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Ν,. Παπαδόδημας

Παρατηρήσεις στο κείμενο για τ 'αναπτυξιακά

Σαν γενική παρατήρηση πρέπει να πούμε ότι η πλούσια καταγραφή 
των διάφορων θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε το ΥΠΕΘΟ στην ανα
πτυξιακή του προσπάθεια δεν συνοδεύεται από τη παρουσίαση εκείνη 
που θα έκανε αντιληπτή την αποτελεσματικότητα αυτής της προσπά
θειας. Δηλαδή δεν υπάρχει η απαραίτητα συστηματική σύνδεση μετα
ξύ προβλήματος και στόχου, στόχου και μέτρου, μέτρου και αποτε
λέσματος. 'Ετσι θα γινόταν "χειροπιαστό" το τι πετύχαμε.

Ειδικότερα:

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Χρειάζονται στοιχεία της διάρθρωσης του ΠΔΕ ώστε να συγκριθούν 
με αντίστοιχα προηγουμένων ετών για να δούμε εάν οι στόχοι επι
τεύχθηκαν και κατά πόσο.

Πρέπει ν'απαντήσουμε στο εξής: οι στόχοι επιτεύχθηκαν; πόσο; 
τι επίπτο')οεις έχουν στους διάφορους τομείς.

Μεγαλύτερη ανάπτυξη (με στοιχεία) του κειρ,ένου ως προς α) την 
αποκέντρωση, β) τα ολοκληρωμένα προγράμματα εφαρμογής, γ) τους 
πόρους του εξωτερικού.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Κι'εδώ χρειάζονται στοιχεία που να δείχνουν πως εξελίχθηκαν οι 
ιδιωτικές επενδύσεις. Ο * 1 . μόνο σε συνολικά μεγέθη αλλά κυρίως 
βάσει ορισμένων κριτήριων όπως: κλάδος, φορέας, περιοχή, μέγεθος,

στοιχεία του υπολογιστή μπορούν να μας δώσουν αυτή την επεξεργασία.

Επίσης χρειάζεται να γίνει μία σύνδεση στόχων με πραγματοποίηση 
όπως γίνεται στη σελ. 20 για τα ξένα κεφάλαια.

Ολ'αυτά είναι απαραίτητα για να δούμε τι γίνεται με τη διάρθρωση 
της βιομηχανίας, τη περιφερειακή ανάπτυξη, τη σύνθεση των κεφα
λαίων κ.λ.π.

ιδιωτική συμμετοχή, ύφος επιχορήγησης καταγ ραμμένα
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^Εδώ υπάρχουν στοιχεία αλλά χρειάζονται ορισμένα μεγέθη για να 
δούμε πιό συγκεκριμένα τι αντιπροσωπεύουν αυτές οι επενδύσεις 
σε χρήματα, σε μονάδες μέτρησης (συγκριτικά) σε παροχή έργου 
προς παραγωγικές μονάδες κ.λ.πΓ~^

/"μ ε σ ο γ ε ι α κ ά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η περιγραφή της μεθοδολογίας και των στόχων των ΜΟΠ ίσως να μην 
αρκεί. Τα ΜΟΠ περιλαμβάνουν άμεσες αναπτυξιακές επενδύσεις του 
ιδιωτικού και του γενικότερου δημόσιου τομέα (όπως ιδιωτικές 
επενδύσεις στη μεταποίηση, τη γεωργία κ.λ.π.). Αυτές οι άμεσες 
επενδυτικές δαπάνες πρέπει να διαχωρισθούν και να παρουσιαστούν 
με σχετικό εκτενή σχολιασμό. Τα νούμερα να αναψέρονται με συγκρί
σεις (π.χ. τομέα, περιφέρειας κατά τομέα, διαρθρωτικών αλλαγών
κ . λ . π . )  Γ"!/ J/ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Ρο σχετικό κείμενο παρουσιάζει ένα σοβαρό πρόβλημα: ενώ στη 
σελ. 46 αναφέρεται ότι μέσα στο 1988 θα έχει τελειώσει η β' 
φάση του διαγωνισμού από τη σελ. 52 και μετά περιγράφονται με 
έμφαση βασικές ελλείψεις για τη προώθηση των έργων.
Εάν οι εκτιμήσεις του κειμένου είναι σωστές τότε χρειάζεται 
επανεκτίμηση όλου του τομέα. 7
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