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III.ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η πολίτική !οσίων επενδύσεων
αποτελεί μέρος της γενικότερης προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 
λίγους μήνες για την^αντιμετώπιση των κρίσιμων οικονομικών 
προβλημάτων της χώρας Λ Στο πλαίσιο αυτό το ετήσιο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων καταρτίσθηκε με τρόπο ώστε να συμβάλλει 
από την πλευρά του καθοριστικά στη σταθεροποίηση της ελληνικής 
οικονομίας, χωρίς να: χάσε ι\ τον αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρα
κτήρα του. \
Ως προς το <χρ0χο _της σταθεροποίησης, βασική επιδίωξη του 
Προγράμματος συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των συνο
λικών δαπανών, για να περιορισθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα 
και να ελαατωθεί η πίεση που ασκούν στο γενικό επίπεδο των τιμών. 
Για το σκοπό αυτό, οι συνολικές δαπάνες του ΠΔΕ 86 καθορίστηκαν 
στο ύψος των 318 δισ.δρχ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,6% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου χρόνου. 
Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για την αποφυγή υπερβάσεων και τον 
αυστηρό περιορισμό της επενδυτικής δραστηριότητας του δημόσιου 
τομέα μέσα στα προκαθορισμένα χρηματοδοτικά πλαίσια του κάθε 
φορέα.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στην εκτέλεση έργων που συμβάλλουν 
άμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και αξιοποιούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό 
της οικονομίας μας. Μ'αυτό το πνεύμα συνεχίζεται και κατά το 
1986 το Ειδικό Πρόγραμμα καταπολέμησης της ανεργίας, που αφορά 
στην εκτέλεση μικρών κοινωφελών έργων έντασης εργασίας από τους 
Δήμους και τις Κοινότητες, ενώ παράλληλα άρχισε η εφαρμογή 
του ΕΣΠΑ. Το σύνολο των πιστώσεων που θα διατεθούν για τις 
παραπάνω δραστηριότητες καθορίστηκε στο ποσό των 12 δισ.δρχ.
Θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη ότι για την αξιοποίηση του παρα
γωγικού δυναμικού της οικονομίας μας θα διατεθούν 29 δισ.δρχ., 
στα πλαίσια του προγράμματος ανασυγκρότησης και εξυγίανσης 
των προβληματικών επιχειρήσεων- Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί νέα 
πνοή και προοπτική για την επαναδραστηριοποίηση του βιομηχανικού 
τομέα, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιστεί η διατήρηση πολλών χιλιάδων 
θέσεων απασχόλησης.
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Πρέπει, να σημειωθεί , τέλος, ότι κατά την κατάρτιση του νέου 
επενδυτικού προγράμματος δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
εκτέλεση έργων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς, 
ώστε να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την άντληση όλων των 
συναλλαγματικών πόρων που δικαιούται η χώρα μας.

Ως προς τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του Προγράμματος σημειώνεται 
ότι η προσπάθεια εντοπίζεται στην προώθηση της απαραίτητης 
βασικής υποδομής και της βελτίωσης της παραγωγικότητας μέσα 
από συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές στη δομή της οικονομίας 
μας, που υλοποιούνται με την εκτέλεση επιλεγμένων επενδυτικών 
σχεδίων σε στρατηγικούς τομείς της παραγωγής και ορθολογικά 
χωροθετημένες περιοχές.
Ενδεικτικά αναφέρεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην υλο
ποίηση του μεγάλου έργου της εκτροπής του Αχελώου. Συγκεκριμένα 
έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις και έχουν ξεκινήσει οι 
εργασίες για τα έργα: σύρραγγα εκτροπής φράγματος Συκιάς, 
σύρραγγα εκτροπής φράγματος Μεσοχώρας, σύρραγγα ενδιάμεσης 
προσπέλασης της κύριας σύρραγγας εκτροπής Αχελώου Θεσσαλίας. 
Επίσης έχει ξεκινήσει η μελέτη των εγγειοβελτιωτικών έργων 
Θεσσαλίας και ολοκληρώνεται μέσα στο 1986 από τη ΔΕΗ η μελέτη 
οριστικοποίησης του σχήματος των έργων του συγκροτήματος της 
εκτροπής.
Τέλος μέσα στο 1986 θα ολοκληρωθούν οι πάσης φύσεως μελέτες 
και έργα γεωλογικών χαρτογραφήσεων, γεωτρήσεων, τοπογραφικών 
εργασιών, γ.εωερευνητικών προγραμμάτων.
Μπορεί να αναφερθεί ακόμα ότι ο δημόσιος τομέας με τους εξει- 
δικευμένους αναπτυξιακούς του φορείς προσανατολίζεται πλέον 
στη δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων στη βιομηχανία, στον 
τουρισμό και στον πρωτογενή τομέα, και σε νέες μεθόδους χρη
ματοδότησης των βασικών αναπτυξιακών έργων του Προγράμματος.
'Ηδη έχει συσταθεί μια επιτροπή με στόχο τη διερεύνηση του τρόπου 
χρηματοδότησης των μεγάλων έργων. Ο προσανατολισμός της Επιτροπής 
αυτής είναι κυρίως προς την κατεύθυνση των αντισταθμιστικών 
οφελών. Μέσα στο 1986 η Επιτροπή αυτή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει 
τους στόχους που καλείται να οριοθετήσει και να διερευνήσει και 
αξιολογήσει τις προσφερόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης 
από ξένες επιχειρήσεις.
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Με βάση τα παραπάνω μπορεί να υποστηρ ιχθε ί ότι η επενδυτική 
πολιτική του δημόσιου τομέα στηρίζεται σε ένα ρεαλιστικό 
και υλοποιήσιμο πρόγραμμα δράσης, που εκφράζει με απλό και 
ξεκάθαρο τρόπο τις επιλογές και τη στρατηγική που ακολουθεί 
η Κυβέρνηση για το ξεπέρασμα των οικονομικών προβλημάτων της 
χώρας. Τα στοιχεία που δείχνουν την πόρε ία εκτέλεσης αυτού του 
προγράμματος κατά το πρώτο τρίμηνο του 1986 μας δίνουν μια 
σίγουρη αισιοδοξία για την τελική επιτυχία των στόχων μας 
και σ'αυτόν τον τομέα.


