O ΒΗΜΑ» εξασφάλισε
■
!κ αι δημοσιεύει σήμερα
ολόκληρο το υπόμνημα για την
οικονομική πολιτική που κατέθε
σαν οι βουλευτές της ΝΔ κκ Στ.
Δήμας, Μιλτ. Έβερτ και Αθ.
Κανελλόπουλος στον Πρωθυ
πουργό, καθώς και το παράρτη
μα που συνοδεύει το υπόμνημα
για τη σύγκλιση της ελληνικής
οικονομίαςμετηνΕΟΚ. Ολόκλη
ρο το υπόμνημα έχει ως εξής:
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Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας
Πρωθυπουργό
κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
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Κύριε Πρόεδρε,
θεωρούμε υποχρέωσή μας να
σας ευχαριστήσουμε γιατί μας
δώσατε τη δυνατότητα του δια
λόγου με τους αρμοδίους συνα
δέλφους πάνω στα θέματα της
ασκούμενης οικονομικής πολιτικής.
Από τη μελέτη των διαθεσίμων
στοιχείων, την ενημέρωση που
μας έγινε και τη διεξαχθείσα
συζήτηση προέκυψαν τα εξής:
Επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες
τις οποίες επανειλημμένος έχου
με εκφράσει για την πορεία της
οικονομίας, τη στρατηγική και τα
μέτρα που έχουν ειδικότερα ληφθεί τον τελευταίο καιρό.
Σημειώστε ότι διαφωνίες για
την ορθότητα των ληφθεισών
προσφάτως αποφάσεων εξέφρασαν όλοι όσοι έλαβαν μέρος κατ’
εντολήν σας στη συζήτηση πλην
του κ. Μάνου, με επιφυλάξεις ως
προς τη δυνατότητα αναπροσαρ
μογής τους εκ των υστέρων, μετά
δηλαδή τη δημοσιοποίησή τους.
Βασικό συμπέρασμα της πολι
τικής που ακολουθεί το ΥΠΕΘΟ
είναι ότι αντιμετωπίζει μέσα σε
στενό δημοσιονομικό - ταμειακό
πλαίσιο την οικονομική κρίση,
χωρίς να λαμβάνει υπ’ όψιν του
παρενέργειες που έχει η πολιτική
του στην εισοδηματική και νομι
σματική πολιτική, αλλά και στον
ίδιο τον δημοσιονομικό τομέα με
συνέπεια να διευρύνονται τα
ελλείμματα αντί να μειώνονται.
Επιπλέον δεν διαπιστώσαμε
την ύπαρξη στοιχείων και μελε
τών, τα οποία να στηρίζουν τα
συμπεράσματα και την επιτυχία
των τασσομένων στόχων της
κυβερνητικής πολιτικής.
Εκείνο που θέλουμε να σας
επισημάνουμε είναι ότι ο χρονι
κός ορίζων τη ς υφεσιακής πολιτι
κής, τόσο στον δημοσιονομικό
όσο και στον νομισματικό τομέα,
επεκτείνονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του 1993 και έρχονται
σε αστάθεια με όσα μας είπατε
στην Κοινοβουλευτική Ομάδα
για την προσδοκώμενη ανάκαμ
ψη της οικονομίας.
Ειδικότερα:
1. Η οικονομική πολιτική είχε
ως κύριο αντικειμενικό στόχο τη
μείωση του πληθωρισμού, η
οποία είχε αρχίσει να επιτυγχά
νεται. Το σταθεροποιητικό πρό
γραμμα είχε θετικό αντίκτυπο
στην αποκλιμάκωση του πληθω
ρισμού. Ο πληθωρισμός έτρεχε
τον Ιούλιο με ετήσιο ρυθμό 13,6%
έναντι 22,8% τον Δεκέμβριο του
1990. Η τάση μειώσεως του
πληθωρισμού έδειχνε ότι θα διεμορφώνετο στο τέλος του έτους
γύρω στο 12%.
Παράλληλα η συναλλαγματική
πολιτική που ακολουθήθηκε και
η ύφεση στην οικονομία διασφά
λισαν τη δυνατότητα μειώσεως
του ελλείμματος τρεχουσών συ
ναλλαγών και τη σημαντική αύ
ξηση των συναλλαγματικών απο
θεμάτων της Χώρας. Το ισοζύγιο
ενισχύθηκε και από τις εισροές
από την Κοινότητα. Η πολιτική
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όμως αυτή δεν επέτρεψε τη
μείωση των επιτοκίων αντίστοι
χα με τη μείωση του πληθωρι
σμού.
Η μείωση του πληθωρισμού
και η βελτίωση του ισοζυγίου
πληρωμών δεν ήταν απόρροια
διαρθρωτικών μεταβολών της
οικονομίας αλλά συνέπεια της
υφέσεως και της μειώσεως των
τιμών των αγροτικών προϊόντων.
Συνέπεια της πολιτικής υφέσεως
μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη ύφεση με μη ανατρέψιμες
συνέπειες. Είχε όμως αρχίσει να
διαφαίνεται έξοδος από την κρί
ση στον τομέα του πληθωρισμού
και του Ισοζυγίου Πληρωμών.
Η μείωση του πληθωρισμού θα
εξασφάλιζε τη μείωση των επιτο
κίων , που αποτελεί βασική προϋ
πόθεση για την ανάκαμψη των
επενδύσεων ώστε να ενισχυθεί ο
ρυθμός της οικονομικής αναπτύ
ξεως.
2. Το σταθεροποιητικό πρό
γραμμα δεν συνοδεύθηκε έγκαι
ρα και από μια αναπτυξιακή
διαδικασία μέσω των επενδύ
σεων, με συνέπεια τη στασιμότη
τα του Εθνικού Εισοδήματος.
Το 1990 το Ακαθάριστο Εγχώ
ριο Προϊόν μειώθηκε κατά 0,1%
και το 1991 αυξήθηκε κατά 0,6%.
Με τα τελευταία φορολογικά
μέτρα που συνεπάγονται την
ανακοπή της πτώσεως του πλη
θωρισμού και των επιτοκίων
καθώς και με την πολιτική της
σκληρής δραχμής η αύξηση του
εγχωρίου προϊόντος το 1992 δεν
θα υπερβεί το 1,6%. (Για το 1992
οι προβλέψεις για αύξηση του
προϊόντος ήταν 2,5%).
Είναι δεδομένο ότι το εγχώριο
προϊόν πρέπει να αυξάνεται με
ρυθμό πάνω από 3% για να μην
αυξάνεται η ανεργία και να
μειώνεται το άνοιγμα μας με τις
χώρες της ΕΟΚ.

Επιβεβαιώθηκαν οι
ανησυχίες τις οποίες
επανειλημμένες έχουμε
εκφράσει για την πορεία
της οικονομίας, τη
στρατηγική και τα μέτρα
που έχουν ειδικότερα
ληφθεί τον τελευταίο
καιρό
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τι η βιασύνη μειώσεως των
συντελεστών του φόρου εισοδή
ματος και μάλιστα στα υψηλά
εισοδηματικά κλιμάκια για να
επανέλθουμε με νέους έμμεσους
φόρους που αυξάνουν την κοινω
νική αδικία σε μια, μάλιστα,
περίοδο αυστηρής εισοδηματι
κής πολιτικής. Εφέτος έγιναν
φορολογικές ελαφρύνσεις που
στο μηνιαίο εισόδημα του 1 εκατ.
δρχ. δίδουν ουσιαστική αύξηση
πάνω από 15%, ενώ μετά από
λίγο καιρό ερχόμαστε με το
ασφαλιστικό νομοσχέδιο για να
φορολογήσουμε τη σύνταξη των
100.000 - 200.000 δρχ.
Διευρύναμε έτσι την κοινωνι
κή αδικία και αυξάνουμε τον
τιμάριθμο. Δημιουργούμε την
εντύπωση ότι δεν ακολουθούμε
οικονομική πολιτική,
αλλά
απλώς και μόνο προσπαθούμε ν’
αντιμετωπίσουμε το δημοσιονο
μικό πρόβλημα.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου σε τρέχουσες
τιμές από 2.055 δισ. δρχ. το 1990
έφθασαν στα 2.346 δισ. δρχ. το
1991 (ρυθμός αυξήσεως 14%).
Και το 1992 αναμένεται να δια
μορφωθούν στα 2.780 δισ. δρχ.
(ρυθμός αυξήσεως 18,5%). Ο
ρυθμός αυξήσεως αναμένεται να
πέσει ακόμη περισσότερο μετά τα
νέα φορολογικά μέτρα.

4. Η στασιμότητα του Εθνικού
Εισοδήματος είχε ως συνέπεια
την αύξηση της ανεργίας που το
1994 θα έχει φθάσει το 10% του
εργατικού δυναμικού, που ση
μαίνει 400.000 ανέργους. Αυτό
αποτελεί τη χειρότερη μορφή
κοινωνικής αδικίας. (Το 1991

Ασφαλώς σ’ αυτό συνέβαλε η
αδυναμία καταπολεμήσεως της
φοροδιαφυγής καθώς και η λαν
θασμένη πολιτική του Υπουργεί
ου Οικονομικών. Έ τσι, παρά το
γεγονός ότι επεβλήθησαν νέες
φορολογίες και έγινε προσπά
θεια μειώσεως των δαπανών, το
πρωτογενές έλλειμμα δεν μειώ
θηκε στον επιθυμητό βαθμό.
Ως παραδείγματα της εσφαλ
μένης δημοσιονομικής πολιτικής
μπορεί να αναφερθούν τα οκτώ
φορολογικά νομοσχέδια που κατετέθησαν τα δύο χρόνια και οι
δηλώσεις του ΦΠΑ που από το
1987 που εισήχθη ο θεσμός έχουν
ελεγχθεί σε ποσοστό μικρότερο
του 10%. Εκτιμάται ότι από την
πηγή αυτή μπορεί να εισπραχθούν έσοδα της τάξεως των 270
δισ. δρχ.
Πάντως με δεδομένη τη δυσκο
λία αυξήσεως των φορολογικών
εσόδων διερωτάται κανείς προς

Επιπλέον δεν
διαπιστώσαμε την
ύπαρξη στοιχείων και
μελετών, τα οποία να
στηρίζουν τα
συμπεράσματα και την
επιτυχία των τασσομένων
στόχων της κυβερνητικής
πολιτικής
55
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2. Η αύξηση των επενδύσεων
στον ιδιωτικό τομέα προϋποθέ
τει σταθερή οικονομική πολιτι
κή, μείωση των επιτοκίων και
παροχή κινήτρων.
Ως προς την πολιτική των
κινήτρων, προτείνεται:

Μέσα σε ένα χρόνο επιβλήθη
καν νέοι φόροι που ξεπερνούν το
1 τρισ. δρχ., δηλαδή το 7% του
εθνικού εισοδήματος. Είναι
αδιανόητο πλέον οι αδυναμίες
του Υπουργείου Οικονομικών να
καλύπτονται με πρόσθετες φορο
λογίες και μάλιστα μέσω των
εμμέσων φόρων.

α) Παροχή της δυνατότητος της
στιγμιαίας αποσβέσεως των
επενδύσεων σε εκείνου c τους 4. Έω ς ότου οι ιδιωτικές επενδύ
τομείς της οικονοιιίας όπου π ι ~ σεις αρχίσουν να αυξάνονται με
ρουσιάζονται συνκριτικά πλεο 'το ν επιδιωκόμενο ρυθμό είναι
ανάγκη βραχυπρόθεσμα να κα
νεκτήματα.
{ I
λυφθεί το κενό με έργα υποδομής
β) Από την ώρα που τα επιτόκια από τον δημόσιο τομέα.
χρηματοδοτήσεως βρίσκονται
στα υψηλά σημερινά επίπεδα
Χρειάζεται ισχυρή ώθηση για
είναι αδύνατον να γίνουν επεν
να αρχίσει η αναπτυξιακή διαδι
δύσεις. Συνεπώς χρειάζεται
κασία.
εξεύρεση χρηματοδοτικών πό
Οι επενδύσεις στον δημόσιο
ρων μέσα από την ενίσχυση
τομέα αποκλειστικά και μόνο για
συλλογικών - θεσμικών πηγών
Α · Κανελλόπουλος
έργα υποδομής και με έμφαση
προσφοράς κεφαλαίων. Έ τσι οι
στον γεωργικό και τουριστικό
τομέα, όπου τα τελευταία 7
χρόνια παρουσιάζεται συνεχής
μείωση, θα πρέπει να αυξηθούν
,ομενες εταιρείες να μην
κατά 300 δισ. δρχ.
'εινβαι σε φόρο εισοδήματος
Καθώς οι ιδιωτικές επενδύσεις
προσώπων για 3 χρόνια.
με τη σταδιακή μείωση των
^ ¿vQ ·
επενδύσεις στο Χρηματιεπιτοκίων θα αρχίσουν να αυξά
Λ 0.
στήριο σε νέες εκδόσεις ή σε
νονται, το ποσόν αυτό των δημο
αμοιβαία κεφάλαια εφ’ όσον
σίων επενδύσεων θα πρέπει στα
κρατούν τους τίτλους για δύο
διακά να μειώνεται ούτοίς ώστε η
χρόνια να μην υπόκεινται στον
συνολική αύξηση των επενδύ
αυτόν προτείνουμε ένα μακροοι
κατά μία ή δύο ποσοστιαίες
φυσικό, με την άσκηση μιας
ε) Η αναστροφή της τάσεως του
φόρο εισοδήματος φυσικών προ
σεων να κυμαίνεται στο 8%.
κονομικό
μοντέλο
που
θα
προ
μονάδες.
ανελαστικής
πολιτικής
επί
της
πληθωρισμού εξαιτίαςτων φορο
σώπων.
δραχμής δυσχεραίνειτη ν αντιμε
βλέπει ετήσια αύξηση του εθνι
Το πρόσθετο έλλειμμα που θα
λογικών μέτρων θα καταστήσει
ζ) Εκείνο το οποίο δεν έγινε
κού εισοδήματος περί το 3%.
τώπιση των επιπτώσεων που
μελλοντικά αναγκαία τη διολί
ρίας#οίν
γ) Μεταβολή της φιλοσοφίας
#m J δημιουργηθεί από την αύξηση
κατανοητό στην προσπάθεια
πιθανώς να έχει επί του ελληνι
σθηση της δραχμής κατά 3-4
grants.: Να επιδοτούνται οι νέοι! των επενδύσεων θα καλυφθεί
• Οι επενδύσεις να αυξάνονται
μειώσεως του δημόσιου χρέους
κού νομίσματος η διεθνής νομι
τουλάχιστον ποσοστιαίες μονά
και με σωστές ιδέες επιχείρημα-! από την αύξηση της φορολογίας
σε
πραγματικές
τιμές
στον
μεν
είναι ότι η δυναμική της σχέσεως
σματική κρίση των τελευταίων
δες, πέραν αυτού που θα απαιτείτίες για επενδυτικές πρωτοβου-Ι που θα υπάρξει τόσο από το νέο
ιδιωτικό τομέα με ρυθμό 10%
του δημόσιου χρέους προς το
ημερών. Και εξέθεσε δεσμεύο
! το ούτως ή άλλως προς αποκατά
λίες, που οι Τράπεζες δέχονται! εισόδημα που θα δημιουργήσει η
ετησίως, στον δε δημόσιο τομέε
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ντας τον Πρωθυπουργό με τις
επιταχυντική διαδικασία των
σταση της ισοτιμίας. Αυτό συνε
να δανειοδοτήσουν.
/
για
έργα
υποδομής
με
ρυθμό
8%
καθορίζεται από τη σχέση του
δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη.
επενδύσεων όσο και από τη
πάγεται για τον προϋπολογισμό
ετησίως.
δ) Φιλελευθεροποίηση εισαγω
επιτοκίου προς τον ρυθμό ανα
δυνατότητα συμμετοχής της Κοιεφάπαξ δαπάνη της τάξεως των
θ)
Η
νέα
πολιτική
έχει
έντονο
γών - εξαγωγών, κεφαλαίων
πτύξεως. Αυτό προϋποθέτει τα
• Η δημόθΣόΓκατανάλωση να
νότητος
στη χρηματοδότηση των
150 δισ. δρχ. Από αναπτυξιακή
αντικοινωνικό χαρακτήρα και
(Capital gains), κερδών από επεν
χύρρυθμη οικονομική ανάπτυξη.
παρουσιάζει μηδενική αύξηση σε
επενδύσεων αυτών.
Ϋ σκοπιά η προκαλούμενη υπερτίαντιστρατεύεται
τη
δικαιότερη
δύσεις και Royalties.
Ό τα ν ο ρυθμός υπερβαίνει το
σταθερές τιμές. Η ιδιωτική κατα
’"Έηση τής δραχμής θα πίήξει τις
κατανομή του εθνικού εισοδήμα
5. Είναι ανάγκη να κατανοηθεί
επιτόκιο, τότε η αναλογία δημο
νάλωση να αυξάνεται σε σταθε
ε) Να υπάρχει διαφοροποίηση
ϊ εξαγωγές και την εγχώρια οικο
τος.
και η πολιτική διάσταση του
σίου χρέους προς ΑΕΠ μειώνε
ρές
τιμές
με
ετήσιο
ρυθμό
2,5%.
για τη φορολόγηση των κερδών
νομική δραστηριότητα γενικότε
προβλήματος που επηρεάζει και
ται. Αντίθετα, αν το επιτόκιο
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
των βιομηχανικών, βιοτεχνικών,
ρα.
Το μοντέλο αυτό έχει τα εξής
την πορεία της οικονομίας.
υπερβαίνει τον ρυθμό αναπτύ
μεταλλευτικών και λατομικών
1. Η οικονομική πολιτική πρέπει
πλεονεκτήματα:
ξεως, τότεη αναλογία αυξάνεται.
Ο Ελληνικός Λαός κινδυνεύει
επιχειρήσεων και να μειωθεί ο
να κινηθεί μέσα στα πλαίσια της
στ) Αν υπολογίσουμε, κατά πολύ
Με την πολιτική που ακολουθεί
- Εναρμονίζεται με την προσπά
να χάσει την ελπίδα του ότι
συντελεστής στο 32%. Για τις
φιλοσοφίας των Προγραμματι
συντηρητικό τρόπο, τις αυξήσεις
ται αυξάνουμε τα επιτόκια και
θεια συγκλίσεως που προβλέπει η
μπορεί η οικονομική κρίση να
παραπάνω επιχειρήσεις που εί
κών Δηλώσεων της Κυβερνή
δημοσίων δαπανών που συνεπά
μειώνουμε τον ρυθμό αναπτύ
Συνθήκη του Μάαστριχτ.
ξεπεραστεί.
ναι εισηγμένες στο Χρηματιστή
σεως, του προεκλογικού προ
γεται η αύξηση του πληθωρισμού
ξεως, άρα οδηγούμεθα σε αύξηση
ριο ο συντελεστής να μειωθεί στο
- Οδηγεί σε σταδιακή μείωση της
γράμματος και των ιδεολογικών
συνεπεία των προσφάτων μέ
Επανειλημμένα έχει κληθεί σε
του δημοσίου χρέους προς το
28%.
ανεργίας.
θέσεων του Κόμματος.
τρων, προκύπτει ότι τελικώς η
θυσίες χωρίς να βλέπει την
ΑΕΠ.
ωφέλεια θα είναι μικρή. Μικρό
επιδιωκόμενη βελτίωση. Οι αλ
στ) Ναενισχυθούντακίνητραγια
- Βελτιώνει ση μαντικά τον τεχνο
Εκείνο το οποίο πρέπει να
τερη παρ’ όσον θα μπορούσε να
λαγές
πού παρατηρούνται και με
τις
παραμεθόριες
περιοχές.
λογικό
εκσυγχρονισμό
της
οικο
αλλάξει
είναι
η
στρατηγική
που
Με αυτή την άποψη συμφωνεί
είναι με άλλους φόρους, άμεσης
τα πολλά φορολογικά νομοσχέ
νομίας.
ακολουθείται στον οικονομικό
η έκθεση Παυλόπουλου για το
ζ) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση να
φύσεως, χωρίς επηρεασμό του
δια δημιουργούν σύγχυση και
τομέα.
Μάαστριχτ και τα εναλλακτικά
αναλάβει η ίδια το βάρος της
- Μέσω της εισοδηματικής ελαπληθωρισμού και χωρίς ανα
ανασφάλεια.
σενάρια που έχουν γίνει για τον
συγκεντρώσεως των πόρων για
στικότητος των φόρων οδηγεί σε
Το σταθεροποιητικό πρό
στροφή της τάσεως για μείωση
ίδιο λόγο στο ΚΕΠΕ. (Βλέπε
Ο πολίτης του μέσου και του
μικρά έργα υποδομής και το
αύξηση των φόρων κατά 4% σε
γραμμα πρέπει να συνυπάρχει με
των επιτοκίων και έναρξη της
Παράρτημα).
χαμηλού εισοδήματος διέρχεται
Κράτος
να
θεσπίσει
κίνητρα
σταθερές
τιμές,
χωρίς
την
επιβο
την
πολιτική
ανακάμψεως
και
με
αναπτυξιακής διαδικασίας. Και
συ μμετοχή ς παρέχοντας_ε3ΐχο^ πολύ δύσκολη περίοδο και βλέπει
λή νέας φορολογίας, και συνεπώς
αναπτυξιακή διαδικασία μέσω
η) Η πολιτική που ακολουθήθη
όλα αυτά για να μειωθεί το
το βιοτικό του επίπεδο να περιο
σε
σμίκρυνση
του
ελλείμματος.
των
επενδύσεων.
Για
τον
\όγο
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^
κε
και
που
συνδέθηκε,
όπως
ήταν
έλλειμμα του προϋπολογισμού
ρίζεται συνεχώς. Η αντοχή του
η) Να υλοποιηθεί η πολιτική του
έχει εξαντληθεί.
«One stop shop» με ειδικό γρα
Πέραν τούτου, μετά τη συνδι
2) Επειδή θέτει τις προϋποθέσεις για
φείο για τις επενδύσεις, που
καλιστική αναταραχή των τελευ
δημιουργία οργανικού πλεονάσματος.
σημαίνει ότι οι επιμέρους άδειες
ταίων ημερών, είναι ανάγκη να
για τις επενδύσεις δεν χρειάζο
Επιπλέον πρέπει να σημειωθεί ότι το
επικρατήσει κλίμα ηρεμίας για να
νται, αλλά να υποβάλλεται μια
οικονομικό σύστημα της ελεύθερης αγοράς
μπορέσει πέραν των άλλων να
υπεύθυνη δήλωση βάσει του
έχει ορισμένες αδυναμίες, ειδικά στην
αντιμετωπιστεί η εισοδηματική
Νόμου και οι έλεγχοι να γίνονται
ταχύτητα προσαρμογής της προσφοράς,
πολιτική για το 1993.
εκ των υστέρων. Να καταργηθεί η
όταν γίνονται μεγάλες μεταβολές στη
άδεια σκοπιμότητος.
Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει
ζήτηση. Με απλά λόγια, μειώσεις ή και
ΑΕΠ, το οργανικό πλεόνασμα που θα
πρωτοβουλίες για να υπάρξει
αυτά, θα πρέπει να τα αυξήσουμε ποσο
3. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο
απότομες μεταστροφές στη ζήτηση μπορεί
δημιουργηθεί, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα
διάλογος μεταξύ των κοινωνικών
στιαία πολύ περισσότερο, δηλαδή κατά 3%.
θα έχει μια πρόσθετη επιβάρυνση
να προκαλέσουν ύφεση στην οικονομία είναι μεγαλύτερο όταν ο ρυθμός αναπτύ
ομάδων και αυτής.
Το ίδιο ισχύει και για τις δαπάνες, που
στον πληθωρισμό που θα οδηγή
δηλαδή μείωση του ρυθμού αναπτύξεως.
ξεως είναι μεγαλύτερος. Κι αυτό για δύο
πρέπει να μειωθούν ποσοστιαία περισσότε
σει
σε
αντίστοιχη
αύξηση
των
Επομένως:
Τέλος, είναι ανάγκη να συνει
λόγους:
ρο για να εξοικονομηθεί μία ολόκληρη
επιτοκίων.
δητοποιήσου με ότι για να δικαιοα) η μεγάλη αύξηση των δημοσίων εσόδων μονάδα ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι η προσπά
- Οι μεν δημόσιες δαπάνες παραμένουν
λογήσουμε τις αδυναμίες τις
Από τα 580 δισ. δρχ. που
είτε προέρχεται από αύξηση της ικανότητας
θεια για να καλυφθεί η διάσταση επιτοκίου
σταθερές αλλά η αναλογία τους προς το
δικές μας δεν μπορούμε να
υπολογίζεται ότι θα αποφέρουν
συλλήψεως της φορολογητέας ύλης είτε από
και ρυθμού αναπτύξεως είναι πολύ μεγάλη.
ΑΕΠ εξαρτάται από την πορεία του ΑΕΠ
επιρρίπτουμε τις ευθύνες μας στη
οι νέοι φόροι τα 350 δισ. δρχ.
αύξηση
της
φορολογικής
επιβαρύνσεως
που είναι ο παρονομαστής του κλάσματος.
σύγκλιση που προβλέπει η Συν
προέρχονται
από
την
αύξηση
της
Τα έσοδα έχουν την τάση να αυξάνονται
όπως, και
θήκη του Μάαστριχτ, διότι τότε
τιμής της βενζίνης και του ντίζελ.
με το ΑΕΠ, δεδομένου ότι αυξάνεται
- Τα δημόσια έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ
εμείς οι πρωτεργάτες της ευρω
Και συνεπώς από τον τομέα
ανάλογα και η φορολογητέα ύλη. Επειδή η
β) η μεγάλη μείωση των δημοσίων δαπανών,
αυξάνονται λόγω της υψηλής ελαστικότη
παϊκής ιδέας γινόμαστε χωρίς να
αυτόν προέρχεται και η μεγαλύ
φορολογία παρουσιάζει κάποια προοδευτας περισσότερο όταν ο ρυθμός αναπτύξεως
μπορούν να δημιουργήσουν ύφεση, η
το αντιλαμβανόμαστε οι δυσφητερη επίπτωση στον πληθωρισμό.
τικότητα ως προς τη βάση της, τα έσοδα
είναι μεγαλύτερος.
οποία - πέρα από το κοινωνικό κόστος που
μιστές της.
ΓΓ αυτόν τον λόγο προτείνεται να
έχουν την τάση να αυξάνονται ποσοστιαία
συνεπάγεται - καθόλου δεν βοηθά στην
Το συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση του
μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση
περισσότερο από το ΑΕΠ. Η σχέση της
Με τιμή
επίτευξη των στόχων του Μάαστριχτ. ^
ρυθμού αναπτύξεως βοηθά στη μείωση της
τουλάχιστον στο ντίζελ και να
ποσοστιαίας αυξήσεως των εσόδων του
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ
σχέσεως δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ με δύο
Υποστηρίζουμε λοιπόν ότι ο κύριος
παραμείνει στα αυτά επίπεδα.
Δημοσίου προς την αύξηση του ΑΕΠ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ
τρόπους:
στόχος τη ς οικονομικής πολιτική ς πρέπει να
ονομάζεται εισοδηματική ελαστικότης των
Αθ. ΚΑΝΕΑΛΟ ΠΟΥΛΟΣ
Για μερική αναπλήρωση των
είναι η αύξηση του ρυθμού αναπτύξεως της
1) Επειδή μειώνει το κενό ανάμεσα στον
φόρων και μακροχρόνια υπολογίζεται σε
εσόδων προτείνεται η φορολόγη
εγχώριας παραγωγικής δραστηριότητας,
ρυθμό αναπτύξεως και στο επιτόκιο που
1, 1- 1,2% .
ση των εντόκων γραμματίων του
Κοινοποίηση:
γιατί μόνο αυτή η αύξηση μπορεί να
πρέπει να καλυφθεί από το οργανικό
Δημοσίου.
κ. Στέφανο Μάνο
Αν διατηρούμε το επίπεδο των δημοσίων
βοηθήσει στην ικανοποίηση των δεσμεύ
πλεόνασμα - αν μάλιστα υψωθεί πέρα από
κ. Γεώργιο Σουφλιά
Κυρίως όμως πρέπει να εντατιδαπανών σταθερό σε πραγματικούς όρους
σεων που ανέλαβε η Χώρα μας με τη
το επιτόκιο, η σχέση δημοσίου χρέους προς
κ. Ευθύμιο Χριστοδούλου
κοποιηθεί η πάταξη της φοροδια
και αφήνουμε τα έσοδα να αυξάνονται με το
συνθήκη του Μάαστριχτ.
ΑΕΠ αποκτά μια δυναμική τάση μειώσεως.
κ. Κων/νο Γιατράκο
φυγής.

Ολόκληρο ίο υπόμνημα ίω ν

Η αδυναμία του Εθνικού Εισο
δήματος ν’ αυξηθεί με ρυθμό
περίπου 3% οφείλεται στο γεγο
νός ότι μαζί με το σταθεροποιητι
κό πρόγραμμα δεν υπάρχει πολι
τική ανακάμψεως και πολύ πε
ρισσότερο αναπτυξιακή διαδι
κασία μέσω των επενδύσεων.

3. Η στασιμότητα που παρου
σίασε το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν δεν επέτρεψε την αύξηση
των φορολογικών εσόδων με τον
επιδιωκόμενο ρυθμό έτσι ώστε
να μειωθούν τα ελλείμματα.
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ανήλθε σε 8,1% και το 1992 σε
9%).
5. Η οικονομική πολιτική που
ακολουθείτο επί μία διετία είχε
ως κύριο στόχο τη μείωση του
πληθωρισμού για να μειωθούν τα
επιτόκια και μέσω της ανακάμ
ψεως των επενδύσεων να ενισχυθεί ο ρυθμός οικονομικής αναπτύξεως. Η πολιτική τον Μάιο
άλλαξε και δίδει ακόμη μεγαλύ
τερη έμφαση στην υφεσιακή
πολιτική και στη γρήγορη εξά
λειψη των ελλειμμάτων του Δη
μοσίου και στη μείωση του
δημοσίου χρέους σε σχέση προς
το προϊόν. Αυτό επιδιώκεται να
επιτευχθεί μέσω της αυξήσεως
της φορολογικής επιβαρύνσεως
της παραγωγής, γεγονός που
αυξάνει τον πληθωρισμό και
ανακόπτει την πτωτική τάση των
επιτοκίων.
Ειδικότερα:
α) Αυξάνει τον τιμάριθμο
άμεσα και έμμεσα κατά μη
ελεγχόμενο τρόπο. Η αύξηση του
πληθωρισμού θα είναι τουλάχι
στον 4 ποσοστιαίες μονάδες,
στατικά εκτιμώμενες.
β) Το σημαντικό εν προκειμένω
είναι ότι αναστράφηκε βίαια η

Ε ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ του Μάαστριχτ η
Χώρα μας ανέλαβε την υποχρέωση
ότι το 1996:
- Ο ρυθμός πληθωρισμού της θα έχει πέσει
σε επίπεδο 1,5-2 ποσοστιαίες μονάδες πάνω
από τον μέσο ρυθμό πληθωρισμού των
τριών χωρών της Κοινότητας που θα έχουν
παρουσιάσει τους χαμηλότερους ρυθμούς
πληθωρισμού. Αυτό σημαίνει ότι ο ρυθμός
πληθωρισμού της θα πέσει από 12-25% που
ήταν τα τελευταία είκοσι χρόνια σε 5%
περίπου.

Μ

- Το επιτόκιο δανεισμού δεν θα υπερβαίνει
περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες το
μέσο επιτόκιο της Κοινότητας, δηλαδή θα
πέσει σε επίπεδο 8-10%, από άνω του 20%
που είναι τα τελευταία χρόνια.
- Το έλλειμμα του δημοσίου προϋπολογι
σμού ως ποσοστό του ΑΕΠ θα μειωθεί σε
3%, από 20% που είναι τώρα.
- Η σχέση του δημοσίου χρέους προς το
ΑΕΠ θα πέσει σε επίπεδο 60%, από 100%
περίπου που είναι σήμερα.
Είναι προφανές ότι οι δεσμεύσεις αυτές
είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Κά
ποια αισιοδοξία μπορεί να αντληθεί από το
γεγονός ότι η Χώρα μας αναπτυσσόταν με
υψηλούς ρυθμούς, χαμηλό πληθωρισμό και
χωρίς ελλείμματα τις πρώτες δεκαετίες μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αναμφι
σβήτητο όμως ότι η τελευταία τουλάχιστον

τάση αποκλιμακώσεως του πλη
θωρισμού και προκλήθηκε αί
σθημα απογοητεύσεως στο κατα
ναλωτικό κοινό και τον επιχειρη
ματικό κόσμο, που φαίνεται ότι
είχαν πιστέψει στη δυνατότητα
καταπολεμήσεωςτου «τέρατος»που περιέργως βάσει καινοφα
νούς θεωρίας πρέπει να τραφεί
καλά προτού πεθάνει από την
πείνα! Τη στιγμή αυτή, λοιπόν,
βαραίνει στη πλάστιγγα το ερώ
τημα, τι θα συμβεί στις προσδο
κίες, επιχειρηματιών και κατα
ναλωτών;
γ) Η εισοδηματική πολιτική
της Κυβερνήσεως και η πολιτική
μισθών στον ιδιωτικό τομέα εί
χαν θεμελιωθεί στην πρόβλεψη
επιτεύξεως πληθωρισμού 12%.
Τώρα αυτό ανετράπη. Έτσι,
στον ιδιωτικό τομέα θα χορηγη
θεί διορθωτική αύξηση μισθών 4
τουλάχιστον ποσοστιαίων μονά
δων. Και ερωτάται με ποια
αξιοπιστία θα προσέλθει η εργο
δοσία στη σύναψη νέας συλλογι
κής συμβάσεως; Με τι επιχειρή
ματα θα ζητήσει από τους μισθω
τούς συγκράτηση του ρυθμού
αυξήσεως των μισθών για να
έχουμε ελπίδες για μονοψήφιο
πληθωρισμό το 1993; Αλλά και

στον δημόσιο τομέα, η έξαρση
του πληθωρισμού εκτιμάται ότι
θα προκαλέσει αύξηση δαπανών
για μισθού ς και λοιπά καταναλω
τικά αγαθά και υπηρεσίες της
τάξεως των 100 - 200 δισ. δρχ.
δ) Η έξαρση του πληθωρισμού
αναστρέφει και την πορεία μειώ
σεως των επιτοκίων, που φαίνε
ται ότι αποτελούν έναν από τους
περιοριστικούς παράγοντες της
οικονομικής ανακάμψεως. Ήδη
τα επιτόκια δανεισμού του Δημο
σίου αυξήθηκαν κατά μισή ποσο
στιαία μονάδα, ενώ θα είχαν
μειωθεί κατά μία ολόκληρη πο
σοστιαία μονάδα (με πληθωρι
σμό 12-13% τον Αύγουστο). Σε
ετήσια βάση η 1,5 μονάδα επιτο
κίου ισοδυναμεί για το εγχώριο
χρέος με άνω των 100 δισ. δρχ.
Αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος
έδωσε ήδη μηνύματα ότι κινούμεθα προς αύξηση των επιτοκίων.
Δηλαδή, στην κρίσιμη αυτή
περίοδο οπισθοδρομούμε ανα
πτυξιακά κατά επικίνδυνο τρό
πο. Αναβάλλουμε την ανάπτυξη
προς τι; Έ χει κανείς υπολογίσει
τι απώλειες εσόδων συνεπάγεται
η καθυστέρηση της αναπτύξεως;
Την απώλεια απασχολήσεως και
ευημερίας για τη Χώρα;

Η σύγκλιση με την ΕΟΚ
δέσμευση, δηλαδή η μείωση της σχέσεως του
δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ, είναι πάρα
πολύ δύσκολο να τηρηθεί. Και τούτο διότι η
σχέση δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ έχει μια
δυναμική τάση αυξήσεως, η αντιστροφή της
οποίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν
υψωθεί ο ρυθμός αναπτύξεως της οικονο
μίας.
Είναι αυτονόητο, όταν ένα χρέος εξυπη
ρετείται με περαιτέρω δανεισμό, έχει την
τάση να αυξάνεται με ρυθμό ίσο προς το
επιτόκιό του. Η σχέση δημοσίου χρέους
προς ΑΕΠ είναι ένα κλάσμα και η πορεία
του εξαρτάται από την πορεία του αριθμητή
σε σχέση με την πορεία του παρονομαστή.
Αν το δημόσιο χρέος είναι ίσο προςτο ΑΕΠ,
όπως περίπου συμβαίνει στην Ελλάδα, τότε
η μεταβολή της μεταξύ τους αναλογίας
εξαρτάται από την ταχύτητα αυξήσεως του
αριθμητή (επιτόκιο) σε σχέση με την
ταχύτητα αυξήσεως του παρονομαστή
(ρυθμός αναπτύξεως). Αν ο ρυθμός ανα
πτύξεως υπερβαίνει το επιτόκιο, τότε η
αναλογία δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ

μειώνεται. Αντίθετα, αν το επιτόκιο υπερ
βαίνει τον ρυθμό αναπτύξεως τότε η
αναλογία αυξάνεται. (Μπορούμε να συ
γκρίνουμε είτε ονομαστικούς ρυθμούς ή
πραγματικούς ρυθμούς: το πραγματικό
επιτόκιο ισούται με το ονομαστικό επιτόκιο
από το οποίο αφαιρούμε τον ρυθμό
πληθωρ ισμού). Μπορού με λοιπόν να πούμε
ότι η δυναμική της σχέσεως του δημοσίου
χρέους προς το ΑΕΠ καθορίζεται από τη
σχέση επιτοκίου προς ρυθμό αναπτύξεως.
Οταν ο ρυθμός αναπτύξεως είναι μικρό
τερος από το επιτόκιο, για να διατηρηθεί η
σχέση δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ πρέπει
μέρος των τόκων του Δημοσίου να πληρώ
νεται από πλεόνασμα εσόδων και να μην
καλύπτεται με δανεισμό. Οργανικό πλεό
νασμα μπορεί να δημιουργηθεί είτε μέσω
αυξήσεως των τρεχόντων εσόδων είτε μέσιμ
μειώσεως των τρεχουσών δαπανών. Επειδή!
όμως τα έσοδα του Δημοσίου ως ποσοστό
του ΑΕΠ είναι μόνο 33%, για να εξοικονο-!
μήσουμε μία ολόκληρη μονάδα ΑΕΠ από
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