. με επιτυ
χία είχε εμπεδώσει στα εσωτερικά της χώρας και στα εξωτερικά, 
έναντι της ελληνικής αικαναμίας.
Έτσι λάγω της έρπαυσας αυτής φημαλαγίας:
α) Οι εισαγωγείς και επιχειρηματίες απέσυραν αμέσως τις καταθέ 
σεις ταυς απά τις ελληνικές τράπεζες και τις έστρεψαν σε αγαρά 
είσαγάμενων πραϊάντων, πρακειμέναυ να κάναυν υπεραπαθεματαποί- 
ηση και έτσι να κερδασκαπήσαυν την ώρα της ενδεχάμενης υπατί- 
μησης. Αυτά είχε σαν άμεση συνέπεια τη μείωση των καταθέσεων 
και στην αύξηση ταυ ελλείμματας ταυ εμπαρικαύ ισαζυγίαυ, άρα 
και ταυ ισαζυγίαθ τρεχαυσών συναλλαγών.
β) Οι 'Ελληνες καταθέτες γενικά, για να μη χάσαυν απά την ενόε 
χάμενη υπατίμηση της δραχμής, δεν κατέθεταν τις σπαταμιεύσεις 
ταυς ή και απέσυραν τις καταθέσεις ταυς και τις έστρεψαν σε 
αγαρά ακινήτων και αγαθών γενικά, πράγμα παυ αδήγησε και ατην 
αύξηση των .τιμών, άρα αδήγησε σε άσκηάη πληθωριστικών πιέσεων 
με παραπέρα επιπτώσεις και στα έλλειμμα ταυ δημάσιαυ ταμέα. 
γ) Οι μετανάστες και αι να.υτικαί, μπραστά σε αυτή την αβεβαίά- 
τητα της αικαναμίας παυ καλλιεργήθηκε έντέ^να, έπαυσαν να στέλ 
ναυν τα συνάλλαγμά ταυς στην Ελλάδα.
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δ) Οι ξένος επενδυτές επίσης στομότη#ον νο τοποθετούν το κεφό- 
λοίό τους πβικιλβτρόπως στην Ελλόδο.

Γιο ν« οντίμετωπίσει τις ποροπόνω συνέπειες της ονεύθυνης πο
λίτικης της Μ.Δ. η Κυβέρνηση Τζονεττόκη κοι η Τρόπεζο της Ελλό- 
δος, ονογκόστηκε κοι περιώρισε το πιστωτικό πρό-γρομμο, με δυσό- 
ρεοτες συνέπειες γιο τους μικρομεσοίους επογγελμοτίες (περιορι
σμός δονείων), ολλό κσι ούξησε το επιτόκιο των εντόκων γρομμο- 
τίων κοί των ομολόγων του Δημοσίου, προκεΐμένου νο δημιουργή
σουν ουξημένο κίνητρο γιο την χρημοτοδότηση των ονογκών του 
Δημοσίου τομέο, πρόγμο που είχε σον συνέπείο την περοίτέρω ού- 
ξηση των δοπονών του Δημοσίου, όρο κοί του ελλείμμοτος του Δη
μόσιου τομέο.

2) Η έλλειψη οικονομικής πολιτικής στο διόστημσ οπό Ιουλίου 
μέχρι Νοεμβρίου 1989, ολλό κοι η οβοσόνιστη κοι ονεύθυνη πολι
τική που οκολουθήθηκε στην εκτέλεση του Γενικού Προϋπολογισμού 
του Κρότους γιο κοθορό κομμοτίκούς λόγους οπό την Κυβέρνηση 
του κ. Τζονεττόκη. Πιο συγκεκριμένο:

Ενώ επισήμονε η Κυβέρνηση Τζονεττόκη τ$ πρόβλημο του ελλείμ- 
μοτος του Δημόσιου τομέο κοι θο έπρεπε νο συνεχίσει τη συνετή 
κοι υπεύθυνη πολιτική στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού 1989, 
που όσκησε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, έκονε το τελείως οντίθετο, 
πρόγμο που όξυνε το πρόβλημο του ελλείμμοτος.
Ε^δικώτερο στό τετρόμηνο Ιουλίου-§κτωβρίον 1989 ο) έκονε προεκλο
γικές ποροχές που προκόλεσον δοπόνες πόνω οπό Ü P  δισ. δρχ. σε 
ετήσιο βόση, χωρίς νο υπόρχουν γρομμένες στον Προϋπολογισμό 
οντίστοιχες πιστώσεις (30 δισ. ετιέκροση του Πρσγρόμμοτος Δημο
σίων Επενδύσεων, 80 δισ. γιο ούξηση οποδοχών επιλεκτικό ορι
σμένων κοτηγοριών εργοζομένων κοθώς κοι των οποδοχών των "ημε- 
τέρων" συμβούλων, Προέδρων ΝΠΔΔ, Οργονισμών κ.λ.π., 3 δισ. στους 
ολευροβιβμηχόνους, 3 δισ. σε Ιερούς Νοούς κοί διόφορο σωμοτείο 
κοι οργονισμούς μέσω των εσόδων των Κροτικών Λοχειών, 2δισ. 
μέσω του ΕΤΕΡΨ του ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π,)«
β) Ανέστειλε τη βεβοίωση κοι είσπροξη των εσόδων του Κρότους 
γιο ολόκληρο σχεδόν το β'εξόμηνο του 1989^με τις προφορικές 
οδηγίες γιο την ονοστολή των φορολογικών ελέγχων σε όλη την 
Ελλόδο, την ονοστολή κοι κοτόργηση των ονογκοστικών μέσων εί- 
σπροξης των εσόδων, την έκδοση σωρείος οποφόσεων γιο ρύθμιση 
των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ολλό κοι σημοντικών ποσών 
χρεών προς το Δημόσιο.



Ταυτάχρανα με τις απαφάσείς ταυ τάτε "ϊπαυργαύ Οικαναμικών για 
αυσιαστικη απαπαινικαπαίηση των αδικημάτων της φαραδιαφυγής 
και για τραπαπαίηση ταυ Κώδικα Φαραλαγικών Σταιχείων, ανέτρε
φε η Κυβέρνηση Τζανεττάκη την αντίληψη παυ με μεγάλη πρασπά- 
θεΐα πέρασε η Κυβέρνηση ταυ ΠΑΣΟΚ για συμμετα-χή. ατην πάταξη 
της φαραδιαφυγής αλάκληραυ ταυ ελληνικαύ λααύ και δημιαύργησε 
κλίμα φαραλαγικής ασυδασίας. Αυτά είχε ααν συνέπεια, μεταξύ 
άλλων τη μη έκδαση θεωρημένων απαδείξεων λιανικές πώλησης 
και γενικά φαραλαγικών σταιχείων, με απατέλεσμα τη μη είσπρα
ξη απά τα Δημάσια ταυ Φ.Π.Α, και των άλλων έμμεσων και επιρ- 
ρίπτάμενων σταυς καταναλωτές φάρων.
'Ετσι η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσάδων τα β'εξά
μηνα 1989 δημιαύργησε για πρώτη φαρά ταμειακές δυσχέρειες στα 
Δημάσια. ΐΐρέπεί να σημειωθεί άτι στα ακτώ χράνια Κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ δεν υπήρξε πατέ πράβλημα χρηματαδάτησης των αναγκών ταυ 
Δημάσιαυ ταμέα και πατέ δεν δημιαυργηθηκε πράβλημα για μη πλη
ρωμή μισθών - συντάξεων η άλλων υπσχρεώσεων ταυ Δημασίαυ.

3) Η επίκληση απά τη Κέα Δημσκρατία,σαν εθνικαύ λάγαυ για να 
γίναυν αι εκλαγές τα Ναέμβρία ταυ 1989, της ’'κακής'’ κατάστα
σης της αικαναμίας.
Αυτά επέτεινε την αβεβαιάτητα για την αικαναμία και επέφερε 
και άλλα πλήγμα στα κλίμα εμπιστασύνης, παυ είναι α αναγκαίας 
άξας για να πετύχει η απαιαδήπατε αικαναμική παλιτικη σε μια 
χώρα.-


